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Abstract  
Wisdom and political wisdom are concepts with roots in Iranian-Islamic knowledge and 
civilization .The present paper aims to explain the essence of wisdom and political wisdom 
in Quran and Hadith, so that one can explain the application of Islamic political wisdom in 
today's world politics. Thus, we first explain the meaning of wisdom and its politicality and 
then we clarify it based on Quran verses. Then, in order to achieve a more objective and 
practical sense of this concept, we will first explore wisdom and political wisdom in 
interpretations and then in the Hadiths. This meaning shows that political wisdom is a 
practical and functional process which result in the best and most proper decisions and 
actions in every situation for political and government fields. One of the findings of the 
present article is the presentation of sources of wisdom from viewpoint of Quran and 
Hadith. The results show that "revelation", "reason" and "self-actualization" are the three 
main sources of wisdom; The first source, that is revelation, is related to Islam and divine 
religions, while the other two are ultra-religious and all human beings can reach wisdom 
through them.  
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 چكيده
دارند. هدف مقاله، تبيين چيستي حكمت و  حكمت و حكمت سياسي از مفاهيمي هستند كه در دانش و تمدن ايراني اسالمي ريشه

ي سياست در جهان كنوني را توضيح  نحوي كه بتوان كاربرد حكمت سياسي اسالمي در حوزه حكمت سياسي در قرآن و حديث است به
بودن آن را توضيح داده و سپس برمبناي آيات قرآن، آن را تبيين خواهيم نمود. در ادامه،  منظور ابتدا معناي حكمت و سياسي داد. بدين

تري از اين مفهوم، حكمت و حكمت سياسي را ابتدا در تفاسير و سپس در احاديث كاوش  تر و عملي منظور دستيابي به معناي عيني به
ترين تصميمات و عملكرد  دهد كه حكمت سياسي، يك فرايند عملي و كاركردي است و بهترين و مناسب معنا نشان ميخواهيم كرد. اين 

دنبال دارد. از دستاوردهاي اين مقاله، معرفي منابع حكمت از ديدگاه قرآن و  ي سياست و حكومت به ممكن در هر شرايط را در حوزه
باشند؛ با  يابي به حكمت مي ، سه منبع اصلي براي دست"خودسازي"و  "عقل"، "وحي"دهند كه  باشد. نتايج نشان مي حديث مي

ها  به اسالم و اديان الهي اختصاص دارد، اما دو منبع ديگر، فرامذهبي هستند و تمام انسان -يعني وحي  -تفاوت كه منبع نخست  اين
 ها به حكمت دست پيدا كنند.  توانند از طريق آن مي

 
 حكمت، حكمت سياسي، اسالم، قرآن، سياست اسالمي. ي:هاي كليد  واژه
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 مقدمه 
هاي عميق در دانش و تمدن ايراني و اسالمي   حكمت از موضوعات و مفاهيم مهم با ريشه

 گرايانه است و در  كامالً عمل ي معناييِ آن، سياسي و اجتماعي است؛ ثانياً  است. اوالً جوهره

هاي   حال در مورد حكمت سياسي و كاركرد آن در نظام  با اينكند.   ي اجرا تحقق پيدا مي  عرصه
ترِ حكمت، و   برآمده از مفهوم كالن "حكمت سياسي"تر بحث شده است.   سياسي اجتماعي كم

تبع آن، در   اي از حكمت سياسي است كه در قرآن ريشه دارد؛ به  شاخه "حكمت سياسيِ اسالمي"
هاي   توان متناسب با پيچيدگي نظام  ده است. امروزه مياحاديث و تفاسير نيز بدان پرداخته ش

 سخن گفت. اين امر،  "حكمت سياسي اسالمي"تر از   صورت تخصصي  سياسي اجتماعي، به

 ي مقاله حاضر است.  مسأله

سراغ نوعِ   براي فهم حكمت سياسي اسالمي، ابتدا بايد حكمت اسالمي را بفهميم و سپس به
كه با رويكرد سياسي اجتماعي به خوانش و تفسير همان حكمت اسالمي   نسياسيِ آن برويم؛ يا اي

كه حكمت را يك مفهوم سياسي اجتماعي دانستيم، راه دوم به صواب   بپردازيم. با توجه به اين
حكمت و حكمت سياسي در قرآن و حديث به "تر است. پرسش اصلي مقاله اين است كه:   نزديك

از  "هاي سياسي اجتماعي امروزي قابليت و امكان اجرا دارد؟  مچه معناست و تا چه حد در نظا
اي نيستيم، مقاله فاقد فرضيه است؛ اما هدف آن است   جايي كه درصدد رد يا اثبات هيچ گزاره  آن

 كه به بازخواني مفهوم حكمت سياسي با رويكرد امروزي بپردازيم.
ايم كه اين اوالً و   حكمت پرداخته و نشان داده ي  منظور، در ابتدا به تبيين معنا و پيشينه  اين  به

تنيده است. در ادامه، به   اساساً اين مفهوم، سياسي اجتماعي است؛ ثانياً بعد نظري و عملي آن درهم
ايم و آن را در چند كتاب تفسيري مهم به بحث   معناي حكمت و ابعاد سياسيِ آن در قرآن پرداخته

حكمت و حكمت سياسي در حديث است كه در آن، يازده معناي  ايم. بخش ديگر مقاله،  گذاشته
ايم؛ طبعاً رويكرد سياسي اجتماعي در   شده در احاديث پيرامون حكمت را استخراج كرده  مطرح

بندي منابع حكمت روي آورده و   تبيين و خوانش اين احاديث غالب بوده است. در پايان، به طبقه
مثابه سه منبع منتهي به حكمت سخن   به "هذيب نفسخودسازي و ت"و  "وحي"، "عقل"از: 
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ي   ايم حكمت سياسي موجود در قرآن و حديث، صبغه  گيري نيز سعي كرده  ايم. در نتيجه  گفته
 تري داشته باشد.  كاربردي و امروزي بيش

 ي حكمت  . معنا و پيشينه1
و تظاهر آن نيز در ترين تجلي   ، امر سياسي اجتماعي است و بيش"حكمت"ي معناي   جوهره

دانسته شده و معناي  "حكَم"ي   افتد. حكمت از ريشه  ي نظام سياسي و كشورداري اتفاق مي  حوزه
(بازداشتن چيزي از فساد و تباهي) است (ابن فارس،  "بازداشتن"و  "داشتن  نگه"، "منع"اول آن: 

). لگام اسب 66-67: 3ق، ج1409و فراهيدي،  137م، 1979ق/1399؛ زمخشري، 91: 2ق، ج1404
آورد. اين معني به   كنترل درمي  دارد و به  گويند، چون اسب را از چموشي باز مي  را حكَمـه مي

اند كه انسان را از جهل و   هاي مختلف تسري پيدا كرده است؛ مثالً حكمت را علمي دانسته  عرصه
 ).1901-1902: 5ق، ج1407، و ابن حماد جوهري 45: 6، ج1375دارد (طريحي،   كار زشت بازمي

فارس پس از بيان معناي   ، سياسي و اجتماعي است. ابن"حكمت"وجه اصلي و غالب معناي 
معناي   معناي داوري و چه به  داند. حكم چه به  مي "حكم"، منع از ظلم را نخستين كاربرد "منع"

كند؛ فرمانروا را حاكم   كند. حكمِ قاضي از ظلم جلوگيري مي  حكومت، اين واژه را سياسي مي
ي   : ذيل واژه3ق، ج1409اند، چون قرار است ستمگر را از ستمگري باز دارد (فراهيدي،   خوانده

كند و يادآور   ريشگي و پيوند حكمت و حكومت را معنادارتر مي  حكم). اين معنا براي حاكم، هم
). 66-67م: 1995شود (حائري يزدي،   در ايران باستان مي -شاه   فيلسوف -ي حكيمِ حاكم   انديشه
اي مهم در مفهوم حكمت، معناي ديگر حكم: عدل، علم و   عنوان مؤلفه  به "بازدارندگي"بر   عالوه

