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چکیده
«حکمت هنر اســالمى» ترکیبى نسبتاً پر کاربرد، متداول و در عین حال مبهم است که با وجود مطالعات صورت گرفته 
پیرامون آن، هنوز معناى روشــنى از آن در دســت نیســت. به دلیل وجود این ابهام در معنا، گاه «حکمت هنر اسالمى»، به 
رغم تمایز با «فلسفه هنر اسالمى»، معادل پنداشته مى شود. از آنجا که به کارگیرى این دو ترکیب به جاى یکدیگر، مى تواند 
منشــأ خطا هاى فراوانى در پژوهش هاى حوزه هنر اســالمى باشد، روشن نمودن معناى دو ترکیب یاد شده و بیان نسبتشان 
با هم، از اهمیت بســیارى برخوردار اســت. در این مقاله که به روش تحلیلى و با استفاده از منابع کتابخانه اى صورت گرفته؛ 
تالش شده با تحلیل و بررسى معناى حکمت به عنوان مبهم ترین جزء ترکیب یاد شده و بیان نسبت آن با فلسفه، نسبت دو 
ترکیب «حکمت هنر اسالمى» و «فلسفه هنر اسالمى» تا حدى روشن گردد. بنا به مطالعات صورت گرفته در مسیر تدوین 
این مقاله، حکمت، مفهومى گسترده تر و عمیق تر از فلسفه دارد و به لحاظ منشا و قطعیت نیز نسبت به فلسفه، افضل است. 
به نظر مى رسد «فلسفه هنر اسالمى» علیرغم شباهت، از جهات مختلفى با «حکمت هنر اسالمى» متفاوت است و به لحاظ 

مبدا و منبع پیدایش و مرجع شناخت هنر اسالمى، نمى تواند با «حکمت هنر اسالمى» هم عرضى کند.
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حکمت، به عنوان اصطالحى قرآنى که بارها در آیات و روایات از 
آن یاد شده، داراى قدر و منزلتى واالست که شناخت معناى حقیقى 
آن و مشــخص نمودن حدود و ثغور و تمّیز میان آن با دیگر معارف، 
از اهمیت بسزایى برخوردار است. قرارگرفتن واژه حکمت در ابتداى 
ترکیب هنر اســالمى، ترکیبى جدید به  دســت مى دهد که ظاهراً 
نخستین بار توسط تیتوس بورکهارت1 به کار رفته و بعدها تعدادى از 

پژوهشگران حوزه هاى هنر و فلسفه، پیرامون آن مطالبى نگاشته اند.
فلسفه، بر خالف حکمت، منشا انسانى دارد و ابداع ذهن بشر 
است. علیرغم قدمت بسیار فلسفه، ترکیب آن با هنر اسالمى، ترکیبى 
نوپاســت که در وجود و چگونگى آن مناقشاتى وجود دارد. عموماً 
زمانى که از «فلســفه هنر اسالمى» ســخن به میان مى آید، مراد،  
اشارات پراکنده ایســت که در میان آراى فیلسوفان اسالمى در باب 
هنر وجود دارد، چرا که هیچ یک از این فالســفه به طور مستقل و 

گسترده به هنر نپرداخته اند. 
در باب تعریف هنر اسالمى، نظرات گوناگونى ارائه شده که بیان 
اجمالى مهم ترین آنها براى روشن شدن معناى ترکیب «حکمت هنر 
اسالمى» و «فلسفه هنر اسالمى» ضرورى مى نماید. دو نگاه کالن در 
این زمینه وجود دارد. برخى معتقدند که هنر اسالمى، در حقیقت هنر 
مسلمانان اســت، به این معنا که هنرى است مربوط به حوزه قلمرو 
حکومت اسالمى و هر اثر هنرى که در حوزه قلمرو حکومت اسالمى و 
توسط مسلمین ایجاد شده باشد، در این تعریف مى گنجد. از این منظر، 
هنر اسالمى هنرى کامالً زمینى و بدون رمز و راز مى باشد. معتقدان 
به این نظریه، هنر اسالمى را غیرِحکمى مى دانند. این در حالى است 
که عده اى دیگر از صاحب نظران، هنراسالمى را هنرى کامالً مرتبط با 
روح اسالم و بر مبناى الهام اسالمى مى دانند و وجهى حکمى و عرفانى 
براى آن قائلند؛ از این رو همه آثار هنرى شکل گرفته در قلمرو حکومت 
اســالمى را هنر اسالمى به حساب نمى آورند2، از جمله، آثارى که در 
جهت مطامع دنیوى شاهان و خلفاى اسالمى در قرون مختلف ایجاد 
شده که نه تنها هیچ تناسبى با روح اسالم و تعالیم آن ندارند بلکه ضد آن 
نیز هستند. این مقاله، بر مبناى تعریف دوم هنر اسالمى شکل مى گیرد.

آنچه در این مقاله مدنظر مى باشــد، این است که آیا «حکمت 
هنر اســالمى»، همان «فلسفه هنر اسالمى» است؟ چرا که گاه، این 
دو به یک معنا به کار مى روند. اگر هر دو یک معنا دارند، باید اثبات 
شود و اگر غیر از این است؛ تفاوت هایشان چیست؟ و کدام یک از این 

دو ترکیب، با هنر اســالمى قرابت بیشترى دارد و معرفتى دقیق تر و 
حقیقى نسبت به آن به دست مى دهد؟ در راستاى پاسخ گویى به این 

پرسش ها، فرضیات زیر مطرح مى شود:
- «حکمت هنر اسالمى» دقیقاً همان «فلسفه هنر اسالمى» است 
و تفاوتشان صرفاً در لفظ است. چنان که در متون فراوانى، دو واژه ى 

حکمت و فلسفه به جاى یکدیگر به کار رفته اند.
- «حکمت هنر اسالمى» چیزى یک سر متفاوت از «فلسفه هنر 
اسالمى» است و حکمت، علیرغم فلسفه، پیوندى نزدیک با اسالم و به 

تبع آن با هنر اسالمى دارد.
- «حکمت هنر اسالمى» و «فلسفه هنر اسالمى»، شباهت ها 
و تفاوت هایى با هم دارند. «فلسفه هنر اسالمى»، به دلیل همین 
شــباهت ها، به هنر اسالمى نزدیک است؛ اما این قرابت، هرگز به 
پاى قرابتى که «حکمت هنر اســالمى» با هنر اســالمى دارد یا 

مى تواند داشته باشد، نمى رسد.
   ایــن مقاله ابتدا به بیان نســبت حکمت در معناى قرآنى آن، 
با فلسفه و نســبت این دو با هنر اسالمى خواهد پرداخت. براى این 
منظور، در ابتدا معانى لغوى و اصطالحى حکمت، بیان مى شود. سپس 
این اصطالح از منظر آیات و روایات بررسى خواهد شد. همچنین به 
معانى لغوى و اصطالحى فلسفه و عقل اشاره مى شود و نسبت عقل، 
با حکمت و فلسفه سنجیده خواهد شد. در ادامه نیز، نسبت حکمت 
با فلسفه و رابطه ى این دو، با هنر اسالمى بررسى مى گردد. روش این 
تحقیق، با توجه به هدف، بنیادى و با توجه به ماهیت و روش، تحلیلى 

است. روش گردآورى داده ها نیز، کتابخانه اى مى باشد.
پس از مطالعه و بررســى اولیه ى منابع اصلى شناســایى شده 
در زمینه ى فلســفه و حکمت هنر اسالمى، نتایجى حاصل آمد که 
ضــرورت انجام این تحقیق را مبرهن نمود. برخى از این نتایج بدین 
شرحند: 1- کمبود یا به بیان بهتر، عدم وجود منابع دقیق و علمى که 
مستقیماً به بررسى این موضوع پرداخته باشند.2- عدم ارائه تعریف 
مشخص از ترکیب «حکمت هنر اسالمى» در غالب آثار- و در عوض، 
پرداخت مفصل به مسائل فرعى تر، که شایسته بود در مراحل بعدى 
به آن    پرداخته شود، از جمله خیال، زیبایى و تاریخ هنر اسالمى- و به 
تبع آن، عدم بیان تمایز میان «حکمت هنر اسالمى» و «فلسفه هنر 
اسالمى» و در نتیجه، خلط این دو با یکدیگر.3- ابهام و عدم شفافیت 

تعاریف حکمت، و وجود اشتراك لفظ در کاربرد هاى آن. 

معنای »حکمت«

حکمت، واژه ى عربى اصیل، بر وزن ِفعَله و مصدر باب اِحکام 
است، که در مشتقات معروفى چون ُحکم3 و حکیم4 نیز به کار 
رفته و داراى معانى متعددى چون: منع و جلوگیرى (مصطفوى، 
1374، ج1، 364)، اتقان و استوار نمودن امور (قرشى،1371، 161)، 

رسیدن به حقیقت، به وسیله ى علم و عقل (راغب اصفهانى، بى تا، 
ج1، 552)، و همچنین به معناى وضع امور در جاى مناسب خود، 
است5(فخر رازى، 1380، ج6، 2707). الزم به ذکر است که در نظر 
گرفتن حکمت به معناى منع و جلوگیرى، مى تواند به معنى منع از 

مقدمه
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جهل و خطا باشد6. عالمه طباطبایى درباره معناى واژه ى حکمت 
مى گوید: «حکمت [به اصطالح نحوى] بناء نوع است یعنى نوعى 
از محکم کارى یا نوعى از کار محکمى که سستى و رخنه اى ندارد 
و غالباً در معلومات عقلى واقعى که ابداً قابل بطالن و کذب نیست 
استعمال مى شود» (طباطبایى، بى تا، ج2، 553). همچنین حکمت، به 
معناى معرفت به اشیاء و خلق آنها بر نهایت استوارى، از سوى خداوند 
است7(راغب اصفهانى، بى تا، ج1، 552). در کتاب الفین آمده است: 
حکمت، شباهت جستن به حضرت احدیت است در احاطه به کلیات 
و تجرد از مادیات (عالمه حلّى، بى تا، 39). با این تعریف، تشبه به 
خداوند در احاطه به کلیات، آخرین مدارج علم و تجرد از مادیات نیز 
عالى ترین مرتبه ى عمل است، این مسئله به لزوم همراهى نظر و عمل 

در حکمت، اشاره مى نماید.
برخى بر این نظرند که با مراجعه به اصل معناى حکمت، مى توان 
به دست آورد که حکمت یک حالت و خصیصه درك و تشخیص است 
که شخص به وسیله آن مى تواند حق و واقعیت را درك کند و مانع از 
فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد، بنابراین حکمت، نوعى 
حالت نفسانى و صفت روحى است و شى ء محکم خارجى از نتایج 

حکمت است (قرشى، 1371، ج 2، 163).
حکمت، آن گاه که به خدا نسبت داده مى شود، یعنى ایجاد موجودات 
در نهایت اتقان و محکم کارى و دورى از عبث. این صفت میتواند در مورد 
انسان نیز صدق کند و انسان حکیم که مظهر اسم الحکیم خداوند 
شده، از این منظر، شخصى است که به حقیقت اشیاء، در حد توان 
بشرى خود علم دارد و انجام هر عملى و صدور هر گفتارى از جانب او، 
از روى علم حقیقى و نتیجتاً یقینى و خطاناپذیر است. به تعبیر دیگر، 
حکمت، معرفت ارزش ها و معیارهایى است که انسان به وسیله ى آن 
بتواند حق را بشناسد و باطل را در هر لباسى تشخیص دهد و عملى 
مطابق با این معرفت داشته باشد (مکارم شیرازى، 1372، ج2، 399).

