
 

  

 

 كتاب قیّم یپژوهشیعلم ۀفصلنامدو 
 م جدهه ۀشمار، (1397) شتمهسال  

 های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آنجویی مؤلفهپی

 1علی دهقان

 2کاوس روحی

 3احمد پاکتچی 

 4خلیل پروینی

 چکیده
عنوان یکی از معناهای محوری حوزه معرفت در قرآن مورد توجه عالمان  واژه حکمت از دیرباز به

مثابه مفهومی جهانی در نظر گرفت كه در دوره جدید توان حکمت را بهبوده است. از سوی دیگر می اسالمی

در غرب ادبیات وسیعی حول آن به وجود آمده و این مفهوم از جهات مختلف فلسفی، دینی، اخالقی، 

ا مفهوم نامتوازن ب شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، مفهوم قرآنی حکمت در تطبیقیروان

شناسی واژه و بررسی روابط همنشینی و شناختی اعم از ریشهجهانی حکمت و با استفاده از شواهد زبان

شده است كه مفهوم قرآنی حکمت در ادامه مفهوم سامی شده و این نتیجه حاصل سیاقی آن در قرآن تحلیل 

ب شده در قالی است كه با مفهوم جهانی تعریف یافته و دارای بار معنایی غنی دانشآن، یک مفهوم ساخت

ای پررنگ بین علم و عمل و بر دانشی عملی محوری تناظر دارد و بر رابطهمحوری با كالمنظریه تقابل انسان

ر شناختی د)مثل مهارت( داللت دارد. حکمت در قرآن به دو مفهوم الف( یک سجیه اخالقی و توانایی انسان

ت. كار رفته اسو ب( مجموعه تعالیمی كه حاصل ممارست در این توانایی هستند، به مواجهه كلی با زندگی

كند اما مفهوم دوم مجموعه مفهوم نخست، گوهر نایابی است كه خدای متعال تنها به بندگان خاصی عطا می

ده شود. حجم عمهای حکیم برای هدایت مردم صادر میهایی است كه از سوی خدای حکیم و انسانآموزه

بازگویی  اختصار دهد كه بر معرفتی نظری متکی است كه بههایی اخالقی تشکیل میاین تعالیم را توصیه

 شود.می
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 مقدمه -1 

معنایی عنوان واژه حکمت یکی از معناهای محوری حوزه دانایی در قرآن کریم است که به

توجه عالمان فلسفه، عرفان و اخالق بوده و در  یافته در این حوزه عالوه بر مفسران موردساخت

های ها معناهای گوناگون یافته است؛ اما اینکه معنای حکمت فارغ از برداشتهر یک از این رشته

یح زمند توضرسد همچنان نیامتأخر، در عصر نزول و در متن قرآن کریم چه بوده است به نظر می

 و تدقیق بیشتر است.

ند گانه به یک معنای ثابت پایبمفسران غالباً در توضیح معنا و مراد از حکمت ذیل آیات نوزده

اند و در هر استعمال متناسب با سیاق و موضوع آیه معنایی یا مرادی )مصداق( برای حکمت نبوده

ها اشاره خواهد شد؛ ترین دیدگاهبه مهماند که در ادامه مقاله در بررسی هر کاربرد معرفی کرده

گفت: تعابیر مفسران در توضیح معنای حکمت گاه  توانمیها اما در یک نگاه کلی به این دیدگاه

)فخر « هر چیزی را در جایش قرار دادن»از مقوالت مربوط به عمل و خارج از حوزه دانایی مثل 

 «تمییز حق از باطل»صورت مطلق مثل ایی به( و گاه از مفاهیم عام دان59، ص4، ج1420رازی، 

، همان)« معرفت نافع متعلق به علم یا عمل»های اضافی مثل ( یا با افزودن برخی مؤلفههمان جا)

منافع و مصالح »)یا بخشی از خود دین( مثل  ( و گاه از مفهوم دانایی در دین344، ص20ج

 ( است.59، ص4، جهمان)« احکام

عنوان توضیحی در ذیل آیه مربوطه شاید کارآمد باشد اما هنوز جای یک بهاین تعابیر هر 

خالی یک معنای جامع و دقیق که بتواند از سویی همه مصادیق حکمت در عبارات قرآنی را 

 دلیل معنا مانع باشد خالی است.های اضافی و تضییق بیدربرگیرد و از سویی از ورود مؤلفه

مانعی که از مفهوم  و توضیحات مفسران را با تعریف جامع دیگر اگر بخواهیم عبارتبه

 خوریم:رود مقایسه کنیم به دو گونه اشکال برمیحکمت انتظار می

ه افراطی کند )توسعخاصیت تبدیل میبسیط انگاری معنای حکمت که آن را به مفهومی بی -1

 .و نقص دقت و مانعیت(

ی و دلیل، تضییق افراطهای نادرست و بیهدلیل معنای حکمت )افزودن مؤلفتضییق بی -2

 .نقص جامعیت(

رسد رفع این اشکاالت با تمرکز بیشتر و نگاه جامع به کاربردهای واژه در خود به نظر می

 متن قرآن و بافت نزول آن ممکن بود.
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 معنای جهانی حکمت -1-1

شناختی مطرح نای انسااز سوی دیگر درباره معرفت در جامعه عرب عصر نزول قرآن نظریه

؛ طبق 1است که بر تفاوتی بنیادی بین معرفت و دانایی در آن جامعه با جامعه کنونی ما تأکید دارد

 که درحالی است در« محورانسان»این نظریه، دانایی نزد عرب جاهلی و بسیاری از اقوام بدوی 

 2شده است.« محورکالم»شدت  فرهنگ کنونی ما به

یک تمایز طیفی و ذومراتب است که جامعه کنونی ما خصوصًا  ،ور بودنمحمحور یا کالمانسان

؛ حرکت است محوری درتحت تأثیر مدرنیته و فرهنگ جدید غرب به سمت انتهای طیف کالم

که معرفت در جامعه مخاطبین اولیه قرآن کریم )اگرچه شاید نه در انتهای طیف( کامالً حالی در

ها در درک معانی قرآنی در حوزه یز جدی باعث بدفهمیمحور بوده است و همین تماانسان

 معرفت و دانایی شده است.

محوری معرفت به معنای این است که دانش به جهت منشأ از تجربه زیسته انسان انسان

محور به جهت برخیزد و به جهت هدف نیز به کار سعادت و زندگی انسان آید؛ اما دانش کالم

ن یک از ای و توّرم کالم و به جهت هدف نیز علم برای علم است. هرمنشأ ناشی از به هم بافتن 

های دو گونه دانش، اقتضای سبک متفاوتی از نظام فرهنگی و تربیتی را دارد و در دیگر نظام

، 1391/ دهقان، 124-123صص، 1386پاکتچی،  ر.ک:)گذارد اجتماعی نیز تأثیر بسزایی می

 .(39-35صص

محور در عرصه جهانی نیز در قالب تقابل نظام ور و دانش انسانمحتقابل بین دانش کالم

تعریف است. در این توصیف  عنوان دو سر طیف( قابل علمی جهان باستان با جهان مدرن )به

مفهومی جهانی معادل خرد در فارسی )باستان(، تائو در فرهنگ چین و سوفیا در  3«حکمت»

 .(37-24، صص1388ی، )حسین فرهنگ )پیش از فلسفه( یونان است

محور نزد عرب و در آن کلیدواژه و نامی است که بر نظام علمی انسان« حکمت»بین،  این در

شده( نهاده شده است. این نکته نیز گفتنی است که واژه حکمت،  قرآن کریم )که به زبان قوم نازل

اقوام  ظام دانشی نزد سایرتنها نزد عرب برای این معنا به کار نرفته بلکه حکمت نامی برای این ن

                                                           

 شده ائهار يپاکتچ امحد دکتر توسط( ع) صادق امام دانشگاه در يخمتلف يدرس جلسات در حبث نيا ياصل هسته.  1

 .است
2. Logocentrism vs. Anthropocentrism 

3. wisdom 



 1397هجدهم، بهار و تابستان  هشمارهشتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  10

 

 

 

 

 

ابه مث توان در سه سطح مطالعه کرد: حکمت بهسامی نیز هست؛ بنابراین مفهوم حکمت را می

 1.مثابه سنت باستانی سامی و حکمت در زبان عربی و قرآن کریم مفهومی جهانی، حکمت به

اخیر( های درباره سطح جهانی گفتنی است که در دوره جدید در غرب )خصوصاً در دهه

به وجود آمده و این مفهوم از جهات مختلف فلسفی، دینی، « حکمت»ادبیات وسیعی حول 

 2مطالعه قرارگرفته است. شناختی مورداخالقی، روان

یابی را علت تبع نیاز به جهت استاودینگر ظهور دوره پسامدرن و تکثرگرایی ارزشی و به

شده  شناسی و تاریخ فرهنگ تقویتات باستاننتیجه مطالع داند که دراحیای عالقه به حکمت می

