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چکیده
تاريخ را می توان تكاپوی بشــر برای رســيدن به حكمت دانست. حكمت حلقه اتصال آموزه های همه اديان 
اســت؛ زيرا همگی به درستی يا به خطا، در پی كشف واقعيات، سازگاری و استفاده از آنها در جهت سعادت 
ديرپای بوده اند. از ســوی ديگر، مفهوم حكمت كه هردو بُعد نظری و عملی مذكور را دربر می گيرد، شــامل 
معارف آسمانی و زمينی است و چونان پلی، معارف آسمانی و زمينی را به يكديگر پيوند می دهد. اين جستار، 
عمدتًا با استناد به متون مقدس قرآن و عهدين، جايگاه و اهميت حكمت را در عهدين و قرآن نشان می دهد. 
در اين مقاله همچنين به بيان مرزهای )اشــتراك و افتراق( حكمت با عرفان، فلسفه، علم و شريعت از جهات 
موضوع، غايت و روش پرداخته شــده است. مقّومات، مقّدمات و لوازم نيل به حكمت، به ويژه نقش خوف، 
محبت، تزكيه و اخالص نيز مورد بحث قرار گرفته است. پيش نيازی تقوا و خوف، تزكيه و عشق و نيز ديگر 

اشتراكات بسيار در سه سنت يهودی، مسيحی و اسالمی در همه موارد مذكور، از يافته های اين مقاله است.

کلیدواژه ها: حکمت، قرآن، کتاب مقدس، سلیمان، عرفان، فلسفه.

حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره 40/ تابستان 1394

صص 83-67

67

می
هی

برا
ن ا

ديا
ی ا

رفت
مع

ه 
دس

هن
در 

ت 
کم

ح



مقدمه
حكمت هم از نگاه عهدين1 و هم از نگاه قرآن، موهبت 
خدايی و »خير كثير« است، »ُيؤِتي الِْحْكَمَة َمن َيَشاُء 
ُر  كَّ َوَمن ُيــْؤَت الِْحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيــًرا َكِثيًرا َوَما َيذَّ
ِإلَّ ُأْولُــوْا اَللَْباِب«.2 متــون و عبارات حكمی به جا 
مانده از فرهنگهای مختلف، نشــان دهنده آن است كه 
حكمــت همانند دين، از قديمي تريــن، پيچيده ترين و 
ارزشــمندترين اموری است كه در تمامي فرهنگها، به 
صورت مكتوب و شفاهي، نقش تعيين كننده ای داشته 
است و سنتی اســت كه فراتر از تاريخ، مذهب، مليت 
و علم خاصی تلقی شــده و در زندگی روزمره كاربرد 

داشته است.
حكمت يــك امر ماهوی نيســت و فاقــد جنس و 
فصل اســت، و ارائه تعريف دقيــق و جامع و مانع از 
آن غيرممكن اســت. از اين رو، به تعريف مفهومی آن 
اكتفا می شود. تعاريف مفهومی برآمده از ذهنيت فردی 
است، از اين رو به تعداد افرادی كه حكمت را تعريف 
می كننــد، امكان گوناگونی معنای حكمت وجود دارد. 
افزون بر آن، با توجه به متون حكمی می توان گفت كه 
حكمت مفهومی جهان شــمول و فراگير است و قدمت 
آن، به درازای تاريخ، هســتی و دانش بشری است، از 
اين رو، ارائه تعريفی واحــد، جامع و مانع از حكمت 
تقريبًا غيرممكن است، بنابراين سنخ شناسی و بررسی 
ابعــاد مختلف حكمت، بهترين روش برای شــناخت 

مفهوم حكمت است.
بــا جمع بندی كاربــرد واژگانی در عهديــن و قرآن، 
مضامين و مصاديق حكمت را می توان در پنج دســته 

عمده طبقه بندی كرد:3
1. علم و معرفت: عرفان، فلســفه، كالم، كيميا، نجوم، 

1 . ایوب، 28: 12-28؛ امثال، 3: 13-18؛ رومیان، 1: 22.
2 . بقره، 26.

3 . آیاتی كه در این نوشــتار و به خصوص در این دســته بندی اشاره 
می شــود، تنها به عنوان نمونه ذكر شده اند. جهت مراجعه به همه آیات 

و تفسیر آنها، ر.ک: بررسی تطبيقی مفهوم حكمت در قرآن و عهدين.

تعبير خواب، هنر و صنعت از جمله اين علوم هستند.4
2. اخالق و حاالت انسانی: تقوی، پاكی، صبر و حلم، 
راســتی و درســتی، و فرزانگی و خردمندی را دربر 

می گيرد.5
3. قــدرت فهم و تدبير: قضــاوت، عدالت، واليت و 

حكومت، رأی و نظر، و اداره امور را دربر می گيرد.6
4. امر الهی: مانند شريعت و طاعت الهی، مشيت الهی، 
وحی، قضا و قدر، عدل الهــی، غايت مندی كائنات و 

خلقت، كلمه، امر و صفت الهی.7
5. وجــود عينی و خارجــی: حكمت به صورت يك 
شــخص، ذات يا اله تعيّن يافته اســت، مانند عقل در 
برخی روايات اســالمی و كلمه، ســوفيا و عيسی در 

عهدين.8

حکمت، مقوله ای نظری و عملی
در باب هشــتم امثال، می توان توصيفی نســبتًا كامل 
را از زبان خود حكمت شــنيد كــه به صورت الهه ای 
تشــّخص يافته و مردم را دعوت به خويشتن می كند: 
»اي جاهــالن، زيركي را بفهميد و اي احمقان، عقل را 
درك نماييد. بشنويد؛ زيرا به امور عاليه تكّلم مي نمايم 
و گشادن لبهايم استقامت است. دهانم به راستي تنطق 
مي كند و لبهايم شرارت را مكروه مي دارد. 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 

4 . اســراء، 1-39، لقمان، 13-19؛ خروج، 35: 31-36؛ 36: 1-2؛ 
28: 3؛ 31: 3؛ اول پادشاهان، 4: 30-33؛ 7: 14؛ زكریا، 9: 2.

5 . امثــال، 10: 9؛ 15: 33، مزامیــر، 6: 51؛ 36: 3؛ جامعه، 10: 2؛ 
یعقوب، 3: 17؛ كولسیان، 4: 5.

6 . بقــره، 269؛ ص، 20؛ لقمان، 13-19؛ جامعه، 7: 25؛ پیدایش، 1: 
33-40، تثنیه، 1: 13-25؛ 4: 5-6؛ 34: 9؛ اول پادشاهان، 10: 23.
7 . بقــره، 231؛ آل عمران، 81و164؛ جمعه، 2؛ مزامیر، 19: 7؛ 104: 
24؛ 111: 10؛ 119: 98-104؛ 136: 5؛ ارمیا 8: 8-9، هوشع، 14؛ 

بن سیرا، 1: 1-2؛ امثال، 2: 7؛ ایوب، 12و13.
8 . لوقــا، 7: 35؛ 11: 49؛ متی، 23: 34-36؛ امثال، 8؛ مزامیر، 119: 

89؛ 147: 15؛ اشعیا، 55: 11؛ حكمت سليمان، 18: 16-14.
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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 يافته ام. ترس خداوند، مكروه داشتن 
بدي اســت. غرور و تكبــر و راه بد و دهان دروغگو 
را مكروه مي دارم. مشــورت و حكمــت كامل از آن 
من اســت. من فهم هســتم و قوت از آن من است. به 
من پادشــاهان ســلطنت مي كنند، و داوران به عدالت 
فتوا مي دهند. به من ســروران حكمراني مي نمايند و 
شــريفان و جميع داوران جهــان. ... دولت و جالل با 
من اســت، توانگري جاودانــي و عدالت ... در طريق 
عدالت مي خرامم، در ميان راههاي انصاف، مال حقيقي 
را نصيب محبان خود گردانم، و خزينه هاي ايشــان را 

مملو سازم«.9
با توجه به اين وصف از حكمت و نيز معانی و مفاهيم 
گوناكــون حكمت در قرآن و عهدين كه در مقدمه ذكر 
شــد، حكمت را می توان در دو بعــد نظری و عملی 
دســته بندی كرد: جنبه نظری حكمــت، همان معرفت 
ذهنی و قدرت فهم و تدبير است كه آگاهی و شناخت 
فرد را شامل می شــود، ولی حكمت عملی، براساس 
همان حكمت نظری، در اخــالق و احوال فرد نمايان 
می شود. البته در برخی موارد اين دو، هم پوشانی دارند.

