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سازی خیر تالشی است برای نصرت و اعانت و اعمال والیت در اقامه خیر توسط فرد و جامعه که از نظام
یک سو به وظایف اولیاء خیر و از سوی دیگر به طلب خیرگزینان و خیرخواهان وابسته است. در این 

و ترک خیر است و نیز به رای خیر و ترک شرّ و سختی ارتکاب شرّ نظام سعی و اهتمام در سهولت اج
سازی خیر های نظامپردازد. محور اصلی فعالیتسازی خیر و امر به معروف و نهی از منکر میبدیهی

های تبیین برای تفصیل، ابالغ برای ترجیح، تبلیغ باشد. بدین ترتیب به شیوهمتناسب با فرآیند خیر می
 پردازد.ارسال و انذار برای گزینش و تولیت خیر برای تحقق خیر می برای تعیین،

که در کتاب فرآیندشناسی خیر گذشت، نظام خیر به گستردگی همه هستی است و نردبان یا مسیر چنان
ها  و نتایج و هدایت انسان را به عهده دارد. به همین دلیل سخن از خیر به معنای مقاصد و راه

خورد. به همین دلیل مبارکی و میمونی به یمن و برکت آن رقم می آرزوهاست. بدین ترتیب هر اتفاق
ها و است که در قرآن و روایات بسیار به آن توجه شده و در خصوص مصادیق آن نیز داللت

 های متعددی ارائه شده است.راهنمایی
ر حکم رکن ها دموضوع خیر هم در نظام تعلیم و تزکیه و هم در نظام رسانه و تبلیغ و انواع احتجاج

اعتنایی ترین بیاساسی این نظامات هستند که اگر مفهوم آن در نظر گرفته نشود و یا نسبت به آن کوچک
 شوند. صورت پذیرد این نظامات فرو پاشیده و به طور کلی از مدار حق خارج می

تحقق به های تفصیل، ترجیح، تعیین، گزینش و در کتاب فرآیندشناسی پنج مؤلفه اساسی خیر با نام
های با بررسی این پنج مؤلفه به خوبی ضرورت پرداختن به موضوع خیر در نظاماختصار تبیین گردید. 

  شود، معلوم گردید.تعلیم و تزکیه و رسانه و تبلیغ و هر موضوع دیگری که در حوزه انسان بحث می
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عرفت و مهارت در پذیرد از نقص مهر گزینشی که در زندگی انسان و جامعه به اشتباه صورت می
 خیرشناسی و خیرگزینی است. 

 شود از چنین نقصی است؛عی جاری میهر قضاوتی که به اشتباه در زندگی فردی و اجتما 
 ؛ماندریزد و بدون پشتوانه میهمچنین است هر باوری که در هم فرو می 
 دهد؛رسد و یا نتیجه معکوس مضر میای که به نتیجه نمیهر عمل آشفته 
 دهد؛سان را به ورطه هلاکت سوق میای که انههر نتیج 
 ... و 

 ترین اتفاقی که الزم است در زندگی انسان بیفتد خیرشناسی و خیرگزینی و تقویت گزینشِبنابراین مهم
 .استمطلوب 

توان بدین ترتیب هر قدر شناخت جایگاه خیر در زندگی و نیز شناخت فرآیند آن مورد توجه قرار گیرد 
های انسان پیشرفتی برای همه یابد و این مهم بستردر زندگی فرد و جامعه افزایش میگزینش مطلوب 

 خواهد بود.
دارد که او نخواسته است مردم را به ایمان بیان می در این خصوص خداوند در ابتدای سوره مبارکه شعراء

گوهر تفکر و تعقل را  هایشان را به اجبار برای حق خاضع نمایند. بلکه در درون آنهاتا گردن کشاند
گذاشته است تا با میل و رغبت به او ایمان آورده و با طوع یعنی خوشی رام او باشند. لذا در جوهر 

 گزیند.وجودی انسان گوهری به نام اختیار را گذاشته است که اگر فعال باشد به جز خیر را برنمی
پذیرش دائمی خیر از روی میل و رغبت است  اختیار نه به معنای مخیر بودن بین دو گزینه بلکه به معنای

