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چکیده
هدف این مقاله آن است که مؤلفه های رفتار حکیم را بر اساس آیات و روایات بشناساند. مسئلٔه اصلی 
این پژوهش تبیین مؤلفه های رفتار حکیمانه از نظر قرآن و احادیث است که مراد از این مولفه ها، 
عناصر و اجزای مؤثر در صدور رفتار حکیم است. اکنون پرسش این است که حکیم چه مؤلفه های 

رفتاری دارد. 
این مقاله با روش کتابخانه ای و تحلیلی نگاشته شده است که نتیجٔه به دست آمده از تحلیل 
محتوای گزاره های قرآنی و روایی متناسب با این موضوع این است که رفتار حکیمانه دو گونه 
مؤلفٔه اثباتی و مؤلفٔه سلبی دارد. رفتار حکیمانه باعث ایجاد گرایش های اثباتی چون: حق مداری، 
تقوا، صبر و شکیبایی، صدق و راستگویی، امانتداری، شکرگزاری، تشخیص و عملکرد به موقع 
و مصلحت اندیشی، عملکرد هوشمندانه و ... در حکیم می شود. در مقابل نیز از گرایش های سلبی 
چون باطل گرایی، گناه، شتابزدگی، کذب و بی صداقتی، خیانت در امانت، ناسپاسی و ... به دور است.
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مقدمه
همچون:  مقاالتی  و  پایان نامه ها  و  ری شهری(  الله  )آیت  حکمت  و  علم  همچون  کتاب هایی  چند  هر 
»حکمت در قرآن و آموزه های دین«، »معناشناسی کتاب و حکمت در قرآن«که سبب به وجود آمدن دامنٔه 
با رویکرد اکتشاف مؤلفه های  معنایی حکمت در قرآن، اخالق و حدیث شده است اما تاکنون پژوهشی 
رفتار حکیمانه منتشر نشده است و کتاب و تألیف مستقلی که پاسخگوی سؤاالت مورد بررسی در این 

پژوهش باشد، وجود ندارد.
با توجه به این که حکمت در روایات، راهی برای بهتر زیستن و اصالح زندگی فردی و اجتماعی است؛ 
بنا بر این در این طرح سعی بر این است مؤلفه های رفتار حکیمانه، که خاستگاه آن صفت حکمت است، 

تبیین و توضیح داده شود تا در پرتو آن به چنین زندگی ای دست پیداکنیم.
رفتار حکیمانه شرایطی دارد که همان مؤلفه های اثباتی و سلبی است. پس یک رفتار، زمانی حکیمانه 
خواهد بود که در مقام عمل، دارای بایسته هایی و از سوی دیگر از ناشایست ها و نابهنجاری ها پیراسته 
اکنون  به مؤلفه های سلبی می کنیم.  تعبیر  نوع دوم  از  و  اثباتی  به مؤلفه های  تعبیر  اول  نوع  از  باشد که 

مواردی از آن ها را بررسی می کنیم. 

حق مداری
زیرا  می شود؛  دیده  حکیم  زندگی  سراسر  در  که  است  اثباتی  مؤلفه های  مهم ترین  از  یکی  حق مداری 

جایگاه های رعایت و حرکت بر محور حق، بسیاری از امور زندگی  و رفتارهای حکیم را در بر می گیرد. 
حق، عبارت است از نظر و اعتقادی که همراه با رشد بدون انحراف از حقیقت و مطابق با واقع باشد و 
این همان حکمت است. چون حکمت عبارت است از رأی و عقیده ای که از نظر صداقت  محکم باشد، 
و با کذب همراه نباشد، و نفعش هم محکم باشد، یعنی ضرری به دنبال نداشته باشد.1 حق مداری یعنی 
بر محور و مدار حق حرکت کردن و چون »حکمت، بینش، معرفت و بصیرتی است که انسان را به حّق 
می رساند« پس حکیم نسبت به دین بصیرت و معرفت پیدا می کند و حق شناس است و از حق پیروی 
می کند؛ زیرا عملی ساختن آنچه حکیم از حق در می یابد جزئی از شرایط حکمت است که خود به خود 

حاصل می شود.2 

1 . طباطبایی، محمدحسین؛ تفسیر المیزان ، ترجمه: محمدباقر موسوی همدانی ، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم ، 1374 ش؛ ج  19، ص 456.

2 . قرائتی، محسن؛ تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن ، چاپ یازدهم، 1383 ش؛ ج  6، ص 53.
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در تعبیری دیگر آمده است که: حکمت علم و عمل حق و سر چشمه گرفته از فطرت، که اسالم بدان 
دعوت می کند و به همین دلیل خداوند این دین را که بر پایٔه فطرت بنا شده، دین حق خوانده و فرموده : 
و دین حق  به هدایت  را  او کسی است که رسول خود  اْلَحّق؛1  ِدیِن  َو  ِباْلُهدی   َرُسوَلُه  ْرَسَل 

َ
أ ِذی  الَّ ﴿ُهَو 

 .2﴾ فرستاد﴾ و همچنین دربارٔه قرآن که متضمن دعوت دین است، فرموده اند: ﴿یْهِدی ِإَلی اْلَحقِّ
بنا بر این، تعلیم حکمت، تعلیم قرآنی است که رسول گرامی اسالم6 متصدی و بیانگر آیات آن 
است، است و وظیفه اش این است که برای مردم بیان کند که میان همٔه اصول و عقایدی که در فهم و 
دل مردم نفوذ کرده است کدامش حق و کدامش باطل است، و نیز در سنت های عملی که مردم به آن 

معتقدند، و از آن اصول عقاید نشأت می گیرد، کدام حق و کدام باطل و خرافی است.3 
در آیات قرآن آمده است: 

ُمُهُم اْلکتاَب  ِمنُْهْم یْتُلوا َعَلیِهْم آیاتِِه َو یَزکیِهْم َو یَعلِّ ینَی َرُسوالً  ِذی َبَعَث فِی اْلُمِّ ﴿ُهَو الَّ
ُمبنٍِی؛4 اوست آن کس که در میان بى سوادان  َلِفی َضالٍل  َقْبُل  ِمْن  إِْن کاُنوا  َو  کَمَة  اْلِ َو 
فرستاده اى از خودشان برانگیخت، تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و 

حکمت بدیشان بیاموزد، و ]آنان [ قطعًا پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند.﴾ 
قرار  حق  با  برابر  و  مساوی  حکمت  وقتی  و  است  حکمت  تعلیم  حکیم،  وظایف  از  یکی  آیه  این  در 
می گیرد که پیامبر گرامی اسالم6 به عنوان معّلم حکمت، حق مداری را سرلوحٔه کار خویش قرار داده 

و وظیفه اش تبیین حق و باطل است. 
در روایات نیز آمده است که امام علی7 می   فرمایند:

َرأُس اِلکَمِة ُلزوُم الَِق؛5 اساس حکمت مهراهى با حّق است.
همراهی با حق باعث شناخت حق می شود و این شناخت برای حکیم که ملزم به عمل است، سودمند 
و اثربخش است. بنا بر این، حکیم گرایشی حق مدارانه دارد و حق مداری یکی از شرایطی است که باید در 

رفتار حکیم باشد.

1 . صف/ 9.
2 . احقاف/ 30.

3 . طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین؛ ج  19، ص 457.
4 . جمعه/ 2.

5 . قمی، أبی الحسن علی بن إبراهیم بن هاشم؛ تفسیر قمی، تحقیق: سید طیب موسوی جزایری، قم: دار الکتاب، چاپ 
چهارم 1367 ش؛ ج 1، ص 291.
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در مقابِل حق گرایی، باطل گرایی است که انسان حکیم، که حق مدار است، به شدت از باطل دوری و 
خود را از افتادن به ورطٔه این امور حفظ می کند. 

تقاا مداری
از دیگر مؤلفه های اثباتی، تقوا مداری است که بسیاری از رفتارهای حکیم را تحت تأثیر قرار می دهد و 

رفتاری حکیمانه است که محورش تقوا باشد. 
ایة« به معنی نگهداشتن از چیزی است که زیان و ضرر می رساند. 