دانش فراگير دربــاره امور و مخلوقــات الهی كه از 
ويژگيهای فرد حكيم بــوده، يكی از جنبه های نظری 
حكمت است. انسان حكيم درباره حيوانات، پرندگان، 
حشرات و همه اسباب و امور، دانشی دارد كه از سوی 
خداوند به او عطا شده اســت. همچنين علومی چون 
تعبير خواب، طالع بينی و كشــف اسرار و مواردی از 
اين قبيل نيز در دايره حكمــت نظری قرار می گيرند. 
البته مهارت در اين امور، نوعی توانايی و اســتعداد و 
حكمت عملی نيز می تواند باشد، ولی دانش خاص اين 

تواناييها از جمله حكمت نظری است. 
مورد ديگری كه شــامل حكمت نظری است، سخنان 

9 . امثال، 8: 21-5.

و امثال حكيمانه ای اســت كه در متون دين و حكمت 
گفته شــده اند. اين سخنان كه غالبًا بازگو كننده اخالق 
و معرفت دينی است، با اشــكال غيردينی و رواياتی 
ملموس از امور روزمره بشری ذكر شده اند كه صورت 
و صبغه ای عقالنی، ولی مبنايی الوهی دارند. همچنين 
معرفت خداوندی و شريعت او كه مقوله ای صرفًا دينی 
است، از جنبه های مهم حكمت نظری است. مهارتها و 
هنرهای خاصی چون ريسندگی، نجاری و طالكاری، 
گرچه ما بيشــتر بُعد ظاهری و عملی آن را می بينيم، 
بيشتر برخاسته از دانشی است كه به صورت نظری در 
ذهن استاد كار نگاشته شــده است. البته به طور قطع 

نوعی هم پوشی و تداخل در اين موارد وجود دارد.
با اين همه، اهميت حكمت بيشــتر به دليل جنبه نظری 
آن نيست؛ زيرا اواًل؛ حكمت در كتاب مقدس و قرآن، 
بيشــتر يك نوع صفت برای كســانی چون پيامبران، 
رهبران، داوران و پادشــاهان ذكر شــده است كه اين 
ويژگی بيشــتر در ظاهر و رفتار و عملكرد آنها قابل 
شناخت اســت. ثانيًا؛ مسئله بينش، اخالق و تدبير كه 
از ابعاد حكمت ياد شده است، بيشتر در عمل و رفتار 
فرد ديده می شــود و حاالتی چون تقوا و پاكی كه از 
نشــانه های اصلی حكمت است، در بُعد عملی حكمت 
مطرح اســت. ثالثًا؛ از مهم ترين و عمده ترين معانی در 
متون دين و حكمت، ترس از خدا و فهم و اجرای كالم 
و شريعت خداوندی اســت، و نخستين قدم در كسب 
حكمت، ترس از خدا اســت، و تقوا و دين داری بيشتر 

در عمل معنی می يابند.
افزون بر موارد مذكور، فرد حكيم بيشــتر به وســيله 
انصاف و عدالت، راستی و صداقت در گفتار و كردار، 
خــردورزی در بيان و عمل، و مــواردی از اين قبيل 
شناخته می شود و اينها همگی صورت عملی حكمت 
اســت. بنابراين اگرچه حكمت به معنای علوم خاص 
و يا دانش فراگير دربــاره كائنات و تعاليم اخالقی و 
ســخنان خردمندانه به كار رفته، و نيز شناخت خدا و 
كالم او نيــز موجب حكمت و افزايش آن ذكر شــده 
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است، ولی اين معارف نمی توانند معنای كامل حكمت 
باشند، بلكه اينها مقدمه و مبنای حكمت عملی هستند 

و آن دو مكمل يكديگرند.

ثمره و غایت حکمت
ســفاهت نقطه مقابل حكمت توحيدی است؛ »َسَفه« و 
»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، 
ســفيه اند: »َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإْبَراِهيَم ِإلَّ َمْن َســِفَه 
نَْفَسُه«11.10 در حقيقت كانون حكمت در اديان سامی، 

توحيد و لوازم آن )به ويژه تقوا و اخالص( می باشد.
اندكــی از ســفاهت، تمام حكمــت را از بين می برد؛ 
»مگسهاي مرده روغن عّطار را متعّفن و فاسد مي سازد، 
و اندك حماقتي از حكمت و عّزت سنگين تر است«.12 
حكمت در تضاد با ســفاهت، يكــی، باعث هدايت و 
نجات و ديگری، باعث گمراهی و هالكت است. نقش 
حكمــت در هدايت و نجات، به وضــوح در ثمرات 
حكمت و سفاهت، به تصوير كشيده شده است، اين دو، 
تمامی انسانها را به سوی خود می خوانند: يكی، برای 
هدايت و نجات و ديگری، بــرای گمراهی و نابودی. 
تنها يك انتخاب بين اين دو، سرنوشت فرد را به سوی 
نور و تاريكی تعيين می كند.13 لقمان كه شرافت خويش 
را از حكمت دارد، چنين ســفارش می كند: »دانش و 
حكمت بياموز تا شــرافت يابی؛ زيرا حكمت، آدمی 
را به دين راهنمايی می كند و برده را بر آزاد شــرافت 
می دهد و نيازمنــد را بر توانگر رفعت می بخشــد و 
كوچك را بر بزرگ مقّدم می دارد و تهيدســت را در 

10 . بقره، 130.
11 . تسنيم، ج2، صص276و277.

12 . جامعه، 10: 1.
13 . نک: امثال، 8و9.

جايگاههای پادشاهان می نشاند و بر شرافت شريف و 
سيادت سيّد و عظمت غنی، می افزايد«.14

حكمت، الهه خردمند و خير كثيری اســت كه انسان را 
از گمراهی، گرفتاری و خســران، دور نگه می دارد و 
تحصيل آن باعث سعادت و نجات می گردد. در مقابل، 
سفاهت باعث ضاللت، هالكت و نابودی است. حكمت 
كه با ارزش ترين چيزها و برتر از هر گنجی می باشــد، 
مايه زندگانی خوب و طوالنی، ثروت و احترام، خوشی 
و سالمت، عزت و امنيت، آرامش و مصونيت از بال و 
گرفتاری و در نهايت حيات و سعادت است. در مقابل 
سفاهت، ذلت و خواری، بال و مصيبت، فقر و زوال، و 

سرانجام بدبختی و مرگ را به دنبال دارد.15
»برتری حكمــت بر حماقت، هماننــد برتری نور بر 
ظلمت اســت«.16 گرچه حكمت، نور حيات و معنی 
بخش زندگی انســان و شيوه ای برای حيات اجتماعی 
و تعامل با جهان هســتی است، ولی در حقيقت تمامی 
اينها مقدمه ای برای بيــداری، تغيير و تكامل و يافتن 
شيوه ســعادتمندانه زندگی است. كمال، غايت حكمت 
اســت: »حكمت عبارت است از خروج نفس از نقص 
و قوه به سوی كمال اليق او در جانب علم و عمل«.17 
نيز گفته اند: »حكمت عبارت اســت از تحول انســان 
از يــك موجود مادی به جهان عقالنی كه با سراســر 
هســتی مشــابهت و مطابقت دارد«.18 اين عبارت، از 
معروف ترين تعاريف شــناخته شــده در باب حكمت 
اســت كه اكثر حكما آن را پذيرفته اند. البته هستی و 
نظم آن جز حق تعالی نيســت، از اين رو كمال انسان 
مســتلزم مطابقت و طاعت الهی است؛ »حكمت تشبه 
به خداوند به حســب طاقت بشری اســت ...«.19 در 
المفردات، حكمت »اصابه الحق بالعلم و العقل«20 معنی 

14 . اعالم الدين، ص93؛ بحار االنوار، ج13، ص432.
15 . امثال، 8و9.

16 . جامعه، 2: 13.
17 . شرح المصطلحات الفلسفيه، ص117.

18 . فرهنگ فلسفه و اعالم وابسته، ج3، ص170.
19 . رسائل اخوان الصفاء، ج3، ص382.

20 . المفردات، ذیل واژه »حكمت«.
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شده است.
غايت مذكور، همان خير كثيری است كه اكثر مفسران 
قرآن كريم به آن اشــاره داشته اند. در قاموس يهود نيز 
حكمت حقيقی را عبارت از آن دانســته اند كه »خدای 
تعالی را در عقل و زندگانی خود، به اعلی درجه كمال 
توصيف نمايی«؛21 يعنی حكمت در نظر و عمل، تشبه 
به مطلق اســت، يكی »مطابقت بــا جهان عقالنی« و 
ديگری »تشبه به خدا« و هردو به يك امر اشاره دارند 

و آن قانون مطلق و حاكمی به نام »حق« است.

