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کند و به واسطه خلق و حسنی که می حکمت حقیقتی است که تمام شأن و مرتبه خود را از حکم و حق اخذ
توان حقایق را در زندگی شود. به واسطه فهم حکمت میدر پدیده و رخدادی قرار دارد، پدیدار می

فردی و اجتماعی جاری ساخت و فرد و جامعه را جلوه نزول احکام الهی نمود. برای فهم هر حکمتی الزم 
آنگاه به طلوع آن حکمت در هستی و زندگی انسانی  است ابتدا ارتباط آن را با حکم الهی دریافت و

تدریج با داشتن تعریفی مشخص از آن حکمت و ضرورت توجه به آن، به بروز و  رجوع کرد و به
رؤیت حاکمیت آن در زندگی پرداخت و با بهره گیری از بهترین مصادیقی که آن حکمت در آنجا قابل

ای اهم ساخت. تا اوالً به بلوغ خود رسیده، ثانیاً زندگی طیبهاست، امکان دستیابی به آن را برای خود فر
 .ای به تفصیل به محکمی از محکمات هستی متصل شویمرا تجربه کرده و در نهایت برای هر مسئله

علم یا شبه  ،و سنگ بنای هر باور و اعتقادیاعتقادات و باورهای اوست  ،سنگ بنای زندگی انسان
 شود. علمی است که در درون فرد جاری می

های غیر و علمانسان طعم زندگی را نخواهد چشید  علم قطعی و یقینی نباشد، ،باورهاوقتی آبشخور 
ها خواهند کشید و او را راههند داد و اینگونه انسان را به بیقطعی کار باورسازی را به دروغ انجام خواه

و  دگی انسان در گرو کشف محکمات استزن ،ین ترتیبه اب ه سقوط و هلاکت سوق خواهند داد.به ورط
 افتد. اگر در این مسیر توفیق نیابد حیات او به مخاطره می

شود که علمی پر فایده، با دار تأمین محکمات زندگی است حکمت گفته مین به علمی که عهدهدر قرآ
 ای برای خیر کثیر است. برکت و نیز نشانه

  1الْأَلْباب أُولُوا إاِلَّ یَذَّکَّرُ ما وَ کَثیراً خَیْراً أُوتِيَ فَقَدْ الْحِکْمَةَ یُؤْتَ مَنْ وَ یَشاءُ مَنْ الْحِکْمَةَ یُؤْتِي
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 می شوددهد و هر که صاحب حکمت شد، به تحقیق خیر فراوان به او داده حکمت را به هر که خواهد می
 و جز خردمندان اندرز نگیرند.

کسی که  گویی. ندسته «برکت»و  «کوثر»های کنند واژهی میکلماتی که معنای خیر کثیر را در قرآن تداع
 ردار شده است.وردگار برخاز این دو عطای پرو ت،دارای حکمت اس

و نیز نشانه  ،کشاندای است برای علمی که زندگی انسان را به صالح و فالح مینشانه اسم حکمت،
 .اشاره دارد باید و نبایدهاها و از سوی دیگر به به کشف هست و نیست یکه از سویاست حکمی 

 علم هدهنداز سوی دیگر نشانبودن ساختار هستی و  اسم حکمت از یک سو عالمتی است برای محکم
 که در ساختار هستی از جانب حکیم مطلق وجود دارد.ای است سیطره

شوند. زیرا خود واقف مید به شأن آن در شأن و منزلت حکمت همین قدر کافی است که تنها صاحبان خر
 از آن بهره دارند و زندگی آنها وابسته به آن است. 

به عبارت دیگر بهره کسی که دارای حکمت  ؛کنداو را شاکر می دهدوقتی خداوند به کسی حکمت می
  است مواجهه صحیح با هر نعمتی است.