َ
»تقوا« از ریشٔه »وقی« و مصدر آن »ِوق

َتْقَوی  یعنی انسان نفس و جان خود را از هر چیزی که ترسناک است، نگهدارد؛ این حقیقت معنی تقوا 
است و گاهی خود خوف و ترس،  َتْقَوی  نامیده شده است. اّما تقوا در شریعت و دین یعنی خود نگهداری 
از آنچه که انسان را به گناه می کشاند و این تقوا با ترک کردن حتی بعضی از مباهات که گناه هم ندارند، 

کامل و تمام می شود.1
تقوا یعنی حالت پروا داشتن، و خود نگهدار بودن. همین  که انسان بندٔه خدا شد به دنبالش مسائلی 
پیش می آید که باید خودش را در آنجا نگهداری کند؛ انسان تا یک سلسله خود نگهداری ها از گناه ها و 
حرام ها نداشته باشد، محال است که به سعادت برسد.2 در تقوای الهی، ایمان به خدا، انجام واجبات و 

ترک محّرمات نهفته است.3
تقوا نقش ترمز نیرومندی دارد که ماشین وجود انسان را در پرتگاه ها حفظ می کند و از تندروی های 

خطر ناک، باز می دارد و انسان حکیم به این صفت ارزشمند متصف است.4
در بیان امام صادق7 در روایات داریم که: 

َتُه َفلَیأُخذها؛5 حکمت گمشدٔه مؤمن است،  ُة امُلؤِمِن، َفَحیُثام َوَجَد أَحُدکم ضالَّ اِلکَمُة ضالَّ
پس هر یک از شام گمشده اش را در هر جا یافت، آن را برگرید.

1 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن ، تحقیق: صفوان عدنان داودی ، دمشق بیروت، دارالعلمـ  
دار الشامیة، چاپ اول، 1412م؛  ص 881.

2 . مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار، جهان بینی توحیدی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ هفتم، 1377 ش؛ ج  27، ص 750.
3 . قرائتی، محسن؛ پیشین؛ ج  10، ص 469.

4 . محمدی  ری شهری، محمد؛ علم و حکمت در قرآن و حدیث، ترجمه عبدالهادی مسعودی، قم: دارالحدیث، چاپ اول، 
1379؛ ص 68.

5 . کلینی، ابی جعفر ثقة اإلسالم محمد بن  یعقوب بن إسحاق رازی؛ کافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب 
اإلسالمیة، چاپ دوم، 1389 ق؛ ج 8، ص 167.
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خود  برای  سعادتی  را  حکمت  حکیم،  مؤمِن  انسان  و  است  مؤمن  گمشدٔه  حکمت  روایت  این  طبق 
می  داند و به دنبال آن است و برای رسیدن به این سعادت و گمشده، راه »تقوا«، که مجموعه ای از رعایت 

مسائل اخالقی است، در پیش می گیرد که نتیجٔه آن متقی شدن و اتصاف به سجایای اخالقی است. 
در آیه ای از سورٔه مبارک زخرف آمده است: 

َتِلُفوَن فِیِه  ِذى خَتْ َ َلکم َبْعَض الَّ کَمِة َو ِلَُبنیِّ ﴿َو مَلَّا َجاَء ِعیسَى  بِاْلَبینَاِت َقاَل َقْد ِجْئُتکُم بِاْلِ
ُقوْا اهللَ َو َأطِیُعوِن؛1 و چون عیسى دالیل آشکار آورد، گفت: »به راستى براى شام حکمت  َفاتَّ
آوردم، و تا در باره بعىض از آنچه در آن اختالف مى کردید برایتان توضیح دهم. پس، از خدا 

برتسید و فرمانم بربید.﴾
نتیجٔه حکمت، تقوا و ترس از خداست و از طرفی تا کسی تقوا نداشته باشد به حکمت دست نمی  یابد: 

در سخنان آسمانی رسول خدا6 نشانٔه حکمت و بهترین راه رسیدن به آن چنین آمده است: 
َرأُس اِلکَمِة َماَفُة اهللِ عز و جل؛2 اساس حکمت، ترس از خداوند عز و جل است.

در روایتی دیگر قریب به همین مضمون از ایشان آمده است که: »َخشیُة الّلِه َرأُس کلِّ ِحکَمٍة؛3 بیم 
از خداوند اساس هر حکمتی است«. زیرا ترس سبب تفکر و دوراندیشی و سنجیدن جوانب مختلف کار 
می شود و هنگامی که این ترس، از خدا باشد چون سمت و سوی خدایی پیدا می کند؛ بنا بر این، تفکر و 
دوراندیشی او نیز جهت خدایی پیدا می کند و با دستورات خداوند منطبق شده و به حکمت های موجود در 
دستورات پروردگار پی می برد و این پی بردن به حکمت سبب شناخت و رسیدن به یقین می شود و کسی 
رابطٔه  تقوا و حکمت یک  بین  نادرست عمل کردن دوری می کند. پس،  از  یقین رسید  و  به معرفت  که 

دوسویه هست.
وقتی اساس حکمت ترس از خداست، معّلم و تعلیم دهندٔه حکمت که خودش هم بهره مند از حکمت 
است به تقوا دعوت می کند و چنین فرضی بیهوده است که شخصی خودش تقوا و ترس از خدا نداشته 
باشد و دیگران را به آن دعوت کند.4 پس می توان چنین تحلیل کرد که معّلمان حکمت و دعوت کنندگان 
به تقوای الهی، همان صاحبان حکمت، یعنی حکیمانند و حضرت عیسی7 به عنوان یکی از معّلمان 

1 . زخرف/ 63.
2 . قمی، أبی الحسن علی بن إبراهیم بن هاشم؛ پیشین؛ ج 1، ص 291.

3 . دیلمی همدانی، أبی شجاع شیرویه بن شهردار؛ الفردوس بمأثور الخطاب، تحقیق سعید بن بسیونی  زغلول، بیروت، 
دارالکتب العلمیة، چاپ اول 1406 ق؛ ج 2، ص 193، ح 2964.

4 . طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین؛ ج 18، ص 178 ـ 170.
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حکمت، مهم ترین پیام حکمت آموزش به بنی اسرائیل، دعوت به توحید، تقوا و اطاعت از خود به عنوان 
پیامبر زمان خودش است و در ُصُحِف إدریس7 آمده است: 

اعَملوا واسَتیِقنوا أنَّ َتقَوى اهللِ ِهی اِلکَمُة الکربى؛1 عمل کنید و یقنی داشته باشید که تقواى 
اهلى، بزرگ ترین حکمت است.

از مهم ترین مؤلفه های  تقوا یکی  به دست آمده چنین استنباط می شود که  و روایات  آیات  از مجموع 
اثباتی است که حکیم یعنی صاحب حکمت به آن دست پیدا کرده است. 

در مقابل تقوا، گناه است که از مؤلفه های سلبی رفتار حکیمانه است و حکیم از آن ها به دور است.

قدرم و تاایالی ترک گناه
گناه، به معنای جریمه، جنایت، معصیت، ذنب و خطا است.2 گناهکار کسی است که مرتکب گناهی 
شده باشد؛ بزهکار، بزهگر، مجرم و خاطی هم به او گفته می شود.3 قدرت، قّوت و توانایی بر انجام دادن 
یا معنوی، اراده  کار و ترک آن است؛ یعنی هرگاه انسان، انجام دادن و ترک کاری را، چه ماّدی باشد 
کرد بتواند انجام دهد.4 قدرت در اصطالح فلسفی، حالتی در حیوان )موجود زنده( است که به سبب آن 

می تواند کاری را انجام دهد یا ترک کند.5 
َطاِب؛6 و پادشاهیش را استوار  َءاَتیَنُه اْلِحکَمَة َو َفْصَل الْخِ َو  در تفسیر نمونه ذیل آیٔه ﴿َو َشَدْدَنا ُمْلکُه 
از  آیه  این  آمده است که حضرت داود7 که  او را حکمت و کالِم فیصله دهنده عطا کردیم﴾  و  کردیم 
اعطای حکمت به او خبر داده، دارای قّوت و قدرت بر اطاعت خداوند و پرهیز از گناه و تدبیر امور مملکت 

بود.7
امام علی7 در این زمینه می فرمایند که حکمت سبب توانگری است:

ُه ال جِیُد فِی امَلوِت  ُه إالَّ الَیاَة، َفإِنَّ ُه َلیَس ِمن َشی ٍء إاّل ویکاُد صاِحُبُه یشَبُع ِمنُه ویَملُّ اعَلموا أنَّ
1 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار )علیهم السالم(، بیروت: مؤسسة 

الوفاء، چاپ دوم، 1403 ق؛ ج 11، ص 283، ح 11.
2 . دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه، چاپ دوم از دوره جدید، 1377 ش؛ ج 11، ص 17006.

