اصول و روشهای تربیتی مبتنی بر حکمت از منظر
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هدف از نگارش مقالهی حارض ،شناسایی اصول و روشهای
چکیده تربیتی مبتنی بر حکمت از منظر قرآن و روایات است .بر این
اساس ،در بخش اول مقاله ،با بررسی آیات قرآن و روایات امئهی
معصومین علیهمالسالم ،دیدگاه اسالم دربارهی حکمت تبیین شده است ،سپس
اصول و روشهای تربیتی ،بر اساس آموزههای اسالمی استخراجشدهاند .روش
تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی– توصیفی است که بر اساس بررسی
اسناد و مدارك صورت گرفته است و دادههای مربوط ،از قرآن كریم و كتب
معترب روایی ،استخراجشدهاند .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از شیوهی تحلیل
کیفی و تحلیل محتوای استقرایی -قیاسی استفادهشده است .یافتهها و نتایج
پژوهش حاکی از آن است که دو اصل عقالنیت وحیانی و عمل به مقتضیات
حکمت ،بهعنوان اصول کلی مطرحشده در حکمت هستند و روشهای تربیتی
بصیرتدهی ،علمآموزی ،تذکر ،تجربهاندوزی و عربتآموزی متناظر با اصل
عقالنیت وحیانی و روشهای اقدام بههنگام ،اتقان و استحکام در عمل و رویکرد
اجتنابی متناظر با اصل عمل به مقتضیات حکمت بر اساس آموزههای اسالمی
استخراج شدند.
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مقدمه

نگاهی به آموزههای اسالمی نشان میدهد که مقولهی تربیت با مفهوم حکمت مرتبط است ،بهگونهای
که در سیرهی انبیا و آیات مرتبط با آن بدان اشارهشده است؛ بهعنوانمثال بهکارگیری روش حکمت در امر
هدایت و تربیت انسانها ،یکی از شیوههای ارزشمندی است که قرآن کریم ،در کنار موعظه و مجادله ،به
آن توجه کرده و از پیامرب اکرم خواسته است که مردم را بهوسیلهی حکمت ،بهسوی خدا دعوت کند« :ا ْد ُع
إِىل َسبِیلِ َر ِّبكَ بِالْ ِحكْ َم ِة َو الْ َم ْو ِعظَ ِة الْ َح َس َن ِة َو جا ِدلْ ُه ْم بِالَّ ِتی ِه َی أَ ْح َسن» (نحل)125 ،؛ مردمان را به راه
خداى خود ،با حكمت و دانایى و با وعظ نیكو ،فرا بخوان و (چون كار به مجادله كشد) با آنان ،به بهرتین
گونه ،مجادله و گفتگو كن.
در اینکه مراد از حکمت در این آیه چیست ،میان مفرسان اختالف است .از نظر عالمه طباطبایی ،مراد
از حکمت ،حجتی است که حق را نتیجه دهد ،بهطوریکه هیچ شك و ابهامی در آن مناند که درواقع ،هامن
برهان منطقی است (طباطبایی ،1386 ،ج ،12ص .)371آیتالله جوادی آملی نیز معتقدند :استفاده از روش
برهانی و عقلی ،اساسیترین و ارزشمندترین وسیلهی تبلیغ دین است و برهان عقلی در برابر موعظه و
جدال است که حکمت خاص نامیده میشود (جوادی آملی،1378 ،ج ،3ص)435؛ زیرا حكمت در این آیه،
به معنى علم و دانش و منطق و استدالل است و در اصل به معناى «منع» آمده و ازآنجاکه علم و دانش
و منطق و استدالل ،مانع از فساد و انحراف است به آن حكمت گفتهشده است و بههرحال ،نخستین گام
در دعوت بهسوی حق ،استفاده از منطق صحیح و استدالالت حسابشده است و به تعبیر دیگر ،دست
انداخنت در درون فكر و اندیشه مردم و به حركت درآوردن آن و بیدار ساخنت عقلهاى خفته ،نخستین گام
محسوب مىشود (مکارم شیرازی ،1364 ،ج ،11ص.)456
از طرفی ،طبق آیات قرآن کریم ،حکمت میتواند بهعنوان محتوایی برای تعلیم و تربیت افراد استفاده
شود .در چندین آیه ،یکی از اهداف بعثت انبیا آموزش حکمت به مردم معرفیشده و بر قابلیت تعلیم و
تعلمی حکمت تأکید گردیده استُ « :ه َو الَّذی بَ َع َث ِفی ْالُ ِّم ِّیی َن َر ُسوالً ِم ْن ُه ْم یَ ْتلُوا َعلَ ْیه ِْم آیاتِ ِه َو یُ َزكِّیه ِْم
تاب َو الْ ِحكْ َم َة َو إِنْ كانُوا ِم ْن َق ْب ُل لَفی ضَ اللٍ ُمبینٍ » (جمعه)2 ،؛ و كىس است كه در میان
َو یُ َعلِّ ُم ُه ُم الْ ِك َ
جمعیت درسنخوانده ،رسوىل از خودشان برانگیخت كه آیاتش را بر آنان مىخواند و آنان را تزكیه مىكند
و به آنان ،كتاب (قرآن) و حكمت مىآموزد ،هرچند ،پیش از آن ،در گمراهى آشكارى بودند .در این آیات،
آموزش حکمت در کنار آموزش کتاب ،بیانگر این است که حکمت مانند کتاب محتواست و تعلیم قرآىن كه
رسول(ص) متصدى آن است ،تعلیم حكمت است و كارش این است كه براى مردم بیان كند كه از میان همهی
اصول و عقایدی كه در فهم و دل مردم ،از تصور عامل وجود و حقیقت انسان كه جزىئ از عامل است ،رخنه
كرده است ،كدامیک حق و كدامیک خراىف و باطل است و نیز در سنتهای عمىل كه مردم به آن معتقدند
و اصول عقاید از آن منشأ مىگیرد و عنوان آن غایات و مقاصد است ،كدامیک حق و كدام باطل و خراىف
است (طباطبایی ،1386 ،ج ،19ص .)43
اهمیت و ارزش حكمت از نظر قرآن ،به اندازهای است كه خداوند در قرآن ،دنیا را با آنهمه وسعت،
قلیل» (نساء)77 ،؛ بگو رسمایهی زندگی دنیا،
اندك و مایهی فریب میداند و میفرماید« :قُل َمتا ُع الدّ نیا ٌ
ناچیز و اندك است؛ و نیز میفرمایدَ « :و َما الحیا ُة الدّ نیا االّ متا ُع الغُرور» (آلعمران)185 ،؛ زندگی دنیا جز
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اوتی َخ ْیرا كثیرا» (بقره،
رسمایهی فریب نیست؛ اما دربارهی حكمت میفرمایدَ « :و َم ْن یُؤتی ال ِحكْ َم َة َف َقدْ َ
)269؛ به هر كس كه حکمت داده شود ،خیر فراوانی دادهشده است.
امیرمؤمنان حرضت علی(ع) میفرماید« :ال ِْح ْك َم ِة الّتی ِه َی َحیا ٌة للْ َقل ِْب املیّت» (آمدی ،1386 ،ح)15437؛
حكمت مایهی زنده شدن قلب مرده است و خطاب به امام حسن(ع) میفرماید« :أحیِ قلْبَ َك باملوعظ ِة و
ن ّو ْر ُه بال ِْحك َمة» (نهجالبالغه ،نامهی)31؛ قلبت را با موعظه ،زنده بدار و بهوسیلهی نور حكمت ،نورانی كن.
از سوی دیگر ،حرضت علی(ع) دربارهی اهمیت و ارزش دستیابی به حکمت میفرمایدَ « :من َع َر َف
ِ
الح َک َم لَم یَ ِ
صب َعلَی االِزدیا ِد ِمنها» (کراجکی ،1410 ،ج ،1ص)319؛ حکمت آنچنان معرفتی است که انسان،
چون آن را شناسد ،در زیاد کردن آن شکیبایی روا منیدارد .ازاینرو ،مقالهی حارض درصدد است ،اصول و
روشهای تربیتی مبتنی بر حکمت را تبیین کند که از آموزههای اسالمی استخراج شدهاند.

