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مندی انسان از حیات اُخروی یا همان جنبه الهی وجودش، در گرو استفاده درست از رهتداوم و ارتقاء به
نمایند. بر این اساس شناخت و های اشیاء است که ماده و اسباب اصلی عمل او را فراهم میقابلیت

ی هایی که با ساختار فطری انسان انطباق دارند، اساس رشد و تعالبکارگیری طیّبات به عنوان قابلیت
رود. کتاب حاضر قصد دارد ضمن معناشناسی طیّب بر اساس آیات قرآن و روایات، انسان به شمار می

عوامل و اسباب دستیابی به آن، نحوه استفاده درست از آن و همچنین چگونگی شناخت و بکارگیری 
 طیّبات در هر موقعیتی را بیان کند.

است و کمال و سعادت او در رسیدن به این غایت است. هدف و غایت مشخصی آفریده شده انسان برای 
برای این منظور انسان از ساختاری متناسب برخوردار شده است، ساختاری که بتواند پر واضح است که 

 اش برساند.او را به غایت تعریف شده
 في الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ*  الْأَمینِ الْبَلَدِ هذَا وَ * سینینَ طُورِ وَ*  الزَّیْتُونِ وَ التِّینِ وَ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 1.تَقْویمٍ أَحْسَنِ
 شهر این به قسم و*  «سینین طور» به سوگند و*  زیتون و انجیر به قسم مهربان بخشنده خداوند نام به

 آفریدیم. نظام و صورت بهترین در را انسان ما که*  [مکّه] امن
 شؤونش همه و انسان وجود جهات تمامی که است این تقویم احسن در انسان کردن خلق از منظور»

 عبارت قوام و باشند، کرده قوام داراى را او که است آن انسان تقویم معناى و است تقویم بر مشتمل
 کلمه از منظور و است، بدان نیازمند بقایش و انسان ثبات که شرطی هر و وضع هر و چیز هر از است
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 قوام داراى تنها نه و، است قوام داراى خلقتش حسب به انسان جنس پس است، نسانا جنس انسان
 ثُمَّ» :فرمایدمی که بعدش جمله و جمله این از و است، قوام بهترین داراى خلقت حسب به بلکه است،
 که شده آفریده ىطور خلقت حسب به انسان که شودمی استفاده «... الَّذِینَ إِلَّا سافِلِینَ أَسْفَلَ رَدَدْناهُ

 از خالص سعادتی به و پروردگارش، جوار در خالد حیاتی به و کند، عروج اعلی رفیع به دارد صالحیت
 نافع علم آن با تواندمی که جهازى به کرده مجهز را او خدا که است آن خاطر به این و شود، نائل شقاوت

 فَأَلْهَمَها سَوَّاها ما وَ نَفْسٍ وَ» :فرموده و ،داده او به هم را صالح عمل وسائل و ابزار نیز و کند، کسب
 او تعالی خداى گردید، صالح اعمال مالزم و آورد، ایمان دانسته بدانچه وقت هر پس« تَقْواها وَ فُجُورَها

 2«.بردمی باال و دهدمی عروج خود سوى به را
هبوط یافته و در عالم دنیا  نانسا، الهیمقام خالفت  جلیبرای تپس از آنکه این آفرینش صورت گرفت 

اش، قرار گرفت تا بدین ترتیب بتواند با استفاده از موقعیت و امکانات خود و مبتنی بر ساختار درونی
 مسیر رشد و تعالی را طی کرده و غایت آفرینش خود را تجلی دهد.

