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کار و برای هر باور، آموزه ای وحیانی و امری فطری و ضرورت داشتن حجت و برخورداری از حجیت در هر 
که در ساحت انسان تعریف می پردازد و به شود، میعملی دینی است. این امر، به چرایی هر عمل و باوری 

کردن راه ی ه روی انسان میبهای حق، مسیرهای درست را تبع آن برای چگونگی طی  گشاید. در واقع آن رو
کتاب به موضوع حجت تا رسیدن آن به ُحکم و  هر حجت و حجیتی، ُحکم و ِحکمتی است. در این 
که توجه به هر یک از این پنج منظر برای  حکمت از پنج منظر متفاوت نگاه شده است و عقیده بر آن است 

کافی استحجت  .دار شدن در زندگی 

وم ال عن ق «النذر یتغن فما بالغة مةکح»ائه تقبلون یم ال ألمر تعقلون و ال من أولیبسم اهّلل الرحمن الرح»
 «نیعباد اهّلل الصالح ینا و علیؤمنون السالم علی

کرد، و با حّجت خود بر قلوبشان آشکار است،  که با آفرینش مخلوقات بر مخلوقات تجّلی  خدای را سپاس 
گیری اندیشه موجودات را آفرید، زیرا اندیشه کار  که دارای ضمایرند، و خبدون به  دا ها در خور آنانی است 

ها را احاطه ها و دقایق آراء نهانرا شکافته و پیچیدگی های غیب. دانش او عمق پردهرا ضمیر نیست
 نموده است.

که او را )پیامبر اعظم صل ند تبت بلو از چراغدان نور و از مر اهّلل علیه و اله( از شجره انبیا یخدای را سپاس 
او  های حکمت اختیار نمود.و چشمههای بر افروخته در ظلمت، و از چراغ سرزمین بطحاقلب تپنده و از 

هایش را محکم و آماده ساخته و ابزارهایش را برای ، مرهمشتهگ انطّبش در میان مردم هطبیبی است بکه 
کوردل بر پیکرهها داغ نموده، تا هر جا الزم باشد: سوزاندن زخم گوش های  کر و زبانو  کهای  ار های الل به 

و دردهای حیرت است. این بیماران وجود خود را  های غفلتالج بیمارید. دارو به دست به دنبال عبند
اند. از این بابت به مانند زنه دانشی درخشان شعله نیفروختهروشن ننموده، و با آتش ،از انوار حکمت

پایان چرنده و   نهج البالغه( 108)قسمتی از خطبه  اند.سخت هایسنگچهار
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که اسالم را تشریع  که بخواهد وارد شود آسان نمودخدای را سپاس  ا ارکانش ر .و آبشخورهای آن را برای آن 
که به کسی  که قصد غلبه بر آن را دارد غیر قابل شکست و آن را برای  ن و آن آویخت پناهگاه ام در برابر آن 

گفت و شاهدبرای ورو که به وسیله آن سخن  کسی   د بر آن حریم سالمت قرار داد. آن را برهان ساخت برای 
که اندیشه کرد و فهم برای آن  که طلب روشنی  که به وسیله آن به دفاع بر خاست و نور برای آن  کسی   برای 

که راه حق جست، و بینایی برای  که آراسته به تدبیر شد و نشانه برای با فراستی  سی کنمود، و مغز برای آن 
ک که پند آموختکه عزم جزم  کسی  که و نج رد، و پند برای  کرد، و تکیهات برای آن  کسی تصدیق  گاه برای 

کرد. که صبر پیشه  گذاشت و سپر برای آن  که خود را به آن وا  که به آن مّتکی شد و آسایش برای آن 
ئم راهش بلند، جادهو آشکارترین مسلک ترین راهاسالم روشن هایش هایش روشن، چراغهاست، عال

اش گذاران است، جایزه دهنده مسابقهو جای ابقه، هدفش مرتفعدرخشان، میدان تمرینش آماده برای مس
اش اعمال شایسته، پایانش مرگ، میدان تمرینش و سوارانش شریف. راهش تصدیق، نشانه مورد رغبت

گذارانش قیامتدنیا، مح گرد آمدن مسابقه   106اش بهشت است. )قسمتی از خطبه و جایزه مسابقه ل 
 نهج البالغه(

که به انسان قدرت بخشیده تا پردهکتاب حاضر تالشی است در جهت سپ های غیب را اس از خدایی 
که برای واصل شدن انسان  کند. خدایی  یکی پس از دیگری در نوردیده و شناخت پروردگار را بهره خویش 

ئحجت را واسطه قرار داد. و به یمن حجت ،به خود کرد و مال که فهمی توان تفکر، تعقل و توجه را به او عطا 
 دهنده حقایق قرار داد. درپی و با شتاب هرچه بیشتر، به عنوان نشر دهنده و تفصیلپیعظام خود را 

حمِن  اهّلِل  ِبسِم  حیِم  الّرَّ الِت  * وَّ  الّرَّ العاِصفاِت  *ُعرفا   الُمرسَّ صفا   فَّ اِشراِت  * وَّ  عَّ شرا   الّنَّ ا نَّ *  رقا  فَّ  لفاِرقاِت * فَّ
الُملِقیاِت  و * ُعذرا   ِذکرا   فَّ