3 . عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی، تهران: سپهر، چاپ چهارم، 1374 ش؛ ج 3، ص 3396.
4 . مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشرکتاب،1360 ش؛ ج 9، ص 205.

5 . طوسی، خواجه نصیرالدین؛ کشف المراد، شرح تجرید االعتقاد، تهران: اسالمیه، 1362 ش؛ ص 135.
6 . ص/ 20.

7 . مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چاپ اول، 1374 ش؛ ج  19، ص 242.
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تی ِهی َحیاٌة لِلَقلِب امَلیِت، وَبَصٌ لِلَعنِی الَعمیاِء، وَسمٌع  راَحًة، وإنَّام ذلِک بَِمنِزَلِة اِلکَمِة الَّ
الَمة؛1 بدانید که هیچ چیزى نیست، جز  ُه والسَّ اّمِء، وِری لِلظَّمآِن، وفیَها الِغنى کلُّ لاُِلُذِن الصَّ
آن که دارنده اش به زودى از آن سری مى شود و او را ملول گرداند، جز زندگى؛ چرا که در 
مرگ، راحتى نمى یابد و این مهانند حکمت باشد که حیات دل مرده و بینایى چشم نابینا و 

شنوایى گوش ناشنوا و سریابى تشنه است، و در آن مهه توانگرى و سالمت است. 
با توجه به آیات و روایات، حکمت سبب توانمندی و قدرت حکیم می شود. حکیم چون به حقیقت دین 
که اطاعت از پروردگار و عمل به احکام و دوری از گناهان است، دست یافته است؛ لذا به آن پای بند است.

رابطک عصمت و حهمت 
عصمت که نقطٔه مقابل گناه است، در لغت به معنای منع2 و دفع شر و بدی از انسان از ناحیٔه خداوند 
است.3 و در اصطالح، علم نافع و حکمت بالغه ای است که انسان را از وقوع در مهالک رذایل و آلودگی 
به پلیدی معاصی دور و از هرگونه ضاللت و خطا حفظ می کند؛ بنا بر این عصمت، ملکٔه نفسانیه ای است 
که صاحب خویش را از ارتکاب عملی که جایز نیست چه گناه و یا خطا، نگه می دارد4 و آن بر سه قسم 
است: 1. عصمت از خطا در تلقی وحی؛ 2. عصمت از خطا در تبلیغ و رسالت؛ 3. عصمت از معصیت، یعنی 
آنچه که هتک حرمت عبودیت کند به وسیلٔه گفتار و کرداری که منافی عبودیت باشد5 و انسان حکیم به 

عصمت از معصیت دست پیدا کرده است. در قرآن آمده است:
نُْهْم َأن یِضلُّوک َو َما یِضلُّوَن إاِلَّ َأنُفَسُهْم َو  ت طَّائَفٌة مِّ ﴿َو َلْو اَل َفْضُل اهللِ َعَلیک َو َرْحَُتُه هلََمَّ
کَمَة َو َعلََّمک َما َلْ َتکن َتْعَلُم َو کَاَن  وَنک ِمن شَى ٍْء َو َأنَزَل اهللُ َعَلیک اْلکَتاَب َو الِْ َما یرضُُّ
َفْضُل اهللِ َعَلیک َعظِیاًم؛6 و اگر فضل خدا و رحت او بر تو نبود، طایفه اى از ایشان آهنِگ آن 
داشتند که تو را از راه به در کنند، و ]ىل [ جز خودشان ]کسى [ را گمراه نمى سازند، و هیچ 
گونه زیانى به تو نمى رسانند. و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمى دانستى به 

تو آموخت، و تفّضل خدا بر تو مهواره بزرگ بود﴾

1 . رضی، محمد بن الحسین؛ نهج البالغه، 481، قم:  نشر هجرت، چاپ اول 1414 ق؛ ص 481، خطبه 133.
2 . ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، بیروت، ناشر: دار صادر، چاپ سوم، 1414 ق؛ ج 9، ص 244.

3 . فراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین، قم: انتشارات هجرت،  چاپ دوم، 1410 ق؛ ج 2، ص 1220.
4 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج 2، ص 138 و 139؛ ج 5، ص 80 ـ 78.

5 . همان، ج 2، ص 134.
6 . نساء/ 113.
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در قرآن علت و عامل مصونیت پیامبر6 را از گناه، خطا و گمراهی چنین بیان می کند که »خدا، 
کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت«.1 یکی از دالیل عمده و اساسی بحث 
عصمت همین است که خداوند علوم و دانش هایی به پیامبر6 آموخته که در پرتو آن علوم در برابر گناه 
و خطا بیمه می شود، زیرا علم و دانش )در مرحلٔه نهایی( موجب عصمت است.2 چون دانستن، خود عامل 
با علم به بعضی بیماری ها و راه های ابتالی به آن، از آن ها دوری  بازدارندگی است؛ مانند پزشکی که 

می کند و کمتر به آن ها مبتال می شود.
نکتٔه دیگر در بارٔه حکمت و عصمت این است که هر دو از سنخ علم هستند، منشأ عصمت نوعی از 
علم است، غیر از علوم معمول و عادی که تأثیر غالبی دارند نه دائمی3 و منشأ حکمت علمی است که 
از راه اکتساب به دست نمی آید و حکمت و عصمت در بارٔه انبیا به طور غیر اکتسابی و در بارٔه دیگران 

اکتسابی است. 
ِرَنِت الِحکَمُة ِبالِعصَمِة؛ حکمت با عصمت همراه است«.

ُ
امام علی7 در این زمینه می فرمایند: »ق

در بیانی دیگر امیر المؤمنین علی7، به تالزم و همراهی حکمت و عصمت اشاره دارند: 
اِلکَمُة ِعصَمٌة، الِعصَمُة نِعَمٌة؛4 حکمت، عصمت و عصمت، نعمت است«.

و نیز می فرمایند: »ال ِحکَمَة إاّل ِبِعصَمٍة؛5 حکمتی نیست جز به همراه عصمت«.
به  از طرفی حکمت مقدمٔه رسیدن  برقرار است؛  این بین حکمت و عصمت رابطه ای دوسویه  بر  بنا 
عصمت است زیرا حکمت، انسان را به معرفت می رساند و با حقایق دین آشنا می کند و پی  بردن به حقایق 
دین، انسان را از افتادن به ورطٔه گناهان و آلودگی ها دور می کند و عصمت را در پی دارد و از طرفی دیگر 
همین دوری از گناه و تزکیٔه نفس و عصمت، انسان را شایستٔه دریافت و افزایش حکمت از سوی خداوند 

می کند. لذا حکیم که دارای حکمت است به حقیقت گناه پی  برده و از آن ها به دور است.

دور بادن از شهاام
از دیگر ناشایست های رفتار حکیمانه شهوت پرستی است که وجود آن در شخص نشان از نبودن حکمت 

1 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج  4، ص 122.
2 . همان، ص 123.

3 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج  5، ص 125.
4 . محمدی ری شهری، محمد؛ پیشین؛ ج  1، ص 122 ح 324 و 325.

