
 حکمت و حکیم
 

 دللت واژه این اما بردند می کار به فلسفه معنی به را حکمت واژه معمولا  ما پیشینیان

 .دارد فلسفه از تری گسترده

 یدوستدار معنی به فیلو:  است شده تشکیل بخش دو از (philosophy) فیلوسوفیا یا فلسفه واژه

 همف برای تالشی عنوان به را خود جایگاه که حال درعین فلسفه . دانایی معنی به سوفیا و

  واقع در. کند نمی دینی و معنوی مفاهیم درک برای کمکی هیچ ولی دارد ها پدیده منطقی

 برخالف حکمت. هستی جهان های واقعیت درک برای استدللی و ذهنی است تالشی فلسفه

 ستا هستی حقیقت فهم و معرفت ، حکمت. دارد الهی سرمنشأ و گیرد می الهام غیب از فلسفه

 و رآنق آیات اساس بر است شده سعی مقاله این در . است یافته دست حقیقت به حکیم فرد و

 . شود تبیین و حکیم و حکمت معنی احادیث

 

 مقدمه

 تاریخ طول در وال هایانسان و اولیاء انبیاء، امامان، و دارد لدّنی و الهی سرمنشائی حکمت

 رخیب گاه نیز اندشده فالسفه به معروف که افرادی بین در همچنین. اندبوده برخوردار آن از

 صلحا فلسفی استدلل از غیر طریقی به را آن اساساا  که اند داشته حکمت از ایبهره آنان از

 که است معتقد نامیده، حکمت را خود آثار که سهروردی الدین شهاب شیخ ازجمله. اندکرده

 که وحانیر شیخی هدایت به که کنند درک توانند می راستی به کسانی تنها را او کتاب حقیقت

 .باشند یافته دست اشراق علم به است، زمین روی بر خداوند خلیفه

 لیفهخ مقام به که شخصی به مراجعه بدون کسی که نبود روا البته :نویسد می مورد این در وی

. ددگر واقف کتاب این اسرار به که بندد طمع است، وی نزد کتاب این دانش و رسیده اللهی

 مشاهده له من على ال یطلق ل الحکیم اسم: نویسدمی حکیم اسم اطالق مورد در همچنین

 که است صادق کسی بر تنها حکیم اسم ، [۱] تألّه و األشیاء هذه مع ذوق و العلویه لالمور

 .باشد….  و تالّه و ذوق و( وال) ِعلوی امور مشاهده مقام دارای

 

 طرحم اسالم جهان در ابتدا از اصطالح دو این دقیق معنای در حکمت و فلسفه تمایز بنابراین

 مکتب در معرفت و قرآنی معرفت و الهی حکمت ، بزرگان از بسیاری روی، این از بوده



 اتیذ فلسفه اساساا  دیدگاه این از. اند دانسته آن یونانی معنای به فلسفه از جدای امری را ائمه

 .دارد حکمت با بسیار ای فاصله و داشته یونانی

 

 الهی ایعطیه حکمت

 ابیاکتس امری و کند می اعطا انسان به خدا را حکمت که شود می نتیجه قرآن آیات به توجه با

 [۲].نیست

 

 انبیا ارسال اهداف از یکی هاانسان به حکمت تعلیم

 هانانسا کردن پاک و حکمت و کتاب تعلیم ، تزکیه ، الهی آیات خواندن انبیا ارسال از هدف

 گرامی پیامبر که حکمتی که است ذکر به لزم  [۳].(دین تبیین و ترویج طورکلی به) است بوده

 الذ. است فیض واسطه پیامبر اصطالح به و است الهی حکمت طول در دهد می تعلیم اسالم

 .است آن راستای و طول در بلکه نیست خدا جانب از حکمت اعطای نافی موضوع این

 

 الهی کتاب و دین با حکمت یرابطه

 ستا سعادتمندانه زندگی برای ای برنامه و نهایی کمال به یافتن دست راه نقشه عنوان به دین

 به) الهی بکتا تعلیم کنار در حکمت تعلیم که این. هستند دین معارف مبین و مبلغ پیامبران و
 ،[۴]دهد می اندرز را هاانسان آن وسیله به خدا و است  شده آورده( دین اصلی مرجع عنوان

 . دارد دین و الهی کتاب با خاص ای رابطه حکمت که است آن نمایانگر

 

