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جستاری در معنای «حکمت» با توجه به دیدگاه
داوود قیصری و امام خمینی(ره)
تاريخ دريافت0911/01/6:

تاريخ تأييد0011/9/66 :

مهدیه سید نورانی *
هادی وکیلی **

*
*

اندیشمندان اسالمی گاه «حکمت» را شاخهای از علم در نظر میگیرند؛ علمم همه
احوال موجودات هه گونهای که در نفم األممر اسمتت سفرمیر دی مر «حکممت»
حکمنمودن است؛ چنانکه حقسعالی حکم فرموده که نیکوکاران را همه هششمت
سباهکاران را راهی د زخ نمایدت در سفریر سوم «حکمت» معنای اسقان انضمبا
را هه خود میگیرد؛ یعنی درست نیکو کارکردنت سمامی ایم سفاسمیر حماکی از
حکیمهودن خدا ند است؛ صفتی که ثبوت آن هرای ذات هاری ضر ری استت اما
آنچه در ای مقالمه هررسمی ممیشمود مفشموم اژۀ «حکممت» از دیمدگاه دا د
قیصری سعلیقۀ امام خمینی(ره) هر ای دیدگاه استت نویرندگان ای مقاله هنا هه
نظر ای د اندیشمند اژۀ پرارج »حکمت» را اکا ی کردت هه نقد سحلیل ای
د منظر سطبیمق آنشما هما دیمدگاههمای دی مر اندیشممندان خواهنمد پرداخمتت
حکمیم
«حکمت» در ای پژ هش مرسبهای درنظر گرفته ممیشمود کمه عمار
مشتاق مجذ ب رسیدن هه آن هرتندت صاحب حکمت عار متمللهشی خواهمد
* دانشجوی دکتری عرفان اسالمی و اندیشه امها مين هی پژوهشهددۀ امها مين هی و انقهال اسهالمی
(.)mahdiyeh.nurani@yahoo.com
** دانشنار و عضو هنئت عليی پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فره گی (.)hvakili@ihcs.ac.ir
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هود که در مراسب هاطنی سرهی آن از عقمل اسمتدیلی گمذر شمشود را سجرهمه
می کندت ای هررسی هه شیوۀ پدیدارشناختی انجام گرفته سالش میکند «حکمت»
را در معنای سوم هه عنموان حکممت ذ قمی شمشودی در هرخمی حمایت
مشاهداتِ عارفانی اعم از شرق غرب که ای سجرهه را داشتهاند هیان کند سا از
ای طریق ریشهیاهی عملی سلوکی جای اه دستنیافتنی حکمت را نقبی زندت

واژگان کلیدی :حکمت حکیم متللهه حکمت انبیا عرفما حکممت ذ قمی
دا د قیصری امام خمینی(ره)ت
مقدمه

حکمت آگاهی یافت است ای آگاهی یا همه صمورت حصمولی هرهمانی همه
دست می آید یا مبتنی است همر شمشودات قلبمی؛ از ایم ر اغلمب مباحامات یما
منازعات میان اندیشمندان از ای طریق شکل گرفته استت هاید گفت حکمی کمه
از نتیجهگیریهای حصولی هه دست میآید هرچند محکمم همه اثبمات رسمیده
هاشد در مقایره ها حقیقت معرفت محض جزء پایی سری مراسب دستیاهی هه
آگاهی استت معرفتِ هرآمده از ششود ههیقی محکممسمر ر شم سمر پرهشماسر از
استدیلهای هرهانی خواهد هود ششودات عارفان از هرخطهه اقلیم نزدیکسر هه
حقیقتمطلق دستنیافتنی میهاشد؛ چنانکه سخ امام خمینمی(ره) در ایمرادی
که هه سعریف قیصری از حکمت میگیرد نیز از اینجا ناشی میشودت مرکمز سوجمه
در سخ امام خمینی(ره) هه حکمت قلب اسمت جای ماه حکممت در دیمدگاه
ایشان قلب دانرته شده است؛ از ای ر ایشان سیلۀ دستیماهی همه حکممت را
معرفتی حضوری می دانند نه فلرفی حصولی که قیصری مد نظر قرار میدهمد؛
امام خمینی(ره) همانند صوفیان عرفای ششودی حکمت را هه مکاشفه ششود
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نزدیکسر میدانند سا معنای فلرفی یونانیمآهی آنت در ای پژ هش حکممت همه
عنوان معرفتی ششودی یقینی مرسبمهای کمه دارای درجمات سمرهی ییتنماهی
است هیان میشودت
تعریف و چیستی حکمت

حکمت در معنای لغوی از ریشۀ حَکَمم در معنما شمناختی محکمم نرمبت همه
موجودات اشیاست

انران را از انجام افعال ناشایرت هاز میدارد (ابنفارس،

14 :4141؛ ساغب اصفهرنی )421 :4141ت از آنجا که در میان صوفیان حکمت معنای
ای ارزشمندی ندارد در معنمای فلرمفۀ یونمانی حکممت مشهماکی حکممت
دنیایی سجرهی (انصرسی  )311 :4632یماد شمده اسمتت هرخمی از آنشما همچمون
نجمالدّی رازی هه حکمتی که نزد فیلروفانی مانند فاراهی اه سیناسمت حملمه
کرده آن را کفر سحقیقی دانرتهاند (سازی .)616-614 :4632

مولوی نیز در هیتی از دفتر د م مانوی سقریم ای د حکمت فایدۀ هر کدام
را هیان میکند:
حکمتـی کز طبع زاید وز خیال

حکمتی بیفیض نور ذوالجالل

حکمت دنیی فزاید ظنّ و شـک

حکمـــت دینی بود فوق فلک
(مولوی دفتر 2بیت )6243-6241

حکمممت در کممالم امیرالمممنمنی

«گمشممدۀ مممنم » اسممتت امممام

در

نشجالبالغه درهاره حکمت چنی میگویند« :خُذِ الحکمةَ أنّی کانت ،إتّ ّ الحکمتةَ
تکو ُ إی صدرِ المناإق إَتَلَجلجُ إی صدرِه حتّی تخرُج إَتَسکنَ إلی صواحِبِها إی صدرِ
المؤمن :حکمت هر کجا هاشد فراگیرید گاه حکمت در سمینۀ منمافق اسمت امما
چون در جای اه خود نیرت در آنجا هیقراری میکند سا هیمر ن آیمد در سمینۀ
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در کنار هم ِنانِ خود آرام گیرد» (نهجالبالغه  .)34-11 :4631ای حکممت

از ر ی موهبت عنایت حقسعالی است هه استدیلهمای عقمل جزکمی ممرسب
نیرت؛ از ای ر ای حکمت هه مرسبۀ حی نبوّت سعلهق میگیردت
«و یُعلّمه الکتابَ و الحکمة و التوراة و االنجیل (آل عمران )13 :نیز ماالی است هر

ای نوع حکمتت خواجه عبدالهله انصاری -عار اهل ششود -در منازل الراکری
حکمت را قراردادن هر چیز در جای خمودش سعریمف ممیکنمد آن را در سمه
درجه مشاهده مینماید:
درجۀ ا ل :حقه هر چیزی را عطا میکند از حدّش سجا ز از زمان مقمرهرش
سعجیل نمیکندت
درجۀ د م :حکمت سوجه حقسعالی را در سشدید ا میهیند عدل حمق را در
حکم ا می داند نیکی خدا ند را در د رکردن ا (د رکردن سالک از خطمرات
گناهان) مالحظه میکندت
درجۀ سوم :حکمت در استدیل سمو را همه هصمیرت (شمشود) ممیرسماندت در
هدایت سو را هه حقیقت هه سمت نشایت

غایمت رهرمرار ممیکنمد (انصارسی

)11-16 :4141ت ها کمی سلمّل در درجات سمه گانمۀ حکممت هما اشماراسی مواجمه
می شویم که در سناسب ها سفاسیر سه گانۀ حکممت در نظمر اندیشممندان اسمالمی
قرار میگیرد:
9ت حکمتی که هه اندازۀ ظر

