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چکیده
تاریخ را میتوان تکاپوی بشــر برای رســیدن به حکمت دانست .حکمت حلقه اتصال آموزههای همه ادیان
اســت؛ زیرا همگی به درستی یا به خطا ،در پی کشف واقعیات ،سازگاری و استفاده از آنها در جهت سعادت
دیرپای بودهاند .از ســوی دیگر ،مفهوم حکمت که هردو بُعد نظری و عملی مذکور را دربر میگیرد ،شــامل
معارف آسمانی و زمینی است و چونان پلی ،معارف آسمانی و زمینی را به یکدیگر پیوند میدهد .این جستار،
عمدت ًا با استناد به متون مقدس قرآن و عهدین ،جایگاه و اهمیت حکمت را در عهدین و قرآن نشان میدهد.
در این مقاله همچنین به بیان مرزهای (اشــتراک و افتراق) حکمت با عرفان ،فلسفه ،علم و شریعت از جهات
مقدمات و لوازم نیل به حکمت ،به ویژه نقش خوف،
مقوماتّ ،
موضوع ،غایت و روش پرداخته شــده استّ .
محبت ،تزکیه و اخالص نیز مورد بحث قرار گرفته است .پیش نیازی تقوا و خوف ،تزکیه و عشق و نیز دیگر
اشتراکات بسیار در سه سنت یهودی ،مسیحی و اسالمی در همه موارد مذکور ،از یافتههای این مقاله است.
کلیدواژهها :حکمت ،قرآن ،کتاب مقدس ،سلیمان ،عرفان ،فلسفه.
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مقدمه
حکمت هم از نگاه عهدین و هم از نگاه قرآن ،موهبت
خدایی و «خیر کثیر» استُ « ،يؤ ِتي الْ ِح ْك َم َة َمن َيشَ ا ُء
ُ
يرا َو َما َي َّذ َّك ُر
ــرا َك ِث ً
َو َمن ُيــؤْ َت الْ ِح ْك َم َة َفق َْد أو ِت َي خَ ْي ً
ِإ َّال ُأ ْولُــو ْا َ
األلْ َب ِ
اب» 2.متــون و عبارات حکمی به جا
مانده از فرهنگهای مختلف ،نشــان دهنده آن است که
حکمــت همانند دين ،از قديميتريــن ،پيچیدهترين و
ارزشــمندترین اموری است که در تمامي فرهنگها ،به
صورت مکتوب و شفاهي ،نقش تعیین کنندهای داشته
است و سنتی اســت که فراتر از تاریخ ،مذهب ،ملیت
و علم خاصی تلقی شــده و در زندگی روزمره کاربرد
داشته است.
حکمت یــک امر ماهوی نیســت و فاقــد جنس و
فصل اســت ،و ارائه تعریف دقیــق و جامع و مانع از
آن غیرممکن اســت .از این رو ،به تعریف مفهومی آن
اکتفا میشود .تعاریف مفهومی برآمده از ذهنیت فردی
است ،از این رو به تعداد افرادی که حکمت را تعریف
میکننــد ،امکان گوناگونی معنای حکمت وجود دارد.
افزون بر آن ،با توجه به متون حکمی میتوان گفت که
حکمت مفهومی جهانشــمول و فراگیر است و قدمت
آن ،به درازای تاریخ ،هســتی و دانش بشری است ،از
این رو ،ارائه تعریفی واحــد ،جامع و مانع از حکمت
تقریب ًا غیرممکن است ،بنابراین سنخ شناسی و بررسی
ابعــاد مختلف حکمت ،بهترین روش برای شــناخت
مفهوم حکمت است.
بــا جمعبندی کاربــرد واژگانی در عهدیــن و قرآن،
مضامین و مصادیق حکمت را میتوان در پنج دســته
3
عمده طبقهبندی کرد:
 .1علم و معرفت :عرفان ،فلســفه ،کالم ،کیمیا ،نجوم،
1
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 . 1ایوب28-12 :28 ،؛ امثال18-13 :3 ،؛ رومیان.22 :1 ،
 . 2بقره.26 ،
 . 3آیاتی که در این نوشــتار و به خصوص در این دســتهبندی اشاره
میشــود ،تنها به عنوان نمونه ذکر شدهاند .جهت مراجعه به همه آیات
و تفسیر آنها ،ر.ک :بررسی تطبیقی مفهوم حکمت در قرآن و عهدین.

تعبیر خواب ،هنر و صنعت از جمله این علوم هستند.
 .2اخالق و حاالت انسانی :تقوی ،پاکی ،صبر و حلم،
راســتی و درســتی ،و فرزانگی و خردمندی را دربر
5
میگیرد.
 .3قــدرت فهم و تدبیر :قضــاوت ،عدالت ،والیت و
6
حکومت ،رأی و نظر ،و اداره امور را دربر میگیرد.
 .4امر الهی :مانند شریعت و طاعت الهی ،مشیت الهی،
وحی ،قضا و قدر ،عدل الهــی ،غایتمندی کائنات و
7
خلقت ،کلمه ،امر و صفت الهی.
 .5وجــود عینی و خارجــی :حکمت به صورت یک
شــخص ،ذات یا اله تعیّن یافته اســت ،مانند عقل در
برخی روایات اســامی و کلمه ،ســوفیا و عیسی در
8
عهدین.
4

حکمت ،مقولهای نظری و عملی
در باب هشــتم امثال ،میتوان توصیفی نســبت ًا کامل
را از زبان خود حکمت شــنید کــه به صورت الههای
تشــخص یافته و مردم را دعوت به خویشتن میکند:
ّ
«اي جاهــان ،زيركي را بفهميد و اي احمقان ،عقل را
درك نماييد .بشنويد؛ زيرا به امور عاليه تك ّلم مينمايم
و گشادن لبهايم استقامت است .دهانم به راستي تنطق
ميكند و لبهايم شرارت را مكروه ميدارد .همه سخنان
دهانم بر حق اســت و در آنها هيچ چيز كج يا معوج
نيســت .تمامي آنها نزد مرد فهيم واضح اســت و نزد
يابندگان معرفت مســتقيم است .تأديب مرا قبول كنيد
 . 4اســراء ،39-1 ،لقمان19-13 ،؛ خروج36-31 :35 ،؛ 2-1 :36؛
3 :28؛ 3 :31؛ اول پادشاهان33-30 :4 ،؛ 14 :7؛ زکریا.2 :9 ،
 . 5امثــال9 :10 ،؛  ،33 :15مزامیــر51 :6 ،؛ 3 :36؛ جامعه2 :10 ،؛
یعقوب17 :3 ،؛ کولسیان.5 :4 ،
 . 6بقــره269 ،؛ ص20 ،؛ لقمان19-13 ،؛ جامعه25 :7 ،؛ پیدایش:1 ،
 ،40-33تثنیه25-13 :1 ،؛ 6-5 :4؛ 9 :34؛ اول پادشاهان.23 :10 ،
 . 7بقــره231 ،؛ آل عمران81 ،و164؛ جمعه2 ،؛ مزامیر7 :19 ،؛ :104
24؛ 10 :111؛ 104-98 :119؛ 5 :136؛ ارمیا  ،9-8 :8هوشع14 ،؛
بنسیرا2-1 :1 ،؛ امثال7 :2 ،؛ ایوب12 ،و.13
 . 8لوقــا35 :7 ،؛ 49 :11؛ متی36-34 :23 ،؛ امثال8 ،؛ مزامیر:119 ،
89؛ 15 :147؛ اشعیا11 :55 ،؛ حکمت سلیمان.16-14 :18 ،

 . 9امثال.21-5 :8 ،
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و نه نقره را ،و معرفت را بيشتر از طالي خالص؛ زيرا
حكمت از لعلها بهتر اســت ،و جميــع نفايس را به او
برابر نتوان كرد .من حكمتم و در زيركي سكونت دارم،
و معرفت تدبير را يافتهام .ترس خداوند ،مكروه داشتن
بدي اســت .غرور و تكبــر و راه بد و دهان دروغگو
را مكروه ميدارم .مشــورت و حكمــت كامل از آن
من اســت .من فهم هســتم و قوت از آن من است .به
من پادشــاهان ســلطنت ميكنند ،و داوران به عدالت
فتوا ميدهند .به من ســروران حكمراني مينمايند و
شــريفان و جميع داوران جهــان ... .دولت و جالل با
من اســت ،توانگري جاودانــي و عدالت  ...در طريق
عدالت ميخرامم ،در ميان راههاي انصاف ،مال حقيقي
را نصيب محبان خود گردانم ،و خزينههاي ايشــان را
9
مملو سازم».
با توجه به این وصف از حکمت و نیز معانی و مفاهیم
گوناکــون حکمت در قرآن و عهدین که در مقدمه ذکر
شــد ،حکمت را میتوان در دو بعــد نظری و عملی
دســتهبندی کرد :جنبه نظری حکمــت ،همان معرفت
ذهنی و قدرت فهم و تدبیر است که آگاهی و شناخت
فرد را شامل میشــود ،ولی حکمت عملی ،براساس
همان حکمت نظری ،در اخــاق و احوال فرد نمایان
میشود .البته در برخی موارد این دو ،همپوشانی دارند.
دانش فراگیر دربــاره امور و مخلوقــات الهی که از
ویژگیهای فرد حکیم بــوده ،یکی از جنبههای نظری
حکمت است .انسان حکیم درباره حیوانات ،پرندگان،
حشرات و همه اسباب و امور ،دانشی دارد که از سوی
خداوند به او عطا شده اســت .همچنین علومی چون
تعبیر خواب ،طالع بینی و کشــف اسرار و مواردی از
این قبیل نیز در دایره حکمــت نظری قرار میگیرند.
البته مهارت در این امور ،نوعی توانایی و اســتعداد و
حکمت عملی نیز میتواند باشد ،ولی دانش خاص این
تواناییها از جمله حکمت نظری است.
مورد دیگری که شــامل حکمت نظری است ،سخنان