 2 حَمیدٌ غَنِيٌّ اللَّهَ فَإِنَّ کَفَرَ مَنْ وَ لِنَفْسِهِ یَشْکُرُ فَإِنَّما یَشْکُرْ مَنْ وَ لِلَّهِ اشْکُرْ أَنِ الْحِکْمَةَ لُقْمانَ آتَیْنا لَقَدْ وَ
لقمان مقام حکمت دادیم. شکر الهی را به جا آور که هر کس خدا را شکر کند، در واقع به سود خود ما به 

 نیاز و ستوده است.، خداوند بیکندشکر کرده و هر که کفران 
، چرا که به واسطه اتصال به محکمات هستی، منجر به جنس حکمت از نوع فهم اوامر و نواهی الهی است

پذیر است به همین دلیل قرینه آیه وصیت ،. انسان دارای حکمتشودنی میدرک حکم الهی در هر شأ
 : است فوق که برای لقمان آمده برای هر انسانی اینگونه تقدیر شده
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 إِلَيَّ لِوالِدَیْكَ وَ لي اشْکُرْ أَنِ عامَیْنِ في فِصالُهُ وَ وَهْنٍ عَلی وَهْناً أُمُّهُ حَمَلَتْهُ بِوالِدَیْهِ الْإِنْسانَ وَصَّیْنَا وَ
 3الْمَصیر

سفارش پدر و مادرش را کردیم. مادرش او را با ناتوانی روى ناتوانی تحمل کرد و دوران  ،ما به انسان
شیرخوارگی او دو سال به طول انجامید. شکر مرا به جا آور و سپس از پدر و مادرت سپاسگزارى کن 

 که بازگشت شما به سوى من خواهد بود.
به همین دلیل در قرآن برای جاری شدن  ،ت از نوع مصلحت و منفعت منطبق با فطرت استمکجنس ح

پرستی معرفی شمارد و عمل به آن احکام را سرّ یگانهمیوحی احکام الهی را حکمت بر اشاحکام نورانی
 4کند.می

 سرّ ،ن بشارت بزرگو ای شود آن را یاد داد و یاد گرفتمی جنس حکمت آموختنی است، ،تراز همه مهم
 به سوی اوست.ل وحی به انسان و فرود آمدن انبیا نزو

 وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ
 5ضَاللٍ مُبینٍ مِنْ قَبْلُ لَفي

 و تالوت آنها براى را خدا آیات تا کرد مبعوث خودشان از پیامبرى نخوانده درس مردم بین در که اوست
 .بودند آشکارى گمراهی در آن، از قبل چند هر. بیاموزد آنها به را حکمت و کتاب و کند تزکیه را آنان

طعام صاحبان خرد  در خصوص حکمتی که است با کاوش کتاب حاضر در صدد آن ،بر اساس مطالب فوق
 آنبا آموختن تا بگشاید به روی خود و دیگران است، باب آموزش این موضوع مهم و کلیدی قرآنی را 

افزا را به دست آوریم و به این دستور بخش و روحامکان به دست آوردن رزق معنوی و طعام حیات
 منین علیه السالم جامه عمل بپوشانیم:ؤامیرالم
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 6کُمْ بِبَدِیعِ الْحِکْمَةِ فَإِنَّهَا تَکِلُّ کَمَا تَکِلُّ الْأَبْدَانُ.رَوِّحُوا أَنْفُسَ
 شوند.ها خسته میا نیز مثل بدنهزیرا جان ،های نو زنده کنیدهای خود را به حکمتنفس

د، نمند شوبهرهطعام به اندازه ظرف و توان خویش از این  بایدها، هر یک از انسانبر اساس روایت فوق 
بته متناسب با و ال ی قطعیهاشناختباورهایی است که مبتنی بر تداوم حیات و رشد انسان در گرو  زیرا

رزق و طعامی است که  ،به همین دلیل است که علم مناسب با ظرفیت انسانظرف و ظرفیت اوست. 
  باید:ین ترتیب برای تأمین این علم ه اشود. بموجب حیات و طراوت انسان می

 متناسب با هر مرحله از زندگی و رشد خود را شناسایی کند.نوی معطعام رزق و  .1
طعام را برای دستیابی به یک رشد سالم و صحیح شناسایی این رزق و نحوه استفاده درست از  .2

 کند.
 و چگونگی مقابله با آن را شناسایی کند. ها و موانع را در این مسیر بشناسدیبانواع آس .3
فره به که این س ری ممکن استخالق و مدبّ از جانبدوره، تنها در هر های مناسب حکمتشناخت  طبیعتاً

طعام و همچنین هر مرحله از رزق و ها و خصوصیات هر و ویژگیواسطه رحمت او گسترده شده است 
متناسب در هر مرحله و نحوه های حکمتزندگی انسان، در احاطه علم و قدرت اوست. بنابراین شناخت 