5 . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ غررالحکم و دررالکلم، قم: انتشارات دفترتبلیغات اسالمی، 1366 ش؛ ح 7341.
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در اوست و عدم وجود چنین صفتی در او از شرایط تحقق حکمت است.
شهوت، کشش نفس به خواستٔه خود را گویند1 و در اصطالح روانشناسی میلی است که شّدتش از حّد 
معمول تجاوز کرده، امیال دیگر را تحت الّشعاع قرار دهد و تمام توّجه شخص را منحصرًا به موضوع خود 

جلب نماید.2
می شود  شهوت  ضعف  سبب  حکمت  طرفی  از  دارند،  یکدیگر  با  معکوسی  ارتباط  حکمت  و  شهوت 

چنانکه در روایتی از امام علی7 آمده است: 
هَوُة؛3 هر اندازه حکمت قوى گردد، شهوت ضعیف شود. کلَّام َقِویِت اِلکَمُة َضُعَفِت الشَّ

و از طرف دیگر ضعیف بودن شهوت ، افزایش قدرت و تسلط انسان بر عقل و خرد را در پی  دارد که 
عقل یکی از مهم ترین ملزومات حکمت است و حکمت درجٔه کامل عقل است4 و امام علی7 در این 

زمینه نیز می فرمایند: 
هَوِة أن ینَتِفَع بِاِلکَمِة؛5 هر خردى که در بند شهوت است، از  َحراٌم َعىل کلِّ َعقٍل َمغلوٍل بِالشَّ

هبره جستن از حکمت حمروم است. 
در حدیث دیگری از ایشان چنین آمده است: 

هَوَة َتکُمل َلک اِلکَمُة؛6 بر شهوت چریه شو، تا حکمتت کامل گردد. اغِلِب الشَّ
 امام علی7 می فرماید: 

هَوُة واِلکَمُة؛7 شهوت و حکمت با هم گرد نمى آیند.  ال َتَتِمُع الشَّ
روایات بسیاری در این زمینه وجود دارد که همگی بر لزوم کاستن شهوت برای رسیدن به حکمت 
تأکید دارند؛ زیرا افزایش شهوت باعث کم توجهی به قوای دیگر از جمله خرد و عقل می شود که نتیجٔه آن 

1 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 468.
2 . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ فرهنگ قرآن کلید ره یابی به موضوعات و مفاهیم قرآن کریم، محققان فرهنگ و معارف قرآن، 

قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه، 1379 ش؛ ص 94، به نقل از روانشناسی تربیتی، دکتر سیاسی، ص 396.
3 . محمدی ری شهری، محمد؛ پیشین؛ ج  1، ص 120، ح 319.

4 . جوادی آملی، عبدالله؛ تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج12، محقق: حجت االسالم محمد حسین الهی زاده، قم: نشر اسراء، 
چاپ دوم، زمستان 1388 ش؛ ج 12، ص 436ـ430.

5 . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ پیشین؛ ح 2356.
6 . محمدی ری شهری، محمد؛ پیشین؛ ح 320.

7 . همان، ص 220، ح 592.
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نرسیدن به حکمت است و حکیم انسانی است که با دست یافتن به حکمت از شهوت پرستی به دور است.

صبر و شهنبالی
صبر از جمله بایسته هایی است که در رفتار حکیم وجود دارد و از جمله مؤلفه های اثباتی به شمار می رود.
صبر در لغت به معنی: 1. حبس و نگهداری؛ 2. قسمت باالی یک چیز؛ 3. نوعی از سنگ سخت.1 و 
در اصطالح صبر عبارت است از امساک در تنگناها و خویشتن داری به مقتضای عقل و شرع یا خودداری 
نفس از چیزی که عقل و شرع جلوگیری نفس از آن را حکم می کنند.2 در مقابل صبر، »جزع« قرار دارد؛ 
جزع، راه انحرافی و صبر، راه مستقیم است. گفته اند: »صبر« خویشتن داری در برابر رخدادهاست. صبر 
مضطرب نبودن، اعتراض و شکایت نکردن و اعضا و جوارح را در جهت غیر صحیح حرکت ندادن است.

صبر بر سه قسم است: صبر هنگام »طاعت«، صبر از »معصیت« و صبر بر »مصیبت«.
صبر هنگام طاعت به این معناست که چون انجام کارهای واجب و مستحب سخت و دشوار است و 

انسان ممکن است در برابر آن مقاومت نکند، از این رو توصیه به صبر شده است. 
صبر از معصیت آن است که چون معصیت ها با »شهوت« همراه و از این رو گوارا و خوشایند است و 
پرهیز از این امر گوارا برای انسان مخصوصًا جوان دشوار است، او باید صبر کند و خود را به گناه آلوده 

نکند.
صبر در مصیبت نیز این است که چون رویدادهای ناگوار و رخدادهای نامالیم، زمینٔه جزع را فراهم 

می کند، کسی که اهل سیر و سلوک است باید در برابر آن ها صابر باشد.3
انسان در تمام مراحل زندگی نیازمند صبر و شکیبایی است و دست یابی به مقاصد و اهداف عالی تنها با 
پشتکار و شکیبایی امکان پذیر است. افراد ناشکیبا در برابر سختی ها تاب و توان خود را از دست می دهند.

در آیٔه بیستم سورٔه مبارک »ص« خداوند در بارٔه حضرت داوود7 می فرماید: 
َطاِب؛4 و پادشاهیش را استوار کردیم و او را  کَمَة َو َفْصَل اخلِْ ﴿َو َشَدْدَنا ُمْلکُه َو َءاَتینَُه اْلِ

1 . فراهیدی، خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 2، ص 966.
2 . ابن فارس، ابی الحسین احمد بن محمد؛ معجم مقاییس اللغه، قم: مکتب االعالم االسالمی، چاپ اول، 1404 ق؛ ج 

3، ص 329.
3 . جوادی آملی، عبد الله؛ مراحل اخالق در قرآن، محقق: حجت االسالم علی اسالمی، قم: نشر اسراء، چاپ هفتم، 1376 

ش؛ ص 306.
4 . ص/ 20.
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حکمت و کالِم فیصله دهنده عطا کردیم﴾
حضرت داود7 در چند جای قرآن به عنوان حکیم معرفی و در آیات سورٔه مبارک »ص« نیز به عنوان 
اسؤه صبر و شکیبایی نام برده شده است تا جایی که خداوند به پیامبر اسالم6 با آن عظمت مقام دستور 
می دهد که در صبر و شکیبایی به حضرت داود7 اقتدا کند و از تاریخ او کمک گیرد: ﴿ اْصِبْر َعلی  ما 

یُقوُلوَن َو اْذکْر﴾.
سعدی شیرازی نیز حکمت را میؤه صبر می داند و می گوید:

که ورای تـــو هیچ نعمــــت نیست              ای قناعــــت توانگرم گردان  
هر که را صبر نیست حکمت نیست              گنج صبر اختیار لقمان است  

لقمان حکیم آن چنان صبور بود که چند فرزندش در برابرش جان دادند و آن حکیم بزرگ در مقابل 
آن مصیبت ها صبر کرد و کوچک ترین کلمه ای که بویی از شکایت در او باشد نگفت، و در تاریخ نامش در 

شمار مردان بزرگ قرار گرفت.1
در سخنی از امام علی7 آمده است که حکمت سبب صبر و شکیبایی می شود:

کیَف یصرِبُ َعىل ُمباینَِة الَضداِد َمن َل ُتِعنُه اِلکَمُة؟2 آنکه حکمت به یاریش برنخیزد، چگونه 
بر جدایى اضداد شکیبایى ورزد؟

در بیانی دیگر از ایشان صبر اساس حکمت خوانده شده است:
ُه َرأُس اِلکَمِة وَثَمَرُة الِعلم؛3 سوزش درد بردبارى را جرعه جرعه  ع َمَضَض اِللِم، َفإِنَّ رَّ َتَ

درکش که آن اساس حکمت و ثمره دانش است.
در نگاهی دیگر، هم شخص حکیم با صبوری به حکمت نائل می شود و هم صبر از مقدمات رسیدن 

به حکمت است، انسان حکیم با صبر کردن هر روز بر حکمتش افزوده می شود. 
امیر مؤمنان علی7 در سخنی دیگر حکیمان را شکیبا ترین انسان ها می داند: 

الُکامُء أرَشُف النّاِس أنُفًسا، وأکَثُرُهم َصرًبا، وأرَسُعُهم َعفًوا، وأوَسُعُهم أخالًقا؛4 حکیامن 
در میان مردم، رشیف ترین و شکیباترین و پرگذشت ترین و خوش خلق ترین کسان اند.

