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استفاده انسان از قوای مختلف وجودیاش و نیل به سعادت حقیقی و راستین، نیازمند شناخت معیارهای 
الهی و عمل مبتنی بر آن است، بر این اساس توانایی تعقّل در انسان نهاده شد تا به واسطه آن بتواند 

را بر اساس مبناهای حقیقی عالم هستی ساماندهی نماید. ضمناً تفکر به عنوان ابزاری  اعمال و رفتار خود
مهم در سیر شناخت انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو تفکر بنیادی سعی میکند تا 

فاده ضمن تبیین رابطه میان تفکر و تعقل، با ارائه تمارین عملی و کاربردی، توانمندی فرد را در است
 .صحیح از این دو قوه و ارتباط مؤثر میان آنها فعال نماید

ا و قروایی  هر هرر یرت توانرایی    ،حواس پنجگانه، خیال، وهم، تفکر، تعقل، تدبر و بسیاری موارد دیگرر 
راه هدایت و کمرال را پیمروده و بره سرعادت      ،هستند که خداوند در وجود آدمی نهاده تا با استفاده از آن

مان را بره درسرتی   ها و قوای درونییفه داریم که تواناییظحقیقی خویش نایل گردد. آری هر یت از ما و
فایده نیست، چه این قوا اضافی و یا بییت از  هیچ کار بندیم. آنچه مسلم است اینکهه شناخته و آن را ب

 آنکرارکرد  نحوه هر یت از این قوا و بایست می بر این اساستابد، آن را بر نمیهرگز که حکمت الهی این
  به درستی شناخت.را 

که وجود حقیقی انسان و حیات ابدی و الهی او، اینآن  ساسی وجود دارد ونکته مهم و ا در این میان یت
یب یافته پدید نیامده، چنانکه کترو به این معنی که از اجزاء مختلف  ؛پارچه و بسیط استیت حقیقت یک

در هر حالت آن را بره خرود نسربت داده و     ،نماییمهر یت از ما وقتی فکر کرده، تعقل نموده و یا تدبر می
ورت واضرح  توانیرد بره صر   کرنم، آیرا مری   تدبر مری من یا و کنم تعقل میمن کنم، گوییم: من فکر میمی

است؟  ر حال کار کردن و یا اندیشیدنوجودتان داز مشخص کنید که در هر یت از این حاالت کدام بخش 
های مختلرف آفریرده نشرده ترا     چرا که روح و حقیقت وجودی ما از بخش ،توان چنین کردری هرگز نمیآ
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 ،ها و قوای درونری مرا  ییها نسبت داد، پس تمامی توانابتوان کارهای مختلف را به هر یت از این بخش
در حال رخ دادن است، چیزی که هست هر بار بره اعتبرار کراری    ما در حقیقت در همین چارچوبه وجودی 

قوه و عنوانی در نظر گرفته شده است، بر این اساس بایرد گفرت کره تمرامی      ،نآبرای  ،که صورت گرفته
هرای  و یا حتی شاید بتوان آنهرا را مرتبره   قوای درونی انسان در ارتباط تنگاتنگی با یگدیگر قرار داشته

 مختلف یکدیگر نیز در نظر گرفت.
صرورت جداگانره و نیرز در ارتبراط برا      ه های هر یرت بر  مشخصات و ویژگی تابه این ترتیب الزم است 

صرورت   یو ارتباط بر اسراس خواسرت و رضرایت الهر    استفاده تر آنکه، این و مهم شتهیکدیگر تبیین گ
 پذیرد.  
 یالهر  یعقلر  یبر اساس معیارها را کشف نموده و یخواست و رضایت الهتواند این یکه م یوایدر بین ق

خرود را   یدرونر  یتواند بیناییر انسان مانسان را جهت دهد، قوه تفکر و تعقل است. با قوه تفکّ یهاتوان
لر   مطّ یحقرایق هسرت   ازتواند یل مو با قوه تعقّ ،با خاصیت آینه بودن آن حقایق را کشف کند کرده،فعال 
هرر لحظره از    یبررا تواند یمانسان  ،و ارتباط میان آنهاوجود این دو قوه با به آنها مراجعه نماید.  شده،
با توجه خود را هر توان و عضو و عملکرد و بر اساس آن، وظیفه  گرفتهرا در نظر  ییمعیارهاخود  یزندگ

