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 The purpose of this research is to investigate wisdom and ways 

to achieve it in life from the perspective of Islamic teachings. 

Wisdom in the sense of science that is free from defects or 

intellectual information that is far from error and falsehood, 

that is, stable and firm, causes the stability of states, thoughts, 

and actions, and prevents a person from ignorance, ugliness, 

and inaccuracy. What emerges from the text of the religious 

texts is that the methods of attaining wisdom are very effective 

and can lead a person to the bubbling springs of wisdom in 

life, and a person who literally moves from each of these 

methods to become a sage. He is placed in the path of other 

solutions and he walks on the path of this fountain of wisdom 

with all the conditions. In this article, while enumerating the 

ways to achieve wisdom and its obstacles, it has been 

emphasized that in order to achieve this important goal and 

succeed in facing the obstacles of wisdom, a person must 

regularly take care and calculate himself, and if necessary, 

punish himself. God forbid, he does not deviate from this path, 

so that every day more springs of wisdom boil in his heart. 

Meanwhile, a person should evaluate himself and see if the 

effects of wisdom have been manifested on him or not. For this 

reason, in this research, a detailed research was done on the 

effects of wisdom on a person. By examining each of these 

works and examining himself, the seeker should find out to 

what extent the works of wisdom have been manifested in him 

in the literal sense, and if these works were not created in him, 

he should doubt his behavior and actions and seek solutions. 

In this way, every day he walks on the path of his excellence. 
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 از زندگی در آن به دستیابی راهکارهای و حکمت

 اسالمی تعالیم دیدگاه
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 چکیده
 آن به دستیابی راهکارهای و حکمت بررسی پژوهش این از هدف

 لمیع معنای به حکمت. باشد می اسالمی تعالیم دیدگاه از زندگی در
 کذب، و خطا از دور کـه عقلـی معلومات یا و خلل از خالی که

 الافع و افکار و احوال استواری سبب باشد، محکم و استوار یعنی
 آن. گرددمی نادرستی و خوی زشت و نادانی از آدمی مانع و گرددمی
 هب دستیابی راهکارهای که است آن آید برمی دینی متون متن از چه

 های چشمه به را انسان تواند می و بوده کارساز بسیار حکمت
 مهکل واقعی معنای به که فردی و برساند زندگی در حکمت جوشان

 به کند حرکت شدن حکیم سمت به راهکارها این از کدام هر از
 شرایط تمامی با و گیرد می قرار راهکارها سایر مسیر در ناخداگاه

 شمردن ضمن مقاله این در. دارد می بر قدم حکمت چشمه این راه در
 رایب که است شده تاکید آن موانع و حکمت به دستیابی راهکارهای

 فرد حکمت موانع با مواجهه در شدن موفق و مهم این به دستیابی
 صورت در و کند محاسبه را خود و کند مراقبت مرتب بایست می
 منحرف راه این از نکرده خدای تا کند معاقبه و مشارطه خود با نیاز

. بجوشد او قلب در بیشتری حکمت های چشمه روز هر تا نگردد
 آثار اآی که ببیند و کند ارزیابی را خود بایست می فرد حین این در

 این در جهت همین به. خیر یا است شده متجلی او بر حکمت
 بر آثاری چه حکمت که این مورد در مفصلی تحقیقات پژوهش

 این تک تک بررسی با سالک فرد. شد انجام گذارد می فرد روی
 حکمت آثار حد چه تا که دریابد بایست می خود بررسی و آثار
 این که صورتی در و است شده متجلی کلمه واقعی معنای به وی در

 جویی چاره و کند شک اعمالش و خو به بود نشده ایجاد وی در آثار
  .بردارد قدم خویش تعالی راه در روز هر سان بدین تا کند
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 20/01/1400: افتیدر خیتار
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 مقدمه
 وَ یَشَاءُ مَنْ الْحِکْمَةَ فرماید : یُؤْتِیمی کریم قرآن در سبحان خدای

 و دانش (خدا219 : کَثِیراً )بقره خَیْراً أُوتِیَ فَقَدْ الْحِکْمَةَ یُؤْتَ مَنْ
 هر به و دهد؛می بداند( شایسته بخواهد)و کس هر به را حکمت

 عربی است. واژة شده داده فراوانی خیر شود، داده دانش کس
منع  برخی را ریشه این اولی معنای است؛ حکم ریشة از حکمت

 باشد، اصالح برای که است منعی ( و آن1) انددانسته "بازداشـتن"
 را اسب زیرا اند،خوانده الدابـه حکمه را اسب لگام اساس، همین بر
معـانی  از یکـی در را معنـا همـین دارد،می باز وکج روی چموشی از

 ـتزش کار از را انسان که علمی: یابیممی نیز حکمت برای ذکرشده
. اندخوانده حاکم را فرمانروا رواز این  شـاید ( و2دارد )می بـاز

 در جای امـور نهـادن (3) دارد.می باز ستمگری از را ستمگر چون
 .است حکمت شایع معانی از خود نیز
 یاستوار معنای به( فعله وزن و بر به کسرحا) حکمه معنای همچنین
 در این. ندارد راه و ضعفی رخنه آن در که امری یا است و اتقان
 را آن افعالش کمـک بـه آدمـی کـه اسـت دانشـی حکمت صورت

 است کسی نیز حکیم و فرد (4دهد )می انجام تدبیر و اتقان روی از
او  و اندیشة و آفات در فکر دارد و محکمی استوار او بنای فکر که
 امهرکد شـده که گفتـه حکمت برای هم تعاریف دیگری. ندارد راه

 حکمـت اینکـه از جمله. کندمی روشن را مفهوم این از ایجنبه
 اینکه و یا (5است ) عقل و علم یاری به به حقیقت یـافتن دسـت

 در این هاست وبرترین دانش با چیزها بهترین شـناخت حکمت
 .دانست آن بارز مصداق توانمی را خداوند شناخت صورت

 کلمـة صد بار نیز حدود و حکمت واژة بار بیست در قرآن اما
 شده حکمت برای که لغوی تعاریف میـان از .اسـت آمـده حکـم

و  قرآن آیات که دارد وجود حکمت برای بنیادین تعریف دو
و  یو بازدارندگ منع یکی:  دارد تکیه معنی دو بدین بیشتر احادیث
 هک است آن با هم دو معنی این ارتباط. و اسـتواری استحکام دیگری

 و از خطا دور کـه عقلـی معلومات یا و خلل از خالی که علمی
 و و افکار احوال استواری سبب باشد، و محکم استوار یعنی کذب،
 و نادرستی و زشت خوی نادانی از آدمی و مانع گرددمی افعال

 گردد.می
 و دستورات اعتقادی هایتوصیه از ایمجموعه معنای به حکمت
 روی زیاده از نهی و شرک از نهی:  از که عبارتند است هم اخالقی

 هامرب تکبر، نفس، قتل از نهی یتیم، مال ازخوردن نهی ها،هزینه در
 و و همسـایگان نزدیکـان حـق و مـادر، پرداخـت پدر به احسان
(. 39-22:  اسراء) است و ستد عادالنه داد و معیشت در روی میانـه
 با مطابق همةآنچه بقـره، ورة سـ 269 آیـة ذیـل طباطبائی عالمه

: خوانـده اسـت حکمـت اسـت انسـان سـعادت متضمن و وواقع حق
 یعتشر اساس که فطری حقایق ودانستن ومعاد مبدأ ماننـد اعتقادبه

 ودرستی حق آن نتیجة که داندمی برهانی را و حکمت( 6است)
و  در احادیث های حکمت(. نشانه125همان، ذیل نحل ) است.

راست  و وقار، تفکر داری، روزه سکوت، و زهد: از عبارتند روایات
. است هللا خشیه حکمت آثار اهم از و اما است (7و اخالص ) گویی
. است حکمت هرگونه اساس خدای از که بیم فرمایدمی پیامبر
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                   انکارو هم باالئی علی میثم  301

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 نیز حکمت و اسـباب موجبـات از و سـکوت اخـالص همچنین
 (.8)اندشده شمرده

 آن اصـلی معلـم و الهـی است موهبتی حکمت قرآن بر آیات بنا
هللا و اذا اخذ ا" : حکمت آموخت به پیامبران خـدا. اسـت خداونـد

و ( 81: عمـران آل)"وحکمـه کتـاب النبیین لما اتیناکم من میثاق
 نم لقد ": بیاموزند وحکمت کتاب مردم به تا برانگیخت را آنان

و  هآیات یتلوا علیهم انفسهم من رسوال فیهم اذبعث المومنین علی هللا
 به خـدا هم گاهی(. 164: عمران آل)"الحکمهو  الکتاب یزکیهم
 لقمان نااتی لقد ": آموزدمی حکمت مستقیماً نیستند پیامبر که برخی

  (.12: لقمان)"الحکمه
 مساله و فرضیه های تحقیق

پس از بیان چیستی حکمت و اهمیت آن، مساله اصلی پژوهش در 
و  های صحیحمورد این خواهد بود که چه راهکارهایی و چه روش

دقیقی برای دستیابی به حکمت از دیدگاه قرآن و احادیث وجود 
دارد؟ همچنین باید بررسی کرد که آیا اساساً دستیابی به این نوع علم 

توانند به آن ها میسر است یا فقط افراد خاصی میبرای همه انسان
  دست یابند؟

ر ادر پاسخ به این سواالت و مسئله اصلی تحقیق به نظر می رسد راهک
دستیابی به حکمت از طریق ریاضت های جسمی و درونی امکان 
پذیر است همچنین به نظر می رسد دستیابی به این علوم مختص افراد 

 خاص است و عموم مردم نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند
تواند ما را در این مهم موفق بدارد و بررسی متون اسالمی می

تیابی ترین راه برای دسترین و مستقیمدقیقراهکاری را معرفی کند که 
ها و مطالب باشد و جلوی بسیاری از انحرافات و راهبه حکمت می

های نوظهور را برای پاسخگویی به این نیاز بگیرد. بر کاذب عرفان
تحلیلی به بررسی  -این اساس در این پژوهش به روش توصیفی

 اخته خواهد شد.راهکارهای دستیابی به حکمت در متون دینی پرد
 

 مبانی نظری پژوهش
 حکمت تیاهم

سوره  12سوره ص،  20سوره جمعه،  2با نگاهی به آیاتی چون آیه 
سوره  164و  48سوره نساء،  113و  54سوره مائده،  110لقمان، 

توان دریافت سوره بقره می 269و  251و  151و  129آل عمران و 
 رفیع و بلندی دارد. های قرآنی از چه جایگاهکه حکمت در آموزه

بقره حکمت را از عطایای خداوند متعال شمرده  269مثالً در آیه 
شده و از آن به عنوان خیر کثیر یاد شده است. طبق این آیه، خداوند 

دهد و او را با این صفت می« حکمت»به هر کس که بخواهد 
سازد. البته خواستن خدا از روی ضابطه و معیار برجسته مفتخر می

ت و انسان باید در اثر عبادت و بندگی این شایستگی را در خود اس
 به وجود آورد که خداوند به او علم و حکمت ببخشد.