جودی هر موجوی عطا میشود هیمان ر هممه

آگاهی حضرت هاری در نف األمر سمامی موجودات است کری هه ای عمدل
آگاهی نایل نخواهد شد م ر ها عنایت یت
1ت حکمتی که عدل حق را در شایرتها ناشایرتها نشمان ممیدهمدت ایم
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حکمت چونان حکم محکم حقسعالی است که هر اعمال رفتار انرانها جریمان
مییاهدت
1ت حکمتی که در اهتدا استدیلی جزکی هرهانی است انضبا حمقسعمالی را
در درست نیکو کارکردن در سمامی عوالم نشمان ممیدهمد؛ از ایم ر موجمب
رهیافت انران هه غایت هیمنتشا که همان فاعمل مقصمود سممامی اسمتدیلهمای
هرهانی است شده نشان میدهد غایت هر هرهان ششود مکتومِ در آن اسمت نمه
مقدّمات دییل جزکی محروس در طبیعت (امینیرن )236-234 :4613ت در سمام
میگردد؛ اما مرسبۀ سوم اشارهای ریزهینانه هر
ای درجات عنایت حقسعالی مطرح 
حکمت ششودی الشی دارد؛ چراکه رهرراری سالک هه سوی حقیقت هیانشده
صعود از هرهان هه کشف را اراکه مینمایدت هاید خاطرنشان کرد عمدلی کمه همرای
حکمت مطرح میشود سنشا هرای پاداشها پادافرهها نخواهمد همود هلکمه ایم
عدل هنا هه قاهلیت هر انران در دریافت هدایت فیض از جانب حق است ای
قاهلیت همان ظر

قلب سالک است که هما عنایمت راهنممایی حمق ممیسوانمد

هدایتگرددت
حکمت ششودی در سخ حکیم کار حکیم سبدیل سغییر ایجاد نممیکنمد؛
زیرا ی درستکار درستگفتار میهاشد آن کار که هر حکممت رانمده شمده
هاشد ذرّهای پ

پیش نخواهد هودت از سَر علم ناقص حکمت ریزۀ خمود در

کار احکم الحاکمی نباید ن ریرت (جرم )441 :4631ت
پیر هرات در اهتدای سعریف خود از حکمت آن را در حالمت اعتمدال سوصمیف
میکندت محمد غزهالی نیز حکمت را اعتدال قوّۀ عقل می داند که سفا ت میان صدق
کذب حقه هاطل خموب همد را ادرام ممیکنمد (غزالای )413-411 :4142ت از
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منظر عبدالرزّاق کاشانی حکمت در معنای حقیقت اشیا ا صا

احکام آنشا آن

گونه که هرتند ارسبا اسباب ها مربّباسشان اسرار نظام عمل هه مقتضایشان
میهاشدت ی حکمت را هه گفتنی ناگفتنی حکممت مجشولمه حکممت جامعمه
سقریم میکندت «حکمت گفتنی» همان علوم شریعت طریقت است که ها عنایت
حق هه دست میآید فشمیده میشمودت «حکممت ناگفتمه» نیمز هممان حقمایق
اسراری است که فشمش چه همرای عموام چمه همرای خموام ممکم نیرمت یما
دانرتنش موجب زیان میشودت «حکمت مجشوله» آن معرفتی است که هر ما پنشان
استت «حکمت جامعه» معرفت حق عمل هه آن معرفت هاطل اجتناب از آن
است (کرشرنی (عبدالرزاق) )26-22 :4123ت
عزهالدی کاشانی در جایی از «سره» سخ میگوید آن را لطیفهای از لطمایف
ر حانی میداند که محل مشاهدت است هیان ممیدارد کمه عمدّهای «سمره» را از
«معانی» میدانند که منظور از آن حالی است مرتور میان هنده خدا که غیمر همر
آن مطهلع نخواهد شدت ی «سره ِسر» را نیز حالتی میداند که حتهی خود هنده هم از
آن مطهلع نیرتت در همی هاره صوفیان «سره» را لطیفهای در کُنه دل دانرتهاند کمه
عقل از سفریر آن زهان از هیان آن معذ ر استت در اینجاست که گر ه استدیلیان
(فیلروفان) از هیشتر مدرَکات انبیا عماجز مانمده آن را انکمار ممیکننمد (کرشارنی

(عزّالدین) )442-444 :4612ت آگاهنبودن هنده هه «سره» را می سموان در هممان گمر ه
«حکمت ناگفتنی» جای داد که سنشا حقسعالی از آن آگاه است آگاهی هنده از آن
موجب زیان هالکت ا میگرددت
حکمتِ عارفانه ذ قی در منظر شیخ اشمراق حکممت حقهمه اسمت شمر
ههدستآ ردن آن پرهیز ریاضتکشیدن هیرغبتی هه دنیا خلع کالبمد اسمت سما
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حقایق را ها چشم دل مشاهده نمایدت ایشمان در سلویحمات ممیگوینمد« :الیکتو
اإلنسا مِن الحکماء ما لمیَحصل لته خلتع البتد و التّریتی إلیلت ت ،إلتی تؤالء
المتشبّهة بال لس ةِ المخبّطین المادیین إّ ّ األمرأعظم مما یالوا :مادامیکه ملکۀ خلع
هدن سرهقی هرای انران حاصل ن مردد از حکمما شممرده نخواهدشمد همه ایم
فیلرو نماهای [مشاکیان] آشفته مغز دلبرته هه مماده نن ریمد حقمایق فراسمر از
چیزی است که آنشا میگویند» (سهروسدی )446 :4613ت
علم هحث در مرسبۀ قشر ظاهر هرای سالکانمد حقیقمت اممری پنشمان
مخفی است که ها طیّ پلههای ظاهری اسهصال هه آن هرقرار میشمودت حکممت همه
عنوان حقیقت سرهی پوشیده در میان عرفاسمتکمه هما عقمل نظمری همه دسمت
نمی آیدت در اینجاست که قیصری ههخوهی عقمل نظمری اسمتدیلی را مقدّممه
پیشزمینۀ حقیقت حکمت عملی دانرته جمود آن را اممری یزم نمه کمافی
هیان میداردت
حکمت از دیدگاه داوود قیصری و امام خمینی(سه)

دا د قیصری در شرح فصوم الحکم حکمت را ادرام حقایق اشیا ا صا
احکام آن از آن جشت که هرتند

عملکردن هه مقتضای آن میداند؛ از ایم ر

حکمت هه علمی عملی سقریم میشود (خواسزمی )61 :4631ت «معنى الحکمة متا
ذکر من أنّها علمٌ بحقائقِ األشیاء على ما ى علیه و عملٌ بِمقتضتاه» (قیصاری :4613

)626ت هنا هر آنچه قیصری در شرح فصوم هیان میدارد استدیل هرهان همر راه
هاط مقدّم استت هرهان سنشا ر شی هرای آگماهی شمناخت از حمق اسمت؛ در
حالی که طریق هاط

موجب اسهصال هه حقسعالی میشود انبیما سمیلهای همرای

صول هه ذات مطلقاندت ی میگوید :اهل سصوّ

یزمۀ داخلشمدن در سملوم

991

جستاری در معنای «حکمت» با توجه به دیدگاه داوود قیصری و امام خمینی(ره)

هاطنی را دانرت علم حکمت یا کالم میدانند هر ای ها رند سا زمانی که صوفی
آگاهی هه طریق نظری نداشته هاشد طریق هاط رخ نمینمایدت قیصری سمر

از

د نوع حکمت سخ همه میمان ممیآ رد :حکممت اشمراقی حکممت مشهماکیت
حکمت اشراقی را ها طریق صوفیان یکی میداند متکلهمان را همسمنخ مشهماکیان
هه حراب میآ ردت طریق اشراق را نیز طریق عرفا سلوم هاطنی قرار میدهمد؛
اما نکتهای را در ای میان هازگو میکند که افرادی که خود را در جرگمۀ صموفیان
قرار میدهند لی از علم نظری هراهی سودی نبردهانمد صموفیان دلمقپموش
نیرنگهاز جاهالنیاند که از هدیشیّات نظری هیاطالعاند (آشتیرنی )12-14 :4633ت
ی د هاره سلکید میکند راهی که انران را هه حقیقت میرساند طریق هماطنی
عملی است نه نظری علمی؛ چراکه طریق هاطنی حقیقت جمود ملکموت
عوالم غیبی را هیپرده هه سالک نشان میدهد سالک نیز هه عنوان مشاهدهکننده
آن را ها قلب چشم دل هعینه رؤیت میکند ای راه مورد پذیرش سلیید انبیما
ا لیا قرار گرفته استت کری که از ششود عاجز است متوسّل هه کالم حکمت
(مشهاکی استدیلی) میشود در مدرَکات کربشده از ای د متوقهمف گشمته
در عالم ماده حیوانی هاقی می ماندت فرق میان ای د گر ه (اهمل هماط

