
 
 
 
 

 روش حكمت آموزي در قرآن كريم
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 چكيده

بر آن تأكيد دارد و ويـژه تعلـيم و تربيـت اسـالمي اسـت،       هاي آموزشي كه قرآن كريم يكي از روش

آموزي است. اين كه آموزش حكمت به چه معناست و در تعليم و تربيـت اسـالمي چـه     روش حكمت

هاي براي ارائه آن مطرح  جايگاهي دارد، چه تفاوتي با موعظه و جدل دارد، انواع آن كدامند، چه شيوه

، عوامل و اسباب تحصيل و يا اعطـاي آن كدامنـد، چـه آثـاري     است، شرايط تأثير گذاري آن كدامند

هايي ممكـن اسـت    ممكن است بر آموزش حكمت مترتب شود، موانع تأثير آن چيست و با چه آسيب

گيري از روش تحليل اسـنادي و تفسـير در قـرآن     مواجه شود، سؤاالتي است كه در اين مقاله با بهره

 شود. كريم بررسي مي

اين تحقيق اين است كه حكمت به معناي يقين قلبـي بـه علـم يـا عمـل راسـت و       نتايج حاصل از  

درست مبتني بر مباني عقالني است كه داراي سه نوع نظري، عملي و حقيقي  است و داراي آثـاري  

چون هدايت، فرقان، عصمت و شكر است و با تحصيل، تزكيه نفس، ايمان، اخالص، سكوت و تفكر  

 شود. نسان حاصل ميها براي ا انفاق بهترين
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 مقدمه

كم تربيت و آموزش دو امـر  اگر نگوييم تربيت چيزي جز آموزش درست نيست، دست
ناپذيرند؛ زيرا اگر تربيت را تربيت عملي نيز بدانيم، علم بـه عمـل و چگـونگي      جدايي

كـم متربـي بايـد خـود آن را     در ضمن عمل آموزش داده شود و يا دسـت  عمل نيز بايد
هاي مختلفي دارد و هم محتواهاي بسيار و متفـاوت. تقسـيم   بياموزد. آموزش، هم روش

گيـرد، ماننـد روش    هاي آموزش گـاه براسـاس چگـونگي آمـوزش صـورت مـي      روش
قـرآن، آمـوزش   سخنراني و روش پرسش و پاسخ و گاه بر اساس محتوا، مانند آمـوزش  

هاي  سواد و آموزش حكمت. حكمت يكي از محتواهايي است كه در مدارس و دانشگاه
شود. اين در حـالي اسـت    شود و به آموزش آن اهتمام نمي امروزي كمتر به آن توجه مي

كه در تعاليم اسالمي حكمت گم شده مؤمن است كه ولو در دست منافق هم باشد، بايد 
تــرين حــال بايــد بــه دنبــال آن باشــد و بــراي او از ضــروري آن را بيــاموزد و در هــر 

چيزهاست؛ زيرا حكمت علم توأم با عمل است و اين همان چيزي است كه علـم نـافع   
تلقي شده است و پس از مرگ نيز به همراه انسان خواهد ماند. علـم بـي عمـل تنهـا در     

قـبض روح تمـام خواهـد    كند و با  اين دنيا و آن هم شايد تا دم مرگ انسان را همراهي 
سـازد، حقيقتـي كـه ابـدي      شد، اما علمِ با عمل است كه حقيقت و  ماهيت انسان را مي

رو، قرآن كريم بر آموزش حكمت در كنار آموزش قرآن توجـه ويـژه   خواهد بود. از اين
كنـد. در ايـن    دارد و يكي از اهداف بعثت پيامبران را آموزش حكمت به مردم بيـان مـي  

هـاي آمـوزش آن،    رسي مفهوم حكمت، جايگاه آن در قرآن، انـواع آن، شـيوه  مقاله به بر
 پردازيم.    شرايط تأثير و اعطاي آن و موانع آن مي

 . مفهوم شناسي 1

واژة حكمت بيست بار در قرآن به كار رفته است كه در شش مـورد از تعلـيم حكمـت،    
ز وحـي شـدن   هفت مورد از اعطاي حكمت، دو مورد از تالوت حكمت، يـك مـورد ا  

 حكمت و در يك مورد نيز از انزال حكمت سخن گفته شده است.  
حكم در لغت به معناي منع است و در اصل به معناي منع از ظلم بوده است. حكَمة 

) و حكمـت از  1387دارد (ابن فـارس،   گويند؛ چون اسب را از حركت باز مي الدابه مي
ــال   ــت را  از اخ ــاحب حكم ــون ص ــت چ ــده اس ــتق ش ــي آن مش ــاز م ــه ب دارد  ق رذيل
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،  كاري نيز آمده است (راغـب ق). همچنين، احكام به معناي اتقان و محكم1414 (فيومي،
1385.( 

حكمت در لغت به معناي شناخت برترين چيزها از طريق برترين علوم اسـت (ابـن   
توان گفت به چهار معناي مختلف به كـار   كم ميو در اصطالح دست 2ق) 1408منظور، 

. انجام افعال بر اسـاس غايـات و اغـراض    2. معرفت و شناخت حقايق اشياء؛ 1: رود يم
. دوري از انجام فعل قبـيح و ناشايسـت (سـعيدي    4. اتقان فعل؛ 3معقول و خردپسند؛  

 ).266-263، ص1389مهر، 
رسد ريشة همه اين معـاني چهـار گانـه و معـاني ديگـري كـه احيانـاً         اما به نظر مي

قرآن يافت، به يك معنا باز گردد و آن معرفت حق از طريق علـم و  توان براي آن در  مي
را بـه معنـاي رسـيدن     حكمت) 1385عمل مبتني بر عقل و تعقل است. چنانكه راغب (

داند كه بـه   ) نيز حكمت را علمي مي1367داند و  طريحي( به حق از راه علم و عقل مي
) نيـز معتقـد   1375ز دارد. قرشي (عمل منجر شود و يا علمي كه انسان را از فعل قبيح با

است كه حكمت يك حالت و خصيصه درك و تشخيص است كه به وسيله آن شخص 
تواند حق را درك كند و مانع از فساد شـود و كـار را محكـم و مـتقن انجـام دهـد.        مي

بنابراين، حكمت حالت نفساني و صفتي روحي است كه از جمع بين عقل، علم و عمل 
 يء خارجي.شود، نه ش حاصل مي

مفسران در اين كه معناي حقيقي حكمت چيست، با هم اختالف دارند. در مجمـوع  
توان گفت نزديك به سي قول دربارة معني حكمت در قرآن بيان شده اسـت كـه بـه     مي

اند و اصل و وجه مشترك آنها اتقان در علم يا عمل يا قول و يا هر سه است  هم نزديك
 ).40، ص 2ق، ج1415(آلوسي، 

مچنين با بررسي آياتي از قرآن كه در آنها كلمه حكمت به كار رفتـه اسـت چنـين    ه
 شود كه:   استفاده مي

. حكمت عين كتاب، آيات، ملك، موعظـه و جـدال نيسـت؛ زيـرا در قـرآن كلمـه       1
)، ملـك  34) ، آيات (احـزاب،  81حكمت در كنار هر يك از كلمات كتاب (آل عمران، 

است. همچنين، حكمـت غيـر از نبـوت      ) آمده125حل، )، موعظه و جدال (ن54(نساء، 
است؛ زيرا حكمت به غير از پيامبران، از جمله لقمان و ائمه(ع) و حتي مؤمنان هـم داده  

 شده است.
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)، تالوت كردني (احزاب، 110)، آموختني (مائده، 231. حكمت نازل شدني (بقره، 2
) اسـت  113آور (نسـاء،  مصونيت ) و269) خير كثير (بقره، 12)، عطاي الهي (لقمان، 34

 شود. ) مي39و شامل احكام فرعي شرعي، اخالقيات و اعتقادات (اسراء، 
ولَما جاء عيسـى بِالْبينَـات   «. حكمت هم بين و واضح است و هم مبين و روشنگر: 3

 ).63(زخرف،  ...»قَالَ قَد جِئْتُكُم بِالْحكْمةِ ولأُبينَ لَكُم
از اتقان و استحكام برخوردار است و علم، قول يا فعل سست و بي پايـه   . حكمت4

قول يا فعلي است كه شك و ريبي در آن نيسـت. بـه عبـارت ديگـر،       نيست، بلكه علم،
حكمت علم قطعي است، چنانكه قرآن نيز كه كتـاب حكمـت اسـت؛ محكـم و قطعـي      

ذَلك الْكتَاب الَ «؛ شك و ريبي نيست) و در آن 2-1(يس،  »يس؛ والْقُرْآنِ الْحكيمِ«است؛ 
...يهف بي2(بقره،   »ر.( 

. حكمت معرفت علمي نافع است و منشأ عمل است و از اين رو خير كثير اسـت؛  5
 ).269(بقره،  »ومن يؤْت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خَيرًا كَثيرًا...«

با توجه به آنچه بيان شد و اينكه حكمت بر وزن فعله است و وزن فعله داللـت بـر   
آنچه «هيأت، نوع و چگونگي دارد و در قرآن نيز حكمت در  برابر تعليم كتاب و تعليم 

تـوان گفـت كـه     ) قرار گرفتـه اسـت، مـي   151(بقره، » توانست بداند كه بشر (خود) نمي
نسبت به علم يا عمل است كـه راسـت و درسـت    حكمت نوعي يقين قلبي انسان عاقل 

سازد. اما با توجه بـه اتحـاد عاقـل و معقـول و      است و او را مصون از خطا و اشتباه مي
عالم و معلوم، به علم حقيقي مبتني بر عقل و نيز عمل درست مبتني بر عقل نيز حكمت 

هد و سبب علم و عمـل  د شود. گاه اين يقين قلبي را خداوند ابتدائاً به انسان مي گفته مي
) و گاه انسان عاقل بـا بـه كـار گيـري     269(بقره، »  ...يؤتي الْحكْمةَ من يشَاء «شود؛   مي

پردازد و اين سبب تحقق حكمت در قلب او و يـا   عقل و تفكر به كسب علم و عمل مي
 ).164، (آل عمران ...»ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ«شود؛  اعطاي الهي مي

 

 

 



 11             روش حكمت آموزي در قرآن كريم

 

 . حكمت و مفاهيم متناظر2

 حكمت و علم

) معتقد است، علم به معناي درك حقيقت شيء است  به هر صـورت كـه   1385راغب (
تحقق پذيرد؛ در حالي كه حكمت بـه معنـاي نـوع خاصـي از علـم اسـت، يعنـي درك        
حقيقت اشياء و به روش خاص و يا درك برترين چيزها از طريق برترين علوم (همان). 

