
٥١ ٧٧ـ ٧٨شمار� كاربرد صفت حكيم در سوره …

 مرضيه محمدزاده

 چكيده:
ص! به صفت متكلم؛اماآن،ود:صفت قرجه داره يس دو وه حكيم در سوراژ و
ار خويـشه و استوشكوند به خاطر آن به كتـاب پـرعى كه خداوضول با مـوجه اوو

صـ!ا به وآن رند قرتر است.بر همين اساس اگر خـداوگارده،سازگند ياد كـرسو
تفته و حكمت عباراى اين است كه حكمت در آن جاى گرده برصي! كرحكيم تو

اعظ است.تAها و موايع و عبرعات آن از شرف حقيقى و فرواز معار
ه يس،حكيم.آن،سورقره�ها:اژكليد و 

 يس�ه حكيم در سور�هاژ و
»f¹*ËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrOA«،آموزگند به قرسخن از سو)٢ـ١/٣٦(يسA آميز و حكمتAآن حكمت

فى مىAكندا معرهبر و پيشونده،عاقل،ردى زجوا موآن رند،قربه ميان آمده است.گويى خداو
گند به بيـاندگار با اين سـوى انسانAها بگشايد.پـرورا به روهاى حكمت رانـد دركه مىAتو

؛)٣/٣٦(يس،»½]pÓ� ÓL�« sÚLÔd?ÚÝÓKsOA≈د كه:«دازگند ياد شده،مىAپرى كه به آن سـوعظمت چيز
أم با حقيقت.سالتى توند هستى».رالن خداوسو تو از رً«مسلما

A ËòÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrOدو وA«استوآن است،يعنى:اين قرد:يا صفت قرجه دارAAار.آن محكم و
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ند حكيم و يا حكم كننده به حق ميانص! به صفت متكلم است،يعنى:كالم خداوو يا و
١جميع عالميان.

آن حكمتAآميز و حكمتAآموز؛همچنانAكـهآن باشد،يعنى:قـر اگر حكيم صفت قر
سـىد بررآن مور «حكمت »در قر^هاژ،AAپس بايـد و٢آن مىAداندا صفت قرميبدى نيز حكيـم ر

د.ار گيرقر
داشتنخى بازا برل اين ريشه ر A«ح ك م»AAاست معناى او^ عربىA«حكمت»Aاز ريشه^هاژ و

.AAاما اگر چه٤دمىAدارشت بازا از كار ز.Aپس حكمت يعنى:علمى كه انسـان ر٣دانستهAاند
بهد؛م حكمت است،حكم به معناى نهادن امور در جاىA خوى مهم در مفهوندگى عنصردارباز

د.معناىهAاى در آن داره مىAكند كه تعادل،جايگاه ويژم حكمت اشارى جامعAتر به مفهونحو
ى به چيز ديگر چه به نحو ايجابى چهAسلبى؛ يعنى:ديگر حكم ؛يعنى:نسبت دادن چيز

تباط نيست.م حكمت بى اردن نيز با مفهوهمان حكم كر
ترينها با بـراى حكمت ذكر شده است:شناخت بهتريـن چـيـزى نيز بر معانى ديگـر

ند است.دستAيافتن؛AAAچنين حكمتى دينى است و مصداق بارز آن شناخت خداو٥دانشAها
لافق با حق؛سخن معقـواه با عمل؛سخن مو؛Aعلم همر٦ى علم و عقـلبه حقيقت به يار

٨ى تدبير و اتقان انجام مىAدهد.ا از رو؛AAAدانشى كه آدمى به كمك آن افعالش ر٧دور از حشو

استى و ردارستAكـرى و حلم،عـدل،دردبـارسى حكمت:دانـايـى،بـر معادل فـار
انگىاى حكمت، فرزسى برديكAترين معادل فار،Aاما نز٩ى،ليل و سبب،جهت و غايتگفتار

د.ا در بر نمىAگيرمى آن راست هر چند كه همه بار مفهو
انآن،پيامبـرفته است.بر اساس آيات قـرآن كريم به كار ر بار در قـر٢٠ حكمت ^هاژ و

ند.خداو)٢/٦٢؛الجمعة،١٦٤/٣ان،(آل عمرندAدم كتاب و حكمت بياموزانگيخته شدهAاند تا به مربر
ند.خداو)A١٢/٣١(لقمان،ده استAحكمت عطا كر(ع)Aو به لقمانA)٨١/٣ان،(آل عمرانAبه همه پيامبر

لك عظيمُاهيم نيز كتاب و حكمت و مAو به آل ابر)٢٥١/٢ة،(البقرلك و حكمتAُAم(ع)دAبه داوو
ات و انجيـلAكتاب و حكمـت و تـورA(ع)Aند به عيسى بن مـريـم.خـداو)A٥٤/٤(النساء،بخشيـده اسـت

