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مند و های مشخص، نظامساختار وجودی جامعه، همانند ساختار وجودی انسان، دارای هویتی با مؤلفه
مدار است که در صورت هدایت آن توسط مصلح واقعی به سمت صالح و فالح جاودانه یا همان غایت

نخواهد  ای جز نابودی و هلاکتیابد و اگر به امامت مصلح حقیقی درنیاید، چارههویت جمعی سوق می
های آن، مراحل داشت. در کتاب حاضر سعی شده ضمن تبیین ساختار وجودی جامعه و معرفی مؤلفه

 .رشد و هدایت هر جمعی در جمالت کوتاه و مستند به آیات و روایات بیان شود

از طریق وحی و  درابره آن، کهخدا تبیین با  مگر آنکه ؛درک ما از جامعه و ساختار آن درکی است ناقص
 انطباق یابد و نواقص و یا احیانا انحرافات آن برطرف شود. ،اهل بیت علیهم السالم آمده است

در گرو داشتن درک درست نسبت به  -دهد تیایی که می تواند ما را در بحران ها نجااین کیم-بصیرت 
و مشکالتی که در پیش روی ما بوجود می آید و گاه تحلیل های ما را دچار خدشه می کند  جامعه است.

 مربوط به دید ناقصمان نسبت به جامعه و نوع ارتباط ما با جامعه است.
شود در اثر شناخت ر حاصل میتدبّبرخورداران از حبان خرد و تدبیر و ها که برای صانجات از فتنه

 حاصل می شود. فهم نسبت آنها با همدرست از ارکان جامعه و 
ریشه کسانی که سالیان سال در انتظار امام خود مانده اند و دست روی دست گذاشته اند زندگی مبنای  

 امعه دارند، دانست.ن و ارتباط ساختار انسان و ججهلی است که نسبت به ارکان جامعه و ساختار آدر 
 اگر کسی می خواهد:کوتاه سخن آنکه 

 به عمل صالح دست یابد؛ 
 شناسی و خود شکوفایی قدم بردارد؛ در راه خود

 وان های خود بهترین بهره را ببرد؛از ت
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 .گی خوش و با سعادتی را داشته باشد؛زند
 آسیب های مختلف نشود؛دچار 

 و علو در زمین دچار نشود؛به اسراف  
 خدا بر روی زمین باشد؛خلیفه 

 ؛او را از پای در نیاورد سفریبها و اغواهای ابلی
 ؛نسل و ذریه ای سالم و صالح داشته باشد

 فراهم نماید؛بهشت خانوادگی را برای خود 
 طهارت واقعی و همه جانبه برسد؛به 

 امامت، والیت، مودت و محبت را بفهمد؛مفهوم 
  ؛صفات و اسماء الهی باشد دهنده تجلی
 و ...

چه خداوند در کتاب خود، بشناسد و بر طبق آن ،الزم است ساختار جامعه را آن چنان که خدا بیان نموده
 عمل کند. توسط رسول و امام معصوم علیه السالم تبیین نموده،

 با بررسی آیات و روایات اهل بیت علیهم السالم به خوبی می توان یافت که:
جامعه انسانی ضروریتی بدیهی برای انسان است، چرا که انسان در اجتماع زندگی می کند و هر عملی 
که از خود بروز می دهد در بستر اجتماع اتفاق می افتد، از دیگران تاثیر می پذیرد و تاثیر می گذارد و 

زمین است و باید صفات  می یابد. انسان خلیفه خدا دربسیاری از صفات او در مواجهه با دیگران تحقق 
برخورداری از اسماء فعل  ،و اسماء الهی را از خود تجلی دهد و مظهر آن اسماء گردد. زمینه تجلی اسماء

ی در قالب فضایی غیر از فضای خود فرد تحقق می یابد. با این الهی است، این اسماء برای بروز و تجلّ
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اش به بروزهای اجتماعی متناسب با قصد نهایینگرش انسان الزم است برای رسیدن به غایت خود و م
ی در مقام اسماء را برای انسان صفات  الهی دست یابد، چه اینکه دست یافتن به این بروز، لیاقت تجلّ

 زند.رقم می
دو ثقل رسول صلوات اهلل به تر با رجوع تر و کاربردیبیشتر، جامعجهت مطالعه توان با این داللت می

 اقدام کرد: بررسی به دوعلیه واله 
 در جامعه  بروز انسانو نتایج  شرایط، عواملبررسی  .1
 . اندیافتههویتی خاص و ای شده ی که خود دارای مختصات ویژهاجتماعهای حرکتبررسی  .2

طبیعی است دو موضوع فوق با جهت منفی و مثبت رشد و کمال قابل بررسی است و الزم است بر اساس 
 برای شناخت دو مبحث فوق از شناخت ضد آن بهره جست. « تعرف االشیاء باضدادها»

*** 
 :مباحث طرح شده در این کتاببا توجه به مطالب فوق، 

 .در ادامه کتاب ساختار وجودي انسان آمده است 
  .ساختار جامعه طبق ساختار انسان و هماهنگ با آن تبیین شده است 
 دست آید. ترین ارکان جامعه بهسعي شده تا تعریفي قرآني از مهم 
 اي جامع از جامعه بر مبناي قرآن و روایات سوق یافته همچنین سیر مباحث به سمت ترسیم نقشه

 است.
  ناس را برگزیده است.  عه نامجامبه جای نام مصطلح یات قرآن بر اساس آبیشتر مواقع  
 استخراجبر اساس برداشت از آیات و روایات در خصوص ساختار وجودی جامعه ی یهاگزاره 

 نموده است.
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  حورهای اصلی به طرح ممنطقی صرفاً ی بر اساس چینش هاگزارهسعی شده این در این مباحث
   رند و از توضیحات جانبی خودداری شود.پرداببررسی بحث را موضوع مورد 

  و روایات خودداری شده ولی آیات دادن به ارجاع از  ،ات بحثاستنادگسترده بودن به علت
هایی در انتهای هر درس لحاظ شده که تمرین ،خواننده های محترم برای پرورش کارایی

  توان در آنها جستجو نمود.های مهمی از استنادات را میبخش
 

 ساختار وجودی انسان و ناس درس اول:
 عناصر تشکیل دهنده زندگی اجتماعی درس دوم:
 بیت یا خانواده درس سوم:

 رَحِم و ارحام درس چهارم:
 های اجتماعیانواع روابط و حرکت درس پنجم:
 های اجتماعیمیزان در حرکت درس ششم:
 علم در ساحت جامعه درس هفتم:

 تماعیاقتدار و امنیت اج درس هشتم:
 های اجتماعیدرس نهم: خصلت

 درس دهم: مقاصد اجتماعی
 درس یازدهم: بروزات اجتماعی

 درس دوازدهم: امّت و عزم
 درس سیزدهم: امام و حاکمیت
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 درس چهاردهم: مراحل رشد و کمال جامعه
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