رابطه علم و فلسفه با حکمت
از ديرباز رشد و تحول علوم باهم بوده است: »گرايش 
علوم بر اين اســت كه باهم پيش روند و باهم بايستند. 
بايد به ياد داشت در هر زمان، علوم متأثر از عاملهای 
كلی خارجی، مثاًل اوضاع و احوال فلســفی، سياسی، 
اجتماعــی، اقتصادی و دينی، همان زمان اســت«.22 
حكمت و فلسفه واژگان معرفتی هستند كه موضوعات 
گوناگونــی را دربر گرفته و هم پوشــانی زيادی باهم 
دارند و اين امر در واژه شناســی فلســفه به وضوح 

روشن می گردد.
رابطه حكمت با علوم در نخستين بخشهای عهد عتيق، 
كه حكمت به معنای علم و فن به كار رفته، به وضوح 
قابل مشاهده است.23 در قرآن نيز در سوره های اسراء 
و لقمان حكمــت در مفهوم علم و فهم نيز به كار رفته 
است. در فرهنگ اسالمی، حكمت »علم به جميع حكم 
و مصالح« تعبير شده و درباره حكمت لقمان چنين بيان 
شده اســت: »لقمان عالم بود به خواص تمام اشياء از 
جمادات و نباتات و حيوانات و منافع و مضار هريك 
را مي دانســت 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 

21 . واژه هاي فرهنگ يهود، ص326.
22 . تاريخ و فلسفه علم، ص18.

23 . خروج، 28: 3؛ 31: 3؛ 35: 31-36؛ 36: 1-2؛ اول پادشاهان، 
4: 30-33؛ 7: 14؛ زكریا، 9: 2.

و مفاسد و منافع و مضار مي شود«.24
از اين رو حكمت، شامل علوم زيادی بوده است؛ زيرا 
بيــان همه چيز، خوب و بد، ماده و معنی، كفر و ايمان، 
جهل و دانش، حكمت و سفاهت، خدا و انسان، شيطان 
و نفس، و غيره، به مثابه دانشی است كه الزمه حكمت 
اســت. حكيم بايد با تمامی علوم و امور آشنا باشد، تا 
به نظری جامع، عميق و متقن دســت يافته و در عمل، 
خطا و لغزشی نداشته باشــد. علم و دانش، فهم ما را 
از مسائل بيشتر می كند و فلسفه و عقل نظری، تحليل 
درســت آن را به دست می دهد و حكيم راه درست را 

انتخاب كرده و طی طريق می كند.
علــم و دانش حتی در بُعد نظــری و عقلی، نمی تواند 
كمال باشد؛ زيرا علم از جمله فضايلی است كه نفس و 
عقل هردو طالب آن هســتند.25 از اين رو »حكمه ای« 
الزم اســت، تا اين علم را در مسير راستين خود نگه 
داشته و از آفتهای نفس مصون دارد. راسل معتقد است: 
»بــا هر افزايش در دانش و فــن، حكمت ضروری تر 
می شــود؛ زيرا هر افزايش از اين قبيل، توانايی ما را 
برای كارهای بد افزايش می دهد«.26 البته او حكمت را 
بيشتر در تناسب عمل و آزادی از اغراض و تعصبات 

می داند.27
يونانيان باســتان در بيان فضايــل چهارگانه، حكمت 
را به صورت فضيلتی مســتقل و متفــاوت از معرفت 
ذكر كرده اند. فيلســوفان قديم هم كه شناخت و تعليم 
خــود را حكمــت ناميده انــد، آن را معرفت واقعی و 
متضمن شــناخت موجودات و يا نوعی الهام و وحی 
تلقــی می كردند، و حكمت خويش را مقدس و محترم 
می شــمردند.28 در عالم اسالم، حكمت »افضل علم به 

افضل معلوم«29 وصف شده است.
از نظر ويل دورانت، فلســفه يكــی از عناصر تمدن و 

24 . اطيب البيان، ج 10، ص420.
25 . ترجمه مفاتيح الغيب، ص151.

26 . عرفان و منطق، ص210.
27 . همان، صص209-205.

28 . دايرة المعارف تشيع، ج6، ص432.
29 . شرح المصطلحات الفلسفيه، ص117.
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كوششی براي به دســت آوردن جهان بيني بوده است: 
»فلسفه تجسسي اســت دليرانه، ولي بي نتيجه درباره 
علل نخســتين و معني نهايي موجودات؛ تأملي است 
درباره حقيقت و جمال و فضيلت و عدالت و انســان 
كامل و دولــت بي منقصت«.30 اما حكيم تمام آن نظام 
را می بينــد و هماهنگ و مطابق با آن نظام واحد عمل 
می كند، و از اين رو خطا و لغزش در انديشــه و عمل 

او ديده نمی شود.
حكمت »اكتســاب ملكه كامل افعال فاضل« است. در 
حقيقت ماهيت اصلی حكمت »علم تام و عمل تام«31 
اســت. دكارت می گويد: »مقصــود از حكمت، صرفًا 
كســب قدرت و دســتيابی به امكان پيش بينی نيست، 
بلكه مقصود شــناخت كامل تمام آن چيزی است كه 
می توان شناخت، برای گذران زندگی و حفظ سالمت 
و اختراع صناعات«. همچنين خواجه عبداهلل انصاری 
در تفسير ارزشمند خود چنين می نويسد: »اما حقيقت 
حكمت شناختن كاری است سزای آن و بنهادن چيزی 
اســت بر جای آن چيز و شناختن هركس در قالب آن 

كس«.32
بنابرايــن، گرچه حكمت در اديان با مفهوم فلســفه و 
علم هم پوشــانی دارد و گاه مترادف تلقی شده اند، اما 
رويكرد ارزشی، الهی و نيز بُعد عملی حكمت كه مبتنی 
بر حق و شــريعت است، آن را از فلسفه و علم متمايز 
می كند؛ حكمت بصيرتی است كه از معرفت اهلل و عمل 
مبتنی بر حق حاصل می شود، ولی فلسفه صرفًا به تبيين 
عقالنی وجود می پردازد و علم هستی را از راه تجربه 
می شناسد؛ غايت حكمت، كمال و رسيدن به حق است، 
ولی فلسفه به شــناخت و توصيف صرف می پردازد و 
علوم تجربی شناخت را برای تصرف و آسايش كسب 
می كند؛ همچنين رسالت حكمت، روشنگری و اصالح 
اســت، از اين رو حكيم در زندگی فردی و اجتماعی، 
رويكردی فعال و ارزشی را دنبال می كند، ولی دانشمند 

30 . تاريخ تمدن، ج1، ص992.
31 . شرح المصطلحات الفلسفيه، ص117.

32 . فرهنگ معارف اسالمی، ج2، ص756.

و فيلسوف ضرورتی نمی بيند، تا در امور به ويژه معنوی 
فرد و جامعه، دخالت كند.

حکمت و عرفان
انواع علوم و معارف در موضوع كلی شــناخت يعنی 
وجود مشــتركند، اما در شــيوه و غايت باهم تفاوت 
دارند. عارف همانند حكيــم در مدار حق در حركت 
است و جز حق چيزی نمی بيند و در جهت چيزی جز 
حق نمی پويد. البته بايد توجه داشــت كه علم و فلسفه 
و عرفان همگــی در حكمت حضور دارند، ولی كليت 
حكمت چيزی بيش از همه آنها اســت، با وجود اين، 
در مقايسه، عرفان نزديك ترين مفهوم به حكمت است.

از جمله داليل تقارب يا يكســانی حكمت و عرفان، 
نظر محققانه ابوريحان بيرونی، پيشــگام دين شناسی 
تطبيقی در عالم اســالم، شايسته ژرف انديشی است. 
وی اصطالحات تصوف و صوفی را، كه به اهل عرفان 
اطالق شــده است، از ريشــه صوف عربی و به معنی 
 »Sophia پشمينه پوشی ندانسته و آن را معرب »سوفيا
)حكمت( خوانده است. وی می نويسد: »حكما كسانی 
بوده اند كه »علت نخســتين« را تنها »وجود حقيقی« 
دانســته اند و نخستين آنها حكمای سبعه يا »اساطين« 
نام داشــتند، كه باورهای يونانی را، كه نخست همانند 
هندوان بود، از غلبه طبيعت و قوای آن پيراســتند و به 
توحيد آراستند، و چنين معنايی بود كه معتقدان آن را 
در اسالم به نام »ســوفی« مشهور كرد«.33 عارف نيز 
همچون حكيم شعار توحيد بر لب دارد و معتقد است: 
»ابتدای تصوف معرفت اســت و انتهايش توحيد«34 و 
آنها كســانی هستند كه »خدای را بر همه چيز بگزينند 

و خدای ايشان را بر همه بگزيند«.35
ارزش و اهميت حكمت و هر شناخت ديگر، وابسته به 
موضوع آن است و موضوع هر علمی، عبارت از ذاتی 
اســت كه آن علم به شناخت عوارض آن می پردازد و 

33 . تحقيق ماللهند، ج1، ص21.
34 . تذكرة االولياء، ج2، ص73.