شناسی و فرهنگی ثبات نسبی تعالیم حکیمانه در گستره تاریخی و جغرافیایی است؛ کار باستان

کرده و این ثبات نشان از یک انتخاب و گزینش فرهنگی نوع بشر است یعنی آنچه برای را اثبات 

اند. شده شده و در این تعالیم گنجانده انتخاب زندگی انسان با جهان ضروری و مفید بودهانطباق 

در این ادبیات حکمت مفهومی با بار معنایی غنی فلسفی و دینی و اجماالً به معنای دانش 

، 1388/ حسینی، staudinger ،2001از )به نقل ارزشمندی است که در عمل به کار آید 

 .(134ص

ا جزو مفاهیم بنیادی در حوزه نوع مواجهه اشپر در بررسی حکمت از منظر تاریخ فلسفه، آن ر

ساز کند که هم نظری و هم عملی است و برخالف اسطوره که هویتفراگیر با هستی محسوب می

انسانی است. ظاهراً مقصود اشپر از ایجاد تقابل بین اسطوره  ـ است حکمت فرافرهنگی و جهانی

واقع حکمت است که  ابراین درو حکمت این است که حکمت مفهومی اعم از فلسفه است و بن

که در ادبیات فلسفی غرب مشهور است. وی باید در تقابل با اسطوره دانسته شود. نه چنان

داند که از سویی مبتنی بر تجربه انسانی و از سوی دیگر دارای منشأ الهی حکمت را مفهومی می

 .(49، ص1388/ حسینی، Speer، 1971)به نقل از است 

                                                           

 طالعهم دارد وجود ياندک اريبس...( و سنگنوشته و مکتوب متون) معترب منابع قرآن، از شيپ عريب زبان از چون.  1

 افتهي طورت مفهوم البته. شد قائل يزيمتا دو نيا نيب توانيمن و شوديم آغاز ميکر قرآن مطالعه با عمال عريب فرهنگ

 لتع به و شوديمن پرداخته بدان نوشته نيا در که است مفهوم نيا از يگريد سطح خود ياسالم فرهنگ در حکمت

 .باشد توانديم يمستقل قيحتق موضوع کاربردها يگستردگ

 جهاين مفهوم خمتلف جهات بر نظر يبرا خويب منبع «مفهوم کي به کرديرو چند حکمت؛» کتاب در ينيحس مالک.  2

 .است آورده فراهم يفارس به متحک



 11   آن یحکمت در مفهوم قرآن یمفهوم جهان یهامؤلفه ییجویپ                                             

ایل طرفی، تماند از: تأمل، آرامش، بیو معانی مرتبط با مفهوم حکمت عبارت هابرخی مؤلفه

گیری به یادگیری اخالقی، تعادل میان دو حد افراط و تفریط، پویایی میان شناخت و شک، فاصله

)به نقل از  1سالیکافی از مشکل موجود، هماهنگی احساس، انگیزه و اندیشه، تجربه و کهن

staudinger ،2001/  ،135، ص1388حسینی). 

در این راستا سؤال این تحقیق این است که معنای جامع و دقیق حکمت در قرآن کریم 

ده در ش چیست؟ و فرضیه این نوشته آن است که مفهوم قرآنی حکمت با مفهوم جهانی تعریف

تمال مفهوم شمحوری تناظر دارد؛ البته این تناظر به معنای امحوری با کالمقالب نظریه تقابل انسان

در  که مفهوم حکمتشده برای مفهوم جهانی نیست بلکه چنانهای تعریفقرآنی بر تمام مؤلفه

ها نیز ها کامالً یکسان نیست در رابطه بین مفهوم قرآنی با معادلش از سایر فرهنگتمام فرهنگ

 اند.ها مشترک و برخی مختلفبرخی مؤلفه

اده از شود با استفنامتوازن است که در آن سعی می روش مطالعه در کلیت این مقاله، تطبیق

تر )در اینجا مفهوم های مفهوم تیرهتر )در اینجا مفهوم جهانی(، مؤلفههای مفهوم روشنمؤلفه

و به همین مناسبت، بخش عمده مقاله به مفهوم  .(127، ص1389، )پاکتچیقرآنی( بازیابی شود 

 رود.ی مختلف تحلیل معنایی به کار میهاپردازد و در این بخش روشقرآنی می

جویی مفهوم جهانی حکمت در نصوص اسالمی است این مقاله تنها قدمی اولیه در مسیر پی

و چون تمرکز عمده بر طرح دیدگاهی نو در معناشناسی حکمت در قرآن است درباره مفهوم 

های ها در حوزهمعارفالهای مختلف )طبق تعریف دائرههای مشترک بین فرهنگجهانی به مؤلفه

های مختلف که شامل تنوع زیادی است های اختصاصی فرهنگمختلف( اکتفا شده و از مؤلفه

 نظر شده است.صرف

عنوان رهیافتی برای درک بهتر مفهوم قرآنی  ها تنها بهالمعارفةواقع توصیفات این دائر در

ر مفهوم هایی دد دنبال چه سنخ مؤلفهشویم که بایاند. با طرح این توصیفات متوجه میشده طرح

 قرآنی حکمت باشیم.

به لحاظ پیشینه باید گفت معنای حکمت در متون اسالمی )و گاه متون مقدس سایر ادیان( 

ت که نامه اسهای زیادی در قالب مقاله و پایانعالوه بر منابع سنتی علوم اسالمی، موضوع نوشته

 قرارند: این با این نوشته از هاترین آنترین و مرتبطبرخی از مهم

                                                           

 ييجويپ قابل قرآين يکاربردها اي يشناسشهير در که دسته آن مفهوم، نيا يبرا شده فيتوص يهامؤلفه گريد از. 1

 .شد خواهد ذکر حبث هر ضمن در باشد
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شاکر معنای حکمت در قرآن را با تأکید بر رابطه همنشینی تقابلی بین حکمت و کتاب، با 

اختصار در بررسی هر دو واژه، با نقل از منابع کهن و بررسی سیاق برخی آیات بررسی کرده 

 .(28-9، صص1380)شاکر،  است

در عهد عتیق را بررسی کرده و آن را بیشتر به های حکمت سلیمانی اردستانی برخی مؤلفه

 .(144-127، صص1384اردستانی، )سلیمانی معنای حکمت عملی دانسته است

اسالمی معنای حکمت را در قرآن، متون اخالقی و حدیث بررسی و مقایسه کرده ولی در 

 ـ ای قرآنینمعنای قرآنی تمرکز کمتری نسبت به دو حوزه دیگر داشته است و بر تمایز بین مع

 .(57–29، صص1386)اسالمی،  حدیثی با مفهوم حکمت نزد اخالقیان تأکید کرده است

پاشایی با راهنمایی حیدری به بررسی تطبیقی بین مفهوم قرآنی و عهدینی پرداخته است اما 

ای ندارد و در بررسی ریشه و معنای درون قرآنی همان شناختی بهرههای زباناز مبانی و روش

/ حیدری و پاشایی، 1389)پاشایی آقچه کهل،  ر سنتی لغویان و مفسران را پی گرفته استمسی

 .(58–28، صص1389

عبدالعلی شکر بر سازگاری نگاه مفسران قرآن و فیلسوفان اسالمی در بیان معنای حکمت 

 .(50–33، ص1391تأکید کرده است ولی تدقیق جدیدی در معنای قرآنی نداشته است )شکر، 

های پاشایی و حیدری با نگاهی که روشن است مفهوم قرآنی حکمت تنها در نوشتهچنان

ترده و شده است بنابراین نگاه تطبیقی گس هم تنها در مقایسه با متن عهدین بررسیتطبیقی و آن

شناختی همه وجوه امتیاز این نوشته بر های زبانشناختی و روشانسانای استفاده از نظریه

 ابه پیشین است.های مشنوشته

در کاربردهای پیش از قرآن نزد اقوام سامی و عرب  حکمتدر ادامه این نوشته ابتدا مفهوم 

بندی شود و سپس با نگاهی معناشناسانه در کاربردهای قرآنی و دستهاختصار مرور می جاهلی، به

کاربردها و برداشت از هر یک از  های قابلهای همنشینی، مؤلفهکاربردها بر اساس اسلوب

 شود.سازگاری آن با مفهوم جهانی نمایانده می

 قرآن از شیپ یكاربردها در آن یهامؤلفه و حکمت یشناسشهیر -2

های زبان آفروآسیایی باستان توان در بازسازی ریشهترین کاربردهای ماده حکم را میقدیم

شاخه سامی در واژه عربی  ( را داشته است و دنباله آن درrope« )طناب»معنای جست که در آن 

 :Orel & Stolbova, 1995) ( نمود داردmartingaleبه معنای لجام و افسار )« َحَکَمة»

271). 
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( kumشده ذیل ریشه کوم ) به این ریشه اشارهبازسازی آفروآسیایی جای دیگری که در 

ناد اورل در ( معنا شده است. استtake, get« )برداشتن و گرفتن و فراهم کردن»است که با 

در « ح»( در اکدی و حکم در عربی است که معتقد است ekemuبخش سامی به واژه اکمو )

 :Orel & Stolbova, 1995) شده است این واژه پیشوندی است که به ریشه کم افزوده

327). 