.)٤٩/٣ان،(آل عـمـرستـادAائـيـل فـرى بـنـىAاسـرا به سـوAو او رA،)١١٠/٥؛الـمـائـدة،٤٨/٣ان،(آل عمـرخـتAآمـو
د كه برانگيزا برلى رسـو ايشان ر^ّهريُاستند تا در ميـان ذAAاز خدا خوA(ع)Aو اسماعيـلA(ع)اهيمابر
.بنا بر آيـات)١٢٩/٢ة،A(البقردا بيامـوزاند و به آنان كتاب و حكمـت را بخودم آيات الهـى رمر
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اهد حكمت عطا مىAكند و به كسى كه حكمتAعطا  كند،خيرند به هر كس بخوآن،خداوقر
حى شده است.ايـنAحكمت و(ص).به پيامبر اسـالمA)٢٦٩/٢ة،(البقرانى داده شده اسـتAاوفر

وA؛)٣٩ ـ٢٢/١٧اء،A(االسرهاى اخالقى استAصيهAهاى اعتقادى و دستورعهAاى از توحكمت مجمو
ت كند و بادگار دعواه پرورا به ردم راسته شده است با حكمت و اندرز نيكـو مـراز او خو

).١٢٥/١٦(النحل،هAاى نيكو مجادله نمايدAآنان به شيو

فته است:پند دادن،علـم وAجه به كار رآن به پنـج وشته تفليسى،حكمت در قـر به نو
١٠ت.ى و نبوآن،پيامبرآن،تفسير قرفهم،قر

اى اينده برصي! كرص! حكيم توا به وآن رند قر بنا به نقل عالمه طباطبايى اگر خداو
عاتAAآنف حقيقى و فروت است از معارفته و حكمت عباراست كه حكمت در آن جاى گر

١١اعظ.تAها و موايع و عبراز شر

گندار خويش سوه و استوشكوند به كتاب پـرسى نيز مىAنويسد:در اين آيه خداو طبر
ص!ه حكيم واژا با وآن راسته است و بدان دليل قرا پيرياد مىAكند كتابى كه از باطل و نارو

نهAاى كه گويىA حكمتAهاشيده است به گوان آن از مفاهيم حكمتAآميز پوان تا كرمىAكند كه كر
١٢ا تجلى مىAبخشد و بر اساس آن با انسانAها سخن مىAگويد.ر

ند،شناخت امام،تفـقـه در ديـن ود از حكمت،اطاعـت خـداو در احاديث مقـصـو
ىارعى ثبات و استوايات نو.Aهمچنين حكمت در رو١٣اجتناب از كبائر دانسته شده است

١٤انده شده است.أى نيز خور

دمندم حقيقى سواد از حكمت،علود كه مرفته مىAشوسى احاديث چنين نتيجه گر از برر
ندگاه خداود از درمى كه بنده پس از عمل به دانستهAهاى خوم است و نيز علوو عمل به آن علو

فايش به،Aكه ژر١٥ى و خطا دانسته شده اسـتدريافت مىAكند.همچنين حكمت ضد هو
ند،س از خداو.Aتر١٦دفاى عقل به حكمت دريافت مىAشود چنانAكه ژرعقل دريافت مىAشو

ى آمده است كه.Aدر حديثى نبو١٨ا چنين استفق و مدار،AچنانAكه ر١٧أس حكمت استر
چشمهAهاى حكمت از قلب او بر زبانشد سراى خدا اخالص ورزهر كس چهل صبح بر

شار ازاج،سرفتن به معـرAپيـش از ر(ص)مAايتى قلب پيامبـر اكـر.Aبنا به رو١٩ددى مىAگـرجار
منين على والمؤAخانه حكمت و أميـر(ص)مA.Aهمچنين پيامبر اكـر٢٠ديدحكمت و ايمان گر

Aاند.(ع)امامانAكليدهاى آن دانسته شدهA٢١
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ندص! به صفت متكلم؛يعنى:كالم خداوآن نباشد بلكـه و اما اگر حكيم صفت قر
دآن مورند در قران يكى از اسماء خداوه حكيم به عنواژت بايد وحكيم باشد،در اين صور

به كار(ع)Aآن كريم و أحاديث امامـانAه با بسامد بسيار زياد در قـراژد.اين وار گيـرسى قربرر
فته است.ر

استAگفتار و،Aر٢٢ى بر جاا،نهنده هر چيز به سزِسى حكيم:كننده هر كار معادل فار
سـتAساز،درستAكار،كـاركار،درارآن:استـوجمهAهاى كهـن قـر؛AAو در تر٢٣دارستAكـردر