تذکر  ای که بایدنویسد : نکتهعالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می
داد این است که نام دهنده حکمت را نبرده و این دو جهت دارد : 

خدا حکمت را به هر کس »مود : فریکی اینکه جمله قبلی که می
کند بر اینکه در جمله مورد بحث، داللت می«. دهدکه بخواهد می

خدا است. جهت دوم این بود که بفهماند حکمت « دهنده حکمت»
به خودی خود منشأ خیر بسیار است، هر کس آن را داشته باشد 

الحکمه »شده است که:  تیاز رسول اکرم روا(. 9خیری بسیار دارد )
کلمه : »ریتعب نیبه ا ای( 10« )وجدها نمایا أخذهایضاله المؤمن 

وجدها فهو احق بها؛ همانا دانش  ثیالحکمه  ضاله  المؤمن فح
خودش به آن  ابدیگمشده مؤمن است، هر جا آن را ب نیراست

 .(12، 11« )سزاوارتر است
کانت فإن  یخذ الحکمه  أن: » دیفرمایم زیالسالم( ن هی)عل یعل امام

فتسکن  تخرج یصدره حت یصدر المنافق فتتخلج ف یالحکمه  تکون ف
 زیالسالم( ن هیاز امام صادق )عل .(13« )صدر المؤمن یصواحبها ف یإل

و ثَمرةُ  یالتَّقْو راثُیو م ةِالْمعرِفَ اءیض ةُاَلْحکْم»نقل شده است : 
م و اَعظَم و اَرفَع و اَنْع ةًعبد منْ عباده نعم یعلَ هللاُالصدقِ و ما اَنْعم ا

تقوا،  راثیمعرفت، و م یحکمت روشنائ ؛ةِمنَ الْحکْم یاجزَلَ و ابه
 تر و بزرگتر و هیپر ما یاست، و خداوند نعمت یتپربار راس وهیو م

در  .(13) «است دهینبخش یاز حکمت به کس باتریبرتر و فزونتر و ز
؛ 151و  129  :بقره ؛164 :حکمت )آل عمران میتعل یمتعدد اتیآ

کتاب از  می( همسنگ با تعل2 :؛ جمعه110 :مائده ؛113و  54 :نسا
و آله بر شمرده شده است؛  هیاهللا عل یاکرم صل امبریپ یاهداف متعال

و رفعت مقام حکمت در  یاز بلند انو مقارنت نش یهمراه نیفلذا ا
 .حد قرآن دارد و آن را در حد ادل قرآن ارتقا داده است

 یگاهیالسالم جا هیعل نیمعصوم اتیحکمت در روا گر،ید یاز سو
هر  یروشن هیدارد؛ چنانکه حکمت ما یعیرف یبس واال و مقام

محروم است :  یحکمت از نور اله یشده که دل ب یمعرف یصاحبدل
 یجهت است که امام عل نی( و بد14« )ان الحکمه نور کل قلب»

 هیمام حسن علا شیبه فرزند گرام ش،یالسالم در نامه  خو هیعل
نوره »گرداند  یکه قلبش را با حکمت نوران دهدیالسالم به دستور م

 (31)نهج البالغه : نامه « بالحکمه
 

 حکمت آثار
 ینید و یاعتقاد آثار.1
 از شرک یو دور دیتوح -1

 یعلم داشته باشد نه تنها به و یاگر انسان نسبت به ذات حق تعال
. داندیمحال م زیرا ن کیفرض شر یبلکه حت ورزد،یشرکت نم

 ای عِظُهُیوَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ : » دیفرمایخدواند متعال در قرآن م
. قرآن (13: )لقمان"مٌیالشَِّرْک لَظُلْمٌ عَظِ نََّإِ ۖ  لَا تُشْرِک بِاللََّهِ  یبُنَ

کریم در جایی دیگر از شرکت به عنوان گناهی بزرگ یاد نموده 
و هر  -(48نسا: «)إِثْمًا عَظِیمًا ۖ  یشْرِک بِاللََّهِ فَقَدِ افْتَرَی وَمَنْ»است : 

کس به خدا شرک ورزد، به یقین گناهی بزرگ بر یافته است. در 
ای دور و دراز ای دیگر از همین سوره شرک ورزیدن را گمراهیآیه

 -( 116ان: )هم"وَمَنْ یشْرِک بِاللََّهِ فَقَدْ ضَلََّ ضَلَالًا بَعِیدًا»بیان نموده : 
و هر کس به خدا شرک ورزد، قطعاً دچار گمراهی دور و درازی 
شده است. پس کسی که به خدا شرک ورزد دچار گمراهی دور و 

 درازی شده است و شخص حکیم از این گمراهی به دور است.
 .ترس از خدا2

از حضرت علی بن ابی طالب )علیه السالم( روایت شده که فرمود : 
فرمود : ... لَّی اهللا علیه و آله و سلَّم( شنیدم که میاز رسول خدا )ص

ترس از خدا کلید هر حکمت است. در جایی دیگر از رسول خدا 
رأس »فرمایند : )صلَّی اهللا علیه و آله و سلَّم( وارد است که می
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ترس از خدا در رأس حکمت  -(15« )الحکمة مخافة اهللا عزَّوجلَّ
وَ رَاَیتُ »ا به خدا عرض کرد : است. امام سجاد )علیه السالم( در دع

 )صحیفه« اَنَّ طَلَبَ الْمُحْتاجِاِلَی الْمُحْتاجِ سَفَهٌ مِنْ رَاْیهِ، وَ ضَلَّةٌ مِنْ عَقْلِهِ
( از سفاهت فکر و کمی عقل است که انسان 28سجادیه، دعای 

محتاجی از محتاجی دیگر، همانند خود چیزی طلب کند. کسی که 
است چیزی طلب کند سفیه و گمراه است  از غیر خدا که غیر غنی

 (.16« )زیرا موجود محتاج توانایی رفع نیاز محتاج دیگر را ندارد
 اطاعت خدا -3

رأسَ الحِکمَةِ »اطاعت خدا به عنوان رأس حکمت یاد شده است : 
رأس حکمت اطاعت خداوند است. امام علی )علیه السالم(  -«طاعَتُهُ

 -(17)"لُ مَن أطاعَ هَواهُ فی مَعصِیةِ رَبَِّهِ الجاهِ»فرمایند: در روایتی می
جاهل کسی است که فرمان خواهش خود برد در عصیان و نافرمانی 
پروردگار خود. پس نافرمانی پروردگار ناشی از جهل است. و 

 اطاعت او از آثار حکمت و معرفت است.
 آگاهی از محاسبه اعمال در قیامت -4

مان به مبدأ و معاد را بهترین ای« شرح حکمت متعالیه»در کتاب 
قرآن اشاره   ( و در این زمینه به دو آیه18بخش حکمت دانسته )

کلٌَّ آمَنَ بِاللََّهِ وَمَلَائِکتِهِ وَکتُبِهِ »فرماید : نموده است. آنجا که می
( پیامبر ]خدا[ بدانچه از جانب پروردگارش بر 285)بقره: « وَرُسُلِ

است، و مؤمنان همگی به خدا و او نازل شده است ایمان آورده 
ه اند. همچنین آنجا کفرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده

وَمَنْ یکفُرْ بِاللََّهِ وَمَلَائِکتِهِ وَکتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ »فرماید : می
و هر کس به خدا و فرشتگان او  -(136)نساء: "فَقَدْ ضَلََّ ضَلَالًا بَعِیدًا

کتابها و پیامبرانش و روز بازپسین کفر ورزد، در حقیقت دچار  و
 گمراهی دور و درازی شده است.

 خیر کثیر -5
در این زمینه چنین آمده است : « شرح حکمت متعالیه»در کتاب 

حکمت که معرفت خدا و صفات و افعال و آثار اوست در قرآن »
ا قرآن دنیا رخیر کثیره نامیده شده است؛ در صورتی که »به عنوان 

( / 77نساء: «)متاع قلیل»ای که دارد به عنوان وسعت مادی  با همه
برخورداری از این دنیا اندک است »قُلْ مَتَاعُ الدَُّنْیا قَلِیلٌ، بگو :  - 4

کند. معرفت مبدأ جهان و پایان جهان و راه بین آغاز و معرفی می
 (.19است. )انجام جهان )یعنی نبوت( حکمت است و این خیر کثیر 

 حفظ دین -6
داند امام علی )علیه السالم( سرآغاز دین را معرفت و شناخت خدا می

( و در جایی دیگر 120: )أَوََّلُ الدَِّینِ مَعْرِفَتُهُ()نهج البالغه : خطبه 
فرمایند : دانند؛ میکمال دین را در طلب علم و عمل کردن به آن می

حکمت نیز در واقع علم و « لَبُ الْعِلْمِ بهاعْلَمُوا أَنََّ کمَالَ الدَِّینِ طَ»
حِفْظُ »فرمایند : عمل راست و درست است. ایشان در جایی دیگر می

حفظ دین ثمره معرفت و رأس  -« الدَِّین ثَمرَةُ المَعرِفَةِ ورَأسُ الحِکمَةِ
 حکمت است.

 اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر -7
ای از حکمت و الم( و شنیدن کلمهدر روایتی حضرت علی )علیه الس

الکلِمَةُ مِنَ الحِکمَةِ »داند : عمل به آن را بهتر از ثواب یک سال می
ای از کلمه -«یسمَعُها الرََّجُلُ فیقولُ أو یعمَلُ بِها خَیرٌ مِن عِبادَةِ سَنَةٍ

کند آن از عبادت گوید یا عمل میشنود، پس میحکمت که مرد می
 یک سال بهتر است.

 مالزمت با حق -8
رأس « رأسُ الحِکمَةِ لُزومُ الحقَِّ»فرمایند : امام علی )علیه السالم( می

رَأْسُ »فرمایند : حکمت مالزمت با حق است. در جایی دیگر می
مالزمت با حق و فرمانبری از  -«اَلْحِکمَةِ لُزُومُ اَلْحَقَِّ وَ طَاعَةُ اَلْمُحِق

خوانساری در شرح این محق، سر آمد حکمت است. جمال الدین 
یعنی، همیشه با حق بودن و جدا نشدن از آن در »گوید : سخن می

هر باب، و فرمانبرداری هر که محق باشد در آن باب. و ممکن است 
امام بر حق باشد و بنابر این مراد به طاعت او « محق»که مراد به 

 (.20«. )طاعت او خواهد بود در هر باب

 دعوت به سوی حق -9
برخی گویند: حکمت، یعنی »فسیر مجمع البیان آمده است که: در ت

شناسایی نیک و بد و صالح و فساد کارها، زیرا از برکت شناسایی 
شود و مردم به راه صواب و راستی و است که از فساد جلوگیری می

حاصل سخن «. یابندکارها و گفتارهای نیکو و پسندیده، راه می
به راه درست و صواب و راه  تواند با حکمتاینکه، کسی می

پروردگار دعوت کند که خود حکیم باشد و حکمت را خوب 
 بشناسد.

