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سامان بخشی زندگی براساس آنچه خداوند توصیه کرده است حیات طیبه را به بهترین شکل به انسان 
سو، با دهی ابتدا الزم است علما و اندیشمندان یک شهر به جمعی متحد و یکدهد. در این نظامنوید می

مردم همت کنند. توان و ذخیره رهبری واحد، در جهت ترویج و تعمیق ایمان و عمل صالح در خود و 
آورد. در این صورت الزم های سازنده شتابان و پر قدرت را به وجود میاتحاد و ایمان، امکان حرکت

ها، روابط و تکریم مقام زن و تقویت نظام خانواده پرداخت و گسترش سازی امکانات، شغلاست به طیب
بخشی زیبای خیر را با هنرمندی و هنرنمایی هرچه وهاعمال خیر را در جامعه آسان کرد. آنگاه زمینه جل

 تر به عنوان جریانی پویا و با نشاط در آورد.تمام

اش، از دار هدایت انسان تا جزای اوست. سیطره آن بر انسان و زندگی فردی و اجتماعیدین الهی عهده
رسد از آن روست که هایت خود میباشد و در روز قیامت بروز دین به نقبل تولد تا بعد از مرگ او می

 شود.به خداوند ملک یوم الدین گفته می
رود که الزم های دائمی بر اساس نظامی تکوینی پیش میسیر ورود انسان به دنیا تا دستیابی به نتیجه 

ها خود را با این نظام تکوین هماهنگ نمایند و به مدد شریعت الهی، با دین جاری در هستی است انسان
 ه حیات طیبه و زندگی ابرار برسانند.ب

خداوند چنین طلبی را به صورت فطری در درون هر انسانی قرار داده است به همین دلیل هر انسانی در 
 خواه است. فطرت خود دین
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اند دهی صحیح این امر فطری الزم است افرادی که به هدایت انبیا و اولیای الهی دست یافتهبرای جهت
ایت برای دیگران شوند و با احیای دین در شهر و جامعه نظام آن شهر و جامعه را به سمت سفیران این هد

 کمال و حقیقت سوق دهند. 
تر،  رفع موانع رجوع مندی از باورها، رفتارها، سخنان فطری و عقالنی و گسترش آن، و از آن مهمبهره

 کند.ها را فراهم میبه فطرت و عقل، زمینه هدایت بسیاری از انسان
سازی طیّب و خیر و حسن و ایمان و صدق است سعی شده تا در این نوشتار که مختصری از کتب نظام

 سازی توحیدی در شهر و جامعه به صورت مختصر بیان شود.اصول و مبانی نظام
این متن برای استقرار نظام توحیدی در شهرهای کوچک و بزرگ، روستاها در داخل ایران و غیر آن قابل 

 سازی است.ادهپی
 -اقتصادی –های سازندگی معنوی توان از این متن به عنوان سند بنیادی و راهبردی فعالیتدر واقع می

 مسلمان و غیر مسلمان استفاده کرد.  فرهنگی، در شهر و جامعه
سازی توحیدی به صورت اختصار بیان شده است و ای از رسیدن به نظامفصول کتاب هر یک مرحله

شود. طبیعی است افرادی که قصد ورود به این جرگه را های مربوط  ارجاع داده مین به کتابتفصیل آ
سازی طیب، خیر، حسن، ایمان، های معناشناسی، فرایندشناسی و نظامتوانند با خواندن کتابدارند می

 صدق و والیت توان علمی و عملی خود را افزایش دهند. 
کتاب، به تبیین مفاهیم کلمات کلیدی آن توجه بیشتری مبذول  الزم است برای وضوح بیشتر مقاصد

 شود.   
 سازی.نظام1
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یافتنی برای رسیدن به مقصد کمالی مشخص داللت دارد و  معنا: مفهوم نظم به چیدمانی معلوم و دست
سازی سعی و تالشی است که برای محقق نظام به معنای چیزی است که دارای چنین چیدمانی است و نظا

 پذیرد.دن چنین نظام و نظمی صورت میش
سازی داشته باشد و جریان باطل به دلیل  فقدان مقصد کمالی تواند نظامتنها جریان حق است که می

سازی داشته باشد در این صورت برای دستیابی تواند شبه نظامسازی داشته باشد ولی میتواند نظامنمی
 کند. میبه مقاصد باطل چیدمانی مشخص را معلوم 

سازی در قرآن با کلمات هدایت و ضاللت، اصالح و افساد، حکم و حاکمیت حق و نطامسازی و شبهنظام
 حکم و حاکمیت باطل  قابل بررسی است.

بخشی امر و نهی الهی با محور انبیا و اولیای الهی حاکمیت سازی در جریان حق،مقصد: مقصد نظام
 در حاکمیت اغوا و انحراف به سرکردگی شیطان و فرعون است.   سازی باطل نیز سعینظاماست. شبه
ها به مقاصد الهی به کندی دست یافته سازی مورد توجه قرار نگیرد انساندر صورتی که نظامضرورت:

 یابند.  یا اساساً دست نمی
 .شهر 2

)ناس( است. در معنا: شهر در قرآن به معنای اقلیمی مشخص که محل زندگی تعدادی از افراد انسان 
شود و به اعتبار داشتن محدوده و گفته می«قریه»قرآن شهر  به اعتبار آبادی که در آن حیات جاری است 

 شود. گفته می« مدینه»نام دارد و به اعتبار داشتن مدنیت و قوانین و مقررات به آن « بلد»قلمرو 
توان او را بدون گیرد و نمیاع شکل میانسان مخلوقی با طبع اجتماعی است و زندگی او در اجتممقصد:

