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سازمانی موجود  هاي یهنظر، برمبناي چنین حکمتی، شک یب. اصابه حق از طریق علم و عقل است
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  مقدمه

ر اطالعات پیشرفت دانش بشري چشمگیر است، امـا متناسـب بـا آن حکمـت افـزایش      هرچند در عص

، این شود یمش دانش، حکمت تولید زاطالعات، دانش و از پردا پردازشاگر بپذیریم که از . نیافته است

  .عنوان مالط تولید حکمت، بیشتر محل نگرانی است تولید حکمت علیرغم وجود دانش به افتادگی عقب

معتقد هستند که واژه فلسفه لغت یونانی است و معـادل  )  1370سید علوي، (خی اندیشمندان هرچند بر

علمی به کار  يها رشتهدر  2و فلسفه 1آن در عربی حکمت است، اما باید گفت امروزه هر دو واژه حکمت

مطالعه به سخن دیگر، فلسفه عبارت است از . شوند یمصورت کامالً متفاوت تعریف  و به شود یمگرفته 

ی که موضوعاتی نظیر ماهیت وجود و دانش یا چگونگی زندگی مردم، در حال ارهبدر هایی یهنظریا خلق 

و  هـا  فـرض  ست از نمایاندن و ظاهر ساختن پیشفلسفه علم عبارت ا. حکمت دانش پردازش شده است

را  ري خاصالگوي فکفیلسوف علم ممکن است نشان دهد که دانشمندان . تمایالت باطنی دانشمندان

ی که حکمت ناظر بـر قضـاوت   ، در حالسازند یمو مباحث علمی خود را بر آن استوار گیرند مفروض می

  . درست در طول زمان است

رایـج در   هـاي  یـدمان دامروزه، نظریه سازمانی که بر دیدمان کارکردگرایی استوار است، در پرتو دیگـر  

گـراي   د نظریه سازمانی بـا دیـدمان انسـان   مثال، نق انعنو به. علوم اجتماعی مورد نقد قرار گرفته است

هـاي علـوم    بی شک، هر یک از دیدمان. شده استمنجر  »نظریه ضد سازمانی« یريگ شکلبنیادي به 

اندیشـی   نگـري، قضـاوت درسـت، و غایـت     نده حکمت خاصی است که در آن جـامع اجتماعی در برگیر

سعی دارد، چیستی نظریه سازمانی را بر مبنـاي حکمـت    این مقاله. طور متفاوتی تعریف شود به تواند یم

  .  اسالمی مورد نقد  و بررسی قراردهد

  

  

  

  

  

1. wisdom 
2. philosophy 
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  تعریف حکمت

را ظرفیت قضاوت درسـت در مسـائل مربـوط بـه زنـدگی و      ) حکمت(فرهنگ لغت آکسفورد، فرزانگی 

، حکمت را )23:  2006(تیراف و هاکتور . کند یمرفتار؛ درستی قضاوت در انتخاب اهداف و ابزار تعریف 

تعریف  1حکمت را بر مبناي حس تناسب) 1994(راسل .  دانند یمتوانایی قضاوت درست در طول زمان 

منظور وي از تناسب، ظرفیت لحاظ کردن تمامی عوامل مهم در یک مسئله و پیونـد آنهـا بـه    . کند یم

عنـوان   بـه . شـود  یمـ  نگري تعریـف  به سخن دیگر، حکمت در مفهوم جامع. یکدیگر با وزن معین است

در . گران براي نابودي بشریت قـرار دهـد   کن است ابزاري را در اختیار سلطهمثال، تولید دانش اتمی مم

داشتن نیروي عقالیی . گري آمیخته شودن ن دانش مضر است مگر آنکه با جامعچنین حالتی، دنبال کرد

نیز در کنار آن مـدنظر قـرار    2احساساتاندیشی، بشر دوستی، و  ولید دانش کافی نیست، باید عاقبتدر ت

به موازاتی کـه انسـان از خـود    . از خودکامگی است 3راسل معتقد است که اساس حکمت، رهایی. گیرد

و به دیگران نیز توجـه   کند یمو به نسبتی که احساسات او کمتر جنبه شخصی پیدا  شود یمگرایی دور 

د تناسب بین منافع خود و دیگران نشانگر رشد حکمت بنابراین، ایجا. کند یم، حکمت در او رشد کند یم

طرفی کامل دنیا را ببیند، امـا حرکـت تـدریجی بـه سـوي       با بی تواند ینمالبته هیچکسی . فردي است

  . است یرپذ امکان طرفی یب

. هاست یدهپد »دانستن چرایی«معتقد است که  حکمت عبارت است از ) 2007(در تعریف دیگر، سینگر 

سازمان، حکمت سازمانی ناظر بر شناخت مدیریت از چرایی انجام کـاري، چرایـی انتخـاب    در مدیریت 

. دیگر مؤلفه حکمت عبارت است از تبیین هدف غـایی . هاست یتمأمورراهبردها، چرایی وضع اهداف و 

متالطم، هدف غایی یک موجودیت باید از نظر اجتماعی قابـل پـذیرش و بـاور     هاي یطمحبراي بقا در 

  .اشدپذیر ب

با ارزیابی از مفاهیم ضمنی حکمت و افراد حکیم، و  با اشاره به ایـن گفتـه   ) 2000(بالتس و اشتادینگر 

 سـابقه حکمـت را بـا تحلیـل و ترکیـب      هـاي  یژگیو، »حافظه فرهنگی مادر حکمت است«قدیمی که 

  

١. Proportion 

٢. Feelings 

٣. Emancipation 
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  : اند کردهتاریخی  به شرح زیر احصاء -فرهنگی

حکمـت تبیـین سـئواالت و    ) 2ضـاوت، و پنـد دادن اسـت؛    حکمت نشانگر سطح عالی از دانـش، ق ) 1

حکمـت شـامل دانـش در مـورد     ) 3راهبردهاي مهم و مشکل در مورد رفتـار و معنـی زنـدگی اسـت؛     

حکمـت در بـر گیرنـده دانـش بـا قلمـرو، عمـق،        ) 4دنیاست؛  هاي یسرگشتگدانش و  هاي یتمحدود

حکمت ) 6کامل از ذهن و منش است؛ و  افزایی حکمت شامل هم) 5ن غیر عادي است؛ مقیاس، و تواز

  . شود یمنشانگر دانشی است که براي سعادت انسان به کار گرفته 

 هـاي  یهنظرحکمت، بر تبیین رفتاري حکمت توجه کرده و  هاي یژگیوآنها همچنین به جاي تمرکز بر 

دي یا سـبک  رعنوان ویژگی ف مفهوم سازي حکمت به) 1: کنند یمحکمت را به شرح زیر تقسیم بندي  

 عنـوان  بـه مفهـوم سـازي حکمـت    ) 3سازي حکمت در قالب افکار دیـالکتیکی؛ و   مفهوم) 2شخصیتی؛ 

باالخره، آنها با رویکرد روانشـناختی، حکمـت را   . سیستم خبره که با معنی و سبک زندگی سروکار دارد

زنـدگی  «سـاخت   ، و آن را عامـل کلیـدي در  داننـد  یمـ خبرگی در رفتار و معنی کردن زندگی  عنوان به

  . کنند یمتلقی  »خوب

تفاوت قائل شده و معتقد  2و حکمت عملی 1که ارسطو بین حکمت نظري شود یمیادآور ) 1999(اودي 

است که حکمت نظري به باالترین شکل منطقی بودن اشـاره دارد، در حـالی کـه حکمـت عملـی بـه       

  .  ظرفیت قضاوت درست در موضوعات رفتاري اشاره دارد

  انشحکمت و د

النـگ،  (درسـت نباشـد    تواند یم، که این عقیده )1995ی، تاکوچ ا،کانون(دانش عقاید توجیه شده است 

 ییهـا  سـازمان در فضـاي ابـر رقـابتی،    . بنابراین، کیفیت دانش در نزد همگان یکسـان نیسـت  ). 2001

ـ کلامروزه دانش به منبع . هستند که از دانش با کیفیت باالیی استفاده کنند تر موفق شـده   یلتبـد  ديی

 یسـنت مـوثرتر از منـابع    یاربسـ ملـت   یک ياقتصادو  ینظامتوان  یمتحکدر  یمنبع ینچناساساً . است