و امثال حکیمانهای اســت که در متون دین و حکمت
گفته شــدهاند .این سخنان که غالب ًا بازگو کننده اخالق
و معرفت دینی است ،با اشــکال غیردینی و روایاتی
ملموس از امور روزمره بشری ذکر شدهاند که صورت
و صبغهای عقالنی ،ولی مبنایی الوهی دارند .همچنین
معرفت خداوندی و شریعت او که مقولهای صرف ًا دینی
است ،از جنبههای مهم حکمت نظری است .مهارتها و
هنرهای خاصی چون ریسندگی ،نجاری و طالکاری،
گرچه ما بیشــتر بُعد ظاهری و عملی آن را میبینیم،
بیشتر برخاسته از دانشی است که به صورت نظری در
ذهن استاد کار نگاشته شــده است .البته به طور قطع
نوعی همپوشی و تداخل در این موارد وجود دارد.
با این همه ،اهمیت حکمت بیشــتر به دلیل جنبه نظری
آن نیست؛ زیرا او ً
ال؛ حکمت در کتاب مقدس و قرآن،
بیشــتر یک نوع صفت برای کســانی چون پیامبران،
رهبران ،داوران و پادشــاهان ذکر شــده است که این
ویژگی بیشــتر در ظاهر و رفتار و عملکرد آنها قابل
شناخت اســت .ثانی ًا؛ مسئله بینش ،اخالق و تدبیر که
از ابعاد حکمت یاد شده است ،بیشتر در عمل و رفتار
فرد دیده میشــود و حاالتی چون تقوا و پاکی که از
نشــانههای اصلی حکمت است ،در بُعد عملی حکمت
مطرح اســت .ثالث ًا؛ از مهمترین و عمدهترین معانی در
متون دین و حکمت ،ترس از خدا و فهم و اجرای کالم
و شریعت خداوندی اســت ،و نخستین قدم در کسب
حکمت ،ترس از خدا اســت ،و تقوا و دینداری بیشتر
در عمل معنی مییابند.
افزون بر موارد مذکور ،فرد حکیم بیشــتر به وســیله
انصاف و عدالت ،راستی و صداقت در گفتار و کردار،
خــردورزی در بیان و عمل ،و مــواردی از این قبیل
شناخته میشود و اینها همگی صورت عملی حکمت
اســت .بنابراین اگرچه حکمت به معنای علوم خاص
و یا دانش فراگیر دربــاره کائنات و تعالیم اخالقی و
ســخنان خردمندانه به کار رفته ،و نیز شناخت خدا و
کالم او نیــز موجب حکمت و افزایش آن ذکر شــده

است ،ولی این معارف نمیتوانند معنای کامل حکمت
باشند ،بلکه اینها مقدمه و مبنای حکمت عملی هستند
و آن دو مکمل یکدیگرند.
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ثمره و غایت حکمت
«س َفه» و
ســفاهت نقطه مقابل حکمت توحیدی است؛ َ
«ســفاهت» به معناي اختالل است و سفيه كسي است
كه عقل او مختل باشــد و بر اثر ضعف رأي و سستي
معرفت ،نفع و ضرر خود را نشناســد و چون تفســير
نفع و ضرر در مكاتب مختلف ،متفاوت اســت ،تفسير
سفاهت و رشــد نيز به تبع آن مختلف خواهد بود .از
ديــدگاه توحيد ناب ،دنياگرايان رميده از آيين توحيد،
يم إ َِّل َم ْن َســ ِف َه
ســفيهاندَ :
«و َم ْن َي ْر َغ ُب َع ْن ِم َّل ِة ِإ ْب َرا ِه َ
نَ ْف َس ُه» 11.10در حقیقت کانون حکمت در ادیان سامی،
توحید و لوازم آن (به ویژه تقوا و اخالص) میباشد.
اندکــی از ســفاهت ،تمام حکمــت را از بین میبرد؛
«مگسهاي مرده روغن ّ
عطار را متع ّفن و فاسد ميسازد،
12
و اندك حماقتي از حكمت و ع ّزت سنگينتر است».
حکمت در تضاد با ســفاهت ،یکــی ،باعث هدایت و
نجات و دیگری ،باعث گمراهی و هالکت است .نقش
حکمــت در هدایت و نجات ،به وضــوح در ثمرات
حکمت و سفاهت ،به تصویر کشیده شده است ،این دو،
تمامی انسانها را به سوی خود میخوانند :یکی ،برای
هدایت و نجات و دیگری ،بــرای گمراهی و نابودی.
تنها یک انتخاب بین این دو ،سرنوشت فرد را به سوی
نور و تاریکی تعیین میکند 13.لقمان که شرافت خویش
را از حکمت دارد ،چنین ســفارش میکند« :دانش و
حكمت بياموز تا شــرافت يابى؛ زيرا حكمت ،آدمى
را به دين راهنمایی مىکند و برده را بر آزاد شــرافت
مىدهد و نيازمنــد را بر توانگر رفعت مىبخشــد و
مقدم مىدارد و تهیدســت را در
كوچك را بر بزرگ ّ
 . 10بقره.130 ،
 . 11تسنيم ،ج ،2صص276و.277
 . 12جامعه.1 :10 ،
 . 13نک :امثال8 ،و.9

جايگاههاى پادشاهان مىنشاند و بر شرافت شريف و
14
سيادت سيّد و عظمت غنى ،مىافزايد».
حکمت ،الهه خردمند و خیر کثیری اســت که انسان را
از گمراهی ،گرفتاری و خســران ،دور نگه میدارد و
تحصیل آن باعث سعادت و نجات میگردد .در مقابل،
سفاهت باعث ضاللت ،هالکت و نابودی است .حکمت
که با ارزشترین چیزها و برتر از هر گنجی میباشــد،
مایه زندگانی خوب و طوالنی ،ثروت و احترام ،خوشی
و سالمت ،عزت و امنیت ،آرامش و مصونیت از بال و
گرفتاری و در نهایت حیات و سعادت است .در مقابل
سفاهت ،ذلت و خواری ،بال و مصیبت ،فقر و زوال ،و
15
سرانجام بدبختی و مرگ را به دنبال دارد.
«برتری حکمــت بر حماقت ،هماننــد برتری نور بر
ظلمت اســت» 16.گرچه حکمت ،نور حیات و معنی
بخش زندگی انســان و شیوهای برای حیات اجتماعی
و تعامل با جهان هســتی است ،ولی در حقیقت تمامی
اینها مقدمهای برای بیــداری ،تغییر و تکامل و یافتن
شیوه ســعادتمندانه زندگی است .کمال ،غایت حکمت
اســت« :حکمت عبارت است از خروج نفس از نقص
17
و قوه به سوی کمال الیق او در جانب علم و عمل».
نیز گفتهاند« :حکمت عبارت اســت از تحول انســان
از یــک موجود مادی به جهان عقالنی که با سراســر
هســتی مشــابهت و مطابقت دارد» 18.این عبارت ،از
معروفترین تعاریف شــناخته شــده در باب حکمت
اســت که اکثر حکما آن را پذیرفتهاند .البته هستی و
نظم آن جز حق تعالی نیســت ،از این رو کمال انسان
مســتلزم مطابقت و طاعت الهی است؛ «حکمت تشبه
به خداوند به حســب طاقت بشری اســت  19.»...در
المفردات ،حکمت «اصابه الحق بالعلم و العقل» 20معنی
 . 14اعالم الدين ،ص93؛ بحار االنوار ،ج ،13ص.432
 . 15امثال8 ،و.9
 . 16جامعه.13 :2 ،
 . 17شرح المصطلحات الفلسفيه ،ص.117
 . 18فرهنگ فلسفه و اعالم وابسته ،ج ،3ص.170
 . 19رسائل اخوان الصفاء ،ج ،3ص.382
 . 20المفردات ،ذیل واژه «حکمت».

شده است.
غایت مذکور ،همان خیر کثیری است که اکثر مفسران
قرآن کریم به آن اشــاره داشتهاند .در قاموس یهود نیز
حکمت حقیقی را عبارت از آن دانســتهاند که «خدای
تعالی را در عقل و زندگانی خود ،به اعلی درجه کمال
توصیف نمایی»؛ 21یعنی حکمت در نظر و عمل ،تشبه
به مطلق اســت ،یکی «مطابقت بــا جهان عقالنی» و
دیگری «تشبه به خدا» و هردو به یک امر اشاره دارند
و آن قانون مطلق و حاکمی به نام «حق» است.