اهمل

ظاهر که اصحاب هحث حکمت نظری اند) در شدّت ضعف است؛ یعنی اهل
هحث حقایق را ها اسطه حجاب ادراکات خود ممیهیننمد در حمالی کمه اهمل
مکاشفه عی حقیقت را مشاهده میکنندت انبیا نیز سعادت حقیقی را در مشاهدات
اهل مکاشفه میدانند (همرن)ت
قیصری ادامه میدهد که هرهان استدیلهای عقلمی در اصمل هما مکاشمفات
عرفا سبای

جودی ندارند هلکه سنشا اختالفشمان در شمدّت ضمعف آنشاسمتت
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معلوم هه کشف همان معلوم هه هرهان است سفا ت در جال خفای آنشاسمتت
چیزی ها مکاشفه معلوم نمی گردد م ر ها هرهان آشکار شده هاشدت کممال حقیقمی
هر د ر ش را داراست؛ یعنی هم مکاشفه هم هرهان؛ چه هرا هریاری از صوفیان
هلندمرسبه همچون محییالدی ه عرهی عزهالدی کاشانی عمال ه همر دارا همودن
مکاشفات در کالم حکمت نظری نیز مشارت کامل داشتهاند؛ البتهه قیصری انبیما
کمّلی را از ای قاعده مرتانا میداند میگوید ای قدّیران سنشا افرادی هرتند
که راه صدساله را ها مشاهدۀ آفاق انف

هه هماط آن یمکشمبه طمیّ ممیکننمدت

هرچند طریق عرفا اهل کشف هرسر از اهمل نظمر اسمت عبمادت مجاهمده
اعمال صالح رک اصلی ای طریق است ایمان حقیقی از کممال قموّۀ نظمری
علمی هه دست میآیدت ا میگوید :پیر حکمت نظری مراسب عالَم سلوم را همه
اثبات می رساند سا هتواند هه اصلحقیقت علم پیدا کند؛ امّا سمالک طریمق کشمف
مراسب سلوم را یکی هعد از دی ری نفی میکند سا حقیقت محض را سماشا کرده
در حقیقت مطلق محو شودت انبیا ا لیا مردم را هه ای طریق فراخواندهانمدت آنمان
که راه سوحید را انکار میکنند در سخیّل ا هام خمود سمرگردانند حجماب از
مشاهدۀ حق آنان را هالم خواهدکرد (همرن)11-16 :ت
هه نظر می رسد قیصری در هیان سفا ت میان د ر ش کشمف هرهمان دارای
نوعی نوسان سشکیک استت ا حقیقت درستی طریق اهل کشف را همهیقمی
قبول میکند اما پیشینۀ آن را هرهان حکمت نظری میداند؛ لی هاز هم حکمت
نظری استدیلی را موجب پوشیدگی مانع شدن از دیدن حق هه طمور سممام
کمال میهیندت در اقع قیصری در ای شرح هه د حکمت قایل است :حکمتی که
از آنِ فیلروفان است آن را هه مشماکیان اهمل علمم نظمر اختصمام داده
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حکمتی که از آنِ متصوّفه عرفا اهل کشف است آن را هه نام حکمت اشراقی
میخواندت اینکه قیصری چرا هر د راه را که یکی فق منجر هه سحصمیل آگماهی
از طریق علوم هحای استدیلی میشود دی ری منجر هه یمافت عمی حقیقمت
هد ن اسطۀ علم در قلب -هه عنوان مرکز جود انرانی -رخ میدهد در کنمار
هم قرار داده است محل سلمّل خواهد هودت
امام خمینی(سه) در هاب حکمت از دیدگاه قیصمری نظمری اراکمه داده اسمت
هدی قرار :حکمت عبارت از شناخت حقسعالی از لحاظ شئون ذاسمی سجلیّمات
اسما افعال حق در حضرت علمیّه که ها مشاهدۀ مرتقیم علم حضوری انجمام
می گیرد از طرفی علم هه سزا ج ارسباطات اسماء الشمی در حضمرت اسمماء
اعیان استت امام خمینی(سه) حکمت را علم سامّی میداند که درهرگیرنمدۀ جمال
استجالست؛ هدی معنا که جالء ظشور حق در آیینۀ سمام کمال خودِ حق اسمت
استجال مشاهدۀ هاریسعالی است هر خود در همان آیینهت
الحكمةُ عبارةٌ عن معرفةِ الّله شئونه الذاتيةِ و تجلياتِه األسمائيةِ و األفعاليةِ في
الحضرةِ العلمي ةِ و العيني ةِ بالمش ادةةِ الحض ور ةِ و العل بكييي ةِ المناكح ا و
المراودا و النتائج اإللهية في الحضرا ِ األسمائية و األعيانية ب العل الحض ور
و ُمكن أن كون الحكمةُ دي العل ُ بكمال الجالء و االستجالء فإنَّ كم ال الج الء
ظهور الحق في المرآة األت  ،و كمال االستجالء شهوده نيسه فيه ا ،فت ةبر (اإلم ا
خميني)55 :1410 ،

آن گونه که در ای عبارات مشاهده میشود حکمت شناختی اسمت از ر ی
مشاهده علم حضوریت ای علم مختص قلمر حضرت علمیّۀ حقسعالی است
که اسما هه صورت اجمال در آن جمع اند هعد از سجلهی اسما هر اعیان (هه عنوان
قواهل اسما صفات) هه صورت سفصیلی نربی در سعیّ ثانی قرار ممیگیرنمدت آن
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که هه شناخت حقسعالی در ای مرسبه دست مییاهد در اصل گمویی همه اسمرار
سره سر اعیان هار یافته که میسواند اسما ارسباطات سناکح آنشا را مشاهده نمایدت
لفظ «آیینه» در ای عبارت هه مااهمه «قلمب» عمار

اسمت کمه مظشمر انعکماس

سماشای حقیقت محض است؛ از ای ر همچون مشاهدۀ خودِ حق است که خود
را نظاره میکندت عبارات طوری هیان شدهاند که هم از علم سخ هه میان آمده هم
از مشاهده؛ اما سلکید هیشتر هر طریق مکاشفه حضوری اسمت؛ چراکمه حضمرت
علمیۀ حق جای اه علم حصولی کربی نخواهد هود معرفت هر اساس رسمیدن
اسهصال هه حق سبارم سعالی می هاشد جمایی همرای کرمب حصمول هماقی
نخواهد ماندت حضرت علمیّه هارگاه انعکماس سجلهیمات اعیمان اسمما صمفات
استت از ای جشت ای مرسبه مرسبۀ آیینه گردانی هازساب سجلهیات است نه محمله
علمِ ها اسطه ادراکات حرّیت اما آیینهای که مظشر ظشور سجلهی حقیقت مطلق
است میهایرت هه دست خود حقه جال یافته هاشد؛ از ای ر «قلمب» جمالیافتمه
سوس حقه مجال قرار می گیرد سا حق ذات خود را در آن مشاهده نمایدت حکمتی
که در پایان گفتار هه آیینه سبدیل میشود حاکی از مخفیهودن انعکاسداشت از
حقیقتی است که هر کری شایرت ی سوانایی گامنشادن در آن را نداردت
میسوان گفت هر د شارح ههنوعی حکمت اشراقی را اصمل هم ِ آگماهی
شناخت قرار میدهند؛ اما سلکید قیصری هر علوم هحای هه عنوان پیشزمینمه همرای
راه یافت هه طریق مکاشفه سرِ جای خود هاقی خواهد مانمد؛ هرچنمد قیصمری در
اهتدای «إصّ حکمة الهیّه إی کلمة آدمیّة» حکممت را در همر یمک از انبیما هنما همر
استعداد قلبی ا در افاضهشدن اسممی از اسممای حمقسعمالی در حضمرت اسمما
میداند که هه ر ح آن نبی اعطا شده علموم اسمرار در قلمب ی نقمش هرمته
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است« :إ ص کل حکمة علی األوّل عبارةٌ عن خلصة علوم حاصلة لروح نبّتی متن
األنبیاء المذکورین

الّتی یقتضیها اإلسم الغالب علیه إی یضها علی روح ذلک النّبی

بحسب استعداده و یابلیّة (قیصاری )626 :4613ت البتهمه هممی سمخ هماهنمگ هما
سعریف امام خمینی(ره) از حکمت خواهد هود آنجا که ایشان حضور در حضرت
علمیّه ششود اسمای حق را مختص حکمت میداندت
قیصری در شرح فصوم الحکم ممی نویرمد :حکممت همرای انبیما کمامالن نمه
اکتراهی است نه ههدستآمده از نقل هلکه مرتقیم از منبع معدن انوار اسرار گرفته
شده که «الهله» است هیانکردن نقلها ش اهدی است هرای معلومات آنان اسمتفاده از
دییل عقلی نیز هرای هیدارکردن محجوهان اسمت (قیصاری  33 :4636و )232ت شمیخ
ششابالدّی سشر ردی هه عنوان عارفی کمه حکممت هحامی ذ قمی را در کنمار
یکدی ر آ رده است معار

