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انواع بیماری و خمودی و قیود دست و پاگیر و تأمین انواع رزق برای دریافت انواع  سازی جامعه ازسالم
معنوی بر مبنای احکام  -ریزی دقیق علمیسازی طیب است که با برنامهحیات از وظایف اصلی در نظام

دین قابل تحقق است. در این راستا عالوه بر نفی و طرد خبائث الزم است برای استقرار طیبات و 
های الزم فراهم شده، طیبات برای عموم به عنوان معروف و خبائث به عنوان منکر ها زمینهبیخو

 درخواست و طلبی جدی گردد. 

تردید خداوندی که انسان را خلق کرده و او را اشرف مخلوقات قرار داده است مسیر هدایت دائمی او بی
 را نیز فراهم ساخته است.

تر با رجوع به وحی به خوبی مشخص این موضوع به گواهی تاریخ و با مراجعه به عقل و از همه مهم
 است. 

ارد که در روز حساب و قیامت، بهانه هیچ فرد عقب مانده از دبه همین دلیل در قرآن مجید بیان می
 باشد.هدایتی پذیرفته نیست. همچنین در دنیا عذر هیچ گریزان از انذاری مقبول نمی

چرا با وجود جاری بودن سنت هدایت اکثر مردم عمالً »آید که در این راستا سؤال مهم و اساسی پیش می
  «  اند؟به راه هدایت سوق نیافته

نظران، پژوهشگران و اندیشمندان را به خود مشغول کرده جواب به این سوال که همیشه ذهن صاحب
سازی است. زیرا خداوند برای هدایت سازی و جریاناست، انگیزه اصلی ورود به مباحث نظام

 بهرهها از آن هدایت به وجه اتم و اکمل هایی قرار داده است که بشر در صورت ورود در آن سنتسنت
 برد.می
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بار بوده است به دلیل عدم ورود به این جرگه بوده اینکه تاکنون وضع پذیرش هدایت برای نوع بشر اسف
 طلبد. ریزی است و همت جمعی نوع بشر را میاست. ورود به این قلمرو نیازمند تدبیر و برنامه

ی است؛ «شاء»قرآن دارای  توان گفت که هدایت الهی دارای اقتضائات و یا به تعبیردر واقع می
گردد، و اقتضائاتی به تمهیدات درونی انسان و اقتضائاتی به وحی و رسول و امامی از جانب خدا باز می

 کند. جامعه او بازگشت می
کند ها نفوذ پیدا نمیای نخواهد در مسیر هدایت الهی قرار گیرد هدایت الهی در دلاگر انسان و جامعه
 15تا  12شود. به همین دلیل در آیات یدا کند دوری و بُعد از هدایت را منجر میبلکه اگر نفوذ هم پ

 سوره حجر می فرماید:
وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ باباً مِنَ * ال یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلینَ * قُلُوبِ الْمُجْرِمینَ  کَذلِكَ نَسْلُکُهُ في

 لَقالُوا إِنَّما سُکِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ* وا فیهِ یَعْرُجُونَ السَّماءِ فَظَلُّ
آورند به با وجود این ایمان نمی .هاى گناهکاران براى اتمام حجتدهیم قرآن را در دلاین چنین راه می

به روى آنان بگشاییم و آنها و اگر درى از آسمان . تحقیق سنت اقوام پیشین نیز چنین بوده آن قرآن و ب
در آن باال روند )و عجائب قدرت ما را ببینند( هر آینه از شدت عناد گویند جز این نیست که  مرتباً
 .ایمایم بلکه ما قومی هستیم که سحر شدهبندى شدهچشم
ها جز افراد کنند گاهی به قدری خطرناک است که در آن نظامها به دست خود ابداع میهایی که انساننظام

شود. این واقعیت بسیار تلخ و ناگوار که به حق لکه های الهی متولد نمیمعاند و کافر نسبت به ارزش
سوره مبارکه نوح از زبان دعاگوی حضرت نوح علیه  27و  26ننگی برای نظام انسانی است، در آیات 

 السالم اینگونه آمده است:
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إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبادَكَ وَ ال یَلِدُوا إاِلَّ فاجِراً * لْأَرْضِ مِنَ الْکافِرینَ دَیَّاراً وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَرْ عَلَی ا 
 کَفَّاراً

پروردگارا، هیچ کس از کافران را بر روى زمین مگذار، چرا که اگر تو آنان را باقی »و نوح گفت: 
 «ناسپاس نزایند.کنند و جز پلیدکارِ گذارى، بندگانت را گمراه می

ها همگی دست به دست هم داده و به حال خود فکری برای پاک شدن این پلیدی در عالم الزم است انسان
بکنند و خود را از طاغوت و جبت که حاکمیت سلطه و ضاللت است خارج نمایند و زمینه حکومت دینی 

 را برای خود فراهم کنند.
های بستغیر از دین و حکومت دینی هیچ راهی برای خروج از بنها باید باور داشته باشند که به انسان

 متعدد دنیوی و اخروی نخواهند داشت.
شده در نحوه زندگی و قرار گرفتن در نظامات خواهد بود. در صورتی که بنابراین جواب سؤال طرح

ر خواهد بود پذیانسان در نظام هدایت که نظام حاکمیت و حکومت دینی است قرار نگیرد به شدت آسیب
به همین دلیل نیاز انسان به حکومت دینی مانند نیاز و بالطبع امکان هدایت را جدا از دست خواهد داد. 