»حکمت« از منظر فلسفه و عرفان اسالمی

فالسفه، تعاریفى چند براى حکمت ارائه نموده اند. در فرهنگ 
معارف اسالمى ذیل واژه ى حکمت، به تعدادى از این تعاریف اشاره 
شده که مواردى از آن در ادامه خواهد آمد: «الف- حکمت عبارت از 
برترین علم به برترین معلوم آن است " افضل علم بافضل معلوم" که 
علم یقینى باشد و معلوم آن ذات حق و صفات اوست. ب- حکمت 
عبارت از معرفت واجب و صفات و اسماء اوست " الحکمه معرفه 
الوجود الواجب" . ج- حکمت عبارت از علم تام است [...] و- حکمت 
عبارت از علم به اسباب و علل تکمیل قواى انسانى است» (سجادى، 

1379، ج2، 755 و 756).
حکمت در عرفان اسالمى نیز حائز اهمیت بوده و مباحثى پیرامون 
آن مطرح شده است. «مراد عارفان و اهل ذوق از حکمت، توجه به 
آثار صنع الهى و تفکر و اندیشه در نعمت هاى الهى و موجودات است 
تا شهود عرفانى کامل حاصل گردد. [...] عبداهللا انصارى گوید: اما 
حقیقت حکمت، شناختن کارى است سزاى آن و بنهادن چیزى 
است بر جاى آن چیز و شناختن هرکس در قالب آن کس» (سجادى، 

1379، ج2، 326). «حکمت از نظر ابن عربى، شناخت آفات نفس و 
شیطان است و گویند: حکمت ذاتاً شناخت حق و غیره است از جهت 

عمل به آن» (سعیدى، 1387، 291).

»حکمت« از منظر آیات و روایات

واژه ى حکمت در قرآن، 20 مرتبه به کار رفته و در بیشتر موارد، 
با کتاب توأم مى باشد. عالوه بر خود واژه ى حکمت، مشتقات آن نیز 
در قرآن به کار رفته است. به عنوان نمونه، صفت حکیم، 97 مرتبه 
در قرآن ذکر شده که 91 مورد آن به عنوان صفت خداوند، 5 مورد 
آن صفت قرآن و یک مورد آن به عنوان صفت امر به کار رفته است. 
در ادامه برخى از این آیات و روایات مرتبط با آنها به طور اجمالى 

بررسى خواهد شد8. 
حکمت،  تفسیر  و  توضیح  در  قرآن،  کریمه  آیات  به  توجه  با 
مفسران وجوهى را مطرح نموده اند که مهم ترین آنها به نقل از تفسیر 
مجمع البیان، بدین شرح است: 1- مراد از حکمت، پیامبرى و رسالت 
است؛ 2- مقصود، شرایع (علم حالل و حرام) است؛ 3- منظور دانش 
قرآن و آگاهى از ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مقّدم و مؤخر و 
نظایر اینها است؛ 4- مراد، رسیدن به حقیقت پیام خدا در میدان هاى 
گفتار و عمل است؛ 5- مقصود، دانش گسترده دین است؛ 6- مفهوم 
این واژه، فهم و دریافت درست دین است؛ 7- ترس از خدا و پرواى 
از حساب و کتاب و کیفر عادالنه ى اوست؛ 8- دانشى است که سود و 

بهره آن سرشار و انسان ساز است (طبرسى، 1380، ج2، 78 - 79).
بنابر آیات  بیان چیستى حکمت، قدر مسلم آن است که  در 
قرآن، حکمت چیزى متفاوت از علوم بشرى است. دلیل محکمى که 
حاکى از این تفاوت است و شأن و مقام ویژه اى به حکمت مى بخشد، 
بخش انتهایى آیه 151 سوره ى بقره است «[...] یَُعلُِّمُکْم ما لَْم تَُکونُوا 
تَْعلَُموَن» یعنى این حکمت، جامع علومى است که نه تنها در گذشته، 
بشر به آنها علم نداشت، بلکه حتى در صورت پیشرفت هاى علمى در 
آینده نیز نمى تواند آنها را فرابگیرد (جوادى آملى، 1384، ج7، 105).

خداوند متعال در آیه 269 سوره بقره، حکمت را خیر کثیر معرفى 
نموده که به هر کس از بندگانش بخواهد، عطا مى کند: [آن کس را 
که بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شد، خیر کثیر 
به او داده شده است و جز صاحبان خرد، متذکر نمی شوند]. عالمه 
طباطبایى ذیل این آیه، می فرماید: حکمت «عبارت است از قضایاى 
راست مطابق واقع، از جهت این که مشتمل بر سعادت انسانى است؛ 
از قبیل معارف حقه الهی در مبداء و معاد و معارفى که حقایق عالم 
طبیعت را از آن جهت که ارتباط با سعادت انسانى دارد شرح مى دهد؛ 
مانند حقایق فطرى که پایه تشریعات دینى است» (بى تا، ج2، 554). 
از امام باقر (علیه السالم) روایتى در ذیل همین آیه نقل شده که 
حضرت فرمودند: مراد از حکمت در این آیه، اطاعت خداوند و معرفت 
 .(1263 ج3،   ،1379 (محمدى رى شهرى،  است  امام  شناخت  و 
همچنین بنا به آنچه در تفسیر نمونه آمده، حکمت معانی زیادي دارد 
از جمله «معرفت و شناخت اسرار جهان هستی، آگاهی از حقایق 
قرآن، رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل، معرفت و شناسایی خدا و 
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آن نور الهى که وسوسه هاى شیطانى را از الهامات الهى جدا مى سازد» 
(مکارم شیرازى، 1372، ج2، 399). با توجه به این مطالب، به نظر 
مى رسد که حکمت، عالوه بر بعد نظرى و معرفتى، به بعد عملى و 
رفتارى انسان نیز اطالق مى شود. چنانچه در بعضى آیات قرآن کریم 

نیز، حکمت به تکالیف، اطالق شده است9.
در  حکمت  نزول  از  سخن  آیه،  چند  در  کریم،  قرآن  در 
نازل کرد]  کنار کتاب رفته است: [خداوند بر تو کتاب و حکمت 
است  صریحى  اشاره ى  حکمت،  براى  نزول  تعبیر  (نساء/113). 
به منشأ و مبدأ الهى حکمت که به وضوح آن را از سایر علوم و 
در  که  مسائلى  مهم ترین  از  یکى  مى سازد.  متمایز  بشرى  معارف 
مى باشد.  آن  به  دستیابى  نحوه ى  است،  مطرح  حکمت  با  رابطه 
مى شوند.  تقسیم  دسته  دو  به  قرآن  شریف  آیات  باره،  این  در 
دسته اول، این حکمت را تعلیمی و قابل آموزش معرفى مى کنند. 
غالباً در این گونه آیات، حکمت به همراه کتاب آمده و توسط پیامبران 
به مردم تعلیم داده مى شود و این تعلیم، در حقیقت از شئون اصلى 
رسالت انبیاست (جوادى آملى، 1384، 503). [همانگونه که (با تغییر 
قبله، نعمت خود را بر شما کامل کردیم) رسولى از خودتان در میان شما 
فرستادیم؛ تا آیات ما را بر شما بخواند؛ و شما را پاك کند؛ و به شما کتاب 
و حکمت بیاموزد؛ و آنچه را نمى دانستید به شما یاد دهد](بقره/151). 
[خدا بر مؤمنان منت نهاد هنگامى که در میان آنها، پیامبرى از خودشان 
برانگیخت؛ که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاك کند و کتاب و حکمت 
بیاموزد و البته پیش از آن در گمراهى آشکار بودند] (آل عمران /164). 
دسته دوم از آیات، بر جنبه اعطایی حکمت تأکید دارند10 از 
جمله: [خدا دانش و حکمت را به هرکس که بخواهد و شایسته بداند 
مى دهد؛ و به هرکس حکمت داده شود، خیر فراوانى داده شده است 
و جز خردمندان (این حقایق را درك نمى کنند و) متذکر نمى شوند]

(بقره/269). [و حکومت او (داوود) را استحکام بخشیدیم؛ (هم) به او 
حکمت دادیم و (هم) داورى عادالنه](ص/20). همچنین توجه به 
آیات قرآن، نشان مى دهد که اعطاى حکمت، لزوماً منحصر به انبیاى 
الهى نیست، همان گونه که خداوند به لقمان که پیامبر نبود، حکمت 
عطا کرده است.[ما به لقمان حکمت دادیم؛ و به او گفتیم شکر خداى 
را به جاى آور. هر کس شکرگزارى کند، تنها به سود خویش شکر 
کرده؛ و آن کس که کفران کند (زیانى به خدا نمى رساند)؛ چرا که 

خداوند بى نیاز و ستوده است](لقمان/12).
تعلیم، گاه به معناى افاضه ى علم است و گاه به معناى تدریس و 
فراهم کردن اسباب انتقال علم به مخاطب، از طریق گفتن، نوشتن و 
از این دست مى باشد. تعلیم در قسم اول از تعلّم جدا نیست و متعلّم 
ناگزیر علم را فرا مى گیرد، تعلیمى که به خداوند اسناد داده مى شود و 
از آن به «ایتاء حکمت» یاد مى شود «یُْؤتِی الِْحْکَمَۀ َمْن یَشاُء [...]« از 
همین قسم است. اما تعلیمى که به وسیله ى پیامبران و اولیاء صورت 
مى گیرد، جامع دو قسم یاد شده است؛ پس ممکن است پیامبران 
چیزى از حکمت را تعلیم دهند، اما متعلّم تعلیم نپذیرد و درك نکند 

و بالعکس (جوادى آملى، 1384، ج7، 109).
آیت اهللا جوادى آملى مى فرمایند: استفاده مکرر از فعل مجهول 
در آیه ى شریفه ى 269 سوره بقره، اشاره به این است که درس و 
بحث، کمک فراوانى در بهره مندى انسان از حکمت دارد؛ ولى به صرف 

آن نمى توان حکیم شد، بلکه عنصر محورى حکمت را باید خداى 
سبحان به انسان عطا کند (همان، 93).

نظر به آنچه تا کنون بیان شد، حکمت از نگاه قرآن و حدیث، 
مجموعه اى از معارف حق و همسو با فطرت انسانى است که هم بعد 
نظرى و هم بعد عملى دارد و از دو طریق تعلیمى و اعطایى به اهلش 
مى رسد. رایج ترین دسته بندى حکمت که البته از جانب فالسفه صورت 
گرفته، تقسیم حکمت به دو بخش حکمت نظرى و حکمت عملى 
است. بر اساس این تفسیر، حکمت نظرى ناظر به هست ها و بودها و 
حکمت عملى ناظر به بایدها و نبایدها است (جوادى آملى، 1389، 
15). این دسته بندى اگرچه به طور کلى نادرست نیست، اما به نظر 
مى رسد چندان دقیق و نمایانگر حکمت در معناى قرآنى آن نیز  نباشد. 
عالوه بر این که آنچه فالسفه، حکمت نظرى و حکمت عملى مى دانند 
تا حدود زیادى با حکمت نظرى و عملى قرآنى متفاوت است11. با 
در نظر گرفتن دیدگاه قرآن و حدیث، حکمت به سه دسته تقسیم 
مى شود: 1ـ حکمت علمى (نظرى)؛ 2ـ حکمت عملى؛ 3ـ حکمت 
حقیقى.«حکمت نظرى،  مقدمه حکمت عملى و حکمت عملى،  سرآغاز 
حکمت حقیقى است و مادام که آدمى بدین درجه و مقام از حکمت 
نرسیده باشد، حکیم به مفهوم واقعى نیست» (باوندیان، 1389، 19).