تـدبر، تفكـر، علـوم عقلـي يـا       حكمت يعني درك عميق و دقيق حقايق امـور از طريـق   
هر كس فرو رفـتن در ژرفـاي علـم را بدانـد از     «وحي. چنانكه امير المؤمنين(ع) فرمود: 

). نيـز آن حضـرت   351، ص5، ج1366(خوانساري، » گردد آبشخورهاي حكمت باز مي
)؛ 221، ص3(همان، ج» شود با حكمت پرده و پوشش از روي علم كنار زده مي«فرمود: 

 علم همراه با فهم و درك نسبت به درستي آن است.  يعني حكمت، 
بنابراين، علم، سطحي، حصولي و يا ظاهري است، ولـي حكمـت، علـم حضـوري،     

رو، هر حكمتي علم اسـت؛ ولـي هـر علمـي حكمـت      عميق و يا باطن علم است. ازاين
 نيست. 

 حكمت و عقل

مـذموم آمـده    كننـده از قـول و فعـل   عقل در لغت نقيض جهل و به معناي حبس و منع
ي كه در انسان پذيراي علـم  ا قوه. 1) و در قرآن به دو معناست:  1387فارس، است (ابن

آورد. چنانكه حضرت علـي(ع) فرمـود:    . علمي كه انسان از آن قوه به دست مي2است؛ 
هر جا در قرآن، خداونـد كفـار را بـه    ». عقل دو قسم است عقل مطبوع و عقل مسموع«

و هر جا تكليـف را از انسـان بـه     1است، مراد عقل مسموع استعدم عقل مذمت كرده 
 ).1385دليل عدم عقل برداشته اشاره به عقل مطبوع است (راغب، 

بنابراين، عقل و حكمت قرابت نزديكي با هم دارند؛ چنانكه امام كاظم(ع) در تفسير 
) و امام 10، ص1، ج1365داند (كليني،  مراد از حكمت را عقل و فهم مي 2لقمان 12آيه 

) و گـاه آن را كُنـه عقـل    312، ص1361علي(ع) گاه حكمت را زبـان عقـل (صـدوق،    

                                                           
1  .» ملُونَ  صقعالَ ي مفَه يمع كْم171(بقره، » ب( 

 . ».ولَقَد آتَينَا لُقْمانَ الْحكْمةَ ..«.  2
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، 1365(كلينـي،  » آيـد  با عقل كُنه حكمت و با حكمت كنه عقل به دسـت مـي  «داند:  مي
 ).  28، ص1ج

گيرند كه عقل منشأ حكمت و  تار قرار مياين، علم، حكمت و عقل در يك پيوسبنابر
حكمت منشأ علم است و هر چه انسان عاقل در علم غور كند و عميق شود به حكمت 

تـر   تر شـود بـه عقـل و عصـمت نزديـك      شود و هر چه به حكمت نزديك تر مي نزديك
   1روست كه حكمت با عمل و عصمت همراه است.شود و از اين مي

 حكمت، موعظه و جدل
ا موعظه و جدل نيز متفاوت است؛ زيرا قرآن كريم آنها را سـه راه متفـاوت در   حكمت ب

ادع إِلـى سـبِيلِ ربـك    «فرمايـد:   دعوت به اسالم معرفي كرده است و به پيامبر(ص) مـي 
ه مـراد از  ). در اينكـ 125(نحـل،  » بِالْحكْمةِ والْموعظَةِ الْحسنَةِ وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسـنُ... 

حكمت و موعظه در اين آيه چيست، مفسران اختالف نظر دارند. طبرسي حكمت را در 
اين آيه قرآن و موعظه را باز داشتن از كارهاي زشت از طريق ترغيب و تشويق به ترك 

داند. وي همچنين جدال احسن را مناظره با قرآن و  كارهاي بد و انجام كارهاي نيك مي
 ).605،  ص6، ج1372 داند (طبرسي، نزد پيامبر است، مي يي كهها ليدلبهترين 

اي كه هـيچ   از نظر عالمه مراد از حكمت در اين آيه حجتي است كه حق را به گونه
و سستي در آن نباشد، اثبات كند و موعظه بياني است كه نفس شـنونده را    شك و شبهه

راف خصـم از ادعـاي   نرم و قلبش را به رقت درآورد و جدال دليلي است كه براي انصـ 
شود، بدون اينكه قصد بيان حقي در كار باشد. بنابراين، اين سـه راه را بـر    خود ارائه مي

، 12ق، ج1417دانـد (طباطبـايي،    سه اصطالح منطقي برهان، خطابه و جدل منطبـق مـي  
 ).  371ص

اما سؤال اين است كه آيا حكمت در اين آيـه بـا حكمـت در سـاير آيـات بـه يـك        
 متفاوت است؟معناست يا 

آنچه عالمه طباطبايي و برخي ديگر از مفسران از معناي حكمـت در ذيـل ايـن آيـه     
كنند، بيانگر اين است كه حكمت در اين آيـه غيـر از حكمـت در آيـات ديگـر       بيان مي

                                                           
(خوانسـاري،   ال حكمـة الّـا بِعصـمه   و نيـز:    قَرَنَت الحكمة بِالعصمه و نيز: الحكمه عصمه و االعصمه نعمه. عن علي(ع): :  1

1366.( 
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است؛ گر چه عالمه تصريح به معناي متفاوت ندارد. حكمت در ايـن آيـه آن گونـه كـه     
(برهان) دارد؛ در حالي كه حكمت در آيات ديگر، محتـوا  كند، معناي روشي وي بيان مي

و معـاد   مبـدأ ) يا معـارف حقيقـي الهـي در    215، ص16و به معناي علم نافع (همان، ج
 ).     359، ص2است (همان، ج

رسد كه بتوان همة موارد استعمال حكمـت در قـرآن را بـه يـك معنـا       اما به نظر مي
عاقل نسبت به علم يـا عمـل اسـت كـه راسـت و      يقين قلبي انسان «دانست و آن همان 

ولي در اين صورت، حكمت بر برهان منطقـي منطبـق نيسـت و آيـه در     ». درست است
مقام بيان سه روش نيست، بلكه تنها در مقام بيان دو روش است؛ يكي روش دعوت كه 

 محتوا و مواد آن حقايق، پندها و مواعظ نيكوست و ديگري جدال احسن.

 بصيرتحكمت، بينش و 
) و در قرآن بـه معنـاي بينـايي    1387فارس،  بصيرت در لغت به معناي علم به شيء (ابن

). بصيرت در اصطالح به معناي بينش و آگاهي عميـق و ديـدن   1385دل است (راغب، 
پشت پردة امور و اكتفا نكردن به ظواهر است. پس، گرچـه هـر بينشـي علـم و آگـاهي      

ست. مراد از روش اعطاي بينش نيز اين اسـت كـه   است، ولي هر علم و آگاهي بينش ني
مربي بايد به متربيان شناختي عميق بدهد و رابطة دروني آنها را نشان دهد. بنـابراين، در  
روش اعطاي بينش سعي بر اين است كه تلقي متربيان از امور دگرگـون شـود (بـاقري،    

كـه آگـاهي عميـق    ). اما حكمت تنها علم و آگاهي و حتي آگاهي عميق نيست، بل1385
تـوان   مبتني بر عقل و همراه با عمل است. به عبارت ديگر، تنها حكمـت نظـري را مـي   

تقريباً معادل با بينش و بصيرت دانست، درحالي است كه حكمـت عملـي غيـر از آن و    
توان گفت حكمت همواره همراه با بيـنش   حكمت حقيقي نيز فراتر از آن است. پس مي

همواره با حكمت همراه نيسـت. چنانكـه حكمـت حقيقـي     است، ولي بينش و بصيرت 
همواره همراه با حكمت نظري است، ولي حكمت نظـري همـواره همـراه بـا حكمـت      

 حقيقي نيست.
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 . اهميت و جايگاه حكمت3

 آموزش حكمت از اهداف انبياء
قرآن كريم در آياتي چند، يكي از اهـداف بعثـت انبيـاء را آمـوزش حكمـت بـه مـردم        

كســى اســت كــه در ميــان جمعيــت درس نخوانــده رســولى از خودشــان و « دانــد: مـي 
كند و به آنان كتـاب (قـرآن)    خواند و آنها را تزكيه مى برانگيخت كه آياتش را بر آنها مى

 1).2(جمعه، » ...آموزد و حكمت مى
در اين آيات طرح آموزش حكمت در كنار آمـوزش كتـاب و آمـوزش آنچـه مـردم      

تكونـوا   مـا لـم  «توانستند بدانند، بيانگر اين است كه حكمت ماننـد كتـاب و    (خود) نمي
محتواست، نه روش. روش همان روش آموزش است، ولي محتـواي آمـوزش،   » تعلمون

رسد و گاه نيـز   بياء به آنها نميگاه قرآن است و گاه علومي كه دست بشر بدون وجود ان
يـا   وحكمت و علوم متقن و محكمي است كه ممكن است در قرآن هم بيان شده باشد 

بر كتاب به معناي تباين آن دو » ما لم تكونوا تعلمون«بيان نشده باشد. عطف حكمت و 
با كتاب نيست، چنانكه به معناي يكي بودن آن دو با كتاب نيز نيسـت، بلكـه نسـبت آن    

تواند، عموم من وجه باشـد و داراي برخـي مصـاديق مشـترك و برخـي       دو با كتاب مي
 مصاديق متفاوت باشند.