 دانـش  يور بهرهدانش و  یفیتک يرو یمدار یازنما . ظاهر شده است) یهسرما یحت، و کار یروين، ینزم(

  .  یمکن کار مند نظامطور  به

  

1. Theoretical wisdom 
٢. Practical wisdom 
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دو عامـل   یـن اطور روزافزون بـه    به گر دانشدر جامعه ) یانسازمهر  يبقا ییمنگواگر ( عملکرد یتظرف

بهبـود   مـذاکره بحث، تعمق، مشـاجره، منـاظره، و    یقطرکیفیت دانش از ). 1994، دراکر(دارد  یبستگ

نوبه خـود اگـر پـردازش     ، دانش نیز بهآید یم دست بهکه دانش از پردازش اطالعات  طور همان. یابد یم

نگري یا  در  پرتو جامع تواند یماین پردازش متناسب با تعریف حکمت . امدانج یمشود به تولید حکمت 

ش، دانـش نیسـت، بلکـه    معتقد است که هدف غـایی پرسـ  ) 2007( ول ماکس. مطلوبیت صورت گیرد

زعم او حکمت عبارت است از تمایل، تالش فعال، و ظرفیـت تشـخیص آنچـه کـه در      به. حکمت است

  . لوب و با ارزش استزندگی براي خودمان و دیگران مط

ـ با تعریف حکمت به مثابـه دانسـتن   ) 2007(شاي و لی   دانـش  «، مفهـوم جدیـدي بـه نـام     هـا  یچرائ

به سخن دیگر، . کند یمپلی براي گذر از دانش به حکمت عمل  عنوان بهکه  کنند یمتعریف  1»هوشمند

  . دهد یمدانش هوشمند، چگونگی پردازش دانش و تبدیل آن به حکمت را نشان 

  )2007 ،یو ل يشا(دانش و ارتباط آن با حکمت  یگونه شناس. 1نمودار 

  
  

از دانش تولید کرد، اما در مقایسه با دانـش، بسـیار اسـتداللی و     توان یممطابق نمودار فوق، حکمت را 

هوشمندانه نظیر حافظـه،   هاي یژگیودانش هوشمند، شکل جدیدي از دانش با . خارج از دسترسی است

  . روز رسانی، و استداللی است هب شناخت،

  

1. Intelligent Knowledge (IK) 
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  )2007شاي و لی، (مقایسه دانش اولیه، دانش انسانی و دانش هوشمند . 1جدول

  دانش هوشمندانه  دانش اولیه  دانش انسانی  ها یژگیو

  انسان  منبع
یا دیگر  يکاو داده

  داده هاي یلتحل

داده  هاي یلتحلیا دیگر  يکاو داده

  با حسابرسی انسانی

  کمی و کیفی  عینی و کمی  کیفیذهنی و   مشخصه

  پایه دانش  CPU’s & RAM  مغز  حافظه

  خدمات مثبت به کاربران  استفاده بردبارانه  اجتماعی  شناخت

  خودکار  دستی  انفرادي  به روز رسانی

  استدالل در سیستم مدیریت دانش  ناتوان  خنثی  استدالل

 

موجودیـت دانـش   . 2کـالن  يهـا  دهداو  1موجودیت دانش: شود یمدانش هوشمند، از دو بخش تشکیل 

 ییهـا  دادهماننـد چـه   (، اطالعـاتی هسـتند   )ها فراداده(کالن  يها دادهخودش دانش است، در حالی که 

  . کنند یمکه موجودیت را توصیف )چه کسانی هستند، و غیره ها دادهتولید شدند، چه زمانی، کاربران 

  حکمت در اسالم

عالمـه  . م شرعی و معارف عقلی تعبیر و تفسیر کـرده اسـت  حکمت را به معناي احکا) 1391(مشکینی 

و «: سوره بقره معناي حکمت را به شرح زیر تبیـین کـرده اسـت    269در تفسیر آیه ) 1377(طباطبایی 

داللـت بـر    یعنـی است مخصوص افاده نوع،  یوزن کهاست  )فعلۀ( بر وزن )حاء( کسرهبه  حکمت کلمه

از  ینـوع  یـا اتقان و   و احکام ینوع يمعنابه  حکمتر آمده پس قالب د ینادر  که کند یم یمعنائنوع 

در معلومات  یشترب کلمه ینادر آن نباشد، و  یسست یارخنه و  یچه چنانکهو متقن است، آن  محکمامر 

 یچهـ  بـه  کـذب بطـالن و   کهاست  یناموارد  ینادر  یشمعنا، و شود یمو حق و صادق استعمال  یعقل

حـال انفـاق و وضـع     یانبخدا در آن  که یانیب ینکهاجمله داللت دارد بر  ینا. دوجه در آن معنا راه ندار

 یقمصـاد از  یکـی بشر را شـرح داده، خـود    یقیحق یزندگهمه علل و اسباب آن را و آثار صالح آن در 

  .است حکمت

دت مشتمل بر سعا ينحوبه  یعنیمطابق با واقع باشد،  که يا حقه یايقضاعبارت است از  حکمتپس 

  

1. knowledge entity 
2. meta-data 
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عـالم   یقحقـا از  یمعارفاگر مشتمل بر  یادرباره مبداء و معاد باشد، و  یهالهمعارف حقه  شر باشد، مثالًب

اسـاس   کـه  يفطـر داشته باشد، مانند حقائق  سروکارباز با سعادت انسان  کهباشد  یمعارفاست  یعیطب

  .»دهد یم یلتشکرا  ینید یعاتتشر

 ،اسـت  يکارو محکم  يدرستکار معنی حکمت به ت که معتقد اس) 1370به نقل از سید علوي، (مغنیه 

 یکسـ  یمحکـ .  شـود  یممتناسب خود از نظر کالم و عمل، حکمت گفته  یگاهجادر  یزچو به نهادن هر 

و  یلم، نه بر حسب کند یم یتواقعو عمل بر اساس خرد و  دهد یماست که کار محکم و درست انجام 

. آن یـود قو نـه خـارج از حـدود و     یرتـر دنه زودتر و نه  دهد یمو کار را به موقع انجام  ،یشخصعالقه 

 یمحکـ هر کس کار درست و محکم انجـام دهـد، او    ،اختصاص ندارد یاءاول و یاءانب، حکمت، به ینبنابرا

ـ آن است که عمل و کار، هـدف و غـرض مطلـوب     یمحکپس شرط در مفهوم حکمت و . است ، یعقل

  . کند ینتأمرا  یويدنو  ینید، یشرع

  مان مبتنی بر حکمتدید

داللت دارد که داراي گـروه علمـی طرفـدار بـوده و ظرفیـت حـل        يفکردیدمان بر یک نوع چارچوب 

و  سـاز  یشـه اند، یمنهپره يا مقولهساده،  اي یهنظرفراتر از  یدبارا  یدماند). 1996کوهن، (مسائل را دارد 

بـه   یبخشـ  یتهوعامل  عنوان بهآن  کارکرد، یدماند یک یینتع یاصلنقطه . دانست ساز یختاربه شدت 

، نوع یشیدناند یوهشرا در  یفراوان یراتتأثو  ها بازتاب کهاست  ها گزاره، قواعد و یاتنظراز  يا مجموعه

 ).1382، یمبلغ(هر دوران به همراه دارد  یِعلمو مسائل  ها پرسشپاسخ دادن، و چند و چون و تعداد 

 یـد بارا  یـدمان د. کـرد فرامـوش   یدنبارا  یاتنظربه  یشبخ یمعنو  یده شکلدر  یدماند يمحورنقش 

گرفتـه در سـلطه خـود را     شکل هاي یهنظر، یدماند. دانست یاتنظربخش به  یمعنبخش و  عامل روح

  . کند یمدار  یمعن

را  یکـدیگر سـخن   کـه  دهـد  یمـ  امکان یاتنظر، به صاحبان یدماند یتکلبرخاسته از  يفضادر واقع، 

 هـا  یـدمان د، بـدون  هـا  یـه نظر .، به بحث و جدل همـت گمارنـد  مشترك يمباد از يبستربفهمند و در 

 ینظمنه  کههستند  یزباناز مراعات قواعد دستور  یته یجمالت یاگوخواهند بود؛  یرمنطقیغو  یمعن یب