35 . همان، ج1، ص133.
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از اين رو، مطالب و مباحث هر علم، پيرامون موضوع 
آن علم، بررســی و نفی و اثبات می شــود.36 موضوع 
اصلی حكمت در واقع حق تعالی اســت؛ زيرا حكمت 
با توجه بــه آيات و روايات؛ يعنی شــناخت حقايق 
هســتی و عمل مبتنی بر حق كــه مقصد و غايتی جز 
حق تعالی نمی تواند داشته باشــد، وجود حق تمامی 
موجــودات را دربر گرفته و »بيرون از آنها نيســت، 
گرچه در درون آنها نيز قرار ندارد«37 و »به هر طرف 
كه بنگری صورت خداونــد را می بينی«.38 از اين رو 
حق تعالی، وجود حقيقی اســت و موجودات اعتباری 
و قائم به حق تعالی هستند. بنابراين موضوع حكمت، 
همانند عرفان، »حق« می باشد و حق چيزی است كه 
علم و فلســفه را به تنهايی يارای ديدن آن نيست، اما 
حكيم و عــارف همه چيز را با حــق می بيند. به اين 
دليل، ابن عربی حكمت را برترين امور )اشرف االشياء( 
دانســته است؛39 زيرا برترين امر )حق يا وجود مطلق( 

را موضوع خود قرار داده است.
همچنين در قرآن آمده اســت: »به زودی نشــانه های 
خود را در افقها]ی گوناگون[ و در دلهايشــان بديشان 
خواهيم نمود، تا برايشان روشن گردد كه او خود حق 
اســت، آيا كافی نيست كه پروردگارت خود شاهد هر 
چيزی است؟«.40 نيز در كتاب مقدس بيان شده است: 
»جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود، مثل آبهايی كه 
دريا را می پوشانند«41 و »تماشای طبيعت، بايد انسان 
را به تشخيص هستی و قدرت آفريننده سوق دهد«.42 
از اين رو، حكيم و عارف حقيقی، در شيوه ای يكسان، 
تمامی علم و دانش، عرفان و فلســفه، منطق و الهيات، 
و تقوی و اخالق همه را در مدار حق، و صرفًا ابزاری 
برای رسيدن به حق می داند. در لطايف االشارات آمده 

36 . فرهنگ فلسفه و اعالم وابسته، ج3، ص180.
37 . نهج البالغه، ص364.

38 . بقره، 115.
39 . تفسير ابن عربی، ج1، صص89و90.

40 . فصلت، 53.
41 . اشعیا، 11: 9.

42 . حكمت سليمان، 13: 9-1.

است: »حكمت يعنی حق بر تو حاكم باشد نه نفس، و 
حق بر تو فرمان براند نه زواجر شــيطان، و گفته شده 
اســت كه حكمت صواب االمور است، و نيز پيروی از 
خدای تعالی حكمت اســت و مخالفت با او، سفاهت. 
و گفته شــده است كه حكمت شــهود حق و سفاهت 

]حماقت[ شهود غير است«.43
تعاريفی كه ذكر شد، به طور يكسان بر معنای حكمت و 
عرفان اشاره دارند؛ در اصل، حكمت و عرفان عبارت 
اســت از: »وجدان وجود يا حق«. وجدان به معنای 
»پيدا كردن«، »رسيدن« و »دست يافتن« است .44 اين 
تعريف، كامل ترين معنای حكمت و عرفان است؛ زيرا 
ســخن از يك تجربه و رابطه وجودی است كه آدمی 
در آن بــا تمامی ابزار شــناخت و وجود خود، مطلق 
وجود را ادراك می كند. البته مقدمات حكمت )تزكيه، 
تقوی و محبت و اخالص( در چنين وجدان و دريافتی 
مفروض و مسّلم است و صاحب چنين حكمتی، دارای 
بصيرتی نظری و عملی درباره نظام كيهانی و انســانی 
اســت كه تابع علم و اراده خداوند اســت. از اين رو، 
حكمت و عرفان عبارت اســت از: »وجدان حقيقت 
وجود و هماهنگی با آن« كه اين همان رسيدن به مقام 

توحيد است.

حکمت، شهود یا تجربه وجودی
يكســانی حكمت در تمامی فرهنگها و تمدنهای عمده 
جهان، نشــان از آن دارد كه حكمت برگرفته از »كهن 
الگوی ازلی حكمت« اســت كه در ناخودآگاه جمعی 
انســان، نقش بسته و به صورت الهه حكمت و دانايی، 
آدمی را به ســوی خويش فرامی خواند و ســتايش و 
تحسين انسان را برمی انگيزد؛ ويل دورانت عقيده دارد 
كه »ما همواره در خود ندای مبهمی می شنويم كه ما را 

به سوی اين نخستين عشق به حكمت می خواند«.45
از اين رو، نخســتين گام، طلب است و طالب حقيقی، 

43 . لطايف االشارات، ج1، ص208.
44 . قاموس قرآن، ج8، ص182.

45 . تاريخ فلسفه، ص1.
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مطلــوب را در دل دارد و ناگزيــر از اِعراض از غير 
و توجه كامل به مطلوب اســت. دل: لب و مغز آدمی 
اســت و تمام وجود انسان بسته به آن است و از آنجا 
كه حقيقِت مطلوب حكيم نيز يك امر وجودی اســت، 
بنابرايــن رابطه ای وجودی بيــن اين طالب و مطلوب 
برقرار اســت. حكيم نيز كه عارف به حق و طالب آن 
اســت، دل را كه جايگاه حكمت است، تزكيه و پاك 
می گردانــد، لباس تقوی به تن می كنــد، تا مانع ورود 
اغيار باشد، و خرابات دل را با محبت، كه عامل توجه 
دائمی به حق است، عطرآگين می كند، و روح حكمت 
را بــه خانه دل خود دعوت می كنــد، و دل را جز به 

حكمت شايسته نمی داند.
»همانــا در حكمت روحی خردمند و قدوس اســت 
واحد و كثير و لطيف، جنبنده و نافذ و نيالوده. روشن و 
آرام و خير دوست و سبك بال، خواستنی و احسانگر 
و آدمی دوست. استوار و مطمئن و بی دغدغه، قادر بر 
هر كار و مراقب بر همه چيــز. نافذ بر جمله روحها، 
روحهــای خردمند، روحهای پاك، لطيف ترين روحها؛ 
زيرا جنبندگی حكمت فزون از هر جنبشــی است، به 
ســبب پاكی خويش از همه چيز درمی گذرد و در همه 
چيز نفوذ می كند. همانا نفحه ای از قدرت خدا اســت. 
رايحه ای بس خالص از مجد خدای قادر است، از اين 
روی هيچ آلودگی بدان ره نمی يابد. چه پرتوی از نور 
جاودانی اســت، آينه بی زنگاری از فعل خدا اســت؛ 
صورتی از نيكی او اســت. از ديگر سوی، چون يگانه 
اســت، بر همه چيز قادر است، چون در ذات خويش 
ثابت اســت، مايه نو شدن عالم است و در گذر ايام با 
گذار از نفوس مقدس ايشان را دوستان خدا و پيامبران 
می گرداند. چه خدا جز آن كس را كه با حكمت هم خانه 
می شود، دوســت نمی دارد. همانا از آفتاب زيباتر، از 
جمله صور فلكی برتر و از نور واالتر است؛ چه از پی 
نور شــب می آيد، ليك بدی بر حكمت غالب نمی آيد. 
از اين سوی عالم تا آن سوی به قدرت بال می گسترد 

و بر گيتی به نيكی حكم می راند«.46 به راستی از سخن 
منسوب به ســليمان، تأويل جالل الدين محمد مولوی 
درســت و زيبا می نمايد كه خاتم كارگشای سليمان را 
حكمت می داند كه دل و خرد، هردو را دربر می گيرد:

خاتم ملك سليمان است علم
جمله عالم صورت و جان است علم

خاتم تو اين دل است و هوش  دار
تا نگردد ديو را خاتم شكار.47

روح حكمت خيلی باالتر و متعالی تر از دايره حواس و 
خرد محض است و شناخت كامل آن به عنوان صفت 
ذات و فعل الهی، مســتلزم تجربه وجودی و شهود دل 
اســت، و به صورت نماديــن در حكمت يهود، به اين 
امر اشــاره شــده كه به مثابه دختر خداوند،48 مادر و 
عروس بشــر،49 و نيز به منزله مولود خدا بوده اســت 
و شوق بودن با انسان را دارد؛50 حكمت، واسطه خدا 
و انسان، و به دســت آوردن حكمت، برخورداری از 
دوستی خداوند اســت.51 ازدواج و زناشويی در اينجا 
معنای روحانی به خود گرفته و نشان می دهد كه كسب 
حكمت در پيوستن به او است. همچنين الهه حكمت در 
كتاب مقدس و نيز در جهان باستان، عالوه بر جذابيت 
و مطلــوب بودن حكمت، داللــت دارد بر اينكه برای 
رســيدن به الهه حكمت وصلت و پيوند الزم است، تا 

حكيم به سرور و بهجتی متعالی و جاويد رسد.
ســليمان حكمت را همســر مثالی خود می داند: »از 
عنفــوان جوانی او را گرامی می داشــتم و در طلبش 
بودم. بر آن می كوشيدم تا به همسريش گيرم و دلداده 
زيباييش گشتم ... در خويشاوندی با حكمت ناميرايی 
اســت و در دلبستگی به آن شعفی شريف، و در اعمال 
دســتان آن ثروتی زوال ناپذير، و در هم نشينی پيوسته 

46 . حكمت سليمان، 7: 30-22.
47 . مثنوی معنوي، ج1، ص1030.