علوم خود را ناشی از کرب سحصیل نمیدانمد

هلکه آنشا را هه صورت مکاشفهای می داند که نافمث قدسمی همه ا اعطما کمرده
سر

هر آنشا دلیل هرهان اقامه نموده استت ی اذعان میدارد که قطمع نظمر از

ادلهه هیچ زیانی هه علم عقاید ا

ارد نخواهد شد (سهروسدی  44 :4616و )433ت

هر ای اساس آنجا که قیصری حکمت اشراقی را هه عنوان حکمتی هاطنی ای
متعالی نام میهرد هه دلیل داراهودن استدیلیاتِ همراه ها ششود استت سللهه همد ن
هرهان هرهانِ هد ن مکاشفه راهی هرای انتقال معنا سصدیق شمشودات نخواهمد
داشتت امام خمینی(ره) در هرداشت خود از حکممت سنشما متوجّمه مقصمد کُنمه
حقیقت است هرچند هه سیر سلوکانه ریاضت عاهدانه نظر دارد؛ امّما هایمد ایم
نکته را نیز حاکز اهمیّت قرار دهد که آیا ششود هد ن هرهان هرای سلیید سخ یک
عار

شکّ ظ ه را د چندان نخواهدکرد؟ هرچند در هاریک راههایی که دست
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هرهان عقلِ جزکی هه پنشانسری نکمات حکممی نممیرسمد در اهتمدای راه آیما
حکمت نظری دست یر راهنما نخواهد هود؟ گویا امام خمینی(ره) سنشا هه نشایت
غایت ن ریرته قدمهای استدیلی را خالی از ششود قلبی میداندت
از مطالبی که در سخ قیصری مطرح شده چنی هرداشت میشود که ی همه
سمام درجات حکمت سوجّه داشته سعی دارد مُلک ملکموت را در ارسبما هما
یکدی ر قرار دهد آنچه میانجی ای د قلمر ست -یعنی عقلی کمه در اهتمدای
راه هه یاری استدیل هرهان جزء هه جزء قدم هر میدارد سا رسیدن اسهصال هه
حقیقت مبدّل هه قلبی که مظشر ظر
درحقیقت قیصری سیر عار

ششود حمق ممیشمود -آشمکار گردانمدت

را ها عنایت حق از پمایی همه همای سملوم یمک

سالک مجذ ب میداند که البته در ای میان انبیا ا لیا را مرتانا قرار میدهدت
اما امام خمینی(ره) هر ای عقیده است که حکمت همان غایت نشایتی است
ناگفته سنشا ها آیینۀ قلب میسوان هه آن دست یافت؛ پم

حکممت چیمزی جمز

سماشا ظشور حقسعالی هر خودش نخواهد هودت ایشان در جایی دی مر حکممت را
متناسب ها ها ر عالمان اخالق جز چشار اصل فضایل نفرانی می داند آن را در کنار
سه خصلت دی ر یعنی عفهت شجاعت عدالت قرار می دهد همدی سمان سعریمف
می کند که حکمت فضیلت نفم

ناطقمۀ ممیّمزه اسمت (خمینای )344-344 :4633

اخالم را ها استناد هه ای حدیث یکی از یژگمیهمای حکممت هیمان ممیدارد:
«کری که از هرای خدا چشل صباح اخالم رزد چشمههای حکممت از قلمبش
هه زهانش جاری میگردند» (مجلسی )212 :4146ت
ی در شرح حدیث چشارم در کتاب چشل حدیث یکی از خصوصیّات حکیم
را سواضع دانرته میگوید :حکیم آن است که دارای ملکۀ سواضع هه اسطۀ علم
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هه مبدأ معاد هاشدت ایشان گاهی حکیم را در جرگۀ فالسفه اهل نظر قرار داده
در هرخی مواقع ا را در مرسبۀ حکیمانی از نموع رسمل انبیما جمای ممیدهنمد؛
چنانکه میگویند در میان حکما افرادی یافت میشوند که خود را دارای هرهان
علم هه حقایق میدانند دی ران را در علمم ایممان نماقص در نظمر ممیآ رنمد
(خمینی  32 :4633و )442ت
امام در آنجا که نظم جشان را مرهو هه قدرت حکیم علی ایطالق (حقسعالی)
میداند هیان میدارد که حکیم نظام عینی را مطاهق نظمام علممی خمالی از شمره
نقص دانرته سخ متکلهمان درهارۀ افعال حکمما را چنمی نقمل ممیکنمد :حکمیم
افعالش از ر ی حکمت صالح است عقول جزکی هشری از ادرام مصلحتها
در سقدیر الشی کوساه میهاشد (همرن)ت امام خمینی(ره) در جنود عقمل جشمل نیمز
حکمت را چنی می ن رد :حکیم قتی الشی رهّانی میگمردد کمه علممش رهّمانی
شده هاشدت ای علم علمی سجریدی سوحیدی خواهد هود نمه نفرمانی طبیعمیت
خودِ علم سجریدی نیز مقدّمه ای است هرای اسهصال هه سوحید قلبی که سوحید عملی
است ها ریاضت ذکر عمل انجام میپذیردت ایشان در ادامه میگوینمد :کرمانی
که عمر خود را صر

سوحید علمی نموده اند هه مباحامه سعلمیم پرداختمهانمد

صبغۀ سوحید پیدا نکرده اندت اینان عالم الشی حکیم رهّانی نشدهاند سزلمزل قلبمی
آنشا از دی ران هیشتر است؛ سمامی علوم شرعیّه مقدّمهای است هرای معرفت «الهلمه»
حصول حقیقت سوحید در قلب رخ میدهد (خمینی )1 :4611ت
جایگاه حکمت

هر حرب سعریف سقریمی که اغلب اندیشمندان صوفیه از حکممت همه دسمت
دادهاند حکمت هه عقلی ششودی یا هرهانی ذ قی سقریم شده استت در اینجا
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میهایرت جای اه حکمت در مکاشفات انبیا را هه هند پرسمشکشمیدت آیما نشایمت
حکمت همراه ها صور خیال است یا عقل مجرهدی است خالی از سصویر؟
در مکاشفه یا سیر صعودی الیاس نبی چنی آمده است کمه فرسمی همر هیئمت
ناریه همراه ها سمامی آیت ناری هر ی متجلهی شد الیاس هر ی نشرمت آن
هیئت ناریه هر حیوانیّت الیاس نفوذ کرد طبمع حیموانی شمشوسش را سماق
قوای ر حانیّه را هر ا غالب کرد سا هدانجا که ی عقل مجرهد شده هر صمورت
انران هر فلک چشارم عر ج کرد (یعنی هر قلب افالم که جای اه فلک خورشید
است) (خواسزمی )334-331 :4631ت عر ج مکاشفۀ الیاس هنما همر معرفمت ا از
هاریسعالی است آنچنان ها حق مواجه میگمردد کمه در انتشمای معمرفتش ا را
مشاهده میکندت ششودکردن حقسعالی در مرسبۀ عقلی حالت سنزیشی حمق را هیمان
میدارد؛ مقام عقل مقام سنزیه است هد ن سصویر سشبیهت از ای ر اه عرهمی در
فصّ الیاسی معرفت الیاس را معرفتی نیمهگون میداند؛ چراکه یک پای معمرفتش
لنگ میزندت حقسعالی خود را هر اساس سجلهیاسش میشناساند آنچمه همه عنموان
معرفت اعطا میکند همان سجلهیاسی است که هر مشاهدهکننمده ممینمایانمدت پم
زمانی که حقسعالی اعطای معرفت را ها «سجلهی»اش هر عار
معرفت معرفت سامّ آن عار

آشکار ممیکنمد آن

کاملالمعرإة خواهد شد از ای جشت که سمریان

حق را در سمامی صورتهای عنصری مشاهده میکند (همرن)ت از آنجا که یکمی از
سعاریف حکمت هرقراری اعتمدال میمان خموب همد صمدق کمذب اسمت
می سوان نقبی زد هر اینکه کار حکمت سوازن هرقرارکردن میان علم عی (سحقهمق
حقیقت) نیز هرتت اگر حکمت در معنای علم ذ قی هاشد صموفیان ممیهایرمت
سنزیه استدیل عقلی را کنار گذاشته سنشا هه گوشهنشینیها ذکرهما عبماداسی
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پردازند که نشایتش ختمشدن هه مالقات حق هد ن فکراست؛ اما آیا در میانۀ ایم
اذکار افکار سنبّشات عقلی جود ندارد؟ ذکر هد ن فکر سقلیمدی اسمت از سمرِ
عادتت کار فالسفه نیز که سنشا ههاثباترساندن هراهی
هی مشاهدۀ حقت گویی فق انرانِ فیلرو