گير و چند صفت ديگر ذكـراردان،استوماى،كـاراستAفردان،باريكAبين،رگفتار،بسيـار
٢٥ه بر اين حكيم به معناى حاكم و قاضى نيز دانسته شده است..AAعالو٢٤شده است

ن ازن و مصوَم و محكمAكار كه افعالش مـتـقِا به معناى عـالعالمه مجلسى حكيـم ر
٢٦ده است.فساد است،تعري! كر

شده نام حكيم بحثAA^هشته شده نيز دربارح A اسماء الحسنى نو در كتابAهايى كه در شر
AAفعلتكبا به اين معانى دانستهAاند:صاحب حكمت،عادل،كسى كه مراست.از جمله آن ر

د مىAنهد و كسى كها سر جاى خوك نمىAكند و هر چيز را تراجب رد و كار وقبيح نمىAشو
٢٧اب ـ نمىAگويد و انجام نمىAدهد.ست ـ صوجز در

د نيز باارفته است.در همه مـوند به كار ران اسم خداوآن به عنو بار در قر٩١ه اژ اين و
 بار٤اه AعليمA، بار همر٣٩ه AعزيزA،اژ بار قبل يا بعد از و٤٧اه است:اسماء ديگر الهى همر

ان درفته است.اين امر به مفسراسعA و AحميدA به كار رابA،Aوّاه Aتواه AخبيرA و يك بار همرهمر
اىر و دارّم،مدبِا به معناى عالده است.بر اين اساس حكيم رتفسير و تبيين آيات كمك كر

ند يعنى AالعالمAم باشد،با نام ديگر خداوِ.AAاگر حكيم به معناى عال٢٨ن دانستهAاندَاعمال متق
ن باشد،معنـاى آن بـاَاى افعال و اعمال متـقاك معنايى مىAيابد و اگر به مـعـنـاى داراشتر

٢٩د.تبط مىAشوص! شده است مرفعلى كه به اتقان و

ى و معناى حكيمازفخر ر
جه آن با آنچه ازده است كـه دو وه ذكر كراژاى اين وجه معنايى برى نيز سه واز فخر ر

دنه بوم،حكيم به معناى مقدس و منزجه سوك است و بر اساس وان نقل شد مشترمفسر
دهد نقلAكرل مشايخ خوى سپس از قوار نباشد.واوتكاب عملى است كه سزى از ارذات بار



٥٥ ٧٧ـ ٧٨شمار� كاربرد صفت حكيم در سوره …

٣٠اب و نيكو انجام مىAدهد.ا به صوها ركه حكيم كسى است كه در تقدير و تدبير امور،كار

دب مىAشود،از صفات ذات محسوفته شوم گرِ از نظر كالمى،اگر حكيم به معناى عال
ن و ازَى متـقند باشد به اين معنى كه افعال و اعـمـال وه افعال و اعمال خـداوو اگر دربار

٣١ى به شمار مىAآيد.ى حكمت است،از صفات فعل ورو

برلى ا محال مىAداند؛و حكيم رِدنلى،كار قبيح كرى،بر اساس مبانى معتزام بصرّ نظ
ى منافاتند قبيح نيست تا با حكمت وه،هيچ يك از اعمال و افعال خداواساس مبانى اشاعر

٣٢داشته باشد.

ند استدالل شده كه عادل و حكيم به معناى كسـىدن خداوه عادل و حكيم بو دربار
ا فعل قبيح جز از جاهلك نمىAكند زيرا تراجبى راست كه فعل قبيحى انجام نمىAدهد و و

ًدن،ذاتاد بوجواجب الوند متعال به دليل وند و خداومند است سر نمىAزو كسى كه بدان نياز
.٣٣ك نمىAكندا تراجبـى رعالم و غنى است و از اينAرو فعل قبيحى انجام نمـىAدهـد و و

ل دعاىA،در بند او٣٤ند احصا شدهه بر أحاديثى كه در آنAها نامAهاى خداو»،عالوالحكيم«
٣٥انده شده است.ند به نام حكيم خوشن كبير نيز آمده است.و در أدعيه نيز خداوجو

ص! به.و٢آن .صفت قـر١د:جه داره يس دو و حكيم در سور^هاژ نتيجه:اگر چـه و
صفت متكلم.