 .1مفهومشناسی حکمت در اسالم

در قرآن کریم ،واژهی حكمت ،بهتنهایی 20مرتبه و با مشتقاتش  210مرتبه تکرار شده است .مشتقات
حکمت ،بهصورت فعلی و اسمی هستند ،بهطوریکه مشتقات فعلی در  5دسته و مشتقات اسمی در 10
دسته مرتبشدهاند .اسم حکیم نیز از اسامء الهی است و درمجموع  97بار در قرآن بهکار رفته است .در
پنج مورد ،حکمت ،صفت قرآن آمده است که عبارتند از :آلعمران58 ،؛ یس 1 ،و2؛ یونس1 ،؛ لقامن2 ،؛
زخرف 4 ،و در یک مورد ،صفت امر آمده است :دخان .4 ،سایر موارد ،دربارهی حکیم بودن خداوند سبحان
است ،بهطوریکه  47بار با اسم عزیز و  36بار با اسم علیم ،چهار بار با اسم خبیر ،یکبار با اسم تواب ،یکبار
علی آمده است.
با اسم حمید ،یکبار با اسم واسع و یکبار با اسم ّ
در بخش مفهومشناسی حکمت ،در ابتدا ،محقق به بررسی معنای لغوی حکمت و حکیم با توجه
به ریشهی آن (ح ک م) در کتب لغوی 1پرداخته و سپس متامی آیاتی را که مشتمل بر واژگان حکمت و
حکیم بوده ،استخراج و به بررسی تفسیری 2آنها پرداخته است؛ همچنین ،همهی احادیثی را که به موضوع
حکمت اشاره کرده بودند ،استخراج و کدگذاری کرده است و درنهایت ،از مجموع نکات تفسیری ذیل آیات
و مفاهیم مندرج در روایات ،مفهوم حکمت استخراج شد.
از جمعبندی نصوص دینی ،به نظر میرسد میتوان حکمت را ،به دو بعد معرفتی و عملی تقسیم
کرد .البته توجه به این نکته الزامی است که در بعد معرفتی ،علمی میتواند مصداق حکمت قرار گیرد که
ویژگیهای زیر را داشته باشد:

 -1-1علم به معارف حقیقی و فهم حقایق غیبی

در اصطالح دینی ،از شناخت حقایق و قدرت درک صحیح امور ،به بینش و بصیرت یادشده است.

 -1التحقیق ىف كلامت القرآن الكریم ،املصباح املنیر فی غریب الرشح الکبیر ،الصحاح ،معجم مقائیس اللغه ،قاموس قرآن و مفردات.
 -2تفاسیر املیزان ،منونه و تسنیم
اصول و روشهای تربیتی مبتنی بر حکمت از منظرقرآن کریم
(ع)
و روایات اهلبیت
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درواقع ،بینش و بصیرت نوع خاصی از علم است که اگر در انسان بهوجود آید ،واقعیتها ،بهوضوح،
برایش آشکار میشوند و میتواند هر چیزی را ،آنطور که واقعاً هست ،درک کند و از امور غیرواقع ،متامیز
مناید .بصیرت از آگاهی رشوع میشود و به تشخیص و متییز خیر و رش از یکدیگر میرسد .درواقع ،بینش و
بصیرت نوعی معرفت عمیق و آگاهی گسرتدهی برخاسته از تعقل است که توانایی فهم ،تشخیص و متییز
را در فرد ایجاد میکند و به آدمیتوان انتخاب و تصمیمگیری میدهد (رحیمی ،1389 ،ص .)93

 .1-2مبتنی بر وحی الهی و متکی بر عقل و منطق و استدالل

وحی ،رصفاً راهی برای شناخت و طریقی برای دستیابی به علم نیست ،بلکه خود ،هامن علمی است
که از آن به نور تعبیر میشود و جایگاه آن قلب است (علمالهدی ،1388 ،ص )102؛ ازاینرو ،آیتالله
جوادی آملی ،آموزش حکمت را ،آموخنت علومی میداند که جز از طریق وحی به آن دسرتسی نیست و
از اهداف رسالت پیامرب گرامی است و در آیهی  13سورهی ارسا به این نکته اشارهشده است كه احكام
آسامىن ،در عین اینكه از وحى الهى رسچشمه مىگیرد ،با ترازوى عقل نیز ،کامالً قابلسنجش و قابلدرک
است (جوادی آملی،1378 ،ج 3ص .)61
1
حق تعالی در قرآن کریم ،ذیل آیهی  125سورهی نحل اشاره میفرماید که با استفاده از عقل میتوانید
هرگونه استدالل صحیح و هرگونه هدایت و هرگونه راه صواب را بازشناسید و تبیین و توضیحات و
استداللهای وحی را درک کنید و به حقانیت آن پی بربید.

 .1-3هامهنگ با فطرت

بر اساس نظر آیتالله جوادی آملی ،فطرت ،ظرف حکمت است و این فطرت الهی است که بار
معنویت و علوم و معارف و حکمت را به دوش میکشد .بر این اساس ،انسان میتواند حکمت را که خیر
کثیر است ،دریافت کند و حتی به همه حقایق دست یابد(هامن ،ج ،7ص.)444

 .1-4خاصیت بازدارندگی از فساد و تباهی

معنای لغوی حکم ،منع از فساد برای اصالح است .این معنا به حکمت نیز اطالق میشود؛ زیرا حکمت
و معرفتهای عقالنی ،انسان را از پیروی وهم و باطل منع میکند (هامن ،ج ،10ص .)32شخص بهوسیلهی
حکمت میتواند حق و واقعیت را درك كند و مانع از فساد شود و كار را متقن و محكم انجام دهد (قرشی،
 ،1352ص .)103

 .1-5متقن و مستحکم

ماده حكم ،داللت دارد بر اتقان و استحكامى كه اگر در هر چیزى وجود داشته باشد ،اجزائش از

 -1اد ُع إِىل َسبیلِ َربِّ َك ب ِ
حس ُن إِ َّن َربَّ َك ُه َو أَعلَ ُم بِ َن ضَ َّل َعن َسبیلِ ِه َو ُه َو أَعلَ ُم بِامل ُهتَدی َن
ِالحك َم ِة َوامل َو ِعظَ ِة ال َح َس َن ِة َوجا ِدل ُهم بِالَّتی ِه َی أَ َ
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تالىش و تفرقه محفوظ است ،خالصه ،هر موجودى كه از روى حكمت بهوجود آمده باشد ،اجزایش
متالىش منیگردد و درنتیجه ،اثرش ضعیف و نیرویش درهمشکسته منىشود ،این ،هامن معناى جامعى
است كه برگشت جمیع مشتقات این ماده ،از قبیل احكام و تحكیم و حكمت و حكومت و  ...به آن است
(طباطبایی ،1386 ،ج ،12ص .)127