) و نهادن امور 1902-1901: 5ق، ج1407و ابن حماد جوهري،  66: 3ق، ج1409حلم (فراهيدي، 
ازپيش سياسي و اجتماعي كرده   شاست؛ اين معنا آن را بي "عدالت"و  "تعادل"در جاي خود يا 
 ).41: 1370است (جرجاني، 

نحو ايجابي و چه سلبي (همان)، يا   دادن چيزي به چيز ديگر، چه به  معناي ديگر حكم، نسبت
ويژه در   كردن، به  است كه با مفهوم حكمت نيز ارتباط دارد. درست داوري "كردن  حكم"همان 

شمار   گيري است و عمل درست از اقتضائات حكمت به  ميمي الزم براي تص  شرايط سخت، مقدمه
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داند كه حكيم را   رو حكمت مي  ق) ضمن تاييد مطالب فوق، حكمت را از آن1405رود. فيومي (  مي
بودن است   معناي محكم و مستحكم  ). حكم در باب افعال به145: 1كند (ج  از اخالق ناپسند منع مي

داند كه   معناي كسي مي  معناي عالم و هم به  ) حكيم را هم بهم1988ق/1408(همان). طبرسي (
نگري و   چنين اقتضاي حكمت، منع و دوري از جهل، سطحي  ). هم494: 8كارهايش متقن است (ج

 ).95م: 1952ق/1372انجام كارهاي ناشايست است (سجستاني، 
شناخت بهترين امور و . 1ي معاني ديگري كه براي حكمت ذكر شده، عبارت است از:   از جمله

يافتن به حقيقت   . دست2)؛ 140: 12م، ج1994ق/1414ها (ابن منظور،   ها با برترين دانش  راه
. سخنِ 4. علمِ همراه با عمل؛ 3)؛ 249م: 1992ق/1413كمك علم و عقل (راغب اصفهاني،   به

كمك   نشي كه آدمي به. دا6)؛ 41: 1370دور از حشو (جرجاني،   . سخنِ معقول به5مطابق با حق؛ 
و قرشي بنابي،  268: 2ق، ج1405الهدي،   دهد (علم  آن، افعالش را از روي تدبير و اتقان انجام مي

 ).161: 2، ج1371
شود كه در نهايت   كه حكمت به دانش و دانايي درست و مستحكم و متقن گفته مي  ي اين  نتيجه

ي توامان نظري و   ليل، حكمت داراي دو جنبهد  همين  به عملِ پسنديده و درست منجر شود؛ به
ي   كند و در جنبه  نگري جلوگيري مي  ي نظري، حكمت از ناداني و سطحي  عملي است؛ در جنبه

بودن نيز در   چنين معناي محكم و مستحكم  دارد. هم  عملي، انسان را از اخالق و رفتار ناپسند باز مي
كه معناي حكمت   ي جالب اين  دوري از خطا است. نكته بر تأكيدشود كه   حكمت و حكيم ديده مي

همانند معناي عقل است؛ معناي لغوي عقل نيز منع است و عقلْ انسان را از جهل و اعمال 
 ).85-89: 1379و برنجكار،  18-20: 1388دارد (خسروپناه،   نادرست باز مي

)، عدل، حلم و 45: 2تا، ج  يدر زبان و ادبيات فارسي، حكمت به معاني: دانايي (احمدنگري، ب
) و نيز دليل و سبب و 9162-9163: 6، ج1377 گفتاري (دهخدا،  كرداري، راست  بردباري، درست

كار   ) به9166: 6، ج1377و دهخدا،  701: 1م، ج1996جهت و غايت (فايده و مصلحت) (تهانوي، 
جا كه در   است. از آن "زانگيفر"ترين معادل فارسي براي حكمت،   ترين و كامل  رفته است. نزديك

ها، پندها و اشعار كوتاه   تاريخ ادبيات فارسي، سخنان حكيمانه معموالً در قالب كلمات قصار، مثل
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رو   ي چنين ميراثي است؛ از همين  كننده  تداعي "حكمت"ي   عرضه شده است، معموالً كاربرد كلمه
ي فردوسي، گلستان و بوستان   ند شاهنامههاي حكمي آثار بزرگان ادب فارسي مان  بررسي انديشه

سعدي، آثار نظامي، خيام، ناصر خسرو، سنايي و نظاير ايشان، و نيز آثار حكمي و عرفاني و رمزي، 
و  106، 61، 20: 1، ج1362ها، از منظر حكمت قابل بررسي هستند (آشتياني،   ها و اندرزنامه  پندنامه

دست متون يا ادبيات حكمي   اگرچه پژوهشگران از اين ).47و  11: 1312و عطار نيشابوري،  132
هاي منسجم   هاي حكْمي و فكري در قالب  ندرت به استخراج دستگاه  اند، اما به  بسيار استفاده كرده

نوعي با سياست و حكومت پيوند عملي داشته است، اما در   كه هميشه حكمت به  اند. با اين  پرداخته
 بحث نشده است. "سياست مدرن"و  "حكمت" دو قرن اخير، نسبت بين

منظر به ديني و غيرديني، يا الهي و انساني؛ و از منظر ديگر به نظري و عملي   حكمت را از يك
هاي ديني، امري الهي است و تنها   در برداشت -چه نظري و چه عملي  -اند. حكمت   تقسيم كرده

هاي   مند شود. در سنّت اسالمي، خداوند به اسم  تواند از آن بهره  به خواست و لطف الهي انسان مي
هاي غيرديني، حكمت بدون مدد   خوانده شده است. در برداشت "الحاكم"و  "الحكيم"و  "الحكَم"

يافتني است و گوهر آن، معرفت معطوف به عملي است كه آدمي را قادر   وحي نيز براي آدمي دست
كه   هاي ديني از حكمت، با اين  البته در برداشت هد.كند زندگي خوبي را براي خود سامان د  مي

، ولي امكان اعطاي حكمت به "كند  خداوند به هركس بخواهد حكمت عطا مي"تصريح شده كه 
 غيرمؤمنان و غيرمسلمانان منتفي نيست.

معناي نظام فلسفي هم باشد. در   تواند به  حكمت در بعد نظري، چه ديني چه غيرديني، مي
ي الزم   است، مقدمه تأكيدعملي، دانايي و معرفتي كه در فهم و عمق تفكر انسان مورد حكمت 

براي عمل است و اساساً دانش و معرفتي كه به كار نيايد و عملي نشود، يا عملي كه بدون دانش و 
ديگر، حكمت در سنت فلسفي ايراني اسالمي به   معرفت عميق باشد، حكمت نيست. ازسوي

اند كه در   ملي تقسيم شده است، حكمت نظري را دانش مربوط به اموري دانستهحكمت نظري و ع
اند كه مربوط به اراده و   ي اراده و اختيار انسان نيست؛ حكمت عملي را نيز دانشي دانسته  حيطه

دانشي نيست كه  ). مراد از حكمت نظري،40، 1391اختيار انسان است (طوسي، اخالق ناصري،
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كم   ي عمل نداشته باشد، بلكه حكمت نظري دست  آن هيچ ارتباطي به حوزه دانستن و ندانستن
آن تفكيك ثنايي حكمت  ي بعيد در خدمت عقل عملي است؛ اگر غير از اين باشد،  عنوان مقدمه  به

 ي اين مفهوم كه حكمت عمل براساس دانش و دانايي عميق است، سازگار نخواهد بود.  مايه  با جان
هايي از كتاب مقدس،   يمي، حكمت پيوند وثيقي با دين دارد؛ جنبه حكْمي بخشدر اديان ابراه

گران غربي در   ويژه در حكمت سليمان، كتاب ايوب و كتاب جامع بسيار برجسته است. پژوهش  به
النهرين (سومر و بابل)،   ترتيب تاريخي بر سهم بين  بررسي مفهوم حكمت از منظر ديني فرهنگي، به

هاي هندو، تائو، بودا و كنفوسيوس   ي شرقي بر اهميت آيين  ديت و مسيحيت؛ و در حوزهمصر، يهو
، 1388اند (حسيني،   اند، اما از سهم قابل توجه ايران باستان و آيين زردشت غافل مانده  كرده تأكيد