 تعیین کند. یبه شرایط مقتض
انجامرد،  یمر  یزنردگ  یتفکر و تعقل که به تشخیص معیارهرا میان  یهماهنگو  یهمکاراز  ،در این کتاب
  شده است. یاد «نتفکر بنیادی» تحت عنوان

ین دقت در نو همچ :همراهی معنادار دو مفهوم فکر کردن و تعقل در آیات قرآن و روایات ائمه معصومین
 :دهد کهنقشه ساختار وجودی انسان این نکته را نتیجه می
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 موجرب   چررا کره   ،برخوردار است یااز رفعت و منزلت ویژهنسبت به تفکر ه تعقل جایگا
  است. یقدس و نزاهت و پاکاتصال انسان به عالم 

  ویرژه   یهاانها و توبت داشته و از نعمتبار مثدر قرآن تفکر و تعقل همواره در عین حال
 د.   نشویانسان محسوب م

 ل خواهد غیر فعّال نیز قّتعرت فعال نبودن تفکر، در صوو  است تعقل یبرا یاتفکر مقدمه
 بود.
 ده ایمان و کنناز ایمان و یقین است. نقش تعیین یمندتفکر و تعقل، بهره یاز نتایج همراه

کننده مقام توان از این دو گوهر گرانبها، به عنوان تعیینیاست که م یبه قدر ییقین در زندگ
ایمران و یقرین    یبررا  یابراین تفکر و تعقل خود مقدمره یاد کرد. بنا یهر انسان یابد و درجه
بلکره روز بره    ،باشد ازدیاد این دوشاهد تواند یانسان نمنه تنها  ،اگر فعال نشوند کههستند 

     گردد.یروز از ایمان و یقین او به حقایق کاسته م
 یفررد  یاز ضروریات زندگ با توجه به مطالب فوق همراه نمودن تفکر و تعقل و ایجاد تناکح بین این دو،

شده تا عرووه برر بیران     یلذا در کتاب حاضر سعاوست.  یروزانسان و مقدمه سعادت و نیك یو اجتماع
ورت درس درس، همراه با لذا مطالب آن به ص این ارتباط نیز اشاره شود، یعمل یهاشیوهبه این اهمیت 

خواهد ها میسر دروس با انجام تمرین یمحتوااست فهم بهتر  یدر نظر گرفته شده است. طبیع یهایتمرین
 . بود

مسرتند و مرتقن بروده و از هرر گونره      عووه بر کاربردی برودن،   آنتا مطالب مندرج در  سعی شده ضمناً
توان آن را از نقص و یا حتی اشتباه بری ای جداً پرهیز گردد، با این وجود نمیهای ذوقی و سلیقهبرداشت

هرای ایرن   معایب و کاسرتی رف  ضمن  نتقادات و پیشنهادات شما بتوانیمنظرات، ا دانست، امیدواریم تا با
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ها مرضری درگراه   این توش کههای بعدی مبتنی بر آن بیافزاییم. امید پژوهشها و شتهانگکتاب، بر غنای 
 واق  شود. عجل اهلل خداوند و مورد پسند امام زمان

 رویارویی با پدیده ها تا فهم آیه درس اول: از
 رویارویی با حوادث تا فهم عبرت درس دوم: از

 رخدادها با پدیده ها، تا فهم آیه و عبرت درس سوم: از انطباق
 معیار و میزان ت تا فهمدرس چهارم: از فهم پیام آیه و عبر
 بایدها و نبایدها درس پنجم: از معیارها و میزان تا

 حقیقی درس ششم: تشخیص مبناهای حقیقی و غیر
 درس هفتم: ویژگی معیارها و شِبه معیارها

 هشتم: معرفی مهمترین معیارهای زندگی درس
 معیار وظیفه هر لحظه ما درس نهم: اختیار بهترین
 لدرس دهم: شکوفایی عق
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