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که بزرگی و عظمت آن معادل عظمت خلقت و مخلوق است. هر مخلوقی به تناسب عقل حقیقتی است 
عه این عظمت که معصوم خلقت است یابد. طبیعی است مطالبهره از عقل است که شرافت و عظمت می

ای از این دایره وسیع و قلمرویی بی کران دارد. این کتاب سعی کرده است تا به قدر وسع تنها به جنبه
حقیقت یعنی جنبه ساختاری آن، از منظر قرآن و روایات و ادعیه بپردازد. این ساختار که در واقع همان 

کننده کمال وجودی جانبه ابعاد وجودی انسان بوده و تعیینکننده همه ساختار وجودی رسول است معرفی
 باشد.او می

سخن از عقل و تعقل، والیت عقل و ساختار عقل سهل ممتنع است. زیرا آنقدر در معرض دید است و 
توان به فهم یدارد که نم ین آورد و آنقدر منزلت و شأن رفیعچیزی بر زباتوان از آن یواضح، که نم

 دقیقی از آن رسید. 
حیرت و تعجب از این مخلوق عظیم  شود،هر بار که با نگاه تأمل، علم و تحقیق به آن نظر افکنده می

 ترین وصف او عبد بودن و مطیع خالق بودن اوست. شود. مخلوقی که مهمالهی بیشتر می
حضور انسان به طور مستقیم به  یرفعت مقام عقل آن چنان است که هر واقعه مهم و غیر مهمي در زندگ

و  یها در گرو شکوفایی اوست و هر نابودها و پیشرفتها و تکاملیدارد. همه آبادان یو ظهور او بستگ
 باشد.یبه واسطه فقدان حضور او م یهلاکت

 است.  یهاست و جلودار و امام هر فتح و نصرتیامیر همه خوب

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 ساختار وجودی انسان از منظر عقل
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

نیست. بر اساس درک همین نیاز  نیاز حقیقیساختار عقل در بررسی دقیق، چیزی جز نیاز و توجه به بی
تواند به اسماء الهی توجه نماید و سببیت را از آنها فهم کند و بر همین اساس خالص است که عقل می

 تواند هر حقیقت هر فعلی را تنها به یک فاعل واحد احد نسبت دهد.است که می
اگر در معرض شهود قرار  شناس هستی است، چشم بینایی که تنها به دیدن هست انس دارد وعقل هست

 گیرد شاهدی صادق است. 
توان به نظام اسماء الحسنای الهی دست یافت. وجه خدا را هم تنها به تنها به وسیله عقل است که می

بهره است توان مشاهده حقیقت را ندارد و به تعبیر توان شناسایی کرد. کسی که از عقل بیواسطه عقل می
 خورد. ها غوطه میو در پلیدیقرآن کر و کور و الل است 

ها یک پیام اساسی دارد و آن اینکه هر قدر این گوهر گرانقدر ارتباط ساختار عقل با ساختار همه خوبی
ها تنها شود. حرکت انسان به سمت خوبیدر انسان بیشتر شکوفا شود، قیام با جهت کمال نیز شکوفا می

های غیر قابل جبرانی برای فرد ن و شکوفا نشدن آن خسارتگذرد و ناشناخته بودو تنها از مسیر عقل می
 و جامعه به بار خواهد آورد.

ساختار عقل با ساختار رسول هستی و مالئکه عظام ارتباطی ناگسستنی دارد. شکوفایی عقل به معنای 
 انس با رسول و مالئکه و قرار گرفتن تحت والیت ایشان است.

توحید کاربردی و قرار  امام و امامت، سخن از رسول و رسالت، شود گوییوقتی از عقل سخن گفته می
 گرفتن در ذیل والیت است. 

های رسول و های رسول و نبی الهی است و اگر از ویژگیهای عقل در واقع ویژگیبدین ترتیب ویژگی
 های عقل اشاره شده است. شود در واقع به ویژگیامام نیز سخن گفته می
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شود گویی از فطرت ناب و خالص الهی ی انسان است. وقتی از عقل سخن گفته میعقل همان گوهر فطر
 شود.که نفخه الهی است سخن گفته می

تواند عقل شکوفا شده خود را در و چه جالب و زیباست هماهنگی هستی در درون و بیرون انسان، که می
از راه دور و نزدیک سالم بدهد، قالب رسول و امام در فضایی خارج از وجود خود مشاهده کند. به او 

اش معنایی واحد داشته باشد و همه به از حاضر و غایب او تبعیت و اطاعت کند و برای او مرده و زنده
 منزله تبعیت و اطاعت از عقل درون خود باشد.     