 ینقشـ  یـدمان د، یـب ترت یـن ابـه  . خیزد یبرماز آنها ) یرنقدپذ( ییمعناو نه  راند یم حکمبر آنها  یمنطق

  . است یاتیح، یهنظردادن به  شکلآن در  کارکرددارد و  یاتنظرر خلق د يمحور

اسـت،   یکـی همه آنهـا   یرینزبستر  کهگوناگون دانست  یاتنظراز  یريالجزا مجمع توان یمرا  یدماند
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  .برخوردار است یژهوو  يانحصار یمختصاتو  یتهو، از کدامهر  یول

  )1998 واسکوز،( دمانیو د هینظر نیارتباط ب. 2نمودار 

  

مـرتبط بـا    يهـا  فـرض معتقد هستند که علوم اجتماعی بر چهار دسته از پیش ) 1979(بورل و مورگان 

شناسـان   تمـامی جامعـه  . شناسـی اسـتوار هسـتند    شناسی، ماهیت انسان، و روش شناسی، معرفت هستی

ش بررسـی آن  از دنیاي اجتماعی و رو ییها مفروضهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر  موضوعات خود را به

  .اند کردهبنا 

، و تحلیـل  )گرایـی  ینیعدر مقابل  گرایی یذهن(شناسی  بر مبناي دو بعد هستی) 1979(گان بورل و مور 

کـه   اند ساخته، چهار دیدمان جامعه شناسی را مطرح )در مقابل تغییرگرایی 1ییگرا نظم( شناختی  جامعه

  .بنیادي ساختار گرایی) 4نسان گرایی بنیادي؛ و ا) 3ی؛ گرایتفسیر) 2کارکردگرایی؛ ) 1: ازد عبارتن

دهنـد بـه شـرح زیـر قابـل       یمهاي علوم اجتماعی را پوشش  یهنظر، چهار دیدمانی که 3مطابق نمودار 

  :تبیین هستند

گرایـی تقریبـاً    شناسی نظم و عینیـت  اکید بر جامعهدرهم آمیختن تا این دیدمان ب: دیدمان کارکردگرایی

 . گیرد یمتجربی انجام شده در قلمرو مطالعات سازمانی را در بر  همه مطالعات نظري و

درهم آمیختن جامعه شناسی دگرگـونی بنیـادي بـا عینـی گرایـی،      ا این دیدمان ب: گرایی بنیاديساختار

گري مارکسیستی تئوري سازمان معرف نگرش ساختارگرایان نقد. شود یمنقدگري کارکردگرا را موجب 

  

1. regulation 
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 . سازمانی استدر قلمرو عمومی نظریه 

تعامل رویکردهـاي   گرایی شناسی نظم و ذهنی درهم آمیختن جامعها این دیدمان ب: دیدمان تفسیرگرایی

 . کند یمشناسی و پدیدار شناسی را در مطالعه کارکرد سازمانی معرفی  روش شناسی، قوم

نـی گرایـی درهـم    دیدمان جامعه شناسی دگرگـونی بنیـادي را بـا ذه   این : گرایی بنیادي انساندیدمان 

اگر کسی این دیدمان را بکـار  . کند یمآمیزد و در لباس برابر نهاد یا آنتی تز دیدمان ساختارگرا جلوه  یم

  .گیرد، نتیجه نظریه ضد سازمانی خواهد بود

 )1979بورل و مورگان، ( یعلوم اجتماع يها دمانید. 3نمودار 

 
حکمت نظـري و عملـی    گفته، نوعیش ن هاي پییک از دیدمار با در نظر گرفتن مفهوم حکمت، در ه

سخن بـه میـان آورد؛    1توان از دیدمان حکمت گرا یمعالوه، با توجه به مفهوم دیدمان،  به. نهفته است

 . کند یمدیدمانی که درست قضاوت کردن را بر مبناي مکاتب فکري مختلف تبیین 

  المی کدام است؟مفهوم حکمت اسالمی چیست؟ نظریه سازمانی متناظر با حکمت اس

  

1 .Wisdom paradigm 
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  پژوهشروش 

بدین معنـی  . براي تبیین مفهوم حکمت اسالمی از روش تحلیل مضمون قرآن کریم استفاده شده است

که آیاتی که در آنها واژه حکمت و مشتقات در قران کریم به کار رفته است، احصاء و بر مبناي تفاسـیر  

آنگاه مفاهیم کلیـدي بـراي   . حصاء گردیدکلیدي براي تعریف حکمت اسالمی ا يها گزارهاز این آیات، 

در نهایت بر مبناي تلفیق مفـاهیم کلیـدي، حکمـت اسـالمی     . تعریف حکمت اسالمی استخراج گردید

  . تعریف گردید

بـدین  . براي تبیین نظریه سازمانی مبتنی بر حکمت اسالمی، از تحلیل گروه کانونی استفاده شده است

ص دیدمان منطبق با حکمت اسالمی اخذ و متناسب بـا تعیـین   معنی که دیدگاه گروه خبرگان در خصو

  . هاي نظریه سازمانی اسالمی تبیین شده است مؤلفهدیدمان همتراز، 

  پژوهش هاي یافته

  :پژوهش، در پرتو روش شناسی هاي زیر پاسخ داده شده است يها پرسش

  یتعریف حکمت اسالم

قرآن کریم رجوع کنیم که در آنها واژه حکمـت   براي تبیین دقیق مفهوم حکمت الزم است به آیاتی در

  ). 2جدول (یا حکیم مطرح شده است 

  

  حکمت در قرآن کریم. 2جدول 

 ترجمه فارسی متن آیه منبع

، )2(بقره 

129  

 یهِمعلَ یتْلُوا رسوالً منْهم یهِمفربنا و ابعثْ 

و  الْحکْمۀَالْکتاب و  یعلِّمهمو  یاتکآ

زَکِّیهِمی  أَنْت زإِنَّکک یزُالْعالْحیم  

تو  یاتآتا  یزبرانگاز خودشان  یرسولآنان  یانهمپروردگارا و در 

 شان یهتزکو  یاموزدب حکمتشانو  کتابو  کندرا بر آنان تالوت 

  یمیحک یزعزتنها تو  يآرتو  که کند

، )2(بقره 

151  

 یتْلُوارسوالً منْکُم  یکُمفکَما أَرسلْنا 

 یعلِّمکُمو  یزَکِّیکُمو  یاتناآ یکُمعلَ

و تابۀَ الْککْمالْح  وکُملِّمعتَکُونُوا ما لَ ی م

  تَعلَمونَ

همانطور که رسولی در میانه شما فرستادم تا آیات ما را بر شما 

یاد  به شمابیاموزد و  حکمتتانکند و کتاب و  تان یهتزکبخواند و 

  .دانستید ینمدهد آنچه را که هرگز خودتان 
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 ترجمه فارسی متن آیه منبع