حکمت علمی، شامل آن دسته از معارفى است که براى رسیدن 
به کمال و مقام واالى انسانیت باید آنها را کسب کرد. مى توان گفت 
آنجا که خداوند، از تعلیمى بودن حکمت سخن مى گوید و آنگاه که 
حکمت را مالزم کتاب به کار مى برد، به حکمت علمى نظر دارد. در 
روایات نیز به حکمت علمى یا نظرى توجه شده است و ائمه معصومین 
(علیهم السالم) به تبیین آن پرداخته اند. در روایتى از امام صادق (علیه 
السالم) آمده است: [حکمت شناخت و فهم دین است، پس هر کس 
از شما فهم یافت، او حکیم است] (محمدى رى شهرى، 1379، ج3، 
1263). بنا به نظر ایشان، مقصود از حکمت در این آیه، معرفت و بینش 
دینى است. همچنین امام کاظم (علیه السالم) در تفسیر آیه ى «َولََقْد 
آتَْینا لُْقماَن الِْحکَمۀ» مى فرماید: [منظور فهم و عقل است] (همان).

بنابراین مى توان گفت مقصود از حکمت علمى، مطلق معارف 
انبیا و ائمه معصومین  و دانستنى هاى دین است که به واسطه ى 
(علیهم السالم) به انسان ها تعلیم داده شده و هر فردى به قدر فهم 
به علت خاستگاه  معارف  این  بى شک  بهره مى برد.  آن  از  خویش 
به دیگر سخن، حکمت  یقینى، محکم و خطاناپذیرند.  الهى شان، 
علمى عبارت است از: 1ـ علم مربوط به عقاید مانند خداشناسى، که 
از اساسى ترین شناخت هایى است که انسان را به حکمت حقیقى 
مى رساند، پیغمبرشناسى، امام شناسى، معادشناسى و از این دست. 
2ـ علم مربوط به اخالق، یعنى شناختى که انسان را با بایدها و 
نبایدهاى اخالقى آشنا مى کند - در تقسیم بندى فالسفه، این بخش 
در حیطه ى حکمت عملى قرار مى گرفت-.3ـ معارفى که مربوط به 
اعمال مى شود یعنى آگاهى هایى که انسان باید نسبت به انجام اعمال 
پسندیده یا ناپسند حاصل کند (باوندیان، 1389، 18). آنچه مسلم 
است، دریافت این حکمت، به میزان عقل شخص بستگى دارد و هرچه 
عقلى کمال یافته تر باشد، بهره اش بیشتر خواهد بود و البته  این کمال 
عقل، خود شرایطى دارد. کسى را به لحاظ علمى مى توان حکیم 
دانست که برخوردار از عقلى کمال یافته باشد و در حکمت تعلیم داده 
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است، خود، میوه ى شجره ى طوباى علم حصولى است -البته ریشه ى این 
علم حصولى در وحى است نه اینکه صرفاً دستاورد عقل انسان باشد-. که در 
مدارس غرس مى شود و انسان سالک، در سایه ى آن دانش رایج حصولى 
-حکمت علمى-، حسن و قبیح، حالل و حرام، صحیح و باطل و سود و 
زیان خود را شناخته،  به خودسازى مى پردازد. آنگاه همین میوه و محصول 
–تزکیه-، خود، عصاره و حاصلى دارد به نام معرفت و شهود -حکمت 
حقیقى-، که پایان ناپذیر و هدف آفرینش بشر14است (همان، 103). 
در اینجا براى بیان روشن تر ارتباط میان تزکیه و حکمت، به 
روایاتى چند، اشاره مى کنیم: در بخش ایمان و کفر کتاب شریف 
بحاراالنوار آمده است: «هرکس مال و منال دنیا را ترك گوید و دنبال 
جمع آورى ثروت و جاه و مقام نباشد، خداوند قلب او را پر از حکمت 
میکند و زبانش را به حکمت مى گشاید و عیب هاى دنیا را به او نشان 
مى دهد و بیمارى ها و داروهاى آن را به وى تعلیم مى کند و او را از 
دنیا سالم بیرون مى سازد» (عطاردى، 1378،ج1، 499). رسول خدا 
(صلى اهللا علیه و آله و سلم) فرمودند: «هر بندهاى که قلب خود را 
چهل روز براى خداوند خالص گرداند، چشمه هاى حکمت از دلش 
بر زبانش جارى مى شود» (همان، ج12، 2). امام هادى (علیه السالم) 
نیز در این باره مى فرمایند: «حکمت در جان هاى فاسد موثر و مفید 
حکمت،   .(1269 ج3،   ،  1379 (محمدى رى شهرى،  نمى افتد»15 
موهبت الهى است که بر اساس تقوا به انسان عطا مى شود و بنیاد آن، 
تقرب به کتاب و سنت و عصمت و عترت، و شهود و تأمل معنوى و 
اعمال زاهدانه است نه عقل استداللى صرف (مددپور، 1387، 165). 

منابع »حکمت«

خداوند، حکمت را خیر کثیر معرفى مى کند و این در برابر 
تعبیر  به  (نساء/77).  قلیل»  الدنیا  دنیاست که مى فرماید: «متاع 
آیت اهللا جوادى آملى، دنیا، تکاثر، و حکمت، کوثر است. به طورى 
که اندك آن زیانبار و فراوانى این سودمند است (1384،ج7 ،93). 
از آنجا که در تفسیر سوره ى مبارکه کوثر، کوثر به حضرت زهرا 
(سالم اهللا علیها) و ذریّه ایشان (ائمه علیهم السالم) تعبیر شده16، 
همچنین به استناد زیارت جامعه ى کبیره و بعضى روایات17، ائمه 
معصومین (علیهم السالم) از منابع و مصادیق بارز حکمت هستند. 
گنابادى نیز در بیان السعاده، مصداق کتاب و حکمت را انبیاء و اولیاء 
الهى دانسته است (1380،ج 26، 3-28). دلیل دیگر این مدعا این 
است که ائمه معصومین (علیهم السالم) قرآن ناطق مى باشند18و از 
آنجا که قرآن به استناد آیاتش، حکیم است19، پس امامان معصوم 
(علیهم السالم) نیز حکیم اند و تفاوت میان این دو، نه به لحاظ مفهوم، 
بلکه به لحاظ اعتبار است. در نتیجه، قرآن و عترت پیامبر اسالم 
(صلى اهللا علیه و آله و سلم)، از مصادیق بارز حکمت اند و طبیعتاً 
کسى که به این دو تمسک جوید، بهره اى از حکمت خواهد برد20. 

معنای »فلسفه«

بنا به آنچه در لغت نامه ى دهخدا در باب فلسفه ذکر شده، اصل 
کلمه ى فلسفه، یونانى و مرکب از دو جزء است: فیلوسس به معناى 

شده توسط انبیا و اولیا، تفقه نماید.
حکمت عملی، بازتاب حکمت نظرى در آیینه ى اعمال و رفتار 
انسان است. احادیث بسیارى از معصومین (علیهم السالم) پیرامون 
این مطلب نقل شده است؛ که از آن جمله، احادیثى است که حکمت 
را به تقوا و طاعت الهى و اجتناب از کبائر تفسیر مى کنند12.آنگاه که 
خداوند متعال در بسیارى از آیات قرآن، حکمت را با تزکیه همراه 
مى کند، نیز به نظر مى رسد، به نحوى اشاره به وجه عملى حکمت 

داشته باشد که در ادامه به آن پرداخته مى شود.
حکمت حقیقی، همان است که در اثر کمال حکمت نظرى و 
عملى، از جانب خداوند به هرکس از بندگانش که بخواهد عطا مى کند 
و به هرکس عطا کند به او خیر کثیر داده است. گرچه افرادى که در 
دسته اول و دوم حکمت قرار دارند را نیز به زعمى مى توان حکیم نامید، 
اما حکیم در معناى حقیقى اش کسى است که شایسته ى دریافت 
حکمت اعطایى از جانب خداوند متعال شده و به حکمت حقیقى 
رسیده باشد. چنین فردى مصداق انسان کامل و به علت تشبه به 
صفات خداوند، خلیفه ى او بر زمین است. شاید بتوان گفت که حکمت 
در معناى اول و دوم، بسته به درجه ى کمال عقلى شخص، تشکیکى و 
داراى مراتب شدت و ضعف است، اما در معناى سوم، مطلق مى باشد. 

»حکمت« و »تزکیه«

نکته قابل توجه در بسیارى از آیات، همراهى حکمت و تزکیه 
است و آنچه ممکن است سؤال برانگیز باشد، تقدیم و تأخیر این 
بقره13، که دعاى  آیه ى 129سوره  بر یکدیگر است. مثًال در  دو، 
حضرت ابراهیم (علیه السالم) مى باشد، تعلیم کتاب و حکمت بر 
تزکیه مقدم شده اما در سایر آیات، تزکیه بر تعلیم مقدم گردیده 
است. در تعریف «تزکیه»، آیت اهللا جوادى آملى چنین مى فرمایند: 
تزکیه غیر از تدریس معارف و تعلیم اخالق و فقه و حقوق است. 