48 . امثال، 8: 22.
49 . بن سیرا، 15: 2.

50 . امثال، 8: 22-24؛ 31.
51 . حكمت سليمان، 7: 14.
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آن خردمنــدی و در مصاحبت آن، نام آوری اســت. 
به هر سوی شتافتم و جســتجو كردم، تا آن را از آن 
خويش سازم. نوباوه ای نيك سرشت بودم و مرا نفسی 
نكو نصيب گشته بود، بل از آن روی كه نيك بودم، به 
كالبدی بری از آلودگی درآمــدم، ليك چون دريافتم 
كــه جز به عطای خدای دارندگی حكمت نتوانم و اين 
خود از خردمندی بود كه دانســتم نعمت از جانب كه 

درمی رسد ...«.52
همچنين در نســخه يونانی كتاب حكمت سليمان گفته 
شــده كه ســوفيا تجلی جالل خداوند و روح القدس، 
آيينه ای منزه از قدرت او و حتی همسر خداوند معرفی 
شده است. در متون عرفانی يهود و مسيح به افسانه هايی 
برمی خوريم كه به چنين وصلتی اشاره دارند. عالوه بر 
اين، »پارسايان« آلمانی، سوفيا )حكمت( را يك الهه 
)روح مقــدس( و عروس مرد دانــا می دانند، كه مانند 
حضرت آدم قبل از تولد حوا، كه از درون او به وجود 
آمده بود، مرد نيز بايد به ســوفيای درونش بپيوندد، تا 

تكامل يابد.53
تشّخص و انســان پنداشتن حكمت و ديگر حقايق از 
اين دست، تفسير ديگری نيز دارد؛ يعنی حقيقت مطلق 
)وجود( جز با مشــاهده و تجربه شناخته نمی شود. از 
اين رو، حكمت حقيقی آن است كه با تمام وجود درك 
شــود. مرحله شــناخت ابتدايی ترين سلوك و مقدمه 
حكمت اســت و بخشــی از وجود درگير است و آن 
ذهن آدمی اســت، ولی امر وجودی انسان اصل است 
كه ذهن و خرد در خدمت آن اســت و آن همان قلب 
و روح آدمی اســت كه از طريق محبت به راه می آيد. 
انســان بايد قلب خويش را متوجه حقيقت گرداند و 
آن قدر ســعی و جهاد كند، تا تمام وجود خويش را در 
محضر حقيقت مطلق حاضر كرده و خود آن را تجربه 
كند، و اين شــناخت مســتقيم و كامل را از هر لحاظ 
تجربه كرده و عين او  گــردد. در باب مفهوم حكمت، 
برخی را عقيده بر اين اســت كه »Sapere«، ريشه 

52 . همان، 8: 2، 21-17.
53 . “SOPHIIA”, pp.8522&8523.

حكمــت »Sapientia« در التين، عالوه بر نظاره و 
بينش، مفهوم »طعم، ذوق و عطر« را نيز می دهد، از اين 
رو حكمت در التين شــناختی نيست كه تنها از طريق 
نظاره و بينش به دست آمده باشد، بلكه در واقع نوعی 

»لمس«، »تماس« و »اتصال« است.54
وصل و تماس، سخن از يك تجربه و رابطه وجودی و 
آگاهی و باور را به همراه دارد و آگاهی و باور وجود 
آدمــی را حياتی دوباره می بخشــد. در واقع حكمت: 
»حيات دل مرده، و بينايی چشمهای نابينا است و مايه 
شنوايی برای گوشــهای كر و آبی گوارا برای تشنگان 
می باشــد كه همه در آن سالم و بی نيازند«،55 آری دل 
نماد حيات انسان، و حيات آن، با حكمت است؛ »آيا 
كسی كه مرده]دل[ بود و زنده اش گردانيديم و برای او 
نوری پديد آورديم، تــا در پرتو آن در ميان مردم راه 
برود، چون كسی اســت كه گويی گرفتار در تاريكيها 
است و از آن بيرون آمدنی نيست، اين گونه برای كافران 

آنچه انجام می دادند، زينت داده شده است«.56

دل، سرچشمه حکمت 
فرايند حكمت، با حيرت آغاز می شود، با ترديد ادامه 
می يابــد و در يقين پايان می پذيرد، حيرت و ترديد به 
خاطر مواج بودن ذهن، جدا افتاده از حق اســت و دل 
حرم حق و منزلگاه قرار و يقين اســت. آدمی نخست 
دانش و معرفت كسب می كند، بصيرت می يابد، و نتيجه 
در گفتار و كردارش نمايان می شــود، گرچه دانش امر 
ذهنی اســت، ولی به بصيرت ختم می شود، و در اصل 
غايت دانش و معرفت و نيز خاســتگاه اصلی گفتار و 
كردار، بصيرت آدمی است كه در دل ساكن است. نتيجه 
اعمال نيز به دل بازمی گردد و شــروع انديشــه از دل 
است، از اين رو، دل همه كاره است و بايد مراقب اين 

موهبت الهی بود.
»آيا در زمين ســير نمي كنند، تا صاحب دلهايي گردند 

54 . تأثير گناه بر معرفت، صص110و111.
55 . نهج البالغه، ص253.

56 . انعام، 122.

75

می
هی

برا
ن ا

ديا
ی ا

رفت
مع

ه 
دس

هن
در 

ت 
کم

ح



كه بدان تعقل كنند و گوشــهايي كه بدان بشنوند؟ زيرا 
چشمها نيستند كه كور مي شــوند، بلكه دلهايي كه در 
ســينه ها جاي دارند، كور باشند«.57 حكمت در معنای 
اصلی خود در عهد عتيق، آن حكمتی بود كه ســليمان 
از خداوند خواســت و خداوند نيــز به او دل حكيم و 
فهيم عطا فرمود.58 در اندرزهای حضرت مسيح)ع( نيز 
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 روشنايی در 

تاريكی است كه توسط آن در ميان مردم راه رود«.59
دل، »لُــّب« انســان اســت؛ زيرا تمامــی تكانه ها و 
انگيزشهای نظری و عملی، ابتدا و انتهايش آنجا است؛ 
ترس و شجاعت، شادی و سرور، غم و حزن، محبت و 
خشم، اضطراب و هيجان، و نيز تواضع و غرور انسان، 
همه و همه رابطه مستقيم با دل دارند. دل در رأس وجود 
آدمی است، تواضع از دل نشئت می گيرد و نيز سرپيچی 
از فرامين خداوند ناشــی از فرمان دل است. در اصل 
اراده آدمی در اختيار دل است، دل است كه چيزی را 
می خواهد، تصميم می گيرد و قصد انجام كاری می كند، 
و سرانجام دل است كه به سوی خدا بازمی گردد، يا از 
دستورهای خدا سرپيچی می كند. تمام پليدی و ناپاكی 
انســان در اثر توجه قلب يا دل او، به بديهايی از قبيل 
خياالت بد، زنا، فسق، قتل، دزدی، طمع، مكر، شهوت 
پرستی، چشم بد، غرور و سرانجام كفر و جهالت است: 
»زيرا هر درخت از ميوه اش شــناخته مي شود. از خار 
انجير را نمي يابنــد و از بوته، انگور را نمي چينند. آدم 
نيكو از خزينه خوب دل خود، چيز نيكو برمي آورد و 
شخص شــرير از خزينه بد دل خويش، چيز بد بيرون 

آورد؛ زيرا زيادتي دل زبان سخن مي گويد«.60

57 . حج، 46.
58 . اول پادشاهان، 9: 3و12.