هاي تربيتي پيـامبران و يـا يكـي از مـواد آموزشـي آنهـا        بنابراين، چنانكه يكي از راه
آموزش حكمت به مردم بوده است، همين حكمت يكي از مواد آموزشي تربيت اسالمي 

نيز خواهد بود. البته آموزش حكمت پس از تزكيه و آموزش قـرآن و   و يا تربيت قرآني
گيرد؛ زيرا در همة آياتي از قرآن كه در اين زمينه  يا در ضمن آموزش آن دو صورت مي

بيان شده، همواره آموزش پس از تزكيه قرار گرفتـه اسـت، مگـر در يـك مـورد كـه در       
)، و در دعـا  265، ص19ق، ج1417دعاي حضرت ابراهيم واقع شده است (طباطبـايي،  

 نيز ترتب معنا دخالتي ندارد و مقصود دعا كننده جمع بين آن دو است نه ترتيب آنها.

 . مباني روش حكمت آموزي4

باشند؛ يعني هر گونه  اصول و روشهاي تعليم و تربيت مبتني بر مباني تعليم و تربيت مي
) انتزاع شود و هر گونه روشي 1382اصلي بايد بر پايه مباني و يا اهداف (حسيني زاده، 

                                                           
 .164و آل عمران،  151و  129. و نيزر.ك: بقره،  1
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نيز بر پايه اصل با اصولي باشد. سؤال اين است كه روش آموزش حكمت مبتني بر چـه  
تـوان مبـاني زيـر را بـراي روش      مبنايي در تعليم و تربيت اسالمي است؟  در پاسخ مـي 

 حكمت آموزي بيان كرد:

 خواند خدا حق است و به حق مي

ش حكمت اين است كه از ديدگاه قرآن كريم خدا حق يكي از مباني هستي شناختي رو
(لقمـان،   ُ» .ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحقُّ وأَنَّ ما يدعونَ من دونه الْباطـلُ «است و غير او باطل؛ 

قُـلْ  « كند و ارزش آموختن نـدارد؛  )؛ و باطل ماندگار نيست، دردي از انسان دوا نمي30
مقُّ واء الْحجيدعا يملُ واطئُ الْبدبكند و حكمـت   ). مؤمن از حق استفاده مي49، سبأ( »ا ي

ذَلك بِأَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا اتَّبعوا الْباطلَ وأَنَّ الَّذينَ «كند؛  حق است و كافر از باطل استفاده مي
..هِمبن رقَّ موا الْحعنُوا اتَّبگويـد و   راين، خـدا تنهـا حـق را مـي    بنـاب  ).3(محمد، .» آم

 دهد و  حكمت حق است و ما نيز بايد حق را آموزش بدهيم. آموزش مي

 جهل انسان  

و خداونـد شـما را از شـكم    « شناختي نيز انسان جاهل آفريده شده است؛ از لحاظ انسان
) و براي رشد و 78(نحل، ... .»  دانستيد مادرانتان خارج نمود در حالى كه هيچ چيز نمى

تعالي بايد جهل خود را بر طرف كند. اما بسا طبيعت او تمايل بـه بقـاء بـر جهـل دارد؛     
جـو اسـت (مطهـري،    )؛ ولي فطرت او حنيف و حق72(أحزاب، » إِنَّه كَانَ ظَلُوما جهولًا«

زش و تفـاوت  تواند و بايد اين جهل را برطرف كند؛ زيـرا ار  ) و مي427، ص3، ج1370
 ).  33-31او با ساير موجودات به علم اوست (بقره، 

 فراموشي انسان
شود و گرچه اين فراموشي ذاتي انسـان   افزون بر اين، انسان دچار فراموشي و غفلت مي

كنـد. چنانكـه قـرآن     ها را دچـار ايـن فراموشـي مـي     نيست، اما شيطان تقريباً همه انسان
تو ببرد، هرگز پس از ياد آمدن با ايـن جمعيـت سـتمگر     و اگر شيطان از ياد«فرمايد:  مي

كند و بايد دوباره به او آموزش داد  )؛ يعني انسان حق را فراموش مي68(أنعام، » منشين!
رو؛ آموزش و تذكر حكمت ضروري است و قرآن هم به آمـوزش  و يا متذكر شد. ازاين
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..» ى في بيوتكُنَّ منْ آيات اللَّـه والْحكْمـةِ.  واذْكُرْنَ ما يتْلَ«آن توجه دارد و هم به تذكر آن؛ 
 ).34(أحزاب، 

 هاي تربيتي قرآن كريم                                                      آموزي يكي از روش . حكمت5

هاي تربيت از نظر قرآن، آموزش حكمت است. قرآن كـريم بـه پيـامبر(ص)     راه ازيكي 
درز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها بـه روشـى   با حكمت و ان«فرمايد:  مي

). در اين آيه ظاهراً سه راه براي 125(نحل، ... » كه نيكوتر است، استدالل و مناظره كن! 
به دين حق بيان شده است. راه اول راه حكمت است. مفسران  ها انسانتربيت و دعوت 

)، مـراد از حكمـت را در   371، ص12ق، ج1417قرآن كريم، از جمله عالمه طباطبـايي( 
كنندة حـق باشـد؛ يعنـي    اين آيه سخن محكم و درستي كه برطرف كنندة شبهه و روشن

دانند. اما وي در مـواردي ديگـر حكمـت را معرفـت      همان برهان و استدالل منطقي مي
رسـد،   ). ولي بـه نظـر مـي   197، ص3داند (همان، ج سودمند مربوط به اعتقاد يا عمل مي

واهيم حكمت را در همه موارد استعمال در قرآن به اين معنا بگيريم دچار مشكل اگر بخ
توان حكمت را به معناي برهان و   چگونه مي» يؤتي الحكمة من يشاء«در  مثالًشويم.  مي

دانست؟ اما اگر حكمت را به معناي علم يا فهم يا قـوة فهـم دقيـق و عميـق و      استدالل
آن را در همـة مـوارد اسـتعمال حكمـت در قـرآن جـاري       توان  مبتني بر عقل بدانيم مي

هاي مبـين حقـايق و حتـي خـود      دانست اما بايد توجه داشت كه حكمت، گاه به گزاره
شـود، در حـالي    هاي علمي نيز علم گفته مـي  شود؛ چنانكه به گزاره حقايق نيز اطالق مي

 هايي بيانگر علم هستند، نه خود علم. كه آنها تنها گزاره
توان گفت حكمت در آية مورد بحث به همان معناي فهم دقيق حقـايق   ين، ميبنابرا 

است، اما نه به صورت مطلق، بلكه حقايق نظري و عقلي در برابر موعظه كه بيان حقايق 
. حكمت در اين آيـه بـا ذهـن و    كند يمهايي است كه قلب را آرام و نرم  عملي و عبرت

اين، قرآن در اينجا به طـور كلـي و در مرحلـه    عقل سروكار دارد و موعظه با قلب. بنابر
كند، نـه سـه راه. يكـي راه دعـوت و      اول دو راه را در برخورد با غير مسلمانان بيان مي

) كــه در راه اول از دو نــوع محتــوا 286، ص20ق، ج1420ديگــري راه مجادلــه، (رازي 
كـه البتـه    ها و يا حكمت نظري و حكمت عملي،توان استفاده كرد: مواعظ و حكمت مي
كنـد.   توان گفت سه راه را بيـان مـي   توان اين دو را نيز دو راه دانست و در نتيجه مي مي
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كند، ولي مفيد  اين تقسيم، گر چه در نتيجه با تقسيم اول يكي است و سه راه را بيان مي
وزن دو راه ديگر نيسـت و در هـر    فايدة ديگري است و آن اين كه جدل در راستا و هم

د از آن استفاده كرد، بلكه براي دعوت هم نبايد از آن استفاده كـرد، ولـي اگـر    جايي نباي
كساني به انكار حق برخاستند و يا ادعايي داشتند، بايد با آنها مجادله كـرد. امـا در مقـام    

ويژه حكمت استفاده كرد؛ زيـرا  توان از دو راه اول يعني حكمت و موعظه، به تربيت مي
 –موزش است و محتواي آموزش بايد علـم درسـت و حقيقـي    مقدمه هر نوع تربيتي، آ

دهـد و غيـر    جويي انسان را پاسخ مـي باشد و حكمت است كه حس حقيقت -حكمت 
 آن چيزي جز ظن و گمان و يا باطل نيست.

آمـوزش   -انبيـاء   –هـا   هاي معلمان واقعي انسـان به همين جهت، يكي از مأموريت
في الْأُميينَ رسولًا منْهم يتْلُو علَيهِم آياته ويـزَكِّيهِم ويعلِّمهـم   هو الَّذي بعثَ «حكمت است: 

). افزون بر اين، آنچه را كه مفسران از تطبيق ايـن آيـه بـا    2(جمعه،  .»الْكتَاب والْحكْمةَ..
ارسـطويي   ، مطالبي است كه بعدها از منطقكنند يمآنچه در علم منطق مطرح است بيان 
 توان بر آن حمل كرد. مطرح شده است و كالم قرآن را نمي

 انواع حكمت _6

توان گفت سه نوع حكمت در قرآن مطرح است: حكمـت   با توجه به آنچه بيان شد، مي
 نظري، حكمت عملي و حكمت حقيقي.

