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ده و عینیت و تحقق گزینش ش ای است که با ترجیحِ بر مبنای حق پس از تعیین،یافتهخیر امر تفصیل
یابد و دارای فرایندی برای هدایت انسان و ایجاد نظام برکت در زندگی او تا رسیدن به قرب الهی می

ای از هایش در دورهکند که هریک از مؤلفهاست. سیر تدریجی این فرایند در زندگی انسان ایجاب می
عمل به خیر چیزی جز اخیار شدن نیست  زندگی او ظهور و در ادامه به تکامل حقیقی خود برسد. نتیجه

 که وعده قطعی الهی اینست که فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرّا یره.

با کمی تأمل در موضوع هدایت انسان، نقش کلیدی برخی از کلمات و مفاهیم به وضوح مشاهده 
 است. « خیر»شود، یکی از این کلمات، کلمه می

این کلمه طیّبه که بنا به فرمایش خداوند در قرآن اصل آن ثابت و فرع آن در آسمان است و هر آن 
های خوردنی دارد، هم به عنوان مقدمه هدایت و هم الزمه آن و هم نتیجه و نهایت هدایت است. بر میوه

ادامه و نهایت  روع،شود مگر آنکه با کلمه خیر در شاین اساس هیچ هدایتی در حوزه انسان تعریف نمی
دهد. چنانکه امام نشان می« سبیل»گره خورده است. به همین دلیل است که خیر خود را به صورت 

 فرمایند:صادق علیه السالم به جابر می
ئُونَتُهُمْ یَسِیرَةٌ إِنْ نَسِیتَ الْخَیْرَ ...وَ اعْلَمْ یَا جَابِرُ أَنَّ أَهْلَ التَّقْوَى هُمُ الْأَغْنِیَاءُ أَغْنَاهُمُ الْقَلِیلُ مِنَ الدُّنْیَا فَمَ

أَمَامَهُمْ وَ نَظَرُوا إِلَی  ذَکَّرُوكَ وَ إِنْ عَمِلْتَ بِهِ أَعَانُوكَ أَخَّرُوا شَهَوَاتِهِمْ وَ لَذَّاتِهِمْ خَلْفَهُمْ وَ قَدَّمُوا طَاعَةَ رَبِّهِمْ
 1... فَأَحَبُّوهُمْ وَ تَوَلَّوْهُمْ وَ اتَّبَعُوهُمالْخَیْرِ وَ إِلَی وَلَایَةِ أَحِبَّاءِ اللَّهِ سَبِیلِ
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خرجند، اگر خیر را فراموش کنی نیازشان سازد، کمجابر! بدان که پرهیزگاران توانگرند، اندکی از دنیا بی
اند، اطاعت ها را پشت سر افکندهبه یادت آرند، اگر اهل عمل باشی کمکت دهند، تمایالت و لذت

رو دارند، به راه خیر و به والیت دوستان خدا بنگرند، آنان را دوست دارند و پروردگار را پیش 
 والیتشان را بپذیرند، و از آنها پیروى کنند.

توان از کلمه اختیار نیز متوجه شد. همان مفهومی که به قدرت منحصر به فرد اهمیت کلمه خیر را می
گزینش در انسان اشاره دارد که به واسطه آن بر همه موجودات برتری یافته است. از این روست که بنا 

بهترین وجه به صورت به فرمایش امام صادق علیه السالم انسان مؤمن زاهد از این قوه اختیار خود به 
 برد:  زیر بهره می

رَّاحَةِ وَ الْجُوعَ عَلَی ...وَ الزَّاهِدُ الَّذِي یَخْتَارُ الْآخِرَةَ عَلَی الدُّنْیَا وَ الذُّلَّ عَلَی الْعِزِّ وَ الدُّنْیَا وَ الْجُهْدَ عَلَی ال
 2ذِّکْرَ عَلَی الْغَفْلَةِ وَ تَکُونُ نَفْسُهُ فِي الدُّنْیَا وَ قَلْبُهُ فِي الْآخِرَة...الشِّبَعِ وَ عَافِیَةَ الْآجِلِ عَلَی الْمِحْنَةِ الْعَاجِلِ وَ ال