 . 21واژههاي فرهنگ يهود ،ص.326
 . 22تاریخ و فلسفه علم ،ص.18
 . 23خروج3 :28 ،؛ 3 :31؛ 36-31 :35؛ 2-1 :36؛ اول پادشاهان،
33-30 :4؛ 14 :7؛ زکریا.2 :9 ،

 . 24اطيب البيان ،ج ،10ص.420
 . 25ترجمه مفاتيح الغيب ،ص.151
 . 26عرفان و منطق ،ص.210
 . 27همان ،صص.209-205
 . 28دايرۀ المعارف تشیع ،ج ،6ص.432
 . 29شرح المصطلحات الفلسفيه ،ص.117
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رابطه علم و فلسفه با حکمت
از دیرباز رشد و تحول علوم باهم بوده است« :گرایش
علوم بر این اســت که باهم پیش روند و باهم بایستند.
باید به یاد داشت در هر زمان ،علوم متأثر از عاملهای
کلی خارجی ،مث ً
ال اوضاع و احوال فلســفی ،سیاسی،
22
اجتماعــی ،اقتصادی و دینی ،همان زمان اســت».
حکمت و فلسفه واژگان معرفتی هستند که موضوعات
گوناگونــی را دربر گرفته و همپوشــانی زیادی باهم
دارند و این امر در واژه شناســی فلســفه به وضوح
روشن میگردد.
رابطه حکمت با علوم در نخستین بخشهای عهد عتیق،
که حکمت به معنای علم و فن به کار رفته ،به وضوح
قابل مشاهده است 23.در قرآن نیز در سورههای اسراء
و لقمان حکمــت در مفهوم علم و فهم نیز به کار رفته
است .در فرهنگ اسالمی ،حکمت «علم به جميع حكم
و مصالح» تعبیر شده و درباره حکمت لقمان چنین بیان
شده اســت« :لقمان عالم بود به خواص تمام اشياء از
جمادات و نباتات و حيوانات و منافع و مضار هريك
را ميدانســت و همچنين به آثار جميع افعال حسنه و
سيئه و آثار اخالق حميده و مضار اخالق رذيله .الف
و الم الحكمه جنس است ،شامل جميع حكم و مصالح

و مفاسد و منافع و مضار ميشود».
از این رو حکمت ،شامل علوم زیادی بوده است؛ زیرا
بیــان همه چیز ،خوب و بد ،ماده و معنی ،کفر و ایمان،
جهل و دانش ،حکمت و سفاهت ،خدا و انسان ،شیطان
و نفس ،و غیره ،به مثابه دانشی است که الزمه حکمت
اســت .حکیم باید با تمامی علوم و امور آشنا باشد ،تا
به نظری جامع ،عمیق و متقن دســت یافته و در عمل،
خطا و لغزشی نداشته باشــد .علم و دانش ،فهم ما را
از مسائل بیشتر میکند و فلسفه و عقل نظری ،تحلیل
درســت آن را به دست میدهد و حکیم راه درست را
انتخاب کرده و طی طریق میکند.
علــم و دانش حتی در بُعد نظــری و عقلی ،نمیتواند
کمال باشد؛ زیرا علم از جمله فضایلی است که نفس و
عقل هردو طالب آن هســتند 25.از این رو «حکمهای»
الزم اســت ،تا این علم را در مسیر راستین خود نگه
داشته و از آفتهای نفس مصون دارد .راسل معتقد است:
«بــا هر افزایش در دانش و فــن ،حکمت ضروریتر
میشــود؛ زیرا هر افزایش از این قبیل ،توانایی ما را
برای کارهای بد افزایش میدهد» 26.البته او حکمت را
بیشتر در تناسب عمل و آزادی از اغراض و تعصبات
27
میداند.
یونانیان باســتان در بیان فضایــل چهارگانه ،حکمت
را به صورت فضیلتی مســتقل و متفــاوت از معرفت
ذکر کردهاند .فیلســوفان قدیم هم که شناخت و تعلیم
خــود را حکمــت نامیدهانــد ،آن را معرفت واقعی و
متضمن شــناخت موجودات و یا نوعی الهام و وحی
تلقــی میکردند ،و حکمت خویش را مقدس و محترم
میشــمردند 28.در عالم اسالم ،حکمت «افضل علم به
افضل معلوم» 29وصف شده است.
از نظر ویل دورانت ،فلســفه یکــی از عناصر تمدن و
24
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کوششی براي به دســت آوردن جهانبيني بوده است :و فیلسوف ضرورتی نمیبیند ،تا در امور به ویژه معنوی
«فلسفه تجسسي اســت دليرانه ،ولي بينتيجه درباره فرد و جامعه ،دخالت کند.
علل نخســتين و معني نهايي موجودات؛ تأملي است
درباره حقيقت و جمال و فضيلت و عدالت و انســان حکمت و عرفان
كامل و دولــت بيمنقصت» 30.اما حکیم تمام آن نظام انواع علوم و معارف در موضوع کلی شــناخت یعنی
را میبینــد و هماهنگ و مطابق با آن نظام واحد عمل وجود مشــترکند ،اما در شــیوه و غایت باهم تفاوت
میکند ،و از این رو خطا و لغزش در اندیشــه و عمل دارند .عارف همانند حکیــم در مدار حق در حرکت
او دیده نمیشود.
است و جز حق چیزی نمیبیند و در جهت چیزی جز
حکمت «اكتســاب ملكه كامل افعال فاضل» است .در حق نمیپوید .البته باید توجه داشــت که علم و فلسفه
حقیقت ماهیت اصلی حکمت «علم تام و عمل تام» 31و عرفان همگــی در حکمت حضور دارند ،ولی کلیت
اســت .دكارت میگويد« :مقصــود از حكمت ،صرف ًا حکمت چیزی بیش از همه آنها اســت ،با وجود این،
كســب قدرت و دســتيابى به امكان پيشبينى نيست ،در مقایسه ،عرفان نزدیکترین مفهوم به حکمت است.
بلكه مقصود شــناخت كامل تمام آن چيزى است كه از جمله دالیل تقارب یا یکســانی حکمت و عرفان،
مىتوان شناخت ،براى گذران زندگى و حفظ سالمت نظر محققانه ابوریحان بیرونی ،پیشــگام دین شناسی
و اختراع صناعات» .همچنین خواجه عبداهلل انصارى تطبیقی در عالم اســام ،شایسته ژرف اندیشی است.
در تفسیر ارزشمند خود چنین مینویسد« :اما حقيقت وی اصطالحات تصوف و صوفی را ،که به اهل عرفان
حكمت شناختن كارى است سزاى آن و بنهادن چيزى اطالق شــده است ،از ریشــه صوف عربی و به معنی
اســت بر جاى آن چيز و شناختن هركس در قالب آن پشمینهپوشی ندانسته و آن را معرب «سوفیا »Sophia
32
كس».
(حکمت) خوانده است .وی مینویسد« :حکما کسانی
بنابرایــن ،گرچه حكمت در ادیان با مفهوم فلســفه و بودهاند که «علت نخســتین» را تنها «وجود حقیقی»
علم همپوشــانی دارد و گاه مترادف تلقی شدهاند ،اما دانســتهاند و نخستین آنها حکمای سبعه یا «اساطین»
رویکرد ارزشی ،الهی و نیز بُعد عملی حکمت که مبتنی نام داشــتند ،که باورهای یونانی را ،که نخست همانند
بر حق و شــریعت است ،آن را از فلسفه و علم متمایز هندوان بود ،از غلبه طبیعت و قوای آن پیراســتند و به
میکند؛ حکمت بصیرتی است که از معرفت اهلل و عمل توحید آراستند ،و چنین معنایی بود که معتقدان آن را
مبتنی بر حق حاصل میشود ،ولی فلسفه صرف ًا به تبیین در اسالم به نام «ســوفی» مشهور کرد» 33.عارف نیز
عقالنی وجود میپردازد و علم هستی را از راه تجربه همچون حکیم شعار توحید بر لب دارد و معتقد است:
میشناسد؛ غایت حکمت ،کمال و رسیدن به حق است« ،ابتدای تصوف معرفت اســت و انتهایش توحید» 34و
ولی فلسفه به شــناخت و توصیف صرف میپردازد و آنها کســانی هستند که «خدای را بر همه چیز بگزینند
35
علوم تجربی شناخت را برای تصرف و آسایش کسب و خدای ایشان را بر همه بگزیند».
میکند؛ همچنین رسالت حکمت ،روشنگری و اصالح ارزش و اهمیت حکمت و هر شناخت دیگر ،وابسته به
اســت ،از این رو حکیم در زندگی فردی و اجتماعی ،موضوع آن است و موضوع هر علمی ،عبارت از ذاتی
رویکردی فعال و ارزشی را دنبال میکند ،ولی دانشمند اســت که آن علم به شناخت عوارض آن میپردازد و
 . 30تاریخ تمدن ،ج ،1ص.992
 . 31شرح المصطلحات الفلسفيه ،ص.117
 . 32فرهنگ معارف اسالمى ،ج ،2ص.756

 . 33تحقیق ماللهند ،ج ،1ص.21
 . 34تذکرۀ االولیاء ،ج ،2ص.73
 . 35همان ،ج ،1ص.133

 . 36فرهنگ فلسفه و اعالم وابسته ،ج ،3ص.180
 . 37نهج البالغه ،ص.364
 . 38بقره.115 ،
 . 39تفسیر ابنعربی ،ج ،1صص89و.90
 . 40فصلت.53 ،
 . 41اشعیا.9 :11 ،
 . 42حکمت سلیمان.9-1 :13 ،