، )2(بقره 

231  

و إِذا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْنَ أَجلَهنَّ 

به أَو سرِّحوهنَّ  به معروففَأَمسکُوهنَّ 

و ال تُمسکُوهنَّ ضراراً لتَعتَدوا و  معروف

ذلک فَقَد ظَلَم نَفْسه و ال  یفْعلْمنْ 

و اذْکُرُوا نعمت  اللَّه هزُواً یاتآتَتَّخذُوا 

 لَاللَّهعکُمما أَنْزَلَ  ی لَوعکُمی  تابِ ونَ الْکم

بِه و اتَّقُوا اللَّه و اعلَموا أَنَّ  یعظُکُم الْحکْمۀِ

 شَ به کلاللَّهی لءعیم  

آمد مدت خویش رسیدند به  به سرو چون زنان را طالق دادید و 

را  ها زندارید، و یا به شایستگی رها کنید، و شایستگی نگاهشان 

براي ضرر زدن نگاهشان ندارید که ستم کنید، هر کس چنین کند 

خدا را به مسخره نگیرید  هاي یتآبه خویش ستم کرده است، 

که بر شما نازل  حکمتنعمت خدا را بر خویشتن با این کتاب و 

د و بدانید که و از خدا بترسی دهد یمکرده و به وسیله آن پندتان 

  . خدا به هر چیز دانا است

، )2(بقره 

251  

 و جالُوت دقَتَلَ داو و بِإِذْنِ اللَّه موهزَمفَه

 و لْکالْم اللَّه ۀَآتاهکْما  الْحمم هلَّمع و

شاءی  مضَهعب النَّاس اللَّه فْعال د لَو به و

لَفَسدت الْأَرض و لکنَّ اللَّه ذُو  بعض

  ینَالْعالَم یعلَفَضْلٍ 

پس به خواست خدا شکستشان دادند و داود جالوت را بکشت و 

به او  خواست یمبداد و آنچه  فرزانگیخدایش پادشاهی و 

زمین تباه  کرد ینمی دیگر دفع بیاموخت اگر بعض مردم را به بعض

  . ولی خدا با اهل جهان صاحب کرم است شد یم

، )2(بقره 

269  

 یؤْتو منْ  یشاءمنْ  الْحکْمۀَ یؤْتی

 ذَّکَّرُیو ما  یراًکَث یراًخَ یأُوتفَقَد  الْحکْمۀَ

  إِالَّ أُولُوا الْأَلْبابِ

یافت،  حکمت، و هر که دهد یمرا به هر که بخواهد  فرزانگی

  . خیري فراوان یافت، و به جز خردمندان کسی اندرز نگیرد

 عمران آل

)3( ،48  

 وهلِّمعتا یالْک و ۀَبکْمالْح  راةَ والتَّو و

  یلَالْإِنْج

و تورات و انجیل  حکمتاي مریم خداي تعالی به عیسی کتاب و 

  . دهد یمتعلیم 

آل عمران 

)3( ،81 

 إِذْ أَخَذَ اللَّه ینَالنَّبِ یثاقَموآتَا لَم یتُکُمنْ  یم

 تابٍ وۀٍ ککْمقٌ حدصولٌ مسر کُمجاء ثُم

لما معکُم لَتُؤْمنُنَّ بِه و لَتَنْصرُنَّه قالَ أَ 

 أَخَذْتُم و تُملأَقْرَریع  کُمرذلقالُوا  يإِص

أَقْرَرنا قالَ فَاشْهدوا و أَنَا معکُم منَ 

  ینَالشَّاهد

آر زمانی را که خداي تعالی از انبیا پیمان بگرفت که هر  دیابه 

دادم و سپس رسولی آمد که  حکمتزمان به شما کتاب و 

تصدیق کننده دین شما بود ، باید به او ایمان آورید و او را یاري 

آیا اقرار کردید و پیمان مرا بر این معنا : خداي تعالی فرمود. کنید

پس شاهد باشید، من : فرمود. دیمآري اقرار کر: گرفتید؟ گفتند

  . نیز با شما از شاهدانم

آل عمران 

)3( ،164 

 نَّ اللَّهم لَلَقَدن یعؤْمثَ  ینَالْمعفإِذْ بیهِم 

 هِمنْ أَنْفُسوالً مستْلُوارلَ یعهِمیاآ یهت  و

زَکِّیهِمی  ومهلِّمعی و تابۀَ الْککْمإِنْ  الْح و

  ینٍمبضَاللٍ  یلَفکانُوا منْ قَبلُ 

ه تحقیق خدا بر اهل ایمان منت نهاد که رسولی از خودشان در ب

میان آنان برگزید که بر آنها آیات خدا را بخواند و نفوسشان را از 

احکام کتاب و شریعت و حقایق  هاپاك گرداند و به آن ها يبد

  اگر چه قبال در گمراهی آشکار بودند را بیاموزد، حکمت

، حسد از اینکه خدا از گویند یمو یا این سخنان به انگیزه حسد ما آتاهم اللَّه منْ  یعلالنَّاس  یحسدونَأَم ، )4(نساء 
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 ترجمه فارسی متن آیه منبع

54   فَقَد هناآتَفَضْلرآلَ  یاهإِبیم  و تابالْک

  یماًعظملْکاً  یناهمآتَو  الْحکْمۀَ

فضل خود به او داده و به ایشان نداده با اینکه این تازگی ندارد، 

و ملکی عظیم حکمت  بلکه ما از فضل خود به آل ابراهیم کتاب و

  . دادیم

، )4(نساء 

113  

 ال فَضْلُ اللَّه لَو لَوعکی  تملَه تُهمحر و

إِالَّ  یضلُّونَو ما  یضلُّوكطائفَۀٌ منْهم أَنْ 

 ء و أَنْزَلَ اللَّهیمنش یضُرُّونَکأَنْفُسهم و ما 

و علَّمک ما لَم  الْحکْمۀَالْکتاب و  یکعلَ

 کانَ فَضْلُ اللَّه و لَملَتَکُنْ تَععکظ ییماًع  

چیزي نمانده  کرد ینمو اگر فضل خدا و رحمتش از تو دستگیري 

از کفار تو را گمراه کنند هر چند که جز  اي یفهطابود که 

چون  زنند ینمبه تو ضرر  و خردلی کنند ینمخودشان را گمراه 

بر تو نازل کرده و چیزهایی به تو آموخته  حکمتخدا کتاب و 

بدانی و فضل خدا بر تو بزرگ  توانستی یمو نه  دانستی یمکه نه 

  . بود

، )5(مائده 

110  

 ییع یاإِذْ قالَ اللَّهنَ  سرْابممتاذْکُرْ  یمعین 

به  یدتُکأَوالدتک إِذْ  یعلو  یکعلَ

الْمهد و  یفالْقُدسِ تُکَلِّم النَّاس  روح

و تابالْک تُکلَّمإِذْ ع الً وۀَ  کَهکْمالْح و

 راةَ ونَ  یلَالْإِنْجالتَّوإِذْ تَخْلُقُ م ینِالطِّو 

کَهرِالطَّ ئَۀِیراًطَفَتَکُونُ  یهاففَتَنْفُخُ  یبِإِذْن یی 

و  یبِإِذْنو تُبرِئُ الْأَکْمه و الْأَبرَص  یبِإِذْن

 تإِذْ تُخْرِجویبِإِذْن یالْم  إِذْ کَفَفْت نویب 

فَقالَ  یناتبِالْبعنْک إِذْ جِئْتَهم  یلَإِسرائ

  ینٌمبهم إِنْ هذا إِالَّ سحرٌ کَفَرُوا منْ ینَالَّذ

یاد کن : به یاد آور روزي را که خداوند به عیسی بن مریم گفت

نعمتی را که بر تو و مادرت ارزانی داشتم زمانی که من تو را به 

یید کردم، و توانستی در گهواره و نیز در بزرگی با أروح القدس ت

رات و انجیل ، و توحکمتمردم تکلم کنی و زمانی که کتاب و 

از گل به صورت مرغی  يا مجسمهتعلیمت دادم، زمانی که 

و به پرواز  شد یمو به اذن من طیر  دمیدي یمو در آن  ساختی یم

، و کور مادر زاد و بیمار به مرض برص را به اذن من آمد یمدر 

و مردگان را به اذن من زنده و از گور بیرون  دادي یمشفا 

گاري را که من تو را از شر بنی اسرائیل آور روز یادبه ، کردي یم

حفظ کردم، همان بنی اسرائیلی که وقتی بر ایشان معجزه و بینه 

  . این نیست مگر سحري آشکار گفتند یمکفارشان  آوردي یم

نحل 

)16( ،125 

 عب یإِلادیلِس  کبۀِرکْمظَۀِ  بِالْحعوالْم و

 ملْهجاد نَۀِ وسیبِالَّتالْح هنُ إِنَّ  یسأَح

 لَمأَع وه کبنْ  به منربضَلَّ عسهیل  وه و

 لَمتَدأَعهینَبِالْم  

و پند دادن نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با  فرزانگیبا 

کوتر است مجادله کن که پروردگارت مخالفان به طریقی که نی

کسی را که از راه او گمراه شده بهتر شناسد و هم او هدایت 

  . را بهتر شناسد گان یافت

اسراء 

)17( ،39  

الْحکْمۀِ ربک منَ  یکإِلَ یأَوحذلک مما 

 یف یفَتُلْقو ال تَجعلْ مع اللَّه إِلهاً آخَرَ 

  جهنَّم ملُوماً مدحوراً

به  حکمتاست که پروردگارت از  هایی یوحاز جمله  ها ینا

با خداي تعالی خدایانی دیگر مگیر تا ) نیز( فرستاد و  یتسو

   مالمت زده و رانده از رحمت خدا به جهنم نیفتی

لقمان 

)31( ،12  

 لَقَد ناآتَوۀَلُقْمانَ  یکْمالْح  و لَّهأَنِ اشْکُرْ ل

لنَفْسه و منْ کَفَرَ  یشْکُرُفَإِنَّما  یشْکُرْمنْ 

شکر خدا را بجاي آور :) و گفتیمو به ا(دادیم  حکمتما به لقمان 

هر کس شکرگزاري کند، تنها به سود خویش شکر کرده و آن 
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 ترجمه فارسی متن آیه منبع

