
 معناي تدبر
0Fاست» توجه به عاقبت چيزي«تدبر به معناي 

خداوند به انسان است؛ زيرا با اين امكان   هاي ويژه ها و نعمت و از امكان  1

 تواند: فرد مي

 امكان ارزيابي از هر كار و وضعيتي را داشته باشد.

 در عاقبت هر كاري انديشيده،

 عاقبتي و بدعاقبتي آن را سنجيده، معيارهاي خوش

 عاقبت آن كار را شناخته،

 آن عاقبت را در معرض توجه خود قرار داده،

1Fو قواي علمي و عملي خود را در راستاي آن عاقبت قرار دهد.

2 

تواند غرض پديدار شدن چيزي را مورد بررسي قرار داده، ارتباط آن را با غايت و عاقبت  همچنين با قوه تدبر، انسان مي

 خود بسنجد.  

توان از جنبه قوايي كه در استخدام اوست اين  وجه به عاقبت از جهات مختلف داراي مراتبي است كه ميبدين ترتيب ت

 هاي زير معرفي كرد: مراحل را به اختصار با واژه

اي از هستي و يا ... باشد  انديشي: انديشه در عاقبت موضوعي، اعم از اينكه از شئونات انساني و يا پديده عاقبت -

 بر است. اي از تد مرحله

تواند بفهمد كه چه عاقبتي  گيرد و مي سنجي: بررسي و سنجش عاقبت موضوعي كه با تعقل انجام مي عاقبت -

 بايد باشد و چه عاقبتي نبايد باشد، مرحله ديگر تدبر است.

                                                           
 مراجعه شود. »؛ چيستي، چرايي و چگونگيتدبر«بيشتر به كتاب براي مطالعه  1
كتاب داند. (تفسير الميزان، تفسير سوره انعام و انديشي ميو يا عاقبت در اطراف و عواقب كارحضرت عالمه طباطبايي رحمت اهللا عليه تدبر را انديشه  2

 قرآن در اسالم) 
 تفكر، مديريت و تدبير در آن كار است تا:  ن به معناي نوعي توجه،شود در كاري تدبر كدر عرف عرب هر گاه گفته مي

 كار و متقابال توان خود و نهايت و نتيجه كار و موانع رسيدن به نتيجه كار را  حداقل به صورت اجمالي بشناسد.  •
 اي مشخص داشته باشد.نسبت به انجام و همچنين به سرانجام رساندن كار، برنامه •
 انع رسيدن به نتيجه كار، برنامه داشته باشد.براي مقابله با مو •

با تواند ما را شود اين روايات ميتدبر در كارها جمع آوري نموده است كه به بخشي از آن اشاره مي رواياتي درباره 307ص ، 11ج  ،الوسائل كتاب مستدرك 
هر كسي در عاقبت كارها نظر كند، از گرفتاري در حوادث  ؛في العواقبِ سلم في النَّوائبِ عنِ النَّبِي صلي اهللا عليه و آله من نَظَرَ: كندمفهوم عرفي تدبر آشنا 

وقتي به انجام كاري  ؛فَانتَه عنه أَنَّه قَالَ إِذَا هممت بِأَمرٍ فَتَدبر عاقبتَه فَإِن كَانَ خَيراً فَأَسرِع إِلَيه و إِن كَانَ شَرّاً صلي اهللا عليه و آله اهللاعن رسولِ  در امان است.
از اميرالمؤمنين عليه السالم  گرفتي، به عاقبت آن انديشه كن اگر خير بود به سوي انجام آن شتاب نما و اگر عاقبت آن را شر يافتي دست از آن بردار.تصميم 

 دارد.پشيماني مصون مياز تدبر قبل از هر كار تو را  ؛)ألمير المؤمنينسيله خطبة الو(مِ و التَّدبرُ قَبلَ العملِ فَإِنَّه يؤمنُك منَ النَّدآمده است: ...



شناسي: وقتي انسان نسبت به عاقبت موضوعي آگاه شود و اين آگاهي قابليت انتقال يابد، با مرحله  عاقبت -

 شود. ي از تدبر روبرو ميديگر

تواند علم خود در مورد عاقبت موضوعي را پذيرفته و در معرض ذكر و ياد خود قرار  نگري: انسان مي عاقبت -

 تري از تدبر را داراست. دهد، در اين صورت نيز مرحله كامل

را تحريك كند و گرايي: هر گاه توجه و يادآوري عاقبت موضوعي، اراده، همت، عزم و قواي عملي فرد  عاقبت -

 موجب گرايش او شود، به آخرين مرحله تدبر در رابطه با آن موضوع دست يافته است.   

تواند در  تواند تدبر خود را در مورد آن به كار گيرد و به عبارتي ديگر به عاقبت آن توجه كند، ميآن چيزي كه انسان مي

 ي از عالم هستي باشد.ا مورد شأني از شئونات انساني و يا در رابطه با پديده

تواند داشته باشد. عاقبت به معناي پشت هر تر ميتوجه به عاقبت نيز با دقت در مفهوم عاقبت، خود معنايي تفصيلي

2Fچيز، نيز داراي مراتبي است؛

كنيم در مورد يكي از موارد زير  يعني وقتي در مورد عاقبت كاري يا چيزي بررسي مي ۳

 منظور ما يك يا چند مورد از موارد زير باشد:  گوييم. نيز ممكن است سخن مي

 شود.  دليل و غرض وقوع آن كار كه به واسطه آن دليل، آن كار واقع مي -

 سمت و جهت وقوع كار كه ممكن است به سمت موفقيت يا ناكامي باشد. -

 پيوندد. العملي كه در اثر بروز آن كار به وقوع مي عكس -

 آيد. كار به وجود ميمثبتي كه در اثر آن   آثار و نتايج -

 شود. تبعات و نتايج منفي كه در اثر آن كار پديدار مي -

 و ... -

كنند و عاقبت را معادل با باطن آن  ناگفته نماند برخي از محققين همه موارد فوق را در قالب باطن آن موضوع معرفي مي

 دانند.  مي

با توجه به مطالب فوق تدبر در موضوعي به معناي توجه به عاقبت آن موضوع است. بنابراين در آن سه موضوع و مؤلفه 

 اصلي قابل بررسي است: 

 مؤلفه اول، مربوط به مراتب توجه فرد است. 

 مربوط به فهمي است كه فرد از مراتب عاقبت موضوع دارد.  مؤلفه دوم،

 ت كه فرد را به تدبر واداشته است. مؤلفه سوم: نوع موضوعي اس

                                                           
 از همين مجموعه آمده است. »؛ چيستي، چرايي و چگونگيتدبر«مراتب عاقبت به صورت تفصيلي در كتاب  3



 توان در نمودار زير مطالعه كرد: ها را مي اين مؤلفه

 
 

 توان تدبر اطالق كرد. بدين ترتيب اي از مراتب فوق مي بر اساس نمودار فوق و تعريفي كه از تدبر ارائه شد به هر مرتبه

 توان مالحظه كرد.   توان مشاهده نمود. گستردگي اين طيف را در نمودار زير مي طيفي وسيع از مراتب را مي
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