 است دین فهم حکمت

َفقُّه   وَ  اْلَمْعِرَفه   اْلِحکَمهَ  ان  : (ع) الصادق قال ینِ  ِفی الت   یم وت   َحد  أَ  َما وَ  َحکیم   َفه وَ  ِمْنکمْ  َفق هَ  َفَمنْ  الدِّ

ْؤِمِنینَ  ِمنَ   [5] َفِقیه   ِمنْ  إِْبلِیسَ  إِلَی أََحب   اْلم 

 و است حکیم او شد فقیه که شما از هرکس پس. است دین در تفقه و معرفت همان حکمت

 .نیست تر داشتنی دوست فقیه مرگ از ابلیس برای مؤمنی هیچ مرگ

 

 



 است مومن گمشده حکمت

 مؤمن باید اول آموزی حکمت و شدن حکیم برای پس. ناس نه است مومنین گمشده حکمت

 .شد

 

ذِ ( : ع) علی قال  [6]م وِمن ک لِّ  ضال ه الِحکَمه َفِان   کاَنت اَن ی الِحکَمه خ 

 است هشد گفته که این. است مؤمن هر گمشده حکمت زیرا فراگیر، یافتی که هرکجا را حکمت

 لهیا آیات در دقت با مؤمن انسان است این منظور احتمالا  فراگیر، یافتی که هرکجا را حکمت

 رآنق آیات به توجه با. کند فراهم خویش قلب در حکمت نزول و فیض کسب برای را زمینه

 ، متعلقات از یک هر به نبودن مؤمن صورت در که است بدیهی. دارد متعلق ۷ ایمان کریم

 . است معنی بی آموزی حکمت و بودن حکیم

 

 ایمان متعلق هفت

 

 

 

 قرآن آیات در ایمان متعلقات

وَهک مْ  ت َولُّواْ  أَن اْلِبر   ل ْیسَ  ج   اآلِخرِ  َواْلَیْومِ  ِباللِّ  آَمنَ  َمنْ  اْلِبر   َوَلکِن   َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبلَ  و 

ِبیِّینَ  َواْلِکَتابِ  َواْلَمآلِئکَهِ  هِ  َعلَى اْلَمالَ  َوآَتى َوالن  بِّ ِبیلِ  اْبنَ وَ  َواْلَمَساِکینَ  َواْلَیَتاَمى اْلق ْرَبى َذِوی ح   الس 

آِئلِینَ  َقابِ  َوِفی َوالس  الهَ  َوأََقامَ  الرِّ َکاهَ  َوآَتى الص  واْ  إَِذا ِبَعْهِدِهمْ  ونَ َواْلم وف   الز  اِبِرینَ  َعاَهد   یفِ  َوالص 

اء اْلَبأَْساء ر  م   َوأ ولَِئکَ َصَدق وا ال ِذینَ  أ ولَِئکَ اْلَبأْسِ  َوِحینَ  والض  ق ونَ  ه  ت   (۷۷۷ بقره) اْلم 

 

ِقیم ونَ  ِباْلَغْیبِ  ی ْؤِمن ونَ  ال ِذینَ  الهَ  َوی  ا الص  مْ  َوِمم   (۳ بقره) ی نِفق ونَ  َرَزْقَناه 

ایمان به آیات 

 الهی

ایمان به 

 غیب

ایمان به 

 پیامبران

ایمان به 

 کتاب

ایمان به 

 فرشتگان

ایمان به 

 آخرت

ایمان به 

 خدا



 

لِّ  ِمن ِفیَها أَنَبْتَنا َکمْ  اأْلَْرِض  إِلَى َیَرْوا أََولَمْ  م َکانَ  َوَما آَلَیها  َذِلکَ ِفی إِن  *  َکِریم   َزْوج   ک  ه   أَْکَثر 

ْؤِمِنینَ   (۸و۷ بقره) مُّ

 

 گیری نتیجه

 ااعط افراد به خدا جانب از و است دین فهم و معرفت حکمت فوق، احادیث و آیات به توجه با

 یدبیاموز مشرک یا منافق از را حکمت که است شده گفته احادیث بعضی در که این. شودمی

 هک است کریم قرآن صریح نص زیرا است، شدهتحریف احادیث این و نیست درست احتمالا 

.  است شده او نصیب کثیری خیر شود داده کس هر به و شود می داده خدا جانب از حکمت

 که یکس شود می مگر. است آمده هاانسان تزکیه و کتاب تعلیم کنار در حکمت تعلیم همچنین

 شود؟ منتقل مؤمن به او واسطه به حکمت و باشد حکمت حامل کند می انکار را خدا حقانیت

 ینا رسد می نظر به. بود دیگری وضعیت در که دانست می حکمت منافق یا مشرک فرد اگر

 بیاموزیم مشرک از را حکمت که این ولی ، کاربرد به آموزی علم درباره بتوان را تعبیر

 . است عقل خالف واقعاا 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 :نوشت پی