 .1-6مشتمل بر هستها و بایستههای الهی

عالمه جوادی آملی علم به هستها و نیستها را ،حکمت نظری و علم به بایدها و نبایدها (فقه و
اخالق و حقوق) را ،حکمت عملی برشمرده است .حکمت نظری با امور تکوینی پیوند دارد؛ لذا فهم قوی
و توان شناخت حقایق هستی ،داللت بر حکمت نظری است (جوادی آملی،1378 ،ج ،3ص .)54برترین
اجزای حکمت نظری ،مشتمل بر دو علم رشیف است :الف) علم به مبدأ؛ ب) علم به معاد .حکمت عملی
نیز ،به معرفی و تبیین فضیلتها و رذیلتها و اعامل صالح و فاسد میپردازد و به تخلق به اخالق نیکو
و انجام افعال پسندیده و پرهیز از اخالق و اعامل پست توصیه میکند (بهشتی ،1380 ،ص  .)62بر این
اساس ،در قرآن کریم ،از مواعظ و مسائل اخالقی و احکام فقهی و حقوقی به لحاظ محکم و متقن بودن
آنها ،به حکمت یادشده است (جوادی آملی ،1378 ،ج ، 3ص .)56

 .1-7فارغ از هرگونه شبهه و تردید

فارغ از هرگونه شبهه و یقینی بودن علم ،تعبیری از حکمت است که هم جنبهی علمی و هم جنبهی
عملی دارد .هنگامیکه انسان بتواند به حقایق و معارف ،تا حد اعالی فهم برشی ،دست یابد؛ یعنی نیروی
اندیشه خود را به کامل برساند ،به یقین علمی رسیده است؛ اما یقین عملی ،کامل نفس به تحصیل فضایل
درونی و کنارهگیری از رذایل اخالقی است؛ یعنی یقین ،عملی است که ملکه وجودی انسان شود (رحیمی،
 ،1389ص )98؛ بنابراین ،یقین باید هم در حوزهی شناخت و هم در حوزهی رفتار ،یعنی معرفت به حقایق
و عمل به آن ،در حد اعالی خود محقق گردد تا فرد به حکمت بالغه دست یابد که از ناحیهی خودش،
نقصی و از جهت اثرش کمبودی ندارد.

 .1-8مالزم با رشد و مطابق با واقع

منظور از رشد ،رسیدن به وجه امر و واقع مطلب است و رسیدن به واقع امر ،منوط بر این است كه راه
راست و وسط طریق را پیدا کرده باشد (طباطبایی ،1383 ،ج  ،5ص  .)102قرآن کریم در آیهی  22سورهی
یوسف میفرمایدَ « :و ل ََّم بَلَ َغ أَشُ َّد ُه آت َ ْینا ُه ُح ْكامً َو ِعلْامً َو كَذلِ َك نَ ْجزِی الْ ُم ْح ِسنی َن»؛ یعنی چون شداید و
قوای او ،با تربیت و تهذیب و ایامن ،به حد متام و به رشد کافی دست یافت و برای کسب مقامات بلند
ملکوتی و انسانی آماده شد ،به او حکمت و علم عطا کردیم و اینگونه مؤمنین را پاداش میدهیم.
بدیهی است که آمادگی جسمی ،بهتنهایی ،برای گرفنت امانت و مأموریت رسالت و دریافت معارف
ملکوتی منیتواند کافی باشد؛ بنابراین ،منظور از «بَلَ َغ أَشُ َّد ُه» عالوه بر تواناییهای کافی جسمی ،مرحلهی
ظهور و کامل اصلیترین نیروهای باطنی و روحی و روانی است؛ مانند اراده ،عقل ،تفکر و ( ...زاهدی،
اصول و روشهای تربیتی مبتنی بر حکمت از منظرقرآن کریم
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 ،1385ص )76؛ ازاینرو ،عالمه ،حکمت را علم و عمل حق و رسچشمه گرفته از فطرت میداند كه اسالم
بدان دعوت مىكند و حق ،عبارت است از رأى و اعتقادى كه مالزم با رشد بدون غى و مطابق با واقع باشد،
رأى و عقیدهاى كه در صدقش، محكم است و كذىب مخلوط به آن نیست (طباطبایی ،1383،ج  ،5ص .)123

 .1-9برای سعادت انسان

حكمت عبارت است از قضایاى حقهاى كه مطابق با واقع باشد؛ یعنى به نحوى مشتمل بر سعادت برش
است؛ مثالً معارف حقهی الهیه دربارهی مبدأ و معاد باشد و یا اگر مشتمل بر معارىف از حقایق عامل طبیعى
است ،معارىف باشد كه باز با سعادت انسان رسوكار داشته باشد؛ مانند حقائق فطرى كه اساس ترشیعات
دینى را تشكیل مىدهد .البته باید توجه منود که خیر بودن حکمت ،منوط به عنایت خدا و توفیق اوست
و مسئلهی سعادت منوط به عاقبت و خامتهی امر است؛ زیرا ممکن است خدا حکمت را به کسی بدهد؛
ولی در آخر کار منحرف شود و عاقبتش رش گردد (هامن ،ج  ،5ص .)122

 .1-10مفید فایده در باور و عمل

معیار مفید بودن آن است که انسان را بهسوی خداوند سوق دهد و باعث رضای او شود .هر عملی که
دارای این ویژگی باشد ،ممدوح است و کسب آن عبادت .ازاینروست که عالمه ،حکمت را معارف حق و
متقنی که به انسان سود بخشد و به کامل برساند ،معرفی کرده است (هامن ،ج ،17ص )289و تأکید دارد
که حکمت ،رأی و عقیدهای است که نفعش محکم است؛ یعنی رضری به دنبال ندارد (هامن ،ج ،5ص.)123
توجه به این نکته الزامی است که از چنین علم و معرفتی که ویژگیهای آن ذکر شد ،در صورتی به حکمت
یاد میشود که قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد؛ زیرا مهمترین ویژگی حکمت این است که عمل
انجامشده ،منطبق با معرفت کسبشده باشد و با شناخت همهجانبه از مواضع حق و تصمیم بههنگام و
عزم راسخ ،از میان نحوههای مختلف عمل ،آن چیزی انتخاب شود که مفید فایده برای باور است.