 ).748: 13ج
تر   وثيقبرخي معتقدند ارتباط حكمت و فلسفه در سنت اسالمي، از ارتباط حكمت و دين هم 

اي از تاريخ   اي كه بخش عمده  گونه  بوده است. فلسفه از نظر مفهومي با حكمت پيوند دارد، به
گويد آن را در يونان   فلسفه، همان تاريخ حكمت است. براي مثال، فارابي پس از تعريف فلسفه مي

اط حكمت با فلسفه ). نگارنده ترديد دارد كه ارتب 86م: 1995اند (الفارابي،   گفته  مي "حكمت"
ي   تر از ارتباط آن با دين بوده باشد؛ برعكس، حكمت چه در ايران باستان و چه در دوره  بيش

ي نظر و عمل   تري با دين داشته است؛ چون دين هر دو جنبه  داليل متعددي پيوند عميق  اسالم، به
اند   تنيده  توايي چنان درهمرا مد نظر دارد. در سنّت اسالمي، فلسفه و حكمت از نظر معنايي و مح

معناي فيلسوف، امري معمول بوده است.   معناي فلسفه و حكيم به  كاربردن حكمت به  كه به
: 1391هايي از حكمت تلقّي كرد (شكر،   ويژه ايران باستان را اساساً بايد گونه  هاي شرق، به  فلسفه

 ).749: 1388و حسيني،  40-37

شود. ثانياً در   دهد كه حكمت اوالً از فرد شروع مي  جا نشان مي  ايني حكمت تا   معنا و پيشينه
تر باشد، ضرورت   تر و پيچيده  كند. ثالثاً هرچه عرصه عمومي  هاي عمومي تجلي پيدا مي  عرصه

ي   ترين عرصه  ترين و عميق  تر و كارآمدتر خواهد بود. رابعاً مهم  تر و تجلي آن عميق  حكمت بيش
ي حكومت و نظام سياسي است؛ در نتيجه، كمال حكمت و   بشري، حوزه عمومي جوامع
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است.  "حكمت سياسي"ي آن، ظهور و بروز در اين حوزه است و اين همان   ترين كارويژه  اصلي
خامساً سياست بدون حكمت حتما خالي از عقالنيت، دانش، تخصص و كارآمدي خواهد بود؛ 

شور و عدم احساس خوشبختي از سوي مردم جامعه ماندگي ك  ي آن نيز موجب عقب  نتيجه
 شود.  مي

 . حكمت در قرآن و تفاسير2

 هاي قرآنيِ حكمت  . داللت2,1

ي موضوعات سياسي اجتماعي، پرداختن به مفهوم   يكي از داليل ورود قرآن به حوزه
0Fاست. "حكمت"

هاي   چنين يكي از نام  ي حكمت، يكي از اسامي خداوند و هم  حكيم از ريشه 1
 55 "حكيم"بار،  12 "حكم"و  "الحكم"بار،  2 "حكمت"بار،  51 "الحكمه"هاي   واژه قرآن است.

 اند.  بار در آيات گوناگون با معاني مختلف آمده 24 "الحكيم"بار و 

بودن اين   ي حكم در قرآن آمده، نوعي فهم و علم يا قرين  اي كه براي ريشه  اولين انبساط معنايي
، معناي ديگر آن است. براساس برخي آيات، "ناپذيري و استحكام  خلل"است.  مفهوم با علم

ي پيامبران و لقمان   اند تا به مردم كتاب و حكمت بياموزند. خدا به همه  پيامبران برانگيخته شده
آميز لقمان در قرآن و روايات آمده است. خدا   حكمت عطا كرده است. برخي از جمالت حكمت

عطا كرد و به 20الخطاب (صاد:   ) و نيز حكمت و فصل251لك و حكمت (بقره: به داوود(ع) م (
). ابراهيم و اسماعيل(ع) در يكي از 54ابراهيم نيز كتاب و حكمت و ملك عظيم بخشيد (نساء:   آل

ي ايشان رسولي را برانگيزد كه بر مردم آيات الهي را   اند در ميان ذريه  دعاهاي خود از خدا خواسته
كتاب و حكمت و تورات  (ع)). خدا به عيسي129واند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد (بقره: بخ

). بنابر آيات 49عمران:   اسرائيل فرستاد (آل  ) و او را به جانب بني110و انجيل آموخت (مائده: 
ده كند و به كسي كه حكمت عطا كند، خير فراوان دا  قرآن، خدا به هركس بخواهد، حكمت عطا مي

                                                           
 ي اين مفهوم، سياسي اجتماعي است.  . نبايد فراموش كرد كه جوهره1
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 ).269است (بقره: 
شود. از ميان   براساس آيات قرآن، حكمت به پيامبران عطا گرديده و به مردم تعليم داده مي

پيامبران، فقط در مورد حضرت عيسي گفته شده كه حكمت به او تعليم داده شده است. به پيامبر 
هاست؛ از قبيل: ها و دستور  اي از توصيه  اسالم، حكمت وحي شده است و اين حكمت، مجموعه

نفس، تكبر؛ و امر به  نهي از شرك، اسراف، خوردن نارواي مال يتيم، تبعيت از امر نامعلوم، قتل
روي در معيشت، و دادوستد عادالنه   احسان به پدر و مادر، اداي حقوق نزديكان و درماندگان، ميانه

نيكو مردم را به راه ). از پيامبر اسالم(ص) خواسته شده با حكمت و اندرز 39-22(اسراء: 
). عالمه طباطبايي معتقد 125اي نيكو مجادله نمايد (نحل:   شيوه  پروردگار دعوت كند و با آنان به

دانان است؛   ترتيب همان: برهان و خطابه و جدل در اصطالح منطق  چه در اين آيه آمده، به  است آن
 دهد.  سستي و ابهامي نتيجه مي نظر او حكمت، برهاني است كه حق را بدون هيچ ترديد و  به

كه خداوند توجه   از آيات فوق در باب حكمت چند نكته قابل برداشت است: نخست اين
دهد.   اي در اعطاي حكمت به پيامبران دارد؛ اين امر مطلوبيت و اهميت حكمت را نشان مي  ويژه

امل با ديگران است؛ گويا اش در مواجهه و تع  ي اصلي اين حكمت، كارآمدي  كه كارويژه  دوم اين
بخشد   هاي ارتباطي خاصي به او مي  كند يا مهارت  حكمت ظرفيت بااليي در دارنده خود ايجاد مي

فكران و مخالفان و دشمنان،   خصوص غيرهم  تا بتواند به بهترين و مفيدترين وجه با ديگران، به
جمله   كند؛ از آن  حكمت مبتني مي كه چند اصل اساسي سياسي اجتماعي را بر  تعامل كند. سوم اين

وري اقتصادي (نفي   توان به: عدالت، حق و پايبندي به حقوق ديگران، پرهيز از خشونت، بهره  مي
 اسراف و تضييع منابع) اشاره كرد.