1 . انصاریان، حسین ؛ چهره ای از شخصیت انسان لقمان حکیم، تهران: 1347 ش؛ ص 102.
2 . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ پیشین؛ ص 6991.

3 . همان، ص 4546.
4 . محمدی ری شهری، محمد؛ پیشین؛ ج  1، ص 146 ح 382.
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با توجه به روایات، حکیم به عنوان کسی که شکیباترین مردم است، به باالترین درجٔه صبر نائل شده 
است و صفت حکمت، حکیم را به چنان بینشی می رساند که صبر را در طاعت، مصیبت و معصیت پیشٔه 

رفتار خود می سازد.
در مقابل صبر، مؤلفٔه سلبی شتاب زدگی قرار دارد که با اثبات مؤلفٔه صبر برای حکیم، شتاب زدگی از 

او نفی می شود.

صدق و راستگالی 
باالترین مقام و مرتبه بعد از نبوت برای هر انسانی، مقام صدق و راستگویی است و هدف حکیم، رسیدن 

به چنین مقامی است که از بایسته های مهم رفتار حکیمانه است.
صدق در لغت: راستگویی، معادل صدق، نقیض کذب1 به معنای مطابقت و هماهنگی گفتار با اعتقاد 
باطنی و نیز مخبرعنه است.2 صدق تنها در گفتار نیست بلکه در نّیت و عمل نیز هست. راستگویان کسانی 
هستند که هم در سخن راست می گویند و هم با عمل و کردار، صدق گفتار خود را ثابت می کنند و نشان 
می دهند که مدعی ایمان نیستند بلکه حقیقتًا به فرمان های الهی ایمان دارند. بعد از مقام نبوت، مقامی 
باالتر از مقام صدق و راستی نیست، نه تنها راستی در گفتار بلکه راستی در عمل و کردار که شامل امانت و 
اخالص نیز می شود؛ و هیچ صفت زشتی بعد از کفر، بدتر از دروغ، نفاق و خیانت در سخن و عمل نیست.3
با توجه به آیات و روایات، صدق و راستگویی بسیار اهمیت دارد و حکیم بدون شک دارای صداقتی تام 

و کامل است و بدون صداقت دسترسی به حکمت ممکن نیست. 
در آیٔه زیر در بارٔه پیامبر گرامی اسالم6 که معّلم حکمت خوانده شده، چنین گفته شده است: 

ْم َءایاتِِه َو یَزکیِهْم َو  ْن َأنُفِسِهْم یْتُلوْا َعَلیْهِ ﴿َلَقْد َمنَّ اهللُ َعىَل امْلُْؤِمننَِی إِْذ َبَعَث فِیِهْم َرُسواًل مِّ
بنٍِی؛4 به یقنی، خدا بر مؤمنان منت  کَمَة َو إِن کَاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفى َضاَلٍل مُّ ُمُهُم اْلکَتاَب َو اْلِ یَعلِّ
هناد ]که [ پیامربى از خودشان در میان آنان برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشان بخواند و 
پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعًا پیش از آن در گمراهى آشکارى 

بودند﴾

1 . فراهیدی، خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج  5، ص 56.
2 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 478.

3 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج  3، ص 460.
4 . آل عمران/ 164.
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در مجمع البیان ذیل این آیه آمده است که منشأ خانواده و صدق و امانت پیامبر گرامی اسالم6 بر 
همگان ثابت و روشن است.1

از این بیان می توان چنین استفاده کرد که بر اساس نص آیٔه شریف، پیامبر گرامی اسالم6 معّلم 
حکمت است؛ بنا بر این کسی که معّلم حکمت است قطعًا خودش، حکمتی تام و کامل دارد.

با در نظر گرفتن این پیش فرض پیامبر گرامی اسالم6 که مشهور به امانت داری و صداقت است، با 
ایجاد این صفات و ویژگی ها در خودش از سوی خداوند الیق اکتساب حکمت شده است. پس انسان برای 

رسیدن به مقام حکمت باید یکی از عناصر بارز رفتاری اش، امانت داری و صداقت باشد. 
در روایت نیز آمده است که: 

دِق.  یَعِة قاَل الّصاِدُق7: اِلکَمُة ِضیاُء امَلعِرَفِة ومریاُث التَّقوى وَثَمَرُة الصِّ فی ِمصباِح الشَّ
وَلو ُقلُت: ما أنَعَم اهللُ َعىل َعبٍد ِمن ِعباِدِه بِنِعَمٍة أعَظَم وأنَعَم وأرَفعَ  وأجَزَل وأهبى ِمَن اِلکَمِة، 
َلُقلُت صاِدًقا! قاَل اهللُ عز و جل: ﴿یؤتِی اِلکَمَة َمن یشاُء و َمن یؤَت اِلکَمَة َفَقد اوتِی 
کُر إاّل اوُلو الَلباِب﴾ أی: ال یعَلُم ما أوَدعُت وَهیأُت فِی اِلکَمِة إاّل َمِن  َخرًیا کثرًیا و ما یذَّ
اسَتخَلصُتُه لِنَفسی وَخَصصُتُه هِبا.واِلکَمُة ِهی النَّجاُة، وِصَفُة الَکیِم الثَّباُت ِعنَد أواِئِل 
االموِر والُوقوُف ِعنَد َعواِقبِها، وُهَو هادی َخلِق اهللِ إىَل اهللِ َتعاىل؛2 در مصباح الشیعه از امام 
صادق7 آمده است: حکمت، نور معرفت است و مریاث تقوا و ثمرٔه راستى است. و اگر 
مى گفتم: خداوند نعمتى بزرگ تر و سودمندتر و واالتر و سرتگ تر و گران هباتر از حکمت 
به بنده اش نداده است، بى گامن  درست گفته بودم. خداوند عز و جل مى فرماید: »به هر کس 
که خواهد، حکمت دهد و هر که حکمت یابد، خریى فراوان یافته است و جز خردمندان 
پند نگریند.« یعنى هیچ کس نمى داند چه چیزى آماده کرده و در حکمت به ودیعه هناده ام، 
جز کسى که براى خود برگزیده و حکمت را به او اختصاص داده ام. و حکمت، رهایى 
است و ویژگى حکیم، استوارى در آغاز کارها و ایستادن در پایان آن هاست و وى راهنامى 

خلق خدا به سوى خداوند متعال است.

1 . طبرسی، فضل ابن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیرالقرآن،   تحقیق با مقدمه محمد جواد بالغی، تهران : انتشارات ناصر 
خسرو، چاپ سوم 1372 ش؛ ج  2، ص 876.

2 . حسن المصطفوی؛ مصباح الشریعة ومفتاح الحقیقة، المنسوب إلی اإلمام  الصادق7، تهران: منشورات القلم، الطبعة 
االولی 3613 ش؛ ص 533.
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آنچه از روایت فهمیده می شود این است که حکمت از آن تعبیر به نور معرفت شده و ثمرٔه راستی و 
صداقت است، در نتیجه حکیم، صادق است و همین صداقتش باعث به دست آوردن حکمت شده است. 
شایان ذکر این که، آیه  ای که شاهد گویا بر صداقت حکیم باشد، یافت نشد و تنها با داللت التزامی سعی به 

اثبات این مؤلفٔه  رفتاری برای حکیم کرده ایم.
نقیض صدق، کذب است و از جمله ناشایست ها و مؤلفه های سلبی رفتار حکیمانه به شمار می رود که 

حکیم از آن به دور است.