حکمت ،شهود یا تجربه وجودی
یکســانی حکمت در تمامی فرهنگها و تمدنهای عمده
جهان ،نشــان از آن دارد که حکمت برگرفته از «کهن
الگوی ازلی حکمت» اســت که در ناخودآگاه جمعی
انســان ،نقش بسته و به صورت الهه حکمت و دانایی،
آدمی را به ســوی خویش فرامیخواند و ســتایش و
تحسین انسان را برمیانگیزد؛ ویل دورانت عقیده دارد
که «ما همواره در خود ندای مبهمی میشنویم که ما را
45
به سوی این نخستین عشق به حکمت میخواند».
از این رو ،نخســتین گام ،طلب است و طالب حقیقی،
 . 43لطايف االشارات ،ج ،1ص.208
 . 44قاموس قرآن ،ج ،8ص.182
 . 45تاریخ فلسفه ،ص.1
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از این رو ،مطالب و مباحث هر علم ،پیرامون موضوع
آن علم ،بررســی و نفی و اثبات میشــود 36.موضوع
اصلی حکمت در واقع حق تعالی اســت؛ زیرا حکمت
با توجه بــه آیات و روایات؛ یعنی شــناخت حقایق
هســتی و عمل مبتنی بر حق کــه مقصد و غایتی جز
حق تعالی نمیتواند داشته باشــد ،وجود حق تمامی
موجــودات را دربر گرفته و «بیرون از آنها نیســت،
گرچه در درون آنها نیز قرار ندارد» 37و «به هر طرف
که بنگری صورت خداونــد را میبینی» 38.از این رو
حق تعالی ،وجود حقیقی اســت و موجودات اعتباری
و قائم به حق تعالی هستند .بنابراین موضوع حکمت،
همانند عرفان« ،حق» میباشد و حق چیزی است که
علم و فلســفه را به تنهایی یارای دیدن آن نیست ،اما
حکیم و عــارف همه چیز را با حــق میبیند .به این
دلیل ،ابنعربی حکمت را برترین امور (اشرف االشیاء)
دانســته است؛ 39زیرا برترین امر (حق یا وجود مطلق)
را موضوع خود قرار داده است.
همچنین در قرآن آمده اســت« :به زودى نشــانههاى
خود را در افقها[ى گوناگون] و در دلهايشــان بديشان
خواهيم نمود ،تا برايشان روشن گردد كه او خود حق
اســت ،آيا كافى نيست كه پروردگارت خود شاهد هر
چيزى است؟» 40.نیز در کتاب مقدس بیان شده است:
«جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود ،مثل آبهایی که
دریا را میپوشانند» 41و «تماشای طبیعت ،باید انسان
42
را به تشخیص هستی و قدرت آفریننده سوق دهد».
از این رو ،حکیم و عارف حقیقی ،در شیوهای یکسان،
تمامی علم و دانش ،عرفان و فلســفه ،منطق و الهیات،
و تقوی و اخالق همه را در مدار حق ،و صرف ًا ابزاری
برای رسیدن به حق میداند .در لطایف االشارات آمده

است« :حکمت یعنی حق بر تو حاکم باشد نه نفس ،و
حق بر تو فرمان براند نه زواجر شــیطان ،و گفته شده
اســت که حکمت صواب االمور است ،و نیز پیروی از
خدای تعالی حکمت اســت و مخالفت با او ،سفاهت.
و گفته شــده است که حکمت شــهود حق و سفاهت
43
[حماقت] شهود غیر است».
تعاریفی که ذکر شد ،به طور یکسان بر معنای حکمت و
عرفان اشاره دارند؛ در اصل ،حکمت و عرفان عبارت
اســت از« :وجدان وجود یا حق» .وجدان به معنای
«پيدا كردن»« ،رسيدن» و «دست يافتن» است 44.این
تعریف ،کاملترین معنای حکمت و عرفان است؛ زیرا
ســخن از یک تجربه و رابطه وجودی است که آدمی
در آن بــا تمامی ابزار شــناخت و وجود خود ،مطلق
وجود را ادراک میکند .البته مقدمات حکمت (تزکیه،
تقوی و محبت و اخالص) در چنین وجدان و دریافتی
مفروض و مس ّلم است و صاحب چنین حکمتی ،دارای
بصیرتی نظری و عملی درباره نظام کیهانی و انســانی
اســت که تابع علم و اراده خداوند اســت .از این رو،
حکمت و عرفان عبارت اســت از« :وجدان حقیقت
وجود و هماهنگی با آن» که این همان رسیدن به مقام
توحید است.
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مطلــوب را در دل دارد و ناگزیــر از اِعراض از غیر
و توجه کامل به مطلوب اســت .دل :لب و مغز آدمی
اســت و تمام وجود انسان بسته به آن است و از آنجا
ِ
حقیقت مطلوب حکیم نیز یک امر وجودی اســت،
که
بنابرایــن رابطهای وجودی بیــن این طالب و مطلوب
برقرار اســت .حکیم نیز که عارف به حق و طالب آن
اســت ،دل را که جایگاه حکمت است ،تزکیه و پاک
میگردانــد ،لباس تقوی به تن میکنــد ،تا مانع ورود
اغیار باشد ،و خرابات دل را با محبت ،که عامل توجه
دائمی به حق است ،عطرآگین میکند ،و روح حکمت
را بــه خانه دل خود دعوت میکنــد ،و دل را جز به
حکمت شایسته نمیداند.
«همانــا در حکمت روحی خردمند و قدوس اســت
واحد و کثیر و لطیف ،جنبنده و نافذ و نیالوده .روشن و
آرام و خیر دوست و سبک بال ،خواستنی و احسانگر
و آدمی دوست .استوار و مطمئن و بیدغدغه ،قادر بر
هر کار و مراقب بر همه چیــز .نافذ بر جمله روحها،
روحهــای خردمند ،روحهای پاک ،لطیفترین روحها؛
زیرا جنبندگی حکمت فزون از هر جنبشــی است ،به
ســبب پاکی خویش از همه چیز درمیگذرد و در همه
چیز نفوذ میکند .همانا نفحهای از قدرت خدا اســت.
رایحهای بس خالص از مجد خدای قادر است ،از این
روی هیچ آلودگی بدان ره نمییابد .چه پرتوی از نور
جاودانی اســت ،آینه بیزنگاری از فعل خدا اســت؛
صورتی از نیکی او اســت .از دیگر سوی ،چون یگانه
اســت ،بر همه چیز قادر است ،چون در ذات خویش
ثابت اســت ،مایه نو شدن عالم است و در گذر ایام با
گذار از نفوس مقدس ایشان را دوستان خدا و پیامبران
میگرداند .چه خدا جز آن کس را که با حکمت همخانه
میشود ،دوســت نمیدارد .همانا از آفتاب زیباتر ،از
جمله صور فلکی برتر و از نور واالتر است؛ چه از پی
نور شــب میآید ،لیک بدی بر حکمت غالب نمیآید.
از این سوی عالم تا آن سوی به قدرت بال میگسترد

و بر گیتی به نیکی حکم میراند» 46.به راستی از سخن
منسوب به ســلیمان ،تأویل جاللالدین محمد مولوی
درســت و زیبا مینماید که خاتم کارگشای سلیمان را
حکمت میداند که دل و خرد ،هردو را دربر می گیرد:
خاتم ملک سلیمان است علم
جمله عالم صورت و جان است علم
خاتم تو این دل است و هوشدار
47
تا نگردد دیو را خاتم شکار.
روح حکمت خیلی باالتر و متعالیتر از دایره حواس و
خرد محض است و شناخت کامل آن به عنوان صفت
ذات و فعل الهی ،مســتلزم تجربه وجودی و شهود دل
اســت ،و به صورت نمادیــن در حکمت یهود ،به این
امر اشــاره شــده که به مثابه دختر خداوند 48،مادر و
عروس بشــر 49،و نیز به منزله مولود خدا بوده اســت
و شوق بودن با انسان را دارد؛ 50حکمت ،واسطه خدا
و انسان ،و به دســت آوردن حکمت ،برخورداری از
دوستی خداوند اســت 51.ازدواج و زناشویی در اینجا
معنای روحانی به خود گرفته و نشان میدهد که کسب
حکمت در پیوستن به او است .همچنین الهه حکمت در
کتاب مقدس و نیز در جهان باستان ،عالوه بر جذابیت
و مطلــوب بودن حکمت ،داللــت دارد بر اینکه برای
رســیدن به الهه حکمت وصلت و پیوند الزم است ،تا
حکیم به سرور و بهجتی متعالی و جاوید رسد.
ســلیمان حکمت را همســر مثالی خود میداند« :از
عنفــوان جوانی او را گرامی میداشــتم و در طلبش
بودم .بر آن میکوشیدم تا به همسریش گیرم و دلداده
زیباییش گشتم  ...در خویشاوندی با حکمت نامیرایی
اســت و در دلبستگی به آن شعفی شریف ،و در اعمال
دســتان آن ثروتی زوال ناپذیر ،و در همنشینی پیوسته
 . 46حکمت سلیمان.30-22 :7 ،
 . 47مثنوی معنوي ،ج ،1ص.1030
 . 48امثال.22 :8 ،
 . 49بنسیرا.2 :15 ،
 . 50امثال24-22 :8 ،؛ .31
 . 51حکمت سلیمان.14 :7 ،

 . 52همان.21-17 ،2 :8 ،

53 . “SOPHIIA”, pp.8522&8523.