ادّله است؛ سنزیشمی اسمت

است که ها ذه خود مواجمه شمده

خود را هیسوجّه هه حق قانع میکند؛ اما حکیم همچون فیلرو

متللهشی است کمه

هم نظر را مشاهده می کند هم ر ی همه جانمب صماحبِ نظمر (ذهم ) داردت از
اینجاست که میان فیلرو

هحّ اث فیلرو

متللهه سفا ت ایجماد ممیشمودت حکمیم

فردی است که سوانرته است سعادلی میان عقل قلب مُلک ملکوت ایجاد کندت
قلب مجالی حکمت معرهفی شده ای مکان حکایت از ژر گونی حکمت
داردت قلب هه مااهه لطیفه ای است اس میان مُلک ملکوت هه منزلمۀ آیینمهای
است که صمور غیبمی در آن انعکماس ممییاهمد از جشمی دی مر نشماندهنمدۀ
چنانکه عزالدّی کاشمانی
صورتهای عالم ششادت است (خمینی )144 :4633؛ آن 
میگوید :قلب را از آن جشت قلب میخوانند که د ام سقلهب در مراسمب احموال
سرهقی در مدارج کمال دارد؛ سره ازل اهد در ا هه هم پیوند میخورد هرزخ میان
غیب ششادت استت حاصل ازد اج اسهصال ر ح نف

اسمت حاممل سمره

امانت لطف الشیت چونانکه عرش قلب اکبر است در عالم کبیر قلب نیز عرش
اصغر است در عالم صغیر (کرشرنی (عزالدّین) )13 -11 :4612ت
گویی قلب نه هه عنوان مکانی محدّد مادی هلکه مَظشر آیینهای است که هر
حقیقتی از هر مرسبهای را در جای مشخهص خود نشان میدهدت
خاصیّت آیینه ای است که هر اثر صورسی را هه حرمب سشمکهالت
متغیّر آن آشکار میکندت آیینه عی

ضمع

احد است صور در آن کایرت آیینه در صمور
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هیچ اثری ندارد همان ذات احدیّتی است که خود هیچ صورسی نمداردت در اقمع
دیدنِ صورت های متعدّد در آیینه یعنی ن ریرت هه اسما صفات حمق چمون
نظر هه حقیقت احدۀ مرآت شود ن ریرت هه ذات غنی الشی است از حیث هیَ
هیَ (خواسزمی  )316 -312 :4631که البته ن ریرت حق خودش هر خودش خواهد
شد؛ چراکه ا مُظشر است در مظاهرت
اکنون هاید گفت جای اه حکمت در مرسبهای میانی هرزخی قرار گرفته است
یعنی عالم خیال؛ جایی که نه معانی عقلی صر

خود را آشمکار ممیکننمد نمه

صورت های محروس مادی نمایان میشوندت ها هرداشتهایی که از حکمت انجام
گرفته میسوان گفت حکمت در خیال مطلق حق اقع شده است که همان حقیقة
الحقایق همان عماکی است که میان عارفان مطرح میشودت سمیطرۀ حکممت در
سعبیرات قیصری در مرسبه ای میانی هرزخی هی عقل شمشود اقمع شمده در
عبارات امام خمینی(ره) سنشا ششودِ حق در آیینۀ خود است که قلب را هه سماشای
خود حق ا می داردت شماید در ظماهر سفما سی میمان د عبمارت قیصمری اممام
خمینی(ره) یافت شود؛ اما آنجا که پای آیینه مشاهده هه صحنه ممیآیمد عمالم
خیال سیالنِ ای حقیقت گرترده مطرح شمده هممان سعریمف قیصمری را کمه
حکمت میان د مرسبۀ عقل ششود قرار میگیرد هه ذه متبادر ممیکنمدت شمیخ
سشر ردی حکمای اشراقی «حکیم مطلق عاقل کامل» را کری دانرتهانمد کمه
جامع عالی سری مراسب معرفت فلرفی هم سیر سلوم عرفمانی -طبمق سمیر
ر حانی پیامبر

در شب معراج -هاشد؛ از ایم ر رؤیمت شمشود چمه نمزد

فالسفه چه نزد انبیا نه عقل است نه چشم ظاهر هلکه دیدگان سیزهی خیال است
(کربن )3 :4633ت
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هه نظر می رسد نظم عدالتی که در حکمت

شمخص حاممل آن -حکمیم-

جود دارد حکیم را همچون حاکمی قرار می دهمد کمه میمان د قلممر لطیمف
(ملکوت) کایف (مادی هیوییی) حکم می راند آنچه را در زیبمایی خیمر
ششرِ غیب دیده است در ششر عی هه ظشور میرساندت ای نظرانداخت هه همای
حکمکردن (استدیل سحققدادن) در پایی حکایت از حاکم مرزهانی اسمت کمه
در جای اه میانی قلب هر د قلمر را مشاهدت مراقبت مینمایدت
حکیم متألّه (ربّانی) کیست؟

حکمت اشراقی که در سطور پیشی از آن هه عنوان اصل اساس حکمت قرم
متعالی هری حکمت گفته شد حاکی از حکمت حکیمی است که د قاهلیّت را
در خود جمع کرده است9 :ت هایسری سطح معرفت؛ 1ت عمیقسری سمطح سجرهمۀ
عرفانی که هه هُ

ریشه نزدیک میگردد

جود عمار

زن ارهایش محو شده دچار ساهشهای انوار مجرهده هر نف

را صمیقل ممیزنمد سما
آیینهگمونش شمودت

ای حکیم اشراقی همان حکیم متللهه خواهد هود که خدا ارگی مییاهدت سللهه در د
معنا هه کار میر د :در معنای خداان اشت چیزی یا کری هه معنمای پرسمتش
هندگی خالصانه هه درگاه الوهیّت (همو )441 -443 :4614ت
میان حکیم متللهه صنع قدسی خدا ند ارسباطی هرقمرار اسمتت همرای آگماهی
یافت از اسرار می هایرت فعلی انجام گیرد ای فعل چیزی جز صیقلدادن نف
نفی کردن آن همچون آیینه نخواهد هودت نشایت ای فعل انرالخ خلع کالبد
است از جان پیش از فرارسیدن مرگت ای جان است که میسواند سوار هر حاممل
لطیف خود «حوخما» 1شود هه هیر نرفت از س عادت کندت سا فرد نتواند جمان
1. Okhema.
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درحقیقمت ا متللهمه نخواهمد گشمتت

حکیم متللهه ها عقل هرهانی منشل مبدأ کامرات را نخواهمد دیمد هلکمه در اینجما
امری فوق عقل حکم می راند سا حقیقت فرامعقول مشاهده شمودت ایم حالمت را
حالتی مشعشع از نور الشی دانرتهاند که هیان ر اسهحاد میان فاعل حقیقمی

جمود

ر ش شدۀ حکیم متللهه است (همرن)441 -443 :ت
مکاشفه به مثابه ورود در حکمت

اشراق ساهش شعاعهای نوری همانند آسشی است که در خلرههما شمشودهای
انبیایی همچون الیاس (ادری ) ذکر شده آن را مشماهده کمردهانمدت ادریم

در

اقعهای که هرایش رخ میدهد اسبی را در شکل آسشی مشاهده میکند کمه ا را
هر مرکب خود نشانده در فلک خورشید که میانه قلب افمالم اسمت ممیهمرد
(خواسزمی )334 -331 :4631ت در ر ایتی دی ر نیز ادری

که از آن هه خنموخ همم

نام هردهاند ها مشاهدۀ د مرد سنومند که چشرۀ شان مانند خورشید میدرخشمید
جرمشان چونان چراغی فر زان هود از دهانشان آسمش هیمر ن ممیزد همر ی
نمایان میشوند ا را هه افالم رهررار میکنند (خنوخ )42 :4611ت
آسشی هودن حاکی از د معنای متناقض است :نزدیمکشمدن د ریگزیمدنت
گویی آن که ها اقعهای مواجه میگردد میهایرت ها د ریگزیدن خلمعکمردن
جرمانیت خود هه آگاهیای رای دانایی جزکی رسمد آن را در عقلمی فراسمر
متعالیسر نظاره کندت آسش هه مااهه درخشندگیای است که از یک سو کالبد طبیعی
را میسوزاند از سویی سنویرگر صور مجرهدۀ ماالی همرای راهیمافت همه حقیقمت
معرفت استت آسش موهبتی است که از جانب عقل اعلی فمر د ممیآیمد (کاربن