 برطرف نمودن اختالفات دینی-10
یکی دیگر از ثمرات حکمت این است که باعث رفع اختالف در 

شود. حضرت عیسی )علیه السالم( هدف از آوردن بین مردم می
جَاءَ عِیسَی بِالْبَینَاتِ قَالَ قَدْ  وَلَمََّا»کند : حکمتش را چنین بیان می

جِئْتُکمْ بِالْحِکمَةِ وَألُبَینَ لَکمْ بَعْضَ الََّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیهِ فَاتََّقُوا اللََّهَ 
و چون عیسی دالیل آشکار آورد، گفت :  -(63)زخرف: « وَأَطِیعُونِ

به راستی برای شما حکمت آوردم، و تا در باره بعضی از آنچه در »
 کردید برایتان توضیح دهم.اختالف می آن
 رستگاری -11
برهان »در این زمینه چنین آمده است : « شرح حکمت متعالیه»در 

اند که فراگیری و عقل با قرآن و وحی همگی بر این امر هماهنگی
حکمت الهی و شناخت نفس آدمی یعنی علم به آغاز و انجام جهان 

رک آن مایه خسارت همان رستگاری به زندگی ابدی است و ت
امام علی )علیه السالم( نیز رستگاری را یکی از آثار «. همیشگی

ثمره حکمت « ُ ثَمَرَةُ اَلْحِکمَةِ اَلْفَوْز»فرمایند : دانند؛ میحکمت می
 رستگاری و پیروزی است.

 یاخالق آثار.2
 شکر خداوند  -1

قْمَانَ الْحِکمَةَ أَنِ وَلَقَدْ آتَینَا لُ»فرماید : خداوند متعال در این باره می
اشْکرْ لِلََّهِ وَمَنْ یشْکرْ فَإِنََّمَا یشْکرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ کفَرَ فَإِنََّ اللََّهَ غَنِی 

و به راستی، لقمان را حکمت دادیم که خدا  -(1241لقمان: «)حَمِیدٌ
را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد، تنها برای خود سپاس 

کند، در حقیقت، خدا بی نیاز ستوده  گزارد و هر کس کفرانمی
به شکر حکمت »است. در قاموس در ذیل این آیه چنین آمده است : 

گفته شده بنا بر آنکه دان، تفسیریه است. و شاید علت، آن باشد که 
 (21«)شکر از نتائج حکمت است

 خود شناسی-2
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                   انکارو هم باالئی علی میثم  303

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

المَرءِ  ن حِکمَتِهِ ]أی»فرماید : امام علی )علیه السالم( در این باره می
از حکمت )مرد مؤمن، شناخت  -(22« )المُؤمِنِ[ مَعرِفَتُهُ بِذاتِهِ

أفضَلُ الحِکمَةِ مَعرِفَةُ »فرمایند : خویشتن است. در جایی دیگر می
ترین حکمت یعنی علم افزون -« اإلنسانِ نَفسَهُ و وُقوفُهُ عِندَ قَدرِهِ

ایستادن  درست و کردار راست شناختن آدمی است نفس خود را، و
او نزد قدر خود. از جمله آثار حکمت، خودشناسی است و خود 
شناسی نیز خود آثار ارزشمند دیگر در پی خواهد داشت همچون 
رحمت و محبت و لطف بر خود و همچنین بر مردم جامعه و مهمتر 

شود. در از آن این است که شناخت خود منتهی به شناخت خدا می
 "فَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبََّهُ مَنْ عَرَ»روایت است که : 

 متخلق به اخالق الهی شدن -3
از جمله اولین و مهمترین آثاری که حکمت برای وی در پی خواهد 

گردد. و این داشت این است که این شخص متخلق به اخالق الهی می
یکی از تعاریفی است که به نقل از کتاب حکمت الهی از حکمت 

فی به اله عالم است یعنی به واسطه این نمودیم که حکمت شبه وص
علم روح انسان متصف به صفات اهللا شود و متخلق به اخالق الهی 

بدیت باقی ا  گردد تا جایی که روح از این دنیای فانی بمیرد و در نشئه
 زنده شود.

 رعایت اعتدال و میانه روی-4
ی از جمله آثار ارزشمند حکمت و یکی از مصادیق اعتدال، میانه رو

اخالقی است   در امید داشتن است. امیدواری از جمله صفات ارزنده
شود. و ناامیدی از رحمت پروردگار از گناهان کبیره محسوب می

مَعُ الطََّ»در روایت از طمع به عنوان آفتی برای حکمت یاد شده است : 
و آنچه در قسمت دوم کالم  )23(«یذهِبُ الحِکمَةَ مِن قُلوبِ العُلَماءِ

)علیه السالم( آمده است تفریط در امید داشتن ناامیدی است به  امام
حدی که امید از خدای عز و جل نیز نباشد که اینها هر دو از رذایل 
اخالقی هستند و حکمت توسط میانه آنهاست که امید به خدا باشد 

باک گردد از کردن گناهان و  ای که به سبب آن بیاما نه به مرتبه
حکمتش در   صالً نباش. پس حکیم به واسطهامید به غیر او ا

نماید. از دیگر مصادیق اعتدال که از امیدواری نیز حکیمانه عمل می
شود، اعتدال در خشم و رضامندی ثمرات حکمت نیز محسوب می

فرمایند : )وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدََّ بهِ است. امیر المؤمنین من می
اگر خشمناک  -عَدَهُ ]الرَِّضَا[ الرَِّضَی نَسیَ التََّحَفَُّظَ(الْغَیْظُ، وَ إِنْ أَسْ

شود کینه توزی آن فزونی یابد و آرام نگیرد، اگر به خشنودی دست 
یابد، خویشتن داری را از یاد برد. در اثر داشتن حکمت است که 

نماید. امام در حکیم حتی در رضامندی نیز اعتدال را رعایت می
ت اعتدال در ترس و ایمنی داشتن را ذکر فرازی دیگر از این حکم

فرمایند : )إِنْ غَالَهُ الْخَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ، وَإِن اتََّسَعَ لَهُ االَْمْنُ کنند؛ میمی
و اگر ترس آن را فراگیرد پرهیز کردن آن را  -... اسْتَلَبَتْهُ الْغِرََّةُ(

 د.مشغول سازد. و اگر به گشایشی برسد، دچار غفلت زدگی شو
 های شیطانیمقابله با وسوسه -5

های شیطانی یکی از ارزشمندترین آثار حکمت مقابله با وسوسه
 «مقالهی چیست حکمت در قرآن، روایات و فلسفه  است. نویسنده

خداوند متعال دربارهی مبدأ فاعلی و مبدأ قابلی حکمت »نویسد : می
وَمَنْ یؤْتَ الْحِکمَةَ فَقَدْ أُوتِی خَیرًا کثِیرًا وَمَا یذََّکرُ »فرماید : می

]خدا[ به هر کس که بخواهد حکمت  -(269بقره: «)الوالباب

حکمت داده شود، به یقین، خیری فراوان  بخشد، و به هر کسمی
گیرد. در این آیه داده شده است و جز خردمندان، کسی پند نمی

خداوند متعال معطی و مبدأ فاعلی حکمت و اولوالباب مبدأ قابلی 
اند. اما مطلب جالب توجه اینکه خداوند قبل حکمت معرفی شده

ب شیطان اشاره های کاذاز این آیه و بیان حکمت، به وسوسه و وعده
 ۖ  الشََّیطَانُ یعِدُکمُ الْفَقْرَ وَیأْمُرُکم بِالْفَحْشَاءِ »فرماید : کند و میمی

 -(268همان: «)وَاللََّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ۖ  وَاللََّهُ یعِدُکم مََّغْفِرَةً مَِّنْهُ وَفَضْلًا 
دهد و شما را به زشتی وامی دارد شیطان شما را از تهیدستی بیم می

دهد، وند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش میو الی خدا
و خداوند گشایشگر داناست. بعد از ذکر این آیه است که به بیان 

 (24پردازد)حکمت می
 صبر -6

امام علی )علیه السالم( من در توصیف حکیمان آنان را بیشترین مردم 
و  الحکماء أشرف الناس أنفسة»فرمایند : داند و میاز راه صبر می
حکما )صاحبان علم راست درست( بلندترین  -«أکثرهم صبرأه

 اند از روی نفسها، و بیشترین ایشانند از راه صبر.مردم
 زهد و بریدن از دنیا-7

یکی از نتایجی که حکمت در پی خواهد داشت این است که، انسانی 
که با حکمت قرین شده است، مرتکب گناه نخواهد شد و در واقع 

شود. در واقع انسان این دنیا نمی  خود ساخته و شیفته زهد را پیشهی
شود. امام حکیم از این دنیا بریده و شیفته مکانی فراتر از این دنیا می

ثمرة الحکمة التَّنزَّه عن الدّنیا و »فرمایند : علی من در این باره می
امام علی )علیه السالم( همچنین حکمت را  -«الوله بجنَّة المأوی

حکمت با  -« قُرِنَتِ الحِکمَةُ بِالعِصمَةِ»دانند : صمت میمقرون با ع
 عصمت مقرون شده است.

 عبرت آموزی -8
یکی دیگر از آثار حکمت عبرت شناسی است؛ یعنی حکیم از 
رویدادهای مختلف و اتفاقاتی که برای دیگران رخ داده است عبرت 

جَ الَّذِینَ کفَرُوا مِنْ هُوَ الَّذِی أَخْرَ»فرماید : گیرد. خداوند متعال میمی
وَظَنُّوا  ۖ  مَا ظَنَنتُمْ أَن یخْرُجُوا  ۖ  أَهْلِ الْکتَابِ مِن دِیارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

 ۖ  أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَیثُ لَمْ یحْتَسِبُوا 
یخْرِبُونَ بُیوتَهُم بِأَیدِیهِمْ وَأَیدِی الْمُؤْمِنِینَ  ۖ  وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ 
اوست کسی که از میان اهل  -(2حشر: «)فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْصَارِ

کتاب کسانی را که کفر ورزیدند در نخستین اخراج از مدینه بیرون 
کردید که بیرون روند و خودشان گمان داشتند که کرد. گمان نمی

در برابر خدا مانع آنها خواهد بود، و إلی[ خدا از آنجایی دژهایشان 
کردند بر آنان در آمد و در دلهایشان بیم افکند، به که تصور نمی

های خود را طوری که خود به دست خود و دست مؤمنان خانه
 کردند. پس ای دیده وران، عبرت گیرید.خراب می

ا از عبرت بهره مند خداوند متعال در جایی دیگر نیز اولی االلباب ر
وسف: ی«)لَقَدْ کانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَِّأُولِی الْأَلْبَابِ»فرماید : داند؛ میمی

به راستی در سر گذشت آنان، برای خردمندان عبرتی  -( 111
شود، انسان معتبر حکیم، به است.زیرا عبرت حکیمانه باعث می

 لح گرددفرمایش امام علی علیه السالم معاصر سلف صا
 سکوت یا سخن اندک و نیکو-9
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یکی از راههای دستیابی به حکمت سکوت بود آنگونه که امام رضا 
إِنََّ اَلصََّمْتَ بَابٌ »داند : علیه السالم آن را دری از درهای حکمت می

)سکوت دری از درهای حکمت است( و رسول  -«مِنْ أَبْوَابِ اَلْحِکمَةِ
نمایند که سکوت کرده است؛ میخدا سفارش به نزدیکی به مؤمنی 

گوید : زیرا از نظر ایشان در آن هنگام وی کلمات حکمت آمیز می
هر گاه  -«إذا رَأَیتُمُ المُؤمِنَ صَموتًا فَادنوا مِنهُ فَإِنََّهُ یلقِی الحِکمَةَ»

دیدی که مؤمن خاموش و با وقار است به او نزدیک شو زیرا که او 
 کلمات حکمت آمیز گوید.

