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حياتي  ، بروزات، عامل تداوم حيات، و آثارر فكریاست كه در پنج بعد بستر، ساختا طيب قابليتی
است كه در طول مراحل بلوغ  یمراتب یآورد. اين قابليت دارایزمينه رشد انسان و جامعه را به وجود م

قابليت مذكور در  یطيب با شناساي یيابد. فرآيندشناسهاي مختلفي ظهور میجامعه به صورتانسان و 
 آورد.عه فراهم میراي تطهير انسان و جامآن را ب یسازاين مراتب، مقدمه تحقق عين و نظام

در جريان رشد و هدايت انسان يكی از موضوعات اساسی موضوع طيّب است. مفهوم اين كلمه در كتابی 
راستا با فطرت و مطلوب قابليتی هم»به صورت مجزا بحث گرديد و در نتيجه، طيب به عنوان به اين نام 

 گرديد. معرفی« با حقيقت
ترين مفهوم در فرآيند رشد انسان را تحقق معنای طيب و پاک شدن از ایتوان پايهبر اين اساس می

شود و مفاهيم مقابل آن دانست. به عبارت ديگر مفهوم طيّب، اولين مفهومی است كه با انسان نازل می
 هدايتش در گرو آن است. 
 های زير به دست آورد:ها و روايتهتوان از نظير آياين مطلب را به خوبی می

 1ياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَوَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذي خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِالَّ نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآ
[ است ه ناپاك ]و نامناسب[ كآيد و آن ]زمينی[، گياهش به اذن پروردگارش برمیو زمين پاك ]و آماده

گزارند، آيد. اين گونه، آيات ]خود[ را براى گروهی كه شكر میفايده برنمی[ جز اندك و بی]گياهش
 كنيم.گون بيان میگونه

 2في بطن امه قال رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله: الشقي شقي في بطن امه، و السعيد سعيد
                                                           

 58سوره مبارکه أعراف، آیه  1

 18، ص 2تفسير نور الثقلين، ج 2
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 شود.شخص میوضعيت سعيد و شقی در شكم مادرشان م
از رسول خدا صلّی اللَّه عليه و آله نقل است كه به حضرت علی عليه السّالم فرموده: اى علی! تو را فقط 

ورزد كه نقصان و خباثتی كسی دوست دارد كه از لحاظ والدت طاهر باشد، و تنها كسی به تو بغض می
كند. در اين تو دشمنی و مخالفت نمیدر والدت او باشد. و جز مؤمن دوستدار تو نيست، و جز كافر با 

هنگام عبد اللَّه بن مسعود برخاسته و گفت: اى رسول خدا! نشانه پليدى والدت و كفر را در زمان حيات 
شما فهميديم، بفرماييد نشانه پليدى والدت و كفر در زمان پس از شما چيست؟ زيرا امكان دارد فردى با 

پنهان نمايد. رسول خدا صلّی اللَّه عليه و آله فرمود: اى ابن مسعود!  تظاهر به ايمان، اعتقاد قلبی خود را
علی بن أبی طالب پس از من امام و پيشواى شما و جانشين من است، و پس از او دو فرزندم حسن و 
حسين، و به همين ترتيب نه نفر از فرزندان حسين بن علی يكی پس از ديگرى امام شما و جانشين من 

نهمين فرزند از اوالد حسين؛ قائم امّت من است، كه سراسر زمين را پر از عدل و داد كند  خواهند بود، و
دارند، و جز پس از آنكه پر از بيداد و ستم شده است. ايشان را جز پاكيزگان در والدت دوست نمی

شان مخالفت دارند، فقط اهل ايمان به آنان عالقمندند، و تنها كافران با ايپليدان در والدت دشمن نمی
كنند، هر كس يكی از آنان را انكار كند گويی مرا انكار نموده است، و هر كس مرا انكار نمايد مانند می