نوز در رسد که بازسازی آن هپس از الیه آفروآسیایی باستان نوبت به زبان سامی باستان می

های مختلف های همزاد از زبانگ جامعی تدوین نیافته است اما از کنارهم نهادن معنای واژهفرهن

منع »توان به معنای مشترک سامی باستان پی برد. از بین معناهای مختلف، دو معنای سامی می

معنای منع کردن در سه  شود.های سامی دیده میهای بیشتری از زباندر شاخه« دانایی»و « کردن

 (Black, George, & Postgate, 2000 68, 125, 249, 419)ای اخه شمالی حاشیهش

/ فراهیدی، 69، ص4، ج1421/ ازهری، 140، ص12، ج1414)ابن منظور، و جنوبی مرکزی 

شده گزارش (Leslau, 1987: 228-229) ایو جنوبی حاشیه (67 -66، صص3، ج1409

 است.

 ;Black et al., 2000, 101)ای ر شاخه شمالی حاشیهمعنای دانایی نیز در هر چها

Gelb, 1956 v6: 32-33; Muss-Arnolt, 1905, 312)  شمالی مرکزی(Costaz, 

1984: 104; Gesenius, 1939: 314-5; Jastrow, 2011: 461-463; Payne 

Smith, 1903: 141-142)  ازهری140، ص12، ج1414)ابن منظور، و جنوبی مرکزی / ،

 ,Leslau) ایو جنوبی حاشیه (67 -66صص، 3، ج1409/ فراهیدی، 69، ص4، ج1421

های جنوبی این احتمال قوی شده است. گفتنی است که در شاخه گزارش (228-229 :1987

 1و یا به نحو سرایت معناییشده باشد  مطرح است که واژه از شاخه شمالی مرکزی وام گرفته

 .(181، ص1372جفری،  ;Leslau, 1987 228-229)از آن متاثر باشد. در روابط بینامتنی 

رسد با توجه به رابطه معنای منع کردن با هر دو معنای آفروآسیایی طناب و گرفتن به نظر می

این معنا نسبت به معنای دانایی به لحاظ تاریخی متقدم است و این احتمال مطرح است که معنای 

 اشد.دانایی از آن ناشی شده ب

طرح است: یکی آنکه دانش و عقالنیت  های مختلفی قابلدرباره ساخت معنای دانایی روایت

همچون بندی است که پای هوای نفس را گرفته و حرکات، رفتار و گفتار صاحب خود را کنترل 

، 2، ج1404)ابن فارس،  کند. این روایت در میان لغت شناسان عربی رایج و پذیرفته استمی

                                                           

1.Semantic Contamination 
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عنوان  (. به160، ص2، ج1371/ قرشی بنابی، 248، ص1412راغب اصفهانى، / 91ص

به « عِقال»به معنای دانستن و فهمیدن و واژه « عَقَلَ»فعل « عقل»بندی مشابه، در ماده صورت

/ ابن 939، ص2، ج1988)ابن درید،  بندند داللت داردمعنای طنابی که پای شتر را بدان می

در توضیح معنای  1( تعبیر رودلف159، ص1، ج1409/ فراهیدی، 69، ص4، ج1404فارس، 

را که نخستین تأثیر عقالنیت در « درنگمقاومت در برابر فشار برای عمل بی»جهانی حکمت 

/ حسینی، Rudolph ،1987)به نقل از توان متناسب با این روایت دانست کنش انسانی است می

 .(18، ص1388

گیری مستقیم آن از مفهوم تر، نشأتت )دانایی( از مفاهیم کهنراه دیگر ساخت مفهوم حکم

گرفتن است. در این مسیر از معنای گرفتن و برداشتن، به صورت استعاری مفهوم فهمیدن و 

در انگلیسی « grasp»و « get»در فارسی عامیانه و « گرفتن»شود. استعمال ادراک کردن ساخته می

شناختی این مسیر معناسازی است. این مسیر درباره ریشه برای معنای فهمیدن از شواهد گونه

 طرح است. عقل نیز قابل

 یسام یهازبان یمركز یشمال شاخه و یعرب زبان در شهیر یمعناها -2-1

های شاخه شمالی مرکزی به هر ترتیب، ریشه حکم به معنای دانایی عالوه بر عربی در زبان

روری بر معانی تر، مبرای دست یافتن بر تصور تفصیلی های سامی بسیار پرکاربرد است؛از زبان

 ها مفید است:این ریشه در این زبان

عاقل، ماهر در ָ:(םכָ חָ عقالنیت، عاقل بودن؛ حاخام )ָ(:םכָ חָ حاخَم )در عبری کتاب مقدس، 

دیده و باهوش مثل منجمان، جادوگران کارهای فنی و مدیریت امور، باهوش، طبقه افراد آموزش

הمحتاط و دوراندیش، هوشمند به لحاظ اخالقی و مذهبی؛ حاخماه ) و...، ְכם  حکمت، ָ(:ח 

شود: مهارت در جنگ، عقالنیت مدیریتی، تیزهوشی، عقالنیت، هوشمندی که شامل ابعادی می

اخالقی که به سه شکل کاربرد دارد: الف( یکی از  ـ احتیاط و دوراندیشی، عقالنیت مذهبی

گونه که در خلقت مشاور . ب( حکمت الهی به صورت مخلوقی انساناوصاف و قوای الهی است

عنوان یکی از اوصاف شود. ج( حکمت بهخداست و سپس به هدایت و آموزش مردم مشغول می

 :Gesenius, 1939)و سجایایی که آدمی باید برای خود کسب کند و بدان متصف شود. 

 .(144، ص1969بوست،  :ر.ک)و برای نمونه کاربردها عالوه بر آدرس فوق  (315

                                                           

1. Kurt Rudolph 



 15   آن یحکمت در مفهوم قرآن یمفهوم جهان یهامؤلفه ییجویپ                                             

 (Gesenius, 1939: 315) حکمت و عقالنیتָ(:חכםהحخمه )در آرامی زنجرلی 

יםحَکیم و حَکیما )در آرامی ترگوم،  כִּ א، ח  ימ  כִּ حکیم، عاقل، دانشمند، عنوانی برای ָ(:ח 

ستن، مالقات عاقل بودن، دانָ(:םכָ חָ حاخَم ) است؛« رَبِّی»تر از ای از دانشمندان که پایینطبقه

יםِتحکیم )؛ ریزیکردن برای برنامه عاقل شدن، دانشمند شدن، عاقل کردن کسی، تحریک ָ(:ֶתְחכִּ

 کردن ذهن فردی با سؤال، ظریف و پنهان اندیشیدن، فلسفی اندیشیدن؛ حَخیم/حَخَم )حَکیم(

ים) כִּ ים(،ח  כִּ ם)ח  כ  یادآوردن، عاقل و باهوش بودن، آموزش دیدن، فهمیدن، دانستن، به ָ(:ח 

יםشناختن؛ ایتحَکیم ) כֵּ ְתח  عاقل شدن، آگاه شدن، یادگرفتن، مشورت کردن، شناخته شدن؛ ָ(:אִּ

םحاخام ) כ  ה(:ָداند، مرد عاقل، دانشمند، ماهر و هنرمند؛ حَخاماه )کسی که می(:ָח  מ  כ  مؤنث ח 

ה(:ָحاخام، پزشک زن، قابله؛ حاخماه ) ְכמ   :Jastrow, 2011)حکمت، دانایی، عقل، هنر. ח 

461-463) 

، محکی (:ܰܚܺܟܝܳܡܐحَکیما )؛ توانستن، عاقل بودن، دانستن (:ܚܰܟܡحکَم )در آرامی سریانی 

ܐحَکیموتا )؛ جادوگر، ماهر، دانشمند
ܳ
، هنر(: ܶܚܟܳܡܐحِکما )؛ اخالق، علم، حکمت (:ܰܚܺܟܝܽܡܘܬ

ܳܝܐحِکمتنیا )؛ تخصص )مهارت(
ܳ
ܢ
ܳ
 نظریه( اتحاد) :(ܚܽܟܘܡܳܝܐحکومیا )؛ علمی، عقلی (:ܶܚܟܡܬ

ܐمَحکومتا )؛ جسدی
ܳ
عاقل ، دستور دادن، دادن یاد (:ܰܚܶܟܡحَکِم )؛ خویشاوند (:ܰܡܚܽܟܘܡܬ

ܐمحَکمُنا )؛ حیله کردن، تصور کردن، فکرکردن، تظاهر به حکمت کردن، شدن
ܳ
سی ک (:ܡܰܚܟܳܡܢ

 :Costaz, 1984)حیله ، توهم، نظریه (:ܽܚܘܳܟܳܡܐحوکما )؛ کندیا چیزی که )کسی را( عاقل می

141-142). 