 .2روش پژوهش

با توجه به ماهیت موضوع ،تحقیق حارض از نوع تحلیلی– توصیفی است که بر اساس بررسی اسناد
و مدارك صورت گرفته است و دادههای مربوط ،از قرآن كریم و كتب معترب روایی همچون غررالحكم،
بحاراالنوار ،نهجالفصاحه ،نهجالبالغه استخراجشدهاند.
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از شیوهی تحلیل منت استفادهشده است .در این مرحله ،ابتدا پژوهشگر با
بررسی برخی از آیات قرآن كریم و فصولی از كتب معترب روایی مرتبط با موضوع ،دادهها را استخراج کرده
است .سپس با توجه به هدف تحقیق ،بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای كیفی ،پس از تنظیم یادداشتهای
مرحلهی نخست ،از فنون تجزیهوتحلیل دادههای كیفی استفاده کرده است .سپس همهی جمالت و
عبارات استخراجشده ،بهصورت پیوسته باهم مقایسه شده و در قالب جمالت و عبارات مشابه (جمالت
و عباراتی كه یك مفهوم خاص را در منت خود داشتند) گروهبندی شدند .پس از گروهبندی جمالت مشابه،
مفهوم یا مفاهیم خاصی كه در متامی جمالت به آنها اشارهشده بود ،استخراج شدند .برای اطمینان از اینکه
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متامی مفاهیم اشارهشده ،استخراجشدهاند ،چندین بار از آغاز تا انتها ،همهی عبارات و جمالت بررسی و
مقایسه گردیدند و با طرح این سؤال كه این جمله به كدام مفهوم اشاره دارد ،دستهبندیها ،انجام شد و
با توجه به معنای اصل و روش ،در سطح انتزاعی باالتری گروهبندی شدند.

 .3اصول و روشهای تربیتی مبتنی بر حکمت

در نظام تعلیم و تربیت ،اصول و روشها از یک سنخ هستند؛ زیرا هردو از سنخ گزارههای تجویزی
بهشامر میروند که برای رسیدن به مقصود ،به ما کمک میکنند؛ با این تفاوت که اصول ،دستورالعملهای
کلی و روشها ،جزئی هستند.
در این مقاله بر اساس مؤلفههای استخراجشده در مفهوم حکمت ،دو اصل عقالنیت وحیانی و عمل به
مقتضیات حکمت ،بهعنوان گزارههایی کلی در نظر گرفتهشدهاند ،سپس روشهای تربیتی مبتنی بر اصول
مذکور ،بهعنوان شیوههای جزئیتر ،برای ایجاد تغییرات مطلوب رشح دادهشده است.

 .1-3اصل عقالنیت وحیانی

منظور از عقالنیت وحیانی ،عقلی است که در پرتو وحی عمل میکند .در این حالت معرفت ،بینش
و بصیرت ،نوع تصمیمگیریها ،تخصص ،تجربه ،تدبیر و متامی امور ،مبتنی بر آخرتگرایی است .درواقع،
عقالنیت وحیانی ،روش معرفتی جامعی است که از نقصها و ضعفهای عقالنیت مدرن برکنار است که
در بخش معنا و مفهوم زندگی و اصالت و ارزش آن دچار چالش جدی است .عقالنیت وحیانی کاستیهای
عقالنیت سنتی را نیز ندارد؛ زیرا عقالنیت سنتی ،نقل را مرادف با وحی میگیرد ،درحالیکه در عقالنیت
وحیانی ،استفادهی متوازن و صحیح از عقل و نقل ،هم رسافرازی این دنیایی را تأمین میکند و هم
رسبلندی آن جهانی را تضمین میسازد و به این وسیله ،سعادت برش را در همهی ابعاد زندگی تنظیم و
تبیین میکند (خانمحمدی ،1391 ،ص .)31
در قرآن کریم ،خدای تعالی نعمت وجود پیامرب را که عقل کل است ،برای انسانها منت میداند و
تزکیه و تعلیم را که موجب رشد و اعتالی عقل است ،از وظایف نبوت ذکر میکند تا عقلهای مردم را
برای کسب حکمت رهنمون کند (مرزوقی و صفوی ،1386 ،ص  .)23امام علی(ع) دراینباره فرمودهاند:
« َم ْن َمل ََك َع ْقلَ ُه كَا َن َح ِكیم» (آمدی ،1386 ،ص)56؛ آنکه مالک عقل خویش شود ،حکیم است و «بِالْ َعقْلِ
ْاستُ ْخر َِج َغ ْو ُر ال ِْح ْك َم ِة َو بِال ِْح ْك َم ِة ْاستُ ْخر َِج َغ ْو ُر الْ َعقْل» (كلینی ،1375،ج ،1ص)10؛ با عقل ،کنه حکمت به
دست میآید و با حکمت ،کنه عقل.
(ع)
دانش و حکمت از نشانههای عقلورزی است .چنانچه امام کاظم در سفارش به هشامبنحکم
میفرماید :ای هشام! خداوند متعال در کتابش فرموده است« :و لقد ءاتینا لقامن الحکمه» قال :الفهم و
العقل؛ ب هراستی لقامن را حکمت دادیم؛ یعنی فهم و عقل دادیم (آمدی ،1386 ،ص )58؛ لذا به فرموده امام
علی(ع)« :ال ِْح ْك َم ُة َر ْوضَ ُة الْ ُعق ََل ِء َو نُ ْز َه ُة ال ُّنبَ َل ِء» (هامن)؛ حکمت ،بوستان عاقالن و تفریحگاه فاضالن است.
با نظر به اصل عقالنیت وحیانی ،باید روشهای تربیتی بهگونهای باشد که منجر به عقلورزی و کسب
حکمت در مرتبی شود؛ لذا روشهای تحقق عقالنیت وحیانی ،به جنبههایی از بینش و بصیرت ،تفکر و
اصول و روشهای تربیتی مبتنی بر حکمت از منظرقرآن کریم
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تأمل گرایی ،علمورزی ،تذکر ،عربتآموزی و تجربهاندوزی مرتبط است.

 .1-1-3بینش و بصیرتدهی

(ب َص َر) و جمع آن ،بصائر است .به گفتهی لغتشناسان ،معنای
واژهی بصیرت برگرفته از ریشهی َ
اصلی این ماده ،علم و آگاهی است كه از طریق چشم ظاهری یا چشم قلب حاصل میشود؛ با این تفاوت
كه بر حصول علم از طریق ادراك قلبی ،واژهی «بصیرت» و برای كسب آگاهی از راه چشم ظاهری ،واژهی
«بَ َص» به كار میرود (راغب اصفهانی ،1404 ،ج ،۲ص.)۴۱۸
بصیرت ،در فرهنگ قرآنی و آیات الهی ،به معنای نیروی درک و فهم حقایق بهکار رفته است و بیانگر
توانایی و نیروی نورانی و قلبی صاحبان بصیرت است .در مكتب انبیا ،پرورش روحى و آموزش فكرى ،در
كنار بینش و بصیرت مطرح است .چنانچه در آیهی  22سورهی یوسف ،1پس از بیان اینکه حکمت ظرفیت
حق مىرساند (قرائتی،
و آمادگی مىخواهد؛ اشارهشده که حكمت ،بینش و بصیرىت است كه انسان را به ّ
 ،1374ج ،4ص .)179همچنین در آیهی  12سورهی لقامن ،2مطرحشده است که حکمت اعطاشده به لقامن،
درواقع هامن بینش و بصیرىت است كه در سایهی معرفت الهى پدید میآید و بر اساس فكر در ارسار هستى
حق و نور و تقوا مىتوان به آن دست یافت (هامن ،ج  ،7ص.)238
و رسیدن به ّ
رسول خدا در ضمن حدیث معراج میفرمایند« :إ ّن العب َد إذا أجا َع بَطْ َن ُه و َح ِف َظ لِسانَ ُه َعلَّ ْمتُ ُه ِ
الحک َم َه،
وإ ْن کا َن کافرا ً تکو ُن ِحک َمتُ ُه ُح ّج ًه علَی ِه و َوباالً ،وإ ْن کا َن مؤمناً تکو ُن ِحک َمتُ ُه لَ ُه نورا ً وبُرهاناً ِ
وشفا ًء و َرح َم ًه،
یوب غَی ِر ِه
یوب نَف ِْس ِه حتّى یَشْ تَ ِغ َل َعن ُع ِ
ص ُه ُع َ
ص؛ فأ َّو ُل ما اُبَ ِّ ُ
ص ما لَم یَکُن یُبْ ِ ُ
فیَعلَ ُم ما لَم یَکُن یَعلَ ُم ویُبْ ِ ُ
قائق ال ِعلمِ حتّى ال یَ ْدخ َُل علَی ِه الشَّ یطانُ»...؛ ای احمد! به راستی هنگامیکه بنده شکم را گرسنه
ُبص ُه َد َ
وا ِّ ُ
نگه دارد و زبانش را حفظ کند ،من ،به او حکمت تعلیم میدهم و اگر آن بنده کافر بود ،حکمتش علیه
او و وبال خودش میشود و اگر مؤمن باشد ،حکمتش برای او نور و برهان و درمان و رحمت خواهد بود.
پس خواهد دانست آنچه را که منیدانست و خواهد دید آنچه را که منیدید .پس اول از همه ،او را بر عیوب
خودش بینا خواهم کرد تا جایی که به رفع عیوب خویش بپردازد .دقائق علم را به او نشان خواهم داد و
او را بر آن بینا و بصیر خواهم کرد تا جایی که (از شدت آگاهی او) ،شیطان نتواند بر او و وجود او نفوذ
کند (مجلسی ،1375 ،ج ،77ص .)29