اين است كه خدا را انكار كرده است، زيرا اطاعت نمودن از آنان امتثال امر من، و اطاعت من همچون 
من، و نافرمانی از من همچون  اطاعت پروردگار متعال است، و نافرمانی كردن آنان همچون عصيان

هاى من ترديد كنی كه آن موجب كفر تو گردد. اى ابن مسعود! مبادا در گفته معصيت خداوند است.
هايم هيچ تكلّفی ندارم، و از سر هوى و هوس در باره علی و امامان كه من در گفته سوگند به عزّت خدايم

را به آسمان بلند نموده و عرضه داشت: خداوندا! سپس دستهاى مبارك خود  از فرزندانش سخن نگفتم.
دارد تو نيز او را دوست بدار، و با دشمنانشان هر كس را كه جانشينان و پيشوايان امّتم را دوست می
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گذارد مخذول و مقهورش دار، و كنندگانشان را يارى فرما، و هر كه ايشان را تنها میدشمن باش. يارى
خالی مگذار، كه ايشان در ميان  -كه حجّت و برهان تو در ميان مردمند -شانزمين را از وجود يكی از اي

اى براى مردم اند و پنهان، تا دين تو باطل نگردد و عذر و بهانهمردم يا ظاهرند و مشهور، و يا در پرده
هاى سعادت را به شما نشان دادم كه در سپس فرمود: اى ابن مسعود! در اين مجلس راه باقی نماند.

صورت پيمودن آنها سعادتمند و پيروزيد، و گر نه خود را هلاك نماييد، و سالم و درود بر كسانی كه راه 
 3هدايت را برگزيدند.

كه در كتب پيشين از اين مجموعه نيز ذكر شد اهميت مبحث به خوبی معلوم ق وف ی نظير مطالبمطالباز 
يان اين آيات و روايات بر جبری بودن زندگی گردد. همانطور كه به كرات در اين كتب تبيين شده بمی

انسان داللت ندارند بلكه قصد بر تبيين ضرورت و اهميت مفهوم طيّب از بدو ورود انسان به زندگی 
 خاكی است. 

توان آن را با نام ملكوت شناخت وقتی از هبوط انسان به همين دليل در سوره مباركه اعراف كه می
 نمايد. مرتبط می« بلد طيّب»ا كند اين موضوع را بصحبت می

                                                           
 69، ص 1اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(، ج 3

لَّا مَنْ خَبُثَتْ وِلَادَتُهُ وَ لَا یُوَالِيكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا یُعَادِیكَ إِلَّا یَا عَلِيُّ لَا یُحِبُّكَ إِلَّا مَنْ طَابَتْ وِلَادَتُهُ وَ لَا یُبْغِضُكَ إِ -رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع

الْوِلَادَةِ وَ الْكَافِرِ بَعْدَكَ  ضِ عَلِيٍّ وَ عَدَاوَتِهِ فَمَا عَلَامَةُ خُبْثِالْوِلَادَةِ وَ الْكَافِرِ فِي حَيَاتِكَ بِبُغْ کَافِرٌ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَا عَلَامَةَ خُبْثِ

دِي وَ خَلِيفَتِي عَلَيْكُمْ فَإِذَا مَضَى فَالْحَسَنُ وَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع إِمَامُكُمْ بَعْ إِذَا أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ بِلِسَانِهِ وَ أَخْفَى مَكْنُونَ سَرِیرَتِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا ابْنَ مَسْعُودٍ إِنَّ

یَمْلَؤُهَا قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ  حِدٍ أَئِمَّتُكُمْ وَ خُلَفَائِي عَلَيْكُمْ تَاسِعُهُمْ قَائِمُ أُمَّتِيالْحُسَيْنُ ابْنَايَ إِمَامَاکُمْ بَعْدَهُ وَ خَلِيفَتِي عَلَيْكُمْ ثُمَّ تِسْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَا

رَنِي داً مِنْهُمْ فَقَدْ أَنْكَرَنِي وَ مَنْ أَنْكَا یُوَالِيهِمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا یُعَادِیهِمْ إِلَّا کَافِرٌ مَنْ أَنْكَرَ وَاحِظُلْماً وَ جَوْراً لَا یُحِبُّهُمْ إِلَّا مَنْ طَابَتْ وِلَادَتُهُ وَ لَا یُبْغِضُهُمْ إِلَّا مَنْ خَبُثَتْ وِلَادَتُهُ وَ لَ

مَعْصِيَتَهُمْ مَعْصِيَتِي وَ  هَ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ طَاعَتَهُمْ طَاعَتِي وَ طَاعَتِي طَاعَةُ اللَّهِ وَفَقَدْ أَنْكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَقَدْ جَحَدَنِي وَ مَنْ جَحَدَنِي فَقَدْ جَحَدَ اللَّ

 مِنْ وُلْدِهِ زَّةِ رَبِّي مَا أَنَا مُتَكَلِّفٌ وَ لَا أَنَا نَاطِقٌ عَنِ الْهَوَى فِي عَلِيٍّ وَ الْأَئِمَّةِ عمَعْصِيَتِي مَعْصِيَةُ اللَّهِ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ إِیَّاكَ أَنْ تَجِدَ فِي نَفْسِكَ حَرَجاً مِمَّا أَقْضِي فَتَكْفُرَ فَوَ عِ

عْدِي وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُمْ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُمْ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَ لَا تُخْلِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ ص وَ هُوَ رَافِعٌ یَدَیْهِ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَى خُلَفَائِي وَ أَئِمَّةَ أُمَّتِي مِنْ بَ

 -نَاتُكَائِمٍ مِنْهُمْ بِحُجَّتِكَ إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً أَوْ خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلَّا یَبْطُلَ دِینُكَ وَ حُجَّتُكَ وَ بَيِّمِنْ قَ

 مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى وَ السَّالمُ عَلى سَّكْتُمْ بِهِ نَجَوْتُمْثُمَّ قَالَ ص یَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَدْ جَمَعْتُ لَكُمْ فِي مَقَامِي هَذَا مَا إِنْ فَارَقْتُمُوهُ هَلَكْتُمْ وَ إِنْ تَمَ
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سخن گفته و آن را به عنوان ضرورت زندگی مادی و معنوی « طيبات در رزق»همچنين در اين سوره از 
 كند.انسان معرفی می

خطاب كرده است. و نيز « طيّبين»و « طيّبات»گيرد به قرآن انسانی را كه در فرآيند طيّب قرار می
شناخته است. همچنين خداوند حاكميت طيبات در نظام انسانی « كلمه طيّبه»اعتقادات پاک او را به عنوان 

 را به درختی كه اصل آن ثابت و فرعش در آسمان و پر محصول است تشبيه كرده است. 
بر اين اساس فرآيند و ساختار طيب در انسان با بلد طيب و رزق طيب گره خورده و در يک راستا قرار 

شد در صدد های را شناخت اين فرآيند و ساختار و ارتباط آن با ساير مؤلفهگيرد. در كتاب حاضر بمی
از منظر آيات و روايات « حيات طيّبه»تبيين جزييات حاكميت طيبات در زندگی انسان تا دستيابی به 

ها و نورانی است. بالتبع استخراج اين جزئيات متناسب با مراحل بلوغ و سنين مختلف دارای ظرافت
 نمايد.ای است كه مخاطب محترم را به تأمل بيشتر در اين خصوص دعوت میهواریدش

 قرآن در خبيث و طيب محورهای فاتحه:
 فصل اول: بستر طيبات

 فصل دوم: ساختار فكری طيبات
 فصل سوم: بروز طيبات
 فصل چهارم: رزق طيب
 فصل پنجم: حيات طيبه

 خاتمه: طهارت غايت ظهور طيبات
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