تزکیه، وا داشتن روح به وارستگى است (1384، 95).
«تزکیه دو قسم است: ابتدائی و نهایی. تزکیه بَدئى [ابتدایى] 
قبل از تعلیم است، زیرا کافر عنود تا مقدارى طعم تحول و طهارت 
را نچشد هرگز گوش به کالم خدا نمى دهد [...]. اما تزکیه ى نهایى 
مى شود»  حاصل  تعلیم  از  بعد  است،  روح  قداست  با  همراه  که 
السالم)  (علیه  ابراهیم  دعاى حضرت  در  چنانکه  (همان، 502)، 

آمده است؛ و همین مقدمه ى دریافت حکمت حقیقى است.
همان گونه که تزکیه دو قسم است، تعلیم نیز به عبارتى بر دو قسم 
مى باشد: بَدئی و نهایی؛ که مراد از تعلیم نهایى همان اعطا است. تعلیم 
بَدئى که توسط انبیاء و در وهله ى بعد، به وسیله ائمه اطهار (علیهم السالم) و 
سپس علما صورت مى گیرد؛ به صورت علمى که اعم از حصولى و حضورى 
است و با آشنایى به مبانى تصورى و تصدیقى، حاصل مى شود؛ چنین 
تعلیمى قبل از تزکیه ى نهایى است. تعلیم نهایى - تعلیم توسط خداوند یا 
اعطاء- به صورت علم شهودى و با علم الیقین و حق الیقین همراه است. چنین 
تعلیمى بعد از تزکیه ى نهایى است - مى توان گفت که تزکیه نهایى حاصل 
حکمت علمى و عملى و زمینه ساز حکمت حقیقى است-. چنین انسان 
کامل و سالک صالحى که به حکمت حقیقى رسیده، مظهر تام خداوندى 
است که علم او عین قدوسیت است (همان). تزکیه اى که حاصلش حکمت 

تأمالتى در باب نسبت «حکمت هنراسالمى» و «فلسفه هنر اسالمى»
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دوست و دوست دار و سوفیا به معنى حکمت (1373، ج10، 15177) 
و در جمع به معناى دوست دار حکمت یا به تعبیر بهتر، دوست دار 
دانش مى باشد. آنچه مسلم است، این که فلسفه همان گونه که از نامش 
پیداست، معرفتى است که از یونان آغاز شده و ایجادکنندگانش یونانى 
بودند. چنان که مالصدرا مى گوید: «پایه گذاران فلسفه، طالس ملطى 
و بعد، انکسا کورس و انباذ قلس و فیثاغورس و سقراط و افالطون 
هستند که خمیره ى فلسفه به دست آنها درست شده است» (سجادى، 
1379، ج3، 1434). افالطون مى گوید: «فیلسوف کسى است که 
هدف او رسیدن به معرفت امور ازلى یا معرفت حقایق اشیا باشد» 
(همان). «مسلمانان، لغت فلسفه را از یونان اخذ کردند و به تبعیت 
از ارسطو، آن را در دو معنا به کار بردند: معناى اول که به دو بخش 
نظرى و عملى تقسیم شد، سپس فلسفه ى نظرى به سه قسم الهیات، 
ریاضیات و طبیعیات و فلسفه ى عملى به سه قسم اخالق، تدبیر منزل 
و سیاست مدن تقسیم گردید. معناى دوم که اصطالح خاص فلسفه 
است، عبارت است از الهیات که یکى از بخش هاى فلسفه نظرى است 
و به نام هاى فلسفه اولى، علم اعلى، علم کلى، علم الهى و مابعدالطبیعه 
نیز خوانده مى شود» (برنجکار، 1387، 70). در مورد موضوع فلسفه 
نیز بحث هاى گوناگونى وجود دارد، اما راى بیشتر فیلسوفان اسالمى 
بر این است که موضوع فلسفه، موجود بما هو موجود یا موجود 
«فلسفه  گفت:  مى توان  کلى  طور  به   .(71 (همان،  است  مطلق 
دانشى است که با روش عقلى و قیاسى و با استفاده از مبانى بدیهى، 
پیرامون موجود مطلق و احوال کلى وجود به بحث مى پردازد و در 
نهایت تفسیر عام و عقالنى از هستى فراهم مى آورد» (همان، 76).

و  الهى  از  اعم  گوناگونى  گرایشات  و  مکاتب  داراى  فلسفه 
اسالمى جایگاه  فلسفه  الهى،  فلسفه هاى  میان  در  است.  الحادى 
ویژه اى دارد. فلسفه اسالمى، فلسفه اى است که فیلسوفان مسلمان 
درباره آن تحقیق و آن را تبیین کرده اند. فیلسوفان اسالمى نیز 
از فلسفه  تعاریفى  نگاه اسالمى است،  از  از منظر خود که متاثر 
ارائه نموده اند و عموماً آن را چه به لحاظ لفظ و چه معنا معادل 
حکمت پنداشته اند. «کندى21، در رساله ى حدودش براى فلسفه، 
شش معنا [...] ذکر مى کند: 1- حکمت دوستى؛ 2- خداگونگى؛ 
3- مرگ اندیشى به معناى کشتن شهوات؛ 4- دانش دانش ها؛ 5- 
خودشناسى؛ 6- آگاهى و دانایى به ماهیت و انیت و علل چیزهاى 

ابدى و کلى در حد توان انسان» (یثربى، 1388، 45).
چنان که اشاره شد، این معانى به معانى قرآنى حکمت بسیار 
نزدیک است. درصورتى که فلسفه، به عنوان تالشى فکرى و عقالنى 
براى فهم مسائل کل هستى در نظر گرفته شود (مصباح یزدى، 
1378) و از آنجا که حکمت نیز پیوندى غیرقابل انکار با عقل دارد، 
براى فهم نسبت این دو با هم، ابتدا مى بایست معناى عقل به تنهایى و 
در نسبت با فلسفه و حکمت روشن گردد تا مشخص شود مراد از عقل 
چیست و آیا عقلى که به استناد آیات و روایات22، نسبتى نزدیک با 
حکمت دارد و حتى شرط دریافت حکمت است، همان عقلى است که 
مبناى فلسفه و استدالل هاى فلسفى است یا خیر. به همین منظور، 
ابتدا معناى واژه عقل و تعاریف و دسته بندى هاى آن و همچنین 

جایگاهش در میان آیات و روایات به اختصار بررسى خواهد شد. 

»عقل«

واژه ى عقل، مصدر َعَقَل، یَعِقُل در اصل از ریشه ى ِعقال به 
معناى زانوبند شتر است (رحیمى اردستانى، 1377، ج1، 728). از 
جمله معانى فراوان عقل در لغت عرب، منع، نهى، امساك، حبس 
نقیض  عقل،  همچنین   .(12  ،1380 (رشاد،  است  جلوگیرى  و 
جهل23 (همان، 12) و منشأ علم و معرفت است. در معناى عقل، 
را به  نیکو  اعمال  گفته شده که چیزى است که عقاید درست و 
انسان مى نمایاند(برنجکار، 186،1374). دهخدا عقل را چنین معرفى 
مى کند: «خرد و دانش و دریافت، یا دریافت صفات اشیا از ُحسن و 
قبح و کمال و نقصان و خیر و شر، یا علم به مطلق امور به سبب قولى 

که ممیز قبیح از َحَسن است» (1373، ج 10، 14112).
در قرآن کریم، 49 مرتبه از مشتقات ماده ى عقل استفاده شده 
است. کلمه تعقلون 24 مرتبه، یعقلون 22 مرتبه، یعقلها، نعقل 
و عقلوه هرکدام یک بار مطرح شده اند. خداوند در قرآن به َکّرات 
انسان را به تعقل دعوت مى کند: [او شب و روز و خورشید و ماه را 
مسّخر شما ساخت و ستارگان نیز به فرمان او مسّخر شمایند در این، 
نشانه هایى است (از عظمت خدا) براى گروهى که عقل خود را به کار 
مى گیرند] (نحل/ 12). و افراد بدون تعقل را پست ترین جانوران به 
شمار مى آورد: [بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللى هستند 

که اندیشه نمى کنند] (انفال/ 22). 
در باب عقل، روایات زیادى نیز وجود دارد، که در اینجا به بعضى از 
آنها اشاره مى کنیم.  به عنوان نمونه در حدیث نبوى، عقل، مانع جهل 
معرفى شده: [همانا عقل، زانوبند نادانى است] (محمدى رى شهرى، 
1379، ج8، 3881). امام على (علیه السالم) نیز فرموده اند: [خداوند 
با چیزى برتر از عقل، عبادت نشده است] (کلینى، 1365، ج1،11). 
از  آنها  بهره مندى  به  انسان ها  فضیلت  درجات  روایات،  برخى  در 
عقل دانسته شده است. همان گونه که حضرت على (علیه السالم) 
مى فرمایند: [ارزش هر انسانى به عقل اوست] (آمدى،1366، ج4، 
انسان  خود،  عقل  به  [انسان  مى فرمایند:  دیگر  جاى  در  و   (504
است] (همان، ج1، 61). در باب جایگاه عقل، امام باقر (علیه السالم) 
فرموده اند: «َمسکن عقل، روح و قلب است» (شیخ صدوق، 1416ه.ق، 
ج1، باب 96، 131). پیامبر اکرم(صلى اهللا علیه و آله و سلم) نیز، عقل 
را وسیله تمیز حق از باطل معرفى نموده و جایگاه آن را قلب دانسته اند 
و در این رابطه میفرمایند: «العقل نور فى القلب یفّرق به بین الحق 
و الباطل» (دیلمى،1373،ج1، 198). البته در روایتى دیگر از امام 
صادق (علیه السالم)، جایگاه عقل، مغز دانسته شده: [جایگاه عقل، 
مغز انسان است. آیا نمى بینید اگر مردى کم خرد باشد؛ به او مى گویند 
چقدر سبک مغزى] (محمدى رى شهرى، 1379، ج8، 3921). جمع 

بین این دو نظر، نشان از معانى مختلف عقل دارد.
همچنین متن احادیث بر خطاناپذیری عقل داللت دارد، مثًال 
در حدیث معروف معراج آمده است: «کسى که عقلش را به کار 
با توجه به این  گیرد خطا نمى کند» (دیلمى،1373، ج1، 205). 
مطلب، مى توان این گونه استنباط کرد که «عقل ممکن است مطلبى 
را نفهمد و از حوزه درکش خارج باشد، اما در حوزه ى درك خویش، 
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دچار خطا نمى شود» (برنجکار، 1374، 188) که اگر جز این بود، 
حجّیت آن زیر سوال مى رفت24.

براى عقل، تقسیم بندى هاى متنوعى از جنبه هاى گوناگون و از 
منظر علوم مختلف صورت گرفته، که از آن جمله است تقسیم عقل به: 
غریزی و اکتسابی، نظری و عملی، کلی و جزئی، فعال و قدسی، 
معاش و معاد، کامل و ناقص، الهی و بشری25. چنان که اشاره شد، این 
تقسیمات بنا به اعتبارهاى گوناگون است، لذا گاه با یکدیگر هم پوشانى 
دارند. در این میان، به نظر مى رسد، تقسیم عقل به کلى و جزئى و به 
الهى و بشرى بیشتر به این بحث، نزدیک است. عرفا، چنان که اشاره 
شد، عقل انسانى را به عقل استدالل گر یا جزئى26 و عقل شهودگر یا 
کلى27 تقسیم کرده اند28. عقل استدالل گر همان عقلى است که نظریات 
را از میان بدیهیات و معلومات برمى آورد؛ اما عقل شهودگر یا عقل ناب، 
مستقیماً حقایق را شهود و وجدان مى کند (رشاد، 1380، ج1، 14).

در تقسیم دیگرى که مطرح گردید، عقل به دو دسته ى عقل 
الهى و عقل بشرى تقسیم شده. عقل الهى یا فطرى، چنان که از نامش 
پیداست، منشا الهى دارد و در راستاى فطرت انسان است. چنین عقلى 
سواى از عقل بشرى است و به عنوان هبه از جانب خداوند به انسان 
عطا مى شود. این عقل، بى شک پیوندى ناگسستنى با تزکیه دارد. اما 
عقل بشرى بنا به قول فالسفه، قوه اى از قواى انسان است که ممکن 
است در راهى غیر الهى نیز به کار گرفته شود. وجود چنین قوه اى میان 
همه ى انسان ها عمومیت دارد و در حقیقت َکف انسان بودن و بارزترین 
ممیزه ى انسان از حیوانات است. اما بهره مندى از عقل الهى، کمال انسان 
است. البته الزم به ذکر است که استفاده صحیح از عقل بشرى -استفاده 
از آن ذیل وحى و تعالیم انبیا و در کنار سایر راه هاى کسب معرفت 
که از جانب دین مورد تاییدند- زمینه ساز دریافت عقل الهى است. ایا 
از نظر دینى، عقل فطرى، اساس دین و وسیله ى تمّیز حق، و عقل 
بشرى -عقل اصطالحى فلسفه- مدافع آن است و شبهات را بر اساس 
یافته هاى عقل فطرى و وحى پاسخ مى دهد (رشاد، 1380، ج1، 197).