امایت داری
امانت داری عنصری اثباتی سازنده و اساسی در شکل گیری رفتار حکیمانه است که حکیم به آن توجه 

دارد.
امانت، ضد خیانت و به معنای راستی، ودیعه و هر چیزی است که برای نگاه داشتن به کسی بسپارند.1
همٔه  و  است  تعهدات  به  پای بندی  و  امانت داری  حکیم،  رفتار  اثباتی  مؤلفه های  روشن ترین  از  یکی 
فرهنگ های بشری بر آن اتفاق نظر دارند و آن را امر پسندیده ای می دانند. وجوب رّد امانت از احکامی 
است که عقل بدون نیاز به حکم شرع، آن را تأیید می کند. شرع در بارٔه لزوم رّد امانت، حکمی ارشادی 
می دهد و اگر هیچ دلیل شرعی بر لزوم رّد امانت نداشتیم، همین حکم عقل برای اثبات حکم شرعی و 

امانت داری و پای بندی به تعهدات کافی بود.2
البته در تعالیم اسالم،  امانت داری چنان با اهمیت است که خداوند در کالم وحی می فرماید:

﴿إِنَّ اهللَ یأُمُرکْم َأْن ُتَؤدُّوا اْلَماناِت إىِل  َأْهِلها ... ؛3 خدا به شام فرمان مى دهد که سپرده ها 
را به صاحبان آن ها رّد کنید و چون میان مردم داورى مى کنید، به عدالت داورى کنید. در 

حقیقت، نیکو چیزى است که خدا شام را به آن پند مى دهد. خدا شنواى بیناست.﴾
در این زمینه امیرالمؤمنین علی7 می فرمایند: 

یاَمنِ  اْلََماَنة؛4 امانت داری حتی از ایامن هم باالتر است. َأْفَضُل  اْلِ

1 . دهخدا، علی اکبر؛ پیشین؛ ج 7، ص 150.
2 . مصباح یزدی، محمد تقی؛ انسان سازی در قرآن، تنظیم و تدوین: محمود فتحعلی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی )رحمه الله( 1388 ش.
3 . نساء/ 58.

4 . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ پیشین؛ ح 5233، ص 251.
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و امام صادق7 می فرمایند: 
را  پیامربی  هیچ  خداوند  اْلََماَنة؛1  َأَداِء  َو  اْلَِدیِث-  بِِصْدِق  إاِلَّ  َقطُّ  َنبِیًا  یْبَعْث  َلْ  اهللَ  إِنَّ 

برنینگیخت مگر به دلیل راستگویی و امانت داری آنان.
و  عقل  صاحب  چون  حکیم  و  دارد  اسالم  دین  در  امانت داری  اهمیت  از  نشان  روایات  و  آیات  این 
اندیشه ورزی است، اهمیت و ضرورت ادای امانت را می داند و به آن عمل می کند. برای نمونه ذیل آیٔه 
َه َغنِیّ ٌ َحِمیٌد؛2  َما یْشکُر ِلَنْفِسِه َو َمن کَفَر َفِإنَّ اللَّ ِه َو َمن یْشکْر َفِإنَّ ِن اْشکْر ِللَّ

َ
کَمَة أ ﴿َو َلَقْد َءاَتیَنا ُلْقَماَن الْحِ

برای خود  تنها  بگزارد،  و هر که سپاس  بگزار  را سپاس  را حکمت دادیم که: خدا  لقمان  به راستی،  و 
سپاس می گزارد و هر کس کفران کند، در حقیقت، خدا بی نیاز ستوده است﴾، آمده است که لقمان حکیم 
بزرگ مردی بود که امانت را با تمام جهاتش رعایت می   کرد و از این رو، نام نیکوی او به امانت داری در 

تاریخ باقی مانده است.
آیٔه فوق آمده است که وقتی از لقمان علت رسیدنش به مقام حکمت را  مجمع البیان ذیل  در تفسیر 
پرسیدند، وی یکی از علل رسیدن به حکمت را رد نمودن امانت به صاحبش دانست. از همین جا پی به 
اهمیت این مسئله می بریم که یکی از مهم ترین ویژگی های شخص حکیم »رد نمودن امانت به صاحبش« 

است که در دین اسالم بسیار تأکید شده است.3 
در مقابل امانت داری، خیانت در امانت است. شخص حکیم به دلیل حق جویی و داشتن قدرت تعقل از 
آن به دور است؛ زیرا با عقل خویش جنبه های منفی آن را می سنجد و از آن دوری می کند. بنا بر این، از 

مؤلفه های سلبی رفتار حکیمانه به شمار می آید.

شهرگزاری
اثباتی حکیم است. شکر در کتب لغت به این  شکر و سپاسگزاری یکی از اصول و مؤلفه های گرایشی 
کُر: تصّور الّنعمة و إظهارها،4 شکر، تصور )یادآوری( نعمت و اظهار آن است. شکر:  معنا آمده است: الشُّ
ثناگویی در مقابل نعمت است.5 نقطٔه مقابل شکر، کفر است که عبارت است از: فراموشی نعمت و نادیده 

1 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج  72، ص 116.
2 . لقمان/ 12.

3 . طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج  8، ص 494.
4 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 461.

5 . قرشی، سید علی اکبر؛ قاموس قرآن، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چاپ ششم،  1371 ش؛ ج  4، ص 62.
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گرفتن آن که امام کاظم7 شکر را به همین معنا به کار برده است.1
شکر در اصطالح قرآنی عبارت است از: به کار بردن هر نعمتی در جای خودش، به گونه ای که نعمِت 

ولیِّ نعمت را بهتر نشان دهد و شکر وقتی مفید و سودمند است که استمرار داشته باشد.2 
انسان،  که  است  این  نعمت  می فرمایند: شکر  و  دارند  جامع تری  تعریف  آملی  جوادی  الله  آیت  البته 
سراسر جهان را نعمت خدا بداند و آگاه باشد که در کنار سفرٔه نعمت خدا نشسته است و باید این نعمت ها 
را درست در جای خودش مصرف کند3 و خداوند قادر است که این نعمت ها را از او بگیرد؛ چنین دیدگاهی 
می تواند در انسان حاالت خاص روانی و رفتاری پدید آورد. لقمان به عنوان کسی که در قرآن مشهور به 
به شکرگزاری خداوند می پردازد. پس الزمٔه  و  بارٔه خداوند دارد  بودن است، چنین دیدگاهی در  حکیم 

حکمت، شکرگزاری است.
به کار بردن نعمت به این نحو محتاج است به این که اول صاحب نعمت، و سپس نعمت هایش، از آن 
جهت که نعمت اوست شناخته شود، سپس کیفیت به کار بردن آن ها در جای خودش، آن طور که لطف و 
انعام او را بهتر وانمود کند، شناخته گردد. پس حکمت دادن به لقمان، لقمان را وادار کرد تا این مراحل را 
در شکر طی کند و در حقیقت حکمت دادن به او مستلزم امر به شکر نیز هست.4 در آیٔه دوازدهم از سورٔه 

مبارک لقمان این گونه آمده است: 
اَم یْشکُر لِنَْفِسِه َو َمن کَفَر َفإِنَّ اهللَ َغنىِ ٌّ  کَمَة َأِن اْشکْر هللِ َو َمن یْشکْر َفإِنَّ ﴿َو َلَقْد َءاَتینَا ُلْقاَمَن الِْ
َحِیٌد؛5 و به راستى، لقامن را حکمت دادیم که: خدا را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد، 
تنها براى خود سپاس مى گزارد و هر کس کفران کند، در حقیقت، خدا بى نیاز ستوده است﴾
آیه می گوید به لقمان گفتیم به خاطر آنچه از حکمت به تو داده شده است خداوند را سپاس گزاری کن.6
لقمان به خاطر داشتن این حکمت به شکر پروردگارش پرداخت. او هدف نعمت های الهی و کاربرد آن 
را می دانست، و آن ها را در همان هدفی که برای آن آفریده شده بودند، به کار می بست. در واقع حکمت 

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 21؛ صدوق، أبی جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه  قمی؛ علل الشرائع، 
قم : انتشارات داوری؛ ج 1، ص 114.