های پرکاربرد و دارای مشتقات فراوان است و لغت شناسان در عربی نیز ماده حکم از ریشه

 ها در سه دسته کلی تقسیم کرد:توان آناند که میعربی برای ماده حکم معانی متعددی ذکر کرده

 به معنای« حَکیم»و به معنای دانایی « حُکم»و « حِکمَة»معانی محور عقالنیت و دانایی شامل: 

 .دانا و عالم

به « حَکَم»و « حاکِم»به معنای قضاوت و داوری، « حَکَمَ»کردن شامل: معانی محور داوری

ه معنای ب« َحكَُّموهُ َبيَنُهم»به معنای فراخواندن طرف دعوا نزد داور، « حاَكَمُه ِإىل احَلَكِم»معنای داور، 

 .به معنای مخاصمه نزد حاکم« مةحماک»اینکه او را به داوری گذاشتند و 

به معنای منع کردن و « حَکَمْتُ، أَحْکَمْتُ و حَکَّمْتُ»معانی محور منع کردن شامل: 

به  «الحکیم»کاری انجام دادن؛ به معنای اینکه کار را با اتقان و محکم« مرَ أَحْکَمَ االَ»بازگرداندن؛ 

به معنای اینکه چیزی را از « ء و َأْحَكَمُهَم الشيَحَك»دهد؛ معنای کسی که کار را با اتقان انجام می
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يم كما َحكِّم الَيت»کند که گفت: فساد و تباهی بازداشتن، چنانکه ازهری از ابراهیم نخعی نقل می

 داری یتیم را نیز بازدار و جریر چنینگونه که فرزندت را از فساد بازمییعنی همان« ُتحكُِّم ولدک

 است:سروده

 ِإين َأخاُف عليكُم َأن َأْغَضبا            َأ َبين حنيفَة، َأْحِكُموا ُسَفهاَءكم                               

ه خشمگین ترسم کحنیفه سفیهانتان را )از تعرض به من( بازدارید، من بر شما مییعنی: ای بنی

 شوم.

ن )اب دارنداز چموشی بازمی بند اسب که بدان حیوان رابه معنای لجام و دهان« َحَكَمة الدابة»

و  66، صص3، ج1409/ فراهیدی، 69، ص4، ج1421/ ازهری، 140، ص12، ج1414منظور، 

67). 

در تحلیل بیشتر معنای حکم )دانایی( باید به انواع و اشکال دانایی که در ذیل ریشه حکم در 

 هایدیگری که در زبانهای سامی ذکر شد توجه کرد؛ عالوه بر معنای عقالنیت، معنای فرهنگ

گیرد معنای مهارت است که شده و ذیل عنوان دانایی جای می شمالی مرکزی و عربی گزارش

 بر نوعی دانایی عملی و نه نظری داللت دارد.

وجه  عنوانبه« یقین»و « بتّ»گذاری معانی ذکر شد تأکید بر معنای با وصفی که از تاریخ

 ( اگرچه شاید به309، ص2ج ،1385)مصطفوی، ه حکم جامع و مشترک در معانی مختلف ماد

 لعنوان معنای نخستین تاریخی قاب عنوان مؤلفه مشترک بین معانی مختلف درست باشد اما به

 پذیرش نیست.

برای درک کارکرد دیگری از معنای حکم )دانایی( باید به رابطه بین دو معنای دانایی و داوری 

ایر اقوام سامی توجه کرد؛ در میان اقوام سامی ابتدایی که به صورت در تاریخ فرهنگی اعراب و س

 کردند، امکان تشکیل حکومتی مقتدر و با تنظیمات اداری گستردهای زندگی مینشینی و قبیلهکوچ

ی هاشد و تنها در دورهوجود نداشت، چراکه هر قبیله واحد سیاسی مستقلی محسوب می

 1ی پادشاهی ایجادشده است.های حکومتمحدودی در برخی اقوام سام

                                                           

 .(3و2ج ،1959 ،يعل) است پرداخته عرب يپادشاه يهالسلهس به خود کتاب سوم و دوم يجلدها در يعل جواد. 1

 و 88ص ،1929 ولفنسون،ر.ک:  پادشاهان به داوران حکومت از انيعربان ياسيس نظام حتول از بازتايب مطالعه يبرا

 .(قيعت عهد) مقدس کتاب در مربوطه اسفار
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ای قضاوت نیز همچون سایر شئون حکومت بر عهده بزرگان و دانایان در چنین نظام سیاسی

لعرب اادبی عرب، برخی از این بزرگان و دانایان که با دو عنوان حُکّامـ  قبیله بود؛ در کتب تاریخی

اند، افرادی نظیر شده بودند معرفی هرت یافته)داوران عرب( و حُکَماءالعرب )دانایان عرب( ش

ی آنان در اختالفات هاکه از داوریو همچنان 1انداز این دسته« ُقسّ بن ساعده»و « اَکثَم بن صیفی»

آمیز، نصایح، مواعظ و خطبی نیز به آنان منسوب ، جمالت حکمت2شدهو منازعات حکایاتی نقل

 3و معارف آنان است. هااناییدهنده جنس داست که نشان شده

 یقرآن كاربرد در حکمت -3

بندی های همنشینی دستهدر این بخش ابتدا کاربردهای قرآنی واژه حکمت بر اساس اسلوب

از هر  برداشت های معنایی قابلشود و سپس با بررسی روابط همنشینی در هر اسلوب مؤلفهمی

های معنایی با مفهوم جهانی رد از کاربردها تناظر مؤلفهشود. در ضمن در هر موکاربرد بررسی می

 شود.نمایانده می

 حکمت واژه یقرآن كاربرد در ینیهمنش یهااسلوب یبنددسته -3-1

این آیات بر اساس  4.رفته است کار در قرآن کریم واژه حکمت بیست بار در نوزده آیه به

 5دی است:بناست به صورت زیر قابل دسته رفته کار های حکمت و اسلوبی که در آن بههمنشین

                                                           

 ،عقويبي/ 512ص ،31ج ،1414 ،يديزب يمرتض/ 637ص ،5ج 1959 ،يعل :)ر.ک افراد نيا از فهرسيت مطالعه يبرا. 1

 (7-216ص ،1375 ،يپاکتچ ر.ک: شتريب حيتوض يبرا. 258ص ،1ج ،تايب

 (654-635 ص ،5ج ،1959 ،يعل :)ر.ک هايداور نيا از ييهامنونه مطالعه يبرا. 2

 (141-130 ،39-37ص ،1ج ،2002 صفوت، :)ر.ک مواعظ نيا از ييهامنونه مطالعه يبرا. 3

 علت هب حاضر نوشته در اما است مشترک حکمت با ييمعنا ماده در قرآن، در گسترده کاربرد با زين «ميحک» واژه. 4

 واژگان از رگيد يبرخ يکاربردها نيمهچن. است نشده پرداخته بدان ست،ين کارآمد ييمعنا زاتيمتا صيتشخ در نکهيا

 .است يمستقل قيحتق ازمندين دارند حکمت مفهوم با ييمعنا رتباطا احتمال که «ُحکم» مثل حکم شهير از

 مقاله ولط در. است شدهگرفته نظر در امکان حد تا زين مربوط سور نزول بيترت هااسلوب انيب بيترت در ضمن در. 5

 تيوار طبق مربوطه سور نزول بيترت. شود آزموده سور نزول بيترت با بياسال نيا رابطه يمعنادار شوديم يسع

 اجلمعة، النساء، األحزاب، عمران،آل البقرة،: مدين سور النحل، الزخرف، لقمان، اإلسراء، ص، القمر،: يمک سور: مشهور

 رة،البق: مدين سور لقمان، النحل، اإلسراء، الزخرف، ص، القمر،: يمک سور: است نيچن نولدکه دگاهيد طبق و املائدة

 .املائدة ،األحزاب النساء، عمران،آل اجلمعة،
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 مِّنَ  مَجاَءُه َلَقْد َو﴿در یک مورد، با رابطه صفت و موصوفی در آیه « ِحکَمة+ باِلَغة»اسلوب 

 .(5 -4/ 54: قمر) ﴾النُُّذُر ُتْغِن َفَما َباِلَغٌة ِحْكَمُة ُمْزَدَجٌر ِفيِه َما اْلَأنَباِء

ِِ ِب یعيس جاَء َلمَّا َو﴿ا رابطه فعل و مفعولی در آیه در یک مورد، ب« جاءَ بِ »همنشینی با   اْلَبيِّنا

 .(63/ 43: زخرف) ﴾ِباْلِحْكَمِة ِجْئُتُكْم َقْد قاَل

 َربُّكَ  َكِإَلْي یَأْوح ِممَّا ذِلَك﴿در یک مورد، با رابطه فعل و مفعولی در آیه « أوحَیَ»همنشینی با 