 الف) حكمت نظري  
ني حكمت نظري عبارت است از مقدمات علمي براي رسـيدن بـه هـدف اعـالي انسـا     

باشـد و   .) كه يكي از اهداف بعثت انبياء نيز مي86-81، ص 1376ري شهري،  (محمدي
 ،خداوند بر مؤمنان منت نهاد«قرآن كريم در موارد متعدد به اين امر اشاره دارد. از جمله 

هنگامى كه در ميان آنها، پيامبرى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنها بخواند، و 
). حكمـت نظـري شـامل    164عمران، (آل ...»كند و كتاب و حكمت بياموزدآنها را پاك 

تمامي معارف اعتقادي، اخالقي و عملي است كه انسـان را بـه حيـات طيـب رهنمـون      
رو، قـرآن پـس از بيـان برخـي از احكـام اعتقـادي، اخالقـي و عبـادي         كنند. از ايـن  مي
 ... .»دگارت به تو وحى فرسـتاده هايى است كه پروراين (احكام)، از حكمت«فرمايد:  مي
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كننـد، بيـانگر ايـن نـوع      ). همچنين، آياتي كه آموزش حكمت را مطـرح مـي  39(إسراء، 
 سوره بقره. 129حكمت هستند. از جمله آيه 

 ب) حكمت عملي 
حكمت عملي عبارت اسـت از مقـدمات عملـي بـراي رسـيدن بـه مقـام انسـان كامـل          

مـا بـه لقمـان حكمـت     «خي آيات از قبيل .). بر86-81، ص 1376شهري، ري (محمدي
داديم (و به او گفتيم:) شكر خدا را بجاى آور هر كس شكرگزارى كنـد، تنهـا بـه سـود     

رساند) چرا كه خداونـد   خويش شكر كرده و آن كس كه كفران كند، (زيانى به خدا نمى
نـزال اسـت و   فرمايد: ايتاء غير از ا ). چنانكه عالمه مي12(لقمان، » نياز و ستوده است بى

 ) و اين بايد عين باشد نه علم.  312، ص1ق، ج1417مراد از آن اعطاست (طباطبايي، 

 ج) حكمت حقيقي
حكمت حقيقي عبارت است از جوهر و حقيقت و يا ژرفاي علم كه بـه تعبيـر روايـات    

(خـدا) دانـش و   «دهـد؛   است كه خداوند در قلب هر كس كه بخواهد قـرار مـي   1نوري
دهد و به هر كس دانش داده شـود،   كس بخواهد (و شايسته بداند) مىحكمت را به هر 

رب هـب لـي حكْمـا وأَلْحقْنـي     «)  و نيـز  269(بقـره،  .. .» خير فراوانى داده شـده اسـت.  
فرمايد مـراد   )، اشاره به اين نوع حكمت دارند؛ چنانكه عالمه مي83(شعراء، » بِالصالحينَ

ت در مباحث اعتقادي و عملي كلي و نيز انجام عمل بـر طبـق   از حكم، رأي و نظر درس
). اين نوع حكمت دو قسم ديگـر را در بـر   286، ص15ق، ج1417آنهاست (طباطبايي، 

هـاي   تواننـد زمينـه   دارد، اما آن دو نوع ديگر حكمت حقيقي را در بر ندارنـد ولـي مـي   
م جمع شـوند. حكمـت   ويژه وقتي هر دو با هاعطاي حكمت حقيقي را فراهم آورند، به
تواند از طريق آموزش ياد بگيرد و يا از طريـق   نظري و عملي اكتسابي است و انسان مي

تواند مقدمات آن را  عمل انجام دهد، اما حكمت حقيقي اكتسابي نيست و تنها انسان مي
فراهم كند تا اگ خداوند صالح بداند آن را بـه انسـان بدهـد؛ چنانكـه حكمـت نظـري       

عملي است و حكمت عملي نيز مقدمه حكمت حقيقي است. گاهي نيـز  مقدمه حكمت 
 دهد، چنانكه به لقمان عطا فرمود.   خداوند ابتدائاً آن را به افرادي مي

                                                           
 )72، ص 4تا]، ج  عن علي(ع): العلم نور و ضياء يقذفه اهللا في قلبِ اولياءه و نَطَقَ بِه علي لسانهِم (رازي، [بي.  1
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 آثار حكمت  -7

آنهـا در قـرآن و برخـي نيـز در      از يبرخـ حكمت و آموزش آن داراي آثاري است كـه  
 ز اين آثار مي پردازيم.روايات بيان شده است. كه در اينجا به بررسي برخي ا

 الف) فرقان  
چون حكمت نور است و نور نيز روشنگر است، هر جا باشد فارق و تمييز دهنـدة بـين   

فرمايـد:   حق و باطل خواهد بود. قرآن كريم در اين زمينه از قول حضرت عيسي(ع) مـي 
مـن بـراى شـما حكمـت     «و هنگامى كه عيسى داليل روشن (براى آنهـا) آورد گفـت:   «

(زخرف، ... .» ام تا برخى از آنچه را كه در آن اختالف داريد روشن كنم ام، و آمده آورده
حكمـت در قلـب حكـيم ماننـد نـوري در      «نيـز فرمـود:     ). چنانكه حضرت علي(ع)63

). 511ق، ص1404(حرانـي، » كند تاريكي است كه به وسيلة آن در ميان مردم حركت مي
داند؛ يعني سخني كه بين حق و باطـل   خطاب ميالهمچنين، قرآن كريم حكمت را فصل

وشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه الْحكْمةَ وفَصـلَ  «شود؛  اندازد و سبب روشن شدن آنها مي مي  جدايي
دانند،  الخطاب را سه چيز مي). گر چه مفسران ملك، حكمت و فصل20(ص،  »الْخطَابِ

ن حكمت حق اسـت و بيشـتر دعواهـا    الخطاب خود نتيجه حكمت است؛ چوولي فصل
دانند و بـه همـين دليـل (از     اما بيشتر آنها حق را نمى«ناشي از عدم شناخت حق است؛ 

 ). 24(أنبياء، » آن) روى گردانند

 ب) هدايت
با توجه به اينكه حكمت حقيقي چنانكه بيان شد نور اسـت و نـور نيـز روشـنگر، پـس      

ر اينكه كسي با وجود نور چشـمان خـود   ها خواهد شد، مگ حكمت سبب هدايت انسان
فرمايـد:   را ببندد و به گمراهي برود. سورة جمعه به اين نكته اشاره دارد، آنگـاه كـه مـي   

خداوند پيامبران را فرستاد تا از طريق تالوت آيات و تزكيه و تعليم كتـاب و حكمـت   «
 ).2معه، (ج» هايي را كه پيش از آن در ضاللت و گمراهي بودند هدايت كند انسان

همچنين، در سورة نحل نيز وقتي پيامبر را مأمور دعوت مـردم از طريـق حكمـت و    
كند، در پايان اشـاره بـه آگـاهي خـود از گمراهـان و       موعظه و نيز مجادله با مخالفان مي

يافتگان دارد، كه اين نشانگر آن است كه اين دو يا سـه شـيوه در هـدايت مـؤثر     هدايت
 ).125است (نحل، 
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 عصمت و پاكي از گناهج ) 
عصمت و پاكي از گناه نيـز نتيجـه حكمـت اسـت. قـرآن كـريم بـه پيـامبر اكـرم(ص)          

تواننـد تـو    با وجود داشتن حكمت كساني كه قصد گمراهي تو را دارند نمي«فرمايد:  مي
حاليه  »و انزل اهللا...«). اگر جمله 113(نساء/» كنند را گمراه كنند و تنها خود را گمراه مي

، اين معنا روشن است و اگر حاليه نباشد، با توجه به اينكه هم در صدر آيـه اشـاره   باشد
توان گفت كـه   به فضل خدا دارد و هم در پايان آيه و حكمت نيز از فضل خداست، مي

دانست، عـدم گمراهـي خواهـد     كه نمي نتيجه فرستادن كتاب و حكمت و آموزش آنچه 
ع) حكمت مـالزم و قـرين عصـمت دانسـته شـده      بود. چنانكه در رواياتي از امام علي(

 هـا  انسـان ). هم چنين آن حضرت فرمود: نفـس  493، ص4، ج1366است (خوانساري، 
ج، 6كنـد (همـان،    هاي بدي است كه حكمت آنهـا را منـع مـي    و سرشت عتيطبداراي 

 ).63ص

 د)  شكر
 شود و كسي كه داراي حكمت است شاكر نيز خواهد بـود.  حكمت سبب شكر منعم مي

لقمـان،  ( »... .شكر خـدا را بجـاى آور   ؛ما به لقمان حكمت داديم« فرمايد قرآن كريم مي
12(. 

تقـول ان  «مقول قول محـذوف اسـت؛ يعنـي و     »ان اشكر«اند  برخي از مفسران كفته
ان «فرمايد چيزي محـذوف نيسـت و جملـه      بوده است، ولي عالمه طباطبايي مي» اشكر
يعني حكمتي كـه بـه لقمـان داديـم بـرانگيختن او بـه       تفسير ايتاء حكمت است.  »اشكر

). در هـر صـورت شـكر صـاحب     215، ص16ج   ق،1417سوي شكر بود (طباطبـايي،  
 نعمت يا نتيجه حكمت است و يا خود حكمت.