وافري از  حظ و بهره یم و عظیم القدر سخن گوید که داراتواند درباره این موضوع فخییم یکس
مندی از قرآن و روایات ای به جز بهرهشکفتگی و فالح باشد. از این رو برای معرفی این گوهر ناب چاره

 السالم نیست. اهل بیت علیهم
ت و این تحقیق مبتني بر آیات نورانی و سخنان ارزشمند اهل بیت عصم یبر همین اساس قالب اصل

یبا همه آیات و روایات پیرامون عقل استخراج انجام این پژوهش تقر یطهارت علیهم السالم است. برا
 از آنها در این کتاب استفاده شده است.   یشده و به دلیل حجم بسیار زیاد آن از برخ

توسط این مجموعه به رشته تحریر در آمده  یهمچنین به دلیل اهمیت موضوع عقل و تعقل کتب متعدد
 است:

صورت اجمال به جایگاه عقل در ساختار وجودي  به« تبیین عناصر ساختار وجودي انسان»در کتاب 
 انسان اشاره شده است.

ه است. در شد ینقش این گوهر پاك در تدبر و تفکر بررس« تدبر؛ چیستی، چرایی و چگونگی»در کتاب 
 که نگاه خردورزانه به عاقبت است نیز اشاره شده است. یسنجعاقبت یهااین زمینه به مهارت
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به رابطه بین تفکر و تعقل و ضرورت این ارتباط، و همچنین چگونگی « ینیادپرورش تفکر ب»در کتاب 
 پرداخته شده است. یحقایق توسط این گوهر نوران یبررس

عقل و تعقل پرداخته شده  یبلوغ انسان از جهت شکوفای یهابه دوره« فرآیند رشد یبررس»در کتاب 
 است.

و به  یدانو حجت یابیحجت ی)عقل( در چگونگ ینقش این برگزیده هست« از حجت تا حکمت»در کتاب 
 مورد توجه قرار گرفته است. یکار گرفتن حجت در زندگ

و عمل بر اساس  یدانگارش است به نقش عقل در حکمتکه در حال ن« از حکمت تا بلوغ»در کتاب 
 حکمت اشاره شده است.

توسط این عطیه محمود  یهم زیبایدر رابطه با حمد که در حال نگارش است به نقش ستودن و ف یدر کتاب
 )عقل( پرداخته شده است.

از ساختار وجودي  یتوان آن را نوع دیگردر واقع می است. یساختار ینگاه این کتاب به عقل نگاه
انسان معرفی کرده و مطالب یاد شده در کتاب را به عنوان تکمیل مطالب یاد شده در کتاب ساختار 

 وجودی انسان دانست.
تدبر در این  یاز موضوعات مرتبط با عقل و چگونگ یکتاب حاضر در قالب فاتحه به بیانی در ابتدا

شده بخش پرداخته شده است. ضمناً به مخاطب محترم وسعت مطالب پیرامون عقل نشان داده گوهر حیات
 به موضوع عقل نیز گوشزد شده است.  یو ساختار یو تفاوت نگاه تدبر

مفهوم عقل در آیات و روایات پرداخته و ظهور آن را  یر مرسوم به بررسسه فصل اول کتاب به شکل غی
 کند.یم یمعرف یوجود انسان به طور اختصاص در هستي و
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اولواالباب، شود. این ساختار که با ساختار اولوااالبصار، در فصول بعدی کتاب به ساختار عقل اشاره می
هایی معرفی شده و سپس ارتباط ابتدا در قالب مولفه رد،اولوالعزم و اولوااالمر و اولواالنهی تطبیق دا

 های ساختار وجودی عقل با ساختار وجودی انسان مورد بررسی قرار گرفته است. مولفه
های ساختار وجودی عقل در رویارویی و مدیریت هر یک از عناصر ساختار وجودی انسان به مولفه