 .(39 /17:إسراء) ﴾اْلِحْكَمِة ِمَن

 وَ  ِحْكَمةِ ِباْل َربِّكَ  َسبيِل ِإىل اْدُع﴿در یک مورد، با رابطه عطف در آیه « َموِعَظة»نی با همنشی

 .(125 /16: نحل) ﴾َأْحَسُن ِهَي ِبالَّيت جاِدْلُهْم َو اْلَحَسَنةِ  اْلَمْوِعَظِة

: )ص ﴾اِباْلِخط َفْصَل َو اْلِحْكَمَة آَتْيناُه َو ُمْلَكُه َشَدْدنا َو﴿( در سه آیه: آَتی+ِحکَمةاسلوب )

 وَ  َيشاُء َمْن اْلِحْكَمَة ُيْؤِتي﴿ (،12 /31: )لقمان ﴾ِللَِّه اْشُكْر نا اْلِحْكَمَة ُلْقماَن آَتْينا َلَقْد وَ ﴿ (،38/20

َِ َمْن  .(269 /2ه: )بقر ﴾َكثريًا َخْيرًا ُأوِتَي َفَقْد اْلِحْكَمَة ُيْؤ

َِ  داُوُد َتَلَق َو﴿ ( در آیهآَتی+ ُملک+ ِحکَمةاسلوب )  َعلََّمهُ  وَ  َمَةاْلِحْك َو اْلُمْلكَ  اللَّهُ  آتاُه َو جاُلو

 .(251 /2: هبقر) ﴾َيشاُء ِممَّا

 :آیه شامل سه اسلوب 10در « کِتاب»اسالیب همنشینی حکمت با 

 ِحْكَمٍة َو ِكتاٍب ْنِم آَتْيُتُكْم َلما النَِّبيِّيَ  ميثاَق اللَُّه َأَخَذ ِإْذ َو﴿در  (آَتی+ ِکتاب+ ِحکَمةاسلوب )

 اَباْلِكت ِإْبراهيَم آَل آَتْينا َفَقْد﴿ ( و81 /3: عمران)آل ﴾وَ  ِبِه َلُتْؤِمُننَّ َمَعُكْم ِلما ُمَصدٌِّق َرُسوٌل جاَءُكْم ُثمَّ

 .(54 /4: )نساء ﴾َعظيمًا ُمْلكًا آَتْيناُهْم َو اْلِحْكَمَة َو

 ؛151و  129 /2: هبقر) ( در آیاتَعلََّم+ ِکتاب+ ِحکَمة« )﴾َمَةاْلِحكْ  وَ  اْلِكتابَ  ُيَعلُِّمُهُم﴿اسلوب 

و  48 /3: عمران(؛ در این میان آیات آل2 /62ه: جمع ؛110 /5: همائد ؛164و 48 /3: عمرانآل

است  ﴾ْلِإْنجيَلا وَ  التَّْوراَة وَ  اْلِحْكَمةَ  وَ  اْلِكتاَب ُيَعلُِّمهُ  وَ ﴿درباره عیسی)ع( به صورت  110 /5: همائد

)ص( است که تعلیم کتاب و حکمت در کنار تالوت  و چهار آیه دیگر درباره بعثت رسول اکرم

 آیات و تزکیه امت اهداف آن به شمار رفته است.

 َتُكنْ  َلْم ما لََّمَكَع َو اْلِحْكَمَة َو اْلِكتاَب َعَلْيَك اللَُّه َأْنَزَل﴿( در آیات أنَزَل+ ِکتاب+ِحکَمةاسلوب )

 َيِعُظُكمْ  اْلِحْكَمِة َو اْلِكتاِب ِمَن َعَلْيُكْم َأْنَزَل ما َو َعَلْيُكْم اللَِّه ِنْعَمَت اْذُكُروا َو﴿ ( و113 /4: )نساء ﴾َتْعَلُم

 .(231 /2ه: )بقر  ﴾اللََّه اتَُّقوا َو ِبِه
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 ِمنْ  ُيوِتُكنَُّب يف یُيْتل ما اْذُكْرَن وَ ﴿در یک مورد، با رابطه عطف در آیه « آیات اهلل»همنشینی با 

ِِ  .(34 /33: )أحزاب ﴾اْلِحْكَمِة وَ  اللَِّه آيا

 حکمت متعلق( افعال) الفاظ تنوع با متناظر حکمت یمفهوم تنوع -3-2

 های مختلف غالباً در سه مفهوم ظهور دارد:در سطح مفهوم جهانی، حکمت در فرهنگ

برای خدا )انسان نمایی و  ای یا صفتیموجودی آرمانی شده یعنی مظهری، اقنومی، الهه-1 

شناختی برای مواجهه ای توانایی انسانفرایند شناخت و داوری و گونه -2خدانمایی حکمت(؛ 

محصول  -3ترین مفهوم حکمت است؛ ترین و گستردهمثابه مهارت( که کهنبا زندگی )حکمت به

قی و ... ی یا اخالشفاهی و کتبی این شناخت به صورت مجموعه تعالیم که نظامی معرفتی و عقل

مثابه مجموعه تعالیم( حکمت در معنای اخیر از حیث شکل و قالب ادبی به است. )حکمت به

جهت تناسب با جنبه عملی زندگی و ظهور فراوان در فرهنگ عامه بیشتر شفاهی است و قالب 

/  Rudolph ،1987 /staudinger ،2001)به نقل از  هاستآن کلمات قصار، پندها و مثلغالب 

 .(133 و 22، صص1388حسینی، 

گانه در آیات قرآن راه گشا است توجه به تنوع افعال متعلق سهجویی این تقسیم آنچه در پی

قرآن کریم به لحاظ نحوی در نقش مفعول برای برخی افعال  حکمت است؛ واژه حکمت در

ازل کردن(، ایحاء )وحی کردن(، دادن(، انزال )ن اند از: تعلیم )یادشود، این افعال عبارتواقع می

ها حکمت شده که در همه آن )آوردن(، إیتاء )دادن(. تعلیم حکمت در شش آیه مطرح« جاءَ بِ»

است؛ در چهار مورد از این آیات، سخن از تعلیم کتاب و حکمت  گرفته در کنار کتاب قرار

شود و این م انجام می)ص( به مرد همراه تالوت آیات خدا و تزکیه است که توسط رسول اکرم

دهد؛ در دو مورد دیگر سخن از تعلیم کتاب و حکمت امر هدف بعثت رسول خدا را تشکیل می

: نعمرا)آل گیرد)ع( انجام می و تورات و انجیل است که توسط خدای متعال به حضرت عیسی

کنار کتاب  شده حکمت در ( در نازل کردن حکمت نیز که در دو آیه مطرح110 /5: همائد ؛48 /3

 ( است.113 /4: نساء)( یا مردم 231 /2: بقر)سوی پیامبر خدا  گرفته و نزول به قرار

هایی چون همنشینی مداوم حکمت با کتاب و که مشاهده شد در موارد فوق همسانیچنان

شود؛ اما دادن )ایتاء( گرفتن عموم مردم )اقالً در برخی موارد کاربرد( مشاهده می مخاطب قرار

مت معنای متفاوتی دارد، چراکه ایتاء همواره توسط خدای متعال و به بندگان خاص او انجام حک

گیرد و نه به عموم مردم؛ قرآن کریم با اشاره به اینکه دادن )إیتاء( حکمت تنها با مشیت الهی می

 يُيْؤِت﴿است شود منفعت فراوانی نصیبش شده که حکمت داده فرماید: هرشود، میانجام می
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َِ َمنْ  وَ  َيشاءُ  َمنْ  اْلِحْكَمةَ  و در آیات  ﴾اْلَأْلباِب وُلواُأ ِإالَّ َيذَّكَُّر ما وَ  َكثريًا َخْيرًا ُأوِتَي َفَقْد اْلِحْكَمَة ُيْؤ

( 81 /3: عمرانشمارد؛ در یک آیه عموم انبیا )آلدیگر افراد خاصی را به این تکریم موصوف می

( و 20/ 38: ، ص251/ 2: ةبقر)ع( ) ( و در دو آیه داود54 /4 :نساء)و در آیه دیگر آل ابراهیم 

 اند.( با این وصف موصوف شده12 /31: آیه دیگر لقمان )لقمان

گانه رسد این تمایز بین حکمت دادنی با حکمت آموختنی را باید ناظر به تقسیم سهبه نظر می

مثابه مجموعه  ه مهارت و حکمت بهمثاب واره، حکمت بهمثابه انسان اشکال حکمت به حکمت به

 1شود.های مختلف تحلیل کرد که گونه نخست آن در قرآن دیده نمیتعالیم در فرهنگ

 پژوهان، قرشی نیز با تفکیک معانی حکمت به دو شکل حالت نفسانی )تقریباً از میان قرآن

نفسانی دانسته همان گونه دوم( و شیء خارجی )همان گونه سوم(، اصل معنای حکمت را حالتی 

 .(163، ص2، ج1371)قرشی بنابی،  و شیء محکم خارجی را از نتایج آن شمرده است

گانه تنها در چهار آیه حکمت به معنای حالت نفسانی رسد در میان آیات نوزدهبه نظر می

 /31: لقمان ؛269 /2: هبقر، درباره حکمت داود و 251 /2: هبقر ؛20 /38: )صرفته است  کاربه

و حتی آیاتی که سخن از ایتای کتاب و حکمت است چون حکمت با کتاب همنشین شده  (12

با توجه به توضیحاتی که درباره این همنشینی بیان خواهد شد مقصود از حکمت مجموعه تعالیم 

 است.