إِنََّ »روایات از سکوت به عنوان آیینه حکمت یاد شده است : در 
( یعنی سکوت شخص حکیم همانند آیینه 25« )اَلصََّمْتَ مراه اَلْحِکمَةِ

نشان دهندهی حکمت وی است زیرا سکوت از ثمرات حکمت 
 است.

 باز داشتن از شهوت -10
یکی دیگر از آثار حکمت این است که مانع انجام زشتی از سوی 

شود. یکی از این موارد دوری از زنا است که در حکیم می شخص
 فرماید :سورهی اسراء به عنوان یکی از حکمتها بیان شده است؛ می

وَالَ تَقْرَبُواْ الزَِّنَی إِنََّهُ کانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِیالً ذَلِک مِمََّا أَوْحَی إِلَیک »
دیک مشوید، چرا که و به زنا نز -(39اسراء: «)رَبَُّک مِنَ الْحِکمَةِ

آن همواره زشت و بد راهی است... این سفارشها از حکمتهایی است 
که پروردگارت به تو وحی کرده است. امام علی علیه السالم 

غالب شو بر خواهش « اِغلِبِ الشََّهوَةَ تَکمُلْ لَک الحِکمَةُ»فرمایند : می
 رست.و آرزو تا تمام شود از برای تو حکمت، یعنی علم و عمل د

 رشد-11
گردد.در این یکی دیگر از آثار حکمت این است که باعث رشد می

 «العلم ینجد، الحکمة ترشد»فرمایند : زمینه امام علی علیه السالم می
گرداند صاحب خود را، و حکمت باعث رشد علم و دانش بلند می

شود. جمال الدین خوانساری منظور از حکمت را و راه یافتن او می
داند.  قرار داد، برای این بود علوم دینیه و معارف شرعیه می دانستن

 شود.که اثر همه آن انحرافها در راه رفتن نمودارتر می
 ترک مزاح و مسخرگی و هرزه گویی -12

دارند خود از مزاح برحذر می  امام علی نیز در فرمایشات ارزنده
مَا » شود :زیرا از نظر ایشان مزاح موجب کاهش نیروی خرد می

 -(450نهج البالغه : حکمت «)مَزَحَ رَجُلٌ مَزْحَةً إِلََّا مَجََّ مِنْ عَقْلِهِ مَجََّةً
هیچکس شوخی بیجا نکند، جز آنکه مقداری از عقل خویش را از 

هر که  -«مَنْ کثُرَ مِزاحُهُ اسْتُحمق»فرمایند : دست بدهد. همچنین می
زاح زیاد کار جاهالن بسیار باشد مزاح او کم عقل شمرده شود. زیرا م

هر که بسیار باشد مزاح او جاهل  -«مَنْ کثُرَ مِزاحُهُ اسْتُجْهِلَ»است : 
 شمرده شود.

هر که غلبه کند بر او بازی،  -« مَن غَلَبَ علَیهِ الهَزلُ فَسَدَ عَقلُهُ»و یا : 
دانند : فاسد شود عقل او. ایشان هرزه گویی را نیز نشانه جهل می

بسیاری هزل نشان جهل است )در جای  -« الهَزلِ آیةُ الجَهلِکثرَةُ »
و در « الْهَزْلُ فُکاهَةُ السَُّفَهَاءِ وَ صِنَاعَةُ الْجُهََّالِ»فرمایند : دیگر می

مَنْ کثُرَ ضَحِکهُ »دانند : زیاد را باعث مرگ قلب می  جایی نیز خنده
نماید وری میبه همین دلیل است که حکیم از آن د« ق مَاتَ هَیبَتُهُ

زیرا جایگاه حکمت در قلب وی است. و با مرگ قلبش حکمت از 
 رود.آن بیرون می

 دوری از خدعه و نیرنگ -13
امام علی علیه السالم در سخنی زیبا رأس حکمت را دوری از خدعه 

 -« رَأسُ الحِکمَةِ تَجنَُّبُ الخُدَعِ»فرمایند : دانند؛ میو نیرنگ می
خدعه و نیرنگ است. در این زمینه آبهای سرآمد حکمت دوری از 

 یافت نشد.
 رفق و مدارا با مردم -14

فرمایند : اند؛ میرسول خدا در کالمی رفق را سر حکمت دانسته
رفق و مدارا رأس حکمت است.در این  -« الرَِّفْقَ رأسُ الحِکمَةِ»

 فرمایندزمینه پیشوای حکیمان، حضرت امیر علیه السالم چنین می
و از نظر ایشان زیبایی حکمت به رفق « الحِکمَةِ مداراة النَّاس رأسُ: »

جَمَالُ الْحِکمَةِ الرَِّفْقُ وَ حُسْنُ »و به نیکی مدارا نمودن با مردم است : 
همچنین در جایی دیگر مدارا نکردن را بر خالف حکمت « الْمُدَارَاةِ

 یجِدُ بُدّاً مِن لَیسَ الحَکیمُ مَن لَم یدارِ مَن ال»اند : دانسته و فرموده
ای حکیم نیست آن کس که مدارا نکند با کسی که چاره -« مُداراتِهِ

 جز مدارا کردن با او نیست.
 حکمت یاجتماع آثار.3
 کسب جایگاه رفیع-1

یوسف علیه السالم از جمله پیامبرانی است که خداوند به وی علم 
آتَینَاهُ حُکمًا  ۖ  تَوَیوَلَمََّا بَلَغَ أَشُدََّهُ وَاسْ»و حکمت ارزانی داشت : 

( این پیامبر بزرگوار به واسطه ی همین علم و 22یوسف: «)وَعِلْمًا
ای ارزشمند در نزد پادشاه دست یافت : حکمت به مقام و مرتبه

مَ فَلَمََّا کلََّمَهُ قَالَ إِنََّک الْیوْ ۖ  وَقَالَ الْمَلِک ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی »
او را نزد من آورید، تا وی را »و پادشاه گفت :  -«ینٌ أَمِینٌلَدَینَا مَک

تو امروز نزد ما »خاص خود کنم. پس چون با او سخن راند، گفت : 
 وَ مَنْ لَهِجَ»فرمایند: امام علی علیه السالم می«. با منزلت و امین هستی

هر که به حکمت حریص باشد پس در  -«الحکمه فقد شرَّف نفسه
 را بلند مرتبه گردانیده است. حقیقت نفس خود

 اطاعت از رهبر و مسئول-2
ة من الحکم»فرمایند : در این زمینه موالی متقیان علی علیه السالم می

طاعتک لمن فوقک، وإجاللک من فی طبقتک، وإنصافک لمن 
از حکمت است فرمانبرداری تو از مافوق خود و تعظیم  -« دونک

شد، و انصاف و عدل تو از برای کردن تو کسی را که در مرتبه تو با
حِکمَةِ مِن ال»فرمایند: تر از تو باشد. در جایی دیگر میکسی که پست

از حکمت یعنی از علم راست و کردار  -« أنْ ال تُنازِعَ مَن فَوقَک
درست این است که نزاع نکنی با کسی که باالتر از تو باشد. امام 

ال طاعة لمخلوق فی »د: فرماینعلی علیه السالم در این زمینه می
نیست فرمانبرداری از برای مخلوقی در نافرمانی « معصیة الخالق

 خالق، یعنی نباید فرمان هیچ مخلوقی را در عصیان خالق برد.
 رعایت عدالت-3

تَبِعَ »خوانیم : در روایتی در این زمینه از امام صادق علیه السالم می
سَبع کَلِماتٍ، فمِنها أنَّهُ سَألَهُ : ما  حَکیمٌ حَکیما سَبعَ مِائَهِ فَرسَخٍ فی

حکیمی هفتصد  -« أوسَعُ مِنَ األرضِ؟ قالَ : العَدلُ أوسَعُ مِنَ األرضِ
فرسنگ در پی حکیمی دیگر رفت و هفت سخن از او شنید. در یکی 

تر است؟ و او در از آنها از او پرسید : از زمین چه چیز گسترده
ناورتر است. امام علی علیه السالم جوابش گفت : عدالت از زمین په

نیز که خود تجسم عدالت و الگوی تمام عیار حق گرایی و انصاف 
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                   انکارو هم باالئی علی میثم  305

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ورزی است در سخنی عدالت را از آثار حکمت معرفی کرده و 
از حکمت است  -« مِنَ الْحِکمَةِ وَإِنْصَافُک لِمَنْ دُونَک»فرمایند: می
 تو باشد.تر از انصاف و عدل تو از برای کسی که پست --

 عفو و گذشت -4

  از آثار گرانقدر حکمت عفو و گذشت است. انسان باید به مرحله
باالیی از کمال برسد تا بتواند به راحتی و سریع از گناه دیگران در 
حق خود بگذرد. و این، از جمله خصایص ارزشمند حکیمان به شمار 

فرماید : رود. آنجا که امام علی علیه السالم در توصیف ایشان میمی
بانترین حکیمان.. شتا« اَلْحُکمَاءُ و أسْرَعُهُم عَفْوا. و أَوسَعُهُم أخاْلقا»

ترین ایشانند به حسب خویها و اند از راه در گذشتن، و وسیعایشان
خصلتها. یعنی عفو و در گذشتن ایشان از گناه کسی که نسبت به 

 ایشان کرده باشد شتابان تر از عفو و در گذشتن سایر مردم است
 انفاق -5

یکی دیگر از آثار حکمت، انفاق است. آیة اهللا جوادی آملی در ذیل 
یؤتی الحکمة من یشاء ومن  -(269 :بقره )بقره  سوره 269  یهآ

خدا[ ]-یؤت الحکمة قد أوتی خیرا کثیرا و ما یذکر إال أولوا األلباب
بخشد، و به هر کس حکمت به هر کس که بخواهد حکمت می

یقین، خیری فراوان داده شده است و جز خردمندان،  داده شود، به
ایتای حکمت را از مصادیق انفاق گیرد( ضمن اینکه کسی پند نمی

 داند.خدا می
 موعظه نمودن دیگران خصوصاً فرزند خود -6

تمام حکیمان بزرگ در طول زندگی خود پند و اندرزهای نیکویی 
اند نمونه آن که در قرآن را برای فرزندان خود به یادگار گذاشته