 نَحْنُ وَ الدِّماءَ یَسْفِكُ وَ فیها یُفْسِدُ مَنْ فیها تَجْعَلُ أَ لُواقا خَلیفَةً الْأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِلْمَالئِکَةِ رَبُّكَ قالَ إِذْ وَ
 الْمَالئِکَةِ عَلَی عَرَضَهُمْ ثُمَّ کُلَّها الْأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ*  تَعْلَمُونَ ال ما أَعْلَمُ إِنِّي قالَ لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ
 الْحَکیمُ الْعَلیمُ أَنْتَ إِنَّكَ عَلَّمْتَنا ما إِالَّ لَنا عِلْمَ ال سُبْحانَكَ قالُوا*  صادِقینَ کُنْتُمْ إِنْ هؤاُلءِ بِأَسْماءِ أَنْبِئُوني فَقالَ

 وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبَ أَعْلَمُ إِنِّي لَکُمْ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ بِأَسْمائِهِمْ أَنْبَأَهُمْ فَلَمَّا بِأَسْمائِهِمْ أَنْبِئْهُمْ آدَمُ یا قالَ* 
 3تَکْتُمُونَ کُنْتُمْ ما وَ تُبْدُونَ ما أَعْلَمُ

 خواهم قرار جانشینی زمین، روى در من»: گفت فرشتگان به پروردگارت که را هنگامی( بیاور خاطر به)
 رحالیکهد! کند؟ خونریزى و فساد که دهیمی قرار آن در را کسی آیا !پروردگارا»: گفتند فرشتگان« .داد
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 را حقایقی من»: فرمود پروردگار« .کنیممی تقدیس را تو و آوریم،می بجا را تو حمد و تسبیح ما
 عرضه فرشتگان به را آنها بعد. آموخت آدم به همگی را اسماء علم سپس* « .دانیدنمی شما که دانممی

: کردند عرض فرشتگان* « !دهید خبر من به را اینها اسامی گویید،می راست اگر»: فرمود و داشت
 اى»: فرمودخداوند * « .حکیمی و دانا تو ،دانیمنمی اىداده تعلیم ما به آنچه جز چیزى ما! تو منزهی»

: فرمود خداوند کرد، آگاه را آنان که هنگامی« .کن آگاه موجودات این( اسرار و) اسامی از را آنان! آدم
 کنید،مي آشکار شما را آنچه دانممي نیز و! دانم؟مي را نزمی و هاآسمان غیب من، که نگفتم شما به آیا»
 «!داشتیدمي پنهان را آنچه و

گیرد که برخی با هایی قرار میمندیها، امکانات و بهرهمسیر انسان در معرض موقعیتطبیعتاً در این 
اضح است بایست طی کند متناسب بوده و برخی متعارض است. پر وساختار درونی او و مسیری که می

اش در گرو آن است که این تناسب و تعارض را شناخته که حرکت و سیر انسان در مسیر و رشد و تعالی
طبع فطری او متناسب هستند، مسیر رشد و سعادت حقیقی را و با استفاده درست از آن چیزهایی که با 

نقش اساسی خود را در طی نماید. اینجاست که حقیقت معنای طیّب و خبیث برای انسان شکل گرفته و 
 دهد.سعادت انسان نشان می

در حقیقت معنای طیب و خّیث بر انطباق و یا عدم انطباق با ساختار فطری انسان و یا به بیان دیگر 
شود و تا انسان نتواند میان این دو تمیز قائل شده و در زندگی از طیّبات ساختار والیت الهی اطالق می

 طیّبه که غایت زندگی اوست دست نخواهد یافت.بهره ببرد، هرگز به حیات 
را به همراه  آنبر اساس قرآن و روایات، محدوده معنایی  دارد با تبیین مفهوم طیّب کتاب حاضر سعی

روشن مشخص نماید تا بدین ترتیب امکان شناخت و تمایز آنها فراهم شود.  اشگیریشکلهای مولفه
وجودی است که به واسطه ساختار والیت الهی مشخص  است که طیّب و خبیث بودن هر چیز امری
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شود. بنابراین پیش از هر چیز این قلم و سطور نگاشته شده، بر آستان والیت امیرمومنان علی علیه می
مند شده و به لق بهرهلق و خُکنند، باشد که نویسندگان و خوانندگان همگی از طیب خَالسالم سجده می

 حیات طیّبه نائل شوند.
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