بخش ديگري از آيات قرآن در باب حكمت، معنا و ابعاد اين مفهوم را با ارجاع به سخنان 
ي لقمان به   سوره 19تا  12كند. در آيات   حكيمان زمان خود، بازنمايي مي عنوان يكي از  لقمان، به

) و 2(لقمان: » و به لقمان حكمت داديم«ي   هاي مختلف حكمت اشاره شده است. در آيه  جنبه
نقل  -كه در واقع، بخشي از حكمت اوست  -هاي لقمان به فرزندش   آيات پس از آن، موعظه

نظر دارند. در قرآن،   كه آيا لقمان پيامبر بود يا فقط شخصي حكيم، اختالف  اند. مفسران در اين  شده
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ي وي نقل شده   ميان نيامده و فقط سخنان حكيمانه  بر نبوت و رسالت او به  سخن صريحي مبني
است. در حديثي از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است كه لقمان پيامبر نبود، بلكه فردي بود كه بسيار 

داشت؛ پس خدا نيز او را دوست داشت و به او   د و يقينش نيكو بود و خدا را دوست ميكر  فكر مي
ي زندگي و   ). امام صادق(ع) ضمن بيان شيوه494: 8م، ج1988ق/1408حكمت داد (طبرسي، 

اند كه خداوند   فضايل اخالقي لقمان، دليل اعطاي حكمت به او را بيان كرده و تصريح فرموده
هاي   اي از حكمت  ). خالصه162-163: 1367، عصمت نيز به او عطا كرد (قمي، غير از حكمت  به

 )، به اين شرح است:88: 1379ي لقمان نقل شده (برنجكار،   سوره 19تا  13لقمان كه در آيات 

ي نماز و   . اقامه3ي اعمال؛   . توجه به معاد و رسيدگي به همه2. توحيد و دوري از شرك؛ 1
 . صبر و استقامت در برابر مشكالت؛5كارهاي خوب و نهي از كارهاي بد؛  . امر به4عبادت؛ 

. آرام و با صداي پايين 8گفتن؛   رفتن و سخن  . اعتدال در راه7. تواضع و فروتني، پرهيز از تكبر؛ 6
. رعايت حقوق 11. رعايت حقوق نزديكان و مستمندان؛ 10. نيكي به پدر و مادر؛ 9كردن؛   صحبت
خاطر ترس   . پرهيز از كشتن فرزندان به14. رعايت اعتدال؛ 13وري از اسراف و تبذير؛ . د12مردم؛ 

 . وفاي به عهد و پيمان؛17. رعايت مال يتيم؛ 16. دوري از زنا و فحشا و قتل؛ 15از فقر؛ 

 . پيروي از علم و تحقيق در امور.18

ن در باال ذكر شدند)، اغلب قريب به اتفاق معاني و مصاديق حكمت (كه در ارتباط با لقما
ي نظام سياسي و حكومت   شان در حوزه  يافته  ي اعال و كمال  اجتماعي و سياسي هستند؛ اما نمونه

عبارتند از: پرهيز از  -از منظر اثباتي و مبتني بر حكمت  - ها  ترين آن  كند. مهم  معني پيدا مي
در زبان امروز بخشي از آن  "وق بشرحق"ها در تمام سطوح (كه   خشونت، پايبندي به حقوق انسان

رو بودن، پايبندي به عهد و پيمان (كه يكي از   است)، پرهيز از افراط و تندروي، ماليم و ميانه
است)، تحقق عدالت، رفع فقر و محروميت، تواضع و  "قوانين و مقررات"مصاديق امروزيِ آن، 

و مديران و مقامات سياسي قابل مشاهده تواند در حاكمان   تكبر (كه مصاديق مهم آن مي پرهيز از
 است). "فساد سياسي و اداري و اقتصادي"ترين مصاديق آن،   باشد)، پرهيز از فساد (كه مهم

. يكي از 1آيد:   مي  بر موارد فوق، از مجموع آيات قرآن در مورد حكمت، اين معاني نيز بر  عالوه
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ست و اوست كه حكمت را به لقمان . مبدأ اصلي حكمت، خدا2اوصاف خداوند، حكيم است؛ 
بودن يا داشتن حكمت؛ برخورداري از تعقل، تفكر، تهذيب نفس و پايبندي به   . شرط حكيم3داد؛ 

. حكمت از جمله شامل معارف اعتقادي، احكام عملي و قواعد اخالقي 4اصول اخالقي است؛ 
ي مثبت در بعد ارزشي و انشايي،   بودن در بعد توصيفي، و دارابودن جنبه  . مطابقت با واقع5است؛ 

 هاي مهم حكمت است.  از ويژگي

هاي آسماني يا تعليم كتاب و حكمت   بخش ديگري از آيات قرآن، بر ارتباط حكمت و كتاب
چنان   دارند. در معاني فوق نيز وجوه سياسي اجتماعيِ حكمت هم تأكيدتوسط پيامبران بر مردم 

جا   يبندي به اخالق و تسلط بر خود و تهذيب نفس، هميشه و همهاند. تعقل و عقالنيت، پا  برجسته
الملل قابل قياس با   ي علوم سياسي و روابط بين  ها در حوزه  و براي همه مهم است؛ اما اهميت آن

ها در جامعه و   هاي زندگي نيست. در اين حوزه، زندگي و سرنوشت تمام انسان  ساير عرصه
تأثير ميزانِ   چنين سعادت يا شقاوت يك ملت تحت  ي و تاريخ، همهاي آينده در تمام هست  نسل

هاي تعداد اندكي از رهبران و مديران جامعه است.   گيري  دانايي و خردمندي و رفتارها و تصميم
يابي يك ملت به   بر حكمت يا اندكي برخوردار از حكمت موجب دست  سياست و حكومت مبتني

زدن به   گرايي، دامن  ي مقابل حكمت، عوام  شود. در نقطه  ش ميرفاه و سعادت و رضايت و آرام
 شدن اخالق و كرامت انساني و سعادت جامعه قرار دارد.  گرفته  احساسات و ظواهر، ناديده

 . حكمت در تفسير2,2

تري به تبيين   تر و كاربردي  طور عيني  با توجه به كاربرد مفهوم حكمت در قرآن، مفسران نيز به
ها   اند؛ وجه غالب اين مباحث نيز سياسي اجتماعي است كه به برخي از آن  حكمت پرداخته چيستي

هاي مختلف در باب حكمت،   م) پس از بررسي ديدگاه1988ق/1408( كنيم. طبرسي  اشاره مي
اش پر اهميت و بسيار باشد   ي عملي  داند كه فايده  جامع اقوال را در تعريف حكمت، علمي مي

نظر وي، حكمت عبارت است از عقل سرشار و علم بسيار و توفيق عمل به   ). به659: 2(ج
ي   ). اين تعريف طبرسي داراي چهار مؤلفه493: 8مقتضاي آن علم و تطبيق آن با واقع (همان، ج

مؤلفه بر  تطبيق هر سه"، و "عمل براساس آن علم"، "علم"، "عقل"اصلي است كه عبارتند از: 
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ي تجلي اين چهار   ترين عرصه  ترين و مهم  . روشن است كه عميق"هاي زندگي  شرايط و واقعيت
ي اول، نوع   ي مهم در تلقي طبرسي از حكمت، در درجه  مؤلفه، سياست و اجتماع است. نكته

چه حكمت   خاصي از عقل و علم است؛ چون بسياري از مردم داراي عقل و علم هستند، ولي آن
سطح عميق و بااليي از عقل است كه فقط شمار  -تعبير ديگر   به -سرشار يا آيد، عقل   شمار مي  به

اندكي از دانشمندان و بزرگان از آن برخوردارند؛ وضعيتي كه موجب بروز و ظهور عقالنيت در 
 شود.  ها مي  تفكر و منش آن

ر يا علم ي علم نيز اگرچه بسياري از افراد، عالم و دانشمند هستند، ولي علم بسيا  در عرصه
شمار اندكي از دانشمندان اختصاص دارد كه تمام عمر خود را صرف مطالعه و   عميق، فقط به

جا، بحث نظري است؛ در   شوند. تا اين  اند و متخصص محسوب مي  تحقيق در يك زمينه كرده
ن ي آ  مرحله بعد ضرورت دارد آن عقل سرشار در قالب عقالنيت، و آن علم بسيار در عمل دارنده

قابل مشاهده باشد و آن شخص، پايبندي خود را در عمل نشان دهد. مقتضاي اين امر، كاربردي و 
هاي زندگي، از جمله زندگي   تر، كه آن را به عرصه  ي مهم  بودن آن عقل و علم است؛ اما نكته  عملي

هاي سياسي   بودن آن عقل و علم و عمل با واقعيت  كشاند، مطابقت يا متناسب  سياسي اجتماعي مي
ي ديگر آن عملي است. هر چهار   ي حكمت، نظري و دو مؤلفه  اجتماعي است. يعني دو مؤلفه