»عقل« در »حکمت« و »فلسفه«

با توجه به معناى لغوى حکمت و عقل و آیات و روایاتى که به این 
دو مفهوم پرداخته اند، مى توان به مشابهت هاى آن دو پى برد. از حیث 
لغوى، حکمت و عقل هر دو به منع و جلوگیرى -که منع از جهل، 
تفسیر مى شود- معنا شده اند، که به نوعى بر خطاناپذیرى آنها داللت 
دارد. عالوه بر این، با توجه به روایات، حکمت و عقل، هر دو عطاى 
رحمانى و هبه ى الهى هستند. در مورد عقل، حضرت على (علیه 
السالم) مى فرمایند: «عقل ها، بخشیده شده ها هستند» (آمدى، 1366، 
ج1، 59). تعدادى از آیات قرآن نیز، حکمت را عطاى رحمانى معرفى 
مى کند29. همچنین جایگاه هر دو، قلب عنوان شده و هوى و هوس، 
دشمن آنها معرفى گردیده است. اما با وجود همه این شباهت ها، این 
دو را نمى توان کامالً مترادف یکدیگر پنداشت، چون اوالً با واژگانى 
جداگانه در قرآن و روایات به کار رفته اند که این نشان از تفاوت آن 
دو، هر چند به صورت جزئى دارد. ثانیاً، حکمت، نوعى معرفت تلقى 
مى شود30، ولى عقل، وسیله دریافت یا فهم این معرفت مى باشد31. دلیل 

سوم اینکه خداوند در قرآن هرگز خود را با صفت عاقل معرفى نکرده 
است و این در حالى است که بارها صفت حکیم را براى خویش به کار 
برده است و علّت آن را مى توان این نکته دانست که عقل، وسیله اى 
است که مى توان به واسطه آن حقایق را درك کرده و خداوند مسلماً 
از این وسیله، بى نیاز است (شمالى و دیگران، 1384، 6). اما حکمت 
در معناى حقیقى اش، معرفت به حقایق اشیا مى باشد که به طور 
کامل نزد خداوند است و خداوند آن را به هر کس بخواهد مى دهد.

با توجه به روایات مى توان بهره مندى از عقل را یکى از شرایط 
دریافت حکمت دانست و در این راستا به حدیثى از پیامبر اکرم 
(صلى اهللا علیه و آله و سلم) استناد کرد که فرمودند: «لقمان پیامبر 
نبود، لکن فردى بود که بسیار فکر میکرد، یقینش نیکو بود، خدا 
را دوست داشت، خدا نیز او را دوست داشت و به او حکمت داد» 
(طبرسى،1380، ج11، 243). همچنین عقل عالوه بر شرط دریافت 
حکمت، وسیلهى وجدان آن نیز مى باشد و هر کس به میزان عقل 
خود از حکمت بهرهمند مى شود -البته این قول در بخش اول در مورد 
حکمت حقیقى و در بخش دوم در مورد حکمت علمى و عملى مصداق 
دارد- (برنجکار، 1379، 90). به طور واضح تر، مى توان چنین گفت، 
کسى که اهل تعقل و تزکیه باشد، به اندازه خودش بهره اى از حکمت 
تعلیمى که در قرآن و آموزه هاى انبیاست خواهد برد و عقل او وسیله ى 
وجدان و فهم این حکمت مى شود و هرچه عقل او تواناتر باشد، استفاده 
وى از این نعمت خدادادى نیز بیشتر است. چنین فردى براى دریافت 
حکمت حقیقى اعطایى از جانب خداى متعال آماده خواهد گشت.

اما در نسبت عقل با فلسفه، باید گفت که «فلسفه نوعى شناخت 
عقالنى درباره ى عالم است» (برنجکار، 1387، 76). از این رو اساساً 
عقل، پایه ى فلسفه است. منتها این عقل، عقل بشرى و به تعبیر عرفا، 
عقل استداللى یا عقل جزئى است، که بنا به برخى از روایات چنان که 
ذکر شد، جایگاه آن مغز است. این عقل، لزوماً ارتباطى با وحى و شهود 
و راه هاى مختلف کسب معرفت ندارد، از این رو خطاپذیر است. عقل 
جزئى، مستقل از وحى، نمى تواند همان عقلى باشد که به واسطه آن 
خداى رحمان پرستش مى شود32 و پیوندى عمیق با حکمت قرآنى 
دارد. با توجه به آنچه بیان شد، مى توان گفت عقلى که در حکمت 
قرآنى مطرح است، در بر گیرنده ى عقل استداللى و جزئى، -البته ذیل 
وحى، مشابه آنچه غالباً در فلسفه اسالمى مطرح است- و اعم از آن و 
در حقیقت، همان عقل الهى یا به تعبیرى عقل کلى شهودگر است. 

نسبت »حکمت« و » فلسفه«

به دلیل تقدس واژه ى حکمت و شأن قرآنى آن، علماى هر یک از 
علوم اسالمى، اصطالحاً حکمت را در مورد علم خود، به کار مى برند. 
مثالً، طبیب آن را به خود نسبت مى دهد و خود را حکیم مى نامد، 
اصولى، فقیه، عارف و فیلسوف هرکدام حکمت را به علم خود نسبت 
مى دهند و دانش خود را همان حکمت قرآنى مى پندارند و این در 
حالى است که توجه به معناى قرآنى حکمت و کابردهاى آن در قرآن، 

معنایى وسیع تر و عمیق تر از حکمت را فراروى ما مى نهد.
در میان علماى علوم مختلف، در تمدن اسالمى، فالسفه بیش 

تأمالتى در باب نسبت «حکمت هنراسالمى» و «فلسفه هنر اسالمى»
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از دیگران صفت حکیم را به خود نسبت داده اند و فلسفه را معادل 
حکمت گرفته اند. پس از ترجمه فلسفه یونان و بویژه فلسفه ارسطو 
به زبان عربى، از آنجا که براى مترجمان، این فلسفه بسیار ارزشمند 
و تردیدناپذیر بوده واژه ى حکمت را براى آن انتخاب کرده اند. پس از 
مدتى نیز عده اى بر آن شدند که حکمت مطرح شده در قرآن را، بر 
برهان ارسطویى تطبیق کنند. شاید نخستین بار این کار توسط ابن رشد 
اندلسى33 صورت گرفت (برنجکار، 1379، 94)، - و پس از آن توسط 
دیگران ادامه یافت-. با نظر به این مطلب تقریباً هرکجا درآثار فالسفه، 
خصوصاً فالسفه ى یونانى تعریفى از حکمت مشاهده مى شود در حقیقت 
تعریفى از فلسفه است. البته شاید بتوان فلسفه و به طور خاص، فلسفه 
اسالمى را به لحاظ غایت و هدفی که به دنبال آن است، با حکمت 
قرآنى یکى دانست اما این دو، به جهاتى چند، با یکدیگر متفاوتند. 
از جمله به لحاظ منشا و خاستگاه، ابزار و روش و جامعیت.

منشأ و خاستگاه: فلسفه چنان که ذکر شد از یونان آغاز شده 
و در بسترى غیردینى شکل گرفته، لذا هیچ مبناى الهى ندارد و 
کامالً ثمره ذهن بشر است. اما حکمت، چه در نوع تعلیمى و چه 
اعطایى اش، منشا الهى و دینى دارد و اساساً جداى از دین، قابل 
تصور نیست. فلسفه در حقیقت علمى برون دینى است که در شکل 
اسالمى اش، توسط فیلسوفان مسلمان به خدمت اسالم گرفته شده، 
اما حکمت، اساساً درون دینى است و تصور آن خارج از دین غیر 
ممکن است. حکمت، خاص ادیان و ویژه ى شخص مؤمن است؛ در 
صورتى که فلسفه لزوماً این گونه نیست و صرفاً بر مبناى ذهن قوى 

و توانایى استدالل مى باشد و تعهدى به دین ندارد.
ابزار و روش: حکمت در حقیقت، در عالى ترین مرتبه خود، 
معرفتى اعطایى است که بنا بر نص صریح قرآن، خداوند آن را به 
هر کس که بخواهد مى دهد، در صورتى که فلسفه، دانشى است 
بشرى، که بر پایه ى استدالل و برهان و از طریق تعلیم و تحصیل 
ایجاد مى شود. شرط دریافت حکمت هاى دینى، اعمال صالحه و 
رعایت اصول اخالقى و تزکیه ى نفس است، در حالى که شرط 
اقامه ى برهان، -که بنیان فلسفه، بر آن است- ذهن قوى و علم به 

شرایط برهان است (برنجکار، 1379، 97).
در حوزه ى فلسفه، جز قواى انسان، ابزار دیگرى براى فهم جهان 
پذیرفته نیست. فلسفه و دانش فلسفى بر دستاوردهاى چشم، گوش، 
عقل و هوش انسان استوار است. «[اگرچه] براى انسان، عالوه بر ابزار 
عام و همگانى حس و عقل، ابزار و راه هاى دیگر نیز براى کسب دانش 
و معرفت، مطرح شده اند [که] یکى از آنها، وحى و ارتباط با جهان 
غیب و دیگرى ریاضت و سلوك براى دست یافتن به کشف و شهود 
و بصیرت باطنى است. [اما] فلسفه بى آن که از آغاز به انکار این گونه 
معارف بپردازد، بر آن کوشیده تا راه خود را بدون تعهد و بهره گیرى 
از اینها ادامه دهد» (یثربى، 1388، 40 و 41). در این مورد، قبل از 
هر چیز سخن بسیارى از فالسفه که حاکى از محدودیت عقل بشرى 
در شناخت حقیقت اشیاء است، دلیل محکمى بر تفاوت حکمت 
و فلسفه مى باشد. از آنجا که فلسفه، چنان که گفته شد، بر مبناى 
همین عقل بشرى استوار است، پس نمى تواند به طور مستقل به 
حقیقت اشیا دست یابد ولى حکمت، شناخت محکم و معرفت یقینى 

به اشیاء است که عالوه بر عقل بشرى از سایر راه هاى معرفت نیز بهره 
مى برد و در عالى ترین وجه خود، موهبتى اعطایى و ثمره ى عقل الهى 
است. در این زمینه، مالصدرا به معارفى اشاره مى کند که از طریق 
برهان بر آن اطالع نیافته، بلکه از طریق ریاضات دینى و اشراق انوار 