 .  شرايط تاثير حكمت8

آثاري كه براي حكمت بيان شدف چنان نيست كه هر گاه حكمتي در كار بـود آن آثـار   
بلكه شرايطي الزم است تا آثار حكمـت ظـاهر شـود كـه برخـي از آن      نيز محقق باشد، 

 شرايط به شرح زير است:
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 الف)  تزكيه نفس  
با توجه به اينكه خداي متعال در قرآن كريم تزكيه را مقدم بـر تعلـيم كتـاب و حكمـت     

گذاري حكمت، تزكيه نفس از رذايـل اسـت و   توان گفت كه شرط تأثير مي 1داشته است
كنـد و حكمـت نظـري در آن     د حكمت حقيقي را بر قلب ناپاك نازل نمـي گرنه، خداون

نافذ نخواهد بود و حكمت عملي نيز قلب آلوده را دچار كبر و غرور خواهـد سـاخت.   
ها پاك نشود، حكمـت در او   ها و ناپاكياين، اگر تزكيه نفس نباشد و قلب از پليديبنابر

رو، خداونـد در  اثر نخواهد بود. از ايـن  جاي نخواهد گرفت  و اگر هم قرار بگيرد منشأ
اول سوره بقره و نيز در سورة لقمان، قرآن را كـه كتـاب حكمـت اسـت و آيـات آن را      

داند، سبب هدايت پرهيزگاران؛  هاي پرهزگار و نيكوكار ميو رحمت براي انسان  هدايت
 داند. مي )4لقمان، ( »ورحمةً لِّلْمحسنينَ هدى) و نيكوكاران؛ 2بقره، ( فيه هدى لِّلْمتَّقينَ

 ب) وجود عقل و خرد
يابي به حكمت مبتني بر وجود عقل است و تذكر و تعليم حكمت نظـري نيـز بـه    دست

و اين منتقل شدن از نتيجه به مقدمات و يا منتقل شدن از مقدمات به نتيجه است معناي 
شـود. امـا    داراي حكمـت حقيقـي نمـي    متوقف بر عقل است، پس كسى كه عقل ندارد

توانـد اقـوال حكيمانـه را در     حكمت نظري ممكن است براي او حاصل شود، يعني مـي 
دارد، ولي قادر به درك و فهم آنها و به كارگيري آنهـا نيسـت و    ذهن و حافظه خود نگه

ما يـذَّكَّرُ  و«فرمايد:  رو، قرآن كريم ميدر نتيجه آثار آن براي او محقق نخواهد شد. از اين
 ).269(بقره، » إِالَّ أُولُواْ األَلْبابِ

 ج) پيروي نكردن از هواي نفس
شود؛ زيرا حكمت حقيقي از سويي با حكمت عملي و  حكمت با هواي نفس جمع نمي

نظري همراه است و از سويي ديگر نور است و روشنگر. بنـابراين، اوالً قـبح پيـروي از     
دهـد   سازد و به او اجازه پيروي از هواي نفس را نمي ار ميهواي نفس را بر حكيم آشك

و ثانياً، پيروي از هواي نفس يعني عدم حكمت عملي و در نتيجه عدم حكمت حقيقـي.  
اما حكمت نظري ممكن است با هواي نفس جمع شود؛ زيرا حكمت نظري بـه تنهـايي   

                                                           
 ).151(بقره،  يزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ . 1
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ست. قرآن كـريم  در واقع حكمت نيست، بلكه علم است و علم هميشه با عمل همراه ني
آنها (آيات خدا را) تكذيب كردند و از هـواى نفسشـان پيـروى    : «فرمايد در اين باره مي

نمودند و هر امرى قرارگاهى دارد! به اندازه كافى براى بازداشتن از بديها اخبـار (انبيـا و   
ا انـذارها    ،امتهاى پيشين) به آنان رسيده است! اين آيات، حكمت بالغـه الهـى اسـت    امـ

مـن اَكَـلَ   «). پيامبر اكرم(ص) نيز فرمـود:  5-3(قمر،  »دهد! براى افراد لجوج) فايده نمى(
). اميرالمـؤمنين(ع)  116، ص2، ج1369ورام، » ( طعاماً للشّهوه حرَّم اهللاُ علي قَلبِه الحكمه

والً ). بنـابراين، ا 65ص 3،  ، ج1366(خوانسـاري،  » التَجمع الشهوة و الحكمة«نيز فرمود: 
شـود و اگـر هـم     حكمت براي كسي كه گرفتار شهوت و هواي نفس است حاصل نمي

(حكمت نظري) حاصل شود در او تأثيري نخواهد داشـت. چنانكـه حضـرت علـي(ع)     
)؛ يعنـي اگـر داراي   176، ص2(همـان، ج » اَغلـب الشَـهوة تَكمـلُ لَـك الحكمـه     «فرمود: 

 حاصل خواهد شد.  حكمت عملي شديد، حكمت نظري نيز براي شما 

 . شرايط آموزش حكمت  9

توان بـه   ريزي و رعايت شرايط نمي آموزش حكمت داراي شرايطي است و بدون برنامه
آموزش حكمت پرداخت؛ زيرل اگر چنين كنيم، افزون بر اينكه ظلم بـه حكمـت اسـت    

آن  )، نبايد انتظار تأثير و يا بهـره بـرداري مثبـت از   80، ص4ق، ج1405جمهور،  ابي (ابن
داشت و گاهي هم نتايج معكوسي خواهد داشت. برخي از شرايط آموزش حكمـت بـه   

 شرح زير است:

 الف) تقدم تزكيه برآموزش حكمت  
براي استفاده از حكمت نبايد آن را به هر كسي داد، بلكه بايد ابتدا فرد را تزكيه و تطهير 

كريم تزكيه را مقدم بـر   گذار باشد. زيرا قرآنكرد و سپس به او حكمت آموخت تا تأثير
تعليم كتاب و حكمت داشته و اين نشانه اين است كه نبايد حكمت و علـم را پـيش از   

فرد به او آموخت؛ زيرا اين كار، نه تنها سودي براي تربيت او نخواهد داشـت كـه    هيتزك
كند و چنان خواهد شد كه؛ چو دزدي با چراغ آيد   او را در راه خطا و انحراف مسلح مي

 تر برد كاال.  گزيده *
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 ب) آموزش حكمت مقدم بر موعظه 
ي تعلـيم و تربيـت روش حكمـت را مقـدم بـر      هـا  روشگيري قرآن كريم در به كار

شـود و از اقنـاع عقلـي     داند؛ زيرا در موعظه بيشتر از انذار استفاده مـي  روش موعظه مي
شـود و در   شود، ولي در روش حكمـت، عقـل بـه كـار گرفتـه مـي       گيري مي  كمتر بهره

و  اهـ  مـالك ارزشيابي انساني و رفتارهاي او، چنانكـه امـام صـادق(ع) فرمـود، يكـي از      
معيارهاي مهم پذيرش اعمال، ميزان عقل و بـه كـارگيري آن اسـت. سـليمان ديلمـي از      

داري و فضـل شخصـي گفـتم.    كند كه به امام صادق(ع) از عبادت و دين پدرش نقل مي
دانم! امام فرمود ثواب الهـي بـه انـدازه     امام فرمود: عقلش چقدر است؟ عرض كردم نمي

رو، قـرآن كـريم روش   ). از ايـن 11، ص1، ج1365ي، شود (كلينـ  عقل به انسان داده مي
حكمت را مقدم بر روش موعظه ذكر كرده است تا عقل و فهم و درك انسان را بيافزايد 

 و از اين طريق حكمت حاصل شود.
اين تقدم به معناي تقدم ارزشي است، نه تقدم رتبي؛ زيرا همة انواع حكمـت  نيـك   

لكه موعظه حسن داريم و غيـر حسـن و تنهـا از    ، ولي همه مواعظ نيك نيستند، بهستند
توانيم استفاده كنيم. چنانكه جدل نيز سه قسم است حسن، غير حسـن   موعظه حسن مي

توان از  جدال احسن و حسن استفاده كرد، ولـي قـرآن تنهـا بـه      و احسن كه گر چه مي
 گيري از جدال احسن سفارش كرده است.بهره

 ج) آموزش حكمت از نوجواني  
حكمت از پشتوانه عقلي برخوردار است، آموزش آن براي همه افراد با هر سـن و  چون 

تواند، چندان مفيد باشد. مثالً آموزش حكمت بـه كودكـان در هفـت سـال      شرايطي نمي
اول و حتي هفت سال دوم عمر چندان مفيد نيست؛ زيرا از منظر تعليم و تربيت اسالمي 

بايد به آمـوزش آنهـا، مگـر بـه صـورت      هفت سال نخست زندگي سنين بازي است و ن
جزئي و در ضمن بازي پرداخت و هفت سال دوم نيز سنين آموزش سواد و  قرآن و تـا  

). بنـابراين، آمـوزش   222، ص1370حدودي احكام شرعي و اخالقيات است (طبرسي، 
حكمت و پندهاي حكميانه كه مبتني بر درك و فهـم و عقـل اسـت، قاعـدتاً بيشـتر بـه       

شود كه قوة عقل و درك و فهم آنها به حدي رسيده باشـد كـه بتواننـد     ط ميسنيني مربو
ها را درك كنند و آن از هفـت سـال سـوم بـه بعـد اسـت (ر.ك:       حقايق امور و حكمت
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). افزون بر اين، قرآن كريم ايـن روش را در كنـار دو   95، ص101ق،  ج1404مجلسي، 
) و سنين دعوت، سـنين  128 روش ديگر براي دعوت به اسالم مطرح كرده است (نحل،

تكليف و باالتر از آن است كـه شـخص داراي قـوه تمييـز بـين حـق و باطـل اسـت و         
تواند با اراده خود اعتقادي را بپذيرد و يا انكار كند. البته اين به آن معني نيست كه به  مي

هيچ وجه آموزش حكمت براي كودكان حتي آموزش حكمت عملي مفيد نخواهد بـود  
هاي نظري به آنها كم و بـيش اشـكالي   ه آنها آموزش داد، بلكه آموزش حكمتو نبايد ب

ندارد، ولي آنها در سنين كودكي قادر به درك و فهم آنها نيستند و ايـن مـوارد در ذهـن    
آنها به صورت طوطي وار باقي خواهد ماند تا در سـنين بزرگسـالي بـه درك و فهـم و     

 هضم آنها بپردازد.

