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رساند. لذا به سرعت اش را با دیگران آغاز و به سرانجام میانسان در راستای به کمال رسیدنش، زندگی
د را نیز شود، تا جایی که زن و مرد بودن خومفهوم جمع، جماعت، جمعیت و جامعه برایش ملموس می

یابد که برای رسیدن به غایت و کمال خود بیند. بدین ترتیب به ضرورت درمیوابسته به این مفهوم می
الزم است نقش متقابل خود و جامعه را شناسایی کرده و برای این منظور به غایتی که برای هویت 

 د.و در نظر گرفته شده است واقف گرداجتماعی ا
انسان از بدو تولد با آن سر و کار دارد، شناسایی روابطی که در اثر های اجتماعی که شناخت نقش
آید، آگاهی نسبت به مفهوم حرکت و قیام در اجتماع و انواع آن و سطوح ها پدید میمواجهه نقش

گیرد، و اطالع از مفاهیمی چون جمعیت و جامعه که حاصل از مختلف ارتباطاتی که در اثر آن شکل می
 .است« تدبر در ساحت جامعه»هاست از لوازم ضروری ها و نیز روابط جمعیتها، حرکتارتباطات، قیام

 مروری بر معنای تدبّر
« تدبّر»یا « نگریعاقبت»امر یا موضوع ک ی، توجه به عاقبت 1مطابق آنچه در بررسی تدبّر به دست آمد

نیرویی است که نقش مدیریتی را در ساختار وجودی انسان دارد و از آن با « توجه»نام دارد. منظور از 
نگری به عنوان معادلی برای تدبّر معرفی شود. لذا در این تعریف که عاقبتیاد می« ذکر»سنگ واژه گران

ساختار ادراکی و عملی و به اقتضای آن،شده معطوف « عاقبت»انسان به سمت « ذکرِ»و « توجه»شده، 
گردد. به این ترتیب الزم است فرد برای فهم عاقبت خود به تفکر یا تعقل و یا علم رجوع اش فعال می

 بر اساس آن، مقصد یا مقاصد خود را تعیین کند. و نموده
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اندیشی کارهای عاقبتشود و به راهاندیش میبنابراین تدبّرکننده گاهی احتیاج به تفکر دارد، پس عاقبت
کند. گاه الزم است سنجی میآید عاقبت را در تعقل خود بیاورد، پس عاقبتآورد. گاه الزم میروی می

گاه که الزم است بر اساس عاقبت آنکند و شناسی رو میاصولی را درباره عاقبت بداند، پس به عاقبت
ح، بروز عملیِ تدبّر است. در کند که این عمل صالگرا شده و به عمل صالح اقدام میعمل کند، عاقبت

توان او را در زمره ها برآید، آنگاه لُبّ او شکوفا شده است و میکه فرد بتواند از عهده همه این صورتی
 دانست.« اللبابااولوا»

ها بر این اساس تدبّر متناسب با ابعاد ساختار وجودی انسان، دارای مراتبی است که هر یک از این مرتبه
 نگری است.ای از عاقبتهو سطوح، مرتب

توجه د ینست که باین تدبر ایاز ااگر تدبّر در موضوعی مورد توصیه باشد، منظور  2،ه آمدکهمچنین چنان
اگر تدبّر در عملی مورد سفارش باشد، به آن معنی ؛ و فرد، به عاقبت آن موضوع معطوف و متمرکز شود

 در نظر گرفته شده به سرانجام رسانیده شود. آن عمل بر اساس عاقبت درستی که برایش دیبااست که 
تواند حیثیت شود و هم میبر این اساس تدبّر هم دارای حیثیت ادراکی است که با تعقل و تفکر شناخته می

 اجرایی است. -یهای رفتارهای مدیریتعملی داشته باشد که از ویژگی
 تدبّر در ساحت جامعه