 .2-1-3علمورزی

راغب معتقد است :علم به معنای درک حقیقت شیء است ،به هر صورت که تحقق پذیرد و تَ َعلُّم،
آگاهى و تن ّبه نفس براى تص ّور چیزى است كه مىآموزد .درواقع ،حکمت به معنای نوع خاصی از علم
است؛ یعنی درک حقیقت اشیا به روش خاص و یا درک برترین چیزها از برترین علوم (راغب اصفهانی،1404،
َ -1و ل ََّم بَلَ َغ أَشُ َّد ُه آت َ ْینا ُه ُح ْكامً َو ِعلْامً َو كَذلِ َك نَ ْجزِی الْ ُم ْح ِسنی َن
َ -2و لَ َق ْد آت َ ْینا لُقْام َن ال ِْح ْك َم َة
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(ع)
شائِعِ ال ِْحكَم» (آمدی،1368 ،
ص  .)64چنانکه امیراملؤمنین علی فرمودَ « :م ْن َع ِل َم َغ ْو َر الْ ِعلْمِ َص َد َر َع ْن َ َ
ج ،5ص)351؛ هرکس فرورفنت در ژرفای علم را بداند ،از آبشخورهای حکمت بازمیگردد .نیز آن حرضت
فرمودند« :بِال ِْح ْك َم ِة یُكْشَ ُف ِغطَا ُء الْ ِعلْم» (هامن ،ج ،3ص)221؛ با حکمت است که پرده از علم برگرفته
میشود.
قرآن کریم در بیش از ده مورد ،بر همراهی کتاب و حکمت اشارهکرده است و در چندین آیه ،یکی از
اهداف بعثت انبیا را آموزش حکمت به مردم میداند.1
تأکید آیات بیانگر این است که ،در تعلیم و تربیت مرتبیان ،نباید به آموخنت علم بهتنهایی اکتفا کنند
و هدف از تعلیم نیز رصفاً آن نیست که بر آموختهها و اندوختههای علمی شاگردان ،چیزی اضافه کند؛
اگرچه آموخنت خود رشطی الزم است ،کافی به نظر منیرسد .عالوه بر این ،آموختهها باید بدان گونه در
وجود فرد نفوذ کنند که مثرهی آنها علم بدانها باشد و آن علمی که میتواند موجبات رشد عقل را فراهم
آورد ،علمی است که صاحبان آن بدان یقین داشته باشند و به آن عمل کنند.

 .3-1-3تفکر و تأملگرایی

راغب در کتاب مفردات ،فکر را قوهی کوبندهی علم بهسوی معلوم و تفکر را به تالش و حرکت
این استعداد برای دریافت علم و آگاهی در زیر نظر عقل معنا میکند (راغب اصفهانی ،1404،ص.)26
خصیصهی اندیشیدن ،یکی از ویژگیها و متایزات برجستهی انسان نسبت به دیگر موجودات است؛
بهگونهای که ارزیابی مقام و شأن آدمی در قرآن ،به میزان تکامل عقل و خرد او بستگی دارد .اگرچه
عنارصی چون تقوا و عبادت نیز در این ارزیابی سهم دارند؛ اما تقوا و عبادت نیز بدون تفکر و تعقل،
شأن چندانی ندارند .بر این اساس ،میتوان گفت که مقام واقعی انسان ،در گرو مقام فکر و عقل اوست
و هدف از خلقت انسان ،تربیت و شکوفایی عقلی است (زیباکالم ،1379 ،ص .)160امام علی(ع) دراینباره
میفرماید« :ت َ َف ُّك ُر َك یُ ِفی ُد َك ِال ْس ِت ْب َصا َر َو یَك ِْس ُب َك ِال ْع ِت َبار» (آمدی ،1386 ،ص )65؛ تفکرت برایت بصیرت
میآورد و مایهی عربت گرفنت تو میشود .امام حسن(ع) ،تفکر را زیربنای حیات انسانی دانسته و فرمودهاند:
اب ِ
الح ْك َمۀ» (مجلسی ،1375 ،ج  ،78ص)15؛ همواره
یح أَبْ َو ِ
« َعلَیْ ُك ْم بِالْ ِف ْك ِر فَ ِإنَّ ُه َحیَا ُة قَل ِْب الْبَ ِصی ِر َو َمفَاتِ ُ
بیندیشید که آن ،مایهی زندگانی دل بینا و کلید درهای حکمت است .تربیت تفکر و شکوفایی آن در وجود
انسان ،عامل شکوفایی حکمت ،خردمندی و دانایی و زمینهساز حیات طیبه است .حیات انسان ،حیاتی
فکری است و تفکر که استعدادی الهی است ،در اثر تربیت ،به فعلیت میرسد (اعتصامی ،1390 ،ص .)106
«ل
امام علی(ع) دراینباره ،اینگونه تأکید میکنند« :الفكر یفید الحكمه»؛ اندیشه مفید حکمت است یا َ
ت ُ ْخلِ نَف َْس َك ِم ْن ِف ْك َر ٍة تُزِی ُد َك ِح ْك َم ًة َو ِع ْ َب ٍة ت ُ ِفی ُد َك ِع ْص َمۀ»؛ خود را از اندیشهای که مایهی فزونی حکمت
گردد و عربتی که مایهی حفظ تو شود ،تهی مدار (آمدی ،1386 ،ج ،5ص.)201

 -1بقره 129 ،و  268و 251؛ آلعمران 79 ،و 48؛ انعام89 ،؛ جاثیه16 ،؛ جمعه2 ،؛ انبیا،74 ،؛ قصص 14 ،و یوسف.22 ،
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 .4-1-3تذکر