 کریم هم به آن اشاره شده است، پندهایی است که لقمان حکیم در
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ »فرماید : حق فرزندش نموده است. آنجا که می

لقمان: «)وَهُوَ یعِظُهُ یا بُنَی لَا تُشْرِک بِاللََّهِ إِنََّ الشَِّرْک لَظُلْمٌ عَظِیمٌ
در حالی  -( و ]یاد کن[ هنگامی را که لقمان به پسر خویش 1391

سرک من، به خدا شرک ای پ»داد گفت : که وی او را اندرز می
 میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است

 از بین بردن درد نادانی سؤال کننده -7
 

یکی دیگر از آثار حکمت این است که انسان حکیم مطابق فرمایش 
امام علی من با آگاهی و معرفتی که دارد، درد نادانی سؤال کننده را 

در  خوانساری -«ویجودُ بِالفَضائِلِالحَکیمُ یشفِی السّائِلَ »دهد : شفا می
شفا بخشد سؤال کننده را « حکیم»»نویسد : ذیل این کالم چنین می

یعنی کسی که از او مسئله پرسد جوابی گوید که باعث شفای او 
 ها یعنی به تعلیمباشد از آن جهل و نادانی، و بخشش کند به افزونی

 «. علوم که باعث افزونی مرتبه مردم شود
 اتیروا و قرآن دگاهید از حکمت به دنیرس یاهراه

است که از  یاهی، بلکه عطدیآیحکمت، از راه آموزش به دست نم
؛ چنان که امام علی عالم فرمود: شودیفضل خدا به برخی هدیه م

اند امام رضا اسالم نیز فرموده (26«. )من خزائن الغیب ظهر الحکمة»
 اشنهیرا برای امور بندگانش انتخاب کند، س یاهرگاه خدا بنده: »

حکمت را در قلبش جاری گرداند و  یهارا گشاده گرداند و چشمه
حکمت  تواندیاگر چه فرد م«. کندیبه او الهام م یاعلم را به گونه

عملی را با اراده و تصمیم بر عمل به آن دست یابد، ولی توفیق الهی 
 را نیز الزم دارد.

 تهذیب نفستزکیه و  -1
تزکی از ماده تزکیه به معنی پاک سازی است که پاکی عقیده، گفتار 

شود، و در حقیقت بهشت جایی است که و عمل هر سه را شامل می
از هر نظر پاک و پاکیزه است، و طبیعی است که برای غیر پاکان 
در آن راهی نیست. و لذا قرآن با صراحت آن را به عنوان پاداشی 

خاصی ذکر کرده است. در این دو آیه از زبان ساحران برای چنین اش
فرعونی بعد از پیروزی معجزه موسی علیه السالم بر سحر انان، و 
ایمان آوردن و تسلیم شدنشان در برابر موسی پیغمبر ورد تهدیدهای 

ها که با ایمان و عمل صالح در گوید : آنفرعون و فرعونیان، می
رجات عالی دارند، این درجات محضر پروردگارشان حاضر شوند د

های جاویدان بهشتی است که از زیر درخت درختانش عالی همان باغ
مانند، و این است پاداش کسی نهرها جاری است، جاودانه در آن می

 که خود را پاک و پاکیزه کند.

گوید مرحوم عالمه مجلسی نیز این آیه را شامل آیاتی آورده که می
ی الجهاد افضل؟ عرض کردم کدام جهاد برتر قلت یا رسول اهللا ا» :

برترین جهاد آن است  «است فرمود : ان یجاهد الرجل نفسه و هواه
 که انسان بانفس و هوای خویش جهاد کند .

 میل به کسب علم و آگاهی -2
اُطْلُبِ اَلْعِلْمَ تَزْدَدْ »فرمایند : امام علی علیه السالم در این زمینه می

لم را تا زیاد کنی علمی را. پس طلب علم نه تنها طلب کن ع –«عِلْما
د توانبرای دریافت علم مقدماتی، بلکه برای زیاد نمودن علم هم می

ر شود. آنگونه که دمؤثر باشد زیرا که مراتب علم بجائی منتهی نمی
و فوق هر  -( 76یوسف: «)وَفَوْقَ کلَِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ»قرآن بیان شده : 

حضرت امیر علیه السالم در جایی  شوری است.صاحب دانشی دان
«  مَنْ طَلَبَ اَلْعِلْمَ عِلْمَ». داند : دیگر طلب علم را عامل دانا شدن می

ناگفته نماند فقط طلب علم مهم نیست بلکه، برای اینکه علم و 
آگاهی باعث نجات انسان گردد، عالوه بر طلب آن، باید آنرا از 

 (27عمل کند)اهلش فرا گیرد و به آن نیز 
 رهایی از غفلت-3

قرآن مجید یکی از اهداف خود را نجات انسان از غفلت معرفی 
 «تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباوهم فهم غافلون»کند : می

(. در این آیه نجات مردم از غفلت، هدف قرآن تلقی شده 6)یس: 
بین داده شوند فرماید : باید مردم است و برای تحقق چنین هدفی می

 تا به هوش آیند و از غفلت رهایی یابند.

 اگاهی از یگانگی خدا -4
انسان تا به مرحله توحید در الوهیت نرسد و معتقد نشود که جز 
خداوند متعال موجود دیگری شایسته پرستش نیست، اهل نجات 
نخواهد بود. به همین دلیل همه پیامبران مردم را به توحید در 

کردند. حکمت از توحید آغاز شده و به توحید میالوهیت دعوت 
گردد. قرآن کریم نیز، که هدفش رساندن مردم به استانه ختم می

نجات و سعادت ابدی است، یکی از اهداف نزول خود را آگاه 
هذا » فرماید :ساختن مردم از توحید در الوهیت قرار داده است و می

( یعنی در واقع 52)ابراهیم:  «بالغ للناس.. لیعلموا انما هو اله واحد
قرآن سعی دارد در مرحله اول انسان را از غفلت و بی خبری نجات 
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دهد، سپس امور فراموش شده را به خاطرش آورد. در مرحله بعد، 
 رد.آوزمینه به کارگیری عقل و آمادگی برای فهم حقایق را فراهم می

 خودشناسی-5
د، اید به آن توجه نموخودشناسی، تعبیر دیگری از حکمت است که ب

ای است برای معرفت و شناخت خداوند. چرا که خودشناسی مقدمه
تواند خودشناسی هم باشد. امیرالمؤمنین )ع( در این حال، حکمت می

أفضل الحکمة معرفة االنسان نفسه و وقوفه عند »فرمایند : باره می
برترین حکمت، خودشناسی انسان و از حد خود نگذشتن «  قدره

و من حکمته »اند : امام علی )ع( در جایی دیگر نیز فرموده .تاس
 .و  از حکمت آدمی است خودشناسی«. علمه بنفسه

 تواضع -6
 نداداده قرار یکدیگر کنار در را تواضع و حکمت احادیث، از برخی

 علیه) کاظم موسی امام انددانسته تواضع را حکیم شخص نشانه و
 هلالس فی ینبت الزرع إن»:  فرمود هشام به خطاب حدیثی در( السالم

 ال و المتواضع قلب فی تعمر الحکمه  وکذلک الصفا فی ینبت و ال
 روید،می نرم زمین در کشت! هشام ای الجبار؛ المتکبر قلب فی تعمر

 آباد متواضع شخص قلب در حکمت همچنین سخت، سنگ در نه
 را تواضع خداوند زیرا (28) «فراز گردن متکبر قلب در نه گردد،می

 .است داده قرار جهل ابزار از را تکبر و عقل ابزار
 شهوات کاستی -7

 ضَعفَت الحکمةُ قَوِیت ما کُلَّ»:  فرمایدمی( السالم علیه) علی امام
 . ایشان شودمی ضعیف شهوت گردد، قوی حکمت اندازه هر الشَّهوةُ؛

 بر الحکمةُ؛ لَک الشَّهوةَ تَکمل اغلبِ»:  فرمایدمی دیگر حدیث در
حکمت، به کسانی اعطا  «گردد کامل حکمتت تا شو، چیره شهوت

شود که دلبستگی زیادی به دار فانی نداشته و خود را از شهوات می
غیر منتفع بالحکمة عقلک معلوک »اند. امام علی )ع( : جدا کرده

رنجور است،  ای که از خشم و شهوتاندیشه« : بالغضب و الشهوة
 .بردای نمیهرهاز حکمت ب

 فرمانبرداری از خداوند -8
پایبندی به « رأس الحکمة لروم الحق و طاعة المحق»امام علی )ع( : 

باشد، اساس حکمت است. حق و فرمانبرداری از کسی که بر حق می
امر قضاء و حکمة، » : فرمایندنهج البالغه می 159و باز در خطبه 

یعنی فرمان حق حکم الزم و « و یرضاه آمان و رحمة. یقضی یعلم
 .کندبه علم حکم می حکمت است، و خشنودیش امان و رحمت،

ترس از خداوند، « :  رأس الحکمة مخافة اهللا»پیامبر اکرم )ص( : 
إن اشرف الحدیث ذکر اهللا و »امام علی )ع( :  .است رأس حکمت

بهترین سخن، یاد خداست و رأس حکمت، « رأس الحکمة طاعته
 .ستاطاعت از او

 صبر در راه تعلیم -9
از جمله عوامل مؤثر در تحصیل علم و حکمت، صبر در این راه 
است. در داستان خضر و حضرت موسی، بعد از اینکه حضرت موسی 

کند، اولین کاری که باید انجام دهد علیه السالم تقاضای تعلیم می
لَی بِعُک عَآل لَهُ مُوسَی هَلْ أَتََّ»بیند : صبر است، در برابر آنچه که می

کهف: «)أَنْ تُعَلَِّمَنِ مِمََّا عُلَِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنََّک لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِی صَبْرً
آیا تو را به شرط اینکه از بینشی »موسی به او گفت :  -( 18-66

 تو هرگز»گفت : « پیروی کنم؟ -ای به من یاد دهیکه آموخته شده

گوید تو طاقت روش او می توانی همپای من صبر کنی.خضر بهنمی
 «گوید طاقت تعلیم را نداریتعلیمی مرا نداری نمی

 تقویت حس حقیقت جویی-10
مسأله  دیگر در باب تعلیم و یادگیری، مسألهی تقویت حس حقیقت 
جویی است. این غریزه کم و بیش در هر انسانی وجود دارد که 

ود. این رکاوشگر و حقیقت جوست. و به همین علت دنبال علم می
همه تأکیدات قرآن به سیر و سفر و دستور به تفکر و تدبر در آیات 

های خدا در زمین، همه برای کسب علم و تقویت حس و نشانه
باشد.در بین سخنان امام علی علیه السالم حقیقت جویی در انسان می

خورد که حس کنجکاوی و حقیقت جویی نیز مواردی به چشم می
گیزاند خصوصاً در جاهایی که کلمات و عباراتی انخواننده را بر می

اند، اندیشه کنید، نظر کنید، و یا فکر کنیده را به کار برده»همچون 
 نمایدناخود آگاه توجه مخاطب را جلب می