ملکوتى بدان دست یافته است (حسن زاده آملى، 1387، ج1، 24).
از حیث معرفت شناختى، آنچه در باب تفاوت عقل استدالل گر 
یا عقل اصطالحى فالسفه با عقل مطمح نظر قرآن و روایات مطرح 
مى شود، این است که عقل اصطالحى فالسفه، قوه اى بشرى است که 
احتمال خطا در رأى آن وجود دارد. همچنین این عقل، ارتباطى نیز 
با تزکیه و تهذیب نفس ندارد کما اینکه بسیارى از فالسفه هستند که 
به لحاظ تعقل منطقى و برهان در سطح باالیى قرار دارند. اما به لحاظ 
مبارزه با نفس و تقوا در نازل ترین مراتب هستند. در حالى که عقل 
فطرى، نورى الهى است که در اثر تزکیه، به قلب انسان افاضه مى شود 
و خطا در آن راه ندارد (رشاد، 1380، ج1، 193)؛ چنین عقلى دشمن 

هواهاى نفسانى و اساس حکمت است.
در نهایت مى توان گفت، حکمت، دانشى خطاناپذیر و مطابق با واقع و 
واحد است؛  اما برهان به آن معنا که در فلسفه ى بشرى مورد استفاده قرار 
مى گیرد، از لحاظ نحوه اقامه و نتایج آن، قابل اختالف بوده و خطا در آن راه 
دارد -کما اینکه اختالفات زیادى در آراى فالسفه مشاهده مى شود- زیرا 
اقوال متناقض نمى توانند همگى درست باشند (برنجکار، 1379، 97). 
جامعیت: به لحاظ جامعیت، حکمت، بسیار فراتر و جامع تر 
از فلسفه است. فلسفه، شاخه اى از علوم بشرى است و با همه ى 
شکل  کمال یافته ترین  و  سالم ترین  بهترین،  در  و  گستردگى اش 
خود، یعنى فلسفه اسالمى، مى تواند تنها بخش کوچکى از حکمت 
و در واقع، بخشى از حکمت علمى باشد. علیرغم ادله ى ذکرشده و 
روشن شدن تفاوت میان فلسفه و حکمت، ممکن است این سؤال در 
ذهن ایجاد شود که بعضى مکاتب فلسفه ى اسالمى، داراى مرزهاى 
نزدیکى چیست و چرا گاه  این  با حکمت هستند، علت  باریکى 
سخنانى شبیه به سخنان حکیمان الهى از بعضى از این فیلسوفان 
ذکر  در گذشته  که  همانگونه  مسأله  این  دلیل  شنیده مى شود؟ 
شد، طى طریق بعضى از این فالسفه ى مسلمان به وسیله تزکیه 
در کنار طریق استدالل و برهان است؛ همان گونه که مالصدرا نیز 
به فلسفه و تفکر  اشتغال  بر  افراد، عالوه  این  اذعان داشته. پس 
استداللى از راه تزکیه ى نفس، به شهود و اشراق مى رسیده اند و یا 
خود، قابلیت دریافت بخشى از حکمت را مى یافته اند و یا با کامل تر 
شدن عقلشان، توان فهم حکمت هاى موجود در قرآن و اقوال انبیاء 

و ائمه ى معصومین (علیهم السالم) را پیدا مى کرده اند.

نسبت »حکمت هنر اسالمی« و 
»فلسفه هنر اسالمی«

و  «بررسى  آورده اند:  اسالمى  هنر  فلسفه  تعریف  در  برخى 
مطالعه ى تأثیرات فرهنگ و اندیشه اسالمى، به ویژه دیدگاه هاى 
کالمى، فلسفى و ِحکمى به هنر اسالمى را مى توان " فلسفه هنر 
فلسفه  از  تعریف  این  نظر مى رسد  به   .(URL1) نامید»  اسالمى" 
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هنر اسالمى، تعریفى نه چندان دقیق و ناشى از خلط فلسفه و 
حکمت است. در این تعریف، مطالعه ى حکمى هنر اسالمى را ذیل 
فلسفه ى هنر اسالمى و به عبارتى جزئى از آن معرفى نموده اند؛ 
تمایز  بیان  و  تعریف  باب  آنچه در  نظر داشتن  با در  حال آن که 

حکمت و فلسفه مطرح شد، این تعریف نمى تواند صحیح باشد.
به طور کلى مى توان گفت، هنگامى که از «حکمت هنر اسالمى» 
و «فلسفه هنر اسالمى» صحبت مى شود، احتماالً دو جنبه مى تواند 
مدنظر باشد. اول حکمت و فلسفه هنر اسالمى به عنوان مبنا و نگرشى 
که آثار هنر اسالمى بر پایه آن شکل گرفته اند. یعنى مجموعه ى معارفى 
که هنرمند اسالمى، بر مبناى آن به خلق اثر پرداخته است؛ که این 
نگرش به وجه پیشینی حکمت و فلسفه نظر دارد. دوم، حکمت و 
فلسفه هنر اسالمى به عنوان علومى که پس از خلق اثر، از چیستى و 
چرایى آن، پرسش مى کنند و درصدد فهم معناى اثر هنرى و تبیین 
آن هستند. این جنبه به وجه پسینی حکمت و فلسفه توجه دارد.

پیش از پرداختن به تفاوت هاى فلسفه و حکمت در نسبت با هنر 
اسالمى و بررسى این دو وجه، ارائه ى تعریفى روشن از هنر اسالمى، 
ضرورى به نظر مى رسد. هنر اسالمى34، اختصاص به دوره ى تاریخى به 
خصوصى ندارد و از گذشته تا حال را در بر مى گیرد. هر اثر هنرى که 
مبتنى بر اصول و مبانى اسالمى و نماینده ى روح اسالم باشد، چه در 
گذشته پدید آمده باشد و چه در زمان حال و چه از آن به هنر اسالمى 
یاد کرده باشند یا نه، هنر اسالمى است. یعنى آنچه متمایز کننده ى 
هنر اسالمى از غیر آن است، صرفاً اصول و مبانى اسالم است. بنا به این 
تعریف، بسیارى از آثارى که تحت عنوان هنر اسالمى شناخته مى شوند،  
به این لحاظ که صرفاً حاصل هنرمندى یک شخص مسلمانند و 
یا صرفاً به این علت که در حوزه ى تمدنى اسالم شکل گرفته اند و 
مواردى از این دست، از حیطه ى هنر اسالمى در معناى حقیقى اش، 
خارج مى شوند و مباحث مطرح در این مقاله نیز اشاره اى به آنها ندارد.

آنچنان که از نص قرآن کریم استنباط مى شود، دو اصل مبنایى و 
به هم پیوسته و بسیار مهمى که در هنر اسالمى وجود دارد و مى تواند 
شاخص این هنر باشد، ایمان و عمل صالح است35. در حقیقت، هنر 
اسالمى عمل صالحى است که از هنرمند مومن صادر مى شود. با در 
نظر داشتن این تعریف که هنرمند حقیقى از نظر اسالم، کسى است 
که تزکیه و تهذیب کند و او که به تزکیه و تهذیب باطن و درون 
مى پردازد، تقوى الهام اوست؛ و با در نظر داشتن این که هنرمند اگر 
ملهم به تقوى باشد، اثر و هنر او، عین حکمت است (مددپور، 1387، 
150)؛ هنرمند اسالمى نیز که مومن و داراى عمل صالح مى باشد، 
هنرمند حقیقى و حکیم است. هنر اسالمى به معناى دقیق کلمه، 
تنها از چنین فرد مؤمنى مى تواند ظهور یابد، نه از فردى که بهره اى از 

حکمت نداشته و حقیقت بر او مستور است.
بنابراین، در بحث از هنر اسالمى، باید در نظر داشت که عالوه 
بر ویژگى هاى خود اثر، شــناخت فاعل اثــر هنرى–هنرمند- نیز 
بسیار حائز اهمیت است. برخى از محققین معتقدند که با  نگاهى 
به تاریخ هنر اســالمى نیز، مى توان دریافت که غالب «معماران و 
نقاشان و خطاطان در تمدن اســالمی، پیشه ورانی مومن هستند 
که این فضا را ابداع می کنند. آنها درصدد تصویر و محاکات جهان 

خارج نیستند» (مددپور، 1380، 36). 
همان گونه که بیان شد، حکمت داراى سه مرتبه ى علمى، عملى 
و حقیقى است. هنر اسالمى نیز که در گستره ى وسیع خود، داراى 
مراتب است، بر همین اساس، متجلى کننده ى حکمت در یکى از 
این سه مرتبه مى باشد. هنر اسالمى مبتنى بر حکمت علمى، بنا 
به تعریف این حکمت، بازتاب اعتقاد خالق خود، به اصول اعتقادى 
اسالم، چون: توحید، نبوت و معاد و غیره است. همچنین هماهنگ 
با مبانى نظرى اخالق اسالمى و فقه اسالم مى باشد. یعنى هنرمند به 
این مبانى نظرى معتقد است و اثرش نیز مغایرتى با این مبانى ندارد. 
هنر مبتنى بر حکمت عملى داراى مرتبه اى فراتر است؛ بدین معنا که 
بازتاب همین اصول نظرى در عمل هنرمند مى باشد. چنین هنرى، 
حاصل هنرمندِى هنرمندى است که حکمت علمى در اعمالش ظهور 
یافته و فردى است که به طاعت الهى و اجتناب از کبائر اشتغال دارد 
و تقواى الهى را مراعات مى نماید. چنین فردى به میزان تقواى خود، 
داراى فرقان –وسیله ى تمییز حق از باطل- مى شود. لذا هنرش بنا 

به مرتبه ى حکمتش، مظهر حق است.
هنر اسالمى مبتنى بر حکمت علمى و عملى، بنا به ویژگى 
این دو نوع حکمت، داراى مراتبى است که در حقیقت به درجه ى 
اما  مى گردد.  بر  دو حکمت  این  از  هریک  از  هنرمند  بهره مندى 
هنر اسالمى در عالى ترین شکل خود، مبتنى بر حکمت حقیقى 
است -که جامع باالترین درجات دو حکمت یاد شده و عطیه اى 
دو صورت  بر خالف  اسالمى،  هنر  از  است-. چنین شکلى  الهى 
گذشته، دیگر در درون خود داراى مراتب نیست. هنرمند خالق 
چنین هنرى، انسان کامل است و هنرش نمایانگر حقیقت محض.

بنابراین، هنر اسالمى به عنوان هنرى که در بردارنده ى روح 
اسالم است و توسط هنرمند مؤمن ایجاد مى شود، به راستى بر 
پایه ى حکمت، به معناى معرفت به حقیقت اشیاء و امور، بنا شده 
است. به عبارتى هنر اسالمى، َمجالى حکمت است و زیبایى و 
وحدت چشمگیر آن –که در نمونه هاى موجود به چشم مى خورد- 
نیز، بیش از هر چیز، مرهون قرار گرفتن هر یک از عناصر، در جاى 
خود مى باشد؛ همانطور که قبًال بیان شد، بنا بر قول فخر رازى، 
این قرارگیرى اشیا در جاى خود، یکى از معانى حکمت است. پس 
زیبایى هنر اسالمى، بیش از هر چیز، ناشى از حکمتى است که 
مبناى آن قرار گرفته. از آنجا که هنرمند مسلمان در عالى ترین 
مرتبه ى خود، حکیم -در معناى حقیقى- است، به حقیقت اشیا و 
امور، در حد توان بشرى خود علم دارد؛ بنابراین مى داند هر عنصر 

را در چه قسمتى از اثر قرار دهد تا فعل او نیز حکیمانه باشد. 
با توجه به آنچه در باب حکمت و فلسفه در بخش هاى پیشین 
بیان شد، تفاوت این دو در چند مسأله بود؛ بر اساس این تفاوت ها، در 
رابطه با پیوند این دو با هنر اسالمى از دو جنبه ى پیشینى و پسینى، 
به نظر مى رسد: فلسفه به عنوان علمى برون دینى، که خاستگاهش 
ذهن بشر است، به جهات مختلف نمى تواند منشأ و مبناى کلى هنر 
دینى و اسالمى باشد. هنرى مى تواند عنوان اسالمى را بر خود داشته 
باشد و نماینده ى حقیقت اسالم باشد که از درون همان اسالم منشأ 
گرفته باشد و نه از چیزى خارج از آن. هنرى که منشأ برون دینى 

تأمالتى در باب نسبت «حکمت هنراسالمى» و «فلسفه هنر اسالمى»
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نمى تواند  و  بود  خواهد  برون دینى  هنرى  نیز،  خود  طبیعتاً  دارد، 
نماینده ى حقیقى آن دینى باشد که نامش را بر خود گذارده است.