59 . تحف العقول، ص48.
60 . لوقا، 6: 45-44.

تزکیه، مقدم بر حکمت
بين بُعد عملیـ  اخالقی انسان و سلوك معرفتیـ  نظری 
او، رابطه ای دوسويه )ديالكتيكی( برقرار است. حكمت 
نور است و در ظلمت كده گناه ساكن نمی شود، و گناه، 
تاريكی است و در روشنی دل حكيم نمی تواند راه يابد. 
مالصدرا معتقد است: كسی كه نفس و عقل خويش را 
از آلودگيها و ظلمت پاك نســاخته، شايستگی آن را 
ندارد كه حقايق اشيا را به نظاره بنشيند و كسی كه علم 
الهی فرا نگرفته، سزاوار آن نيست كه »حكيم« خوانده 
شود. برای ادراك حقايق اشيا و معارف الهيه )حكمت(، 
زهد و رياضت شرعی ضرورت دارد، چنان كه حكمای 
ايران و يونان چنين بودند و بدون صفای روح و پاكی 
نفس و عقل، شــروع حكمت ناممكن و ممنوع شمرده 
می شد، طبيب و شاعر و منجم و صاحبان ديگر علوم و 
فنون عنوان خود را داشتند، ولی حكيم متفاوت از اينها 
بود.61 قرآن را نيز كه نماد حكمت و معرفت است، جز 

دلهای پاك درنمی يابند.62
آگوســتين معتقد بود كه »گناه مانع تحصيل حكمت« 
اســت.63 بی حكمت نيست كه آن حكيم متعال پس از 
11 بار قســم خوردن در سوره شمس، بيان می كند كه 
نجات و رستگاری برای كسانی است كه نفس خود را 
از آلودگيهــا پاك می كنند؛ ابراهيم)ع( گرچه در دعای 
خويش، تعليم كتاب و حكمت را قبل از تزكيه خواستار 
بــود،64 ولی خداوند تزكيه را مقــدم بر تعليم كتاب و 
حكمت خوانــد،65 در واقع اين آيه كريمه بر ضرورت 
تزكيه برای حكمت اشــاره می كند كه حكمت جز در 
قلوب پاك ســاكن نمی شــود، و جز به تقوا و محبت 
ميّسر نمی شود و دوام نمی يابد. در روايات اسالمي نيز 
تأكيد شده است: »هركس در دنيا زهد بورزد و به دنيا 
بي رغبت باشــد، خداوند حكمت را در دلش ثابت و 

61 . كسر االصنام الجاهليه، ص57، مقدمه.
62 . واقعه، 79.

63 . تأثير گناه بر معرفت، ص324.
64 . بقره، 129.
65 . بقره، 151.
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پابرجا مي كند و زبانش را با حكمت گويا مي سازد«.66

عقل، روشنای حکمت
كدام عقل مذموم است و كدام مطلوب؟ كدام عقل است 
كه خدا چنين مورد خطاب قــرار می دهد: »به عّزت 
و جالل خودم قســم، خلق نكــرده ام خلقی را بهتر و 
خوب تر، و از برای من اطاعت كننده تر از تو باشــد و 
بلند قدر و شــريف تر و عزيزتر از تو باشــد، )بندگان 
من( به ســبب تو موّحد و خداپرست مي شوند، و با تو 
عبادت مي نمايند، و مــرا مي خوانند، و به من اميدوار 
مي شوند، و مرا طلب مي كنند، و با تو از من مي ترسند، 
و از مــن حذر مي نمايند و با تو ثواب مي دهم، و با تو 

عقاب مي كنم«.67
معنــای مصدری عقل »فهميــدن« و »تدبر نمودن«68 
اســت، ولی عقل در اصل خود معنايی مشابه حكمت 
دارد و آن »حبس كردن« و »در بند آوردن« است.69 
اين در بند و حبس كردن، خاص نفس اســت كه جز 
خطا و فســاد كاری ندارد. از اين رو گفته اند: »عقل و 
دانايي تو، از تو محافظت خواهد كرد«70 و »فرزندم، از 
تعليمي كه تو را از عقل دور سازد، خودداري كن«.71 
از ديدگاه قرآن نيز عقل، درك و فهمی است كه مطابق 
با فطرت ســليم و به دور از هواهای نفسانی است.72 
بنابراين »عقل« مبتنی بر فطرت سليم، فهمی است كه 
نفس را نگه می دارد و او را از هوی و هوســها برحذر 
می دارد و به عبارتی: »عقل نوری در دل است كه حق 
و باطل را جدا می كند«73 و چنين عقلی برترين موهبت 

و روشنگر است.

66 . ميزان الحكمه، ج2، ص497.

67 . ارشاد القلوب، ج 2، ص280.
68 . المصباح المنير، ج2، ذیل واژه »عقل«.

69 . تــاج العروس، ج8، ذیل واژه »عقل«؛ ترتيب مقاييس اللغه، ج4، 
ذیل واژه »عقل«.

70 . امثال، 2: 11.
71 . امثال، 19: 27.

72 . تفسير الميزان، ج5، ص157.
73 . عوالی اللئالی، ج1، ص248.

عقل با تعيين حدود نظر و عمل، انسان را از افراط 
و تفريط بازمی دارد. اما همه انســانهای خوب و بد از 
عقل دم می زنند و در اين بين ميزان عقل چيست؟ تنها 
انديشه حاكم بر جهان، عقل الهی است و »كسی كه از 
جانب خدا عقــل نيابد، دلش بر معرفت ثابتی كه بدان 
بينا باشد و حقيقتش را دريابد، بسته نگردد«.74 از اين 
رو، عقل كامل آن اســت كه مبتنی بر اراده حق باشد، 
چنانچه لقمان به پســرش گفت: »حق را گردن نه، تا 
عاقل ترين مردم باشی، همانا زيركی در برابر حق ناچيز 
اســت«،75 غير از اين عقلی اســت كه »عقول آدميان 
را به بيراهه خواهند كشــيد و آنان را از فلســفه ناب 
روی گــردان كرده، خواهند آموخت كه نيايش مقدس 
ما بی حاصل است و زهد قلبی، خدمت بی دريغ ...«.76

رســول خدا)ص( فرمود: »عقل سه جزء است، هركس 
همه را دارد، عقلش كامل است و هركس  همه را ندارد، 
عقل نــدارد، خدا را خوب شــناختن، خوب فرمان او 
را بردن، خوب به صبر بودن بــر فرمان او«77 و »خدا 
پيغمبران و رسوالنش را به سوی بندگانش نفرستاد، مگر 
برای آنكه از خدا عقلمند شــوند )يعنی 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 كسی كه عقلش 
كامل تر است، مقامش در دنيا و آخرت باالتر است«.78 
انسان حكيم صاحب عقل الهی اســت، و اراده خدا را 
در تمامی امور و پديده هــا می بيند و صاحب بصيرتی 
می  گردد كه طريق مســتقيم را می شناسد و دچار خطا 
و گناه نمی گردد و مسير معرفت، عبوديت و كمال را به 
درستی طی می كند. اما عقلی كه اصالت انسانی دارد و 
بر مدار نفس می چرخد، باعث هبوط از بهشت خواهد 

بود و چنين عقلی، بی عقلی و مذموم است.

74 . اصول كافی، ج1، ص21.
75 . همان، ج 1، ص18.

76 . هرمتيكا، حكمت مفقوده فرعونان، ص53.
77 . الخصال، صص122و123.
78 . اصول كافی،  ج1، ص19.
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تقوی، سنگ بنای حکمت
واژه »الَْحَكَمه« )افســار يا دهنه اسب( در مورد انسان 
نيز به كار رفته اســت، چنانچه در حديثی آمده است: 
»ما من آدم إال و في رأســه َحَكَمه« و »في رأس كل 
عبد َحَكَمه إذا هم بســيئه فإن شــاء اهلل أن يقدعه بها 
قدع«.79 در واقع حكمت برای انسان همانند »َحَكَمه« 
برای ســتوران اســت، چنانچه از طريق لگام، رفتار 
ســتوران اداره شده و حركات آنها جهت داده می شود، 
در مورد انســان نيز حكمت به عنوان امری بازدارنده، 
نظر و عمــل او را تحت تأثير قرار داده و به آن جهت 
می بخشــد. تقوی نيز چنين كاركــردی دارد: »َيا َأيَُّها 
الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن َتتَُّقوا اهلَل َيْجَعْل لَُكْم ُفْرَقانًا«80 و »َواتَُّقوا 
ُمُكُم اهللُ«.81 اين آيات نشان می دهد تعليم الهی  اهلَل َوُيَعلِّ
و تمييز انسان، وابســته به تقوا است. تقوای الهی تنها 
ترس از خدا و عذاب الهی نيست، بلكه تقوی، همانند 
حكمت، به مثابه لگامی اســت بر عقل و دل كه باعث 
روشــنی ديده گرديده و آدمی را از خطا و گمراهی كه 

شيطان در پی آن است، مصون می كند.82
ســليمان نيز كه در علم و ثروت و قدرت يگانه جهان 
گشته بود، چنين نصيحت كرده 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 نــگاه دار، چون كه تمامي 
تكليف انسان اين است؛ زيرا خدا هر عمل را يا هر كار 
مخفي خواه نيكو و خواه بد باشــد، به محاكمه خواهد 
آورد«.83 حكمت از نظر ســليمان نيز منوط به كالم و 
شريعت الهی بوده84 و خداترسی و شناخت او، در اين 
كتاب نيز اساس و نقطه شــروع حكمت خوانده شده 
اســت؛ »ابتداي حكمت ترس خداوند است، و معرفت 

79 . بحار االنوار، ج 70، ص224.
80 . انفال، 29.
81 . بقره، 282.