گیرند. بر همین اساس والیت عقل بر ی به خود میصورت صفات مختلفی تجلی یافته و عناوین مشخص
فعل و عمل(  توان در هر عنصر از ساختار وجودی انسان )مانند تفکر، علم،ساختار وجودی انسان را می

های تقویت عقل و شکوفایی آن را بر اساس همان عنصر از ساختار به صورت مجزا مطالعه کرد و راه
 ود.وجودی به صورت مهارتی مطالعه نم

های شکوفایی عقل را تهیه کند و تفصیل آن را کتاب حاضر تنها توانسته است فهرستی اجمالی از مهارت
 های بعدی واگذار کرده است. به پژوهش

دهد در عین اینکه مطالب را به بسیار جالب است که بدانیم مطالعه ساختار وجودی عقل به ما اجازه می
ریزی داشته م در خصوص مهارتی کردن آنها در زندگی نیز برنامهصورت بنیادی مطالعه کنیم، بتوانی

 باشیم.

 شود:یمطالعه بهتر این کتاب به خواننده عزیر توصیه م یبرا یدر انتها تذکرات   

است ضرورت دارد تا این روایات با تأمل خوانده شود  یبا توجه به اینکه قالب اصلي کتاب روای .1
 گردد. یو از مطالعه سریع و غیر دقیق آنها خوددار

به طور مسلم روایات انتخاب شده در ذیل عناوین مشخصی قرار گرفته است، درحالیکه همین  .2
استفاده قرار داد. به تعبیر دیگر قلمرو  توان ذیل عناوین دیگری نیز موردیروایات را م

ترند، لذا توجه به این روایات هم بدون در نظر موضوعات روایات از عناوین مطرح شده وسیع
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را از کتاب چند برابر  یتواند فهم کلهای ارائه شده مينهای داده شده و هم با عنواگرفتن عنوان
 کند. 

شرح و بسط توضیحات خودداری شده است. چه این که با توجه به بنیادی بودن مطالب کتاب از  .3
 شد.اگر بنا به شرح و بسط بود مطالب کتاب چند برابر می

از آنجایی که ساختار عقل بر نیاز و رفع و رافع نیاز استوار است سعی شده تا هر فصل با دعایی  .4
نیاز،  اظهار ارادت از امیرالمومنین علیه السالم خاتمه یابد تا ضمن اهمیت موضوع نیاز و رافع 

 قلبی خود را به ساحت عقل کامل اعالم نماییم.
ای این ای به بررسی آیات تعقل در قرآن پرداخته تا ضمن بررسی واژهابتدای کتاب را با فاتحه .5

ای در نحوه شکوفایی عقل موضوع در قرآن ادبی برای شروع باشد و نیز در انتهای کتاب خاتمه
 تا ادب را که از لوازم عقل است تجربه نماییم. توسط رسول بیان شده است،

بینیم ولی زیبایی و جذابیت موضوع از طرفی و به طور مسلم طرح این موضوع را در لیاقت خود نمی
 رود و ...،اهمیت آن برای تولید علم و شناخت انسان و اینکه این موضوع پایه هر تحولی به شمار می

لذا از ساحت ربوبی و نبوی و علوی برای چنین جسارتی استغفار کرده  طمع طرح آن را به ما داده است،
   شمار برای خود، خوانندگان، مردم جهان و هستی هستیم. و خواستار عفو و فضل و عنایت بی

 فاتحه
 فصل اول: هستیِ عقل

 فصل دوم: انسان و عقل
 فصل سوم: شکوفایی عقل

 (اولواااللبابفصل چهارم: ساختار عقل )
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 (ساختار وجودی اولوااالبصارفصل پنجم: والیت عقل بر تفکر )
 (اختار وجودی اولواالعلمسفصل ششم: والیت عقل بر علم )
 (ساختار وجودی اولواالعزمفصل هفتم: والیت عقل بر فعل )

 (ساختار وجودی اولواالیدیفصل هشتم: والیت عقل بر عمل )
 (ساختار وجودی اولواالمرنهم: ساختار وجودی جامع عقل )فصل 

 شکوفایی عقل در پرتو رسول و امام :فصل دهم
 شکوفاکننده عقلرسول خاتمه: 
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