باشند. توضيحي كه از عقل و   بر قبلي مي  ترتيب هركدام مبتني  اند و به  تنيده  مؤلفه در امتداد هم درهم
ي محدودي از   را وارد حوزهعلم داديم و آن را از عقل و علم رايج متمايز و برتر ساختيم، حكمت 

 ها همان حكيمانند.  كند كه تعداد اندكي از افراد جامعه هستند و اين  نخبگان و برجستگان مي
تناسب آيات، در موارد متعددي به تفسير مفهوم حكمت پرداخته   ) به1374عالمه طباطبايي (

ي چنين كمالي   است كه الزمهمعني رأي و اعتقاد مطابق با واقع   به "حق"نظر ايشان:   است. به
). حكمت، معرفت نافع است 447: 19حكمت است؛ تعليم قرآني نيز تعليم حكمت است (ج

شود و   ) و نوعي احكام و اتقان را در خود داراست كه خللي در آن وارد نمي321: 16(همان، ج
). از 606: 2(همان، جآيد   كار مي  اغلب در عقليات صادقي كه احتمال خطا در آن راه ندارد، به

اند كه با حكمت و اندرز نيكو مردم را به راه پروردگار دعوت كند و با   پيامبر اسالم(ص) خواسته
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 اي نيكو مجادله نمايد.  آنان به شيوه

در ديدگاه عالمه طباطبايي، حكمت، برهاني است كه حق را بدون هيچ ترديد و سستي و ابهام 
ي   فرمايد: كلمه  ي بقره مي  سوره 269ي   ). وي در تفسير آيه533-534: 12دهد (همان، ج  نتيجه مي

كند كه در   ي نوع است؛ يعني بر نوع معنايي داللت مي  ، مخصوص افاده"فعلة"بر وزن  "حكمت"
معناي نوعي احكام و اتقان يا نوعي امر محكم و متقن   اين قالب درآمده است. پس حكمت به

تر در معلومات عقلي و حق و   رخنه يا سستي در آن نباشد. اين كلمه بيش كه هيچ  چنان  است؛ آن
شود و معنايش در اين موارد اين است كه بطالن و كذب در آن معنا راه ندارد.   صادق استفاده مي

نحوي سعادت بشر را   اي است كه مطابق با واقع باشند؛ يعني به  پس حكمت، قضاياي حقه
ي مبدا و معاد؛ يا اگر معارفي از حقايق عالم طبيعي را   ي الهيه درباره  عارف حقهگيرند. مثالً م  بر  در

نوعي با سعادت انسان مرتبط هستند (مانند حقايق فطري كه   دهد، معارفي باشند كه به  توضيح مي
به هركس حكمت داده شده، «ي   ي مهم در آيه  دهند). نكته  اساس تشريعات ديني را تشكيل مي

ي حكمت ذكر نشده است. اين   اين است كه نامِ دهنده »ستي كه خير كثير به او داده شده استدر  به
، »دهد  خدا حكمت را به هركس كه بخواهد مي«فرمود:   ي قبلي كه مي  امر دو دليل دارد: يكي جمله

كه بفهماند حكمت   خدا است. دليل دوم، اين "ي حكمت  دهنده"كه   كند بر اين  داللت مي
خير "اين  خود منشأ خير بسيار است و هركس آن را داشته باشد، خيري بسيار دارد.  خودي  هب

جهت نيست كه حكمت منسوب به خداست و خدا آن را عطا كرده؛ چون صرف   از اين "بسيار
دهد، ولي دادن خدا باعث   كه خدا مال را مي  چنان  شود. هم  انتساب آن به خدا باعث خير كثير نمي

هرصورت   جا موجب سعادت باشد؛ بلكه به اين معناست كه خود حكمت به  شود كه مال، همه  نمي
منشأ خير است. البته سعادت نهايي و حسن عاقبت هركس منوط به عنايت خدا و توفيق اوست. 

 )606-607، 2(همان، ج
  :اند از  تتري از حكمت را مدنظر دارد كه عبار  تر و عميق  عالمه طباطبايي معناي گسترده

بودن آن قضاياي برآمده از   . مطابق2تر در عقل و عقالنيت ريشه دارد.   . اتقان و استحكام، كه بيش1
خود،   خودي  . حكمت، به3 باورهاي عقلي، با واقعيت (يعني سعادت بشر را مورد توجه قرار دهد).
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هاي زندگي بشر افاده   عرصهحد و حصري در تمام   منشأ خير كثير است و آثار و تبعات مثبت و بي
 كند.  مي

اي از معرفت، علم، اخالق پاك، تقوا و نور هدايت   ، حكمت مجموعهتفسير نمونهدر كتاب 
اند   ). برخي نيز حكمت را برهان تعريف كرده36: 17، ج1374تعريف شده است (مكارم شيرازي، 

) و محمدرضا مظفر 12م: 1993رشد (  كه مطابق با منطق ارسطويي است؛ برخي نيز مانند ابن
اعتقاد حبيش بن   اند معني حكمت اسالمي را با آن هماهنگ سازند. به  ) سعي كرده308ق: 1420(

كار رفته است: پنددادن (بقره:   )، حكمت در قرآن در پنج معني به80-81: 1371ابراهيم تفليسي (
)، پيامبري 269تفسير قرآن (بقره: )، 125)، قرآن (نحل: 12)، علم و فهم (لقمان: 113و نساء:  231

 ). 20و صاد:  54و نبوت (نساء: 

اند. ابوالفتوح رازي   ي بقره به تفسير حكمت پرداخته  سوره 269ي   مفسران معموالً ذيل آيه
كند كه حكمت   به انواع و تفاسير مختلف اشاره مي» يؤتي الحكمة من يشاء«تا) در تفسير   (بي

ون: نبوت، علم قرآن (ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، مقدم و مؤخّر، و چ  معاني مختلفي هم  به
حالل و حرام)، حفظ و فهم معاني قرآن، علم فقه، عقل و ترس از خدا، قول و سنت، علم لدني، 

). در مجموع، 73-74: 4كار رفته است (ج  كردن بر جميع احوال و نور الهي و ... به  خداي را گواه
در تمام اين معاني، يك معيار كلي وجود دارد و آن بازداشتن از نادرستي و ناراستي  رسد  نظر مي  به

اند،   است و چون قرآن، سنّت، عقل، علم، شريعت، خشيت و ورع؛ همه از خطا و ناراستي بازدارنده
 ها نيست.  اند. بنابراين، حكمت منحصر به يكي از آن  حكمت خوانده شده

كار رفته است. حكمت بالغه يعني نهايت   به "حكمت بالغه"قمر، تعبير ي   ي پنجم سوره  در آيه
نظر برخي مفسران، مراد از آن، حكمتي تمام و   ). به164: 5ق، ج1418و غايت حكمت (بيضاوي، 

تا،   خود و از حيث آثار، نقصاني ندارد و آن خود قرآن است (رازي، بي  خوديِ  كمال است كه به
 ).108-109: 19، ج1374، و طباطبايي 216: 18ج

اند؛ اين تفسير را   معناي برهان منطقي و يكي از صناعات خمس دانسته  برخي، حكمت را به
نظر او، اسالم تنها ديني است كه ما   مطرح كرد. به فصل المقالبار ابن رشد در كتاب   براي نخستين
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خواند.   خلوقاتش فرا ميدهد و به معرفت خداوند و م  آموزي سوق مي  را به سعادت و حكمت
ي قرآن دربر دارد   هاي رسيدن به معرفت الهي را براساس آيه  ي راه  چنين شريعت نبوي همه  هم

ي   خطابه"و  "جدل"و  "برهان"). ابن رشد، سه راه رسيدن به معرفت در قرآن را به 125(نحل: 
نيز در بيان فوايد صناعات ). محمدرضا مظفر 24و  14: 1993كند (ابن رشد،   تطبيق مي "منطقي

نويسد: سه صنعت برهان و   ي صناعات نپرداختند، مي  خمس، ضمن انتقاد از اهل منطق كه به همه
وري   تر مورد نياز است. قرآن كريم نيز مردم را به بهره  جدل و خطابه از ميان صناعات خمس بيش

ي   ت، برهان و مراد از موعظهها در تبليغ دين تشويق كرده است. مقصود از حكم  از اين روش
تفسير ) نيز در 1374حسن، خطابه است و جدل احسن از آداب جدل است. عالمه طباطبايي (

 ).534-533: 12اين تطبيق را پذيرفته است (ج الميزان
 شرح زير است:  اند، به  هايي كه مفسران براي معناي حكمت ذكر كرده  ي معاني و داللت  عمده

علم قرآن شامل شناخت ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، مقدم و مؤخر، حالل و  نخست؛
 حرام و مانند آن.