ازمند شناخت قوانین و بایدها و نبایدهای خالق مدبر است. این مهم در فرهنگ قرآن مندی از آن، نیبهره
حکمت یا به تعبیر دیگر هر رزق و از هر شدن  مندبهرهبرای شود که الزم است انسان نامیده می «حجت»

  مبتنی بر آن عمل کند.طعام و یا پرهیز از آن، 
از زندگی ، دستیابی به نهایت رشد در هر مرحله آنز مندی از حکمت و استفاده حکیمانه احاصل بهره

در معرض انسان  ،آنواسطه  بهکه  شودمیگفته بلوغ دستیابی به نهایت رشد در هر مرحله، به  .است
 کند. مندی بیشتری از حکمت را پیدا میو ظرفیت بهره گیردمیقرار مرحله بعدی رشد 
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از بلوغ قبلی  ،متناسب با ظرفیت خود دسترسی پیدا کند ین ترتیب اگر انسان به علم محکم و قطعیه اب
 .کنداش مهاجرت میخود به بلوغ بعدی

اقتضای دریافت حکمتی  ،واجد بودن بلوغی .دو مفهوم حکمت و بلوغ از لوازم یکدیگرند ،بر این اساس
هم مقدمه بلوغ و کشاند. حکمت فرد را به بلوغ باالتر می ،آورد و دریافت حکمتیرا در فرد به وجود می

 شود. نتیجه آن می هم
 حکم است. برخورداری از مقام  ،تواند بدان متصف شودکه انسان می دان بودنمقام باالتر از حکمت

افتد زمانی اتفاق می ،واجد حکم بودنواجد حکم بودن با حکمت داشتن متفاوت است.  ،ظاهراً در قرآن
و قضاوت در آن زمینه ها باید و نبایدارائه ت عبور کند و به حکم از حدّنسبت به چیزی در فرد علم که 

 رسد. مردم ببین 
علمی سرشار از حکمت دارد که به اذن الهی مأمور بر حکم  ،مانسانی که دارای حکم است به طور مسلّ

 دادن بر مردم شده است. 
ها ذخایر لی این انسانشود وهای مقرب میای خاص از انساندرست است که این موهبت تنها نصیب عده

حکمت بر بشر جاری  ،به برکت حکم شود. گوییا نصیب همه افراد بشر میاند و منفعت آنهو خزائن عالم
شود نمی کهطور همانتوان از حکمت سخن گفت و از منشأ آن سخن نراند. ین ترتیب نمیه اشده است. ب

 . مانددر نظام انسانی مسکوت  در مورد منشأ حکمت کاوش کرد و در مورد جریان یافتن آن
رسد ست که از ناحیه نزول حکم الهی به منفعت و کاربرد میا شود ایناقتضای علمی که با حکم قرین می

-، بدون درنگ درصدد اخذ آن برمیمن است و هر جا آن را بیابدؤو این همان حکمتی است که گمشده م

  آید.
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شود بیان نکته فوق است که به صراحت حکمت آن اشاره میترین نکاتی که در این کتاب به یکی از مهم
از حکم ای برخورداری کاربرد و فایده ،مصلحت ،منشأ هر منفعتزیرا  ،داندرا وابسته به حکم الهی می

 .استالهی 
بین است. از آنجایی که شود، علم حقیقت ها واقف میعلمی که بر فواید، منافع، کاربردها و منفعت

این کند. یت میؤهای مختلفی رحقیقت را در جلوهاست، در دار تدریج قرار گرفته یعنی یا در دنانسان 
شود. یت ظهورات آن میؤبلکه این تدریج است که باعث ر ،حقیقت نیست که متغیر چنین علمی است

ظهورات مختلفی از شب و روز باعث  ،خورشید که ثابت است و به دلیل تغییر وضعیت زمین مانند
  د.شومی

گاهی نور د، کشگاهی محرومیت می ،یت نور خورشید استؤرمعرض انسانی که روی زمین در 
کند و گاه تجلی کامل نور را شاهد است و در نهایت بروز، به روز یت میؤصبح ر خورشید را در هنگام

ز طلوع ش اشعاع نور ،یابدجریان می حکمت در ساحت انسانوقتی ین ترتیب ه ابشود. دیگر منتقل می
  کند.مختلف پیدا می یهایتا نهایت و انتقال به حکمت دیگر جلوه