ار خويشه و استـوشكوند به خاطر آن به كتـاب پـرعى كه خداوضول با مـوجه اواما و
ِاستآن حكمتAآميز، رتر است كه:اى سيد!اى انسان!به اين قرگارده،سازگند ياد كرسو
افاست و بىAانحراهى رستادگان هستى و بر ر!از فرگند كه بىAگمان تو اى پيامبرست سودر

تاوا به حق و عدالت و يا بهشت پر طرد رى خوهAپواهى كه رى،رار دارى و قرگام مىAسپار
ندى خداوه از سوشكومايد:اين كتاب پرآن مىAفرد قرساند.سپس در مورو پر نعمت مىAر

ان آفرينـش وان تا كـرى همو كه در كـرد آمده است؛از سـومند شكستAناپذيـر فـروپيـروز
شانا و نسبت به بندگانش مهربان است و به همين دليل هم پيام و پيامبرايىAاش تومانروفر
ستاد.ى آنان فرا به سور
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذيل «يس»./.منهج الصادقين١
ذيل «يس»./ارار و عدة األبر.كش! األسر٢
«حكم»./.ر.ك:مقاييس اللغة٣
«حكم»./.مجمع البحرين٤
«حكم»./ب.لسان العر٥
«حكم»./دات.المفر٦
ـ جر٧ .٩٦ /جانى ـ.التعريفات 
.٢٦٨/٢تضى،سائل شري! المر.ر٨
/م ن و الـعـلـوعة كشـاف اصـطـالحـات الـفـنـوسو.الـمـو٩

«حكمت»./«حكم»؛لغت نامه دهخدا
.٨١ ـ٨٠آن/ه القرجو.و١٠
ان،ذيل «يس»..الميز١١
.مجمع البيان،ذيل« يس».١٢
.٨٦/٢٤؛٢١٥/١ار،األنو.بحار١٣
.٢١٦/١.همان،١٤
.١١١/١ار،األنو؛بحار١١٢و٢٢/١.الكافى،١٥
.٢٨/١.همان،١٦
.١٦٣/١٦سائل الشيعة،؛و٧٣/١ب،شاد القلو.ار١٧
.٢٩٥/١١سائل،ك الو.مستدر١٨
.٢٤٩/٦٧ار،األنو؛بحار٦٩/٢ضا،ن أخبار الر.عيو١٩
/١٠٢؛صحيح مسلـم،٢٠٧/٤.مسند احمد حنـبـل،٢٠

.٢٢٧/١؛سنن  نسائى،١
./٧٧ق»؛األمالى «صدو٢٢١/١.الكافى،٢١
./٣٩٨ح أسماء الملك الفتاحاح فى شرح االرو.رو٢٢
./٨٦ى ـ ارشن كبير ـ سبزوح دعاى جو.شر٢٣

ه«حكيم».اژ ذيل و/آنىهنگ نامه قر.فر٢٤
ه. بقر^ه سور٢٤٠ذيل آيه /.جامع البيان٢٥
.١٩٣/٤ار،األنو.بحار٢٦
؛٥٢ /جاج»ه  الحسـنـى « زّ.ر.ك:تفسير أسـمـاء الـل٢٧

؛المنهـاج فـى شـعـب٦٢ـ/٦٠ـه ّاشتقـاق اسـمـاء الـل
؛االسماء و الصفات١٩٢ ـ١٩١/١االيمان« حليمى »

حAمعانى؛المقصد االسنى فى شر٤٧ ـ٤٦/١« بيهقى»،
؛المقام االسنى فى١٣٠/الى »ه الحسنى« غزّاسماء الل

A« ٤٧ /تفسير االسماء الحسنى « كفعمى.
/٣٬١٢٦انو آل عـمـر١٢٩/٢ه،.التبـيـان،ذيـل الـبـقـر٢٨

ى» ذيلاز؛التفسير الـكـبـيـر « فـخـرر١٨/٦االنعـام،و
 و٨٣/١٢سـ!،ان ذيـل يـو؛الـمـيــز٢٠٩/٢ة،الـبـقـر

.٤٢/٢٩ت،العنكبو
./٤٨ىد مقاالت الشيخ أبى الحسن األشعر.مجر٢٩
.٢٨٢/١ى،ازه الحسنى للرّح اسماء الل.شر٣٠
.ر.ك:كـتـاب مـقـاالت االسـالمـيــيــن و اخــتــالف٣١

ـ /٥٠٥ينّالمصل /١٢٧ل الدين « بغدادى» ؛اصو٥٢٨ 

/٥٨٣ه)»(رتضى ة فى علم الكالم « سيـد مـر؛الذخيـر

.٣٢/٢ة،سى»،ذيل البقر؛التبيان« طو
.١٢٩/٢ة، ذيل البقر/.التفسير الكبير ٣٢
./١٠٥سى»سائل العشر «طو.الر٣٣
؛االسماء و الصفات« بـيـهـقـى»،٥٩٣/٢.الخصـال،٣٤

/٢١؛المقام األسنى فى تفسير األسماء الحسنى ٢٣/١

.٢٣ـ
ه».ّاديّشن كبير و دعاهاى« الصحيفة السج.دعاى جو٣٥