دل ،سرچشمه حکمت
فرایند حکمت ،با حیرت آغاز میشود ،با تردید ادامه
مییابــد و در یقین پایان میپذیرد ،حیرت و تردید به
خاطر مواج بودن ذهن ،جدا افتاده از حق اســت و دل
حرم حق و منزلگاه قرار و یقین اســت .آدمی نخست
دانش و معرفت کسب میکند ،بصیرت مییابد ،و نتیجه
در گفتار و کردارش نمایان میشــود ،گرچه دانش امر
ذهنی اســت ،ولی به بصیرت ختم میشود ،و در اصل
غایت دانش و معرفت و نیز خاســتگاه اصلی گفتار و
کردار ،بصیرت آدمی است که در دل ساکن است .نتیجه
اعمال نیز به دل بازمیگردد و شــروع اندیشــه از دل
است ،از این رو ،دل همه کاره است و باید مراقب این
موهبت الهی بود.
«آيا در زمين ســير نميكنند ،تا صاحب دلهايي گردند
 . 54تأثیر گناه بر معرفت ،صص110و.111
 . 55نهج البالغه ،ص.253
 . 56انعام.122 ،
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آن خردمنــدی و در مصاحبت آن ،نام آوری اســت.
به هر سوی شتافتم و جســتجو کردم ،تا آن را از آن
خویش سازم .نوباوهای نیک سرشت بودم و مرا نفسی
نکو نصیب گشته بود ،بل از آن روی که نیک بودم ،به
کالبدی بری از آلودگی درآمــدم ،لیک چون دریافتم
کــه جز به عطای خدای دارندگی حکمت نتوانم و این
خود از خردمندی بود که دانســتم نعمت از جانب که
52
درمیرسد .»...
همچنین در نســخه یونانی کتاب حکمت سلیمان گفته
شــده که ســوفیا تجلی جالل خداوند و روح القدس،
آیینهای منزه از قدرت او و حتی همسر خداوند معرفی
شده است .در متون عرفانی یهود و مسیح به افسانههایی
برمیخوریم که به چنین وصلتی اشاره دارند .عالوه بر
این« ،پارسایان» آلمانی ،سوفیا (حکمت) را یک الهه
(روح مقــدس) و عروس مرد دانــا میدانند ،که مانند
حضرت آدم قبل از تولد حوا ،که از درون او به وجود
آمده بود ،مرد نیز باید به ســوفیای درونش بپیوندد ،تا
53
تکامل یابد.
تشخص و انســان پنداشتن حکمت و دیگر حقایق از
ّ
این دست ،تفسیر دیگری نیز دارد؛ یعنی حقیقت مطلق
(وجود) جز با مشــاهده و تجربه شناخته نمیشود .از
این رو ،حکمت حقیقی آن است که با تمام وجود درک
شــود .مرحله شــناخت ابتداییترین سلوک و مقدمه
حکمت اســت و بخشــی از وجود درگیر است و آن
ذهن آدمی اســت ،ولی امر وجودی انسان اصل است
که ذهن و خرد در خدمت آن اســت و آن همان قلب
و روح آدمی اســت که از طریق محبت به راه میآید.
انســان باید قلب خویش را متوجه حقیقت گرداند و
آنقدر ســعی و جهاد کند ،تا تمام وجود خویش را در
محضر حقیقت مطلق حاضر کرده و خود آن را تجربه
کند ،و این شــناخت مســتقیم و کامل را از هر لحاظ
تجربه کرده و عین اوگــردد .در باب مفهوم حکمت،
برخی را عقیده بر این اســت که « ،»Sapereریشه

حکمــت « »Sapientiaدر التین ،عالوه بر نظاره و
بینش ،مفهوم «طعم ،ذوق و عطر» را نیز میدهد ،از این
رو حکمت در التین شــناختی نیست که تنها از طریق
نظاره و بینش به دست آمده باشد ،بلکه در واقع نوعی
54
«لمس»« ،تماس» و «اتصال» است.
وصل و تماس ،سخن از یک تجربه و رابطه وجودی و
آگاهی و باور را به همراه دارد و آگاهی و باور وجود
آدمــی را حیاتی دوباره میبخشــد .در واقع حکمت:
«حیات دل مرده ،و بینایی چشمهای نابینا است و مایه
شنوایی برای گوشــهای کر و آبی گوارا برای تشنگان
میباشــد که همه در آن سالم و بینیازند» 55،آری دل
نماد حیات انسان ،و حیات آن ،با حکمت است؛ «آيا
كسى كه مرده[دل] بود و زندهاش گردانيديم و براى او
نورى پديد آورديم ،تــا در پرتو آن در ميان مردم راه
برود ،چون كسى اســت كه گويى گرفتار در تاريكيها
است و از آن بيرونآمدنى نيست ،اينگونه براى كافران
56
آنچه انجام مىدادند ،زينت داده شده است».
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كه بدان تعقل كنند و گوشــهايي كه بدان بشنوند؟ زيرا
چشمها نيستند كه كور ميشــوند ،بلكه دلهايي كه در
ســينهها جاي دارند ،كور باشند» 57.حکمت در معنای
اصلی خود در عهد عتیق ،آن حکمتی بود که ســلیمان
از خداوند خواســت و خداوند نیــز به او دل حکیم و
فهیم عطا فرمود 58.در اندرزهاى حضرت مسيح(ع) نیز
آمده است« :حكمت قلب را روشن كند و جال دهد .و
حكمت در دل خردمند چون آب در زمين مرده است،
كه دلش را حيات بخشــد ،همچنان كه آب زمين مرده
را جان دهد .و حكمت در دل حكيم چون روشنایى در
59
تاريكى است كه توسط آن در ميان مردم راه رود».
ــب» انســان اســت؛ زیرا تمامــی تکانهها و
دل« ،ل ُ ّ
انگیزشهای نظری و عملی ،ابتدا و انتهایش آنجا است؛
ترس و شجاعت ،شادی و سرور ،غم و حزن ،محبت و
خشم ،اضطراب و هیجان ،و نیز تواضع و غرور انسان،
همه و همه رابطه مستقیم با دل دارند .دل در رأس وجود
آدمی است ،تواضع از دل نشئت میگیرد و نیز سرپیچی
از فرامین خداوند ناشــی از فرمان دل است .در اصل
اراده آدمی در اختیار دل است ،دل است که چیزی را
میخواهد ،تصمیم میگیرد و قصد انجام کاری میکند،
و سرانجام دل است که به سوی خدا بازمیگردد ،یا از
دستورهای خدا سرپیچی میکند .تمام پلیدی و ناپاکی
انســان در اثر توجه قلب یا دل او ،به بدیهایی از قبیل
خیاالت بد ،زنا ،فسق ،قتل ،دزدی ،طمع ،مکر ،شهوت
پرستی ،چشم بد ،غرور و سرانجام کفر و جهالت است:
«زيرا هر درخت از ميوهاش شــناخته ميشود .از خار
انجير را نمييابنــد و از بوته ،انگور را نميچينند .آدم
نيكو از خزينه خوب دل خود ،چيز نيكو برميآورد و
شخص شــرير از خزينه بد دل خويش ،چيز بد بيرون
60
آورد؛ زيرا زيادتي دل زبان سخن ميگويد».

تزکیه ،مقدم بر حکمت
بین بُعد عملی ـ اخالقی انسان و سلوک معرفتی ـ نظری
او ،رابطهای دوسویه (دیالکتیکی) برقرار است .حکمت
نور است و در ظلمتکده گناه ساکن نمیشود ،و گناه،
تاریکی است و در روشنی دل حکیم نمیتواند راه یابد.
مالصدرا معتقد است :کسی که نفس و عقل خویش را
از آلودگیها و ظلمت پاک نســاخته ،شایستگی آن را
ندارد که حقایق اشیا را به نظاره بنشیند و کسی که علم
الهی فرا نگرفته ،سزاوار آن نیست که «حکیم» خوانده
شود .برای ادراک حقایق اشیا و معارف الهیه (حکمت)،
زهد و ریاضت شرعی ضرورت دارد ،چنانکه حکمای
ایران و یونان چنین بودند و بدون صفای روح و پاکی
نفس و عقل ،شــروع حکمت ناممکن و ممنوع شمرده
میشد ،طبیب و شاعر و منجم و صاحبان دیگر علوم و
فنون عنوان خود را داشتند ،ولی حکیم متفاوت از اینها
بود 61.قرآن را نیز که نماد حکمت و معرفت است ،جز
62
دلهای پاک درنمییابند.
آگوســتین معتقد بود که «گناه مانع تحصیل حکمت»
اســت 63.بیحکمت نیست که آن حکیم متعال پس از
 11بار قســم خوردن در سوره شمس ،بیان میکند که
نجات و رستگاری برای کسانی است که نفس خود را
از آلودگیهــا پاک میکنند؛ ابراهیم(ع) گرچه در دعای
خویش ،تعلیم کتاب و حکمت را قبل از تزکیه خواستار
بــود 64،ولی خداوند تزکیه را مقــدم بر تعلیم کتاب و
حکمت خوانــد 65،در واقع این آیه کریمه بر ضرورت
تزکیه برای حکمت اشــاره میکند که حکمت جز در
قلوب پاک ســاکن نمیشــود ،و جز به تقوا و محبت
میسر نمیشود و دوام نمییابد .در روايات اسالمي نیز
ّ
تأکید شده است« :هرکس در دنيا زهد بورزد و به دنيا
بيرغبت باشــد ،خداوند حکمت را در دلش ثابت و

 . 57حج.46 ،
 . 58اول پادشاهان3 :9 ،و.12
 . 59تحف العقول ،ص.48
 . 60لوقا.45-44 :6 ،

 . 61کسر االصنام الجاهلیه ،ص ،57مقدمه.
 . 62واقعه.79 ،
 . 63تأثیر گناه بر معرفت ،ص.324
 . 64بقره.129 ،
 . 65بقره.151 ،

پابرجا ميکند و زبانش را با حکمت گويا ميسازد».
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عقل ،روشنای حکمت
کدام عقل مذموم است و کدام مطلوب؟ کدام عقل است
که خدا چنین مورد خطاب قــرار میدهد« :به ع ّزت
و جالل خودم قســم ،خلق نكــردهام خلقى را بهتر و
خوبتر ،و از براى من اطاعتكنندهتر از تو باشــد و
بلندقدر و شــريفتر و عزيزتر از تو باشــد( ،بندگان
موحد و خداپرست ميشوند ،و با تو
من) به ســبب تو ّ
عبادت مينمايند ،و مــرا ميخوانند ،و به من اميدوار
ميشوند ،و مرا طلب ميكنند ،و با تو از من ميترسند،
و از مــن حذر مينمايند و با تو ثواب ميدهم ،و با تو
67
عقاب ميكنم».
68
معنــاى مصدرى عقل «فهميــدن» و «تدبر نمودن»
اســت ،ولی عقل در اصل خود معنایی مشابه حکمت
69
دارد و آن «حبس كردن» و «در بند آوردن» است.
این در بند و حبس کردن ،خاص نفس اســت که جز
خطا و فســاد کاری ندارد .از این رو گفتهاند« :عقل و
دانايي تو ،از تو محافظت خواهد کرد» 70و «فرزندم ،از
71
تعليمي که تو را از عقل دور سازد ،خودداري کن».
از ديدگاه قرآن نیز عقل ،درک و فهمى است كه مطابق
72
با فطرت ســلیم و به دور از هواهاى نفسانی است.
بنابراین «عقل» مبتنی بر فطرت سلیم ،فهمى است كه
نفس را نگه مىدارد و او را از هوی و هوســها برحذر
مىدارد و به عبارتی« :عقل نوری در دل است که حق
و باطل را جدا میکند» 73و چنین عقلی برترین موهبت
و روشنگر است.