2 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج  16، ص 321 و 322.
3 . جوادی آملی، عبد الله؛ پیشین؛ ص 310.

4 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین، ج  16، ص 321.
5 . لقمان/ 12.

6 . طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج  8، ص 494.
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همین است: »به کار بستن هر چیز در جای خود«. بنا بر این »شکر« و »حکمت« به یک نقطه باز می گردند.1
آن ها در طریق  بردن  کار  به  یعنی  الهی  نعمت های  از  استفادٔه درست  از مصادیق شکرگزاری،  یکی 

درست و صحیح است به گونه ای که حق آن نعمت ها به خوبی ادا شود.
یادآوری  دستور  عیسی7  حضرت  به  خداوند  که  می پردازیم  قرآن  آیات  از  نمونه ای  به  ادامه  در 
نعمت های عطا شده از سوی خودش را می دهد که این یادآوری یعنی شکر نعمت که مصداق استفادٔه 

درست از نعمت هاست: 
﴿إِْذ َقاَل اهللُ یاِعیسَى اْبَن َمْریَم اْذکْر نِْعَمتِى َعَلیک َو َعىلَ  َوالَِدتِک إِْذ َأیدتُّک بُِروِح اْلُقُدِس 
ُلُق ِمَن  کَمَة َو التَّْوَرئَة َو ااْلنِجیَل َو إِْذ خَتْ ُِم النَّاَس ىِف امْلَْهِد َو کْهاًل َو إِْذ َعلَّْمُتک اْلکَتاَب َو الِْ ُتکلَّ
ُئ اْلَکَمَه َو اْلَْبَرَص بِإِْذنِى َو إِْذ  ا بِإِْذنِى َو ُترْبِ رْیِ بِإِْذنِى َفَتنُفُخ فِیَها َفَتکوُن َطرْیَ الطِّنِی کَهیِة الطَّ
ْم  ِذیَن کَفُروْا ِمنْهُ خُتِْرُج امْلَْوتَى  بِإِْذنِى َو إِْذ کَفْفُت َبنِى إرِْسَ ِءیَل َعنک إِْذ ِجْئَتُهم بِاْلَبینَاِت َفَقاَل الَّ
بنٌِی؛2 ]یاد کن [ هنگامى را که خدا فرمود: »اى عیسى پرس مریم، نعمت  إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر مُّ
مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور، آن گاه که تو را به روح القدس تأیید کردم که در گهواره 
]به اعجاز[ و در میانساىل ]به وحى [ با مردم سخن گفتى و آن گاه که تو را کتاب و حکمت و 
تورات و انجیل آموختم و آن گاه که به اذن من، از ِگل، ]چیزى [ به شکل پرنده مى ساختى، 
پس در آن مى دمیدى، و به اذن من پرنده اى مى شد، و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا 
مى دادى و آن گاه که مردگان را به اذن من ]زنده از قرب[ بریون مى آوردى و آن گاه که ]آسیب [ 
بنى ارسائیل راـ  هنگامى که براى آنان حّجت هاى آشکار آورده بودىـ  از تو باز داشتم. پس 

کسانى از آنان که کافر شده بودند، گفتند: این ]ها چیزى [ جز افسونى آشکار نیست﴾
در این آیه آمده است که معجزات و موهبت هایی که از مختصات مسیح7 است از قبیل والدت بدون 
پدر، تأیید به روح القدس و سخن گفتن در گهواره و در میانسالی از طریق وحی، آفریدن مرغ و شفای کور 
مادر زاد و پیسی و زنده کردن مردگان به اذن خدا، آموزش کتاب و حکمت به او، همگی برای عیسی7 
و مریم3 نعمت و کرامت است، پس مسیح7 و مریم3 هر دو متنعم به این نعمت های الهی هستند.3
وقتی خداوند به عیسی7 نعمت های زیادی می دهد که معجزه هم هستند، الزمٔه آن دادن علم و 

1 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین ، ج  16، ص 321؛ مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج  17، ص 37.
2 . مائده/ 110.

3 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین، ج  6، ص 318.
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حکمت است  تا از آن معجزات و نعمت ها به خوبی استفاده کند. پس نتیجه می شود که شخص حکیم به 
دلیل داشتن صفت حکمت، به این حقیقت واقف است که از نعمت های الهی درست استفاده کند. یکی از 

مصداق های این آیه در استفادٔه درست از نعمت های الهی، حضرت عیسی مسیح7 است.
نقطٔه مقابل شکر نعمت، کفران آن است که از عناصر سلبی رفتار حکیمانه است. حکیم که حق شناس 

است و شکر نعمت را وظیفٔه خود می داند پس هرگز کفران نعمت نمی کند.

تشخنص و عملهرد بک ماقع و مصلحت ایدلشی
از اجزای تشکیل دهندٔه رفتار حکیم که از مؤلفه های اثباتی شمرده می شود، تشخیص و عملکرد به موقع 
است که یکی از سازنده ترین بایسته های رفتار او است زیرا بدون وجود حکمت، تحقق چنین امری غیر 
ممکن است؛ زیرا حکیم است که با توجه به نگرشی که حاصل بینش و دانش عمیق، دقیق و صحیح است 

می تواند در مواقع حساس و با استفاده از آن ها بهترین تصمیم را بگیرد.
تشخیص به موقع و مصلحت اندیشی نیازمند پشتوانٔه فکری عمیقی است که به وسیلٔه آن در شرایط 
زیرا حکمت  با داشتن حکمت ممکن می  شود.  باشد، که  را داشته  العمل  بهترین عکس  بتواند  مختلف 
اساسًا فقط یک آگاهی نیست، بلکه نوعی »توانایی« در میدان آگاهی است. حکمت به معنی خوش فهمی، 
قدرت فهمیدن، قدرت حدس و سرعت درک است1 و این دقیقًا بهترین ابزار برای تشخیص و عملکرد به 

موقع و مصلحت اندیشی است که انسان صاحب حکمت به آن مجهز است. 
یکی دیگر از ویژگی های انسان حکیم این است که حکمت های نهفتٔه درون پدیده ها را در می یابد و این 
دریافت ناشی از نگاه دقیق و تفکر عمیق انسان حکیم است. از این رو، حکیم در تمام شرایط و زمینه ها، 

سعی در تشخیصی صحیح و عملکردی مناسب دارد.
در آیٔه ذیل، خداوند تشخیص و مصلحت اندیشی برای دعوت به راه حق را به حکیم سپرده است:

تِى ِهَى َأْحَسُن إِنَّ َربَّک ُهَو َأْعَلُم  کَمِة َو امْلَْوِعَظِة الََْسنَِة َو َجاِدهْلُم بِالَّ ﴿اْدُع إىِلَ  َسبِیِل َربِّک بِالِْ
بَِمن َضلَّ َعن َسبِیِلِه َو ُهَو َأْعَلُم بِامْلُْهَتِدیَن؛2 با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت 
کن و با آنان به ]شیوه اى [ که نیکوتر است جمادله نامى. در حقیقت، پروردگار تو به ]حال [ 

کسى که از راه او منحرف شده داناتر، و او به ]حال [ راه یافتگان ]نیز[ داناتر است﴾

1 . پناهیان، علیرضا؛ شهر خدا رمضان و رازهای روزه داری، ناشر: بیان معنوی، چاپ سوم، تابستان 1389 ش؛ ص 232 
و 233.