واژهی ذکر به معنای یادآورى است .گاهى چیزى به یاد مىآید و مراد از آن ،حالتى در نفس است كه
بهوسیلهی آن ،انسان چیزى را حفظ مىكند كه معرفت و شناخت آن را پیشرت حاصل كرده است (راغب
اصفهانی ،1404 ،ص .)65
در آیهی  268سورهی بقره ،پس از اشاره به تعلیم کتاب و حکمت ،در انتهای آیه ذکرشده است که « َو
ما َی َّذكَّ ُر إِالَّ أُولُوا ْالَلْباب» .درواقع ،برای دستیابی به حکمت ،باید رسمایهی لب و عقل را در راه تذکر به
کار گرفت؛ زیرا حکمت ،درجهی کامل عقل و بهرهی عاقل متذکر است و خردمندان و لبیبان از خیر کثیر
بودن آن آگاهند (جوادی آملی ،1378 ،ج  ،3ص  .)45ازاینرو ،تذکر عبارت است از منتقل شدن از نتیجه به
مقدمات و از مقدمات به نتایج و این آیه داللت دارد بر اینکه تحصیل حکمت ،متوقف بر تذکر و تذکر،
متوقف بر عقل است .پس کسی که عقل ندارد ،حکمت نخواهد داشت (طباطبایی ،1386 ،ج ،12ص)534
روش تذکر ،روش نیکویی در توجه دادن انسان به حقیقت وجود ،جالی دل و بصیرت عقل است .امام
علی(ع) دربارهی نقش ذکر در تعالی انسان میفرماید« :ال ِّذكْ ُر یُونِ ُس الل َُّّب َو یُ ِنی ُر الْ َقل َْب َو یَ ْستَ ْنز ُِل ال َّر ْح َمۀ»
(آمدی ،1386 ،ج ،2ص)66؛ ذکر ،همدم خرد میشود و دل را روشن میدارد و رحمت را فرود میآورد و در
جای دیگری میفرمایندَ « :م ْن ك ُ ََث ِذكْ ُر ُه ْاستَ َنا َر لُ ُّبه» (هامن ،ج ،5ص)449؛ آنکه ذکرش بسیار شود ،خردش
روشنی گیرد.

 .5-1-3عربتآموزی

عربت از مادهی عرب است و اصل این واژه به معنای گذشنت از حالی به حالی است .اعتبار و عربت،
حالتی است که انسان را از شناخت و معرفت محسوس ،به شناخت و معرفت نامحسوس میرساند ،از امور
مشهود به امور نامشهود راه میبرد .از شناخت چیزی که دیدهشده است ،به شناخت چیزی که در گذشته
رخ داده و دیده نشده است ،واصل میکند (راغب اصفهانی ،1404،ص .)45
عربت ازجمله روشهای تربیتی قرآن کریم و پیشوایان معصوم است که با نظر به دگرگونیهای زندگی،
حوادث و تحوالت تاریخی ،احوال امتها ،حیات و مرگ متدنها ،رسنوشت و فرجام قدرمتندان و بیدادگران
شکل میگیرد و به هر کس که اهل دیدن و اندیشیدن و دریافنت است ،راه میمناید و از بدی به نیکی و
از تاریکی به روشنایی سیر میدهد (دلشاد تهرانی ،1380 ،ص  .)34این نقش در سخنان نورانی امیرمؤمنان
ص فَ ِه َم َو َم ْن فَ ِه َم َعلِم» (نهجالبالغه ،حکمت )208؛ آنکه
ص َو َم ْن أَبْ َ َ
چنین آمده استَ « :منِ ا ْعتَ َ َب أَبْ َ َ
عربت اندوزد ،بینا شود و آنکه بینا شود ،دریابد و آنکه دریابد ،بداند .همچنین ،حرضت با بیان اینکه
عربتاندوزی به راه راست میکشاند ،1رشد و هدایت میبخشد 2و حفظ خود از گناه را نتیجه میدهد3؛
 -1امام علی(ع)ِ :ال ْع ِتبَا ُر یَقُو ُد إِ َل ال ُّرشْ ِد (آمدی ،1386،ج ،1ص )291
 -2امام علی(ع)ِ :ال ْع ِت َبا ُر یُ ِفی ُد [یُ ِفیدُكَ] ال َّرشَ اد (هامن ،ص )260
 -3امام علی(ع)ِ :ال ْع ِت َبا ُر یُثْ ِم ُر الْ ِع ْص َمه (هامن ،ص )221

116

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 3شماره 2

استمرار به این امر را موجب کسب بینش 1و رسوخ حکمت در وجود آدمی میداندَ « :م ْن ث َ َبتَ ْت لَ ُه ال ِْح ْك َم ُة
َع َر َف الْ ِع ْ َبةَ» (آمدی ،1368 ،ح)8706؛ هركه در حكمت راسخ شد ،عربت را شناخت.

 .6-1-3تجربهاندوزی

رسول گرامی اسالم(ص) به استفاده از تجربیات ،برای دستیابی به حکمت توجه داشتهاند« :ال حكیم ّإل
ذو تجربة»؛ هیچکس حکیم منیشود ،مگر صاحبتجربه باشد (محمدی ریشهری ،1379 ،ج ،3ص .)175
چنانچه حرضت علی(ع) پیروزی و موفقیت در هر امری را ،در حفظ تجربه و بهكار بسنت آن در جای خود
میداند« :من التّوفیق حفظ التّجربة» (نهجالبالغه ،ص )506و متذكر میشود كه قدرت پیشبینی و كنرتل
امور ،با تجربه و آزمودن به دست میآید .استفاده نکردن از تجربه و عقل ،موجب محرومیت انسانها
از تواناییهایشان میشود و این در حالی است كه« :التّجارب ال تنقىض و العاقل منها فی زیادة» (آمدی،
،1386ج  ،3ص)58؛ تجربیات در زندگى برش پایان ندارد و انسان عاقل همواره از راه تجربه ،بر ذخایر
معنوى خویشنت میافزاید .همچنین« ،العقل غریزة تزید بالعلم و التّجارب» (هامن ،ج ،7ص)155؛ عقل
طبیعتی است که با دانش و تجربه رشد میکند .آن حرضت كاربرد تجربه را ،برای شناخت امور ،رضوری
«حق عىل العاقل ان
شمرده است و استفاده از آزمودهها ،یافتهها و تجارب دیگران را توصیه میکندّ :
یضیف اىل رأیه رأى العقالء و اىل علمه علوم العلامء» (هامن ،ج ،3ص)384؛ شایستهی مرد عاقل آن است
كه نظر صائب خردمندان را بر اندیشهی خود بیفزاید و دانش خویش را به علم دانشمندان پیوند دهد.