 دستيابي به حقيقت در گفتار و كردار. دوم؛
علم دين، شامل نبوت، شناخت خدا، فهم، خشيت و پرواي الهي، فقه و سنّت (طوسي،  سوم؛

 ).538-539: 1ق، ج1419كثير،   م و ابن1988ق /1408 ؛ طبرسي،349: 2تا، ج  بي
هاي پيامبران   هايشان عطا كرده است، از قبيل كتاب و نشانه  چه خدا به پيامبران و امت  آن چهارم؛

كند و لطفي است از جانب او كه به هركس   كه آنان را به شناخت خدا و دينش راهنمايي مي
 كند.  بخواهد عطا مي

و  348-349: 4ق، ج1403عمل بينجامد (سيوطي، علم و عمل به آن، و علم نافعي كه به  پنجم؛
 ).316: 1ق، ج1407زمخشري، 

 . حكمت در حديث3
اند؛ يا به تعريف يا بيان   احاديث بسياري وجود دارند كه به ابعاد مختلف حكمت اشاره كرده

توانند موضوع تحقيق جامعي در اين زمينه باشند.   اند. خود اين احاديث مي  مصاديق آن پرداخته
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رخي احاديث اشاره دارند كه خداوند نبوت و حكمت را به لقمان پيشنهاد كرد و لقمان حكمت را ب
جا، عقالنيت و علم معطوف به عمل مورد نظر است كه موجب سعادت انسان در   برگزيد. در اين

و خداوند به عيسي كتاب و حكمت و تورات و «ي قرآن مثل   شود. در چند آيه  دنيا و آخرت مي
و [ياد كن] هنگامي را كه خداوند از پيامبران پيمان «ي   ) و آيه48عمران:   (آل» آموزد  ل را ميانجي

ديگر   دنبال يك  ) كتاب و حكمت به81عمران:   (آل» گرفت كه هرگاه به شما كتاب و حكمتي دادم...
چه حق تعالي از   دارد كه آن تأكيداند. بنابر برخي احاديث، اين همبستگي بر اين حقيقت   ذكر شده

طريق وحي نازل كرده، از طريق حكمت نيز قابل حصول است؛ حكمت نيز از طريق عقل قابل 
وصول است؛ يعني خود عقل بازتاب كوچكي از حقيقت علوي است كه عامل وحي است. بر 
اساس اين نظريه، فيلسوفان متأخر مسلمان مثل مالصدرا، نظر مبسوطي را در مورد ارتباط عقل با 

). در ادامه به  60، 1،ج 1387اند (نصر و ليمن،  قل نبوي و نزول كالم الهي يا قرآن مطرح كردهع
 كنيم.  شكل اجمالي اشاره مي  چند نمونه از معاني حكمت كه در احاديث وارد شده، به

 . عقل و فهم معطوف به عمل3,1

اند   فهم و عقل دانسته ي لقمان، مراد از حكمت را  سوره 12ي   امام كاظم(ع) در تفسير آيه
). در حديث ديگري از امام صادق(ع) حكمت در اين آيه به فهم و قضا 16: 1، ج1388(كليني، 

). شايد بتوان از اين احاديث نتيجه گرفت كه خداوند، عقل و فهم 206تفسير شده است (همان: 
حكمت و شرط معارف حكمي را به لقمان داده است. احاديث ديگري، عقل و فهم را منشأ 

توانند به حكمت   اساس شايد بتوان استنباط كرد كه غيرمؤمنان نيز مي  اند؛ براين  دريافت آن برشمرده
شود.   لحاظ محتواي آن تفسير مي  لحاظ منشأ و گاهي به  دست يابند. بنابراين، حكمت گاهي به

مراد از فهم، الهام؛ و دهد   ) در توضيح يكي از اين احاديث احتمال مي1370محمدباقر مجلسي (
ها باشد. يا ممكن است مراد از فهم، مطلق علوم بوده و به   مراد از قضا، دانش قضاوت بين انسان

 ). 411: 2حكمت نظري اشاره داشته باشد و مراد از قضا، حكمت عملي باشد(ج
شود، ولي از   همراه حكمت راضي مي  ي كم از دنيا به  فرمايد: عاقل، به بهره  امام صادق(ع) مي

چنين امام علي(ع)   ). هم17-18: 1388دهد (كليني،   همراه دنيا رضايت نمي  ي اندك حكمت به  بهره
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نمايد   ي استخراج عمق عقل معرفي مي  ي استخراج عمق حكمت، و حكمت را وسيله  عقل را وسيله
 د به حكمت دست يابد.). طبق فرمايش امام علي(ع) نيز شايد عقل بدون ايمان نيز بتوان28(همان: 

 . شناخت دين3,2

درستي كه حكمت، شناخت دين   فرمايد: به  ي بقره مي  سوره 269ي   امام صادق(ع) در تفسير آيه
است؛ پس هركدام از شما متفقه در دين باشد، او حكيم است. در روايات ديگري از پيامبر 

جا كه   و فقه تفسير شده است. از آن اكرم(ص) و امام صادق(ع) مراد از حكمت در اين آيه به قرآن
كه عمل   معني نفي عمل نيست؛ مضافاً اين  جا به  ، شناخت در اين"كند  اثبات شيء نفي ماعدا نمي"

 نيز بخشي از حكمت دانسته شده است.

 . اطاعت از خداوند و راه حق3,3
تا،   است (عياشي، بيمراد از حكمت در برخي روايات: اطاعت از خدا و دوري از گناهان كبيره 

بودن حكيم مربوط است. در حديث   )؛ اين امر به مهذب284: 2، ج1388و كليني،  248: 1ج
ي لقمان نقل شده، شناخت امام جزو حكمت دانسته شده است   سوره 12ي   ديگري كه ذيل آيه
كمت را ي ح  ). در احاديث فراواني اصل و جوهره196، 4و ج 287: 1، ج1370(العروسي حويزي، 

: 4، ج1363اند (ابن بابويه،   ترس از خداوند، اطاعت از خدا، تبعيت از دين و حق معرفي كرده
ق، 1406؛ ابن شهردار الديلمي، 291: 1، ج1367؛ قمي، 221: 1تا، ج  ؛ ورام، بي410و  402، 376

 ).189ق: 1403 و سيوطي، 193: 2ج

 تماعي. پايبندي به اصول اخالقي در تعامالت سياسي اج3,4
در گروه ديگري از احاديث، برخي اصول اخالقي مانند تقوي، تحمل و بردباري، رفق و مدارا 

ي حكمت   آوردن به آخرت، اصل و جوهره  با مردم، دوري از خدعه و نيرنگ، زهد در دنيا و روي
جمهور،   و ابن ابي 196ق: 1410؛ آمدي، 165: 1362و شاخص آن بيان شده است (ابن شعبه، 

كنند؛ لذاست   ). تقريباً تمام موارد فوق در ارتباط و تعامل با ديگران معنا پيدا مي371: 1ق، ج1403
خصوص   ي نظام سياسي و ارتباط آن با مردم و به  ترين تعامل در حوزه  كه باالترين و پيچيده
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 افتد.  مخالفان و دشمنان اتفاق مي

 . هدف مؤمن3,5
اند كه بايد هميشه و هرجا در   شمار آورده  ي مؤمن به  در برخي روايات، حكمت را گمشده

). حتي اگر آن را نزد منافق و مشرك 1053: 79تا، حكمت   البالغه، بي  وجوي آن باشد (نهج  جست
حكمت گمشده "). اين سخن كه 1502-1503: 79و  78يافت، بايد آن را دريابد (همان، حكمت 