)ص(  ( و خطاب به پیامبر اکرم39 /17: إسراء)اسلوب چهارم، ایحای حکمت نیز در آیه 

سوره اسراء  31-18ت در اشاره به مجموعه مشخصی از تعالیم عملی در آیات است و حکم

شده با  ( ذکر63 /43: زخرفجم )آوردن حکمت( نیز که در آیه )رفته است. در اسلوب پن کاربه

 توجه به معنای )آوردن( و مخاطب بودن عموم مردم، مقصود از آن مجموعه تعالیم است.

 یقرآن یهاتیشخص در حکمت -3-3

های قرآنی نام داود و لقمان در انتساب که در بخش قبل مشخص شد در میان شخصیتچنان

است؛ گویا حکمت در این دو  شده به حکمت )به صورت ایتایی( به صورت خاص ذکر

ه گانه ب)ع( نیز در آیات نوزده ای دارد. عالوه بر این دو، نام عیسیشخصیت قرآنی بروز ویژه

                                                           

 است «عقل» يثيحد مفهوم است( حکمت يوارگانسان) ميتقس نيا از خنست گونه ادآوري ياسالم فرهنگ در آنچه. 1

 ر.ک:) است شده انيمنا( ع) صادق و باقر امامان از اتيروا در مثاًل مربوطه يثيحد اتيادب در يهجر دوم سده در که

 .(43 و 23صص ،1ج ،1429 ،ينيکل
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مخاطب یاددهی )تعلیم( حکمت از خدا و آورنده آن برای مردم آمده عنوان  صورت خاص به

 است.

شده برای لقمان در قرآن کریم است و  در مورد لقمان باید گفت حکمت تنها ویژگی مطرح

شده ولی از انبیاء نیست، بنابراین  هایی است که در قرآن مورد تمجید واقعاز معدود شخصیت

عنوان مصادیقی برای حکمت است و بررسی  شود، بهقمان نقل میمجموعه تعالیمی که از زبان ل

تواند در درک مفهوم خصوصیت و وجوه مشترک این تعالیم که در ادامه مقاله ذکر خواهد شد می

عنوان نماد  دانیم که لقمان نزد عرب پیش از اسالم بهقرآنی حکمت راهگشا باشد و نیز می

ت که قرآن کریم نخستین بار او را به فرهنگ عربی معرفی بود و چنین نیس شده حکمت شناخته

عنوان حکیم موصوف سازد. از سوی دیگر لقمان برخالف بسیاری از  کند یا او را به

های قرآنی که در کتاب مقدس سابقه ذکر دارند شخصیت عهدینی ندارد بلکه کامالً شخصیت

 .(217-216صص، 1375 پاکتچی،ر.ک: مربوط به فرهنگ عربی پیش از اسالم است )

است: قتل جالوت، اعطای نبوت و پادشاهی  شده ی متعددی معرفیها)ع( با ویژگی اما داود

 الطیر( وی او، دانستن زبان پرندگان )منطقهابرای او، داوری هابه او، تسخیر پرندگان و کوه

 (.صنعة لبوسمهارت ساختن زره )

 اش در قرآن توضیحشدههای مطرحبه حکمت را با دیگر ویژگیاگر بخواهیم توصیف داود 

دهیم چند ویژگی با مفهوم حکمت مرتبط است: نخست آنچه در حوزه تعلیم و تربیت قرار 

واند تگیرد و به معنای حکمت )با توجه به سایر کاربردهای حکمت در قرآن کریم( نیز میمی

هد عتیق است که اگر آن را با زبور مذکور در مرتبط باشد، محتوای کتاب مزامیر موجود در ع

ه بندی چهارگانه عهد عتیق بقرآن یکسان یا دارای هویت کلی مشترکی بدانیم، آن را در تقسیم

تورات، کتب پیامبران، کتب کاتبان و کتب حکمت در کنار کتبی مثل سفر ایوب، امثال سلیمان، 

 1است. ادهها، جامعه و... در رده کتب حکمت قرار دغزل غزل

و نکته دوم توصیف داود به داشتن منصب حکومت و قضاوت )مُلک و فصل الخطاب( است 

 مثابه حکمت تعریف شود. تواند بهاجتماعی خاص است که می ـ که مستلزم مهارت سیاسی

شخصیت دیگری که اگرچه ذکری از ایتاء حکمت از سوی خدا به وی در قرآن نیامده است 

)ع( است؛ در دو آیه سخن از تعلیم کتاب  شده است عیسی بارها نام وی ذکر اما در آیات مربوط

ای ( و در آیه110 /5: همائد ؛48 /3: عمرانو حکمت و تورات و انجیل به عیسی رفته است )آل

                                                           

 .35ص ،1996 دارالشرق،: وتريب ،(مقدس کتاب عريب ترمجه) املقدس الکتاب.  1
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توان در توضیح می .(63/ 43 :زخرف) نامدآنچه عیسی برای قوم خود آورده است را حکمت می

ابه مجموعه مثسو کاماًل با معنای حکمت بهان متن تعالیم عیسی از یکعنوگفت تعبیر حکمت به

مانده از ساختار کلی تعالیم عیسوی که تعالیم اخالقی و از سوی دیگر با واقعیت امروزی باقی

 عمدتاً تعالیم اخالقی هستند سازگار است.

 قرآن در حکمت میتعال یمحتوا لیتحل -3-4

شده که عنوان حکمة یافته است و به نظر  عه تعالیمی مطرحدر قرآن کریم در دو سوره مجمو

رسد تعیین جنس کلی محتوای این تعالیم در درک مراد از حکمت راهگشاست؛ در سوره می

 َنمِ  َربَُّك ِإَلْيَك یَأْوح ِممَّا ذِلَك﴿فرماید: آیه می 16ای از دستورات الهی در اسراء پس از ذکر دسته

 شده که طبقره لقمان نیز پس از توصیف لقمان به حکمت وصایایی مطرحدر سو 1؛﴾اْلِحْكَمِة

 سیاق باید مصادیق حکمت شمرده شوند.

 که ازدرباره سوره اسراء اگر این سیاق از آیات را دارای هویت و ساختار ویژه بدانیم چنان

ت؛ گشاسشود، تعیین جنس این ساختار کلی راهبدان در خود آیه برداشت می« ذلک»اشاره با 

توان ترسیم کرد: نهی از شرک، امر به رعایت بندی این آیات را چنین میخالصه و استخوان

حقوق والدین، خویشاوندان و... نهی از قتل فرزندان، نهی از زنا، نهی از قتل نفس، نهی از خوردن 

ان که بدفروشی، نهی از پیروی چیزی مال یتیم، امر به وفای به عهد، دقت در ترازو و عدم کم

 .از تکبر در راه رفتن علم نداریم و نهی

این محتوای اصلی که در قالب جمالتی دستوری است با جمالتی در حاشیه همراه شده 

ور تر کردن، تصاست؛ برخی از این حواشی نکاتی ظریف و جزئی هستند که در جهت کاربردی

ورد احسان به والدین آمده است(، دهند )مثل آنچه در متری از محتوای نصایح کلی ارائه میکامل

برخی دیگر دستوراتی در جهت حفظ اعتدال در عمل به نصایح قبلی هستند )مثل نهی از تبذیر 

و دستور به رعایت اعتدال در بخشش( و برخی دیگر جمالتی خبری هستند که در جهت ایجاد 

 پردازد.انگیزه برای رعایت دستورات، به تبیین فلسفه آن دستورات می

                                                           

 ،13ج ،1417 ،ييطباطبا) انددانسته اقيس کي را 39 تا 23 هيآ ييطباطبا عالمه ،يراز فخر چون يخمتلف مفسران.  1

 .(77ص



 23   آن یحکمت در مفهوم قرآن یمفهوم جهان یهامؤلفه ییجویپ                                             

بندی این آیات چنین است: امر به شکر خالصه و استخوان 19-12: درباره آیات سوره لقمان

معروف، نهی از منکر و برای خدا، نهی از شرک، امر به رعایت حقوق والدین، امر به نماز، امربه

 .در راه رفتن و بلند کردن صدا صبر بر مصائب، نهی از تکبر خصوصاً

جه گرفت که در این دو دسته از آیات، حکمت به دستورات توان چنین نتینهایت می در

الناس اهلل و حقدینی اطالق شده است که از لحاظ موضوع، شامل مسائلی اعم از حق ـ اخالقی

شود، نیز از جهت کلی یا جزئی بودن شامل دستورات کلی همچون نهی از شرک و امر به می

ر شود، نکته دیگر اینکه دطرز راه رفتن می شکر خدا تا نکات ظریفی مثل بلند نکردن صدا و

گرچه شود، ااین ادبیات تمایز و مرزبندی مشخصی بین جمالت دستوری و خبری گذاشته نمی

ای از دستورات به وجود آمده، ولی از آوردن نکات مهم اعتقادی ساختار کلی توسط مجموعه

 های خبری موجود نیز مسائل کلیزارهالی این دستورات ابایی وجود ندارد؛ البته تمامی گدر البه

بینی نیستند، بلکه برخی نکات زیباشناسانه جزئی مثل زشتی صدای بلند و تشبیه آن به جهان

 صدای االغ نیز مبنای دستورات اخالقی قرارگرفته است.