 .فرهنگی تحقیقات و انتشارات موسسه ،۲۵۲،ص۲ج اشراق، شیخ مصنفات مجموعه [۷]

 

ا أ وِتیَ  َفَقدْ  اْلِحْکَمهَ  ی ْؤتَ  َوَمن َیَشاء   َمن اْلِحکَْمهَ  ی ؤِتی [۲] ا َخْیرا ر   َوَما َکِثیرا ک   ْلَبابِ األَ  أ ْول واْ  إِل   َیذ 

 (۲۶۲ بقره)

 خیرى ،یقین به شود، داده حکمت کس هر به و بخشد،مى حکمت بخواهد که کس هر به( خدا)

 .گیرد نمى پند کسى ،خردمندان جز و ؛است شده داده فراوان



 

ؤِمِنینَ  َعلَى للّا   َمن   لََقدْ  [۳] ولا  ِفیِهمْ  َبَعثَ  إِذْ  اْلم  نْ  َرس  یِهمْ  آَیاِتهِ  َعلَْیِهمْ  َیْتل و أَنف ِسِهمْ  مِّ ه م   َوی َزکِّ  َوی َعلِّم 

ِبین   َضالل   لَِفی َقْبل   ِمن َکان واْ  َوإِن َواْلِحْکَمهَ  اْلکَِتابَ   (۷۶۴ عمران آل) مُّ

 اتآی تا برانگیخت آنان میان در خودشان از پیامبرى[ که] نهاد منت مؤمنان بر خدا یقین به

 آن زا پیش قطعاا  بیاموزد آنان به حکمت و کتاب و گرداند پاکشان و بخواند ایشان بر را خود

 .بودند آشکارى گمراهى در

 

َنا ولا  ِفیِهمْ  َواْبَعثْ  َرب  ْنه مْ  َرس  ه م   آَیاِتکَ  َعلَْیِهمْ  َیْتل و مِّ یِهمْ  َواْلِحْکَمهَ  اْلکَِتابَ  َوی َعلِّم   أَنتَ  کَإِن   َوی َزکِّ

 (۷۲۲ بقره) الَحِکیم   الَعِزیز  

 کتاب و بخواند آنان بر را تو آیات تا برانگیز خودشان از اىفرستاده آنان میان در پروردگارا

 .حکیمى ناپذیر شکست خود تو که زیرا کند، شان پاکیزه و بیاموزد آنان به حکمت و

 

وَ  یِّینَ  ِفی َبَعثَ  ال ِذی ه  ولا  اأْل مِّ ْنه مْ  َرس  یِهمْ  آَیاِتهِ  َعلَْیِهمْ  َیْتل و مِّ ه م   َوی َزکِّ  َوإِن َمهَ َواْلِحکْ اْلکَِتابَ  َوی َعلِّم 

ِبین   َضاَلل   لَِفی َقْبل   ِمن َکان وا  (۲ جمعه) مُّ

 نانآ بر را او آیات تا برانگیخت خودشان از اىفرستاده سوادانبى میان در که کس آن اوست

 مراهىگ در آن از پیش قطعاا [ آنان] و بیاموزد بدیشان حکمت و کتاب و گرداند پاکشان و بخواند

 .بودند آشکارى

 

نَ  َعلَْیک مْ  أَنَزلَ  َوَما [۴] ک م َواْلِحکَْمهِ  اْلکَِتابِ  مِّ ق واْ  ِبهِ  َیِعظ   لِیم  عَ  َشْیء   ِبک لِّ  للّاَ  أَن   َواْعلَم واْ  للّاَ  َوات 

 (۲۳۷  بقره)

 به دهد مى اندرز شما به آن[ وسیله] به و کرده نازل شما بر حکمت و کتاب از که را آنچه و

 .داناست چیزى هر به خدا که بدانید و باشید داشته پروا خدا از و آورید یاد

 ۷ جلد - بحارالنوار [۵]

 غررالحکم [۶]

 

 بهشتی شهید دانشگاه ، اجرایی مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی - ایقلعه فرهاد آقای نوشته