2 . نحل/ 125.
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آیٔه شریف از این رو که کجا حکمت، کجا موعظه، و کجا جدال احسن را باید به کار برد، تشخیص را 
به دعوت کننده به راه حق واگذار کرده است و همان گونه که خودش تشخیص می دهد، با توّجه به شرایط 

تأثیر پذیری مخاطب، از هر کدام از این سه راه استفاده کند.
با توجه به وضعیت و شرایط هر موقعیتی، ممکن است که در شرایطی هر سه طریق، و در شرایط دیگر 

یک یا دو طریق، به کار گرفته شود.1
در نگاهی دیگر، خداوند در این آیه یکی از راه های دعوت به سوی حق را استفاده از حکمت دانسته، 
و کسی که قرار است به وسیلٔه حکمت به دعوت حق بپردازد، باید بهره مند از حکمت باشد. وقتی خدای 
متعال برای دعوت به سوی خودش،  تشخیص این که از چه راهی استفاده کند را به خود دعوت کننده که 
دارای حکمت هم هست، سپرده است، از اینجا مشخص می شود که حکیم اهل تشخیص به موقع است 

و این یکی از مهم ترین شاخصه ها و مؤلفه هایی است که حکیم باید به آن مجّهز باشد.
نمونٔه دیگر، آیه ای از سورٔه مبارک انعام است: 

ن نََّشاُء إِنَّ َربَّک َحکیٌم َعِلیٌم؛2 و  ُتنَا َءاَتینَاَها إِْبَراِهیَم َعىلَ  َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّ ﴿َو تِْلک ُحجَّ
آن حّجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر کس را که بخواهیم فرا 

مى بریم، زیرا پروردگار تو حکیم داناست﴾
ک َحکیٌم َعِلیٌم« تا این معنا را ثابت کند که همٔه این برتری ها  خداوند بزرگ در آخر آیه می فرماید: »ِإنَّ َربَّ
و امتیازاتی که به ابراهیم7 داده از روی علم و حکمت و مصلحت بوده3 که نشان می دهد خداوند حکیم 
با تشخیص و مصلحت اندیشی که دارد به هر کسی با توجه به خواست و ارادٔه خودش که بر اساس آیه، 
نشأت گرفته از صفت حکمت اوست، اعطای درجه می کند. برای نمونه به حضرت ابراهیم7 حکمت داد 

و ایشان در مواجه با مشرکان، به احتجاج با آن ها پرداخت و رفتاری حکیمانه از خود نشان داد.4
پس وقتی یکی از وی     ژگی های خدای حکیم، تشخیص و مصلحت اندیشی بجا و به موقع است که منشأ 

حکمت دارد، شخص حکیم نیز باید دارای قدرت تشخیص و مصلحت اندیشی باشد.
دلیل  به  که حکیم  دارد  قرار  بی بصیرتی  و مصلحت اندیشی،  موقع  به  و عملکرد  تشخیص  مقابل  در 

1 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج 12، ص 536.
2 . انعام/ 83.

3 . طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج  4، ص 510؛ طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج  7، ص 286.
4 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج  7، ص 287.
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داشتن قؤه عقل و نگرشی که حاصل بینش و دانش عمیق و دقیق و صحیح اوست، بی بصیرتی که از 
مؤلفه های سلبی رفتار حکیمانه است در رفتارش مشاهده نمی شود.

عملهرد  اشمندایک
یک رفتار، زمانی حکیمانه است که هوشمندانه باشد و این یکی از بایسته ها و بایدهایی است که در حکیم 

مشاهده می شود و از نوع مؤلفه های اثباتی است.
حکمت یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن1؛ به عبارت دیگر حکمت چنان بینشی به انسان 
می دهد که هر چیزی را در جای خودش به کار ببرد و حکیم به دلیل داشتن تیز بینی و تیز فهمی، حّتی در 

مواقع حساس، رفتاری از خود نشان می دهد که بیانگر عملکردی هوشمندانه و درست است. 

یمایک ای از عملهرد  اشمندایک
با توجه به آیٔه بیستم سورٔه مبارک »ص« و نیز آیٔه ذیل، حضرت داوود7 از کسانی است که به او حکمت 
ایشان، برای کشتن جالوت که سرکرده و  به موقع  داده شد. قتل جالوت به دست وی و اقدام سریع و 

فرماندٔه طاغوتیان بود، یکی از رفتارهایی است که نشان از حکمت او دارد. در این آیه می  خوانیم: 
َمُه ِمَّا یَشاُء َو َلْو  کَمَة َو َعلَّ ﴿َفَهَزُموُهم بِإِْذِن اهللِ َو َقَتَل َداُوُد َجاُلوَت َو َءاَتئُه اهللُ امْلُْلک َو الِْ
َفَسَدِت اْلَْرُض َو َلکنَّ اهللَ ُذو َفْضٍل َعىَل اْلَعَلِمنَی؛2 پس  اَل َدْفُع اهللِ النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض لَّ
آنان را به اذن خدا شکست دادند، و داوود، جالوت را کشت، و خداوند به او پادشاهى و 
حکمت ارزانى داشت، و از آنچه مى خواست به او آموخت. و اگر خداوند برخى از مردم 
را به وسیلٔه برخى دیگر دفع نمى کرد، قطعًا زمنی تباه مى شد. وىل خداوند نسبت به جهانیان 

تفّضل دارد﴾
داستان حکمت آموز قتل جالوت به دست داُوود، که جوانی کم سن و سال، ولی مؤمن، شجاع و از 
یاران طالوت بود3 از زبان امام صادق7 چنین نقل شده است: خداوند به پیامبری که در زمان داوود7 
می زیست وحی کرد که جالوت را کسی می کشد که زره موسی بر اندام او مناسب باشد و او یکی از فرزندان 
»الوی بن یعقوب« و اسمش »داوود« است؛ طالوت آن زره را به داوود پوشاند، درست به اندازه او بود. 
و آمد در برابر جالوت در حالی که جالوت سوار بر فیل و لشکریانش هم در برابرش بودند. داود سنگی 

1 . جوادی آملی، عبد الله؛ تسنیم تفسیر قرآن کریم، پیشین؛ ج 12، ص 431.
2 . بقره/ 251.

3 . قرائتی، محسن؛ پیشین، ج  1، ص 398.
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به قسمت راست و چپ لشکر او انداخت و آن ها فرار کردند و چنان ماهرانه سنگی به طرف خود جالوت 
پرتاب کرد به پیشانی او خورد و کشته شد.1

بر اساس روایات، داود7 به علت همین شجاعت و دالوری به مقام حکمت یعنی نبّوت رسید و کسی 
مورد لطف خاّص الهی قرار نمی  گیرد مگر این که استعداد، لیاقت، ایثار و سابقٔه خوب داشته باشد.2

وجود چنین  عقل  گرایی حکیم،  وجود  با  که  است  نابخردانه  عملکرد  عملکرد هوشمندانه،  مقابل  در 
صفتی در شخصی نشان از عدم وجود حکمت در اوست و از مؤلفه های سلبی حکیم شمرده می شود.

نتیجه
با توجه به آیات و روایات، از تحلیل عملکرد حکیمان در قرآن به این نتیجه می رسیم که رفتار حکیمانه باید 
شرایطی داشته باشد که همان مؤلفه های اثباتی همچون حق مداری، تقوا خیرخواهی، صبر، صداقت، 

امانت داری و ... است. 
در مقابل از ناشایست ها و ناهنجارهایی همچون باطل گرایی، شهوت مداری، شر گرایی، گناه، نفاق و 

... پیراسته و به دور است که همان مؤلفه های سلبی رفتار حکیمانه هستند.
انبیا غیر اکتسابی و  اما دست یابی به حکمت در  یافته اند،  الهی به حکمت دست  اولیای  انبیا و  همٔه 
موهبتی الهی است و در بقیٔه افراد اکتسابی است. به این صورت که با فراهم آوردن شرایط الزم مانند 
حق گویی و حق مداری، عصمت و ... زمینٔه دست یابی به حکمت، این خیر کثیر را در خود ایجاد می کنند 

و حکیم که صاحب ملکٔه حکمت شده به این شرایط دست پیدا کرده است.
البته منشأ اعطا و دست یابی به حکمت در همٔه موارد خداوند است و تا خواست و ارادٔه او نباشد هیچ 

کس قدرت رسیدن به آن را ندارد. 

1 . عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه؛ پیشین؛ ج 1، ص 241؛ طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج  2، ص 620.
2 . قرائتی، محسن؛ پیشین، ج  1، ص 398.
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