 موعظه با حکمت ینیهمنش -3-5

ره نحل است که سو 125آیه دیگری که معنای حکمت در تفسیر آن نقشی کلیدی دارد آیه 

اند و شده های دعوت به راه خدا شناختهدر آن حکمت به همراه موعظه حسنه اسباب و وسیله

 شده است.جدال به احسن نیز وظیفه دیگر پیامبر در کنار چنین دعوتی معرفی

سازد این است که تقسیم اسباب دعوت سؤالی که به صورت طبیعی ذهن مفسر را مشغول می

ظه حسنه )و جدال احسن( چگونه تقسیمی است؟ پاسخی که مفسران به این به حکمت و موع

شده و در تفاسیر متعدد  رازی ارائه فخر اند دیدگاهی است که نخستین بار از سویسؤال داده

ظه رازی حکمت را به برهان و موع را پذیرفته است، فخربازتاب یافته و عالمه طباطبایی نیز آن 

ت کند. این دیدگاه مبتنی بر مبحث صناعاسن را به جدال منطقی تفسیر میرا به خطابه و جدال اح

، 12، ج1417/ طباطبایی، 287-286صص، 20، ج1420رازی،  )فخرخمس منطق ارسطویی است 

رسد شاهدی بر وجود چنین تقسیمی در فرهنگ عصر نزول یا در قرآن به نظر نمی و (372ص

ه باشد و حتی اگر چنین تقسیمی وجود داشته باشد به کریم و حتی روایات برای آن وجود داشت

 کدام دلیل واژه حکمت و موعظه بر آن داللت دارد؟

کند طبق فرضیه این نوشته که حکمت را عمدتاً شامل تعالیمی عملی و اخالقی معرفی می

شده موعظه اشتراک زیادی دارد )همنشینی حکمت و کتاب با معنای حکمت با معنای شناخته
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این اشتراک همان  .نیز مؤید همین اشتراک است( 12 /31: و لقمان 231 /2 ة:بقرالدر  موعظه

مقدار اشتراکی است که الزمه رابطه همنشینی است اما بُعد دیگر رابطه همنشینی وجه تمایز بین 

دانیم که حکمت بر اصل تعالیم دو همنشین است که هنوز محل سؤال است. به صورت کلی می

ه دارد و موعظه طبق تفسیر رایج بر سخنی داللت دارد که شامل دعوت به این حکیمانه اشار

 ما﴿ 231 /2: ةبقردیگر موعظه یکی از اشکال ظهور حکمت است )تعبیر  عبارت تعالیم باشد. به

حکمت محتوا  ونیز مؤید این دیدگاه است که کتاب  ﴾ِبِه َيِعُظُكْم اْلِحْكَمِة وَ  اْلِكتابِ  ِمَن َعَلْيُكْم َأْنَزَل

 اند(.های موعظه الهیو دستمایه

 مثل و حکمت رابطه -3-6

برانگیز است تعبیر از قصه و سرگذشت  مورد دیگری که کاربرد حکمت در قرآن سؤال

 مِّنَ  َجاَءُهم َوَلَقْد﴿آموز گذشتگان به حکمت در سوره قمر در آیات چهار و پنج این سوره عبرت

فسران قرار نگرفته توجه م است. این مسأله مورد ﴾النُُّذُر ُتْغِن َفَما َباِلَغةٌ  ِحْكَمُة َدَجرٌ ُمْز ِفيهِ  َما اْلَأنَباِء

 است.

 گفته سازگار است یکی از انواع ادبیاتی که در سنت جهانی حکمتاین تعبیر نیز با معنای پیش

که با  .(23، ص1388)حسینی، آموز است های درسها و داستانرواج و محوریت دارد مثل

مفهوم سامی و عربی مثل نیز مرتبط است )درباره محوریت مثل در فرهنگ و نظام انباشت دانایی 

های این گونه ادبی با تجربه محوری که از ویژگی .(87-86صص، 1929ولفنسون،  :ر.کعبری 

که عبرت گیری نیز نوعی استفاده از تجربه است  فرهنگ حکمت است نیز سازگار است چرا

 تجربه مربوط به سرنوشت قومی دیگر باشد. اگرچه

 كتاب با حکمت ینیهمنش -3-7

و  دارد؛ رابطه توزیعی بین کتاب« کتاب»های حکمت پربسامدترین رابطه را در بین همنشین

 دارد وجه تمایزای که در این آیات مفسر را به تأمل وامیبار تکرار شده است. مسأله 10حکمت 

امبر به دو گونه کتاب و حکمت است. اینکه کتاب و حکمت چه و توزیع معارف تعلیمی پی

فهم است سؤالی است  ای باهم دارند و این رابطه از چه معنایی برای کتاب و حکمت قابلرابطه

 های متعددی یافته است:که پاسخ
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ها تقابل بین کتاب و حکمت را در تناظر با تقابل کتاب و سنت ترین نظریهیکی از قدیم

گیری مفهوم سنت در دانش ( که نشانی از دوره شکل436، ص1، ج1412)طبری، است  دانسته

 در خود دارد. 3و  2اصول فقه و اوج اهمیت گفتمانی آن در اواخر سده 

اند: گاه در برخی نظریات، تقابل مذکور را درون خود قرآن و معارف آن جستجو کرده

، 4، ج1420)فخر رازی، ر مقابل محکم: کتاب( های آیات قرآن مثل آیات متشابه )دبندیدسته

معنی )محتوا( مثالً معانی آیات یا وجه تمسک به آیات  ـ (؛ گاه آن را در تقابل لفظ )متن(59ص

( مواعظ قرآن 538، ص30، ج1420)فخر رازی، یا فرایض احکام )در مقابل کتاب: متن آیات( 

ا تقابل معنای ظاهری )لفظی( آیات در ( ی395، ص1، ج1372)طبرسی، و حالل و حرام آن 

ای کتاب و حکمت را دو وجه ( و نظریه265، ص19، ج1417)طباطبایی، مقابل باطن )فرالفظی( 

، 1تا، جطوسی، بی/ 395، ص1، ج1372)طبرسی،  یک واقعیت یعنی خود قرآن دانسته است

 .(467ص

اند؛ حکمت تر معرفت دینی دانستههای کلینظریات دیگر مفهوم حکمت را در تناظر با بخش

( و گاه 752، ص2، ج1372)طبرسی، گاه با اصول دین )احتماالً در مقابل فروع و احکام دین( 

( و گاه 429، ص10و ج 752، ص2، ج1372)طبرسی، با فقه و شریعت )در مقابل کتاب= قرآن( 

، 4، ج1420)فخر رازی، کتاب( با منافع، مصالح، فلسفه و باطن احکام )در مقابل خود احکام: 

 ( در تناظر دانسته شده است.237، ص2، ج1417/ طباطبایی، 59ص

نهایت برخی نظریات، حکمت را فراتر از حدود اختصاصی علم و معرفت دینی به  و در

معنای مجموعه معارف نظری و عملی )در مقابل کتاب= تعلیم خط و کتابت یا جنس کلی کتب 

( 459، ص12و ج 226، ص8، ج1420)فخر رازی، ی و اجمالی کتب آسمانی( به معنی معارف کل

، 10، ج1372)طبرسی، اند یا دانشی که بدان عمل شود اعم از امر و نهی در دین یا دنیا دانسته

 .(4، ص10تا، ج/ طوسی، بی429ص

دون یی قرآن بها تقابل معنایی عصر مفسر با نظام معنارسد در غالب این دیدگاهبه نظر می

که راه درست، خروج از توجه به تحوالت تاریخی محتمل یکسان انگاشته شده است، درحالی

های عصری و تدقیق در معنای هر دو طرف رابطه از جهت ریشه و کاربرد قرآنی فرضپیش

 است تا معنایی متناسب با سایر کاربردهای قرآنی و شواهد عصر نزول به دست آید.

برای درک رابطه بین کتاب و حکمت، توجه به یکی از معناهای جانبی ریشه  رسدبه نظر می

ای ههای شاخه شمالی مرکزی از زبانکتب ضروری است. ریشه کتب عالوه بر عربی در زبان
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های شاخه شمالی هم در زبانذیل این ریشه، هم در عربی و  1سامی نیز، کاربرد زیادی دارد.

