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ساختاری به حقیقت ملکوتی نازل شده انسان است که چیزی  ساختار وجودی انسان از منظر ذکر، نگاهی
رسد که جز نزول حق در مراتب و رجوع به حق در مراتب نیست. انسان در این سبر به آن چنان اوجی می

یابد. طبیعی است غفلت و نسیان از این رجوع به حق، منجر به دور به مقام بی نهایت اجر و پاداش راه می
 دهد.وت شده و فرد را در معرض محرومیتی ابدی قرار میشدن از فطرت و ملک

ی اشاره اهدستگکتاب به این درهای مختلفی قابل بررسی است. ساختار وجودی انسان در دستگاه
یکی از موضوعات د. این وجه اتصال که زپردامیبه وجه اتصال او به غیب و ملکوت  شود کهمی

 است. « ذکر» شودکه حقایق در او جاری میو به واسطه آنست  بودهاساسی در زندگی انسان 
و « سانعناصر ساختار وجودی ان»دیگری که در کتاب  آمده در این کتاب، در کنار طرح به دستطرح 

به فراخور نیازهای مخاطبان هر یک  تواند، میاستارائه شده « ساختار وجودی انسان از منظر عقل»نیز 
 مورد استفاده قرار گیرد. 

 ی که الزم است در مطالعه کتاب در نظر گرفته شود به شرح زیر است:برخی از مطالب
 عیه معصومین علیهم السالم به ساختار وجودی انسان از منظر ذکر ساختار غالبی است که در اد

تأکید این ساختار بر برقراری  آن پرداخته شده است و انسان از آن منظر معرفی شده است.
 ارتباط دائمی با خداوند است.

  در این کتاب ذکر و توجه نفس کلماتی مترادف در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب منظور از
 توجه نفس، نفس دارای صفت ذکر است. 

 شود. به همین ر در این ساختار عبارت از توجهی است که از نفس متنبه و هوشیار اظهار میذک
  های توجه نفس یکی از محورهای کلیدی کتاب است.    دلیل بررسی مؤلفه
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  توان محورها، موضوعات و مطالبی کهمیاین ساختار در قرآن و روایات و بررسی برای مطالعه 
 کند مورد توجه قرار داد.ح میانسان به حق را مطراتصال 

  و نیز ق، مریم  های اعراف، ص،های قرآن به ویژه سورهکتاب از مطالعه آیات و سورهکلی طرح
 به دست آمده است.ادعیه خمسه عشر امام سجاد علیه السالم 
    ارائه شده است.« ذکر؛ توجه نفس»تکمیل مباحث کتاب حاضر در کتاب دیگری به نام 

 اتصال هستی به هستی آفریندرس اول: 
 درس دوم: عطای علم و قدرت به هستی

 درس سوم: مراتب حیات در انسان
 مندی از حیاتدرس چهارم: ذکر، بهره

 درس پنجم: ذکر، توجه نفس
 درس ششم: قصد و حبّ

 ارادهدرس هفتم: علم و 
 درس هشتم: همراستایی و یکپارچگی

 درس نهم: علم به فقر و عصمت
 درس دهم: نقشه ساختار انسان از منظر ذکر
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