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 تواند باهای بی شماری را به او عنایت کرده که میها و تواندر مسیر تکامل انسان، خداوند نعمت
اناتی است راه یابد. از جمله مهمترین این امکانات، امک« عند ملیک مقتدر»استفاده از این امکانات، به 

وری سایر امکانات را برای او فراهم نماید. کنترل قوا و مدیریت آن، بر اساس ه توان مدیریت و بهرهک
خواست و رضایت الهی و عاقبتی که او برای انسان تشخیص داده است، در تعاملی همه جانبه بین همه 

« تقوا»ه قطعی آن شود که نتیجگفته می« تدبّر»شود. به چنین مدیریتی عناصر وجودی انسان حاصل می
 .ست

تحقیق حاضر که به بررسی گذرا از این حقیقت برآمده، چگونگی نظام مدیریتی انسان و همسویی او با 
نظام خلقت را مورد توجه قرار داده است. و معتقد است در پناه این مدیریت، عمل صالح برای انسان 

یابد. همچنین، تولید اء است، دست مییابد و انسان به نظام والیی که اساس نزول فیض اسمتحقق می
علم، نظریه پردازی در علوم، دستیابی به حقایق و تحقق عینی حاکمیت توحید در فرد و جامعه در گرو 

 .باشدفهم و بکارگیری چنین توانی میسور می

 با تواند می که ، کرده یتعنا او به را شماری بی های توان و ها نعمت خداوند ،انسان تکامل مسیر در
 که است امکاناتی امکانات، این مهمترین جمله از .یابد راه "مقتدر ملیک عند" به امکانات، این از استفاده

 اساس بر آن، مدیریت و قوا کنترل نماید. فراهم او برای را امکانات سایر وری بهره و مدیریت توان
 همه بین جانبه همه تعاملی در ،است داده تشخیص سانان برای او که عاقبتی و الهی رضایت و خواست

 آن قطعی نتیجه که شود می گفته "رتدبّ" مدیریتی چنین به شود. می حاصل انسان وجودی عناصر
  ست."تقوا"
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 نظام با او همسویی و انسان مدیریتی نظام چگونگی برآمده، حقیقت این از گذرا بررسی به که حاضر تحقیق

 می تحقق انسان برای صالح عمل  مدیریت، این پناه در است معتقد و است. داده قرار توجه مورد را خلقت
 نظریه علم، تولید همچنین، یابد. می دست است، اسماء فیض نزول اساس که والیی نظام به انسان و یابد

 کارگیریب و فهم گرو در جامعه و فرد در توحید حاکمیت عینی تحقق و حقایق به دستیابی علوم، در پردازی
  فرماید: می طالق مبارکه سوره در لذا باشد. می میسور توانی چنین

 مُبَیِّناتٍ اللَّهِ آیاتِ عَلَیْکُمْ یَتْلُوا رَسُوالً * ذِکْراً إِلَیْکُمْ اللَّهُ أَنْزَلَ قَدْ آمَنُوا الَّذینَ الْأَلْبابِ أُولِي یا اللَّهَ فَاتَّقُوا...
 جَنَّاتٍ یُدْخِلْهُ صالِحاً یَعْمَلْ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنْ مَنْ وَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماتِ مِنَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ لِیُخْرِجَ
 1 رِزْقاً لَهُ اللَّهُ أَحْسَنَ قَدْ أَبَداً فیها خالِدینَ الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْري

 گیرد: قرار توجه مورد چند، نکاتی است الزم ،کتاب مطالعه از قبل
 محافل در موضوع این تا است، تدبر به راجع مباحثی از خالصه ولی مستدل طرح کتاب اصلی مقصد – 1

 این بر کلی عقیده زیرا گیرد. قرار توجه مورد ویژه شکل به اسالمی ...جامعه و سیاسی اجتماعی، علمی،
  دهد. می توسعه را جامعه و فرد عملی و علمی مدیریت قدرت تدبر، پیرامونِ معل که است

 پیرامون اساسی و مهم موضوعات از بسیاری به بوده، فوق نکته اثبات حد در تحقیق این که آنجایی از – 2

 اربردیک البته و مفصل تحقیقات قالب در موضوعات این تا دارد انتظار و نموده اشاره گذرا  صورت به تدبر
  گردد. پیگیری گذاری سیاست و علمی محافل توسط

 به کتاب این در آنچه است، اجتماعی و فردی تدبر دارد، مبرم احتیاج آن به اسالمی جامعه امروز آنچه – 3
 تحقیق اجتماعی تدبر خصوص در است الزم بنابراین .است بوده فردی تدبر بر تمرکز با شده اهتمام آن

    شود. ارائه ای جداگانه

                                                           
 .11و  10طالق، آیات مبارکه سوره  1
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 لذا .نماید می شایانی کمک آن فهم و مباحث اتقان به ،است شده ارائه ها نویس زیر در که مطالبی – 4

  شود. مبذول دقیق و کافی توجه ها آن به  مطالعه، در دقت برای است الزم
 به مباحث طرح از و شده طرح فشرده صورت به مطالب مباحث، از برخی بودن گسترده دلیل به – 5

 شتاب و عجله کتاب درمطالعه است الزم اینرو از ؛است شده خودداری المقدور حتی تکراری رتصو
  نگیرد. صورت

 ادعیه و روایات از بسیاری و قرآن های سوره تمام تدبرِ از آن برخورداری کتاب، ویژه امتیازات از – 6
 است. آمده کتاب این در قرآن کلیدی های واژه از بسیاری معنای عالوه به است. السالم علیهم بیت اهل

 آن های سوره غرض و قرآن های واژه از مهمی های بخش تعریف به فرد حاضر کتاب مطالعه با بنابراین
 یابد. می دست

 عالوه ادعیه این بیان است. کلیدی و معروف دعای چند با آن بودن همراه کتاب ویژه توفیقات از یکی – 7
 نآ پیرامون مطالب مطالعه با و کند می گوشزد ما به را ادعیه این کرارت علت بحث، فضای کردن نورانی بر
 و خود فضای به را ها آن حقایق و نمائیم توجه بیشتر نورانی ادعیه این مفاهیم به توانیم می بعد به این از

  دهیم. انتقال جامعه
 یک به نگاه و دعا دبرت طرح همچنین است. کتاب این مهم موضوعات از یکی ادعیه با علمی برخورد – 8

 باشد. آسمانی های مائده این از استفاده برای جدیدی سرفصل تواند می واحد غرض و سیاق یک در دعا

 عاقبت اول: فصل
 عاقبت معناشناسی دوم: فصل
 اندیشی عاقبت سوم: فصل
 سنجی عاقبت چهارم: فصل
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 شناسی عاقبت :پنجم فصل
 نگری عاقبت ششم: فصل
 گرایی عاقبت هفتم: فصل
 صالح عمل هشتم: فصل
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