 متط اعطاي حكي.  شرا10

كه از فضل خـدا بـه    اي است آيد، بلكه عطيه حكمت حقيقي از راه آموزش به دست نمي
» مــن خَــزائنِ الغيــبِ َُظهــرُ الحكمــه«شــود؛ چنانكــه علــي(ع) فرمــود:  برخــي هديــه مــي

اي را بـراي   هر گاه خدا بنده»  ) و يا امام رضا(ع) فرمود:10، ص6، ج1366(خوانساري، 
هاي حكمت را در قلبش  اش را گشاده گرداند و چشمه ، سينهامور بندگانش انتخاب كند

). 201، ص6، ج1365(كلينـي،  » اي بـه او الهـام كنـد    جاري گرداند و علـم را بـه گونـه   
تواند با اراده و تصميم بـر عمـل بـه آن دسـت      همچنين حكمت عملي را گرچه فرد مي

به حكمـت نظـري كـه بـا      يابي يابد، ولي توفيق الهي را نيز الزم دارد. همچنين در دست
هـاي توفيـق حكمـت عملـي و اعطـاي       آموزش ميسر است و نيـز فـراهم آوردن زمينـه   

تواند شرايطي و مقدماتي را فراهم كند كه برخي از آن شرايط  حكمت حقيقي، انسان مي
 به شرح زير است.  

 الف) ابمان
خدا و يـا  شود؛ زيرا حكمت از فضل  حكمت ويژه مؤمن است و به غير مؤمن داده نمي

همان رحمت خاصه الهي است؛ چنانكه خداوند در مورد اعطاي حكمت به پيامبر(ص) 
كنـد و  گويد، سپس مسئله اعطاي حكمت به او را بيـان مـي   ابتدا سخن از فضل خود مي

)، و فضل خدا تنهـا  269-268فرمايد فضل خدا بر تو بسيار است (بقره،  در پايان نيز مي
بـر خـالف   )، 152عمـران،   (آل» واللّـه ذُو فَضْـلٍ علَـى الْمـؤْمنينَ    «شود؛  به مؤمن داده مي
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شود، بلكه كافران و حتي ساير موجـودات را   رحمت عامه خدا كه تنها  شامل مؤمن نمي
-). بنابراين، بـراي دسـت  156(أعراف،  »و رحمتي وسعت كُلَّ شَيء...« گيرد؛ نيز در بر مي

 دم ايمان به خدا است.يابي به حكمت نخستين ق
كسي كه ايمان به خدا نداشته باشد، ممكن است به علم و يا حكمت نظـري دسـت   
يابد، ولي به حكمت حقيقي و عملي دسترسي ندارد؛ زيرا حكمت عملي مبتني بر عمـل  
مقبول است و پذيرش و مقبوليت عمل مشروط به نيت است و نيـت بـا ايمـان محقـق     

مواره مالزم حكمت عملي است؛ يعني يا از طريق عمل شود و حكمت حقيقي نيز ه مي
 شود و يا عمل را به دنبال دارد. بنابراين، ايمان شرط الزم براي حكمت است. ايجاد مي

 ب) اخالص در عمل
شـود، اخـالص اسـت. علـم      افزون بر ايمان عامل ديگري كه سبب اعطاي حكمت مـي 

دهـد، بلكـه از قلـب     قرار مي نوري است كه خداوند در قلب انسان -حكمت  -ي قيحق
گيرد. علمي كه از قلـب سرچشـمه نگيـرد، محفوظـات اسـت و يـا        انسان سرچشمه مي

رساند؛ چنانكـه علـي(ع)    نهايت اينكه حكمت نظري است و سود چنداني به انسان نمي
(نهـج   »يكُـنِ الْمطْبـوع   الْعلْم علْمانِ مطْبوع و مسموع و لَا ينْفَـع الْمسـموع إِذَا لَـم   «فرمود: 

 ).534البالغه، ص
شـود و يـا    گيرد، يا از طريق عمـل حاصـل مـي    حكمت علمي كه از قلب سرچشمه مي 

علم در آسمان نيست تا بر شما نازل شود و در «دهد؛  خداوند تفضالً آن را به كساني مي
خود را بـه   هاي شماستاعماق زمين نيست تا براي شما خارج شود، بلكه علم در قلب

). امـام  215ق، ص 1418(خواجـويي،  » آداب روحاني بياراييد تا براي شما ظـاهر شـود  
يابي به علم بـه زيـاد درس گـرفتن نيسـت      دست«صادق(ع) نيز به عنوان بصري فرمود: 

بلكه علم نوري است كه خداوند آن را در قلب هر كس كه بخواهـد او را هـدايت كنـد    
ستي عالم شوي اوالً حقيقت عبوديـت را در خـود ايجـاد    دهد، پس هر گاه خوا قرار مي

كن وسپس علم را با به كار گيري آن طلب كن و از خدا بخواه كه بـه تـو علـم و فهـم     
). البته هر عملي نيز به علم و حكمت 146ق، ص1409(شهيدثاني،  »دهد كه خواهد داد

منْ أَخْلَص للَّـه  « ص) فرمود:انجامد، مگر اينكه خالصاً لوجه اهللا باشد؛ چنانكه پيامبر( نمي
هانسلَى لع نْ قَلْبِهةِ مكْمالْح نَابِيعي رَ اللَّهماً فَجوينَ يعب232، ص1407فهدحلي،  (ابن »أَر.( 
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يابي به حكمت، عمل خالص براي خداسـت. در غيـر    بنابراين، يكي از شرايط دست
، علـم مسـموع و محفوظـات اسـت و     آيد حكمت نظري اين صورت، آنچه به دست مي
 سود واقعي براي انسان ندارد.

 آوردها   ترين دست ج) انفاق پاك
دهـد، امـا ايـن فضـل      حكمت حقيقي از فضل خداست و او به هر كسي كه بخواهد مي

هـاي انسـان   تـرين دارايـي   خواهد و يكي از اسباب اعطاي آن انفاق پـاك  خدا اسبابي مي
ترين دستاوردهاي خود انفاق كنيد. بعـد   از پاك«فرمايد:  مياست. خداوند در سوره بقره 

دهد، در حالي كه خدا به شـما وعـده مغفـرت و     فرمايد شيطان به شما وعده فقر مي مي
 ).269-267(بقره،» دهد و از جمله فضل او حكمت است فضل مي

 خوري د) سكوت و كم
هـاي  يكـي از راه خوري و نيز سكوت و كم سـخن گفـتن نيـز    خالي داشتن شكم و كم

يابي به حكمت است. پيامبر(ص) شب معـراج از خـدا پرسـيد: نتيجـه گرسـنگي      دست
چيست؟ خداوند فرمود: حكمت و حفظ زبان ... سپس فرمود: اي احمد هـر گـاه بنـده    

سازم، اگر كـافر   شكم خود را گرسنه و زبان خود را حفظ كند، او را به حكمت آگاه مي
بر او و  اگر مؤمن باشد حكمت را براي او نـور، دليـل،   باشد، حكمت را حجت و وبال 

 ).  21، ص74ق، ج1404دهم (مجلسي،  شفا و رحمت قرار مي
يابي به حكمت است. شب معـراج پيـامبر(ص)    ي دستها راهرو، روزه يكي از ازاين

از خدا پرسيد ميراث روزه چيست؟ خداوند فرمود: روزه حكمت را، حكمت معرفت را 
). همچنـين امـام رضـا(ع) فرمـود:     26آورد (همـان، ص  را به دنبـال مـي  و معرفت يقين 

 ).401ق، ص1404(حراني، » سكوت دري از درهاي بهشت است«

 ه)  خوردن حالل
شـود؛   خواري سبب نوراني شدن قلب و در نتيجه جاري شدن حكمت بر زبان ميحالل

ب او را نـوراني  هر كس چهل روز حالل بخورد، خداوند قل«چنانكه پيامبر(ص) فرمود: 
» هاي حكمـت بـر قلـبش جـاري سـازد      )، و چشمه153ق، ص1407حلي،  فهد كند (ابن

نـور قلـب از خـوردن حـالل     «). نيز حضرت علي(ع) فرمود: 84، ص2تا، ج (غزالي، بي
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). چنانكه قرآن كـريم تقـوي را سـبب تعلـيم     58ق، ص1419است(مشكيني و احمدي، 
)، و يـا فرقـان كـه از آثـار حكمـت اسـت       282(بقره، » كُم اللّه...واتَّقُواْ اللّه ويعلِّم«خدا؛ 

 ).29(أنفال، » إَن تَتَّقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرْقَاناً«داند؛  مي

 و) محبت اهل بيت(ع)
خواهد اهـل بيـت مـن را دوسـت      پيامبر(ص) در روايتي فرمود: هر كس حكمت را مي

هر كس علـي(ع)  «در روايت ديگري فرمود: ) و 116، ص27ق، ج1404بدارد (مجلسي، 
كند و سخن درست را بر زبانش  را دوست بدارد، خداوند حكمت را در قلبش ايجاد مي

هر كس مـا  «همچنين امام صادق(ع) فرمود:  ).1، ص3تا، ج (صدوق، بي» سازد جاري مي
هـاي   اهل بيت را دوست بدارد و حب و دوسـتي مـا را در قلـبش جـاي دهـد، چشـمه      

). اعطـاي ايـن حكمـت    61، ص1، ج1371(برقـي،  » شـود  بر زبانش جاري ميحكمت 
تواند صورت پذيرد: يكي كسـب آن از طريـق اهـل بيـت و      توسط خداوند از دو راه مي

 ديگري اعطاي بدون واسطه توسط خداوند.

