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مدارکرد اجتماعتوضيح 

چشمانش سالم است، قلبش منظم کار ؛اي از سالمتی داردآید به طور معمول بهرهدنیا میه هر انسانی که ب
اصوالً انسان د. امانکنهایش خوب کار میکند، مفصلهضم و جذب میخورد کند، به سادگی غذایی را که میمی

آن ها با نقصان مواجه شود او متوجه اهمیت بخشاینزمانی که یکی ازداند وقدر نعمت سالمتی را نمی
در کانون خانواده قرار دارند و گردد. در مورد جامعه هم به همین صورت است. امروز افراد از بدو تولدمی

جود اي ومغازه؛ها را پاسخ دهداي آنهمواره ساختارهایی وجود دارد تا نیازهشوندزمانی هم که وارد اجتماع می
است کههایی که آنها را به مقصد برسانند. در این حالتدارد تا کاالي مورد نیاز خود را تهیه کنند، یا خودرو

اهمیت آن را درك درست مشابه نعمت سالمتیانسانگردد. امار اجتماع برجسته مینیاز انسان به بودن د
د.کند تا زمانی که آن را از دست دهنمی

ي اجتماعی در تفکر در فلسفهاست.سازي و اجتماعی بودن، درك ضرورت اجتماعجامعهياولیهسنگ بناي 
: ضرورت تشکیل جامعه چیست؟است، پرسش نخستینی مطرحمدرن و در حکمت جماعت در تفکر دینی

طبیعت و به متنتواند درکه تأمین آنها می؛نیازهاي طبیعی:توان سه دسته نیاز را تعریف کردبه طور کلی می
فرد بعد از قم بخورد. دوم نیازهاي انسانی؛صورت انفرادي در میان حیوانات و گیاهان و سایر موجودات ر

در وجودش شده و نیاز به عاطفی- حیوانی خود متوجه نیازهاي انسانیگویی به نیازهاي طبیعی و پاسخ
تأمین و باکند. انسان در نسبت با دیگران ، فرزند، پاسخ عاطفی به دیگران و ... را احساس میخانواده، همسر

؛داینمنیازهاي عبودي و روحانی انسان در سطح باالتر رخ می،در نهایت.دنکمیاین دست نیازهاي خود رشد 
سازد و ور میحس غربت و دور افتادگی را در انسان شعله،نیازاین .نیاز به پرستش که در فطرت او نهفته است

شود.مطرح می»هجرت«ي مسألهدر اینجاست که 



ي مهمی که بعد از درك دهد. نکتهما را به سمت جامعه و درك ضرورت آن سوق می،این سه دسته نیاز
؟سازي کردسازد این است که چطور باید جامعهرا نمایان میضرورت اجتماع خود 

کرد رويسازي مبتنی بربراي جامعهست.اسازيي جامعههاي اساسی در تفکر استراتژیک مسألهیکی از بخش
سه دسته هویت در این راستا،.تبیین کردراباید نقشی که افراد در محیط اجتماعی بر عهده دارند،مداراجتماع

فرد باید معین کند که کیست و نسبت به این موضوع تعهد ؛شود: هویت فردي و شخصیافراد جستجو میدر
تبدیل »ما«به »من«سازد و در اینجا فرد از این هویت است که تمدن می؛داشته باشد. دوم هویت اجتماعی

زند. رقم میو بندگی راعبودیت در خلقت انسان که حکمت؛هویت متعالینیزدر باالترین سطحشود.می
سازد.میسازي را فراهمجامعهجوهر الزم براي،پاسخ به این سه دسته هویت

گویی توانا به پاسخست که ااينیازمند جامعه،را داردهویت و به تبع آن سه دسته نیاز انسانی که این سه سطح
آنها باشد.

معه و حضور در اجتماع را درك ضرورت تشکیل جامدار این است که انسان کرد اجتماعهدف غایی در روي
عنوان فردي از جامعه ه عالوه بر آن نقش اجتماعی خود را روشن کرده و آگاهانه مشخص سازد که ب.کند

عنوان ه ي مطلوب و متعالی را ببتواند جامعهدر نتیجه.بر عهده داردرا چه مسئولیتی کجاي این بنا قرار گرفته و 
داده و رقم بزند.تشخیصفردي متعهد 