ارد: نخست، پيوند ايمان با حكمت و اهميتي كه براي دانش ي مهم اشاره د  به دو نكته "مؤمن است
و عقل و فهم قائل است؛ دوم، اهميت حكمت كه آن را از هركس و هرجا بايد فرا گرفت. گاهي 

دهد، روا دانسته شده است   نيز حسدورزيدن به كسي كه داراي حكمت است و آن را تعليم مي
تا،   ؛ ابن حجاج، بي150و  105: 8م، ج1981ق /1401، ؛ بخاري435و  385: 1تا، ج  حنبل، بي  (ابن

 ). 201: 2ج
ترين نوع عقل   ترين و پيچيده  ي مهم در احاديث باال، پيوند ايمان و مؤمن با باالترين، عميق  نكته

گرايي، برانگيختن احساسات و   وضوح ظاهرگرايي، عوام  و عقالنيت، يعني حكمت است؛ اين امر به
 كند.  ن را رد ميشعارگرايي در دي

 . تسلط بر خود و هواي نفس3,6
) كه 112و  22: 1، ج1388بنابر برخي احاديث، حكمت ضد هواي نفس و گناه است (كليني، 

). 28گردد (همان:   كه ژرفاي عقل نيز با حكمت درك مي  شود؛ چنان  ژرفاي آن به عقل دريافت مي
اند. فضيلت   ديگر دانسته شده  ي هم  كننده  يا فهم كننده  نوعي تكميل  در اين حديث، عقل و حكمت به

شود حكيم تا پيامبرشدن راهي در پيش ندارد (متقي،   حكمت تا حدي است كه گفته مي
ي اوست تا بر   ). تمام وجود انسان به شخصيت مهذب و خودساخته117: 16م، ج1989ق/1409

ه و ايثارگر و ... باشد و دنيا و امور ي صدر و كريم، بخشند  خود مسلط، آرام و متواضع، با سعه
هاي دنيوي در نظرش حقير و پست جلوه نمايند. هيچ انساني بدون داشتن چنين   دنيوي و بهرمندي

 شود.  هايي شخصيتي واجد حكمت محسوب نمي  ويژگي
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 . رفق و مدار3,7
مدارا، رأس ) و رفق و 163: 16تا، ج  و حرّ عاملي، بي 73: 1، ج1371ترس از خدا (ديلمي، 

ي صدر و شايد   ). رفق و مدارا كه تقريباً به معناي سعه295: 11ق، ج1408حكمت است (نوري، 
ترين معنا و تجلي آن،   ترين بخش حكمت دانسته شده و بيش  شود، مهم  تسامح و تساهل گرفته مي

 شمنان است.خصوص در تعامل عادالنه و كريمانه با مخالفان و د  ي اجتماع و سياست، به  حوزه

 . زهد و تقوي3,8
معني پايبندي به طيف   يا خداترسي به "تقوي"معني تقدم اخالق و فضايل بر دنيا، و   به "زهد"

اي از احكام شرعي و اخالقي، بخش ديگري از حكمت است كه در احاديث به آن تصريح   گسترده
ترين   ). مهم194: 1ق، ج1408؛ ديلمي، 58: 1362؛ ابن شعبه، 128: 2، ج1388شده است (كليني، 

نسبت به  -به هر صورت  -بخش تقوا در تعامل با ديگران، پرهيز از هرگونه ضرر و زيان و ظلم 
 كند.  ديگران حتي دشمنان، و پايبندي به رعايت حقوق ديگران هرچند كم، معني و مصداق پيدا مي

 . سكوت و متانت3,9
: 1، ج1371)، وقار (ديلمي، 445و  442: 1362و ابن شعبه،  113: 2، ج1388سكوت (كليني، 

) و متانت از معاني ديگر حكمت و مرتبط با شخصيت انسان است كه در احاديث ذكر شده 104
گفتن با صداي بلند، جنجال و غوغاساالري و   است. صحبت و اظهارنظر در مورد هرچيزي، سخن

ي مقابل حكمت   جهت، نقطه  همين  د؛ بهكنن  مواردي از اين قبيل، انسان را از تعقل و تفكر دور مي
 شوند.  محسوب مي

 . تهذيب و خودسازي3,10
 شمار  ي حكمت به  اي است كه جوهره  مفهوم عام و گسترده "خودسازي"و  "تهذيب نفس"

ي   رود. رسيدن انسان به تهذيب نفس و خودسازي يك فرايند طوالني است كه به تالش و اراده  مي
هاي خود مقاومت كند و روح خود را پرورش دهد و   انسان در مقابل خواسته خاصي نياز دارد تا

 عنان نفسش را در اختيار بگيرد.
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 . تفكر و استواري رأي3,11
 :1، ج1370گويي (مجلسي،   )، راست273ق: 1408در احاديث ديگري، تفكر (ديلمي، 

اند.   شمار رفته  هاي آن به  هاي كسب حكمت يا نشانه  هاي ديگر، راه  ) و برخي فضيلت215-216
گاهي نيز حكمت در روايات، نوعي ثبات و استواري و اتقان رأي دانسته شده كه صفتي دروني 

عنوان مصاديق و   مثابه وسايل و مقدمات ايجاد و تقويت آن هستند يا به  است و ساير موارد، يا به
 روند.  شمار مي  هاي آن به  ثمره

 . منابع حكمت4

 ترين منبع  اصلي. عقل، 4,1
عنوان خير كثير را مشمول اولوااللباب يا خردمندان   حكمت، عقل است. قرآن اعطاي حكمت به

)؛ بنابراين، اولين شرط رسيدن به حكمت، برخورداري از عقل 269و عقال دانسته است (بقره: 
: 2، ج1374، شود (طباطبايي  مندي از عقل، از حكمت برخوردار مي  ميزان بهره  است و هركس به

ميان آمده، حكمت از   ). در حديث مشهوري كه در آن از لشكريان عقل و جهل سخن به607-607
اند؛ در احاديث ديگري، حكمت از آثار عقل و   هوس از سربازان جهل  و  سربازان عقل، و هوي

 ).305: 1، ج1362و ابن بابويه،  22: 1، ج1388وهوس و شهوت ضد عقل هستند (كليني،   هوي

شود كه حكمت اختصاص به مسلمانان   جا كه عقل، منبع اصلي حكمت است، روشن مي  از آن
درجات حكمت برسند. خداوند در قرآن فرموده حكمت را به   توانند به  ها مي  ي انسان  ندارد؛ همه
ند و ها بندگان خدا هست  ي انسان  دهد، نه به هر مسلماني. روشن است كه همه  خواهد مي  هركس مي

 ها از خدا غافل باشند.  كس غافل نيست؛ حتي اگر انسان  خداوند از هيچ

 . وحي4,2
ي صفات خداوند است و او منشأ و   از جمله "حكيم"هاي اسالم اين است كه   يكي از آموزه

منبع اصلي حكمت است كه آن را از طريق وحي و انبيا و اوليا و كتب آسماني در ميان بندگان 
و  151، 129؛ بقره: 125كند. آيات (نحل:   است و به هركس بخواهد حكمت عطا مي خود پراكنده
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) و احاديث 89و انعام:  5و  4؛ قمر 2؛ جمعه: 110؛ مائده: 133؛ نساء: 164و  48عمران:   ؛ آل231
) بر 30: 2و ج 221: 1، ج1388؛ كليني، 295، 108و خطبه  51، 2تا، خطبه   البالغه، بي  بسياري (نهج

 ترين منابع حكمت است.  ي مهم  ين امر داللت دارند كه وحي از جملها

 . تهذيب نفس و پايبندي اخالقي4,3
تشكيل شده است كه فقدان هركدام  "عملي"و  "نظري"ماهيت حكمت از دو جزء اصلي 

معناي نبود حكمت خواهد بود. در كنار عقل و وحي، سومين منبع حكمت، كه ماهيت آن را   به
، "تسلط بر هواي نفس"، "تهذيب نفس"سازد،   دهد و آن را در عمل محقق مي  شكل مي