 که فطرت انسان سرشته شده است. 
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شود و خوش یمنی و میمنت را به فعال کردن نظام اختیار منجر به فعال شدن نظام برکت در زندگی او می
ه تنها نظیر فطری کاند تا انسان را از این قدرت بینشاند. به همین دلیل انبیا و اولیای الهی آمدهثمر می

از بین موجودات به این شکل فقط به او داده شده است بهره ببرند. که اگر آنها از این توان غافل شوند 
راه خطا که راه حیوانیت و فعال نکردن قوه اختیار است را برگزیده و خود را به انواع محرومیت در دنیا و 

 شوند. سازند و موجب بخوع انبیا و اولیا میآخرت مبتال می
رسد برای او های دشواری که هیچگاه به نتیجه نمیهای سهل برای انسان دشوار و راهدر این صورت راه

شود که شیطان در تمام مراتب او به شیطنت افتاده و او را از مسیر الهی شود و اینگونه میهموار می
نبدگان شده و از هر کشاند. در چین وضعیتی او بدترین جمی محض میوکند و به شدورتر و دورتر می

 گردد.تر میموجودی پست
علت بخوع آور است. ای فطری به سیاهی قطران مبدل شود برای انبیا و اولیا بخوعاین موضوع که گوهره

به دلیل وجود سازو کاری است که در اختیار بشر و نیز در ید با کفایت انبیا و اولیا گذاشته شده و الزم 
 است توسط مردم فعال شود. 

در آن قرار است گذار ساختاری هستند که انبیا و اولیای الهی در جریانی پیوسته در نظام انسانی پایه
احکام ربوبی را دریافت و بر اساس نقشه  سان شکوفا شود و با طوع و رغبتساختار گوهر اختیار ان

اه و انحراف نشان طراحی شده توسط خالق هستی زندگی کند نه بر اساس آنچه رهزنان برای او به اشتب
 دهند. می

ها جز خیر را انتخاب کنند با ظرافت و دقت بسیار به بشر با اینکه ساختار اختیار و نظامی که در انسان
ارائه شده است ولی متأسفانه هنوز این ساختار برای او واضح نیست و به آن میل و توجه پیدا نکرده 

 است. 
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 گرفته شده است:مطالب زیر در نظر کتاب حاضر در نگارش 
  این ساختار و نظام راهبردهای توجه و میل به نظام خیر را صدد است تا با تبیین در این کتاب

رسیدن خصوص چگونگی سازماندهی نیروها و امکانات جامعه برای مورد بررسی قرار دهد و 
  به این مهم مطالبی را با استفاده از آیات و روایات بیان کند.

  و حاکمیت  سازی پیادهدر که را مواردی   «اتفعل خیر»بخشی کرد عینیتبا رویکتاب مطالب
سازی خیر جز با تشکیل طبیعی است که نظامحکومت دینی ضروری است بیان کرده است. 

 شود در این پس زمینه است. پذیر نیست. و آنچه در این کتاب گفته میحکومت دینی امکان
  و جذاب پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و اله و اهل بیت روایات زیبا از در تدارک مطالب کتاب

 به خوبی استفاده شده است. علیهم السالم به ویژه امیرالمؤمنین
 ای نوشته شود تا امکان تدارک مطالب کتاب سعی شده است موجز و خالصه و به روش گزاره

 انواع سند راهبردی برای حکومت دینی به وجود آید.
 ب از سوره مبارکه بقره علیه السالم استفاده شده است. تدبر در این های راهبردی کتادر فصل

 کند.سازی خیر یادآور مینظیر آن را در نظامسوره مبارکه نقش مهم و بی
نواقص کتاب ضرورت ادامه مسیر را در تألیفات بعدی توسط محققین و شود در پایان یادآور می

      نماید.اندیشمندان بدیهی می

 سازی خیرهای نظاممؤلفه فاتحه:
 ریخ یسازنظام یمحورها و اصول :اول فصل

 تبیین خیر( -1)ریخ به یابیدست یراهبردها فصل دوم:
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 (ابالغ خیر -2)ریخ به یابیدست یراهبردها م:فصل سو
 (تبلیغ خیر -3)ریخ به یابیدست یراهبردها فصل چهارم: 

 (ارسال و انذار -4)ریخ به یابیدست یراهبردها فصل پنجم:
 (تولیت و نصرت -5)ریخ به یابیدست یراهبردها فصل ششم:

 سازی خیرخاتمه: شیوه اجرایی نظام
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