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سازی حُسن به چگونگی اقامه و استقرار حسنات در جامعه با هدایت و زعامت اسوه حسنه نظام
 کند. های حُسن را تبیین میسازی جلوهپردازد و در آن اصول و مبانی و نیز راهبردهای پیادهمی

ای است و ارزیابی نزدیک شدن به اقامه حُسن، بروز حُسن و تغییرات محسوس زیبا و شایسته شاخصه
دار تکفل که در جامعه قابل رؤیت و البته قابل تفصیل است. با اقامه حُسن در جامعه، نور و رحمت عهده

 گردند.  محسنین می
گردد و جامعه را به سرعت به سمت کمال یهای زیبا ماقامه حسن در افراد تأثیرپذیر، منجر به ایجاد جلوه

شود دهد به استقرار حسنات منجر میهای حُسن که با تبعیت از اسوه حسنه رخ میکشاند. ابراز جلوهمی
 شود.   ای با رویارویی جدال احسن بر آنها اتمام حجت میو افراد تحت تأثیر موعظه حسنه هدایت و عده

صدد است تا  شود و درسازی حُسن در زندگی پرداخته میهای جریانسازی حُسن به شیوهدر نظام
 های فردی و اجتماعی به فوران در آید.      شود حسنشرایطی را فراهم آورد تا موجب 

باید محسن باشند و چنین  سازی حسن هستند، ضرورتاًبا توجه به مطلب فوق افرادی که متصدی نظام
د و دیگران را بروزات خو ،انیربّعلم و دانشی کاربردی و تفصیلی و حکمتی  مبنای افرادی باید بر

 ریزی نمایند.برنامه
سازی که افراد متصدی نظاماست هایی های ایمان است از جمله ضرورتشکر نعمت و صبر که از شاخصه

زیرا  ،شوداز همین لوازم یاد شده عظمت و شکوه حُسن فهمیده می سن الزم است واجد آن باشند.حُ
کند. این و صبر و احسان به دیگران را شکوفا میسازی حُسن در جامعه شکر و حکمت را بارور پیاده

 کند:اینگونه تبیین می 35-33حقیقت واال را در سوره مبارکه فصلت آیات 
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وَ ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ الَ * مِنَ الْمُسْلِمینَ  وَ مَنْ أَحْسَنُ قَواْلً مِمَّنْ دَعا إِلَی اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّني
وَ ما یُلَقَّاها إاِلَّ الَّذینَ صَبَرُوا وَ * هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذي بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمیمٌ  لسَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتيا

 ما یُلَقَّاها إاِلَّ ذُو حَظٍّ عَظیمٍ
برابر من ]در »نیك کند و گوید:  و کیست خوشگفتارتر از آن کس که به سوى خدا دعوت نماید و کار

گاه به آنچه خود بهتر است دفع کن آن و نیکی با بدى یکسان نیست. ]بدى را[؟ «شدگانمخدا[ از تسلیم
[ را جز کسانی که و این ]خصلتگردد. دل میت، گویی دوستی یكکسی که میان تو و میان او دشمنی اس

 اى بزرگ، نخواهد یافت.بهرهیابند، و آن را جز صاحب اند نمیشکیبا بوده
اهل بیت علیهم له و آامبر اکرم صلی اهلل علیه و یپتوان سیره سازی حُسن میبرای بررسی و غور در نظام

 بروز حُسن و ترغیب به آن است.  ،لحظه لحظه این سیرهالسالم را مورد مطالعه قرار داد. 
ه مردان و زنان الهی حکایت شده است و در های حُسن از ناحیهای قرآن جلوههمچنین در بیشتر سوره

ها این حکایت جریانی از لطف و رحمت الهی به تصویر کشیده شده است. در این بین برخی از سوره
 ای خاص یافته است.مانند سوره مبارکه صافات، یوسف، لقمان و ...جلوه

در این کتاب بر این کار  بدیهی است سخن گفتن از جلوه زیبایی تنها شایسته نیکوصفتان است و اگر
مبادرت شده است به دلیل شناخت سیره و اخالق اولیای الهی به منظور قرب به منزلت ایشان است. 

کند و ما را به مقام منیع ها زنده میای است که امید شفاعت را در نهادسعیِ غیربلیغ تولّیتردید این بی
 کند.اولیا نزدیک می

سازی حُسن است. در الزم است به آن اشاره شود، ضرورت بحث نظام از مطالب مهمی که در مقدمه
 توان به موارد زیر اشاره کرد:رابطه با ضرورت این مهم می
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کند و به مقام حمد و تسبیح هستی مرتبط میخود را به تکوین که است حُسن بروز انسان با  .1
  رساند.تکوینی می

لذا این آموزش در حُسن را در خود تقویت کند. تواند بروز آموزش حمد و تسبیح میانسان با  .2
 سازی حُسن قرار دارد.های نظامصدر آموزش

سازی حُسن امکان این لذا در نظام شود،تنها با مشاهده حُسن است که عقل انسان شکوفا می .3
 گردد.شکوفایی فراهم می

بنابراین در است.  حسنه و حسنات ،اوج و تکامل انسان به دلیل علم و توان او نسبت به حُسن .4
          مد نظر است.این اوج رسیدن به سازی نظام

 سازی حسنمفاتحه: نظا
 حُسن سازینظام مبانی و اصول اول: فصل
 احسن جدال هایراهبرد دوم: فصل
 (حکمت) آیات در حسن دادن نشان سوم: راهبردهای فصل
 حسنه موعظه راهبردهای چهارم: فصل
 حسنه استقرار راهبردهای پنجم: فصل
 حسنه اسوه  به توجه راهبردهای ششم: فصل

 سازی حسنخاتمه: غایت نظام
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