موضوع یا موضوعاتی الزم است. موضوعاتی که  یهر تدبّره از تعریف تدبّر مشخص است برای کچنان
دهد، از حقیقت انسان تا اعمال او و تا کل عالم وجود را شامل تدبّر کننده آن را مورد مالحظه قرار می

مورد بررسی  «تدبّر»به صورت نمونه برای هر یک از این موضوعات در کتاب را شود. مواردی می
 است.« جامعه»وضوعات قرار دادیم. از جمله این م
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 عنصر جامعه و دهدمی توسعه را جامعه و فرد عملی و علمی مدیریت قدرت تدبّر، پیرامونِ علماز آنجا که 

 انسان صالح و صحیح زندگی ضروریات از جامعه مسائل در تدبیر است، مدیریت این در سازسرنوشت
 3بود. خواهد

 دو این بلکه ندارد، اولویت دیگری بر دو این از کی هیچ دارد. اجتماعی و فردی هویت دو انسان همچنین
 کرد فرض را انسانی ،عالم این در تواننمی و دهدمی تشکیل را انسان حقیقت و هویت و شاکله هم با هویت

 در شخص تدبیر انسان، از وجه دو این متقابل تأثر و تأثیر به توجه با باشد. نداشته اجتماعی هویت که
 4بود. نخواهد ممکن اشاجتماعی وجه داشتن حوظمل بدون اعمالش

 نقش تدبّر در ساحت جامعه
اش، بسته به اینکه چقدر او را در زندگی به غایت و همه اعمال و رفتارهای انسان در طول زندگی

تأثیر در اجتماع یکند، دارای ارزش است. بسیاری از این اعمال و بروزات بعاقبت نیکش نزدیک می
 نیست. 

                                                           
ترین هدفى که در تعالیمش دنبال شده صالح مجتمع و اصالح عموم است، چون هر چند انسان : از نظر اسالم مهم476، ص12ترجمه المیزان، ج 3

ها دارند یعنى طبیعت مدنیّت، سعادت هر ها فرد فردند و هر فردى براى خود شخصیتى و خیر و شرى دارد، ولیكن از نظر طبیعتى که همه انسان 

کند، به طورى که در ظرف اجتماع فاسد که از هر سو فساد آن را شخصى مبنى بر صالح و اصالح ظرف اجتماعى است که در آن زندگى مى

ه باشد رستگارى یك فرد و صالح شدن او بسیار دشوار است، )و یا به تعبیر دیگر عادتاً محال است(. به همین جهت اسالم در اصالح محاصره کرد

و جهد را در جعل دستورات و تعالیم دینى حتّى در عبادات  درجه جدّ یرسد، منتهاجتماع اهتمامى ورزیده که هیچ نظام غیر اسالمى به پاى آن نمى

 .صالح سازد ،ها را، هم در ذات خود و هم در ظرف اجتماعز و حج و روزه مبذول داشته، تا انسان از نما

 ترجمه المیزان، ج4، ص213: در آیه اول از سوره نساء خداوند مردم را دعوت می کند تا در روابط شان به هم ظلم پیشه نكنند، »و با ظلم خود 4

تن آن اجتماع هدایت نموده آلوده نسازند، اجتماعى که به منظور تتمیم سعادتشان و با احكام و قوانین نجات مجتمعى را که خداوند آنان را به داش

د بخش تشكیل شده، مجتمعى که خداى عزّوجل آنان را به تأسیس آن ملهم نمود، تا راه زندگیشان را هموار و آسان کند همچنین هستى و بقاى فر

.فرد و مجموعشان را حفظ فرماید  
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 گر فرد نداند که: حال ا
 ؟عاقبت نیک جامعه چیست 
  ؟چه نسبتی دارد ک جامعهیعاقبت ناو با  
 ؟از حیث اجتماعی، باید اعمال و رفتارهای خود را با کدام غایت متناسب سازد  
 ؟برای رسیدن به این غایت نیک چه کارهایی را باید انجام دهد  
 ؟اثر زندگی او و مسئولیتش در این غایت چگونه است 
 ؟باید با رویدادها و حوادث جامعه تحلیلی برخورد کرده، واکنش نشان دهدگونه چ 
 ؟تواند این برخورد تحلیلی را انجام دهدچگونه می 
 و... 