82 . اعراف، 201.
83 . جامعه، 12: 14-12.
84 . امثال، 2: 7؛ 28: 16.

قدوس فطانت مي باشد«.85
در سراسر متون دينی و حكمی، به تقوی سفارش شده 
و عامل پاكی و اصل و طليعه حكمت و بصيرت دانسته 
شده اســت.86 متون عرفانی نيز تقوی را برای سلوك 
الزم دانسته اند. ذوالنون می گويد: »مردمان تا ترسكار 
باشــند، بر راه باشند، چون از ترس دلهای ايشان بشد، 
راه گم كردند«.87 امــا بهترين تعريف از تقوی از زبان 
علی)ع( است: »ای بندگان خدا، شما را به پرهيزكاری 
ســفارش می كنم، كه حق خداوند بر شما است، و نيز 
موجب حق شــما بر پروردگار اســت. از خدا برای 
پرهيزكاری ياری بخواهيد، و برای انجام دســتورات 
خدا از تقوا ياری جوييد؛ زيرا تقوا، امروز ســپر بال، و 
فردا راه رسيدن به بهشت است، راه تقوا روشن، و رونده 
آن بهره منــد، و امانت دارش خدا، كه حافظ آن خواهد 
بود. تقوا همواره خود را بر امتهای گذشــته )و حال( 
عرضه كــرده و بر آينده نيز عرضه می كند؛ زيرا فردای 
قيامــت، همه به آن نيازمندند ... پس گوش جان را به 
ندای تقوا بسپاريد، و برای به دست آوردن آن كوشش 
كنيد. تقوا را به جای آنچه از دست رفته به دست آوريد 
و عوض هر كار مخالفی كه مرتكب شــده ايد، انتخاب 
كنيد، با تقوا خواب خود را به بيداری تبديل، و روزتان 
را با آن ســپری كنيد، دلهای خود را با تقوا زنده كنيد، 
و گناهــان خود را با آن شستشــو دهيد. بيماریهای 
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 

حفظ كنيد و خويشتن را با تقوا حفظ نماييد«.88
نويسنده كتاب حكمت بن سيرا در وصف تقوی و رابطه 
آن با حكمت، به زيبايی ســخن گفته است: »ترس از 
خداوند مجد و فخر اســت، سرور و تاج خرمی است. 
ترس از خداوند مايه دلشــادی است، بخشنده سرور و 

85 . امثال، 10: 9؛ 15: 33.
86 . برای نمونه نک: انفال، 29؛ امثال، 1: 9.

87 . مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف، ص37.
88 . نهج البالغه، ص269.
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شادی و عمر دراز اســت. ترس از خداوند از جانب 
خداوند است، به راستی آدمی را بر راههای عشق قرار 
می دهد. بهر آن كس كه از خدا می ترســد، جمله امور 
به سرانجام نيك خواهد رسيد و به روز مرگ خويش 
بركت خواهد يافت، سرچشمه حكمت ترس از خداوند 
است و از برای مؤمنان اين ترس همراه ايشان در رحم 
آفريده می شود ... و بنيانی ابدی است و به نسل ايشان 
وفادارانه دلبسته خواهد ماند. كمال حكمت ترسيدن از 
خداوند اســت، آدميان را از ثمرات خويش سرمست 
می سازد. منزلگه ايشان را سراسر از خواستنيها می آكند 
و انبارهايشــان را از حاصل خويش سرشار می سازد. 
افســر حكمت ترس از خداوند اســت كه آسايش و 
عافيت را شــكوفا می سازد، اين هردو عطيه خدادادند 
از بهر آسايش و از برای دوستداران او سربلندی فزونی 
می گيرد. خدا علم و عقــل می باراند و مجد دارندگان 
حكمت را رفعت بخشيده است. ريشه حكمت ترسيدن 
از خداوند اســت و شاخســار آن عمر دراز. ترس از 
خداوند، گناهان را از ميان می برد. آن كس كه استواری 

ورزد، هر خشمی را از خود دور می سازد«.89
هدايت در جايگاه انديشــه انســان به وجود نمی آيد. 
حتــی كتاب خدا به عنــوان بارزترين نمود حكمت و 
هدايــت، به يقين جز برای پرهيزكاران تأثيری ندارد90 
و خداوند كسی را كه تقوا پيشه كند، معرفت و آگاهی 

می بخشد91 و »سّر خداوند با ترسندگان است«.92

عشق، نردبان حکمت
»عشــق خداوند حكمتی درخور مباهات است؛ خدا 
سهمی از آن را بر ترســايان خويش عطا می كند«.93 
ميان حكمت و محبــت رابطه ای جدايی ناپذير برقرار 
اســت. محبت به حق تعالی باعث رسيدن به حكمت 

89 . حكمت بن سيرا، 1: 23-10.
90 . بقره، 2.

91 . بقره، 282.
92 . مزمور، 14: 25.

93 . حكمت بن سيرا، 1: 10.

است و عكس آن نيز صادق است. حكمت »بهر آدميان 
گنجی بی زوال اســت، آنان كه به دســتش می آورند، 

دوستی خدای را به خود جلب می كنند«.94
حتی ســقراطی كه به حكمت و خرد شهره عالم است، 
چنين بيان می كند: »در قافله خدايان، عشــق پيشرو 
بود« و »من هميشــه گفته ام جز ســخن عشق چيزی 
نمی فهمم«.95 گرچه عشــق انواع و مراتبی دارد، ولی 
منظور او عشــقی است »خدايی كه از اورانيای زيبای 
آســمان الهام می گيرد و منظور آن شــادی بخشيدن 
بــه مردمان پرهيزكار اســت و راهنمايی روندگان راه 
فضيلت و پرهيزكاری« اســت؛ »آری قدرت بی پايان 
عشــق چنين است و به ويژه قدرت عشقی كه به نيكی 
تمايل دارد و به حق پرستی و اعتدال می گرايد. عشق 
در ميان خدايــان و آدميان تواناترين نيروها اســت. 
سرچشمه خويشيهای ما است و بين ما و خدايانی كه بر 
فراز ما هستند، خويشاوندی و دوستی برپا می كند«96 
و »در رسيدن به اين كمال مطلوب ]خداوند[، آدمی را 

راهنمايی بهتر از عشق نيست«.97
»و آنان كه مؤمن هستند، نزد او در عشق منزل خواهند 
كرد«؛98 چنانچه يهوه قوم اســرائيل را گفت: »من شما 
را هميشه دوســت داشته ام«.99 ابراهيم به ندای محبت 
الهی پاســخ داد، جالی وطن كرد و پســر خويش را 
از ســر عشــق به قربانگاه برد، و اين چنين محرم راز 
گشــت. محبت نيرومندتر از گناه است، می بخشايد و 
رنج می كشد100 و به اسرائيل قلبی تازه كه توان محبت 
را داشته باشد، عطا می كند101 و اسرائيل بايد از طريق 
پرســتش و اطاعت از فرامين خدا، محبت خويش را 

94 . حكمت سليمان، 6: 14.
95 . پنج رساله، صص210و211.

96 . همان، ص221.

97 . همان، ص252.
98 . حكمت سليمان، 3: 9.

