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ت تا از گذشته خویش و دیگران عبرت بگیرد و بتواند آینده مطلوب حقیقی خداوند به انسان توان داده اس
خود را شناخته و مورد توجه قرار دهد و از رهگذر توجه به گذشته و آینده مطلوب به بهترین عمل در 

های که به معنای چیدمان صحیح برنامه حال توفیق یابد. بدین ترتیب خداوند با اذن خود برای او، تدبیر را
ندگی برای دستیابی به فوز و فالح است را مقدّر فرموده است و آن را بر تدبّر در بستر زمان و مکان ز

استوار کرده است. بدین ترتیب تفکر، تعقل و توجه به گذشته، آینده برای تشخیص بهترین عمل در حال 
 .روداز ارکان تدبیر به شمار می

از ظلمات دنیا خارج شده و به خود را تعیین کند؛  تواند سرنوشتانسان تنها موجود این عالم است که می
 نور هدایت رهنمون شود یا در آن ظلمات محبوس بماند. 

نور در اختیار انسان قرار داده است تا با  هایی برای خروج از ظلمات به، ابزار و توانایییگانه هستی
ای بپیماید که عاقبت به حیات ابدی سراسر کارگیری آنها بتواند مسیر درست زندگی خود را به گونهبه

 دار توجه به چنین سرانجامی است. نگری است، عهدهکه به معنای عاقبت« تدبّر»رضایت برسد. 
گردد و مبنای انجام اعمال انسان میبی نور، نظارت و ارزیا نگری، سیر خروج از ظلمات بهعاقبتدر 
آفرین را در درون احیا کند و شود. شاخصه این خروج، رسیدن به علمی است که باور به هستیمی

را در دل زنده نماید. بنابراین فرد دارای تدبّر در هر کاری همچنین دستیابی به ذکری که یاد مدبّر عالم 
تواند در ابهامات، سیر شود و میاست می تر از گذشتهمترصّد رسیدن به ایمانی بارورتر و ذکری قوی

 خود را با این مالک تعیین نماید.  حرکت
به مکارم  بیانسان است و اگر انسانی در صدد دستیاپایه و اساس همه صفات نیک در علم و ذکر، 
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تواند او را به زیور اخالق برآید، اهتمام به این دو عطیه ویژه الهی و قرار گرفتن در معرض آن می
 صالحین بیاراید.

العمل، نگر در رویارویی با هر حادثه و در مواجهه با هر عمل و در مقابل هر عکسبنابراین فرد عاقبت
شود. به ای جز رسیدن به قرب الهی ندارد و قرب الهی نیز جز با علم و ذکر برای او حاصل نمیدغدغه

 شود. اطالق می« انذار»شود و به ایجاد آن نیز گفته می« نذر»این دغدغه، نگرانی، همّ و طلب، 
حوادث،  هایی برای به کارگیریی درست قوا در تحلیلبنابراین ضرورتِ دانستن اصول و اتخاذ شیوه

شود. با مطالعه این یاد می« و تدبیر تقدیر»تنظیم امور و نهایتاً تصمیم، امری ضروری است و از آن به 
 رود فرد به مباحث زیر آگاهی یابد:کتاب انتظار می

زندگی خود و  کند، خود را در سرنوشتپذیرد و باور میدر عین اینکه توحید افعالی خداوند را می .1
  جامعه سهیم بداند.

آفرین واقف شود تا بتواند هنگام مشاهده آیات، در عالم از جانب هستی و تدبیر های تقدیربر مؤلفه .2
 علم و قدرت الیزال او را به یاد آورد و هیچ تدبیری غیر از تدبیر او را برای خود نپذیرد.

در ساحت فرد و جامعه چنان آشنا شود که بتواند از امکانات و  و تدبیر های تقدیرمؤلفهبه  .3
ی خرد و کالن زندگی خود گیرهای خود در جهت عبودیت الهی بهره ببرد و برای تصمیمتوانایی

 توانمند شود.
 ی کالن در زندگی خویش را بیابد. ریزی وسیع کند و توان برنامهریزافق دید خود را در برنامه .4
 ی حوادث و اتخاذ تدابیر الزم برای پیش بردن مقاصد خود باشد.بینقادر به پیش .5
 و اداره جمع و جمعیتی را متناسب با شرایط خود و آنها بیابد. توان مدیریت .6
 بر توان مقابله خود با مشکالت پیشِ رو بیفزاید.  .7
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ها ها و شیوهمردان الهی در آفرینش آگاه شده و خود را به سمت آن مدل های تدبیرها و شیوهبر مدل .8
 نزدیک نماید. 

الم معتقد باشد و بر حسن جریان این تدبیر که به تشکیل امّت واحده در توحید ع به نظام تدبیر .9
 توجّه داشته باشد.   انجامد،می
 عالم بیابد و خود را در تحقق آن سهیم بداند.  نسبت خود را با نظام تدبیر  .10

  *** 
 رسد:قبل از مطالعه مطالب کتاب، توجّه به نکات زیر ضروری به نظر می 
  آمده و از تکرار آن در این « تدبّر؛ چیستی، چرایی و چگونگی»معنای تدبّر و لوازم آن در کتاب

 کتاب خودداری شده است. 
 ی، شناس، عاقبتسنجیاندیشی، عاقبتگانه تدبّر یعنی عاقبتهمچنین در کتاب تدبّر، مراتب پنج

تواند موجب فهم ی توضیح داده شده است. در نظر گرفتن این مطالب میگراینگری و عاقبتعاقبت
 تر مطالب این کتاب شود.بهتر و عمیق

  بیان شد که باورها و رفتارهای انسان به صورت مستقیم و غیر « تدبّر در ساحت جامعه»در کتاب
دارد و وضعیت جامعه نیز در باورها و رفتارهای انسان مؤثر است. لذا  ستقیم در مقدرات جامعه اثرم

 در محتوای کلی این کتاب شئونات اجتماعی انسان نیز در نظر گرفته شده است. 
  در  نیز بیان شده،« ساختار وجودی ناس»و « ساختار وجودی انسان»تعاریف کلی مباحث در دو کتاب

 صورت ابهام در مورد تعاریف کتاب حاضر، به این دو کتاب مراجعه شود.
 های برخورد با مسائل و نحوه مقابله با شرایط مختلف شود روشمطالبی که در این کتاب طرح می

، اتخاذ شود مطرح زندگی و تدابیری که الزم است متناسب با موانع موجود، در لحظه، برای آینده
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 است.  ی از همین مجموعهریزشده است؛ و مکمل مباحث کتاب برنامه

 یر در زندگیتقدیر و تدبفصل اول: 
 زمان مؤلفه اصلی در تقدیر و تدبیرفصل دوم: 

 چگونگی توجه به گذشتهسوم:  فصل
 چگونگی توجه به آیندهفصل چهارم: 

 : مدیریت تصمیم در لحظهفصل پنجم
 نقش انبیا و اولیا در تقدیر و تدبیرصل ششم: ف

 کننده به تقدیر و تدبیر ربوبیخاتمه: معصومین هدایت
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