 فَإِنَّ اللَّهغَنم یحچرا که خداوند ) رساند ینمزیانی به خدا (کس که کفران کند،   ید

  .بی نیاز و ستوده است

احزاب 

)33( ،34  

 یاتآمنْ  یوتکُنَّب یف یتْلینَ ما و اذْکُرْ

 و ۀِاللَّهکْمکانَ  الْح یراًخَب یفاًلَطإِنَّ اللَّه  

تالوت  که حکمتخدا و  یاتآشما از  يها خانهو آنچه در 

  .لطف و با خبر است يداراخدا همواره  که، یدآور یادبه  شود یم

، )38(ص 

20  

 و لْکَهنا مدشَد آتَوناهۀَ یکْملَ  الْحفَص و

  الْخطابِ

به او دادیم و  حکمت) هم(و حکومت او را استحکام بخشیدیم، 

  .داوري عادالنه) هم(

زخرف 

)43( ،63  

 ا جاءلَم یسیعو بِالْبناتی  جِئْتُکُم قالَ قَد

 يالَّذلَکُم بعض  ینَلأُبو  بِالْحکْمۀِ

  یعونِأَطفَاتَّقُوا اللَّه و  یهفتَخْتَلفُونَ 

من «: آورد گفت) براي آنها ( و هنگامی که عیسی دالیل روشن 

تا برخی از آنچه را که در  ام آمده، و ام آورده حکمتبراي شما 

آن اختالف دارید روشن کنم پس تقواي الهی پیشه کنید و از من 

  .اطاعت نمایید

، )54(قمر 

5  

براي افراد لجوج ( است اما انذارها بالغه الهی  حکمتاین آیات،   بالغَۀٌ فَما تُغْنِ النُّذُر حکْمۀٌ

  .دهد ینمفایده ) 

جمعه 

)62( ،1  

االرض  یفالسموات و ما  یمافهللا  یسبح

 یمالحک یزالعزالقدوس  الملک

 کهخدا  یشستاو  یحتسبهمه به  هاست آسمانو  ینزمهر چه در 

  .مشغولند داناستو مقتدر و  پاكمنزه و  یپادشاه

جمعه 

)62( ،2  

 وثَ  يالَّذهعبیف ینَالْأُمی  منْهوالً مسر

 یعلِّمهمو  یزَکِّیهِمو  یاتهآ یهِمعلَ یتْلُوا

 و تابۀَالْککْملُ  الْحنْ قَبإِنْ کانُوا م یلَفو 

  ینٍمبضَاللٍ 

، پیامبري بزرگوار از جنس سواد یبکه در میان مردم وست آنا

ایشان برانگیخت تا بر آنان آیات وحی خدا راتالوت کند و ایشان 

 حکمترا از پلیدي جهل و اخالق زشت پاك سازد و شریعت و 

که پیش از این در ورطه جهالت و گمراهی  یبه درستبیاموزد و 

  .آشکار بودند

جمعه 

)62( ،3  

 بـهـم و یـلحـقـواهـم لمـا مـنـ یـناخـرو 

 یـمالحـکـ یـزالعـزهـو 

) مراد عجمند  )ص( یغمبرپاز  یتروابه  که(را  یگريدقوم  یزنـو 

 يخدااو  که یدفرما یتهداملحق شوند ) در اسالم (چون به عرب 

  .و مصلحت است حکمتبه  کارشمقتدر و همه 

  

با حکمت از دیدگاه قرآن بـر مبنـاي تفاسـیر احصـاء     زیر در رابطه  يها گزارهبا توجه به مفاد این آیات، 

 .گردید
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        *  269: 2  .مطابق با واقع باشد که يا حقه یايقضاعبارت است از  حکمت

به حقّ  یدنرسو  یقحقااز  یآگاهمعرفت و شناخت اسرار و  یمعنرا به  حکمت

  .اند دانسته
2 :269    *      

معرفت و شناخت اسرار "  شده از جمله ذکر یاديز یمعان  "حکمت"  یرتفسدر 

  "یهست جهان
2 :269      *    

هر کس آن را داشته باشد، خیري . حکمت به خودي خود منشاء خیر بسیار است

  .ر دارد و این خیر بسیار از این جهت است که منسوب به خداستبسیا
2 :269  *  *  *  *  

عقل  که یکسبر عقل است، پس    هم متوقف تذکر، و تذکراستمتوقف بر  حکمت

  .ندارد حکمتندارد 
2 :269  *        

. شود یمنظام اجتماعی با غلبه و دفع فساد برقرار .  نتیجه حکمت دفع فساد است

ت مبارزه با فساد، جلوگیري از متالشی شدن جامعه است که از طریق بنابراین، حکم

  .شود یمغلبه و دفع فساد مسیر 

2 :251  *      *  

  *  *  *  *  231: 2  .بر حکمت است) پند(موعظه  يابتدا

بنابراین، . حکمت نهی از امساك،جلوگیري از ضرر و تأمین مصالح بشر است

تشریع یک حکم الهی  "چرایی"بر  گفت مفهوم حکمت در این آیه ناظر توان یم

  .است

2 :231  *        

      *    151: 2  است یحصح ینشبو  تفکّر، دادن حکمت یمتعل

  *        151: 2  .دهد یمرا به انسان  یستهباو  یستهشا يکارهاقدرت انجام دادن  که یدانش، حکمت

        *  129: 2  .داند یمرا  ها عبادتحکیم کسی است که اسرار و علت تشریع 

وظیفه پیامبر تعلیم حکمت به مردم . داوند حکیم است، و حکمت آموختنی استخ

  .است
2 :129  *  *  *    

 یمترسدر قرآن  کهاست  ییها ضدارزشو  ها ارزش، اندرزها و »حکمت«منظور از 

  .شده است
2 :129        *  

، سازد یمخدا درپرتو آن دل را روشن  کهاست  یتیواقعو  ینشب، »حکمت«منظور از 

  .بخشد یمنور  یناییبچشم را با قدرت  کهانگونه هم
2 :129        *  

است، خواه  یدعقاو افعال و اخالق و  یااشبرمصالح و مفاسد  یآگاه، حکمتاز  مراد

  .ياخروباشد، خواه  یويدنآثار 
3 :48    *      
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منظور از کتاب، آن وحی است که براي رفع اختالف مردم نازل شده است؛ منظور 

  .معرفتی است که براي اعتقاد و عمل آدمی مفید باشداز حکمت، آن 
3 :48  *        

علم حقوق و شناخت رواها و  يمعناابن عباس، به  یانببه » حکمت«واژه 

  .حالل و حرام است یانارواها 
3 :48        *  

    *  *    164: 3  است یاسالم یعالمعارف بلند و  یعنیتعلیم کتاب و حکمت  تزکیه پیش شرط

    *  *  *  164: 3  .م حکمت احکام الهی، رهایی از گمراهی استنتیجه تعلی

      *    54: 4  .است ، فهم و قضاوت»حکمت«مراد از 

خداوند حکمت را به افرادي که داراي شایستگی نبوت و والیت هستند، عطا کرده 

  .است
4 :54  *      *  

  *        54: 4  .شده است ارزانی  کهاست  دانشی حکمت

  *  *  *  *  113: 4  .است جب عصمتمو) دانشو علم (حکمت 

حکمت همانند حصاري است که صاحب آن را از خطا و گمراهی مصون داشته و از 

  .دارد یمضرر رساندن به دیگران در امان نگه 
4 :113  *      *  

  *        110: 5  ینید یآگاهدانش و هنر نوشتن و علم و 

  است یاهتبو بد و صالح و  یکنو شناخت  ینشببه مفهوم » حکمت«واژه 
16 :

125  
      *  

مراد از . حکمت به معناي اصابه حق و رسیدن به آن به وسیله علم و عقل است

حکمت حجتی است که حق را نتیجه دهد، آنهم طوري نتیجه دهد که هیچ شک و 

  .وهن و ابهامی در آن نماند 

16 :

