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نمای عقل در ساحت جامعه است و تعقل اجتماعی به معنای ارجاع موضوعات و تجلی تمام« رسول»
مسائل مختلف به ساحت رسول و حجت است، تا در پرتو این انطباق، وجوه مختلف حق و باطل 

کنند. در این میان فرائض و شناخته کمال خود دست پیدا  شده و انسان و جامعه، به نهایت رشد و 
کمیت رسول در جامعه را عینیت بخشیده، و امکان عملی شدن تعقل اجتماعی را هسنت ا، ساختار حا

کتاب حاضر سعی نموده ضمن تبیین ها فراهم میها و مکانها، در تمامی زمانبرای همه انسان کند. 
کمیت او در جامعه و نحوه مقابله ولی با ساختارهای بامشخصات ولی الهی، مبانی و روش طل و های حا

کند  .معارض را تبیین 

کتابکتاب تعقل اجتماعی  که با توجه به جامع یراهبرد یهااز  و وجوه  تیدر حوزه جامعه است، 
قرار داد. تعقل  یمورد بحث و بررس یمختلف یهاتوان آن را در مجموعه یمختلف موضوع مورد بحث، م

ان جهاد نرم در از ارک یکیتحقق تدبر در ساحت جامعه است و  یهاهیاز موضوعات و پا یکی یاجتماع
را به عهده دارد، و با توجه به مطالب مطرح  ادتیو ق یرهبر یساختارها صیو تشخ رهبرحوزه شناخت 

کتاب حاضر نقش تع ییشده در خصوص نقش جامعه در رشد و شکوفا در  یکننده ا نییعقل در انسان، 
 مراحل رشد دارد. رامونیمباحث پ

 یعمل پوشانده و با نفس را جامهمقتضیاِت حق تا ، مأمور شده انسان چون خلیفه خدا بر روی زمین است
که اابدیراه  یقرب اله مطمئن، به بارگاه حق بوده و  یاز نقطه آغاز تا انجام، همگ ریس نی. واضح است 

که ا یاسماء و صفات اله یجز تجل یزیراه، چ نیا تیانسان در نها بینص  زیخود همه چ نینخواهد بود، 
که شئونات  یو رستگار دتانسان و عامل سعا یزندگ یاساس محور اصل نیاست. بر ا او، آن است 

کند. الزم است انسان  یتیو موقع دهیمختلف حق و باطل را در هر پد شناخته و تنها بر اساس حق عمل 
منظور خداوند  نیا یگردد. برا یاله تیفالح، مشمول هدا نیبه ا لیشناخت و ن نیبه ا افتنیدست  یبرا
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را به سالمت  ریشناخته و مس راههیآن، راه را از ب یافشانعقل مجهز نمود تا بتواند در پرتو نور یانسان را به قوا
که در ا یط گرو ح یمندعقل و بهره ییشکوفا انیم نیکند،  انسان قرار  یاجتماع اتیکامل از آن، تنها در 

 است. یو بررس لیاز دو منظر قابل تحل قتیحق نیداده شده است. ا
که در ذات خود اجتماع یانسان موجود او در  لیها و فضایاز توانمند یقابل توجهاست و بخش  یاست 
کنار عبادت، به عنوان  یدیامت واحده توح لیشود. چون تشکیاش شکوفا میاجتماع یساحت زندگ در 

که تا عقل در یروشن م قت،یحق نیاز رهگذر ا شود.می خلقت انسان شناخته یهااز فلسفه یکی شود 
عاقالنه و سعادت  یبه زندگ یابینقش نکند، دست یفاینکرده و ا دایانسان ورود پ یزندگ یساحت اجتماع

 است. معاشرت با مردم به عنوان رأس عقل عنوان شده ات،یو مقدور نخواهد بود؛ در روا سریمندانه م
گز ییایدن اتیدر ح یآدم که الزم است با تم یمختلف یهانهیخود همواره در معرض انتخاب   زییاست 

کند. طب ییشناسا تیقعرا در هر مو نهیگز نیو شر، بهتر ریوجوه خ که ا یعینموده و به آن عمل   نیاست 
گرو شناخت مجموع خالل هر  درو اعتبارات مطرح شده  نیو قوان یگذارروابط، نظام ارزش ۀمهم در 

که پا یدر حال نی. اردیگیصورت تحقق به خود م تیموضوع و موقع روابط و  یریگو اساس شکل هیاست 
کمال خود، تنها در  قتیبه حق زیتعقل ن نیبنابراانسان است. حیات اجتماعی  بر آن، یمبتن یهانظام و 

 کند.یم دایانسان ظهور و بروز پ یاجتماع اتیح
که به  یعقالن اتیفرع بر ح کیجامعه نه به عنوان  ادشده،ی ۀبر اساس دو نکت و سعادتمندانه انسان، 

گ که نیدر او مورد توجه است. از ا تیعقالن یریعنوان بستر شکل   تیده از اهل بوار اتیدر روا روست 
در . شودیم یعاقل معرف یهانشانه از یکیشناخت زمانه به عنوان علیهم السالم،  عصمت و طهارت

های اجتماعی چون ملوکیت، والیت، غنی شدن گیرودار انسان را در کینشانه عاقل بودن  یگرید تیروا
 ین موارد اضافه شده است.ارد بیشتری چون معامله و مصاحبت نیز بر ااند. در روایت دیگری موبیان نموده
کمال رسیده در همچنین  کاظم علیه السالم به جناب هشام، بروزات عقل به  در روایت امام موسی 