در حقیقت بخش مهمی از توان و نیرو، وقت، عمر و استعدادهای خود را رها کرده و از مسیر شکر نعمت 
 خارج شده است.

 :دینکر توجه یزادهای رویدبه برای ملموس شدن بحث، 
ست و نهم رجب همراه با فرزندان و فرزندان یشنبه ب یکن علیه السالم، شب یحسنمونه اول: 

ه رهسپار شد. که به طرف میمحمد حنف یت خود به استثنایشتر از اهل بیبرادر و خواهران و ب
حضور  با خبر شد، یت وکجا عازم است و از حرکدانست برادرش به یه نمکه یمحمد حنف

و من هرگاه  یزتریتر و عزبرادر! تو از همه در نزد من محبوب یآمده عرضه داشت: ا اقدسش
دارم و تو را از هر یردن تو دست برنمکحت یچ گاه از نصینم هک یگران خودداریحت دیاز نص

ر یبر سرخواهد یم دیزیه کنم کیشنهاد میه به شما پکاست  نیدانم و آن ایسته بدان میجهت شا
ه کبل یجا نروکچ یبه ه اینجا و از ینکعت نیب یه با وکبهتر آن است  ،ندیبنش یداردوران
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ردند و کعت یاگر مردم با تو ب یعت خود بخوانیو مردم را به ب یرسوالن خود را به اطراف بفرست
ش او را به ین و حمد و ستاک یگزارعت گرفتند، از خدا سپاسیگران بیتو از د یآنان هم برا

 یرد و جوانمردیگیه خدا از تو نمکن و خودت را یر تو متوجّه شدند دیآور و اگر مردم به غیاج
ه در نظر ک ین شهرهاییاز ا یکیه در کاست  م من از آنیرا بیز ،رودین نمیتو هم از ب یو برتر
نانچه چ .ندیگر اختالف نمایدیکان خود و توجه به جناب تو با یو مردم در م یای وارد شوگرفته

ر اختالف ین فرصت هدف تیار بپردازند و تو در اولیکه تو باشند و به پیای علهلَه تو و عد یبرخ
خونش هدر شود و  ،ت و پدر و مادریث شخصین همه مردم از حیجه بهتریدر نت ،یآنان باش

 سانش نابود گردند.ک
رمه نزول که مکدر مرد کنم؟، عرض کجا نزول کدر  ییگویم کنید: این علیه السالم پرسیحس

د و مردم از شما استقبال نمودند به مقصود خود یردکدا ینان خاطر پید، اگر اطمییاجالل فرما
وه پناهنده شده و ک یهاها و قلهگستانیشده و اگر وضع آنجا با شما سازگار نبود به رنائل 

ه ک یرا هنگامیشد زکیجا مکار مردم به ک ینیتا بب ینکیوچ مکگر یبه شهر د یخره از شهرألبا
 .تر استیکس به صواب نزدکتو از همه  یرأ یداشته باش یارکآهنگ 
و آرزومندم  ینمود یو مهربان یردکحت یبرادر! خوش نص ین علیه السالم فرمود: ایامّام حس

 5... یم و استوار باشد و همواره موفق باشکتو مح یرأ
السالم به  هیعل یعلبننیحس یه گفت: وقتکالسالم نقل است  هیعل از امام باقرنمونه دوم: 

 یبه دنبال امام سجّاد فرستاده و با او خلوت نمود و گفت: ا یسکه یّحنفد، محمّدبنیشهادت رس
ت و امامت پس از خود را یّوص صلی اهلل علیه و آلهه رسول خدا ک یدانیپسر برادر! تو خود م
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السالم، حال  همایعل نیحسن و بعد هم به حسالسالم نهاد، سپس به  هیطالب علیاببنیّبه عل
شه یتو و هم ر یرده است. من عموکت نیّوص یسکده و بر یبه شهادت رس علیه السالم پدرت