 او به هوا برای زندگی دنیایی است. 
به همین دلیل در سوره مبارکه ابراهیم خداوند رسالت رسوالن و کتاب آسمانی را خروج از ظلمات به 
نور بیان کرده و آنگاه در چند آیه بعد پیامبر خود حضرت موسی علیه السالم را مورد خطاب قرار داده و 

 دهد.  خواهد تا قومش را از ظلمات به نور خارج کند و از سلطه فرعون نجاتاز او می
تواند مردم خود را از ظلمات به نور هدایت کند در حالی که مردم در بدیهی است که هیچ پیامبری نمی

 سلطه حکم و حکومت غیر خدا باشند.
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و البته این امرِ بدیهی، همیشه صادق است و به همین دلیل است که حکومت در اختیار فقیه در عصر 
 بدیهی است و نیازی به اثبات ندارد.غیبت در اندیشه امام خمینی )ره( امری 

با توجه به مطالب فوق و در صورت پذیرفتن آن، الزم است بدانیم که خداوند برای اجرای هدایت و دین 
 در ساحت فرد و جامعه دارای نظام و ساختار والیی است. 

بتدایی سوره این ساختار یگانه توحیدی که تنها ساختار و نظام حقیقی در عالم است بر اساس آیات ا
 های نهفته در هستی است.مبارکه هود به عنوان شکوفاکننده همه استعدادها و توان

نظام تدبیری که در این ساختار قرار دارد بر اساس آیات سوره مبارکه یونس نظامی بدیع و منطبق بر 
 نظام تدبیر ربوبی و ایجاد کننده ثبات در حقیقت است.

های متعددی از قرآن از جمله سوره مبارکه یوسف به ن نظام در سورهباطل بودن هر نظامی غیر از ای
 روشنی بیان شده است.

 مکانیسم نزول و به جریان افتادن آن در سوره مبارکه رعد به تفصیلی در خور توجه تبیین شده است.
رد و نشان داآن را بیان می سوره مبارکه ابراهیم علیه السالم نیز رسالت اصلی این نظام و شیوه عمل

های مادی را در هم شکسته و بقا در دهد چگونه ساختاری از ماوراء مادیات ابعاد مختلف محدودیتمی
 آورد. هدایت را برای انسان به ارمغان می

ای که هر محروم از هدایتی، به بدیل و چیره این نظام در هستی به گونهسوره مبارکه حجر به پیروزی بی
 افتد اشاره دارد. اهب آن میمندی از موطمعِ بهره

کند و با محوریت سوره مبارکه حمد، این ای از این نظام را تبیین میای جنبهقرآن کریم در هر سوره
 باشد.سوره امام و شاهد این نظام می
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رسد برای شناخت تفصیلی این نظام الزم است با مراجعه به موضوعات خاص و با تکیه بر به نظر می
 ی، فرآیند جاری شدن آنها در نظام ربوبی و والیی مورد بررسی قرار گیرد.نیازهای حقیق

موضوعات مربوط به فرآیند رشد است.  توان در این فرآیند بررسی کرد،از بهترین موضوعات که می
این موضوعات هم در حوزه فرد و هم در حوزه جامعه قابل پیگیری است و از نیازهای بسیار ضروری و 

 آید.ه فرد، اجتماع و جامعه به حساب میپایه در حوز
سازی در سازی و جریانبر این اساس کتاب حاضر به اولین مؤلفه رشد یعنی طیّبات پرداخته و نظام

 طیبات را مورد مطالعه قرار داده است.
کران معارف الهی هم نیست ای از دریای بیطبیعی است آنچه در این کتاب در این زمینه گفته شده قطره

ولی از آنجایی که امثال این کتاب در حکم ارائه ایمان و تصدیق نسبت به باورهای دینی نگاشته شده 
 است، امید است نواقص آن با استغفار مؤمنین و مالئکه برطرف شود.

 تعریف نظام سازی طیب فاتحه:
 بیّط یسازنظام یمبان و اصول فصل اول:

 یخمود و یماریب از یزندگ یسازپاکفصل دوم: 
 رشد محدودکننده ودیق از یزندگ یازسپاکفصل سوم: 

 باتیّط یمبنا بر یسازرزقفصل چهارم: 
 باتیط یسازعرف فصل پنجم:

 اتیح ارتقاء یبسترسازفصل ششم: 
 خاتمه: حاکمیت طیبین و طیبات
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