کوشی را بر راحتی و ...زاهد کسی است که آخرت را بر دنیا و ذلت ظاهری را بر عزت ظاهری و سخت
ا بر غفلت گرسنگی در راه خدا را بر سیر بودن و سالمتی در آینده را بر ناراحتی فوری و ذکر ر

 نفس او در دنیا و قلب او در آخرت است.   گزیند، برمی
یابد با توجه به قوه اختیار یا خیرگزینی است که انسان توفیق دستیابی به بهشت و رضایت خداوند را می

 گردد.و یا اینکه مستحق عذاب می
کار دیگر یا موضوعی  عالوه بر موضوع فوق برتری انسان نسبت به دیگران یا برتری کاری نسبت به

و بدین ترتیب است که او با خیر از ابتدای زندگی تا  شودنسبت به موضوع دیگر با این کلمه بیان می
 .  گردد تا خود مصداقی از خیر گرددانتها و حتی در بهشت همراه می
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تر گزینش و مهمرأی و حکم یا تعیین و  ارتباط ویژه خیر با کلماتی مانند تفصیل خیر، ترجیح یا تفضیل،
دهنده اهمیت ویژه این کلمه در همه تحوالت زندگی انسان است. در این صورت نشان از همه تحقق خیر،

 دهندگان به خیر معرفی کرد.توان قرآن و عترت را به عنوان داللتمی
ه شده است. معرفی و تأکید ویژ« خیر العمل»تواند جاری سازد نماز به عنوان در بین اعمالی که انسان می

تواند آن را به عنوان نمادی برای هر کار خیر، رهبر و امام زندگی فرد و جامعه قرار توجه به این خیر می
دهد. در این صورت نماز همراه با والیت، امامت همه خیرات را به عهده دارد و از این جهت است که 

 اند:هفرمود
 3 بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا.أَوَّلُ مَا یُحَاسَبُ قال الباقر علیه السالم

 شود.  پس اگر قبول شد اعمال غیر آن نیز قبول می شود نماز است،اول چیزی که بنده به آن محاسبه می
ای از رشد کتاب حاضر که از مجموعه کتب فرایندشناسی رشد است، موضوع خیر را به عنوان مرتبه

 ی قرار داده است.مورد بررس
 شود. های رشد مانند طیّب، حسن، ایمان، صدق نیز مشخص میدر این فرایند ارتباط خیر با سایر مؤلفه

 شود تا:همچنین سعی شده است تا ظهور این مفهوم در سنین مختلف و مراتب رشد نیز مورد بحث واقع 
 آید.  اوالً تعریفی دقیق، فرایندی و کاربردی از این مفهوم به دست

 ثانیاً امکان گسترش این مفهوم در زندگی و ورود آن به نظام تعلیم و تزکیه بیشتر فراهم شود.
ثالثاً امکان ارزیابی از رشد از منظر خیرشناسی و خیرگزینی در سنین مختلف فراهم گشته و متناسب با 

 آن امکان برطرف کردن مشکالت فرد در این زمینه قابل شناسایی باشد.
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های رشد؛ یعنی دوره دوم رشد، امکان تکامل فرزندان را به ای از دورانبا تمرکز خاص به دوره رابعاً
 شکل مشخص و هدفمند به اولیای ایشان گوشزد نماید.   

 یابد. تری میطبیعی است مطالب این کتاب در کنار مطالب مجلدهای قبل و بعد، معنا و مفهوم دقیق
سازی خیر سازی و جریاناب معناشنای خیر از یک سو و با کتاب نظامهمچنین مطالب این کتاب با کت

تواند مطالب یکدیگر را تکمیل ای دارد. در این صورت مطالعه این سه کتاب با هم میپیوستگی ویژه
 نماید.

 شر و خیر ساختارشناسی :فاتحه
 فصل اول: تفصیل
 فصل دوم: ترجیح
 فصل سوم: تعیین

 فصل چهارم: گزینش و اختیار
 فصل پنجم: تحقق

 اتمه: نظام خیرخ
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