 انضباط شخصی )داشتن نظم و هدف در زندگی(-11
اند و سالکان الهی که هدف عالی دارند، خستگی را خسته کرده

اینها تالش است و کوشش، نور است و فروغ، شور سراسر زندگی 
است و نشاط. چه زیبا و دلنشین است هنگامی که آن روزنه تبدیل 

 قیام جا همین او قیامت و موعود بهشت و فاضله  شود به مدینهمی
 معل گرو در او انسانی کمال و سعادت بهشت که فهمدمی و کندمی
 جوهر دو بلکه نیستند، عرض عمل و علم که فهمدمی و است عمل و

 و رسدمی فعلیت به صالح علم و علم با انسان و هستند ساز انسان
کمال است و کمال او همان سعادت اوست و سعادت  همان او فعلیت

فهمد که )و أن لیس او همان بهشت موعود اوست، و سر انجام می
( بنابراین خستگی، بی حالی، بی کاری، 39 :لالنسان الَّا ما سعی() نجم 

 تعطیلی، و مانند اینها از عالئم بی هدفی است.
 خواندن کتاب های آسمانی -12

 آسمانی کتاب فراگیری الهی، حکمت از بهره مندی هایراه از یکی
 ،129:  بقره)قرآن  آیات برخی در حکمت و کتاب واژه است. دو

:  مائده ؛113 ،54:  نساء ؛164 ،81 ،48:  آل عمران ؛231 ،151
 تفهیم کتاب، تعلیم از مقصود. اندشده ذکر هم با( 2:  جمعه ؛110
 طلعم حکمت، تعلیم از ومقصود است آن ادای کیفیت بیان و الفاظ
 بنابراین،(. 29) است شده نهاده ودیعت به کتاب در آنچه بر کردن
 راه آن، فراگیری که باشدمی حکمت بر مشتمل آسمانی کتاب

 (.31) است حکمت از بهرهمندی
 نفس تزکیه -13

 عمناب از برخی در آوردیم، تزکیه معنای تبیین و توضیح در آن چه
 هک گرفت نتیجه توانمی آن مجموع از است. آمده نیز دیگر لغوی

 .است دادن رشد و آراستن پیراستن، تزکیه، لغوی و اصلی معنای
 هدافا مهمترین از یکی عنوان به نفس تزکیه برای قرآنی نگرش در

 به نفس تزکیه. است شده بیان خاصی ارزش و ویژه جایگاه ایمان
 یهدرآ و است گرفته قرار قرآن توجه مورد پیامبران مأموریت عنوان

 دوم هدف عنوان به آن از آل عمران 164 آیه نیز و جمعه سوره 2
 خود تا اندآمده پیامبران که معنا این به. است شده یاد پیامبران بعثت

 انسان ازیر کنند؛ بشری نفوس تزکیه به اقدام بیرونی عامل عنوان به
 درون از هم تا است نیازمند کمال به رسیدن برای که است موجودی

 .گیرد قرار توجه مورد بیرون از هم و
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                   انکارو هم باالئی علی میثم  307

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 نفس که مادامی زیرا است پیامبران وظیفه بشرباالترین نفوس تزکیه
 و است شرک از تخلیه هاآن ترینمهم که اخالقی کثافات از بشر

 از نیز و است آن غیر و خودخواهی و تعصب و کبر و جهل از ناشی
 هب نیست ممکن نشود تخلیه رذیله اخالق و نکوهیده صفات باقی

 اندگفته دانشمندان که است این گردد آراسته حکمت و علم زیور
 است تحلیه از قبل تخلیه

 طهارت -14
صدر الدین قونوی در شرح اربعین این حدیث نورانی جناب شیخ کبیر 

را از وجود مقدس رسول گرامی اسالم صلَّی اهللا علیه نقل کرده است 
انَّ بعض اصحابه شکی الیه الفقر و القلة فقال له صلی اله علیه  (که

 1404، )صدر الدین قونوی و آله دم علی الطهارة یوسّع علیک الرزق(
( گناهان به طور کلی نجاسات باطنی هستند، منتهی بعضی از 5 :

کند، از گناهان طوری است که از باطن به ظاهر هم سرایت می
انَّ العبد لیحرم  (رسول خدا صلَّی اهللا علیه و آله مروی است که

الرَّزق بالذَّنب یصیبه( این حرمان گاهی نسبت به رزق معنوی و 
ق ظاهری، چه این که طاعات روحانی است و گاهی حرمان از رز

به طور کلی مطهرات هستند، گاهی این طهارت به طریق محو و عفو 
باشد )انَّ الحسنات یذهبن السیئات( و گاهی به طریق تبدیل و می

 (70:  فرقانمغفرت : )فأولئک یبدّل اهللا سیئاتهم حسنات() 
 احسان -15

 قرآن ت،اس الهی حکمت از بهره مندی زمینه نیکوکاری، و احسان
 از سخن که هنگامی به( 14:  قصص ؛22:  یوسف) آیات در کریم
 گوید،می موسی حضرت و یوسف حضرت به علم و حکمت دادن

 هبموا یعنی دهیممی پاداش را نیکوکاران چنین این»:  کندمی اضافه
 اندازه به کس هر و. نیست حساب بی پیامبران به حتی الهی

 .دگیرمی بهره الهی فیض کران بی دریای از احسانش و نیکوکاری
 أَشُدََّهُ بَلَغَ وَلَمََّا)»سوره قصص  14 آیه تفسیر در مکارم هللاآیت ا

( (14:  قصص)«الْمُحْسِنِینَ نَجْزِی وَکذَلِک وَعِلْمًا حُکمًا وَاسْتَوَی آتَینَاهُ
 دهدمی نشان خوبی به «الْمحسنینَ نَجزِی کَذلک»تعبیر :  نویسدمی

 خاطر به و الهیش، تقوای خاطر به( السالم علیه) موسی که حضرت
 دخداون که بود کرده پیدا را شایستگی این پاکش، و نیک اعمال
 بدهد. او به حکمت و علم پاداش

 بلوغ و رشد -16
 از بهره مندی برای ایزمینه فکری، و جسمی بلوغ قرآن نظر از

 بَلَغَ وَلَمََّا»:  فرمایدمی کریم قرآن در متعال خداوند .است حکمت
 و دادیم او به «الْمُحْسِنِینَ نَجْزِی لِکۖ  وَکذَ وَعِلْمًا حُکمًا آتَینَاهُ أَشُدََّهُ

 أَشُدََّهُ بَلَغَ وَلَمََّا» (22:  یوسف!»)دهیممی پاداش را نیکوکاران این چنین
 هک هنگامی و« الْمُحْسِنِینَ نَجْزِی وَکذَلِک وَعِلْمًا حُکمًا آتَینَاهُ وَاسْتَوَی

 این گونه و دادیم او به دانش و حکمت شد، کامل و نیرومند( موسی)
 آیه این تفسیر در ثقفی(. 14:  قصص) «!دهیممی جزا را نیکوکاران

 از مراد و است توانائی و قوت به معنای که اشد کلمه:  نویسدمی
 امام از معانی در و است ادراک و عقل کمال و قوی اعتدال استواء
 ملتحی استواء و سال هجده اشد که نموده نقل( السالم علیه) صادق
 رد،ک رشد موسی که همین:  نویسدمی نیز طبرسی همچنین است شدن

 بخشیدیم برتری دانش و حکمت به را او شد، کامل عقلش و
 تعقل و اندیشه -17

 در عقل متقارب و مترادف الفاظ و عقل مشتقات که آیاتی در تدبر
 یموهبت قرآن دیدگاه از عقل رسدمی نظر به. است رفته کار به آنها
 لعم سوی به هدایتگر و نافع علم آن، طریق از انسان که است الهی

 عمالاست گوناگونی معانی به روایات در عقل .نمایدمی کسب را صالح
 هکنند وادار و ادراک و تشخیص قوة آن، معانی از یکی که است شده

  است فساد و شر از وی بازدارندة و صالح و نیکی به انسان
 خَیرًا أُوتِی فَقَدْ الْحِکمَةَ یؤْتَ وَمَنْ یشَاءُ مَنْ الْحِکمَةَ یؤْتِی» آیه در

 خدا اینکه بیان از پس( 269:  بقره) «الْأَلْبَابِ أُولُو إِلََّا یذََّکرُ وَمَا کثِیرًا
 کثیر خیر حکمت و دهدمی بخواهد که کس هر به را حکمت

 این متذکر عقالً و خردمندان اولوااللباب، تنها که است آمده است،
 کس هر و بوده عقل حکمت، وجدان شرط بنابراین. شوندمی مطلب

 حدیث در. است برخوردار حکمت از عقل، از بهره مندی میزان به
 از حکمت است، شده بیان جهل و عقل جنود آن در که مشهوری

 در. است گرفته قرار جهل جنود از هوی مقابل در عقل، جنود
 و هوس هوی، و شده شمرده عقل آثار از حکمت زیادی احادیث
  است گردیده بیان عقل ضد شهوت

نکته  قابل توجه اینکه در روایات بسیاری همراه فکر کردن 
خاموشی نیز به کار رفته است. از جمله اینکه گفته شده است : 

باغ فکر است. در جایی دیگر امام خاموشی  -«الصََّمْتُ رَوْضَةُ الْفِکرِ»
علیه السالم خاموشی را عالمت نیل یعنی نجابت و تندی فطنت و 

اِلزَمِ الصََّمتَ یستَرْ »فرمایند : دانند. یا میدریافت و میوه عقل می
 «)یستَنِرْ( فِکرُک

 شکر -18
 ولی است شده شمرده حکمت نتایج از شکر لقمان سوره آیات در

 عنام این به دانست شکر را حکمت ایجاد عوامل از یکی بتوان شاید
 حق هک برسد قابلیت این به تواندمی پروردگار شکر با انسان که

 .گرداند نازل او بر را نعمت این و دهد قرار حکمت ظرف را او تعالی
 ادزی یعنی باشد طرفه دو شکر و حکمت رابطه رسدمی نظر به لذا

 در عالمه .شودمی منجر دیگر طرف افزایش به طرف هر در شدن
 لِابْنِهِ لُقْمَانُ قَالَ وَإِذْ»:  فرمایندمی چنین لقمان سوره 12 آیه توضیح

 کلمه «عَظِیمٌ لَظُلْمٌ الشَِّرْک إِنََّ بِاللََّهِ تُشْرِک لَا بُنَی یا یعِظُهُ وَهُوَ
 معنای به شودمی فهمیده استعمالش موارد از که طوری به« حکمت»

 وسط حد حکمت پس باشد، نافع که حدی در است علمی معرفت
 .است جربزه و جهل بین
 تقوا -19

یکی دیگر از عوامل مؤثر در دستیابی به علم و حکمت پاکی درون 
و تقوا و پرهیزگاری است. این مورد از مواردی است که به صورت 

فرماید غیر مستقیم در امر تعلیم و یادگیری مؤثر است. قرآن کریم می
لَمََّا بَلَغَ أَشُدََّهُ وَ اسْتَوی آتَیناهُ حُکماً وَ عِلْماً وَ کذلِک نَجْزِی وَ : »

و چون به رشد و کمال خویش رسید، به  -(14قصص : «)الْمُحْسِنِینَ
م. دهیاو حکمت و دانش عطا کردیم، و نیکوکاران را چنین پاداش می

یکمْ ا مَِّنکمْ یتْلُو عَلَکمَا أَرْسَلْنَا فِیکمْ رَسُولً»فرماید: در جایی دیگر می
همان  -(151بقره :  «)آیاتِنَا وَیزَکیکمْ وَیعَلَِّمُکمُ الْکتَابَ وَالْحِکمَةَ

ای از خودتان روانه کردیم، ]که[ طور که در میان شما، فرستاده
گرداند، و به شما خواند، و شما را پاک میآیات ما را بر شما می

 آموزد.کتاب و حکمت می
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کور بیان شده که قبل از تعلیم کتاب و حکمت پیامبران در آیات مذ
 وظیفهی تزکیه و پاک سازی درون مردم را بر عهده داشتند.