 .3-2اصل عمل به مقتضای حکمت

هامنگونه که در مفهومشناسی حکمت ذکر شد ،حکمت به دو بعد معرفتی و عملی طبقهبندی
میشود .اصل عقالنیت وحیانی ،ناظر به بعد معرفتی حکمت و این اصل ،به بعد عملی حکمت میپردازد.
(ع)
ویژگی مهم حکمت این است که عمل انجامشده ،منطبق بر معرفت کسبشده باشد .امام کاظم
كل الناس یبرص ال ّنجوم و لكن ال یهتدی بها ّإل من یعرف مجاریها و منازلها؛ و
میفرماید« :یا هشام! إ ّن ّ
كذلك أنتم تدرسون الحكمة و لكن ال یهتدی بها منكم ّإل من عمل به» (حرانی ،1404 ،ص)289؛ اى هشام!
همهی مردمان ستارگان را مىبینند؛ وىل كىس مىتواند بهوسیلهی آنها راه را پیدا كند كه از گذرگاهها و
منازل آنها آگاه باشد .شام نیز حكمت را به درس مىخوانید؛ اما كىس از شام ،بهوسیلهی آن راه را مىیابد
كه به آن عمل كند.
(ع)
در وصیت امام کاظم به هشامبنحکم نیز ،ارزش عمل به حکمت ذکرشده است« :إ ّن الناس فی
الحكمة رجالن :فرجل أتقنها بقوله و ص ّدقها بفعله و رجل اتقنها بقوله و ض ّیعها بسوء فعله؛ فشتّان بینهام؛
طوىب للعلامء بالفعل و ویل للعلامء بالقول» (هامن)؛ از روى حقیقت به شام مىگویم كه مردم در برابر
حكمت (و علم) ،بر دو گونهاند :یىك كساىن كه از آن درست سخن مىگویند و بدان عمل مىكنند و دیگر
 -1امام علی(ع)َ :د َوا ُم ِال ْع ِت َبا ِر یُ َؤدِّی إِ َل ِال ْس ِت ْب َصا ِر َو یُثْ ِم ُر ِال ْز ِد َجا َر (هامن ،ج ،4ص.)22
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كساىن كه از آن درست سخن مىگویند؛ اما با كردار بد خود ،آن را تباه مىسازند .میان این دو دسته ،اختالف
فراوان است؛ پس خوشا به حال علامى با عمل و بدا به حال علامى زبان!
برخی از روشهای تربیتی متناظر بر این اصل ،مستفاد از آیات و روایات در ذیل بیانشده است:

 .1-3-2اقدام بههنگام

در استخراج مفهوم حکمت از نظر اسالم ،به این نکته اشاره شد که حکمت ،بینش متقن و مستحکمی
است که به فعل آدمی تعلق میگیرد (طباطبایی ،1386 ،ج  ،3ص  )32و حکیم به کسی گفته میشود که
کارهای خود را در فرآیندی تدبیر میکند که با علم درست ،دقیقاً میداند چه کاری را باید در چه جایگاهی
انجام دهد ،مرحلهبهمرحله به کجا برود و چه نتیجهای را به بار آورد (مکارم شیرازی ،1364 ،ج  ،7ص )221؛
ازاینرو ،در تربیت مبتنی بر حکمت ،اقدام بهموقع الزم است تا فرد با آگاهی به مواضع حق و مشاهدهی
رسانجام کار ،پیش از اقدام بر آن ،از میان راههای گوناگون ،بهرتین راه ممکن را برگزیند و از میان شیوههای
مختلف عمل ،آن را بیابد که مفید فایده برای باور و عمل باشد.

 .2-3-2اتقان و استحکام

در مفهوم حکمت در کتب لغت ،بر ویژگی اتقان و استحکام تأکید شده است ،آنچنانکه آمده است:
حکمت دانش متقنی است که از نابخردی جلوگیری کند (ابنفارس ،1387 ،ص  )213و حکیم کسی است که
عامل و صاحب حکمت است و نسبت به امور یقین دارد ،پس دربارهی آن امر استحکام مییابد (جوهری،
 ،1404ص .)34
شخص بهوسیلهی حکمت میتواند حق و واقعیت را درك كند و مانع از فساد شود و كار را متقن و
محكم انجام دهد (قرشی ،1352 ،ص  .)143در آیهی  151سورهی بقره ،1آموزش حکمت به معنای دانش
نظری و عملی و سخنان مربهن و مستحکمی که متضمن ارسار دربارهی بودونبود و بایدها و نبایدها در
عقاید ،اخالق ،فقه و حقوق است .همچنین آموخنت علومی که جز از طریق وحی به آن دسرتسی نیست،
از اهداف رسالت پیامرب گرامی است (جوادی آملی ،1378،ج ،7ص .)491ازاینرو ،در فضای تعلیم و تربیت،
استحکام باید همراه حکمت باشد ،در این صورت ،کار حکمی عبارت میشود از اینکه هرجایی که الزم
باشد ،نسبتی در اعتقادات ،رفتارها ،چینشها و سازمانها داده شود ،به استحکام ناظر بر واقعیت موردنظر
توجه گردد .درواقع ،کلیهی امور دانشی ،گرایشی و رفتاری در امر تربیت ،باید از استحکام عقلی و نقلی
برخوردار باشند.