125  
*  *      

شنونده از   قلب کهشود  یادآوري يطور یکن يکارها(سه طریق حکمت، موعظه 

سخن گفتن از (و مجادله ) گردد یمتسل یجهنت، و در کند یداپ، رقت  یانبآن  یدنشن

  .همان سه طریق منطقی برهان، خطابه و جدل هستند) یجوئنزاع و غلبه  یقطر

16 :

125  
*        

    *  *  *  39: 17  .استگفته شده  قرآندر  کهاست  یثابت احکام، حکمتمراد از 

  *        39: 17  و رواها و نارواها ها ارزشو ضد  ها ارزش توانایی شناخت

در اسرار  فکرو بر اساس  یدآ یدپد یالهمعرفت  یهسادر  کهاست  ینشیب، حکمت

  .یافتبه آن دست  توان یمبه حقّ، نور و تقوا  یدنرسو  یهست
31 :12    *      

 یبندگانسان را به  که یشناختاست،  یقعم، همان فهم، معرفت و شناخت حکمت

  )).ع(به نقل از امام باقر (د وا دارد و از گناهان بزرگ دور ساز یآسمانا و رهبر خد
31 :12    *      
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  *        12: 31  حق و عدالترفتار براساس  و کردن درست عمل نتیجه حکمت، 

  شکرگزارتا  کردرا وادار  اودادن به لقمان،  حکمت. الزمه حکمت شکر منعم است

کلمه حکمت به .هست یزن شکربه او مستلزم امر به دادن  حکمت یقتحق، و در باشد

معناي معرفت علمی است در حدي که نافع باشد، پس حکمت حد وسط بین جهل 

  .است) زیرکی(و جربزه 

31 :12  *        

      *    20: 38  .است یدتردقابل  یرغو  یقینی، محکم، معارف حکمتمراد از 

  *        20: 38  به حق رسیدن بینشدانش و 

است، و مراد از آن، معارف حق  حکماز  ینوع يمعنادر اصل به  ـکـمـتح کـلمـه

مستلزم   فصل الخـطـاب. برساند کمالبه انسان سود بخشد و به  کهاسـت  یمتقنو 

انـسـان  کـهآن اسـت  يمـعـنـابـه  فصل الخـطـاب کلمه. داشتن حکمت است

و  کند یکتفکآن را  را داشته باشد، و بتواند کالم یک یلتحلو  یـهتـجـزقـدرت 

دو نفر متخاصم  ینبدر  یحصحمعنا با قضاوت  یناو  ،کندحق آن را از باطلش جدا 

  .منطبق است یزن

38 :20  *        

      *    63: 43  حکمت یعنی بینش دادن به مردم

 یالهمعارف  حکمتو مراد از  ،معجزات یلقباست، از  یناتب یاتآ، یناتب مراد از

  .و اخالق فاضله حقه یدعقا یلقباست، از 
43 :63  *        

 دین مفاهیمو مقررات و  ایمانو تقوا و عدالت و  توحیددانش منظور از حکمت 

  .خداست
43 :63        *  

    *  *  *  5: 54  ، حکمت بالغه الهی استقرآن

و معارف و فرهنگ باعظمت آن است  شریف، قرآن گویارسا و  حکمت

دارد و بسنده  کارآییبشر  هدایت براياست و  معنویتو  کمالدر اوج  که

  است

54 :5        *  

از   بالغه  کلمهشود، و  يبرداراز آن بهره  کهاست  یحق کلمه يمعنابه   حـکمت

 یولحد مسافت،  ینآخراست به  يا روندههر  یدنرس يمعنابه  کهمـاده بلوغ است 

 حکمت"  ، پسشود یمهم استعمال  یزيچهر  کمالو  یتتـمـامدر  یـهکـنـابه طور 

و از جهت اثرش  ینقصخودش  یهناحباشد، و از  کامل کهاست  یحکمتآن  "الغهب

  .نداشته باشد يکمبود

54 :5  *        

        *: 16 )برهان یاحجت(یعنی رسیدن به حق به وسیله علم و عقل که از نظر منطقی  حکمت
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و مبتنی برمقدمات  کند یمکه بدون شک و ابهام مخاطب را به سوي حق هدایت 

  .ستا از مصادیق آن استعقلی و بدیهی 

125  

  علم و عقل یقطربا مصالح و مفاسد امور از  ییآشنا یعنی حکمت
16 :

125  
  *      

و . پذیرد ینم شکستهر گز  کهاست  يمقتدر يمـعـنـابه  یزعز  کلمه

از جهل و  يواز  یعمل یچه کهاست  یکـس   ، وکارمتقن  يمعنابه  یمحک  کلمه

در نظر  یمصالحآن  يبرا، و کند یمبا علم  کند یم، هر چه شود ینم یناشگزاف 

  .بنابراین، حکیم کسی است که مصلحت اندیش است. گیرد یم

62 :1  *        

 آید یمقرآن بر  یاتآاز  کهاست  یقیحقاهمان معارف و  ینجاادر » حکمت«راد از م

را  سعادت او هاي ینهزمبه او،  یحصح ینشبنگرش انسان به جهان و دادن  ییرتغو با 

  .سازد یمفراهم 

62 :2    *      

و مشتبه  مـشـکـل یمـعـانـ یـرتـفـسـالفـاظ و  یـانبـ "کـتـاب یـمتـعـل"  مـنـظـور از

 که یقتیحقعبارتست از معارف  کهاست  "حکمت یمتعل"  در مقابلش .ستا آن

 یتلوا"، و فرموده کرده یاتآبه  یرتعب یکبارقرآن متضمن آنست، و اگر از قرآن 

 ینا يبرا "الکتاب یعلمهم و"نموده و فرموده  کتاببه  یرتعب یگردو بار  "یاتها یهمعل

خدا به سبب آن بر  کهاست  ینعمتدو عنوان  ینااز  یکهر  يبرابفهماند  کهبوده 

  . استبشر منت نهاده

62 :2  *        

اشاره به  "حکمت"اشاره به اصل دستورات اسالم باشد، و  "کتاب"ممکن است 

  .ار آنفلسفه و اسر
62 :2      *    

    *      2: 62  .منع کردن به قصد اصالح است یمعنحکمت در اصل به 

  *        2: 62  .خداست احکامو مقررات و  شرایعجا عبارت از  ایندر  حکمتمقصود از 

 کهعـمل حق و سرچشمه گرفته از فطرت،  و عـبـارت اسـت از عـلم حـــکـــمـت

اساسش فطرت است، در  کهرا اسالم  یند یتعال يخدا. کند یم دعوت اسالم بدان

 یندمـتـضمن دعوت  کـهدربـاره قـرآن  وحق خـوانـده،  یند کالمشاز  یاتیآ

مالزم با  که ياعتقادو  يرأاز  است عبارت و حق ،"الحق یال یهدي" است فرموده

 حکمتاست، چون  حکمتهمان  ینا، و مطابق با واقع باشد، و یغرشد بدون 

مـخـلوط بـه  یکـذبـ د،باش محکمدر صدقش  که اي یدهعقو  يرأعبارت است از 

در دنـبـال نـداشـتـه  يضـرر یـعـنـیبـاشـد،  مـحـکـمآن نـبـاشـد، و نـفـعـش هـم 

 یاتآ یانگربآن و  يمتصد)  ص(رسول  که یقـرآن یـمتـعـل ،یـنابـنـابـر . باشد

62 :2  *        
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 گزاره

 منبع

: سوره(

)آیه  

 تفسیر

 نمونه نور المیزان
مجمع 

 البیان

 یانمدر  که کند یانبمردم  يبرا کهاست  ینا کارشاست و  حکمت یمتعلآنست، 

در فهم مردم و در دل مردم از تصور عالم وجود و  که يعـقـائدهـمـه اصـول 

 کـدامـشحـق، و  کـدامـش کـردهاز عـالم اسـت رخـنـه  یجـزئ کهانسان  یقتحق

مـردم بـه آن  کـه یعـمـل يهـا سـنـتـدر  یـزنـو بـاطـل اسـت، و  یخـرافـ

و  یـاتغـا، و عـنـوان آن گـیـرد یمـل عـقـائد مـنـشـاء مـعـتـقـدنـد، و از آن اصـو

  .تاس یخرافباطل و  کدامحق، و  کدامشمـقـاصـد اسـت، 

 