امام علی علیه السالم در جایی دیگر ورع را نیز عامل افزایش و یا 
پاکیزه  -«یزْکو الْعِلْمُ بِغَیرِ وَرَعٍ.»فرمایند : دانند و میپاکیزگی علم می

کند علم بغیر پرهیزگاری. جمال الدین فزایش نمیباشد یا انمی
یعنی غیر پرهیزگاری »گوید : خوانساری در شرح این سخن چنین می

شود، یا علمی که بوده چیزی سبب پاکیزگی علم یا فزایش آن نمی
 کندشود یا افزایش نمیباشد بی پرهیزگاری پاکیزه نمی

نی یع« مَةُ ضَعُفَتِ الشََّهوَةُکلََّما قَوِیتِ الحِک»فرمایند : حضرت علی می
گردد و از طرف قوی شدن حکمت باعث ضعیف شدن شهوت می

غالب شو بر « غلِبِ الشََّهوَةَ تَکمُلْ لَک الحِکمَةُ»فرمایند : دیگر می
خواهش و آرزو تا تمام شود از برای تو حکمت. نهایتاً اینکه یعنی 

به ضعیف حکمت با شهوت رابطه ی معکوس دارد. قوی شدن یکی 
 انجامد.شدن دیگری می

 زهد -20
 به حقیقت، این بر و دارد زهد با را پیوند حکمت، آشکارترین

 لیص) اکرم پیامبر. است شده تاکید احادیث در مختلفی، هایگونه
 فی الزهد اعطی الرجل رایتم اذا: » فرمودند( سلم و آله و علیه هللا

 دنیا رد که دید را کسی هرگاه الحکمه؛ یلقی فانه منه فاقتربوا الدنیا
 .«شودمی القا او به حکمت که شوید نزدیک او به کرده، پیشه زهد
 هللا أثبت الدنیا فی زهد من: «  فرمود( السالم علیه) صادق امام

 ءهاودوا داءها الدنیا عیوب وبصره لسانه بها وأنطق قلبه فی الحکمه 
 بی و زاهد به دنیا که کسی السالم؛ دار إلی سالما الدنیا من وأخرجه

 آن به را زبانش و دارد جا بر قلبش در را حکمت خدا باشد، رغبت
 او و گرداند بینا دوایش و درد و دنیا هایعیب به را او و سازد گویا

  «آورد در السالم دار بهشت به و کند بیرون سالم دنیا از را
 ترسی خدا -21

 هللا یصل) خدا پیامبر و دارد ترسی خدا با ناگستنی پیوندی حکمت،
 معرفی حکمت اساس و پایه را متعال خداوند از ترس ،(آله و علیه
 مةِالحک رأس» : فرمایندمی( آله و علیه هللا صلی) اکرم پیامبر. کندمی

 «عزوجل است خداوند از ترس حکمت اساس عزوجل؛ِ اللَّه مخافَةُ
 حکمةٍ؛ کُلِّ رِأسِ اللَّه خَشیةُ:  که است شده نقل ایشان از دیگر جای. 

 اطاعت روایات، از برخی است. در حکمتی هر اساس خداوند از بیم
 شده معرفی حکمت خاستگاه و ریشه عنوان به متعال خداوند از

 أشرَف إنَّ» : فرمایدمی( آله و علیه هللا صلی) اللَّه رسول. است
 رذک سخن، برترین طاعتُه؛ الحکمةِ رأس و تَعالی اللَّه ذکرُ الحدیث
  اوست فرمانبرداری حکمت، اساس و است متعال خداوند

 سکوت -22
 اکرم پیامبر است، سکوت و خاموشی حکمت هایزمینه از یکی

 المؤمنَ رأَیتُم إذا»:  فرمایدمی حدیثی در( سلم و آله و علیه هللا صلی)
 دیدید، خاموش را مؤمن هرگاه الحکمةَ؛ یلقی فَإِنَِّه منه فَادنوا صموتًا
 حدیث در «شودمی القا او به حکمت زیرا شوید؛ نزدیک به او

 شمرده حکمت درهای از دری را خاموشی ،(ع) رضا امام دیگری
 الحلم:  الفقه عالمات من:  السالم علیه الرضا اإلمام: «  فرمایدمی

 الصمت إنَّ الحکمةِ، أبوابِ من باب الصمت إنَّ الصمت، و والعلم
 یبردبار فقاهت هاینشانه از خَیرٍ؛ کُلِّ علی دلیلٌ إنَّه المحبةَ، یکسب

 است، حکمت درهای از یکی خاموشی همانا است، خاموشی و علم و
 «.باشدمی خیری امر هر راهنمای و آوردمی محبت خاموشی همانا

 دعا -23
یکی دیگر از عوامل اعطای حکمت، دعا کردن و طلب حاجت از 

گیرد و گاهی از میخداست. دعا گاهی از سوی خود فرد صورت 
رسد؛ چنان تر به اجابت میسوی دیگری و دعا برای دیگران، سریع

که حضرت ابراهیم السالم برای امت محمدی دعا کرد و خداوند 
آن را به اجابت رسانید، حضرت محمد، را به پیامبری برگزید و به 

مْ مْ یتْلُو عَلَیهِرَبََّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْهُ»او علم و حکمت عطا کرد 
آیاتِک وَیعَلَِّمُهُمُ الْکتَابَ وَالْحِکمَةَ وَیزَکیهِمْ إِنََّک أَنْتَ الْعَزِیزُ 

پروردگارا، در میان آنان رسولی از خودشان برانگیز که بر «)الْحَکیمُ
آنان تالوت آیات تو کند و آنان را علم کتاب و حکمت بیاموزد و 

منزه سازد، که تو بر هر کار که  روانشان را )از هر زشتی( پاک و
 (.خواهی قدرت و علم کامل داری

 اخالص در عمل -24
السالم : عِندَ تَحَقُّقِ اإلِخالصِ تَستَنیرُ البَصائِرُ : امام اإلمام علی علیه

 السالم : هُدِیالسالم : با تحقَّق اخالص، دیدگان نور عنه علیهعلی علیه
السالم : آنکه ایمانش را خالص کرد، علیهمَن أخلَصَ إیمانَهُ : امام علی 

 هدایت یافت.
شما اگر نیت خود را خالص  "امام خمینی در این رابطه می فرمایند :

کنید، عمل خود را صالح نمایید حب نفس و حب جاه را از دل بیرون 
 .باشدکنید، مقامات عالیه و درجات رفیعه برای شما تهیه و آماده می

 یمانهخواندن سخنان حک -25
انسانی که مرتب سخنان حیمانه حکیمان را مورد مطالعه قرار دهد 
بعد از مدتی سخنان او نیز همانند آنها حکیمانه می شود و این 
حکمت از قلب به زبانش و از زبان به قلبش مدام نقل و انتقال پیدا 

 می کند. 
خواندن سخنان حکیمانه باعث می شود که حکمت در قلب و دل 

شود و از حالت افسردگی و خستگی بیرون آید و پرتالش  آدمی زنده
به سمت معرفت حرکت کند در این زمینه امام علی )ع( می فرمایند 

وَ قَالَ )علیه السالم(: إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ، فَابْتَغُوا : 
ع(: این دلها هم ملول مى لَهَا طَرَائِفَ ]الْحِکْمَةِ[ الْحِکَمِ و فرمود )

نشاط آن )زنده شوند، آنسان، که تن ها ملول مى شوند. پس براى 
)نهج البالغه : .سخنان نغز و حکمت آمیز بجوییدکردنشان( 

 (91حکمت
 تیزبینی -26

یکی دیگر از عواملی که باعث دستیابی به حکمت می گردد نگاه با 
دیده شمندانه به پبصیرت و تیزبینی است که انسان متفکرانه و هو

ها بنگرد و در آنها تامل کند این تیزبینی و با دقت نگاه کردن باعث 
افزایش حکمت در قلب و شعله ور شدن آن می گردد در این باره 

فَمَنْ تَبَصَّرَ فِی الْفِطْنَةِ تَبَیَّنَتْ لَهُ الْحِکْمَةُ وَ امام علی )ع( می فرماید :... 
کْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ وَ مَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَکَأَنَّمَا کَانَ فِی مَنْ تَبَیَّنَتْ لَهُ الْحِ

هر که از روى هوشمندى نگرد، حکمت بر وى آشکار  ...الْأَوَّلِینَ
شود و هر که از حکمت بر وى آشکار شود، آموخته است که 
چگونه از حوادث عبرت گیرد و هر که عبرت گرفتن را آموزد، 
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                   انکارو هم باالئی علی میثم  309

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

)نهج البالغه : حکمت .ان در گذشته، زیسته استگویى با گذشتگ
31) 
 اسما الحسنی -27

از امام علی علیه السالم نقل شده است : که فرمود : الذکر ذکران : 
ذکرعند المصیبه حسن جمیل و افضل من ذالک ذکر اهللا عند ما حرم 
اهللا علیک فیکون ذالک حاجزاً. ذکر بر دو گونه است : یاد کردن 

مصیبت، زیبا و جالب است و از آن برتر، که خدا را  خدا به هنگام
 در برابر گناهان یاد کنی، و میان تو حرام سدی ایجاد نماید )مجلسی

(. در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا علیه 55:  75، ج 1404، 
خوانیم که فرمود: من ذکر اهللا و لم یستبق الی لقائه فقد السالم می

ذکر خدا بگوید به سوی القای او سبقت استهزء بنفسه، کسی که 
نجوید )و اعمال نیک برای رستاخیز فراهم نسازد( خود را به سخریه 

 ( 356: 1404،  گرفته است )مجلسی

 استاد -28
وجود مقدس حضرت سید الساجدین علی بنا بر نقل مرحوم مجلسی 

در انسان « هَلَکَ مَن لیس له حکیمٌ یُرشِده»در بحار االنوار فرمود : 
تمام ابعاد زندگی احتیاج به هادی و حکیم دارد. اما در سیره علمی 
نیاز انسان به راهنمای خبیر ضروری تر است علمی سیر و سلوک 
عملی و تحوالت روحی انسان که بدون مربی و استاد زبان فهم 

 هالکت و نابودی او را تهدید میکند.
النَّاس ثاَلثه »د : امیر المؤمنین)علیه السالم( در منشور معرفت فرمو
)نهج البالغه : « فَعالِم ربّانی  و مُتَعَلِّمٍ على سبیل نجاةٍ و هَمَجٌ رَعاعٌ...

