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که منجر به ها انسانجمعی  که هویتکند را مطرح میاین مسأله  دگذرکتابی که از نظر می
تواند منشأ بندی خاصی است که میشود خود دارای صورتها میگیری انواع جمعشکل

های باوری و رفتاری برای انسان باشد. در صورتی که به این مسأله اهمیت ِاعمال محدودیت
شود و در اده میها قرار داده استفهای باالی هدایتی که خداوند برای انسانداده شود از ظرفیت

ناپذیر های جبرانصورتی که نسبت به آن غفلت شده یا اهمیت داده نشود منجر به محرومیت
 هدایتی خواهد شد.

ه نحوی که انجام برخی از بندی صفات هر فرد یا جمع یا جامعه است ب، صورت«شاکله»
 سازد.رفتارها را آسان و برخی از کارهای دیگر را سخت یا غیرممکن می

شاکله  ا صورتی مشخص داللت دارد و هر سهر بر خلقی ممتاز و بسه اسم خالق، بارئ و مصّو
 آورد.هر مخلوقی به ویژه انسان را به وجود می

ُیَسبُِّح َلُه ما ِفي السَّماواِت َو اْلأَرْضِ َو ُهوَ  ُر َلُه اْلَأْسماُء اْلُحْسنیُهَو اللَُّه اْلخاِلُق اْلبارُِئ اْلمَُصوِّ
 1اْلَعزیُز اْلَحکیُم

 در آنچه. اوست آن از صفات و هانام بهترین که است صورتگر بخش هستی خالق خداى او
 .است حکیم و مقتدر او و گویندمی او تسبیح هستند، زمین و آسمانها
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وابسته به شاکله آنهاست و به واسطه این تشخص  جامعه یا فردکلی تشخص هر در نگاه 
 توان برای فرد و جامعه هویتی متمایز در نظر گرفت.می

های صفت، شاکله و شاکله نفس سعی شد تا قوانین مربوط به صفت و شاکله در  سری کتاب
 شود. خته میانسان بیان شود. در کتاب حاضر به بررسی صفات و شاکله ناس پردا

شود بر مبنای همان مطالبی است که در رابطه با آنچه راجع به شاکله ناس گفته می طبیعتًا
صفات و  شاکله انسان گفته شده است. زیرا ناس همان انسان است وقتی که در لقاء و القاء با 

 گیرد.دیگران قرار می
 شود از جمله اینکه:پرداخته میدر شاکله ناس به حقایقی 

  شاکله ناس در پس زمینه زندگی افراد وجود دارد ولی بیشتر اوقات در محاسبات آنها
 شود.  در نظر گرفته نمی

 رسد و اند از ناحیه شاکله به آنها میهایی که افراد با آن مواجهبسیاری از محرومیت
 ها را شناسایی کنند تا بتوانند از آن خارج شوند.کافی است منشأ محرومیت

 مند کند ولی برای بهرهبسیاری از مواهب خود را از این ناحیه به افراد عطا می خداوند
 شدن از آن الزم است افراد به آن مواهب واقف باشند.

 بودن خود و دیگران را  مورد برای شناخت خود و دیگر افراد الزم است حیثیت جمع
 شناسایی قرار داد و گر نه شناختی کافی به دست نخواهد آمد.

ررسی شاکله جمع و جامعه باعث کشف علت بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی ب
 شود.شود. لذا هر قدر این شناخت کامل باشد تأثیر و تأثر افراد و جامعه بیشتر معلوم میمی
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های آن تبلیغی و تعلیمی در اقلیم خاص شناخت شاکله جمع برای انجام هر عملیات فرهنگی،
 اقلیم ضروری است.

های جمعی که در آن زیست رای انجام هر مشاوره و کمک به هر نیازمندی، دانستن ویژگیب
 گیرد ضرورت دارد. ای که از آن الگو و تأثیر میکند و جامعهمی

توان به قواعدی دست یافت تا بتوان برای مردم یک منطقه انجام امور با بررسی شاکله ناس می
مر به معروف را محقق ساخت. زیرا معروف آن  امور صالح را آسان نمود و در اثر آن، ا

صالحی است که برای مردم خوب بودنش طبیعی و آسان جلوه نماید. بدین ترتیب امر به 
معروف و نهی از منکر در گرو شناخت شاکله ناس است. زیرا امر کننده به معروف ابتدا الزم 

 ، سپس به آن امر نماید.و موضوعی اهتمام داشته باشد است در معروف کردن مسئله
کننده ضرورت طرح مبحث شاکله جمع و مواردی که ذکر شد برخی از مطالبی است که بیان

تک جامعه است. وجود این ضرورت برای کسانی که برای جامعه و جمع روحی مجزا از تک
س گردد. زیرا در این صورت بین شاکله جمع و جامعه و  شاکله نفگیرند مضاعف میافراد می

آید که هر یک در عین استقالل در دیگری تأثیر داشته و از آن تنیده به وجود میروابطی در هم
ها و وابستگی آنها به هم به صورت توأم رمز پذیرد. توجه به استقالل هر یک از شاکلهتأثر می

 باشد.تدبر صحیح در زندگی افراد و  نیز سرنوشت جامعه می
الزم است خواننده محترم در خواندن کتاب به آن توجه داشته  در پایان برخی از مطالبی که

 باشد به شرح زیر است:
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مبنای کتاب حاضر بر استقالل جمع و نیز جامعه به عنوان خلقی جدید با روحی مجزا  .1
از فرد است. هر چند مطالبی که در کتاب گفته شده است بدون در نظر گرفتن این 

 فرض نیز قابل بررسی و تأمل است.
توانست به عنوان فصلی از شاکله نفس در نظر گرفته شود طالب حاضر در کتاب میم .2

ولی به دلیل وسعت مطالب در کتابی مجزا طرح گردید. لذا خواندن این کتاب همراه با 
 شود نه مجزای از آن.کتاب شاکله نفس توصیه می

نفس، مطالب با توجه به طرح مباحثی از کتاب در کتاب صفت، شاکله صفات و شاکله  .3
کتاب به طور اختصار بیان شده است. کوتاه بودن مطالب در ذیل عناوین به معنای کم 

های قبل بودن مطلب در ذیل آنها نیست بلکه پرهیز از اطاله کالمی است که در کتاب
 بیان شده است.     

 

 هویت جمعی و شاکله آن :فاتحه
 چگونگی پدیداری شاکله جمعفصل اول: 
 نقش دین در مدیریت شاکله جمع فصل دوم:

 شناسی هویت جمعیشاکلهفصل سوم: 
 شاکله امت واحده توحیدیفصل چهارم: 

 امام ظرف بروز هویت جمعی :خاتمه
 

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 مجعشالکه 
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

 
 
 

 

http://www.quranahlebayt.ir/