 :Gesenius, 1939شود )به صورت پررنگ دیده می« دستور فرمان و»مرکزی، معنای جانبی 

507; Jastrow, 2011: 678-681; Payne Smith, 1903: 230). 

ه کرد که توج در توضیح باید به کارکردهای نوشتن خصوصاً در جوامع پیش از صنعتی شدن

ی ه(، کارکرد حقوقعالوه بر کارکرد ثبت و انتقال اطالعات در زمان یا مکان )مثالً در کتاب و نام

ها ها و کتب، حجم بزرگی از نوشتهنیز اهمیت بسیاری داشته و معاهدات و قراردادها در کنار نامه

اند که ثبت های حقوقیها نیز بخشی از نوشتهشد. در این میان، قوانین و فرمانرا شامل می

ورابی در تمدن بابل و نوشتاری آن در بین سامیان قدمتی طوالنی دارد و مواردی چون قانون حم

رده ایجاد ک« قانون»ای مستحکم بین مفهوم نوشتن و مفهوم الواح موسی در میان عبریان رابطه

 است.

فته ر کار در قرآن کریم واژه کتاب در معنای کلی نوشته در اشاره به کارکردهای مختلف به

 /17: روز قیامت )اسراء (، کارنامه اعمال در28 /27: است؛ کتاب به معنای نامه ارسالی )نمل

های رفته است. چنانکه در سایر مشتقات ماده کتب نیز مؤلفه کار (، کتاب آسمانی و غیره به14و13

 /2: هبقر( و واجب کردن )282 /2: هبقر(، ثبت کردن )79 /2: هبقرمثل نوشتن )معنایی متعددی 

ی و خصوصاً در همنشینی با ای که در اشاره به کتب آسماناست؛ اما مؤلفه ( پررنگ شده178

شود شمول این کتب مقدس بر قوانین الهی است. کتاب در آنجا که در اشاره حکمت پررنگ می

رود در غالب موارد اشاره به این جنبه از قرآن کریم است که قانونی به قرآن کریم به کار می

 شده است؛ یعنی جنبه شمول بر بایدها و احکام الهی. نوشته

ی از دانش اتوان نتیجه گرفت که حکمت نیز گونهاز همنشینی حکمت با کتاب میبنابراین 

ای آن را از معنای کتاب تمایز بخشیده و و معارف است که شامل احکام و بایدهاست اما مؤلفه

رابطه توزیعی بین کتاب و حکمت برقرار ساخته است. این مؤلفه شاید عدم اختصاص حکمت 

 2یرد.گاش میکه کتاب اعتبار خود را از منشأ الهی حالی باشد در به منشأ خاص اعتباربخشی

                                                           

( Leslau, 1987: 297) ياهيحاش جنويب شاخه در لياص کاربرد عدم و مشايل شاخه در فراوان کاربرد نيمه.  1

 .(359ص ،1372 ،يجفر) باشد قرآن در آن يواژگ وام يمدع يجفر که است شده باعث

 در و است حکمت نيمهنش( مجعه مائده، نساء، عمران،آل بقره،) مدين سور در فقط کتاب که است نيا جالب نکته.  2

: لقمان ،16/125: حنل ،39/ 17: إسراء ،63/ 43: زخرف ،/38 20:ص ،5/ 54: قمر) حکمت واژه يمک استعماالت

 توجه با ياسالم عتيشر جمموعه که شوديم ليحتل هيفرض نيا با مسأله نيا دهد؛يمن رخ ينيمهنش نيا هرگز( 12/ 31
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 اهلل اتیآ و حکمت ینیهمنش -3-8

در رابطه بین حکمت و کتاب تمایز عمده آن دو را در اختصاص به وحی یا عدم آن دانستیم 

 ِمْن وِتُكنَُّيُب يف یُيْتل ما َواْذُكْرَن﴿در همین راستا همنشینی آیات با حکمت نیز قابل ذکر است 

ِِ آیات در اینجا به اعتبار قابلیت تالوت اشاره به آیات ( 34 /33: أحزاب) ﴾َواْلِحْكَمِة اللَِّه آيا

عنوان متنی مستقل از آیات قرآنی با همان تمایز بر اساس  قرآنی دارد و همنشینی حکمت با آن به

 وسیله و منبع قابل تحلیل است.

 یسیع به لیانج و راتتو و حکمت و كتاب میتعل -3-9

ای است که سخن از تعلیم کتاب و گرفته دو آیه اسلوب دیگری که محل تأمل مفسران قرار

حکمت و تورات و انجیل به عیسی است. در این اسلوب سؤال این است که چرا با وجود ذکر 

ه معنای بفرض این سؤال این است که کتاب اند؟ پیششده کتاب، تورات و انجیل نیز مستقالً ذکر

 ها تکراری استشود پس ذکر دوباره آنکتب آسمانی است پس شامل تورات و انجیل نیز می

 رض و درفکه نیازمند دلیلی دیگر است؛ اما با توضیحی که در معنای کتاب بیان شد این پیش

رود. طبق توضیح مذکور تقسیم معارف به کتاب و حکمت از جهت نتیجه این سؤال از بین می

عارف و منشأ وحیانی یا عقالنی آن و تقسیم به تورات و انجیل به جهت منبع دسترسی به نوع م

 آن است.

که خالف  اندبرخی مفسران برای حل این مسأله کتاب را به فن و مهارت کتابت تفسیر کرده

/ فخر رازی، 404، ص3، ج1372)طبرسی، معنای اصلی واژه در استعماالت متعدد قرآنی است 

برخی نیز آن را به معنای سایر کتب آسمانی غیر از تورات و انجیل  .(459، ص12، ج1420

و  752، ص2، ج1372)طبرسی،  یز دلیلی جز خود این اشکال ندارداند که این تفسیر ندانسته

 .(429، ص10ج

تفسیر دیگر داللت کتاب به جنس کتب آسمانی است که در این صورت بیان تورات و انجیل 

)طبرسی، ود. شخاص جهت تعظیم این دو کتاب در بین کتب آسمانی پیشین دانسته میبه صورت 

( این تفسیر اگرچه از دو تفسیر پیشین 459، ص12، ج1420/ فخر رازی، 404، ص3، ج1372

                                                           

ي ـ ماعاجت يمعنا در) قانون جمموعه کي صورت به که بود نهيمد در حکومت ليتشک و قرآن يجيتدر نزول ليتکم به

 .شد معنادار حکمت و کتاب نيب يعيتوز رابطه نيا بيتتر نيبد و مدآدر( ياسيس
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نماید اما پذیرش چنین اسلوبی در قرآن نیازمند پذیرش مقداری تسامح در کاربرد تر میمقبول

 بود. ای نداشته باشد بر آن ارجح خواهدفسیری که چنین الزمهزبان است بنابراین ت

 گیرییجهنت

یافته و دارای بار معنایی مفهوم قرآنی حکمت در ادامه مفهوم سامی آن، یک مفهوم ساخت

ای پررنگ بین علم و عمل و بر دانشی عملی شناختی است که بر رابطهغنی دانشی و معرفت

امعه عرب پیش از اسالم، مفهوم حکمت با جایگاه داوری و )مثل مهارت( داللت دارد. در ج

 قضاوت نیز رابطه وثیقی داشته است و این تأییدی بر همان جنبه مهارتی این نوع دانش است.

شناختی خاصی در حکمت در قرآن به دو مفهوم الف( یک سجیه اخالقی و توانایی انسان

صل ممارست در این توانایی و راهنمای مواجهه کلی با زندگی و ب( مجموعه تعالیمی که حا

رفته است. مفهوم نخست گوهر نایابی است که خدای متعال  کاررسیدن به این توانایی هستند، به

هایی است که از سوی خدای اما مفهوم دوم مجموعه آموزه ؛کندتنها به بندگان خاصی عطا می

شود. ت عموم مردم صادر میحکیم و کسانی که گوهر حکمت را بدانان بخشیده برای هدای

دهد که بر معرفتی نظری متکی است هایی اخالقی تشکیل میحجم عمده این تعالیم را توصیه

هاست شود. حکمت در همنشینی با کتاب، شامل آن دسته از توصیهاختصار بازگویی می که به

اب به تعلیم و انتس که لزوماً بر تشریع مستقیم وحیانی متکی نباشد. منشأ تعالیم حکمت در عین

گیری از سرنوشت های زیسته و عبرتگیری از تجربهساز، بهرهالهام الهی به لحاظ عامل زمینه

 دیگران است.

توان مفهوم قرآنی حکمت را با مفهوم جهانی آن ها، مینظر گرفتن مجموعه این مؤلفه با در

 انست و بر داللت آن بر نظامشده است در تناظر دکه در فرهنگ جوامع باستانی دیگر شناخته

 محور صحه گذاشت.محور و تقابل آن با نظام دانش کالمعلمی انسان
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