 ز) دعا
اعطاي حكمت از فضل پروردگار است و خداوند يا تفضـالً و يـا در اثـر عـواملي بـه       

شود. دعا گـاهي   دهد. يكي از آن عوامل دعاست كه سبب اعطاي حكمت مي يافرادي م
گيرد و گـاهي از سـوي ديگـري و دعـاي بـراي ديگـري        از سوي خود فرد صورت مي

كه حضرت ابراهيم براي امت محمد(ص) دعـا كـرد و    رسد؛ چنان تر به اجابت مي سريع
بري برگزيد و به او علم خداوند آن را به اجابت رساند و حضرت محمد(ص) را به پيام

 ).129و حكمت داد (بقره، 
رسد كه  توان حكمت را به دست آورد؟ به نظر مي اما آيا با هر يك از اين عوامل مي

هر يك از اين عوامل، علت تامه حكمت نخواهند بود، بلكـه هـر يـك جزئـي از علـت      
نشود، بلكه  هستند و البته اين گونه نيست كه بدون تحقق تمامي عوامل حكمتي حاصل

 شود. هايي از حكمت به روي انسان گشوده مي با تحقق هر يك دريچه
يابي بـه حكمـت نظـري نيـز      آنچه گفتيم در باره حكمت حقيقي بود، اما براي دست

هايي وجود دارد كه به برخي از آنها در روايات اشاره شده است كه به بررسـي آنهـا    راه
 پردازيم.  مي
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، 1376،  شـهري ري (محمـدي » الفكر يفيد الحكمـه «(ع) فرمود: ناميرالمؤمني  . تفكر:1
، 6، ج1366(خوانسـاري،  » هكمحال كزيدكرة تَن فم كفسل نَخالتُ«). نيز فرمود: 128ص
اند، يكي از آنها حكمت است كه قـوام آن بـه    فضائل چهار دسته«) و نيز فرمود: 295ص

بر شما بـاد  «). امام عسكري(ع) نيز فرمود: 86، ص 75ق، ج 1404(مجلسي، » فكر است
» به فكر كردن، زيرا فكر مايه زنـده شـدن قلـب بصـير و كليـد درهـاي حكمـت اسـت        

 ).130، ص1376،  شهريري (محمدي
يابي به حكمت نظري است كه آموزش ديدن نيز راه ديگري براي دست. آموزش: 2

» انّما العلم بِـالتعلم «سول خدا فرمود: كه ر در روايات از آن به علم تعبير شده است. چنان
 (همان).» بِالتَّعلُّم ينال العلم«(همان) و يا علي(ع) فرمود: 

يابي به علم و يـا حكمـت نظـري اسـت؛     هاي دستتجربه نيز يكي از راه. تجربه: 3
 ).95ق، ص1404(حراني،» در تجارب علم جديد است«چنانكه اميرالمؤمنين(ع) فرمود: 

 يابي به حكمت عملي نيز اسبابي وجود  دارد. از جمله؛راي دستهمچنين ب
هر كس عبرت بگيرد بينا «چنانكه حضرت علي(ع) فرمود:  . عبرت گيري از امور:4

(نهـج البالغــه،  » شــود گـردد، هـركس بينــا گـردد بفهمـد و هــر كـس بفهمــد دانـا مـي       
آورد: علـم بـه    مـي عبرت سه چيز را به دنبـال  «). نيز امام صادق(ع) فرمود: 208حكمت

-ري (محمدي» داند داند و علم به آنچه كه نمي آنچه عمل كرده است و عمل به آنچه مي
 ).  132، ص1376، شهري

 هاي ارائه حكمت در قرآن . شيوه11

 كند:   ها را براي مردم بيان ميبه طور كلي قرآن كريم به سه شيوه حكمت
كند كه آنچه بيان شد،  پايان تصريح ميكند و در  ها را  بيان مي. گاهي ابتدا حكمت1

هايي است كه خدا براي شما نازل كرده است. بيان حكمت در سـوره اسـراء از   حكمت
يـار و يـاور    هرگز معبود ديگرى را با خدا قرار مده، كه نكوهيده و بـى « اين قبيل است:

اسـت كـه پروردگـارت بـه تـو وحـى        هايى حكمتاين (احكام)، از  ...خواهى نشست!
 ).39-22(اسراء،  ... .»رستادهف

اين روش از حيث آموزشي و يادگيري داراي آثاري است. از جمله اين كه مخاطـب  
شنود، ولي ممكن است توجـه كامـل نكنـد، امـا وقتـي پـس از        ها را مييك بار حكمت
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هـايي كـه نقـش مهمـي در     شنيدن آنها به او گوشزد شود كه موارد ذكر شده از حكمت
آمـوزد.   گردد و به دقت آنها را مي اخروي او دارد، دوباره به آنها باز ميزندگي دنيوي و 

 به عبارت ديگر اين سبك نوعي تأكيد پس از بيان مطالب است.
هايي بـراي انسـان بيـان كنـد.     خواهد حكمت كند كه مي . گاه از ابتدا قرآن بيان مي2

ين آيـات از كتـاب حكـيم    كند ا سوره لقمان از اين قبيل است كه ابتداي سوره اشاره مي
هـايي داديـم و در ادامـه    كند كه به لقمان حكمت است و پس از چند آيه نيز تصريح مي

 ...شـكر خـدا را بجـاى آور   ، ما به لقمـان حكمـت داديـم   « كند؛ برخي از آنها را بيان مي
رفتن، اعتدال را رعايت كن از صداى خود بكاه (و هرگز فرياد مـزن) كـه    (پسرم!) در راه

 ).19-12لقمان، ( »ترين صداها صداى خران است زشت
شود شنونده تمـام   اين سبك بيان نوعي تأكيد پيش از بيان مطالب است كه سبب مي

 حواس خود را براي شنيدن و يادگيري مطالب جمع كند و آنها را به دقت بياموزد.
، بدون كند هايي را به صورت جمعي و يا پراكنده بيان مي. گاه نيز خداوند حكمت3

دهـد   خداوند، گواهى مـى « ها هستند. ماننداينكه تصريح يا اشاره كند كه اينها از حكمت
دهنـد در حـالى كـه     كه معبودى جز او نيست و فرشتگان و صاحبان دانش، گواهى مـى 

آل (» خداوند قيام به عدالت دارد معبودى جز او نيست، كه هم توانا و هم حكـيم اسـت  
هاي الهي را بـه صـورت جمعـي    اي از حكمت نيز مجموعه . سوره حجرات)18عمران، 
يا أَيهـا الَّـذينَ   «هاي الهي هستند؛ كند، بدون اين كه اشاره كند كه اينها از حكمت بيان مي

. يملع يعمس إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّهو هولسرو يِ اللَّهدنَ ييوا بمنُوا لَا تُقَد18-1حجرات، ..» آم.( 
اين سبك نيز گر چه تأكيدي بر آن نشده است، نه قبل از بيان و نه پس از بيان، ولي 

شـود، جزئـي و    هايي به صورت پراكنده بيـان مـي   با توجه اينكه در مواردي كه حكمت
شود شايد نيازي به تأكيد ندشـته باشـد، در عـين حـال      موردي است و زود فراگرفته مي

اي بـه حكمـت    آيه نيز با بيان عليم يا حكيم و يا خبير بودن خدا اشـاره معموالً در پايان 
بودن آنها شده است. همچنين است در مواردي كه كل يـك سـوره بـه بيـان مـواعظ و      

 پردازد؛ مانند سوره حجرات.   ها مي حكمت
توان به هر يك از اين سه شيوه عمل كـرد، ولـي بـا     بنابراين، در بحث تربيت نيز مي

شود، هم  ت كه دو شيوة اول با توجه به اين كه بر حكمت بودن آنها تأكيد ميتوجه داش
گيري آنها موثرتر خواهد بود، ولي اگـر   گذارد و هم در به كار در يادگيري، بهتر تأثير مي
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آور است و نه تنها خاصيت خود را از دسـت   اين تأكيدها زياد شود، تكرار تأكيد ماللت
يز خواهد داشت و شايد اينكه قرآن كريم نيز بـا وجـود اينكـه    دهد، بلكه تأثير منفي ن مي

كتاب حكمت است، ولي تنها در چند مورد بر حكمت بودن تأكيد دارد و در بقيه موارد 
 به اشاره اكتفا كرده، به همين دليل است.  

 ها و موانع روش حكمت    .  آسيب12

هـا و مـوانعي داشـته     روش حكمت نيز مانند هر روش تربيتي ديگر ممكن است، آسيب
باشد كه توجه نكردن به آنها ممكن است مربي يا متربـي را بـه اشـتباه بيانـدازد و او را     

 پردازيم. ها و موانع مي گمراه سازد. در اينجا به بررسي برخي از آن آسيب

 سطحي نگري الف)
بـا  شوند سطحي نگري اسـت.   هايي كه مربي يا متربي گاه به آن دچار مي از جمله آسيب

يابي به حكمت حقيقي كار آساني نيسـت، ممكـن اسـت كسـاني      توجه به اين كه دست
حكمت نظري را به صورت عميق درك نكند و به ظـاهر آن اكتفـا كنـد و دچـار جهـل      

دارد و  نگري باز مـي  ها را از اين سطحي نگري شود. قرآن كريم انسان مركب و يا سطحي
داننـد، در حـالي كـه علـم      د مالئكه را مؤنث ميفرمايد كساني كه به خدا ايمان ندارن مي

). همچنـين آيـات متعـددي از قـرآن،     28كنند (نجم،  ندارند و از ظن و گمان پيروي مي
كند كه اين حاكي از آن است كه بدون تعقـل و تـدبر    ها را به تعقل و تدبر امر مي انسان
به عمـل و حكمـت    توان حتي به حكمت نظري رسيد. افزون بر اين، قرآن انسان را نمي

يابي به حكمت واقعـي فـراهم    هاي دست كند تا زمينه عملي در كنار علم و ايمان امر مي
 ).29(أنفال،  ...»يِا أَيها الَّذينَ آمنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرْقَاناً «شود؛ 