نظر به آنچه گفته شد، هنرمند اسالمى که خود به درجه اى از 
حکمت -علمى، عملى یا حقیقى- رسیده، طبیعتاً بر مبناى حکمت، 
به خلق اثر مى پردازد که منبع اصلى و اولیه ى آن قرآن و آموزه هاى 
انبیا و ائمه اطهار (علیهم السالم) است. اگر هم خود هنرمند به درجه 
دریافت حکمت اعطایى از جانب خداوند، یعنى حکمت حقیقى رسیده 
باشد -که در عالى ترین مرتبه اش، این گونه است- قلبش منبع حکمت 
خواهد بود. چنین هنرى همواره به طورى ناب تر و بسیار جلوتر از 
فلسفه، روح اسالم را جلوه گر شده است و هرگز نمى توان ادعا کرد 
که چنین هنرى بر ُکِمیت لنگ فلسفه نشسته است. بنابراین مبناى 
نظرى هنر اسالمى، چیزى فراتر از فلسفه و مجموعه معارفى است که 
کامالً مطابق با روح اسالم و خطاناپذیر و داراى وحدتى بى مثال باشد. 
چنین ویژگى هایى تنها در حکمت به معناى حقیقى و قرآنى آن به 
وضوح قابل مشاهده است. آثار هنر اسالمى نیز در همه ى شاخه ها و 
در همه ى زمان ها و مکان ها، به علت بهره مندى از همین حکمت، با 
یکدیگر وحدت دارند. لذا با توجه به نگرش اول، به نظر مى رسد فلسفه، 
حتى از نوع اسالمى اش، به طور کامل، موافق و دربردارنده ى روح 
اسالم نیست و چنان که گفته شد، علمى برون دینى است و منشأ اصلى 
دانستن آن براى هنر اسالمى، نمى تواند سخنى دقیق و صحیح باشد. 
طرح  با  اگرچه  اسالمى»،  هنر  «فلسفه  دوم،  نگرش  با  اما 
پرسش هایى از چیستى و چرایى هنر اسالمى و با ابزار و روش خاص 
خود در پى شناخت هنر اسالمى است؛ اما فلسفه، دانشى بشرى 
است؛ لذا محدود و ناقص و خطاپذیر نیز هست. چنین دانشى به 
و  فهم  دادن  به دست  امکان  علت محدودیت و خطاپذیرى خود 

شناختى عمیق و دقیق از حقیقت و هنر اسالمى که مجالى حقیقت 
است و از بسترى حکمى برخاسته نخواهد داشت. چرا که دامنه ى 
حکمت بسیار وسیع تر است و عقل بشرى و علم حاصل از آن، توان 
دسترسى و شناخت همه جانبه ى آن را ندارد. فلسفه تنها در بهترین 
و عالى ترین شکلش یعنى برخى از گرایشات فلسفه ى اسالمى که 
چنان که بیان شد، بخشى از حکمت علمى تلقى مى شوند، مى تواند 
از  –همچون حکمت حقیقى-  نه مطلق  و  نسبى  آن هم  فهمى، 
حقیقت هنر اسالمى –آن هم هنر اسالمى مبتنى بر حکمت علمى- 
که از دریاى حکمت سیراب شده، به دست دهد. پرسش از حکمت 
و هرآنچه بر مبناى حکمت پدید آمده، در بهترین شکل، از طریق 
حکمت مى تواند صورت پذیرد و تنها حکمت مى تواند پرده از حقایق 
هم جنس خود بردارد. عالوه بر این، فلسفه در مرتبه اى بسیار نازل تر 
از حکمت حقیقى قرار دارد و آنچه در مرتبه اى نازل است، طبیعتاً 

امکان اشراف به آنچه در مرتبه اى عالى است ندارد.
با توجه به مطالب فوق، آنچه مسلّم است این که «حکمت هنر 
اسالمى» چیزى فراتر از «فلسفه هنر اسالمى» است؛ که حتى در نوع 
اکتسابى اش دامنه اى وسیع تر از فلسفه را دربرمى گیرد و در شکل 
اعطایى اش از این نیز کامل تر است. پرسش از «حکمت هنراسالمى» 
که درحقیقت، پرسش از حقیقه  الحقایق هنراسالمى است، تنها 
توسط حکیم -کسى که مظهر اسم الحکیم خداوند است- پاسخ 
داده مى شود و فیلسوف -بما هو فیلسوف- از پاسخگویى به این 
پرسش، ناتوان است. در حقیقت، حکمت به دلیل جامعیت علمى و 
عملى، هم در پیدایش و هم در شناخت هنر اسالمى، نقشى بى بدیل 
دارد و از آنجا که داراى منشا الهى است، دستیابى به آن، یگانه 
مسیر حق، براى ایجاد و شناخت نظرى آثار هنرى اسالمى است.

حکمت در معناى قرآنى و روایى آن، مجموعه معارفى است 
طریق  دو  از  عملى،  و  نظرى  بعد  دو  در  که  فطرت،  با  همسو 
تعلیمى و اعطایى از جانب خداوند متعال نصیب انسان مى شود. 
حکمت به طور کلى شامل سه قسم علمى، عملى و حقیقى است 
که بهره مندى از هر یک از این سه مرتبه، مستلزم فراهم نمودن 
باالترین  که  از جانب شخص مى باشد. حکمت حقیقى،  شرایط 
مرتبه ى حکمت است، به عنوان معرفت به حقیقت اشیا، عطیه اى 
رحمانى است که از جانب خداوند، به اشخاصى که نفس خود را 
از پلیدى ها پیراسته اند، اعطا مى شود و در اثر آن، شخص، مّتصف 
اسم الحکیم خداوند،  مظهر  در حقیقت  و  الهى حکیم  به صفت 
مى گردد و قول و فعل او محکم، استوار و به دور از خطا مى شود.

فلسفه اما چنان که گفته شد، دانشى بشرى است که ابزار 
آن در کسب معرفت، عقل استداللى جزئى مى باشد. از آنجا که 
راستینش،  معناى  در  ندارد،  تعلق  نظر،  حوزه  به  تنها  حکمت، 
با  را  عمل  مرحله  در  هم  و  نظر  مرحله  در  هم  خطاناپذیرى، 
خود دارد و حکیم حقیقى کسى است که عالوه بر دریافت، در 

مرحله ى بیان و ارائه ى دریافت و فهم خود از حقیقت نیز معصوم 
نباشد.  وارد  او  فعل  و  قول  به  ایرادى  و  باشد  از خطا  دور  به  و 
اثر  این مسئله در مورد هنرمند حکیم نیز صدق مى کند یعنى 
هنرى وى مى بایست مبتنى بر همان حکمتى باشد که به قلب 
البته  باشد.  استوار  و  باید خطاناپذیر، محکم  لذا  افاضه شده.  او 
الزم به ذکر است که هنرمند آفریننده آثارى که به این درجه از 
کمال نرسیده اند نیز ممکن است بهره اى از حکمت داشته باشد 
که احتماالً از طریق تعلیمى به او رسیده است، و لیکن اثر وى 

مصداق اکمل فعل حکیمانه نیست. 
مختلفى  جهات  از  شباهت،  علیرغم  اسالمى»  هنر  «فلسفه 
با «حکمت  بر مى گردد-  فلسفه  و  تفاوت میان حکمت  به  -که 
این  از  دارد.  محدودتر  دامنه اى  و  است  متفاوت  اسالمى»  هنر 
اسالمى  پیدایش هنر  براى  و جامع  منبعى محکم  نمى تواند  رو 
که هنرى حکیمانه است، پنداشته شود. از منظرى دیگر نیز به 
عنوان دانشى محدود، نمى تواند به طور کامل از عهده شناسایى 

هنرى که از سرچشمه اى نامحدود سیراب شده بر آید.

نتیجه
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پی نوشت ها

1 رجوع شود به کتاب هنر مقدس (اصول و روش ها)، تیتوس بورکهارت 
(Burkhardt Titus)، ترجمه: جالل سّتارى، سروش، تهران، 1369. 

2 از مهم ترین صاحب نظران دستۀ اول مى توان به الک گرابار، اتینگهاوزن، 
نجیب اوغلو، توماس آرنولد، ترى آلن، آندره گدار و آرتور پوپ اشاره کرد. اشخاصى 
اصطالح سنتگرایان  به  و گروه  استیرلن، کریچلو،  هانرى  هانرى کربن،  مانند 
نظیر بورکهارت، سید حسین نصر، گنون، شووان، کوماراسوآمى، مارتین لینگز، 
آورد.   به حساب  باید جزء گروه دوم  نیز  را  ویلیام چیتیک  اسمیت،  دیستون 
3 اصوالً واژه ى ُحکم از نظر لغت به معنى «منع کردن به منظور اصالح» 
است و لذا به  لِگام حیوان، َحکَمه (بر وزن صدقه) گفته مى شود؛ سپس این 
کلمه به بیان چیزى مطابق حکمت، اطالق شده و همچنین به علم و عقل نیز 
با همین تناسب حکم گفته مى شود. واژة ُحکم در قرآن کریم به معنى فرمان 
نبوت و رسالت، قضاوت، عقل و خرد آمده است (شریعتمدارى، 1387، 556) .

4 حکیم درباره ى خداى تعالى به دو معنى آمده است: 1- به معناى اسم 
فاعل ُمحکم و از صفات فعل مى باشد، یعنى کارهاى او محکم و استوار است. 2- 
به معناى علیم –دانا- و از صفات ذات است؛ به این معنا که کارى را جز از راهى 
که سزاوار است انجام نمى دهد. خداوند، قرآن را به صفت حکیم توصیف مى کند 
که هم به معناى مستحکم و خطاناپذیر است و هم مانند یک شخص زنده و 

عاقل، پیشوا و معلمى حکمت آموز است (شریعتمدارى، 1387، 562-563) .
5 در این معنا حکمت، با عدل و ادب، هم معنى است.