عقل با تعیین حدود نظر و عمل ،انسان را از افراط
و تفریط بازمیدارد .اما همه انســانهای خوب و بد از
عقل دم میزنند و در این بین میزان عقل چیست؟ تنها
اندیشه حاکم بر جهان ،عقل الهی است و «كسى كه از
جانب خدا عقــل نيابد ،دلش بر معرفت ثابتى كه بدان
بينا باشد و حقيقتش را دريابد ،بسته نگردد» 74.از این
رو ،عقل کامل آن اســت که مبتنی بر اراده حق باشد،
چنانچه لقمان به پســرش گفت« :حق را گردن نه ،تا
عاقلترين مردم باشى ،همانا زيركى در برابر حق ناچيز
اســت» 75،غیر از این عقلی اســت که «عقول آدمیان
را به بیراهه خواهند کشــید و آنان را از فلســفه ناب
روی گــردان کرده ،خواهند آموخت که نیایش مقدس
76
ما بیحاصل است و زهد قلبی ،خدمت بیدریغ .»...
رســول خدا(ص) فرمود« :عقل سه جزء است ،هركس
س همه را ندارد،
همه را دارد ،عقلش كامل است و هرك 
عقل نــدارد ،خدا را خوب شــناختن ،خوب فرمان او
را بردن ،خوب به صبر بودن بــر فرمان او» 77و «خدا
پيغمبران و رسوالنش را به سوى بندگانش نفرستاد ،مگر
براى آنكه از خدا عقلمند شــوند (يعنى معلومات آنها
مكتســب از كتاب و سنت باشد ،نه از پيش خود) پس
هركه نيكوتر پذيرد معرفتش بهتــر؟ و آن كه به فرمان
خدا داناتر است ،عقلش نيكوتر است و كسى كه عقلش
78
كاملتر است ،مقامش در دنيا و آخرت باالتر است».
انسان حکیم صاحب عقل الهی اســت ،و اراده خدا را
در تمامی امور و پدیدههــا میبیند و صاحب بصیرتی
میگردد که طریق مســتقیم را میشناسد و دچار خطا
و گناه نمیگردد و مسیر معرفت ،عبودیت و کمال را به
درستی طی میکند .اما عقلی که اصالت انسانی دارد و
بر مدار نفس میچرخد ،باعث هبوط از بهشت خواهد
بود و چنین عقلی ،بیعقلی و مذموم است.
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تقوی ،سنگ بنای حکمت
واژه «ال ْ َح َك َمه» (افســار یا دهنه اسب) در مورد انسان
نیز به کار رفته اســت ،چنانچه در حدیثی آمده است:
«ما من آدم إال و في رأســه َح َك َمه» و «في رأس كل
عبد َح َك َمه إذا هم بســيئه فإن شــاء اهلل أن يقدعه بها
79
«ح َک َمه»
قدع» .در واقع حکمت برای انسان همانند َ
برای ســتوران اســت ،چنانچه از طریق لگام ،رفتار
ســتوران اداره شده و حرکات آنها جهت داده میشود،
در مورد انســان نیز حکمت به عنوان امری بازدارنده،
نظر و عمــل او را تحت تأثیر قرار داده و به آن جهت
میبخشــد .تقوی نیز چنین کارکــردی داردَ « :يا َأيُّ َها
80
ين َآ َم ُنوا إ ِْن َت َّتقُوا َ
«وا َّتقُوا
الَّ ِذ َ
اهلل َي ْج َع ْل لَ ُك ْم ُف ْرقَانًا» و َ
َ
اهلل َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم اهللُ» 81.این آیات نشان میدهد تعلیم الهی
و تمییز انسان ،وابســته به تقوا است .تقوای الهی تنها
ترس از خدا و عذاب الهی نیست ،بلکه تقوی ،همانند
حکمت ،به مثابه لگامی اســت بر عقل و دل که باعث
روشــنی دیده گردیده و آدمی را از خطا و گمراهی که
82
شیطان در پی آن است ،مصون میکند.
ســلیمان نیز که در علم و ثروت و قدرت یگانه جهان
گشته بود ،چنین نصیحت کرده است ...« :اي پسر من
پند بگير .ســاختن كتابهاي بسيار انتها ندارد و مطالعه
زياد ،تعب بدن اســت .پس ختم تمام امر را بشنويم.
از خــدا بترس و اوامر او را نــگاهدار ،چون كه تمامي
تكليف انسان اين است؛ زيرا خدا هر عمل را یا هر كار
مخفي خواه نيكو و خواه بد باشــد ،به محاكمه خواهد
آورد» 83.حکمت از نظر ســلیمان نیز منوط به کالم و
شریعت الهی بوده 84و خداترسی و شناخت او ،در این
کتاب نیز اساس و نقطه شــروع حکمت خوانده شده
اســت؛ «ابتداي حكمت ترس خداوند است ،و معرفت
 . 79بحار االنوار ،ج ،70ص.224
 . 80انفال.29 ،
 . 81بقره.282 ،
 . 82اعراف.201 ،
 . 83جامعه.14-12 :12 ،
 . 84امثال7 :2 ،؛ .16 :28

قدوس فطانت ميباشد».
در سراسر متون دینی و حکمی ،به تقوی سفارش شده
و عامل پاکی و اصل و طلیعه حکمت و بصیرت دانسته
شده اســت 86.متون عرفانی نیز تقوی را برای سلوک
الزم دانستهاند .ذوالنون میگوید« :مردمان تا ترسکار
باشــند ،بر راه باشند ،چون از ترس دلهای ایشان بشد،
راه گم کردند» 87.امــا بهترین تعریف از تقوی از زبان
علی(ع) است« :اى بندگان خدا ،شما را به پرهيزكارى
ســفارش مىكنم ،كه حق خداوند بر شما است ،و نيز
موجب حق شــما بر پروردگار اســت .از خدا براى
پرهيزكارى يارى بخواهيد ،و براى انجام دســتورات
خدا از تقوا يارى جوييد؛ زيرا تقوا ،امروز ســپر بال ،و
فردا راه رسيدن به بهشت است ،راه تقوا روشن ،و رونده
آن بهرهمنــد ،و امانتدارش خدا ،كه حافظ آن خواهد
بود .تقوا همواره خود را بر امتهاى گذشــته (و حال)
عرضه كــرده و بر آينده نيز عرضه مىكند؛ زيرا فرداى
قيامــت ،همه به آن نيازمندند  ...پس گوش جان را به
نداى تقوا بسپاريد ،و براى به دست آوردن آن کوشش
كنيد .تقوا را به جاى آنچه از دست رفته به دست آوريد
و عوض هر كار مخالفى كه مرتكب شــدهايد ،انتخاب
كنيد ،با تقوا خواب خود را به بيدارى تبديل ،و روزتان
را با آن ســپرى كنيد ،دلهاى خود را با تقوا زنده كنيد،
و گناهــان خود را با آن شستشــو دهيد .بيمارىهاى
روان و جــان خود را با تقــوا درمان ،و خود را آماده
سفر آخرت گردانيد ،از تباه كنندگان تقوا عبرت گيريد
و خود عبرت پرهيزكاران نشــويد .آگاه باشيد تقوا را
88
حفظ كنيد و خويشتن را با تقوا حفظ نماييد».
نویسنده کتاب حکمت بنسیرا در وصف تقوی و رابطه
آن با حکمت ،به زیبایی ســخن گفته است« :ترس از
خداوند مجد و فخر اســت ،سرور و تاج خرمی است.
ترس از خداوند مایه دلشــادی است ،بخشنده سرور و
85

 . 85امثال9 :10 ،؛ .33 :15
 . 86برای نمونه نک :انفال29 ،؛ امثال.9 :1 ،
 . 87مقدمهای بر مبانی عرفان و تصوف ،ص.37
 . 88نهج البالغه ،ص.269

عشق ،نردبان حکمت
«عشــق خداوند حکمتی درخور مباهات است؛ خدا
93
سهمی از آن را بر ترســایان خویش عطا میکند».
میان حکمت و محبــت رابطهای جدایی ناپذیر برقرار
اســت .محبت به حق تعالی باعث رسیدن به حکمت
 . 89حکمت بنسیرا.23-10 :1 ،
 . 90بقره.2 ،
 . 91بقره.282 ،
 . 92مزمور.25 :14 ،
 . 93حکمت بنسیرا.10 :1 ،

 . 94حکمت سلیمان.14 :6 ،
 . 95پنج رساله ،صص210و.211
 . 96همان ،ص.221
 . 97همان ،ص.252
 . 98حکمت سلیمان.9 :3 ،
 . 99مالکی.2 :1 ،
 . 100هوشع.9-8 :11 ،
 . 101ارمیا.5-3 :31 ،
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شادی و عمر دراز اســت .ترس از خداوند از جانب
خداوند است ،به راستی آدمی را بر راههای عشق قرار
میدهد .بهر آن کس که از خدا میترســد ،جمله امور
به سرانجام نیک خواهد رسید و به روز مرگ خویش
برکت خواهد یافت ،سرچشمه حکمت ترس از خداوند
است و از برای مؤمنان این ترس همراه ایشان در رحم
آفریده میشود  ...و بنیانی ابدی است و به نسل ایشان
وفادارانه دلبسته خواهد ماند .کمال حکمت ترسیدن از
خداوند اســت ،آدمیان را از ثمرات خویش سرمست
میسازد .منزلگه ایشان را سراسر از خواستنیها میآکند
و انبارهایشــان را از حاصل خویش سرشار میسازد.
افســر حکمت ترس از خداوند اســت که آسایش و
عافیت را شــکوفا میسازد ،این هردو عطیه خدادادند
از بهر آسایش و از برای دوستداران او سربلندی فزونی
میگیرد .خدا علم و عقــل میباراند و مجد دارندگان
حکمت را رفعت بخشیده است .ریشه حکمت ترسیدن
از خداوند اســت و شاخســار آن عمر دراز .ترس از
خداوند ،گناهان را از میان میبرد .آن کس که استواری
89
ورزد ،هر خشمی را از خود دور میسازد».
هدایت در جایگاه اندیشــه انســان به وجود نمیآید.
حتــی کتاب خدا به عنــوان بارزترین نمود حکمت و
90
هدایــت ،به یقین جز برای پرهیزکاران تأثیری ندارد
و خداوند کسی را که تقوا پیشه کند ،معرفت و آگاهی
92
91
«سر خداوند با ترسندگان است».
میبخشد و ّ