 )424 :4614عقل اعلی هه یقی فاعل حکمت است نه عقلی جزکی که ها دلیمل
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استدیل هه حکم پردازد حکمت را اثبات نمایدت
در خلرۀ هرم

آمده است :هرم

شبی هرخاست در پیش اه خورشمید در

هیکل نور نماز گذاردت همی کمه سمتون صمبح شمکافت زمینمی را دیمد کمه هما
ششرهایی که خدا ند هر آنشا خشم گرفته است در حال فر رفت اسمت سمر
کامالً فر رفت سر

ندایی شنید که میگفت هه ریرمان شعاع چنگ همزن همه

ایوان های عرش های هیات سر

های رفت آنگاه زمینی آسمانها را در زیر پای

خویش یافت (سهروسدی )443 :4616ت
در اینجا نیز از خورشید نور سخ هه میان آمده است؛ نوری که سمامی کالبد
نفرانیّات آمیخته هه طبیعیات عنصریاسی را که هیان ر هُعد د ری حجاب از
یافت حقیقت است سوزانده آن سرزمی هما را فمر ممیریمزدت هیکمل نمور
شکافتهشدن صبح نیز نمادی است از سجلهی حقیقت آگاهی محمض (حکممت)
که هرم

را هه لطایفی رای عالم مُلمک ممی کشماندت خلرمۀ همرم

(خنموخ-

ادری ) در شب هیان میشود که رمزی است از سکاهر کاافات عالم جرممانی
نور که هه سعبیری ها حالت ناری خود خود را در عالم عنصریات کارات نشمان
میدهدت شکافت

دریافت آگاهیای است که نه ها چشم سَر هلکه ها چشمم سِمره

که یادآ ر همان لطیفۀ غیبی (قلب) در انران است انجام میگیردت
عر ج الیاس در فصّ الیاسی هه قلب افالم (خورشید) سلن ری از ر ی عممد
است که میخواهد ا ج عر ج ششود عار

را در میان نفوس فلکی هازگو کند؛

چراکه رسیدن هه قلب هط ِ آسمان ههنوعی نمادی از راهیافت همه ممرز همرزخ
هی مُلک ملکوت استت «حکیم متللهه» همانند دا ری است که میان جشان جرم
جان حاکمیّت میکند هر هر د عالمِ پایی

های مرله استت
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«حکیم متللهه» آن است که هدنش هه حکم جامهای هاشد زمانی آن را کنار زنمد
دی ر زمان آن را هر خود پوشاندت آدمی هه زمرۀ حکیمان در نمیآید م ر همر آن
خمیرۀ مقدّس آگاه گرددت اگر اراده کند هه جشان نور هَر شود اگر اراده کند همه
هر صورت که هخواهد درآیدت انران نورانی د ستدارِ نظمامی پیراسمته از همدی
است

هه سلیید نور الشی حکم میراند؛ چراکه ا زادۀ قمدس اسمت (ساهروسدی

)343 -346 :4616ت
نوری که هر نف

غالب میگردد نور قشر جالل است کمه حکمیم متللهمه یما

رهّانی را در سمام مراسب چیره میگرداند؛ هه نحوی که ی هم هر قوای جرمانی
هم هر نیر های ر حانی سرله می یاهدت ای نور جالل است کمه منجمر همه شموق
عار

در انرالخ کالبد از جان میگرددت ای شوق جامعیّتی را هیان میدارد که هم

شامل کشش جذهه هه سمت امر متعال است هم سوزشی اسمت کمه موجمب
ازهی رفت سعلهقات میشودت دراصل نور جالل را میسوان همان انکشمافی دانرمت
که سجلهی حق هر آن استوار هوده همی نور است که موجب اندکام ساریکیها
اجزای عنصری شده ششود را در دیدگان قلب عار
ای نور همان نوری است که در معار

آشکار میسازدت

عارفان یشودی هه نمام «کما د» 1هیمان

شده حاکی از شعلۀ الشی است که خدا ند آن را هر سمامی انبیا آشمکار سماخته
استت رؤیت «کا د» غایت عار

یشمودی اسمت (اپساترین )213 :4633ت یکمی از

سر دههایی که در ستایش ای نور هه نام «سر د نیایش جالل خدا نمد» اسمت
چنی میگوید:
«تتت ر ح در ن م هریار مشتاق است

1. Kabod.
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که هه زیر سایۀ سو هازگردد
اسرار پنشان سو را هشناسدت
جالل سو رد زهان م خواهد هودتتت
اگرچه خود نمیسوانم آن را هبینم
سنشا در کلمات رازآمیز که
انبیاء حکما آشکار ساختهاند
جالل شکوهمند خود را نشان دادهای
هاشد که سلمّل مراقبۀ م در ر ز شب
در نظر سو مقبول افتد»

(.)Lucas,1898: 3

نور شکوهمند معرفت پنشانی است کمه هما عقمل جزکمین مر خمود را نشمان
نمیدهد از ای جشت جاللی است که اجازۀ ر د اثباتکنندگان استدیلی را هه
جرگۀ معرفت محض نمیدهد؛ مریر سنشا هرای یاهندگان سالکی است کمه عمال ه
هر اثبات هه نفی پلهههای هرهمان رسمیدهانمد راه را در سملمّلی همر مبنمای مراقبمه
میدانندت کا د نیز هه سحقیق از حکیم متللهشی سخ ممیگویمد کمه مقصمد نشمایی
عرفای اسالمی استت هه دی ر سخ ای معرفت از جن

جدایی میمان ممدرِم

مدرَم نیرت هلکه معرفتی است که در آن نور خالص ی انمه ممیساهمد سنشما
درمکننده یا هه عبارسی سنشا دریاهندۀ آن ر ح استت مرسبۀ ر ح است که میسوانمد
حقیقت را ها یک فاعل کل شناسد آن را در همه چیز همه جما سمریان دهمد
()Schuan, 1961: 152ت ای شناخت که مرهو هه مرسبمۀ ر ح یعنمی همایسری یما
در نیسری هخش آدمی است همان آگاهی ساریکی است که هر انرانی هه آن راه
نمییاهد هر زهانی را یمارای هیمان آن نخواهمد همود؛ از ایم ر آن را «حکممت
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ناگفتنی» (که در سطور اهتدایی آمد) نامیدهاندت صاحب معرفت قدسی -حکممت-
موجب میگردد خدا را در همه جا مشاهده کند حقیقت خود را هیاهد؛ چنانکمه
دی ران از دیدن نور حقیقت خود ناهینایند ای نور نه همه دلیمل کممی ر شمنی
هلکه هه خاطر فوران ازدیاد درخشش است که دیده نمیشود ()Nasr,1981: 8ت
ماال خلرۀ فلوطی نیز هیشباهت هه مشاهدۀ نور کما د نخواهمد همود« :هارهما
هن امی که از خواب س هیدار میشوم هه خود میآیم جشان هیمر ن را پشمت
سر مینشم اندر خود در میآیم زیبایی حیرتان یزی میهینم :هه سعلهق خود همه
جشان علوی اعتماد مییاهم از جشان عقل میگمذرم از هممۀ معقمویت هرسمر
میپرم ها خدا یکی میگردم» (افلوطین  4633ج)361 :4ت دراصل آن که سوانرمته
است هر قوای ظاهری هاطنی جرمش پیر ز گردد حاکم پادشاه عالم مُلمک
خود شود میسواند حکومت سمام عوالم را هر عشده گیردت
از خصوصیات الیاس نبی نیز همی هوده است آنجا که اه عرهی نقل میکنمد:
الیاس هه سبب مزاج ر حانیاش متناسب ها صور ملکوسیه هود هر حرمب ممزاج
جرمانیاش هماهنگ ها صورتهای هشمری؛ از ایم ر همر حرمب اشمترام هما
ملکوسیات ر حانیّاسش ها مالککه منانرت کرد از حیمث ممزاج هشمریاش هما
اناس ان