داشتن جمع و جامعه تصور کرد. الزمه زندگی اجتماعی او گرد آمدن در مکانی مشخص برای به دست 
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گیری اجتماع همراه با قوانین و ضوابط حقیقی صورت گیرد هر قدر شکلآوردن منافعی مشترک است.  
 ها و مواهب الهی نیز برای او بیشتر خواهد شد. امکان برخورداری از نعمت

گرایی بین آنها همضرورت: شهر محل زندگی افرادی با فرهنگ و ذائقه مشخص است. در صورت 
 منیت یکدیگر را تأمین کنند. تر به منافع مشترک برسند و اتوانند سریعمی

 .جامعه3
شود. این وضعیت در منظور از جامعه هویت جمعی است که در اثر تألیف جمعی از افراد پدیدار میمعنا:

شود که به معنای گروهی هستند که در راستای اقدامی با همدیگر همکاری بیان می« قوم»قرآن با کلمه 
قصد است که خود را در مسیر کننده جمعی منسجم و همآن بیاندر قر« امت»مؤثر دارند. همچنین کلمه 

 زندگی متحد ببیند. 
مقصد: ایجادامت واحده توحیدی گامی برای ایجاد وضعیت جدیددر انسان و حاکمیت قوای جمعی او بر 
قوای فردی است. با چنین توانی انسان مرزهای پیشرفت و معنویت را با سرعت بسیار بیشتری طی 

  کند. می
در صورتی که هویت جمعی انسان به برکت تشکیل جامعه توحیدی شکل نگیرد بسیاری از  ضرورت:

 ماند.ها در او نهفته میتوان
 . دین4

ای دین الهی است که خداوند انسان را بر آن سرشته است. معنای چنین دینی برنامهمعنا: منظور از دین،
کند. عدم انطباق با دینی انسان را برخوردار از پاداش میفطری است که خضوع و انقیاد در برابر چنین 

 شود.دین موجب دور شدن از فطرت و اجر و پاداش و به تبع آن دچار هلاکت می
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مقصد: احیای فطرت و رسیدن به حیات طیبه برای هر فرد و برای جامعه از مقاصد مهم رجوع به دین 
 است.  

داری جهت رشد شود و در صورت فقدان دینمشخص میجهت زندگی انسان  به واسطه دین ضرورت:
 شود.شود. دستیابی به هر خیر، برکت، رحمتی در زندگی در پناه دین محقق میو کمال از او سلب می

شود و نام سند به خود اختصاص داده شده به عنوان مبانی و اصولی آنچه در متن پیش رو مالحظه می
 گران و علما در نظر گرفته شود. ن الزم است توسط جهادهای احیای سرزمیاست که در عملیات

کند. چه آنکه اگر شهری ای است که در آن شهر زندگی میسرّ آبادانی یک شهر به توحیدی شدن جامعه
ای از آبادی و از نظر ظاهری دارای آبادانی باشد ولی فطرت، عقل و شرع در آن حاکم نباشد هیچ بهره

است مردگانی را به ظاهر در کنار هم بدون هیچ حظّ معنوی و رضایت  ها توانستهآبادانی نبرده است و تن
 درونی قرار دهد.

شود و در این صورت رضایت و اطمینان در انسان و جامعه او تنها در اثر ایمان و عمل صالح پدیدار می
 گردند.است که شهرها آباد می

ا استخراج شده بر مبنای آیات و روایات بوده که به مبنا و اصولی که در این متن برای آباد کردن شهره
های موسوم به منظومه رشد آورده بخشی از استنادات در کتاب اشاره شده و بخش عمده آن در کتاب

 شده است.
برای عملیاتی شدن این سند الزم است برای هر شهری متناسب با اقلیم، امکانات، جمعیت، قلمرو و به 

ن و صاحبان مکنت و قدرت آن نقشه عملیاتی طراحی شود. در نقشه عملیاتی با ویژه علما و اندیشمندا
گردد و برای هر های اقدام مشخص میبندی شده، افراد و هزینهتوجه به موارد یاد شده مراحل اقدام زمان

 شود. های ارزیابی تعیین میگام شاخص
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مسلمین برای آباد کردن همه شهرهای  این سند به قصد و نیت جاری شدن منویات و دستورات ولیّ امر
عالم به ویژه شهرهای امّ القرای اسالمی تهیه شده و آمادگی اجرایی شدن به صورت جزیی در موارد یاد 

 شده را در همه نقاط دارد.
إِن تنصر اهلل ینصرکم و یثبت »دست یاری را برای نصرت دین خدا و یاری ولیّ او دراز کرده و شعار 

 دهیم. سر می« انا فتحنا لک فتحا مبینا»رای مشاهده را ب« اقدامکم
به امید داخل شدن همه مردم به صورت فوج فوج در دین خدا و مشاهده تسبیح، حمد و استغفار پیامبر و 

 نزول اسم تواب خداوند در جامعه بشری.
دینِ اللَّهِ أَفْواجاً * فَسَبِّحْ  وَ رَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ في* إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

 بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کانَ تَوَّاباً

 سازی توحیدیفاتحه: مراحل نظام
 مرحله اول: استحکام بخشی و مسئولیت بخشی نخبگان

 بخشی با دعوت به ایمانو امنیت مرحله دوم: استحکام
 سازی شهر، اشخاص و روابطمرحله سوم: طیب

 سازی خیرمرحله چهارم: معروف
 سازی حُسن و حسناتمرحله پنجم: جریان
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