است و عکس آن نیز صادق است .حکمت «بهر آدمیان
گنجی بیزوال اســت ،آنان که به دســتش میآورند،
94
دوستی خدای را به خود جلب میکنند».
حتی ســقراطی که به حکمت و خرد شهره عالم است،
چنین بیان میکند« :در قافله خدایان ،عشــق پیشرو
بود» و «من همیشــه گفتهام جز ســخن عشق چیزی
نمیفهمم» 95.گرچه عشــق انواع و مراتبی دارد ،ولی
منظور او عشــقی است «خدایی که از اورانیای زیبای
آســمان الهام میگیرد و منظور آن شــادی بخشیدن
بــه مردمان پرهیزکار اســت و راهنمایی روندگان راه
فضیلت و پرهیزکاری» اســت؛ «آری قدرت بیپایان
عشــق چنین است و به ویژه قدرت عشقی که به نیکی
تمایل دارد و به حق پرستی و اعتدال میگراید .عشق
در میان خدایــان و آدمیان تواناترین نیروها اســت.
سرچشمه خویشیهای ما است و بین ما و خدایانی که بر
96
فراز ما هستند ،خویشاوندی و دوستی برپا میکند»
و «در رسیدن به این کمال مطلوب [خداوند] ،آدمی را
97
راهنمایی بهتر از عشق نیست».
«و آنان که مؤمن هستند ،نزد او در عشق منزل خواهند
کرد»؛ 98چنانچه یهوه قوم اســرائیل را گفت« :من شما
را همیشه دوســت داشتهام» 99.ابراهیم به ندای محبت
الهی پاســخ داد ،جالی وطن کرد و پســر خویش را
از ســر عشــق به قربانگاه برد ،و این چنین محرم راز
گشــت .محبت نیرومندتر از گناه است ،میبخشاید و
رنج میکشد 100و به اسرائیل قلبی تازه که توان محبت
را داشته باشد ،عطا میکند 101و اسرائیل باید از طریق
پرســتش و اطاعت از فرامین خدا ،محبت خویش را
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نمایان ســازد .در عهد جدید نیز عیســی و زندگی و
کلمات او ،همه نشــان از محبت الهی اســت ،در واقع
عیســی نماد محبت خداوندی است که پیام دوستی و
آشــتی را برای قوم مغرور و گناهکار به ارمغان آورد.
مشــکل یهود و حکمای یونان ،دل بود .آنها به بر مدار
نفس و خودشــیفتگی متوجه حق بودند ،از این رو دل
جای دیگری بود؛ کلمه خدا (عیســی) تجلی کرد ،تا
مردم از طریق قلب و دل متوجه حقیقت شــوند« :یک
آدم ،دو ارباب را نمیتواند خدمت کند»؛ 102همه وجود
باید خالص برای حق ،اصل علم و حکمت ،باشــد و
این یعنی َ
«ل ِإلَ َه إ َِّل اهللُ»؛ دل باید متوجه «یک» باشد
و قلــب باید برای او بتپد و وجود با رنگ الهی رنگین
103
«و َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن اللّ ِص ْبغ ًَه».
شودَ :
محبــت قلبی ،الزمــه اطاعت آن حکیم اســت .این
اصل در قوم یهود تحریف شــده بود و اکثر قوم سعی
داشتند که شریعت ظاهری و محض را جانشین محبت
خالص قلبی کنند 104و ندانستند که بدون توجه قلبی و
اشــتیاق درونی ،ریاکاری است و از طرف خداوند به
شدت محکوم شــده است 105.عهد جدید این چنین بر
ّ
شریعتگرایی محض یهود خرده میگیرد و شریعت را،
106
محبت به خداوند با تمامی وجود ،معنا میکند.
ایمان جز این نیست که با تمام وجود و قوای خویش،
ــد ُح ًّبا
ين َآ َم ُنوا َأشَ ُّ
«والَّ ِذ َ
متوجه حق تعالی باشــیمَ :
108
ِ َّ ِ
ل» 107.این رابطهای دوطرفه « ُي ِحبُّ ُه ْــم َو ُي ِحبُّون َُه»
اســت؛ محب ،عالقه و توجه شــدید به محبوب دارد
و در پــی رضایت آن خواهد بــود و رضایت حق در
تبعیت و بندگی ایشــان است ،و تبعیت از حق ،غایت
حکمت است و این چنین محبت خدا منجر به حکمت

 . 102متی.20 ،
 . 103بقره.138 ،
 . 104اشعیا17-10 :1 ،؛ عاموس26-5 :21 ،؛ میکاه8-6 :6 ،؛ تثنیه،
.10 :12
 . 105متی28-13 :23 ،؛ لوقا.4-1 :21 ،
 . 106متی.40-22 :37 ،
 . 107بقره.165 ،
 . 108مائده.54 ،

نیز خواهد بود.
محبت حقیقی ،که روشــنای آن دین و حکمت است،
مسیری هموار برای رسیدن به حکمت حقیقی است...« :
آغاز حکمت همانا شــوق راستین تعلیم است ،دغدغه
تعلیم همانا عشــق است ،عشق همانا پاسداشت شرایع
او است ،مراعات شــرایع همان ضمان فساد ناپذیری
اســت ،و فساد ناپذیری ســبب نزدیکی به خدا است.
بدینسان شوق حکمت ،آدمی را تا ملکوت برمیآورد.
پس ای پادشاهان اقوام ،اگر اورنگ و عصای سلطنت
خوشایند شما اســت .حکمت را ارج نهید ،تا جاودانه
109
سلطنت کنید».
اخالص ،مقام کامالن حکمت
«أُ ْولُواْ َ
األلْبَاب» صاحبان «خرد» نیســتند؛ زیرا خرد
آدمی حاکم بر تمام وجود آدمی نیست ،بلکه این قلب
انســان اســت که «لب» و با ارزشترین بخش وجود
آدمی اســت و تمامی فعل و نظر انســان از آن نشئت
میگیرد و نیز نتیجه کردهها و اندیشه انسانی سرانجام
به آن ختم میشــود .از این رو ،اخالص به دل است و
ارزش و کمال آدمی به دل او است ،هرچقدر متعلق دل
بزرگتر و با ارزشتر ،ارزش آدمی نیز بیشتر .مهمترین
تعلیم عیســی چنین است« :خداوند ،خداي خود را با
110
تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار».
حکیم کســی اســت که جهت او در نظر و عمل ،حق
تعالی اســت و هیچ عملی از او جز برای رضای حق
نیست .از این رو آن حکیم انبیا فرموده است« :هرکس
 40روز خود را براي خدا خالص گرداند ،چشمههاي
حکمت از قلب و درونش ميجوشد و بر زبانش جاري
111
ميشود».
الگوی انسان حکیم ،خداوند است و در کوشش برای
تشبه به او است .حکیم با خرد جهانی آشنا است و از
طریــق هماهنگ کردن عقل خود با عقل الهی ،و اراده
 . 109حکمت سلیمان.22-17 :6 ،
 . 110متي.37 :22 ،
 . 111بحار االنوار ،ج ،7صص242و.249

نتیجهگیری
 .1موضوع حکمــت همانند علم ،فلســفه ،عرفان و
هســتی اســت ،با این تفاوت که روش عرفان ،شهود؛
روش علم ،تجربه؛ و روش فلسفه استفاده از گزارههای
عقلی است ،ولی حکمت از همه روشهای مذکور جهت
صالح و کمال بهره میگیرد .همچنین از جهت غایت،
علم و فلســفه هردو در پی شــناخت و فهم واقعیات
هستند و فقط آسایش زندگی دنیایی را لحاظ میکنند،
ولی عرفان و حکمت ،عالوه بر جنبه شناختی وجود،
 . 112فلسفه باستانی چیست ،ص.291
 . 113امثال.5 :3 ،
 . 114ايوب.10 :9 ،
 . 115احزاب.33 ،
 . 116ص.38 ،
 . 117صافات.160 ،
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خود با اراده الهی توانســته است به کمال عقلی دست
یابــد .چنانچه حکما گفتهاند :حکیم «چون خدایی در
112
میان انسانها» است.
«بــا دل و جان بر خداوند توکل کن ،بر عقل خود تکيه
مکن»« 113،عقل ما از درک کارهاي بزرگ و بيشــمار
او عاجز اســت» 114.عقلی که حتی اندک تعلقی دارد،
«صافی» نبــوده و این امر بــدون عنایت حق تحقق
نخواهد یافت ،و صاحبان حکمت برگزیدگانند و خداوند
خواسته اســت ،تا آنها از هرگونه خطا و آلودگی مبرا
115
باشند ،و قلبی پاک چون «آیینه صافی» داشته باشند.
به عبارتی تنها مخ َلصین ،از گناه به دورند 116و نیز تنها
آنان توانایی وصف حق تعالی را دارند؛ 117کســانی که
از گناه و خطا مصون هســتند و عــارف به حق تعالی
میباشند ،تا جز به حکمت و خیر و صالح ،نظر و عملی
نداشته باشند؛ آنچه سفارش کنند ،طالی حکمت باشد و
آنچه گویند عین حقیقت .از این رو «تهذیب یافتگان» و
«أُ ْولُواْ َ
األلْبَاب» مصداق عالی حکمت و آیینه تمام نمای
حق هستند و کمال و نجات جز با این «مستقیمان در راه
میسر نخواهد بود.
حق» ّ