واره بايـد  بنابراين، تا انسان به مقـام حكمـت حقيقي(عصـمت) نرسـيده اسـت، همـ      
هاي خود را در معرض شك و ترديد  قرار دهـد و هـر گـاه ديگـران اشـكالي را       دانسته

رو،  هاي خود بدهـد. ازايـن   متوجه آن ساختند به آن توجه كند و احتمال خطا در دانسته
 ).269 داند (بقره، مند از حكمت حقيقي باشند داراي خير كثير مي قرآن كساني را كه بهره
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 به حكمت نظري ب) بسنده كردن
آسيب ديگري كه در اينجا ممكن است رخ نمايد، اين است كه كساني ممكن اسـت بـه   
حكمت نظري اكتفا كنند و گمان كنند كه با داشتن حكمت نظري، خير كثير را به دست 

اند و در نتيجه دچار غرور و خودبسـندگي شـوند، در    اند و به سعادت دست يافته آورده
ربوط به حكمت حقيقي است و آنچه به حال فـرد سـودمند اسـت،    كه خير كثير م  حالي

عمل به حكمت نظري است تا اين دو بال در كنار هم و به كمك هم انسان را به سـوي  
إِنَّ «يابي به حكمـت حقيقـي را فـراهم آورنـد؛      درجات عالي پرواز دهند و زمينه دست

كلَئأُو اتحاللُوا الصمعنُوا وينَ آمةِ الَّذرِيرُ الْبخَي م7(بينه،  »ه.( 

 ج) هواي نفس و شهوت
ها و موانع ايجاد و جوشش حكمت از قلب پيروي از هواي نفس بـه   ترين آسيب مهماز 

طور كلي و شهوت به صورت ويژه است. كساني ممكن است گمان كنند كه بـا پيـروي   
قرآن كريم در اين باره از هواي نفس و شهوات منافاتي با آموزش علم و حكمت ندارد. 

كساني كه هواي نفس خـود را خـداي خـود قـرار داده و بـه پيـروي از آن       «فرمايد:  مي
آنها را گمراه خواهد ساخت و بر چشم و گوش و قلب آنها  خداوندپردازند، آگاهانه  مي

 ).23  (جاثيه،» مهر خواهد زد و هرگز هدايت نخواهند شد
كس حتي غـذايي را بـه خـاطر هـواي نفـس و       هر«فرمايد:  همچنين پيامبر(ص) مي

، 1369فـراس،   (ابن ابـي » گرداند شهوت بخورد، خداوند حكمت را بر قلب او حرام مي
» شدني نيستند شهوت و حكمت با هم جمع«). امير المؤمنين(ع) نيز فرمود: 116، ص2ج

).  از نظر آن حضرت نه تنها حكمت حقيقـي از قلبـي   370، ص6، ج1366(خوانساري، 
آورد، بلكـه حكمـت نظـري نيـز در آن جـاي       كه در آن شهوت ريشه دارد، سر بر نمـي 

) و اگـر هـم وارد شـود    436، ص6(همان، ج» ههوع شَم قلباً كمةَن الحسكالتُ«گيرد؛  نمي
حـرام  «شود، نه در قلب و در نتيجه به حال فرد مفيد نخواهد بـود؛   تنها در ذهن وارد مي

   ).404، ص3(همان، ج »نتفع بالحكمةعقل مغلول بالشهوة أن ي على كلِ
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   د) حب دنيا
گذارد حكمت در دل ريشه بگيرد، گوش و دل را نيـز   دوستي دنيا، افزون بر اين كه نمي

دوستي دنيا گوش را از شـنيدن  «(ع) فرمود:  دارد. حضرت علي از شنيدن حكمت باز مي
)؛ زيـرا  42، ص5(همـان، ج » كنـد  بصيرت كور مـي دارد و قلب را از نور  حكمت باز مي

دوستي دنيا منشأ حكمت و نيز پذيرنده و تأمل كننده در حكمت؛ يعنـي عقـل را فاسـد    
ماند و نه عاملي براي پـذيرش   كند و ديگر، نه وجهي براي جوشش حكمت باقي مي مي

كـه  و تأمل در آن و در نتيجه، نه حكمت حقيقي خواهد بود و نه حكمـت نظـري. چنان  
دوستي دنبا عقل را فاسـد و قلـب را از شـنيدن حكمـت بـاز      «حضرت علي(ع) فرمود: 

 ).397، ص3(همان، ج »دارد.. مي

 ه) طمع
كنـد و در   طمع از جمله مواردي است كه قلب انسان را متوجه امور پسـت دنيـوي مـي   

ـ  «دارد. پيامبر اكـرم فرمـود:    نتيجه از حكمت كه برترين چيز است، باز مي ي الطمـع بذه
). يعني ولو اينكـه حكمـت نظـري    495، ص3(متقي هندي، ج» الحكمة من قُلوبِ العلَماء

براي فرد حاصل شود در قلب او تأثيري نخواهد گذاشت و تنها در ذهـن بـاقي خواهـد    
سازد. چنانكـه اميرالمـؤمنين    ماند؛ زيرا طمع يكي از مواردي است كه عقل را مغلوب مي

) و يـا  507(نهج البالغـه، ص    »هاست هاي عقل زير برق طمع گاهبيشترين لغزش«فرمود: 
ق،  1404(حرانـي،  » طمـع كليـد ذلـت و رباينـده عقـل اسـت      «به قـول امـام كـاظم(ع)    

 ).399ص

 و) پرخوري
هاي بدن در جهت هضم آن و در نتيجه كسـالت و   پر خوري موجب اشتغال تمام سلول

كمـت سـازگاري نـدارد. چنانكـه پيـامبر      ميراند و بـا ح  شود و قلب را مي تنبلي بدن مي
ـ الح لُدخُالتَ«اكرم(ص) فرمود:  ة جوفـاً كم ـ م ِيلـ  ء ، 1ق، ج1407حلـي،   فهـد  (ابـن » اًطعام

، 1366(خوانسـاري،  » كند پري شكم حكمت را نابود مي« ). علي(ع) نيز فرمود: 425ص
بينـي و   تيـز كند و  كم نور معرفت را در انسان خاموش مي ). پرخوري، دست172،ص1ج
سـير  « كه پيامبر(ص) فرمـود:  گيرد. چنان فهمي را كه الزمه حكمت است از انسان مي تيز

 ).150، ص1370(طبرسي،   »شود نخوريد كه نور معرفت از قلبهايتان خاموش مي
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 گيري نتيجه

هاي آموزشي در قرآن كريم است كه پيامبران الهـي نيـز از    آموزي يكي از روش حكمت
فتند. حكمت در اصل به معناي منع و بازداري است و چون علـم عميـق،   گر آن بهره مي

دارد به آن حكمت  متقن و محكم مبتني بر عقل انسان را از كارهاي زشت و قبيح باز مي
آورد در  نمايد و عمل را نيز به دنبال خـود مـي   گويند و چون راه عمل را به انسان مي مي

مت سه نوع است، نظري، عملي و حقيقي. شود. حك حكمت به جنبه عمل نيز توجه مي
دهـد.   آيد و يا خداوند تفضالً به انسان مـي  حكمت حقيقي يا از طريق عمل به دست مي

حكمت داراي آثاري چون فرقان، هدايت، عصـمت و شـكر اسـت و بـراي بـه دسـت       
 آوردن آن شرايطي چون تزكيه نفس، تعقل و پيروي نكردن از هواي نفس الزم است.  

ابتدا بايد متربي را به تزكيه تشويق كرد كه رتبه آن بر موعظه مقدم است.  در آموزش
آموزش حكمت در قرآن به دو صورت همراه با تأكيـد و بـدون تأكيـد صـورت گرفتـه      
است كه صورت اول نيز گاهي تأكيد مقدم بر بيان حكمـت اسـت و گـاه پـس از بيـان      

يدي صورت نگرفتـه اسـت،   حكمت تأكيد صورت گرفته است و در مواردي هم كه تأك
اي به حكمت بودن آنها شده است. همچنين آموزش حكمت گاه ممكن اسـت بـا    اشاره

هايي از ناحيه مربي و يا متربي و يا هـر دو مواجـه شـود. از جملـه ايـن       موانع و آسيب
 نگري، بسنده كردن به حكمت نظري، طمع، غرور و پرخوري است. ها سطحي آسيب
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تصحيح محمود عادل، تهران: دفتـر نشـر    مجمع البحرين،)، 1367(  الطريحي، فخر الدين
 فرهنگ اسالمي.

 ، بيروت: دار القلم.احياء علوم الدين ،تا] غزالي، ابوحامد محمد[بي

ر ، داالمصباح المنير في غريب الشـرح الكبيـر للرافعـي   ق)، 1414محمد( فيومي، احمدبن
 الهجره.

 .ةمي، تهران: دارالكتب االسالقاموس قرآن)، 1375اكبر( علي  قرشي، سيد

 ، تهران: دارالكتب االسالمية.الكافي)، 1365كليني، محمدبن يعقوب(
 ، بيروت: مؤسسة الوفاء.بحاراالنوارق)، 1404مجلسي، محمد باقر(

 ، قم: دارالحديث. العلم و الحكمه في الكتاب و السنه)؛ 1376شهري، محمد( ري محمدي

، قم: دفتر نشـر  المواعظ العدديهق)، 1419مشكيني اردبيلي، علي و علي احمدي ميانجي(
 الحادي.

 ، تهران: صدرا.3ج ،مجموعه آثار )، 1370مرتضي ( مطهري،

رضـا عطـايي،    ترجمـه محمـد  مجموعه ورام، )، 1369( عيسي بن فراس، مسعود ابي بن ورام
 مشهد: آستان قدس رضوي.

  