مفهوم حکمت، صاحبان حکمت، و آثار حکمت را از دیـدگاه قـرآن،    توان یمفوق،  يها گزارهبا توجه به 

  .به شرح جدول زیر احصاء کرد

  دیدگاه قرآن کریمتبیین حکمت از . 4جدول 

  مفهوم حکمت

  معرفت به سودمندي و ضرر چیزي

  معرفت به چرایی احکام و سنت الهی

  مصلحت اندیشی و جامع نگري

  آگاهی از کار لغو و گزاف

بازداشتن از نادرستی و (  منع کردن به قصد اصالح

  )ناراستی

  .مطابق با واقع باشد که يا حقه یايقضا

  داشتن تفکر و بینش صحیح

   ها ارزشو ضد  ها ارزش نایی شناختتوا

  معرفت استوار و عاري از کذب 

  تسلط به منطق برهان عقلی و ارائه بینه

  اصابه حق از طریق علم و عقل

  ظرفیت تمیز حق از باطل و توانایی روشنگري

   یدتردقابل  یرغو  یقینی، محکممعارف 

  یقعمفهم، معرفت و شناخت 

 یدعقااخالق و  ،الافع، یااشبرمصالح و مفاسد  یآگاه

  دانش انجام کارهاي شایسته و بایسته

  به حق رسیدن بینشدانش و 

  )صاحبان حکمت(حکیم 

  خداوند

  پیامبران

  )مانند لقمان(افراد برگزیده 

  افراد شایسته 

  آثار حکمت

  رهایی از گمراهی

  خیر بسیار

  مصونیت از خطا

  شکرگزاري
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  دفع فساد

  حق و عدالترفتار براساس 

  اییگر کمال

  درست عمل کردن

گفت حکمت در اسالم یک مفهوم چند بعدي و چند وجهی است کـه بـه    توان یم، 4با توجه به جدول 

نگري براي اصابه حق، قضـاوت   اندیشی و جامع حکمت، ظرفیت مصلحت«: شرح زیر قابل تعریف است

اهی از چرایـی  استوار و درست، معرفت به سودمندي و ضرر یک عمل، تسلط بـه برهـان عقلـی، و آگـ    

    ».احکام و سنت الهی است

  حکمت هاي مؤلفهابعاد و . 4نمودار 

  
با چهار بعد معرفـت، ظرفیـت، قضـاوت، و     توان یم، حکمت را شود یمدیده  4همان طور که در نمودار 

دیگـر   يهـا  سازهنیازي به توضیح نیست که حکمت نیز مانند بسیاري از . برهان مورد سنجش قرار داد

بـاالترین سـطح آن اسـت، و مـراد از آن     ) نهایت و غایت حکمت(رجانی است که حکمت بالغه داراي د

  ). 1377طباطبایی، (حکمتی است تمام و کمال که به خودي خود و از حیث آثار، نقصانی ندارد 

  گرا حکمتمبانی نظریه سازمانی 

نظم گرایی در تبیین سازمان  نظریه سازمانی بر دیدمان کارکردگرایی است که بر عینت گرایی و يابتدا

قـدرت و   :زیـر اسـتوار اسـت    يها گزارهنظریه سازمانی در محدوده دیدمان کارکردگرایی بر . تأکید دارد
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  . دهند یمتضاد مفاهیمی هستند که ماهیت خود سازمان را تشکیل 

.  شوند یمصورت مستقل دنبال  اف فردي متنوع و متضاد است که بهاز منافع و اهد يا مجموعهسازمان 

سازمان مجموعه متکثري از . شود یماست که از طریق آن تضاد در منافع حل و فصل  اي یلهوسقدرت 

 . دارندگان قدرت است

وجـود   صورت اجتماعی بـه  در نظر گرفت که به اي یدهپدواقعیت اجتماعی مانند سازمان را باید به منزله 

سازمان وسیله اسـت بـراي   . کند یمت اجتماعی تغییر صور و به یابد یمصورت اجتماعی تداوم  ، بهآید یم

از دیـدگاه  . وبر قابل تحقق است گانه ششدستیابی به دقت، اعتماد و کارایی که از طریق اجراي اصول 

،  نظریـه سـازمانی بـه    )1979بورل و مورگان، (بنیادي و ساختارگراي بنیادي  يگرا انسان هاي یدماند

نظریه سازمانی با تأکید بر روش، تدبیر، و انضباط، باعث از خـود   :ه  استشرح زیر مورد انتقاد قرار گرفت

داري و اسـتثمار   مان ابزاري است براي سلطه سرمایهساز شود یمبیگانگی، و مانع تحقق انسانیت واقعی 

 .کند ینمنظریه سازمانی به تحلیل روابط طبقاتی توجه . انسان

 نـه عقالنیـت جـوهري    شـود  یمـ قالنیـت ابـزاري تبیـین    در نظریه سازمانی، رفتار انسانی بـر طبـق ع  

طور خودآگاه یا ناخودآگاه نقشی فعال و دقیق در تحقیر انسان در محـیط کـار    پردازان سازمانی به نظریه

، و از گیـرد  یمـ نظریه سازمانی نقش دولـت را نادیـده    .نظریه سازمانی فاقد تحلیل تاریخی است .دارند

 .اعی محیط خارجی غافل استاهمیت حیاتی عوامل کالن اجتم

در  یـز چو بـه نهـادن هـر     ،اسـت  يکارو محکم  يدرستکارمعنی  اگر بپذیریم که حکمت در اسالم به

قابل طـرح اسـت کـه     سوال، آنگاه این شود یممتناسب خود از نظر کالم و عمل، حکمت گفته  یگاهجا

شـک،   اسالمی سازگار است؟  بـی  با حکمت آیا نظریه سازمانی که بر دیدمان کارکردگرایی استوار است

سـالمی  با تعریف حکمت ا ییکار کر گراگفت که نظریه سازمانی مبتنی بر  توان ینمجواب منفی است، 

  .و تناسب تأکید دارد، سازگار باشد که بر درستکاري، محکم کاري

حکمـت  براي تعریف نظریه سازمانی مبتنی بر حکمت اسالمی، در درجه اول باید دیـدمان سـازگار بـا    

اسـالم در پـی   . اسالمی را تعریف کرده و سپس، نظریه سازمانی متناظر با آن دیدمان را مطرح سـاخت 

، بایـد  رو یـن ااز . به نظام اجتماعی مبتنی بر قسط و عدل است داري یهسرماتغییر بنیادین جامعه از نظام 

اسـتوار   گرایـی  ینـی ع، بـر  از سوي دیگر، از نظر هستی شناسـی . گفت بر تغییرگرایی بنیادي تأکید دارد

، حکمـت اسـالمی در قلمـرو سـاختارگرایی بنیـادي قـرار       هـا  یدماند يبند طبقهبنابراین، مطابق . است
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  . گیرد یم

نظریـه سـازمانی   «هرچند طرفداران دیدمان ساختارگراي بنیادي سعی دارند، در مقابل نظریه سازمانی، 

 شـود  یمنوین تکیه  هاي یتمارکسف بیشتر بر دیدگاه را تعریف عملیاتی کنند، اما در این تعری »بنیادي

  .که با دیدگاه اسالمی سازگار نیست

اسـالمی چالشـی اسـت پـیش روي      مبتنـی بـر حکمـت    »گرا حکمتنظریه سازمانی «بنابراین، ایجاد  

اسـالمی در اداره امـور    در واکنش به نیازهاي حکومت رود یمپردازان مدیریت اسالمی که انتظار  نظریه

 هـاي  یژگـی ودر این پژوهش، برمبناي تحلیل گروه کـانونی،  . طور جدي به آن پرداخته شود می، بهعمو