6 در این معنا حکمت با عقل به معناى منع، هم معنى است.
7 حکمت یعنى به حق رسیدن با علم و عقل، پس حکمت از خداى تعالى، 
شناسایى اشیا و ایجاد آنها از سوى اوست بر نهایت استوارى، و حکمت از انسان، 
شناختن موجودات و انجام نیکى ها و خیرات است و این همان چیزى است که 

قرآن با آن، لقمان را توصیف کرده است.
8 [او کسى است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولى از خودشان 
بر انگیخت که آیاتش را بر آنها مى خواند و آنها را تزکیه مى کند و به آنها کتاب 
بودند]  آشکار  گمراهى  در  آن  از  پیش  مسلماً  و  مى آموزد  حکمت  و  (قرآن) 
(جمعه/2). [پروردگارا در میان آنها پیامبرى از خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر 
آنان بخواند وآنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند، زیرا تو توانا و حکیمى 

و بر این کار قادرى] (بقره/129).
9 [این (احکام)، از حکمت هایى است که پروردگارت به تو وحى فرستاده 
و هرگز معبودى با خدا قرار مده، که در جهنم افکنده مى شوى ، در حالى که 
[و هنگامى که  (اسرا/ 39).  بود]  (درگاه خدا) خواهى  رانده  و  سرزنش شده، 
عیسى دالیل روشن (براى آنها) آورد گفت: من براى شما حکمت آورده ام و 
آمده ام تا برخى از آنچه را که در آن اختالف دارید، روشن کنم. پس تقواى الهى 
پیشه کنید و از من اطاعت نمایید] (زخرف، 63). [ما به لقمان حکمت دادیم (و 
به او گفتیم:) شکر خدا را بجاى آور هرکس شکرگزارى کند، تنها به سود خویش 
شکر کرده و آن کس که کفران کند، (زیانى به خدا نمى رساند) چرا که خداوند 

بى نیاز و ستوده است] (لقمان/ 12).
10 [سپس به فرمان خدا آن سپاه دشمن را به هزیمت واداشتند و داوود 
(نوجوان نیرومند و شجاعى که در لشکر طالوت بود) جالوت را کشت؛ و خداوند 
حکومت و دانش را به او بخشید، و از آنچه مى خواست به اوتعلیم داد. و اگر 
خداوند بعضى از مردم را به وسیله ى بعضى دیگر دفع نمى کرد، زمین را فساد 
فرا مى گرفت، ولى خداوند نسبت به جهانیان لطف و احسان دارد] (بقره/251). 
[و (به خاطر بیاورید) هنگامى را که خداوند از پیامبران (و پیروان آنها)، پیمان 
مؤکد گرفت، که هرگاه کتاب و حکمت به شما دادم، سپس پیامبرى به سوى 
شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق مى کند، به او ایمان بیاورید و او را یارى 
کنید. سپس (خداوند) به آنها گفت (آیا به این موضوع اقرار دارید؟ و بر آن پیمان 
مؤکد بستید ؟) گفتند: آرى اقرار داریم ، خداوند به آنها گفت: پس گواه باشید؛ 
و من نیز با شما از گواهانم] (آل عمران/81). [یا این که (یهود) نسبت به مردم؛ 
(پیامبر و خاندانش) بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده و حسد مى ورزند؟! 
ما به آل ابراهیم، (که یهود از خاندان او نیز هستند) کتاب و حکمت دادیم؛ و 

حکومت عظیمى در اختیار آنها (پیامبران بنى اسرائیل) قرار دادیم] (نساء/54).
دیگر  نظرى  و عملى،  نظرى  باب حکمت  در  آملى  اهللا جوادى  آیت   11
دارند: «علم به بود و نبود جزو حکمت نظرى است و علم به مفید بودن ایمان و 
سودمند بودن عمل به احکام، جزو حکمت عملى است، اما خود اعتقاد و ایمان 
که از سنخ علم، البته از سنخ عمل جانحه نه جارحه، جزو وظایف عقل عملى 

است [...] و از شئون حکمت خارج است» (1389، 16).
12 پیامبر اکرم(صلى اهللا علیه و آله و سلم): [ترس از خدا در راس حکمت 
است] (نهج الفصاحه، 342). ایشان در روایتى دیگر نیز چنین مى فرمایند: [ثمره 

زهد حکمت است] (مستدرکالوسائل، ج12).
13 «ربّنا و بعث فیهم رسوالً منهم یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و 

الحکمه و یزّکیهم انّک انت العزیز الحکیم» (بقره/129).
14 «و ما خلقت الجن واالنس اّال لیعبدون» (ذاریات/ 56).

لّذت هاست  وانهادن  گام حکمت،  [نخستین  السالم):  على(علیه  امام   15
(غررالحکم:  مى شود]  فانى  آنچه  و  داشتن  دشمن  آن،  گام  آخرین  و 
کند  پشت  دنیا  به  که  السالم):[هر  (علیه  صادق  امام   .(3052،4900،9450
خداوند حکمت را در دلش استوار گرداند و زبانش را به آن گویا سازد] (الکافى: 
2،128،1). امام على(علیه السالم):[حکمت جز با خویشتندارى از گناه به دست 
و خواهش  السالم):[بر شهوت  على(علیه  امام  (غررالحکم: 10916).  نمى آید] 
نفس چیره شو، حکمتت به کمال مى رسد] (غررالحکم: 2272). امام على(علیه 

السالم):[شهوت و حکمت با هم جمع نمى شوند] (غررالحکم: 10573).
در  السالم)  بیت(علیهم  اهل  بررسى شخصیت  کتاب  به  رجوع شود   16
قرآن به روش قرآن به قرآن،ولى اهللا نقى پور فر، مرکز آموزش مدیریت دولتى، 

چ1، 1377.
17«[...] و معاِدِن ِحکَمِه اهللاِ» (مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره). امام 
و  از خدا  فرمانبرى  از حکمت  فرمودند:«مراد  مورد  این  در  السالم)  باقر(علیه 
شناخت امام است» (محمدى رى شهرى، 1379،ج3: 1263 ). امام صادق(علیه 
السالم) نیز در تفسیر آیه 12 سوره لقمان فرمودهاند: «حکمت یعنى معرفت 

امام زمان خود» (همان).
نوشته ىمحمد  ناطق»،  قرآن  «تفسیر  کتاب  مقدمه  به  شود  رجوع   18
محمدى رى شهرى با همکارى احمد غالمعلى، موسسه علمى فرهنگى دارالحدیث.

ـَکیم» (یس/2). 19 «و الُقرآِن الح
20 رجوع شود به کتاب اصول کافى، ترجمه: سید جواد مصطفوى، ج2، 

تهران، کتابفروشى علمیه اسالمیه، چ1، صفحۀ 57.
21 کندىرا نخستین فیلسوف جهان اسالم مى دانند. نام کامل او ابویوسف 
یعقوب بن اسحق بن صباح بن عمران بن اسمعیل بن االشعث بن قیس الکندى است.

22 به عنوان نمونه در آیه 269 سوره بقره، پس از بیان این که خداوند 
حکمت را به هرکس بخواهد میدهد و این که حکمت خیر کثیر است، آمده که 
تنها اولوااللباب یعنى صاحبان خرد و عقال به این مطلب پى مى برند. حضرت 
على(علیه السالم) نیز مى فرمایند: «به وسیله عقل، کنه حکمت به دست مى آید» 

(کلینى، 1365، ج 1، 28). 
23 جهل، گاه به معناى نادانى و عدم علم است و از این رو در مقابل علم 
قرار مى گیرد. این معناى جهل امرى عدمى است. اما گاه جهل به معناى شهوت 
و امرى وجودى مطرح است. جهل به این معنا در مقابل عقل قرار مى گیرد و این 

دو یعنى جهل و عقل دو نیروى متضادند.
24 «ان اهللا على الناس حّجتین: حّجه ظاهره و حّجه باطنه؛ فأما الظاهره فالرسل 
و االنبیا و االئمه(علیهم السالم) و أما الباطنه فالعقول» (کلینى، 1365، ج1، 16).

رحیم  روانشناختى،  هوش  و  دینى  عقل  کتاب  به  شود  رجوع   25
(ره)،  امام خمینى  پژوهشى  و  آموزشى  انتشارات موسسه  قم،  میردریکوندى، 
1389، فصل سوم، انواع و اقسام عقل (نگاهى اجمالى به تقسیمات مهم عقل)، 

صفحات 147 تا 152.
26 Rati. 
27 Intellectus.

تأمالتى در باب نسبت «حکمت هنراسالمى» و «فلسفه هنر اسالمى»
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نصر،  نوشته: سید حسین  مقدس  علم  به  نیاز  کتاب  به  رجوع شود   28
ترجمه: حسن میاندارى، قم، موسسه فرهنگى طه.

29 بقره/251 و 269 ؛ نساء/ 54 ؛ سوره ص/ 20.
30  امام باقر(علیه السالم) در تفسیر آیه 269 سوره بقره، فرمودند: «(مراد 

از حکمت)، معرفت است» (محمدى رى شهرى، 1379،ج3 ،1263).
31  امام على (علیه السالم): «به وسیله عقل، کنه حکمت به دست مى آید» 

(کلینى،1365، ج1، 28).
32  «العقل [...] ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان» (کلینى، 1365، ج1، 11).

33  محمد ابن احمد ابن رشد اندلسى، فیلسوف مسلمان در سال 1126 
ق در کوردوبا، اسپانیا متولد شد و در سال 1198 ق دار فانى را وداع گفت.

34  هنر اسالمى را به عبارتى دیگر مى توان هنر دینى نیز نامید، چرا که 
دین نزد خداوند، یکى است و آن اسالم است که کامل ترین شکل آن در آیین 
یقین دین  [به  آله و سلم) عرضه شده است.  و  علیه  اهللا  پیامبر خاتم (صلى 
(حقیقى که انبیا آورده و به صورت شرایع به بشر عرضه داشته اند) در نزد خداوند 
همان اسالم است و کسانى که کتاب آسمانى به آن ا داده شده (مانند یهود و 
نصارى، در دینشان) اختالف نکردند مگر پس از آنکه آنها را (به حقیقت امر) علم 
آمد، (آن هم) از روى حسد و برترى جویى و هرکس به آیات خدا کفر ورزد پس 
(بداند که) خداوند زودرس به حساب است.اگر با تو، به گفتگو و ستیز برخیزند، 
(با آنها مجادله نکن و) بگو: " من و پیروانم، در برابر خداوند، تسلیم شده ایم" و 
به آنها که اهل کتاب هستند (یهود و نصارى) و بى سوادان (مشرکان) بگو: " آیا 
شما هم تسلیم شده اید؟" اگر (در برابر فرمان و منطق حق، تسلیم شوند، هدایت 
مى یابند و اگر سرپیچى کنند، (نگران مباش! زیرا) بر تو، تنها ابالغ (رسالت) 
است و خدا نسبت به (اعمال و عقاید) بندگان، بیناست] (ال عمران/ 19 و 20).

35  خداوند دو شاخص ایمان و عمل صالح را معیار سنجش انسان ها 
قرار داده و از این دو شاخص، بالغ بر 70 بار در قرآن یاد کرده است. [اموال و 
فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقّرب نمى سازد، جز کسانى که ایمان بیاورند و عمل 
صالحى انجام دهند که براى آنان پاداش مضاعف در برابر کارهایى است که انجام 
داده اند و آنها در غرفه هاى (بهشتى) در (نهایت) امنّیت خواهند بود] (سبا/ 37).
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