 .3-3-2رویکرد اجتنابی

در تعریف لغوی حکمت ذکر شد که حکمت از ریشهی حکم ،به معنای منع از فساد برای اصالح

تاب َو ال ِْح ْك َم َة َو یُ َعلِّ ُم ُك ْم ما لَ ْم تَكُونُوا تَ ْعلَ ُمو َن
 -1كَام أَ ْر َسلْنا فی ُك ْم َر ُسوالً ِم ْن ُك ْم یَتْلُوا َعلَ ْی ُك ْم آیاتِنا َو یُ َز كِّی ُك ْم َو یُ َعلِّ ُم ُك ُم الْ ِك َ
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گرفتهشده است؛ لذا هنگامیکه این واژه در مباحث تربیتی وارد میشود ،رویکرد اجتنابی دارد و از راه
ترک لذات و مدیریت متایالت نفسانی ،موجب رشد و کامل حکمت در انسان میشود .داشنت رویکرد مبتنی
بر تقوی و تهذیب و تزکیه نفس (خودسازی) از رذایل اخالقی ،زهد و آزادمنشی ،گزیدهگویی ،کمخوری و
حاللخوری از مواردی هستند که بر رویکرد اجتنابی در امر تربیت داللت دارند.
عالمه طباطبایی ،تزکیه را به معنی تطهیر و از بین بردن پلیدیها و آلودگیها میداند .ایشان در
تاب َو الْ ِحكْ َم َة» ،پس از بیان معنای لغوی
تفسیر سورهی جمعه ذیل آیهی َ « 2و ُی َزكِّیه ِْم َو ُی َعلِّ ُم ُه ُم الْ ِك َ
تزکیه ،تزکیهی مردم از سوی پیامرب اکرم(ص) را اینگونه تفسیر میکند که آن حرضت ،مردم را به رشد و منوی
صالح رهنمون میمناید و آنان را به اخالق فاضله و اعامل صالحه عادت میدهد و درنتیجه ،آنان را به
کامل انسانی میرساند و سعادت دنیوی و اخروی را برای آنان به ارمغان میآورد (طباطبایی ،1386 ،ج ،5
ص  .)265بدین لحاظ که تأثیر حکمت ،رشایطی دارد که این رشایط ،از طریق تهذیب و تزکیه نفس حاصل
میشود .پیروی از هوی و هوس و توجه به امیال درونی ،عقل را زایل میکند و از حکمت بازمیدارد .امام
علی(ع) میفرمایدَ « :ح َرا ٌم َع َل ك ُِّل َعقْلٍ َم ْغلُو ٍل بِالشَّ ْه َو ِة أَ ْن یَ ْنتَ ِف َع بِال ِْح ْك َمه» (آمدی ،1386 ،ج ،3ص)404؛ هر
خردی که در بند شهوت است ،از بهره جسنت از حکمت محروم است و میفرماید« :لَ ت َْس ُك ُن ال ِْح ْك َم ُة قَلْباً
َم َع شَ ْه َوه» (هامن ،ص)436؛ حکمت با شهوت در یک دل جای منیگیرد.
(ع)
تزکیه و تهذیب نفس ،موجبات دستیابی به لباس تقوی را فراهم میکند ،چنانکه امام علی میفرماید:
« َرأْ ُس التَّ ْق َوی ت َ ْرک الشَّ ْه َو ِة»؛ پایه و اساس تقوی ،دوری از خواهشهای نفسانی است (محمدی ریشهری،
ج  ،1ص .)390
عالوه بر تهذیب و تزکیهی نفس ،آزادمنشی و عدم تعلق به دنیا از مواردی است که موجبات کسب
حکمت در فرد را فراهم میکند .پیامرب اکرم(ص) میفرماید« :اذا رایتم الرجل اعطی الزهد فی الدنیا فاقرتبوا
منه ،فانه یلقی الحکمه» (نیشابوری ،1406 ،ص)479؛ هرگاه کسی را دیدید که در دنیا زهد پیشه کرده
است ،به او نزدیک شوید که او به حکمت دستیافته است .علم حقیقی و حکمت نورانی که صنع
خداست و روشن و روشنگر است ،در دلی ظهور میکند که به زهد آراستهشده باشد ،چنانکه در موعظهی
رسولخدا به ابوذر غفاری آمده است« :یا اباذ ّر ما زهد عبد ىف ال ّدنیا ّال اثبت اللّه الحكمة ىف قلبه و انطق
بها لسانه» (مجلسی ،1375 ،ج  ،74ص )80؛ ای ابوذر! هیچ بندهای در دنیا زهد پیشه نکرد؛ مگر آنکه
خداوند حکمت را در دلش جای داد و زبانش را به آن گویا ساخت .همین مضمون ،در سخنی از حرضت
امیر(ع) آمده استَ « :م ْن َز ِه َد ِفی ال ُّدنْ َیا َو لَ ْم یَ ْج َز ْع ِم ْن ُذلِّ َها َو لَ ْم یُ َنا ِف ْس ِفی ِع ِّز َها َه َدا ُه اللَّ ُه ِب َغ ْی ِر ِه َدایَ ٍة
ِم ْن َم ْخلُوقٍ َو َعلَّ َم ُه ِب َغ ْی ِر تَ ْعلِیمٍ َو أَث ْ َب َت ِ
الح ْك َم َة ِفی َص ْد ِر ِه َو أَ ْج َرا َها َع َل لِ َسانِه» (حرانی ،1404 ،ص)224؛
هر که در دنیا زهد ورزد و از خواری آن بیتابی نکند و برای عزتش به رقابت نپردازد ،خداوند ب یراهنامیی
کسی ،وی را هدایت میکند و بیآموزش ،او را دانا میگرداند و حکمت را در سینهاش استوار و بر زبانش
جاری میسازد.
از موارد دیگری که در ایجاد زمینه برای کسب توفیقات نقش دارد ،دوری از لقمهی حرام و استفاده از
غذای پاک و حالل است؛ زیرا انرژیای که از راه غذای حرام ایجاد میشود ،قابلیت استفاده در مسیر الهی
را نخواهد داشت و سبب قساوت قلب میشود و حتی فرد را بهجایی خواهد رساند که حرف حق ،دیگر
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در وجودش اثری نخواهد داشت.
حاللخوری سبب نورانی شدن قلب و درنتیجه ،جاری شدن حکمت بر زبان میشود .رسولخدا
میفرمایدَ « :م ْن أَك ََل الْ َح َل َل أَ ْربَ ِعی َن یَ ْوماً نَ َّو َر اللَّ ُه قَلْبَه»؛ هر کس چهل روز حالل بخورد ،خداوند دلش را
روشن میکند و چشمههای حکمت را از دلش جاری میسازد (حکیمی ،1380 ،ج ،3ص .)304درنتیجه،
بنا به فرمودهی امام علی(ع)« ،ضیاء القلب من أكل الحالل»؛ روشنایی دل از حاللخوری است (محمدی
ریشهری ،1379 ،ج ،1ص.)258
در برخی از احادیث ،رابطهی علّی میان کمخوری و حکمت نیز به نیکی آشکار است .از رسولخدا
آمده است« :نور الحکمه الجوع و التباعد من الله الشبع» (طربسی ،1370 ،ص)149؛ روشنی حکمت به
گرسنگی است و دوری از خداوند به سیری است .هدف خوردن ،رفع گرسنگی است؛ نه التذاذ از غذا.
بیتوجهی به این نکته و دلبستگی به غذا ،مانع حکمت میشود .حرضت رسول در حدیث بلندی فرمود:
«من اکل طعاما للشهوه حرم الله علی قلبه الحکمه» (ورام ،1369 ،ج ،2ص)116؛ ازاینرو ،روزه ،یکی از
راههای دستیابی به حکمت است .امام علی(ع) میفرماید :پیامرب خدا ،در شب معراج ،از پروردگارش پرسید:
الح ْك َم َة َو ِ
«الص ْو ُم یُورِثُ ِ
الح ْك َم ُة ت ُورِثُ الْ َم ْع ِرفَ َة َو الْ َم ْع ِرفَ ُة
پروردگارا دستاورد روزه چیست؟ خداوند فرمودَّ :
ت ُورِثُ الْ َی ِقی َن» (مجلسی ،1375 ،ج  ،34ص )60؛ روزه حکمت میآورد و حکمت ،شناخت و شناخت یقین
بر جای مینهد.
همچنین ،در برخی از روایات ترصیحشده است که سکوت و گزیدهگویی نشان حکمت است و انسان
به میزانی که بر زبان خود چیره میگردد ،به حکمت نزدیکتر میشود .پیامرب اکرم در حدیثی معروف
فرمود« :إِذَا َرأَیْتُ ُم الْ ُم ْؤ ِم َن َص ُموتاً َوقُورا ً فَا ْدنُوا ِم ْن ُه فَ ِإنَّ ُه یُلْ ِقی ال ِْح ْك َمۀ» (حرانی ،1404 ،ص)293؛ هرگاه مؤمن
را خاموش دیدید ،بدو نزدیک شوید؛ زیرا حکمت به او القا میشود.
ِالص ْم ِت فَ ِإنَّ ُه َد َع ٌة
همچنین ،امام موسی کاظم(ع) فرمودند« :یَا ِهشَ ا ُم ِقلَّ ُة الْ َم ْن ِطقِ ُح ْك ٌم َع ِظی ٌم فَ َعلَ ْی ُك ْم ب َّ
َح َس َن ٌة َو ِقلَّ ُة ِو ْز ٍر َو ِخ َّف ٌة ِم َن ال ُّذنُوب» (هامن ،ص )304؛ ای هشام! کمگویی ،حکمتی واالست .پس پاسدار
(ع)
خاموشی باشید که در آن آرامشی نیک ،سبکباری و سبکی از گناهان است .در حدیث دیگری ،امام رضا
اب
اب ِم ْن أَبْ َو ِ
بهرصاحت ،خاموشی را دری از درهای حکمت شمرده است و میفرماید« :إِ َّن َّ
الص ْم َت بَ ٌ
ِ
الح ْك َم ِة» (کلینی ،1375 ،ج ،2ص.)113
(ص)
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