( این کالم نوران حضرت وصی سالم اهللا علیه در بیان 147حکمت 
همین مطلب مهم است که انسان حکیم و عالم ربانی شده است و یا 

ار استاد ربانی قر در مسیر سیر و سلوک انسان تحت تربیت و ارشاد
گرفته است که این سبیل و فالح و رستگاری می باشد. در برابر آن 
دو گروه، کسانی که نهال وجود خویش را به دست مربی و حکیم 
الهى نسپارند، اینها همه رعاع هستند. درباره اینها حضرت فرمود : 

لم  ر العِلمِ واَتباع کُلِّ ناعِقٍ یمیلُون مع کُل ریحٍ لَم یَستَضِسئوا بِنو»
در حقیقت، این بیان حضرت امیرالمومنین « یَلجَؤوا إلى رکن وَثیقِ

شرح حال هالک شده گان مسیر زندگی انسانی است و این که فرمود 
سر مطلب همان است که وجود مطهر امام « لم یستضیئوا بنور العلم»

ت لینسان را قاب« ألعلم اال من عالم ربانی»هفتم له به هشام فرمود : 
و لیاقتی است که اگر نهال وجودش را به دست مربیان کامل و 
مکمل یعنی عالم ربانی و حکیم مرشد الهی بسپارد و دستورالعمل 
باغبان دین و نهال پرور و انسان ساز را در متن وجود و شئون زندی 

 روحی پیدا می کند که مشود شجره طیبه. 

خواهد، حکمت را می هر کس»پیامبر اکرم و در روایتی فرمودند : 
اند : و در روایت دیگری نیز فرموده« اهل بیت من را دوست بدارد

هر کس علی )ع( را دوست بدارد، خداوند حکمت را در قلبش »
البته «. سازدکند و سخن درست را بر زبانش جاری میایجاد می

تواند صورت پذیرد؛ اعطای این حکمت توسط خداوند، از دو راه می
آن از طریق اهل بیت ع و دیگری، اعطای بدون واسطه یکی کسب 

 توسط خداوند.
 

 گیرینتیجه
حکمت و راهکارهای دستیابی به آن از دیدگاه  هدف از این پژوهش

 نیز حدود و حکمت واژة بار بیست می باشد. در قرآن متون دینی
 برای که لغوی تعاریف میـان اسـت. از آمـده حکـم کلمـة صد بار
 آیات که دارد وجود حکمت برای بنیادین تعریف دو شده حکمت

و  منع یکی: دارد تکیه معنی دو بدین بیشتر و احادیث قرآن
با  دو معنی این ارتباط. و اسـتواری استحکام و دیگری بازدارندگی

 کـه عقلـی معلومات یا و خلل از خالی که علمی که است آن هم
 والاح استواری سبب باشد، و محکم استوار یعنی کذب، و ازخطا دور

و  و زشت خوی نادانی از آدمی و مانع گرددمی و افعال و افکار
مأل احمد نراقی حکمت را علم به حقایق اشیا  .گرددمی نادرستی

( را 269)بقره :  «الحکمة... و من یوت »تعریف کرده و آیه شریفه 
دانشمندی، هرکه را اعطا شد او علم و »کند : این گونه ترجمه می

 .«به تحقیق که خیر بسیار به او اعطا شده است.
 است آمده اسالم گرامی پیامبر از دیگر احادیث در روایی منابع در
 در «تاس پیامبر یک گویا حکیم، نَبِیا؛ یکونَ أن الحکیم کاد»:  که

 المساکینَ أقعدت الحکمةُ»:  خوانیممی حضرت آن از دیگری حدیث
می  دانشمندان جایگاه بر را مستمندان حکمت، العلَماء؛ مقاعد
 الحکمةَ إنَّ»: است شده نقل ایشان از دیگری حدیث در یا.«نشاند
 مجالس تُجلسه حتَّی المملوک العبد وتَرفَع شَرَفًا، الشَّریف تَزید

 تا را مملوک بنده و افزایدمی را بزرگوار شرف حکمت، الملوک؛
پس از بحث و تحقیق فراوان در مورد  «.کشدمی باال ملوک مجلس

این که با چه راهکارهایی می توان به حکمت دست یافت به نتایج 
 زیر رسیدیم که به اختصار در قالب نمودار بیان می گردد
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راهکارهای دستیابی به حکمت

دعا

سکوت1.

خدا ترسی1.

زهد1.

تقوا1.

شکر1.

اندیشه و تعقل

رشد و بلوغ

احسان1.

خواندن کتاب های آسمانی1.

طهارت

تزکیه نفس

انضباط شخصی 

تقویت حس حقیقت جویی

صبر در راه تعلیم

فرمانبرداری از خداوند

کاستی شهوات

تواضع

خودشناسی

اگاهی از یگانگی خدا

رهایی از غفلت

میل به کسب علم و آگاهی

تزکیه و تهذیب نفس

اخالص در عمل

اهمیت به نوع خوراک

خواندن سخنان حکیمانه1.

تیزبینی1.

ذکر و راز و نیاز1.

الگو پذیری از زندگی علماء

دوستی اهل بیت
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حکمت، حاصل تهذیب دل یا عقل است که در نتیجه ی آن ابعاد 
نظری و عملی وجـود انـسانی شکوفا شده، عقل عملی با انجام فضایل 

صعود می کند و موجب ارتقای انس ان در مرتبه به مراتب واالتر 
حکمت نظری نیز می شود.  باید بیان داشت که طریق سیر و سلوک 
در عرفان اصیل اسالمی نمی تواند، بدون اخالق، آن هم اخالقی که 

 الم()علیهم السمشتق و منشعب از کالم وحی و گفتار و کردار معصومین
باشد. از سوی دیگر نیز می باشد، برای هیچ جویای حقیقتی هموار 

توان گفت که رسیدن به اخالق الهی جز با عنایت حق تعالی 
 امکانپذیر نمی باشد.

جهت تحکیم حکمت و موفق شدن در مواجهه با موانع حکمت فرد 
می بایست مرتب مراقبت کند و خود را محاسبه کند و در صورت 

این راه منحرف نیاز با خود مشارطه و معاقبه کند تا خدای نکرده از 

نگردد و هر روز چشمه های حکمت بیشتری در قلب او بجوشد. 
در این حین فرد می بایست خود را ارزیابی کند و ببیند که آیا آثار 
حکمت بر او متجلی شده است یا خیر. به همین جهت در این 
پژوهش تحقیقات مفصلی در مورد این که حکمت چه آثاری بر 

شد که به اختصار در نمودار آمده است .  روی فرد می گذارد انجام
فرد سالک با بررسی تک تک این آثار و بررسی خود می بایست 
دریابد که تا چه حد آثار حکمت در وی به معنای واقعی کلمه 
متجلی شده است و در صورتی که این آثار در وی ایجاد نشده بود به 

ثراتی که خو و اعمالش شک کند و چاره جویی کند. این آثار و ا
حکمت می بایست روی فرد بگذارد به صورت اجمالی و نموداری 

 بیان گردیده است: 
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آثار حکمت

آثار اعتقادی و دینی

توحید و دوری از شرک

ترس از خدا

اطاعت خدا

آگاهی از محاسبه اعمال

حفظ دین

خیر کثیر

امر به معروف و نهی از منکر

مالزمت با حق

دعوت به سوی حق

برطرف شدن اختالفات دینی

رستگاری

آثار اخالقی

آثار فردی

خود شناسی

متخلق به اخالق الهی

رعایت اعتدال

مقابله وسوسه های شیطانی

صبر

زهد و بریدن از دنیا

عبرت آموزی

سکوت یا سخن اندک 

باز داشتن از شهوت

شکر خداوند

رشد

آثار جمعی

تواضع و پرهیز از غرور

ترک مزاح و مسخرگی 

دوری از خدعه و نیرنگ

رفق و مدارا با مردم

آثار اجتماعی حکمت

موعظه نمودن دیگران

کسب جایگاه رفیع

اطاعت از رهبر و مسئول

رعایت عدالت

عفو و گذشت

انفاق

از بین بردن درد نادانی
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از نظر نگارنده به نظر می رسد هر کدام از راهکارها به تنهایی 

سبب است  خود در بردارنده سایر راهکارها نیز می باشد به همین
که در قرآن و احادیث به تنهایی هر کدام از راهکارها را جهت 
رسیدن و دستیابی به حکمت کافی می داند مثال در احادیث بیان 
شده است هرکس ورع بورزد)بدون گفتن سایر عوامل( ما به او 
حکمت می دهیم چرا که خود این به تنهایی شامل تمامی راهکارها 

ی باشد بنابراین اگر فقط یکی از راهکارها را و از بین بردن موانع م
 با دقت انسان در پیش بگیرد او را به سرمنزل مقصود خواهد رساند
با توجه به دستاوردهای پژوهش به این نتیجه می رسیم که برخالف 
فرضیه تحقیق راهکار دستیابی به حکمت از راه ریاضت های خاص 

کمت زدودن غبارهای نیست بلکه در اسالم راهکار دستیابی به ح
درونی و حرکت در مسیر حق با توجه به تعالیم و دستورات اسالم 
زیر نظر استاد جامع و حق جوست همچنین برخالف فرضیه دیگر 
تحقیق این راه برای همگان باز است و فقط اختصاص به افراد خاص 
ندارد بلکه هر فردی می تواند با تاسی به راهکارهای ارائه شده در 

حقیق به باالترین سرچشمه های حکمت دست یابد و خود و این ت
 دیگران را سیراب کند.

علم و  لتوان گفت که، هدف اساسی از تحصی به طور کلی می
ن امر یت و رستگاری و قرب الهی است. ادحکمت رسیدن به سعا

ند، به ینما لعم دکه عالم و حکیم به علم خو دشو می ققزمانی مح
نیز داشته باشند و از علم و حکمت به عنوان الهی  یف، هد الوهع

ابزاری برای اهداف واالتر استفاده شود، و گرنه علمی که از حد 
ن انسا. مادیات و دنیای ظاهر فراتر نرود علم نیست بلکه جهل است

مظهر جامع اسماء الهی و نسخه عالم تکوین است، بنابراین عوالم 
وت در وجود انسان قرار داده متناظر بـا عـالم کبیـر ازناسوت تا اله

غایی و به  شده است. کمال و سعادت واقعی در نیل به حقیقـت
است و آن نیز به مفهوم ارتقاء نفس ناطقـه از « قرب الهی»تعبیری 

عـالم ناسـوت یـاشهادت به عوالم باالتر و تا مقام و مرتبه ای است 
  نماند.  که در حق فانی گردد و هیچ منیت و انانیتی از او باقی
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