  . دیگر مطابق جدول زیر احصاء گردید هاي یهنظردر مقایسه با  گرا حکمتنظریه سازمانی 

  مرتبط با سازمان هاي نظریهمقایسه . 5جدول 

  نظریه سازمانی  ویژگی
نظریه ضد 

  سازمانی

 نظریه سازمانی

  گرابنیاد

نظریه سازمانی 

  حکمت گرا

 گراي بنیادي انسان کارکردگرایی موقعیت دیدمانی
ساختارگراي 

  بنیادي

ساختارگراي 

  بنیادي

منشا فکري 

مسائل، استعاره و 

 مثال

  حکمت  تفکر دیالکتیکی علوم انسانی علم

 ها سازمان سطح تحلیل
نحوه سازماندهی 

 اجتماعی
  روابط طبقاتی

روابط فردي و 

  وهیگر

سازي  نحوه مفهوم

 جامعه
 سیستم

تقدم : کل نگري

شناخت ماهیت 

کل بر شناخت 

 اجزاي آن

سلطه و تعارض 

  اجتماعی

تأثیر متقابل فرد و 

  اجتماع

کانون 

 شناسی هستی
  فطرت  نقش دولت آگاهی ساختارها

مسئله غالب 

- اجتماعی

 اقتصادي

فقدان گسترده 

 رضایت شغلی

از خود بیگانگی 

 عمومی
  افراط و تفریط  بقاتیاستثمار ط
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  نظریه سازمانی  ویژگی
نظریه ضد 

  سازمانی

 نظریه سازمانی

  گرابنیاد

نظریه سازمانی 

  حکمت گرا

اصطالح عام براي 

توصیف جامعه 

 معاصر

جامعه صنعتی؛ 

 صنعتیا جامعه فر

داري،  سرمایه

جامعه تک بعدي، 

حکومت جمعی، 

فاشیسم مدیریتی 

 و امثال آنها

جامعه طبقاتی 

  مبتنی بر سلطه

نظام سلطه و 

  طاغوتی

نحوه نگرش به 

رابطه انسان با 

 طبیعت

رابطه 

 رقابتی/استثمارگر
 سازگار

غلبه انسان بر 

  طبیعت

استفاده مناسب از 

  طبیعت

 ابزار غالب تولید
فناوري صنعتی، 

 مبتنی بر کارخانه

فناوري جایگزین 

غیر شهري، (

مقیاس کوچک، 

 )تعاونی

فناوري و نیروي 

  کار جمعی

فناوري و نیروي 

  کار

به  مند عالقه

 حداکثر کردن
  عدالت  برابري خالقیت انسانی وري بهره

نگرش به شیوه 

 فناوري

به منزله نیروي مثبت 

 یا خنثی

به منزله نیروي 

 منفی

نیروي مثبت تولید 

  جمعی

نیروي مثبت تولید 

  براي پیشرفت

وضعیت فعلی 

 تولید

کمیابی و کمبودهاي 

 کلی

مازاد اقتصادي 

گسترده موجود در 

 سرمایه داري

  گونهاستثمار  حاکمیت سرمایه

شیوه تولیدي 

غالب مورد 

 حمایت

  اقامه قسط  کار جمعی صنعت یروي کارن/کار

شیوه غالب 

 معرفت انسانی
  شیوه عقلی و نقلی  دیالکتیک یابی درون منطق

رفتار انسانی بر 

 طبق
  عقالنیت جوهري  عقالنیت ابزاري عقالنیت ارزشی عقالنیت هدفمند

-موضع اخالقی

 سیاسی

احتماالً تغییر : درك

 نظام

طور قطع  به: درك

ترغیب یک 

 دتمامیت جدی

تعامل اخالق و 

  سیاست
  سیاست اخالق گرا
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چنین . گردد یمگرا پیشنهاد  ر براي تبیین نظریه سازمانی حکمتبا توجه به جدول فوق، رهنمودهاي زی

  . ناشی از نقدي است که بر نظریه سازمانی مبتنی بر دیدمان کارکردگرا وارد است یرهنمودهای

  مبانی نظریه سازمانی حکمت گرا. 6جدول 

گرا حکمترهنمود براي تبیین نظریه سازمانی  نقد نظریه سازمان ردیف  

1  
نظریه سازمانی گرفتار پذیرش مسائلی 

  .شود میاست که از طریق مدیریت تعریف 

نظریه پردازان سازمانی باید مسائل اجتماعی را 

اولویت داده و مسئله اصلی سازمان را عدم 

  .انتظارات جامعه بدانند سازي برآورده

2  

ریه پردازان سازمانی به طور خودآگاه یا نظ

ناخودآگاه نقشی فعال و دقیق در تحقیر 

  .انسان در محیط کار دارند

باید با فطرت انسانی  گرا حکمتسازمان  هاي نظریه

  .سازگار باشند

3  
نظریه سازمانی اصل کارایی را اولویت 

  .دهد می

حکمت اسالمی شرط الزم براي هر نظریه سازمانی  

  .است

4  
نظریه سازمانی به تحلیل روابط طبقاتی 

  .کند نمیتوجه 

مفهوم طبقه بندي جزء سازنده در هر نظریه سازمانی 

  .منسجم باشد گرا حکمت

5  
نظریه سازمانی بر تفسیري بسیار محدود و 

  .گمراه کننده از وبر مبتنی است

از فطرت  تر گستردهباید با عمق بیشتر و شناخت 

  .وبر همت گماشت انسانی به بازنگري اصول

6  
نظریه سازمانی نقش دولت را نادیده 

  .گیرد می

باید همسو با نظریه دولت  گرا حکمتنظریه سازمانی 

  .تبیین شود

7  
نظریه سازمانی متکی بر اخالق ابزاري 

  .است

باید توازن الزم بین اخالق  گرا حکمتنظریه سازمانی 

  .ابزاري و جوهري برقرار کند

8  
نظم گراست و  اي ظریهننظریه سازمانی 

  .پذیرد میتغییرات اصالحی را 

باید پویا، و تغییرات بنیادي  گرا حکمتنظریه سازمانی 

  .را پذیرا باشد

  .نظریه سازمانی اثبات گراست  9
باید تفسیرگرا  و انتقادگرا  گرا حکمتنظریه سازمانی 

  .باشد

10  

نظریه سازمانی اصوالً از اهمیت حیاتی 

عی محیط خارجی غافل عوامل کالن اجتما

  .است

باید در بستر سیستم  گرا حکمتنظریه سازمانی 

  .اجتماعی تحلیل و درك شود

11  

نظریه سازمان تالش دارد، با رویکرد بهبود 

تدریجی ایرادات خود را در طول زمان 

  .تقلیل و برطرف نماید

یک نظریه جایگزین است و  گرا حکمتنظریه سازمانی 

  .شود نمینی حاصل از اصالح نظریه سازما
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  نتیجه گیري

ار گرفته بصیرت در مورد شرایط انسانی، ابزارها و اهداف زندگی خوب مدنظر قر عنوان بهحکمت در کل 

بی شک، نوع بصیرت در مکاتب فکري و ادیان الهـی تفـاوت قابـل    ). 2000، بالتس و اشتادینگر(است 

نتـایج  . حکمـت در دیـن اسـالم اسـت     گر یهتوجحکمت اسالمی اصطالحی است که . دارند يا مالحظه

، قضاوت اسـتوار  یشیاند مصلحتبررسی حکمت از دیدگاه قرآن، نشان داد که حکمت اسالمی، ظرفیت 

  . و درست، معرفت به پیامدهاي رفتار، و آگاهی از چرایی قواعد ناظر بر زندگی انسانی است

داد که حکمت اسالمی بـا دیـدمان    جامعه شناسی، نشان هاي یدماندبررسی انطباق حکمت اسالمی با 

سـازمانی متـداول کـه در چـارچوب دیـدمان       هـاي  یهنظراز این رو، . بنیادي سازگار است يساختارگرا

 گرا حکمتبنابراین، تبیین نظریه . ، با حکمت اسالمی سازگاري چندانی نداردشوند یمکارکرد گرا مطرح 

آن بـا   يابتـدا کـه   اي یهنظراسالمی است؛  نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت استراتژیک در کشورهاي

پـردازان   انتظـار آن اسـت کـه نظریـه    .  قی شـود مایه مدیریت اسالمی تل جان تواند یمحکمت اسالمی 

خود را تدوین نماینـد تـا امکـان     هاي یهنظراسالمی در زمینه سازمان و مدیریت با رویکرد حکمت گرا، 

 يها سالدر  رفتهگ  صورت يها تالش. گر وجود داشته باشددی هاي یهنظراز  ها یهنظراین  اي یشهرتمیز 

اخیر براي تعریف و تحدید مدیریت اسالمی، سهواً یا عمداً با پذیرش دیدمان کارکرگرایی دنبـال شـده   

  . ندارند یخوان هماست که با حکمت اسالمی مورد تأکید در قران کریم 
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