شده است. رهبر  ین دست بیاناضع و موارد دیگر از ااز صفات اجتماعی چون بذل مال، توای مجموعه
رحمه اهلل »، در ترسیم مظاهر عقالنیت امام خمینی «دام ظله»ای معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه
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دشمنان، تزریق ساالری دینی، ایستادگی و مبارزه در مقابل چون انتخاب نظام مردم ، به مواردی«علیه
که مالحظه م کردند. همانطور  شود یروحیه اعتماد به نفس در جامعه و ملت، و تدوین قانون اساسی اشاره 

که به عنوان مظابرده، جنبهامی مظاهِر نامتم کامال اجتماعی دارد  هر عقالنیت برای یک فرد مطرح های 
 اند.شده

که با  یمعن نیحق در ساحت جامعه است، بد نیشدن قوان یدار جارعهده یمبنا، تعقل اجتماع نیبا ا
وجوه مختلف حق و باطل را شناخته و بر اساس  ،یبه ساحت عقل اجتماع یامسأله ایارجاع هر موضوع و 

 رود: یبه شمار م یتعقل اجتماع یالزمه اصل ،یشناخت سه محور اساس انیم نیآن عمل شود. در ا
 آن گاهیو شأن و جا یشناخت عقل اجتماع 
 یبه ساحت عقل اجتماع یاعشناخت نحوه ارجاع مسائل و موضوعات اجتم 
 کردن آن هایعقل اجتماعی و روششناخت موانع ت  برطرف 

کتاب حاضر سع گ نییو تب یمورد بررس ادشدهی یشده است تا محورها یدر  . در دو فصل نخست ردیقرار 
 یکردن آن، عقل اجتماع دایپ تینیع یدر ساحت جامعه و چگونگ تیساختار هدا یکتاب، با بررس

آیات قرآن و روایات  گرفته است. آنچه از مجموع قرار یجامعه مورد بررس تیشده و نقش آن در هدا یمعرف
که نقش عقل در جامعه به عهده  نیشود ایم افتیدر «علیهم السالم»اهل بیت عصمت و طهارت  است 
کرده  قتیکامل حق یاو را تجل ،یرسول با منبع وح قیو دق قیعم وندیپ قتیرسول و حجت است. در حق

نقش حجت به عنوان ظهور  انیم نی. در اردیگیصورت م یدر پرتو ارجاع به و یکه شناخت هر حق و باطل
گرفته است. مشخصصورت  رسول در جامعه به ینیع  مورد توجه قرار 

که صرف شناخت رسول و حجت برا بلکه  ست،ین یکاف یتحقق تعقل اجتماع یمشخص است 
که فرا یشناخت نحوه ارجاع مسائل به ساحت عقل اجتماع شناخت حق و باطل را در جامعه  ندیاست 

گستردگ یدر حال نیکند. ا یکامل م که  ارجاع مسائل و موضوعات  جامعه، امکان یدگیچیو پ یاست 
گون زندگی اجتماعی به یک شخص را، امری دشوار و یا اصال نشدنی  و ابعاد ایزوا رمختلف، آن هم د گونا

وفایی عقل مردم بوده است، زیرا سعِی دین و شریعت الهی ی الهی نیز بر شککند، اساس رسالت انبیامی
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کاملی از فضائل ها، ساختار رسول و حجت را در جامعه و سنت همواره بر این بوده تا با اراده مجموعه 
کند تا امکان عمل  نیانسان ها فراهم شود. بر ا یبرا یدر هر زمان و مکان ینمودن تعقل اجتماع یاقامه 

کتاب ن آنها را ذکر  نیفرائض و سنن پرداخته و مهم تر گاهینقش و جا نییبه تب زیاساس فصل سوم و چهارم 
 کرده است.

 یدر تحقق ارجاع به عقل اجتماع یاساس اتیو برطرف نمودن آن از ضرور یشناخت موانع تعقل اجتماع
 ناممکن است. یشدن تعقل اجتماع یبوده و بدون آن عمل

گرفته از  کتاب حاضر، با بیان ساختارهای باطل و انواع انحرافاِت صورت  به  ،یتعقل اجتماعفصل پنجم 
کدام م ینادرست و ساختارها یباورها انیب  نییبا آن را تب یدازد و نحوه مبارزه تعقل اجتماعپر یغلط هر 

 نموده است.
که فهم بهتر ا ادآوری دیدر خاتمه با کتاب  از جمله ییازهاین شیدانستن پ ازمندیکتاب ن نیشد  مطالعه 

 ناس است. یساختار وجود زیانسان و ن یساختار وجود
و  شنهاداتینوشتار را از پ نیا سندگانیشود، نو یاز همه اصحاب نقد و نظر و صاحب نظران تقاضا م

گرفته و به  تیمورد عنا زهیوج نیاست ا دینگذارند. ام بینص یانتقادات خود ب و قبول حضرت حق قرار 
کبری  یبن لهیاز ارادت خدمت عمه سادات عق یعنوان نشان  پذیرفته شود. «سالم اهلل علیها»هاشم، زینت 

 فصل اول: عقل و تعقل در ساحت جامعه
 فصل دوم: ساختار وجودی عقل اجتماعی

کردن تعقل اجتماعی  فصل سوم: نهادینه 
کردن تفکر بنیادی در جامعه  فصل چهارم: نهادینه 

 فصل پنجم: موانع تعقل اجتماعی
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