پیروی از حق یا تشــبه به حقیقت مطلق و ســعادت
اخروی را نیز دربر میگیرند .بنابراین عرفان بیشترین
تقارب را با حکمت دارد .عالوه بر این ،در زبان قرآن،
جنبه بازدارندگی مفهوم عقل ـ که با واژه خرد امروزین
تفاوت دارد ـ بســیار به آموزه حکمت نزدیک است.
معرفی سلیمان به عنوان نماد حکمت در سنت مشترک
ادیــان ابراهیمی ،جامعیت حکمت را در رســیدن به
اقتدار و سعادت این جهانی و آن جهانی نشان میدهد.
 .2حکمت بر مدار توحیــد میچرخد و میعادگاه الهه
حکمت ،دل اســت ،و تزکیه ،مقدمه و الزمه به آغوش
کشیدن عروس حکمت میباشد .کابین چنین عروسی،
عشق ،اخالص ،تقوا و خردمندی است؛ در واقع ،پیامد
تزکیه و حکمت و دوام آنها ،عشــق و اخالص ،و تقوا
و خردمندی اســت که هرکدام به نحوی «حکمهای»
(مانع و بازدارندهای) بر دل انســان حکیم هستند ،او
را تابع حق گردانیده و از خطا و گناه بازداشــته ،و با
پرهیز از افراط و تفریط ،در مســیر مســتقیم به کمال
سعادت رهنمایی میکنند؛ شگفتا عهدین و قرآن هردو
تأکید دارند که شناخت حکمی فقط برآمده از تکاپوی
معرفتی نیست ،بلکه تزکیه و خوف از خدا ،شرط الزم
ـ نه کافی ـ برای وصال االهه حکمت هستند.

كتابنامه
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سال دهم
شماره -40تابستان 1394

 قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدی فوالدوند. آدو ،پیر ،فلســفه باستانی چیســت ،ترجمه عباسباقری ،نشر علم1382 ،ش.
 ابنابیجمهور ،محمد بــن زينالدين ،عوالی اللئالیالعزیزیه فی االحادیث الدینیه ،تحقیق :مجتبی عراقی،
قم ،مطبعۀ السید الشهداء1403 ،ق.
 ابنبابويه ،محمد بن على ،الخصال ،ترجمه محمدباقركمرهاى ،تهران ،كتابچى1377 ،ش.
 ابنشــعبه حرانی ،حسن ،تحف العقول ،ترجمه بهزادجعفرى ،تهران ،اسالميه1380 ،ش.
 ابنعربــى ،ابوعبــداهلل محيىالدين محمد ،تفســيرابنعربــى ،تحقيق :ســمير مصطفى ربــاب ،بيروت،
داراحياء التراث العربى1422 ،ق.
 ابنفــارس ،احمد ،ترتیب مقاییــس اللغه ،تحقیق وضبط :عبدالســام محمد هارون ،ترتیب و تنقیح :علی
عسکری و حیدر مسجدی ،قم ،مرکز الدراسات الحوزه
و الجامعه1387 ،ش.
 ابوریحان بیرونــی ،محمد بن احمد ،تحقیق ماللهند،ترجمه منوچهر صدوقی ســها ،مؤسســه مطالعات و
تحقیقات فرهنگی1362 ،ش.
 اخوان الصفاء ،رسائل اخوان الصفاء و خالن الوفاء،بيروت ،الداراالسالميه1412 ،ق.
 افالطون ،پنج رساله ،ترجمه محمود صناعی ،تهران،هرمس1389 ،ش.
 پاشایی ،حسن ،بررســی تطبیقی مفهوم حکمت درقرآن و عهدین ،پایاننامه کارشناســی ارشد ،کاشان،
دانشگاه کاشان1389 ،ش.
 پورســینا ،زهرا (میترا) ،تأثیر گنــاه بر معرفت (باتکیه بر آرای آگوســتین) ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی1385 ،ش.
 جــوادی آملی ،عبداهلل ،تســنیم ،ج ،2تحقيق :علیاسالمی ،قم ،اسراء ،چاپ ششم1389 ،ش.
 حاج سید جوادی ،احمد؛ فاني ،کامران؛ و خرمشاهی،بهاءالدین ،دایرۀ المعارف تشیع ،ج ،6تهران ،نشر شهید

سعید محبی1375 ،ش.
 حکمت بنســیرا براســاس کتاب مقدس اورشلیم،ترجمه پیروز سیار ،تهران ،نشر نی۱۳۸4 ،ش.
 حکمت ســلیمان براســاس کتاب مقدس اورشلیم،ترجمه پیروز سیار ،تهران ،نشر نی۱۳۸۳ ،ش.
 دورانــت ،ویلیــا م جیمــز ،تاریخ تمــدن ،ترجمهاميرحســين آريانپــور و دیگران ،تهــران ،علمي و
فرهنگي1378 ،ش.
 همو ،تاریخ فلســفه ،ترجمه عباس زریاب خوئی،تهران ،علمی و فرهنگی1387 ،ش.
 دیلمی ،حســن بن محمد ،ارشــاد القلوب ،ســيدهدايتاهلل مسترحمى ،تهران ،مصطفوى1349 ،ش.
 همو ،اعالم الدین فی صفات المؤمنین ،قم ،مؤسســهآل بیت1414 ،ق.
 راســل ،برتراند ،عرفــان و منطــق ،ترجمه نجفدریابندی ،تهران ،ناهید1386 ،ش.
 راغب اصفهانى ،حســين بن محمــد ،المفردات فيغريب القرآن ،تحقیق و اعداد :نزار مصطفی الباز ،مکتبۀ
نزار مصطفی الباز ،بیتا.
 زبيــدي ،محمدمرتضى ،تاج العــروس من جواهرالقاموس ،طبعة الكويت ،بيتا.
 سجادی ،سید ضیاءالدین ،مقدمهای بر مبانی عرفانو تصوف ،تهران ،سمت1380 ،ش.
 سجادى ،سيد جعفر ،فرهنگ معارف اسالمى ،تهران،دانشگاه تهران1373 ،ش.
 ســید رضی ،نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتى ،قم،مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین1382 ،ش.
 شــختر ،حييم و ديگران ،واژههــاي فرهنگ يهود،ترجمه منشه امیر و دیگران ،نشر امير ،بیتا.
 صدرالدين شيرازى ،محمد بن ابراهيم ،ترجمه مفاتیحالغیب :کلید رازهای قــرآن ،ترجمه محمد خواجوی،
تهران ،مولی1365 ،ش.
 همو ،کســر االصنام الجاهلیه ،بنیاد حکمت صدرا،1381ش.

- Quispel, Gilles, “SOPHIIA” in: Encyclopedia of

Religion, editor in chief: Lindsay Jones, 2nd ed,
USA, 2005.
- The Holy Bible, King James, USA The Gideons
International, 1965.

83

حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی

 صليبا ،جميل ،شــرح المصطلحات الفلسفيه ،مشهد،مجمع البحوث االسالميه1414 ،ق.
 طباطبايي ،سید محمدحسين ،تفسير الميزان ،ترجمهســید محمدباقر موســوي همداني ،قم ،دفتر تبليغات
اسالمي جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم،
1374ش.
 طيب ،ســيد عبدالحســين ،اطيب البيان في تفسيرالقرآن ،تهران ،اسالم1378 ،ش.
 عطار ،محمد بن ابراهيــم ،تذکرۀ االولیاء ،تصحیح:نیکلسون ،تهران ،چاپخانه مركزي1321 ،ش.
 علمی اردبیلی ،علی ،فرهنگ فلسفه و اعالم وابسته،مشهد ،امامت1404 ،ق.
 فــرک ،تیموتی؛ و گندی ،پیتــر ،هرمتیکا ،حکمتمفقوده فرعونان ،ترجمه فریدالدین رادمهر ،تهران ،نشر
مرکز1384 ،ش.
 فيومى ،احمد بن محمــد ،المصباح المنير ،تصحيح:محمد محىالدين عبدالحميد ،مصر ،بينا1347 ،ق.
 قرشي ،سید علياكبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالكتباالسالمیه ،چاپ ششم1371 ،ش.
 قشــيرى ،عبدالكريم بن هوازن ،لطايف االشارات،تحقيق :ابراهيم بسيونى ،الهيئۀ المصريۀ العامۀ للكتاب،
بیتا.
 -کتاب مقدس (ترجمه تفســيري) ،انجمن بينالمللي

كتاب مقدس ،بیتا.
 كتاب مقدس (ترجمه قديــم) ،انجمن كتاب مقدسايران ،بیتا.
 کلینی ،محمد بن يعقوب ،اصول كافى ،ترجمه ســيدجواد مصطفوى ،تهران ،كتابفروشــى علميه اسالميه،
بیتا.
 مجلســى ،محمدباقر ،بحار االنوار ،تهران ،اسالميه،بیتا.
 محمدی ریشهری ،محمد ،میزان الحکمه ،قم ،مکتباالعالماالسالمی۱۳۶۲ ،ش.
 مولوى ،جاللالدين محمد بن محمد ،مثنوى معنوى،تصحيح :نيكلسون ،تهران ،مولى1360 ،ش.
 هــال ،لوئیس ویلیام ،تاریخ و فلســفه علم ،ترجمهعبدالحسین آذرنگ ،تهران ،سروش1363 ،ش.