یافت یجرم جامع صورسی شد در هرزخ هی العالمی قمرار گرفمت

(خواسزمی )331 :4631ت
تطبیقی میان نظر حکمت عارفانۀ اسالمی و حکمت شرق و غرب

هنا هر ر ش پدیدارشناختی ای سحقیق جما دارد سطبیقمی میمان حکممت ذ قمی
عارفانۀ اسمالمی حکممت در میمان عرفمای شمرق غمرب صمورتگیمرد :هما
درنظرگرفت سعاهیری که سوسّ عرفای اسمالمی از حکممت ذ قمی شمده اسمت
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حکمت هه عنوان سرهی است که ذه

عقل هه آن دست نمییاهند م ر ها مراقبمه

سلمّل رسیدن هه عقل آسشمی کمه همه سعبیمری «گُملِ عقمل» نامیمده ممیشمودت
مخفیهودن حکمت ما را همه یماد سمخ حمقسعمالی درهمارۀ «ذات مطلمق خمود»
میاندازد که آن را فوق هر گونه سناسبات عالم میداند ای است که حمقسعمالی
را در حجاب قرار میدهدت ای گنج مخفی همان سرهی است که اقفمان همه آن را
مبشوت خود کرده آنان را ارد ادیای جامع هیناهی (میمان سشمبیه سنزیمه)
مینمایدت
حکیم الشی درهردارندۀ مکاشفه معراجی است که هرای هیانش زهانی رمزگون
دارد هرای اثبماسش زهمانی هرهمانیت از آن جشمت کمه رممز اسمت سمایمل همه
صورتها سبدیل میگردد از آن سو که میخواهد القای معانیکند همه هرهمان
عقل مبدّل میشودت زهان حکمت هه گونه ای است که اگر آن را دانشممند هشمنود
علمش را خواهد افز د اگر صاحب فطانت نیوشد نصایح حکمت را سحصمیل
میکند (کترب مقد)4466 :4633 ،ت
گویی حق در همه چیز ساری است در عی حال غیر قاهمل دسمترست سنشما
سشبیه است که حق را در مظاهر نمایان ممیکنمد سنشما از طریمق عقمل ذهم ِ
سنزیشی است که حق مجزا جدا از عالم قرار خواهد گرفتت آنچه هر د

جه را

در کنار یکدی ر قرار میدهد علم قدسی است که میسوانمد اصمل مبمدأ (گمنج
مخفی) [کن ُ،کنزاً مخ یاً إأحبَب ُ،أ أعرفتتت] را دریاهد آن همان چیمزی اسمت
که در جود حکیم متللهه قرار گرفته است (نصر )231-233 :4633ت
میسوان گفت سرهی که هه عنوان یژگی حکمت هیان شده یادآ ر هممان نمور
جالل اشعۀ هرهندهای است که نمیگذارد هر کری هه آن راه یاهد م مر خاصمانی
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که دریچۀ لطیف غیبیشان (قلب) هه ملَکوسیّات هاز شده هاشدت
آنچه امام خمینی(ره) در صف حکیم رهّانی هیان ممیدارد سواضمع خشموع
است که هیشباهت ها سوصیفات حکمت ذ قی صماحب آن حکممت در امامال
سلیمان نخواهد هود؛ در ای هندها گویی گفمت گمو سعماملی میمان حکممت
حکیم رهّانی انجام میگیرد:
«منم حکمتی که در فطانت ساکنم معرفت امتیازها را یافتم؛
خشیتِ از خدا ند شرارت را هغضنمودن است؛
م هه غر ر سکبّر راهِ هد هه ده ْکجیها هغض مینمایم؛
مشورت عی ِ حکمت از آنِ م است منم صاحب فطانت قمدرت از آنِ
م است؛
پادشاهان هه م سلطنت مینمایند قاضیان هه عدالت فتوا میدهند؛
از م است که سر ران امیران سمامی حاکمان زمی حکمرانی مینمایند؛
م د ستدارندگان خود را د ست میدارم کرانی که همه سمعی سممام ممرا
سجرّ

مینمایند مرا خواهند یافت؛

در راه عدالت در میانِ طریقهای انصا

گردش میکنمتتت؛

خدا ند در اهتدای راهش پیش از افعالش از قدیم مالکِ م هود
م از ازل از ا ل

قتِ نبودن زمی

نصب کرده شمدم» (کتارب مقاد،

)4416-4412 :4633ت
در د آیۀ آخر نشانی از ناپیداهودن حکمت ذ قی ازلیهودن مخفیهمودن آن
در ذات حق جود دارد که ها سعبیر امام خمینی(ره) کمه حکممت را در حضمرت
علمیۀ حق میداند یکی استت شباهت ایم مرسبمه از معنمایحکممت ذ قمی همه
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سحقیق آن را در درجۀ آخر نشایت سعریف حکمت قرار میدهد هیمان ر کنمه
حقیقت آن است آنجا که د ستدارندگان جرت جوگران حکممت را امیمدِ
یافت میدهد سالش آنان را ها صفت «سمام» هیان می دارد نشانی است از سمامی
حایت مراسب معرفت یعنی هم سالشی که از ر ی حصول کرب است همم
علمی از ر ی سلوم حضورت
شوق در پردۀ نادانی ناهوشیاری قرارگرفت است ناشی از نور جاللت نمور
جالل دراصل سه کمار انجمام ممیدهمد9 :ت قلمب را صمیقل ممیزنمد در حمی
صیقلزدن شوق را ایجاد میکند؛ 1ت ها ایجاد شوق همه حیمرت خضموع منجمر
میشود؛ 1ت ای هر د (د مورد قبلی) موجبِ میانههمودن همی د ری نزدیکمی
میگرددت
نور جالل درحقیقت خودِ حکمت است که پنشانهودن اعتدال شموق را در
عار

آشکار میسازد اقلیمش همان حضرت علمیمۀ حمقسعمالی خواهمد همودت

حقسعالی چون ها زهان سجلهی سخ میگوید حکمت خیال مطلقی میشود که در
سمامی مراسب از «عقل سا قلمب» خمود را نمایمان ممیسمازدت آنجما کمه سمخ از
«حکمتناگفته ناشناخته» هه میان میآید سا حدّی ها عرفان ذن در هودای ژاپنمی
منطبق میگرددت حکمتِ ناگفته که هه سعبیر عرفا چونان سره نشفته پنشان اسمت
سنشا در ذات حق قرار دارد دل هه عنوان مظشر اسرار سنشا میسواند هخشمی از آن
را نظاره دریافت کند؛ ارسباطی که میان دل یا قلب «حکمت نماگفتنی» هرقمرار
است قلب را هه عنوان جای اه حکمت قرار میدهد لحظه هه لحظه سغییرکمردن
آن هه آن شدنِ قلب است که ها سرش جرمانی آن نیز مرسب میشودت در آمموزۀ
هویی نِنگ هه عنوان یکی از عرفای هزرگ ذن قلب (در زهان چینی «سی » یما در
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ژاپنی «شی ») اندام محبّت است که نشاندهندۀ محمله سفکمر اندیشمیدن اسمتت
اژۀ «نیئ » سبادر اژۀ «جیئ » در معنای اکنون لحظه را در هر داردت دراصل قلب
جای اه لحظه هه لحظه هودن اندیشیدن را در خمود داراسمتت «اکنمون لحظمه»
اشاره هه سفکهر عمیق دانرت ی ژرفی است که حکمای اشراقی ما نیمز از آن یماد
میکنند میسوان ها اصطالح نورهای گذرنده یا «سوانح نوری» یا هه گفتۀ شمیخ
اشراق «طوالع لوایح» (سهروسدی  )641 :4633که از جانب حضرت رهوهیّمت همر
ار اح طالبان میرسد

همهسمرعت پایمان ممیپمذیرد سطبیمق دادت «آن لحظمه

دانرت ی ژر » همان نادانرت ی ای است که دست هرهان هه آن نمیرسمد همر
لحظه در حال جدیدشدن حیماتهخشمیدن ممیهاشمد عرفمای «ذن» از آن همه
«هیدلی» یاد می کنند که ها د آموزۀ دی مر یعنمی «همیصمورسی (  -سمیانگ)
ناساک هودن ( -جو)» در ارسبا استت ای «هیدلی» همان سرشت آغازی انران
است (سوزوکی  )31 -33 :4636که منجر هه هیدریافتی عدم ادرام ممیگمردد
سنشا هر حقسعالی آشکار خواهد همودت در مکتمب کنفوسیوسمی داکموکیزم نیمز از
معرفتی یاد می شود مختصِ انران کامل است؛ همدی معنما کمه ا مطماهق ذات
سرشت خود زندگی میکند؛ چنانکه چوانگ-سز میگوید:
" ای انران ها فضیلتتتت
میسواند هر جای ساریک را مشاهده کند؛
میسواند هشنود هرچه را که خاموش هیصداست؛
ا در ساریکی سنشا ر شنایی را میهیند؛
در سکوت سنشا میسواند نواهای هماهنگ را کشف کند» ()Giles, 1961: 119ت
سعریفی که امام خمینی(سه) از حکمت اراکه میکنند هه سحقیق حاکی از هممی