 البيت(ع)  است. اخالص براي خدا و حب اهل "پايبندي به اصول اخالقي"و  "بودن بر خود  مسلط"

هاي آن از قلب بر زبان است؛   شدن سرچشمه  هاي ثبات حكمت در قلب يا جاري  ي راه  از جمله
اند (طوسي،   ي ثبات آن در قلب خوانده  زهد در دنيا را نيز كليد حكمت و وسيلهترس از خدا و 

). بنابر حديث نبوي، هركس 111: 1، ج1362؛ ابن بابويه، 16: 2، ج1388؛ كليني، 531ق: 1414
گردد   هاي حكمت از قلب او بر زبانش جاري مي  چهل صبح براي خدا اخالص ورزد، سرچشمه

 ).249: 67، ج1370و مجلسي،  9ق: 1418؛ ابن سالمه قضاعي، 69: 2، جتا  بابويه، بي  (ابن
ها به وديعت   ي انسان  ي مهم ديگر اين است كه براساس برخي احاديث، حكمت در همه  نكته

 :8م، ج1988ق /1408نهاده شده است و سرشت هيچ انساني تهي از حكمت نيست (هيثمي، 
ي گرسنگي و روزه   ). گاهي نيز حكمت را نتيجه112-114: 3م، ج1989ق /1409و متقي،  82-83

 ها  اند؛ چراكه تهذيب نفسِ ناشي از اين  ) و سكوت و تفكر دانسته200-203: 1371(ديلمي، 

ها و قواعد موردنظر   اسالم براي تهذيب نفس شيوه .تواند بخش عملي حكمت را تحقق بخشد  مي
بودن   تهذيب نفس، تسلط بر هواي نفس و مسلط" خود را ارائه داده است؛ اما بايد توجه داشت كه

هايي براي رسيدن   ها و راه  فقط اختصاص به اسالم ندارد، بلكه هم در ساير اديان توصيه"بر خود 
توانند در اين مسيرها   ها مي  به اين مراحل مطرح شده است، و هم بر مبناي عقل و فطرت، انسان

 قدم بردارند.
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 گيري  نتيجه
االطرافي   نحو جامع  هوم و فرايند معرفتي، شخصيتي و عملكردي است كه بهحكمت يك مف

تر   دهد. شخص حكيم، جامع  تمامي ابعاد زندگي فردي، اجتماعي و سياسي انسان را پوشش مي
چنين   تر و جلوتر) از: فيلسوف، متكلم، فقيه، دانشمند، عالم و عناوين مشابه است. هم  (يعني عميق

ها عموم و   دانان، نسبت آن  تعبير منطق  است؛ به "ي سياسي  فلسفه"عم از ا "حكمت سياسي"
مند   مند و هدف  صورت نظام  هم مرتبطي بايد به  هاي متعدد و به  خصوص مطلق است. مؤلفه

جا كه يكي از اجزاي   هم از نوع سياسي، پديد آيد. از آن  تنيده شوند تا حكمت و حكيم، آن  درهم
اقتضاي دانش و خرد و تجربه است، اساساً حكيم بدون حكمت و حكمت  عمل بهذاتيِ حكمت، 

خود،   خودي  عنوان دانش و دانايي، به  ديگر، حكمت به  عبارت  بدون حكيم وجود ندارد. به
موضوعيت ندارد، بلكه حكمت براي عمل و تحقق دانش و عقالنيتي است كه حكيم بدان رسيده 

ترين تصميم و عمل ممكن در هر شرايط زماني و مكاني در جهت است. حكمت براي برگرفتن به
سعادت انسان و جامعه است؛ اگر بهترين تصميم و عمل، بهترين نتيجه ممكن را در جهت سعادت 

كه حكمت و حكمت سياسي   و رضايت در هر شرايطي محقق نكند، اساساً حكمت نيست. با اين
ولي  -شود   ي بشري انجام مي  ي عقل و علم و تجربهچون عمدتاً به اقتضا -ضرورتاً ديني نيست 

ترين منبع و منشأ حكمت دانست كه حكمت سياسي و حكيم خاص   توان كامل  اسالم را مي
خودش را مدنظر دارد. حكمت و حكمت سياسي اسالمي مشتركات زيادي با نوع غيرديني آن دارد 

 ربه، و توجه به شرايط زماني و مكاني است.دليل پيوند ذاتي حكمت با عقل و علم و تج  و اين به
تبع آن حكمت سياسي، صرفاً يك فرايند آموزشي نيست؛ بلكه يك فرايند   حكمت و به

دليل، حكمت صرفاً آموختني نيست، بلكه   همين  ي آموزشي، تربيتي و پرورشي است. به  تنيده  درهم
خود   خودي  است، اما يادگيري به ي عمل، فراگيري  كردني است. البته مقدمه  زمان عمل  هم

خودش موضوعيت   خودي  ي سياسي و ساير علوم كه يادگيري به  موضوعيت ندارد (برخالف فلسفه
ترين عمل ممكن در هر شرايطي است و هدف از   دارد و هدف است). هدف در حكمت، مطلوب

است، حكمت، محور   چنين برعكسِ فقه، كه تكليف  عمل، سعادت فرد و جامعه است. هم
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هاي ممكن در هر شرايط زماني   ها و واكنش  ها، كنش  محور است؛ ضرورتاً بايد بهترين تصميم  نتيجه
 شوند.  ها اتخاذ مي  ديگر تصميمات و رفتارها با توجه به نتايج آن  عبارت  و مكاني انجام شود. به

توانايي "است يا  "علم"سياست، نظر بين دانشمندان وجود دارد كه آيا   هاست اين اختالف  سال
؟ بايد گفت سياست هم علم است و هم قابليت و توانايي مديريت؛ چون يكي "كردن  مديريت

مدار خوبي است؛ و نه   بدون ديگري كامل نيست. نه دانشمند سياست، بدون هنر مديريت، سياست
فراتر از  "حكيم سياسي"برد.   جايي مي  حاكم و مدير توانمند بدون دانش تخصصي سياست راه به

ي   بر آن دو بعد، ويژگي سومي نيز دارد و آن شخصيت مهذب و خودساخته  اين دو است. او عالوه
 شده قرار گرفته، و هم خودش  هاي حساب  اوست كه هم از كودكي و نوجواني تحت تربيت

 اي خود در عمله  كه به دانسته  بر اين  براي خودسازي تالش كرده است. چنين شخصيتي عالوه

 :1384پايبند است، براي عقل و علم ساير دانشمندان و نخبگان نيز ارزش قائل است (عليخاني، 
برد؛ با دانشمندان و متخصصان زيادي   ها بهره مي  )؛ به تجربيات بشري توجه دارد و از آن176-210

كند؛ افراد منتقد را به   يكنند از خود دور م  معاشرت دارد؛ كساني را كه از او تعريف و تمجيد مي
ي   ). از سعه329: 53ي   تا، نامه  البالغه، بي  دهد (نهج  ها گوش مي  سازد و به سخن آن  خود نزديك مي

 -از جمله مخالف و دشمن خود  -ها   ي انسان  صدر، مدارا و تحمل بااليي برخوردار است؛ به همه
. منافع ملي كشور را تحت هر شرايطي در اولويت )42048: 1392آميز دارد (عليخاني،   نگاه تكريم

دهد؛ در قيد و بند منافع گروهي و جناحي و طبقاتي و نژادي نيست و اساساً   اول قرار مي
). شرايط و اقتضائات زماني را درك 100-82و  78-74كند (همان:   فراجناحي و فرامذهبي عمل مي

فهمد كه سياست و حكمراني يك   دور است؛ چون مي شدت  زدگي به  گرايي و عوام  كند. از عوام  مي
بودن، تعصب،   ي بسيار پيچيده و تخصصي است. چنين شخصي از شعارگرايي، احساساتي  پديده

 دور است.  معقول بر چيزي و مواردي از اين قبيل به  سونگري، كينه، اصرار و پافشاري غير  يك
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