َّ
کهپی فرستادگان به ، سوگندُنذرا   أ  نشر به سوگند اند وتوفنده سخت درپی 

که نشری به دهندگان کننده آشکار و وضوح به خاص   و حجت اتمام] برای .کنندمی القا را وحی و .اندجدا
که برای یا بهانه[ رفع  . است دادنیرخقطعا   شویدمی داده وعده آنچه هشدار، 

فی به معنای سختی و دشواری بار نشده است بلکه به سهولت بر اساس حجت نه تنها بر انسان تکلی
کرامتی جاودانه و یگانه بار یافته است.  همراه با 
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گشوده شده است.  ،بر اساس حجت گرفته و راه آسمان به روی انسان   زندگی حقیقی معنا 
ز اثبات تا بروز و کتاب حاضر در پنج فصل به تبیین مفهوم حجت از ثبوت تا ظهور، از ظهور تا اثبات، از ا

کارکرد پرداخته است.  بروز تا 
که هر فصل را می نام دفتر را به هر فصل اختصاص  ،توان به عنوان فصلی مجزا در نظرگرفتاز آنجایی 

دفتر اول را از ظهور حجت آغاز  ،شوددادیم و برای اینکه فهم حجت ابتدا برای ما از ظهور آن مشخص می
کتاب به شرح زیر است:کردیم. بنابراین ترتیب فصو  ل 

که به روی انسان در زندگی دنیاییدفتر اول، ظهور حجت: این فصل به اولین حجت - اش هایی 
کند. گشوده شده است اشاره دارد. جریان حجت را از بهشت آدم و سپس هبوط او دنبال می

که بین حجت کار داریم و غایت این فصل در این است  که هر روز با آن سر و  آن حجت پایه هایی 
کرده و بتوانیم از آن حجت چگونگی ظهور حجت را  ،که در بهشت مثالی تبیین شده ارتباط برقرار 

ای از این داستان نیز پی های نهفتهبه دست آوریم. طبیعی است با مطالعه این فصل به بخش
 بریم.می

اره دارد و چگونگی الهی اشثبوت حجت: این فصل به سیر نظام هستی و نزول اسماء دفتر دوم، -
، حجت واسطه و شود طبیعی است از منظر صفات و اسماء الهیپیدایش حجت را یادآور می

 آید. دهنده انسان با حقیقت توحید است و نبوت به عنوان پایه اصلی بحث به شمار میارتباط
است اثبات حجت: منظور از اثبات حجت، چگونگی معنابخشی آن در زندگی انسان  دفتر سوم، -

گرفته و به ایمان و اطمینان حقیقی منجر می شود. بدین که با وساطت وحی و دریافت عقل انجام 
 ترتیب منظور از اثبات، چگونگی فهم و امکان دستیابی و دسترسی به حجت است.

که  دفتر چهارم، - بروز حجت: منظور از بروز، ظاهر شدن حجت در عرصه زندگی به نحوی است 
گرفته و توان با آن مومی اجه شد. بر اساس این رویارویی انسان در دو وضع هدایت و ضاللت قرار 

 یابد.بهشت و جهنم، سود و زیان و منفعت و ضرر برای او معنا می
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کارکرد حجت، مدیریت فهم  دفتر پنجم، حجیت )کارکرد حجت( - و حکمت: منظور از حجیت یا 
که در این حالت فرد می کارگیری حجت است  د از تمام مراتب فوق از ثبوت تا بروز را در توانو به 

کار بندد و با حکمی قطعی و ا کنصحنه عملی زندگی خود به  د. لهی هر عمل و باور خود را تثبیت 
کاربردی و متقن صورت می که بر اساس علمی  کاربستن حجت  پذیرد و به حکم به این به 

گفته میمی   شود.رسد، حکمت 
 وق:مطالب هر یک از پنج دفتر ف

 آوری شده است تا اتقان آن به اتقان وحی متصل شود.بر مبنای آیات قرآنی جمعصرفا   .1
کشف حجت در زندگی در اختیار ما قرار  .2 کامل قابل فهم است تا پنج مسیر برای  هر یک به صورت 

 گیرد. 
کلمات در  .3 کار رفته به طور مستقل تعریف شده است تا متشابه بودن  که در هر یک به  کلماتی 

کلمات برای ف صول مختلف از طرفی موجب سردرگمی نشود و از سوی دیگر فهم مراتبی از معنای 
کلمات را یک بار به صورت مستقل و بار دیگر به صورت  ما حاصل شود. بدین ترتیب الزم است 

کرد.  پیوسته مطالعه 
که الزم بودهندازهای تنظیم شده و از سایر آیات قرآن به امطالب هر دفتر مبتنی بر پایه فهم سوره .4  ای 

 استفاده شده است.
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کلینمحجت در نمودار یک.   ایی 

 

 ظهور حجت اول: دفتر
 ثبوت و معنابخشی حجت دفتر دوم:

 دفتر سوم: اثبات حجت
 دفتر چهارم: بروز حجت

گیری حجتدفتر پنجم: حجیت ) کار   (چگونگی به 
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