جستاری در معنای «حکمت» با توجه به دیدگاه داوود قیصری و امام خمینی(ره)

911

ششود است؛ هدی معنا که سنشا حقسعالی است که خود را در آیینۀ خمود مشماهده
میکندت سرشت آغازی همان سرِه سرهی است که فقم هماریسعمالی از آن هماخبر
است در قلب هیچ عارفی ظشور نمیکنمد م مر در حالمت محمو فنمای ا از
هشریّتشت

نتیجه

ها سوّجه هه معانی یادشده از حکمت در اندیشۀ عرفا حکمای پیشی
می سوان هه عنوان مقامی دانرت که قلب عار

حکمت را

ها آن مواجه شده ا را هه یقمی

استحکام میرساند؛ چنان که سوانایی ششود کشف حقایقی را دارا میشمود کمه
ها هراهی

استدیلهای منطقی منطبق نخواهمد همودت نظرگماه همر د اندیشممند

(دا د قیصری امام خمینی(ره)) در سلکید هر ششود قایع مراسب عالیه یکران
هماهنگ است؛ اما سفا سشان در اهتدای راه آغاز ادرام میهاشد که قیصری آن
را از جانب عقل هرهانی دانرته امام خمینی(ره) آن را از آنِ عقل ششودی میداند
که ها ریاضات ممارستهای سخت انجام میگیردت امام خمینی(ره) حکممت را
حکمت ذ قی نوعی مقصد هرای سلوم میداند که قلب عار

محل سجلهمی

انعکاس آن اقع میگرددت دراصل حکمت موهبتی است کمه در پایمان ریاضمات
عار

شامل حال ا شده عمار

را متللهمه قلمب ا را آیینمۀ ظشمورات حمق

میگرداندت اشترام هر د اندیشمند در حکمت ششودی است که در مرسبۀ انبیما
مرسلی کاملسر جامعسر محکمسر خواهد هودت
معنای حکمت در درجۀ متعالی ششودیاش نه سنشما میمان عرفمای مرملمان
هلکه در هی عارفان حکمای شرق غرب نیز مطرح است؛ هه طوری کمه آنمان
نیز هه جای اه سلبی دستنایافتنی ادرام عقل اشاره داشمته قَمدَم قلمب را در
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ادامۀ راه سوانا پراهمیّت میدانند؛ چنانکه در میان عرفای یشمودیِ «مرکما ا» 1از
نوری (کا د) که سمامی قلب را دچار جذب میکند عار

را هه سمت سموی

حقیقت راهنمایی می نماید سمخ گفتمه شمده در میمان عارفمان «مکتمب ذن»
حکمت ششودی همان «هیدلی» استکه کُنه جود محمضآگماهی همه حرماب
میآید ها استدییت ذهنی زمینی هیراهطه استت

1. Merkabah.
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منابع
 آشتیانی جللالدّین (5831ق) شرح مقدمة ییصری بتر إصتوا الحکتم  ..مشتهد انتشتارا
دانشگاه مشهد.
 ابنإارﺱ ابوالحسن احمد (5141ق) معجم مقاییس الغة ج 2تحقیق عبدالسّلم محمد تارو
یم مکتب االعلم االسلمی.
 اپستاین ایزودور ( )5833یهودیّ ،بررسی تتاریخی ترجمته بهتزاد ستالکی تهترا مؤسسته
پژو شیحکم ،و إلس ه ایرا چ.2
 اإلمام الخمینی (5154ق) تعلیقا علی شرح «إصوا الحکم» و «مصباح ألنس» یم مؤسسه
پاسدار اسلم.
 امینیا مختار ( )5831مبانی إلس ه اسلمی بوستا کتاب چ.7
 انصاری خواجه عبداهلل (5157ق) منازل السائرین تهرا دار العلم چ.5
 انصاری عبدالّله بن محمّد ( )5812طبقا الصّوإیه مقابله و تصتحی محمّتد سترور متوالیی
تهرا انتشارا توﺱ.

 اإلوطین ( )5811تاسوعا

ج 5ترجمه محمدحسن لط ی تهرا انتشارا خوارزمی.

 بلخی موالنا جللالدین محمتد ( )5871مثنتوی معنتوی تصتحی رینولتد نیکلستو تهترا
انتشارا میلد.
 جام احمد ( )5837کنوز الحکمة تهرا پژو شگاه علوم انسانى و مطالعا إر نگى چ.5
 خمینی روحالّله ( )5877شرح حدیث جنود عقل و جهل تهرا مؤسسته نشتر و تنظتیم آرتار
امام خمینی.
 خمینی روحالّله ( )5831شرح چهل حدیث تهرا مؤسسه تنظیم و نشر آرار اما خمینی چ.87
 خوارزمی تاجالدّین حسین بن حسن ( )5811شرح إصوا الحکم ج 2به ا تمام نجیب مایل
روی تهرا نشر مولی.
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 راز ای خنوخ ( )5831ترجمه حسین توإیقی به کوشت

حستن موستوی تهترا انتشتارا

سای ،بیگانگا باستانی.
 راغب اص هانی حسین بن محمد (5141ق) م ردا إی غریب القرآ تهرا دإتر نشتر کتتاب
چ .2

 سهروردی شهابالدّین (5831ق) مجموعه مصتنّ ا

ج( 5تلویحتا ) تحقیتق نتری کتربن

تهرا نشر انجمن حکم ،و إلس ه ایرا .
 سهروردی شهابالدّین ( )5878مجموعه مصنّ ا شیخ اشراق ج 2-5تصحی

نری کتوربن

تهرا پژو شگاه علوم انسانی و مطالعا إر نگی.
 سهروردی شهابالدّین ( )5833مجموعه مصن ا شیخ اشراق ج 8تصحی و تحشیه و مقدمه
سیدحسین نصر تهرا پژو شگاه علوم انسانی و مطالعا إر نگی.
 سوزوکی د )5838( . .بیتدلی در ذ ترجمته ع .پاشتایی و نستتر پاشتایی م انتشتارا
دانشگاه ادیا و مذا ب.
 غزالی ابوحامد محمد بن محمد ( )5152احیاء علوم دین ج 8بیرو

دار الجیل.

 ییصری داود ( )5871شرح إصوا الحکتم (القیصتر)) تهترا شترک ،انتشتارا علمتى و
إر نگى چ.5

 ییصری داود ( )5818شرح داود بن محمود ییصری علی ال صوا الحکم محییالدین بن عربی
یم بیدار بیتا.
 کاشانی عبدالرزّاق (5121ق) اصطلحا الصوإیه بیرو

دار الکتب العلمیة.

 کاشانی عزّالدین ( )5872مصباح الهدایه و م تاح الک ایه تصحی جللالدین مایی چ.1
 کتاب مقدّﺱ عهد عتیق و عهد جدید ( )5833ترجمه إاضلخا

مدانی ویلیام گِلِتن و نتری

مَرتِن انتشارا اساطیر چ.8

 کربن نری ( )5813ارض ملکو و کالبد انسا در روز رستاخیز از ایرا مزدایتی تتا ایترا
شیعی ترجمه سیدضیاءالدین د شیری نشر مرکز ایرانی مطالعه إر نگ ا.
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جستاری در معنای «حکمت» با توجه به دیدگاه داوود قیصری و امام خمینی(ره)

 کربن نری ( )5834اسلم در سرزمین ایرا (سهروردی و نواإلطونیا ایترا ) ترجمته رضتا
کوهکن تهرا مؤسسّه پژو شی حکم ،و إلس ه ایرا .
 مجلسی محمدبایر (5148ق) بحار االنوار ج 17بیرو

مؤسسة الوإاء.

 نجم رازی عبدالّله بن محمّد ( )5812مرصاد العباد به ا تمام محمد امین ریاحی تهرا بنگتاه
ترجمه و نشرکتاب.
 نصر سیدحسین ( )5831معرإ ،و معنویّ ،ترجمه انشاءاهلل رحمتی تهرا دإتر پژو

و نشر

سهروردی چ.8
 نهجالبلغه ( )5837ضبطه نصه و ابتکر إهارسه العلمیه صتبحی صتال (چتا بیترو ) چتا
اإس ،یم حکم ،بیتا.
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