ترم، پس در ستهیبه آن مقام شا ین سن جوانین سن و قدمت از تو در ایتو هستم و من در ا
 6ن!کت و امامت با من منازعه و مخالفت میّمسأله وص
السالم( دو  هاینب علیآن حضرت و شوهر خواهرش ز یجعفر )پسر عموبنعبداللَّه م:نمونه سو

ه کاو فرستاد  یای براآن دو نامه هلیفرزند خود عون و محمد را به نزد حضرت فرستاد و به وس
 ن نوشته بود:یدر آن چن

را من بر ی، زیردن سفر بازگیاز ا یه چون نامه مرا خواندکامّا بعد من تو را به خدا سوگند دهم 
خاندانت در آن باشد  یشانیت تو و پرکه هلاکنیاز ا یرویه بر آن مک ین راهیم از اکتو ترسنا

را تو چراغ فروزان راه ین خاموش خواهد شد زیزم ییاروشن یان برویو اگر امروز تو از م
ن یبال ان تا من به دنکشتاب م یرویه مک ی. به راهید مؤمنان هستیافتگان و آرزو و امی

 نامه خدمت شما برسم. والسّالم
رد امانکد رفته از او درخواست یسعسو( به نزد عمروبنن نامه را فرستاد و از آنیعبداللَّه )ا

ن راه باز گردد، پس یه از اکالسالم( بفرستد و او را راضی سازد  هین )علیحس ینامه برا
رد و کو صله  یکیدوار به نیو را امآن حضرت نوشت و در آن نامه ا ید نامه برایسععمروبن

د فرستاد، پس یسعبنییحیله برادرش یش آسوده خاطر ساخت و آن نامه را به وسیبر جان خو
ه پسران خود را فرستاده بود )خود کده و پس از آنیجعفر به آن حضرت رسبنو عبداللَّه ییحی
ردند، کار یوشش بسکآن حضرت د را به او دادند و در بازگشت یسعز آمده( و نامه عمروبنین
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دم و یآله را در خواب د و علیه اهلل فرمود: همانا من رسول خدا صلی مالسال هیعل دالشهداءیس
روم دستور فرمود. آن دو گفتند: آن خواب چه بوده؟ فرمود: آن یمرا به آنچه به دنبال آن م

جعفر بنه عبداللَّهک نیس همنم، پکدار یش را دیخو ینگفته و نخواهم گفت تا خدا یسک یرا برا
ش عون و محمد دستور داد مالزم آن جناب باشند و ید شد به دو فرزند خویاز بازگشت او ناام

ن یه بازگشت پس حسکد به میسعبنییحیر زنند و خود با یابش شمشکهمراهش بروند و در ر
ه ک -عرق ذات عراق روان شد و توقف نفرموده تا به منزل یالسالم با شتاب به سو هیعل

 7د ...یرس -ه استکدو مرحله راه به م یکنزد
طور که مشخص است های بارزی در گره خوردن عاقبت انسان با جامعه است. همانهای فوق مثالنمونه

شان رقم خورده است. تا گیری آنها نسبت به مسائل جامعه و هویت اجتماعیعاقبت افراد باال از موضع
هایشان در د مذکور با همه وجوه مثبتی که در ذکر احواالت آنان وجود دارد، توصیهکه برخی از افرا ییجا

ای را منجر شده است. های جداگانهمورد اوضاع جامعه با تصمیم امام عصرشان، مغایرت داشته و عمل
 همسألطبیعی است علّت این امر نقص در دیدگاه و نظر آنها و یا نقص در عمل ایشان بوده است که این 

 منجر به جا ماندن از همراهی با امام عصر خویش گشته است.
بنابراین انسان در همراهی با امام، به دو وجه نیازمند است: اوّل آنکه دارای نبوغ، ابتکار، خالقیت و 

که بتواند شرایط زمان و مکان جامعه را به خوبی تحلیل کند و در حیطه مورد نظر  یذکاوت باشد تا حدّ
تر هنگ با امام، نه عقباعمال نظر کند. دوم آنکه بتواند در این بروز اجتهادی در اجتماع، هممجتهدانه اِ

 و نه جلوتر، حرکت کند.