این موضوع به  ،«فاتحه»دیده شد تا در که الزم  بندی کتاب حاضر استفهم این موضوع بنای فصل
است ای از حکمت تدوین شده خوبی به بحث و نظر گذاشته شود. بنابراین هر فصل کتاب بر مبنای جلوه

نه در فهم فرد و نه  ،ظاهر نشوددر آن بلوغی که اگر آن جلوه  ؛خوردن نیز بلوغی رقم میو بر اساس آ
 . دگیرنمیصورت رشدی  ،اشدر مراحل تکوین اختیاری

 شود:توجه به موارد زیر توصیه می ،در مطالعه کتاب حاضر
تفصیل در  حیات طیبه و در کتاب حاضر بر مبنای سه محور اساسی بلوغ،حکمت که آنجایی  از .1

 پیشگفتاری به نام فاتحه به تبیین این امر اختصاص یافته است. ،امور تنظیم شده است
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توجه به اینکه ایده کلی کتاب برای آشنایی انسان با حکمت و نیز دستیابی او به این خیر کثیر  با .2
 ت،بنابراین فصول بعدی کتاب بر اساس ثبو ،از فهم ثبوت حکمت تا چگونگی ابراز حکمت است

 عصاره و ابراز حکمت تنظیم شده است. بروز، اثبات، ظهور،
حیات طیبه و تفصیل در دل فصول  مطالب مربوط به سه محور اساسی زندگی یعنی بلوغ، .3

گانه گانه توزیع شده و در عین حال ممکن است غلبه مطالب فصلی با یکی از محورها سهشش
  باشد.

ت در برداشت به صورت نمودار هم ذکر شود. نمودارهای تا سعی شده است تا مطالب برای سهول .4
بیانگر قوس نزول و قوس نزول هستی و مفهوم گرفته از ال اله اال اهلل بر« لـا»فصل پنجم بر اساس 

که در کتاب خواهید دید حکمت به معنای فهم حقیقت ، زیرا چناناست« انا هلل و انا الیه راجعون»
 .از نزول تا بازگشت است ءشی

عظام به  یترین دستاورد کتاب حاضر، بررسی و تبیین جایگاه و مقام انبیارسد مهمبه نظر می .5
در مفهوم حکمت و نقش آنها در علیهم السالم ویژه حضرت آدم علیه السالم و انبیای اولواالعزم 

دستیابی به آن است. بر این اساس یکی از ارکان مهم فهم حکمت، قدرشناسی و دانستن ارزش 
   و جایگاه ایشان دانسته شده است.

گانه، روش پژوهش موضوعات بر در پایان کتاب در بخشی به نام خاتمه، بر اساس فصول شش .6
 اساس حکمت بیان شده است.

عناوین فصول کتاب  ،به همین دلیلسعی شده است مطالب کتاب به صورت اختصار بیان شود  .7
توان به صورت ی را دارند. همچنین حکمت را میحاضر، قابلیت ارائه به عنوان کتابی اختصاص
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، از این دکرکتاب مستقل بر اساس یکی از سه محور یاد شده )بلوغ، حیات طیبه و تفصیل( تبیین 
 موضوع حکمت از منظر قرآن بوده است.های سرشاخهکتاب حاضر در صدد طرح  رو

ایم و در بیشتر تکرار مطالب بوده ها مجبور بهبه دلیل تنیده بودن مباحث با هم در برخی از فصل .8
ایم که پیشاپیش از ماللت و ابهامی که مواقع نیز به دلیل اختصار از ذکر مطالبی خودداری کرده

  خواهیم.میدر برخی از مطالب پیش آمده عذر
های واالیی که در کتاب از آنها یاد در پایان از خداوند متعال خواستاریم که به یمن اسامی انسان .9

های ما را قلب ،و به نورانیت خود بکشدقلم عفو و غفران بر نواقص مطالب ارائه شده است ه شد
 نورانی نماید.

 فاتحه: منظرشناسی حکمت در قرآن
 ثبوت حکمت فصل اول:

 فصل دوم: ظهور حکمت
 فصل سوم: اثبات حکمت

 (حکومت و حاکمیتفصل چهارم: بروز حکمت )
 فصل پنجم: عصاره حکمت

 فصل ششم: ابراز حکمت
 از ظهور تا ابراز حقیقت هر چیز فصل هفتم:
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