99 . ماكی، 1: 2.
100 . هوشع، 11: 9-8.
101 . ارمیا، 31: 5-3.
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نمايان ســازد. در عهد جديد نيز عيســی و زندگی و 
كلمات او، همه نشــان از محبت الهی اســت، در واقع 
عيســی نماد محبت خداوندی است كه پيام دوستی و 
آشــتی را برای قوم مغرور و گناهكار به ارمغان آورد. 
مشــكل يهود و حكمای يونان، دل بود. آنها به بر مدار 
نفس و خودشــيفتگی متوجه حق بودند، از اين رو دل 
جای ديگری بود؛ كلمه خدا )عيســی( تجلی كرد، تا 
مردم از طريق قلب و دل متوجه حقيقت شــوند: »يك 
آدم، دو ارباب را نمی تواند خدمت كند«؛102 همه وجود 
بايد خالص برای حق، اصل علم و حكمت، باشــد و 
اين يعنی »َل ِإلََه ِإلَّ اهللُ«؛ دل بايد متوجه »يك« باشد 
و قلــب بايد برای او بتپد و وجود با رنگ الهی رنگين 

شود: »َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللِّ ِصْبَغًه«.103
محبــت قلبی، الزمــه اطاعت آن حكيم اســت. اين 
اصل در قوم يهود تحريف شــده بود و اكثر قوم سعی 
داشتند كه شريعت ظاهری و محض را جانشين محبت 
خالص قلبی كنند104 و ندانستند كه بدون توجه قلبی و 
اشــتياق درونی، رياكاری است و از طرف خداوند به 
شّدت محكوم شــده است.105 عهد جديد اين چنين بر 
شريعت گرايی محض يهود خرده می گيرد و شريعت را، 

محبت به خداوند با تمامی وجود، معنا می كند.106
ايمان جز اين نيست كه با تمام وجود و قوای خويش، 
متوجه حق تعالی باشــيم: »َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشــدُّ ُحبًّا 
َوُيِحبُّونَُه«108  رابطه ای دوطرفه »ُيِحبُُّهــمْ  اين   107.» ِ هلِلَّ
اســت؛ محب، عالقه و توجه شــديد به محبوب دارد 
و در پــی رضايت آن خواهد بــود و رضايت حق در 
تبعيت و بندگی ايشــان است، و تبعيت از حق، غايت 
حكمت است و اين چنين محبت خدا منجر به حكمت 

102 . متی، 20.
103 . بقره، 138.

104 . اشعیا، 1: 10-17؛ عاموس، 21: 5-26؛ میكاه، 6: 6-8؛ تثنیه، 
.10 :12

105 . متی، 23: 13-28؛ لوقا، 21: 4-1.
106 . متی، 37: 40-22.

107 . بقره، 165.
108 . مائده، 54.

نيز خواهد بود.
محبت حقيقی، كه روشــنای آن دين و حكمت است، 
مسيری هموار برای رسيدن به حكمت حقيقی است: »... 
آغاز حكمت همانا شــوق راستين تعليم است، دغدغه 
تعليم همانا عشــق است، عشق همانا پاسداشت شرايع 
او است، مراعات شــرايع همان ضمان فساد ناپذيری 
اســت، و فساد ناپذيری ســبب نزديكی به خدا است. 
بدين سان شوق حكمت، آدمی را تا ملكوت برمی آورد. 
پس ای پادشاهان اقوام، اگر اورنگ و عصای سلطنت 
خوشايند شما اســت. حكمت را ارج نهيد، تا جاودانه 

سلطنت كنيد«.109

اخالص، مقام کامالن حکمت
»أُْولُواْ اأَللْبَاب« صاحبان »خرد« نيســتند؛ زيرا خرد 
آدمی حاكم بر تمام وجود آدمی نيست، بلكه اين قلب 
انســان اســت كه »لب« و با ارزش ترين بخش وجود 
آدمی اســت و تمامی فعل و نظر انســان از آن نشئت 
می گيرد و نيز نتيجه كرده ها و انديشه انسانی سرانجام 
به آن ختم می شــود. از اين رو، اخالص به دل است و 
ارزش و كمال آدمی به دل او است، هرچقدر متعلق دل 
بزرگ تر و با ارزش تر، ارزش آدمی نيز بيشتر. مهم ترين 
تعليم عيســی چنين است: »خداوند، خداي خود را با 
تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار«.110 
حكيم كســی اســت كه جهت او در نظر و عمل، حق 
تعالی اســت و هيچ عملی از او جز برای رضای حق 
نيست. از اين رو آن حكيم انبيا فرموده است: »هركس 
40 روز خود را براي خدا خالص گرداند، چشمه هاي 
حكمت از قلب و درونش مي جوشد و بر زبانش جاري 

مي شود«.111
الگوی انسان حكيم، خداوند است و در كوشش برای 
تشبه به او است. حكيم با خرد جهانی آشنا است و از 
طريــق هماهنگ كردن عقل خود با عقل الهی، و اراده 

109 . حكمت سليمان، 6: 22-17.
110 . متي، 22: 37.

111 . بحار االنوار، ج7، صص242و249.
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خود با اراده الهی توانســته است به كمال عقلی دست 
يابــد. چنانچه حكما گفته اند: حكيم »چون خدايی در 

ميان انسانها« است.112
»بــا دل و جان بر خداوند توكل كن، بر عقل خود تكيه 
مكن«،113 »عقل ما از درك كارهاي بزرگ و بي شــمار 
او عاجز اســت«.114 عقلی كه حتی اندك تعلقی دارد، 
»صافی« نبــوده و اين امر  بــدون عنايت حق تحقق 
نخواهد يافت، و صاحبان حكمت برگزيد گانند و خداوند 
خواسته اســت، تا آنها از هرگونه خطا و آلودگی مبرا 
باشند، و قلبی پاك چون »آيينه صافی« داشته باشند.115 
به عبارتی تنها مخَلصين، از گناه به دورند116 و نيز تنها 
آنان توانايی وصف حق تعالی را دارند؛117 كســانی كه 
از گناه و خطا مصون هســتند و عــارف به حق تعالی 
می باشند، تا جز به حكمت و خير و صالح، نظر و عملی 
نداشته باشند؛ آنچه سفارش كنند، طالی حكمت باشد و 
آنچه گويند عين حقيقت. از اين رو »تهذيب يافتگان« و 
»أُْولُواْ اأَللْبَاب« مصداق عالی حكمت و آيينه تمام نمای 
حق هستند و كمال و نجات جز با اين »مستقيمان در راه 

حق« ميّسر نخواهد بود.

نتیجه گیری
1. موضوع حكمــت همانند علم، فلســفه، عرفان و 
هســتی اســت، با اين تفاوت كه روش عرفان، شهود؛ 
روش علم، تجربه؛ و روش فلسفه استفاده از گزاره های 
عقلی است، ولی حكمت از همه روشهای مذكور جهت 
صالح و كمال بهره می گيرد. همچنين از جهت غايت، 
علم و فلســفه هردو در پی شــناخت و فهم واقعيات 
هستند و فقط آسايش زندگی دنيايی را لحاظ می كنند، 
ولی عرفان و حكمت، عالوه بر جنبه شناختی وجود، 

112 . فلسفه باستانی چيست، ص291.
113 . امثال، 3: 5.

114 . ایوب، 9: 10.
115 . احزاب، 33.

116 . ص، 38.
117 . صافات، 160.

پيروی از حق يا تشــبه به حقيقت مطلق و ســعادت 
اخروی را نيز دربر می گيرند. بنابراين عرفان بيشترين 
تقارب را با حكمت دارد. عالوه بر اين، در زبان قرآن، 
جنبه بازدارندگی مفهوم عقلـ  كه با واژه خرد امروزين 
تفاوت دارد ـ بســيار به آموزه حكمت نزديك است. 
معرفی سليمان به عنوان نماد حكمت در سنت مشترك 
اديــان ابراهيمی، جامعيت حكمت را در رســيدن به 
اقتدار و سعادت اين جهانی و آن جهانی نشان می دهد.

2. حكمت بر مدار توحيــد می چرخد و ميعادگاه الهه 
حكمت، دل اســت، و تزكيه، مقدمه و الزمه به آغوش 
كشيدن عروس حكمت می باشد. كابين چنين عروسی، 
عشق، اخالص، تقوا و خردمندی است؛ در واقع، پيامد 
تزكيه و حكمت و دوام آنها، عشــق و اخالص، و تقوا 
و خردمندی اســت كه هركدام به نحوی »حكمه ای« 
)مانع و بازدارنده ای( بر دل انســان حكيم هستند، او 
را تابع حق گردانيده و از خطا و گناه بازداشــته، و با 
پرهيز از افراط و تفريط، در مســير مســتقيم به كمال 
سعادت رهنمايی می كنند؛ شگفتا عهدين و قرآن هردو 
تأكيد دارند كه شناخت حكمی فقط برآمده از تكاپوی 
معرفتی نيست، بلكه تزكيه و خوف از خدا، شرط الزم 

ـ نه كافی ـ برای وصال االهه حكمت هستند.
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