                                                           
 71، ص2ارشاد، ج 7
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برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی الزم است که هر فردی غایت جامعه و موقعیت خود در این غایت 
آمده، بشناسد و نسبت به مسائل  را مطابق آنچه در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السالم
 اجتماعی در مواجهه با این غایت، تحلیل و عمل مناسب داشته باشد.

ک از عناصر جهان و جامعه، بدون ملحوظ داشتن آن نسبت به غایت جهان یبه عبارت بهتر شناخت هر 
 یست.و جامعه، شناخت ناقصی خواهد بود که طبعاً بروز اشتباه از شناخت ناقص، امر بعیدی ن

 خصوصیات تدبّر کننده اجتماعی
 اجتماعی کسی است که:  کنندهبا توجه به آنچه در کتاب تدبّر ذکر شد در حوزه جامعه، تدبّر

  ... بر معنا و مفهوم تدبّر و نسبت آن با تفکر و تعقل، تسلّط دارد 
 ... قدرت تدبّر در آفرینش را دارد 
 کند اعمال خود را مبتنی بر تدبّر تنظیم می... 
 داندجامعه را به عنوان بستر بروز صفات و اسماء الهی می ... 
 نگردابی خود به سعادت و شقاوت مییبه جامعه به عنوان عامل سرنوشت ساز در راه ... 
 گیرد.به خاطر اهمیّت موضوع، در مقام تدبیر برای جامعه قرار می 

  :در حقیقیت تدبّر کننده در جامعه فعلش دارای دو وجه است
 گیرد.راه مدبّرانه خود را در آن پیش میاست،  از جامعه یکه جزئ یفردبه عنوان ، ییاز سو -
 کند.در این پیشروی، راه را برای زندگی مصلحانه دیگران نیز باز میگر، ید یو از سو -
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 وصف قرآن از تدبّرکنندگان اجتماعی
ب تدبّر برآید، صاحب لبّ شده و به عنوان در کتاب تدبّر بیان شد که کسی که از عهده همه شئون و مرات

مطلب دیگری را نیز به دست 8«االلبابااولو»شود. بررسی آیات قرآن با واژه االلباب شناخته میااولو
گمان اینکه از این رو االلباب مطرح است. اوجوه بسیار مهمی در حوزه اجتماعی درباره اولو کهدهد می

باید آنها را بلکه ، نمودرا باید از نظر دور هستند تباط با جامعه ارآنان عابدان زاهد و متفکران بی
های آن و راهبردهای پیشرفت که در آیات قرآن ترین مخاطبان در باب مسائل جامعه، آسیبنزدیک

از تدبّر کننده، به  یکه وجه مهمّ شودمی دریافت از آیات قرآن درباره آنان چنینشود، دانست. تأکید می

                                                           
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ : »197آیه  ،سوره مبارکه بقره؛ «وَ لَكُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: »179آیه  ،سوره مبارکه بقره 8

؛ «وَ اتَّقُونِ یا أُولِی الْأَلْبابِ ادِ التَّقْوىفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال جِدالَ فِی الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اهلل وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّفَرَضَ فیهِنَّ الْحَجَّ فاَل رَ

 ،عمرانسوره مبارکه آل؛ «كْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثیراً وَ ما یَذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْبابِیُؤْتِی الْحِكْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِ: »269آیه  ،سوره مبارکه بقره

زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ  قُلُوبِهِمْ  فیهُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ: »7آیه

 ،عمرانه مبارکه آلسور؛ «نْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْبابِوَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إاِلَّ اهلل وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِ

قُلْ ال یَسْتَوِي الْخَبیثُ وَ : »100آیه  ،سوره مبارکه مائده؛ «خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ إِنَّ فی» :190آیه

قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ  لَقَدْ کانَ فی: »111آیه  ،یوسف؛ سوره مبارکه «اهلل یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الطَّیِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ کَثْرَةُ الْخَبیثِ فَاتَّقُوا

أَ فَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّما : »19 ، آیهرعد؛ سوره مبارکه «وْمٍ یُؤْمِنُونَءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوَ لكِنْ تَصْدیقَ الَّذي بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصیلَ کُلِّ شَیْ ما کانَ حَدیثاً یُفْتَرى

مُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ هذا باَلغٌ لِلنَّاسِ وَ لِیُنْذَرُوا بِهِ وَ لِیَعْلَ: »52، آیهإبراهیم ؛ سوره مبارکه«إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعْمى

: 43، آیه ص؛ سوره مبارکه «کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْكَ مُبارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیاتِهِ وَ لِیَتَذَکَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ» :29 ، آیهص؛ سوره مبارکه «واحِدٌ وَ لِیَذَّکَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ

أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ : »9، آیه زمر ؛ سوره مبارکه«لِأُولِی الْأَلْبابِ  مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِکْرىوَ وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ»

الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ : »18، آیه زمر؛ سوره مبارکه « إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِیَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یَعْلَمُونَ

لَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ یَنابیعَ فِی أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اهلل أَنْزَ: »21، آیه زمر؛ سوره مبارکه «فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذینَ هَداهُمُ اهلل وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ

هُدىً : »54، آیه غافر ؛ سوره مبارکه«لِأُولِی الْأَلْبابِ ذلِكَ لَذِکْرى فیالْأَرْضِ ثُمَّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ 

 «راأَعَدَّ اهلل لَهُمْ عَذاباً شَدیداً فَاتَّقُوا اهلل یا أُولِی الْأَلْبابِ الَّذینَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اهلل إِلَیْكُمْ ذِکْ: »10، آیهطالق ؛ سوره مبارکه«لِأُولِی الْأَلْبابِ ىوَ ذِکْر
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گردد. در واقع تدبّر به مفهوم واقعی آن، زمانی در فرد تحقق خواهد یت اجتماعی او برمیهویت و حیث
 قرار بگیرد.  یافت که او در مسائل جامعه نیز در مقام تدبیر

 چگونگی تدبّر در ساحت جامعه
 موضوعی جامعه که زیرا چیست؟ جامعه بدانیم که است این ،«جامعه ساحت در تدبّر» برای مسأله اولین

 این به نسبت مناسب عملکرد و پذیرش فهم، انتظار آن، غایت از اجمالی بیان با تواننمی و است پیچیده

 شود. تشریح تفصیلی صورت به بیان این که است الزم رو این از داشت. را غایت
 از مبنایی و ایپایه فهم همین از استفاده با توانمی گیرد.می شکل «هاانسان میان روابط» وجود با «جامعه»

 پیش کتاب این در را زیر مطالب سیر ،اساس این بر پرداخت. جامعه در عاقبت و غایت بررسی به 9جامعه
 گیریم:می
 مبین که موضوعاتی نیز و کندمی اشاره ارتباط در هاانسان نقش به که موضوعاتی درباره اول فصل در -1

 موضوعات این از یک هر در را جامعه غایت سپس و کرده بحث است، هاانسان میان روابط انواع
 نمود. خواهیم بررسی

 به دوم فصل در شد، بحث هستند روابط کننده ایجاد که هانقش درباره اول فصل در آنکه از پس -2

 اجتماعی هایحرکت ابتدا پردازیم.می است، اجتماعی هایحرکت ایجاد باعث که هانقش میان ارتباط
 خواهیم تفصیلی طور به را اجتماعی هایحرکت ماهیت سپس و کرده معرفی اجمالی صورت به را

