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آن سرنوشت او به سمت نفع ترین مفاهیم در نظام انسانی است که به واسطه ایخیر و اختیار یکی از پایه
شود. حقیقی و کمال مطلوب تقدیر شده و به یمن وجود آن سعادتی ابدی و منحصر به فرد نصیب او می

هاست. برای این منظور با فعال شدن تفکر و راهیابی به حقیقتِ این کلمه، به معنای راهیابی به همه خوبی
راستا و از اشرار دور در این صورت انسان با اخیار هم شود وهای خیر و اختیار نیز فعال میتعقل، مؤلفه

هاي خیر و اختیار و نیز ارتباط آن با تفکر و تعقل که گردد. کتاب حاضر تالشی است برای تبیین مؤلفهمی
 شود.دانستن آن موجب فهم آیات و روایات بسیاری در این زمینه می

شوند. هرجا که مفهوم خیر و شرّ از مفاهیمی هستند که از همان ابتدای زندگی برای انسان معنا می
نسبت در صورتی که فرد قدرت توان اثر این مفهوم را مشاهده کرد و به همین ترجیحی وجود دارد می

شود مگر اش مختل میترجیح را نداشته باشد و یا نتواند تشخیص ترجیح درست را نداشته باشد زندگی
 آنکه از ترجیح فرد دیگری کمک بگیرد.

شناخته و همه رفتارهای خود را بر اساس به همین دلیل خیر از اموراتی است که انسان از دیرباز آن را می
پسندیده و یا از هرچه پنداشته استوار کرده است و بر اساس آن چیزهایی را برای خویش میخیری که 

 هراسیده دور شده است.
توان نه از بعد تاریخی و نه از ای عجین شده است که نمیبدین ترتیب این مفهوم با مفهوم انسان به گونه

 ی انسان عرضه نکرده باشد. بعد سنی، موقعیتی را شناخت که در آن این مفهوم خود را برا
 کننده شرور و بالیا،علت انتخاب خدایان به عنوان دفع

 ها،علت پناه بردن به قدرتمندان برای در پناه بودن از آسیب
 علت رجوع به شغل و ازدواج برای ادامه حیات و نسل، 
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 های زندگی،نگری و توجه به ضرورتعلت آینده
 و ...

حتی فهمید که علت هر حرکت فردی و اجتماعی وجود این مفهوم در درون توان به رابا کمی دقت می
 انسان است. 

حال که مفهوم خیر و شر دو مفهومی هستند که در بُن انسانیت نهاده شده تنها با اعتنا به آن است که 
 توان مسیر هدایت را برای انسان هموار کرد.می

ارد که انسان قابلیت آن را یافته تا خیر را برای خویش تالزم این مفهوم با واژه اختیار حکایت از آن د
برگزیند و به سوی منشأ خیرات و مالک خیر، صعودی را رقم بزند. حتی این کلمه گواه این است که 

 تواند غیر این باشد. کند و نمیاندیشد و یا گمان میانسان همیشه در حال گزینش بهترینی است که می
تواند او را به ورطه سقوط و هلاکت ها و افکار فرد میانحرافی در اندیشهترین بر این اساس کوچک

ای جز هلاکت برای کند در حالی که نتیجهکشاند. در این صورت راه خطا را به نیت خیر و خوبی طی می
 شود. او حاصل نمی

زیرا دنیا محل  تواند در امور زندگی به ثبات نظر برسد،در واقع انسان بدون در نظر گرفتن خیر نمی
تحوالت و تغییرات است و تنها انسان در مواجهه با امو و در مقام اختیار و انتخاب الزم است بهترین 

 حالت را انتخاب کند. 
 ترین مطالعات انسان در زندگی مربوط به این موضوع کلیدی باشد.لذا الزم یکی از مهم

ت ضمن تعریف کلمه خیر و شرّ به نقش این دو در این کتاب سعی شده است تا بر مبنای آیات و روایا
 مفهوم و مفاهیم مرتبط مانند مفهوم اختیار در زندگی بپردازد. 

 رسد:قبل از مطالعه کتاب توجه به نکات زیر ضروری به نظر می
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 های مختلف نقشی متفاوت دارد و به تبع آن معنایی ای در قرآن در مکاناز آنجایی که هر کلمه
گیرد، سعی شده است مفهومی برآیندی از همه موارد استعمال در قرآن اخذ متناسب به خود می

 سازد.شود. طبیعی است اخذ مفهوم برآیندی امکان فهم بهتری از کلمه را برای ما فراهم می
 دهنده رآن برای واژه مقابل کلمه خیر کلماتی مانند شرّ، ضرّ و سوء ذکر شده است که نشاندر ق

دست آوردن مفهوم جامع و تر بودن این مفهوم نسبت به کلمات مقابل آن است. لذا برای بهبزرگ
مانع از خیر الزم است ضدیت این مفهوم با مفاهیم مقابلش به خوبی روش و واضح گردد. با این 

 شود.وح کاربرد خیر در زندگی بیشتر مشخص میوض
  با توجه به اینکه مفهوم خیر مربوط به انتخاب و اختیارات انسان است هرگونه فهمی در حوزه

کند. از این رو تعدد و تنوع این مفهوم امکان فعال کردن انواع تفکر را برای انسان فراهم می
ه تنوع و تعدد انواع تفکر در زندگی انسان است و استفاده از این کلمه در آیات و روایات ناظر ب

 شود. توجه به این تنوع و تعدد موجب راه یافتن به انواع تفکر می
 ترین مباحث زندگی؛ یعنی جبر ارتباط کلمه خیر با اختیار و انتخاب انسان ناظر به یکی از کلیدی

موضوع امکان ورود  و اختیار و هدف زندگی و تقدیر و سرنوشت است. مطالعه مطلوب این
 کند.  بهتر به این مباحث را برای نسل نو و جواب به شبهات آنان فراهم می

  با توجه به گستردگی مطالب پیرامون خیر و شرّ در زندگی انسان، الزم است برای تسلط بیشتر
به منظومه کلمات مرتبط توجه نمود. کشف کلمات کلیدی این منظومه کمک شایانی در به کار 

ن این مفهوم در زندگی و کاربردی کردن این مفهوم در سنین مختلف و مراتب رشد گوناگون برد
 کند. می
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 های متعدد و متنوعی را برای دستیابی به ابعاد مختلف در پایان، مطالب کتاب ضرورت بررسی
 دارد.مفهوم خیر و اختیار به پژوهشگران اعالم می

 بررسی معنای خیر فاتحه:
 اول: خیر از منظر نفعفصل 

 فصل دوم: خیر از منظر مقایسه
 بندی و ترجیحفصل سوم: خیر از منظر اولویت

 اختیار، پذیرش نفع و ترجیح فصل چهارم،
 خاتمه: اخیار و اشرار
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