 اجتماعی هایحرکت غایت در را آن کرده، بررسی سطح این در را جامعه غایت آن از بعد شناخت.
 دهیم.می نشان

                                                           
 .شاءاهلل در فصول بعدي تفصیل خواهد یافتبدیهی است این فهم اجمالی است که ان  9
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 به که مختلف هاینقش در افراد از حاصل ارتباطات عنوان به جامعه ،دوم و اول فصل هایبحث با -3

 در را جامعه غایت بررسی سوم فصل در شود.می شناخته است اجتماعی هایحرکت آورنده وجود
 آن در اجتماعی هایحرکت انواع وجود حاصلِ که را جامعه نوع میان نسبت و کرده نگاه تریکالن سطح
 دهیم.می قرار بحث مورد جامعه غایت با ،است

 انواع، بررسی نیز و اجتماعی هایحرکت روابط، و هانقش طریق از جامعه شناخت چهارم فصل در -4

  شود.می داده تفصیل آنها از یک هر در جامعه غایت و گیردمی انجام جامعه حاالت و اشکال
 به ،پرداخته حق و نور امام حاکمیت عنیی جامعه الغایات غایت شناخت و بررسی به نیز آخر فصل در -5

 این در همچنین شد. خواهد اشاره ودشمی انسان نصیب رهگذر این از که محاسنی و منافع از بخشی
 است. زمینه دراین آنها خود تالش و سعی مردم، بر خدا رحمت حاکمیت شرط که گرددمی اشاره فصل

 امام خاص هدایت زیرا کند پیدا را السالم علیه معصوم امام درک لیاقت تا کرد اصالح را جامعه باید
 .ابدیمی تحقق ایمان در واحده امّت تشکیل از پس

 یک یتجلّ و زنجیره یک پیوسته هم به عناصر شود،می ارائه فصول این از یک هر در غایت عنوان به آنچه
 .است مختلف سطوح در حقیقت

 است الزم داشت، تدبّر جامعه در بتوان اینکه برای است، مختلف ابعاد و اجزا دارای خود جامعه چون پس
دست شود. تدبیر آن، به ابییدست تمهیدات شده اختهشن تفصیلی صورت به عناصر این از یک هر غایت

  باشد.می غایتش به جامعه رسیدن ضامن غایتشان به عناصر این از یک هر ابیی
 زیر نمودار در را کار روند توانمی شد، گفته «جامعه ساحت در تدبّر» چگونگی درباره آنچه به توجه با

 داد: نشان
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هعماج =عو وم
رد ربدت
رد ربدت

 تیع و و عون   
هعماج

 ياه تکرح
یعامتجا

عماوج طباورطباور و اه شقن

رد ربدترد ربدترد ربدت
رد ربدت

عماوج تیمکاح

رد ربدت

 
 تدبر در جامعه ی. چگونگل یککش

 دهد:بندی آنچه را که در مقدمه ارائه شد، نشان مینمودار زیر جمع

هعماج و ّربدت

 يرگن تبقاع ربدت
.تسا

 زا هتفایدوجو ،هعماج
 ناسنا یعامتجا تیثیح

.تسا

 ناسنا یعامتجا تازورب
 ،تیاغ تبسن هب زین
.تسا  زرا ياراد

 ًامتح ،بابلالاولوا
 یعامتجا تانوئش

.دنراد

 ماجنا هعماج لیلحت اب ،هعماج تحاس رد ربدت یگنوگچ
.دوش یم

هعماج تحاس رد ربدت

 
 مقدمه یِبند. جمعل دوکش

 فصل اول: تدبّر در عناصر ارتباط
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 های اجتماعیفصل دوم: تدبّر در حرکت
 فصل سوم: تدبّر در انواع جامعه

 فصل چهارم: تدبّر در روابط جوامع
 ر جامعهفصل پنجم: تدبّر در حاکمیت دین د
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