
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قد بکش، جوانه بزن

 

 دو�ت �و�م! سالم

چند دقیقه با من باش.کلی حرفاي خوب برات دارم. از تعریف رشد و 
 دوره هاي آن.

 میخوام بتونی خودت را ارزیابی کنی و ببینی کجاي زندگیت هستی.
 این رشدي که ازش صحبت میشه میدونی یعنی چی؟

ما ادم ها در مسیر زندگی همواره در حرکت هستیم.از نظر خالق 
عزیزمون این حرکت یا در مسیر رشد هست و یا در مسیر غی: قد تبین 

ي آدمها ، حواستان باشد .شما الرشد من الغی (سوره بقره ایه ) یعنی آ
در هر لحظه از زندگی،هرکاري که انجام میدهی،هر حرفی که به زبان 

 هم ندارد. یمی آوري، یا در مسیر رشد هستی و یا غی! راه سوم
 

رشد یعنی حرکت به سمت مطلوب.یعنی حرکت به سمت  همه 
ي اون اهداف و مقاصد  خوب و خدایی که دوست داري بهش 

 عادت،کمال،رضاي خدا،قرب به خدا.برسی مثل س
 

 حاال میخواهی با دوره هاي رشد اشنا بشی
طبق فرموده ي امام حسین جانمون در دعاي عرفه زندگی انسان در 
مسیر کمال به شش دوره تقسیم میشه.هر کدام ازین دوره ها یه دنیا 

سعی میکنم یه  مطلب داره و یه عالمه کتابهاي خوشمزه وخوندنی.من
قطره ازین دریاي عسل را بهت بچشونم. بعد خودت  برو دنبال بقیه 

 ش. دریا نزدیکه بهت...
 

 مدرسه دانشجویی قران و عترت دانشگاه تهران
 یا

 مدرسه اهل بیت
 با کلی کالسها و کارگاههاي مفید قرآنی .

 

 ر�د �ومدوره 

 و اما دوره ي سوم
 بلوغ عقلی
 زقنا....ربه به اللهم ا

 خیلی آدم حسابی میشن!!! آدمهایی وقتی به بلوغ عقلی میرسن،
اطاعت پذیري شون میره باال؟  زادته گفتیم افراد در دوره ي دوم دی

یعنی دلشون میخواد کسی باشه که به حرفاش گوش بدن. آدمهاي به 
موالشون را به درستی پیدا کردن و دلشون میخواد  بلوغ عقلی رسیده،

به حرف او گوش بدن. این آدمها براي تک تک کارهاشون  فقط و فقط
ن، دلیل عقلی و شرعی دارن. براي هر کاریشون اول دنبال حکم هست

 اونم حکم الهی. سعی میکنند اوامر و نواهی خداجونشون را بشناسند و
 عمل کنند .

رسند دیگه به هر کار و هر اخالق و رفتار  آدمها وقتی به بلوغ عقلی می
اونها در هرکاري دنبال حسن و احسن و احسان  طی تن نمیدن.و ارتبا

یعنی چی؟ یعنی باتفکر فعالی که دارن سعی میکنن بهترین  هستن.
 کار را انتخاب کنند وبعد آنرا به بهترین نحو انجام میدن. زیبایی،

 چاشنی هر کارشونه.
خوشرو  مودب و متواضع هستن، مثال در ارتباط با دیگران مهربان و

از دیگران متوقع  هستن و سعی میکنند زیبا و سنجیده صحبت کنند.
 برابر اشتباهات دیگران صبوري میکنند. در نیستن و

تعامل با دیگران را میدانند و سعی میکنند  و خالصه اینکه آداب گفتگو
 عمل کنند.

اگر دوست داري بیشتر درمورد بلوغ عقلی و مهارت هاي رسیدن به آن 
 ین دو کتاب را مطالعه کن:ا بدانی،

 احمدرضا اخوت، مهارت هاي حسن گزینی اصول و
بلوغ عقلی ،آراستگی به آداب ی، جلد سوم (دوره هاي رشد تفکر اجتماع

 احمدرضا اخوت)، و احسان
   

 �ع��ی دوره �ی ر�د

دومدفتر   
رشدسوم و چهارم  دوره ي  
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 دوران باشکوه جوانی.، بلوغ عاطفیچهارمین دوره ي رشد: رسیدن به 
 بلوغ عاطفی در ما نصب شود، زندگی شیرین واگر حوالی سن ازدواج 

کنند،  هایی که بلوغ عاطفی را تجربه می کم آسیبی خواهیم داشت. ادم
توقعات و  ز خودخواهی شان پایین آمده، دیگر درگیر منِ  خودشان،دُ

انتظاراتشان از دیگران نیستند بلکه به دیگران هم توجه میکنند. نیازها 
نسبت به دیگران احساس  شان مهم است،و خواسته هاي دیگران برای

مسئولیت دارند. به دنبال خیر رسانی به دیگران هستند و همه ي اینها 
ها براساس حق و عقل رابطه آن نیست مگر براي رضاي خدا و قرب او. 

سازي میکنند و مثل خورشید به همه نور میرسانند ،بدون اینکه توقع 
شنهاد میدم حتما این کتابها را جبران از دیگران داشته باشند. بهت پی

 مطالعه کنی:
 احمدرضا اخوتجلد چهارم،  دوره هاي رشد تفکر اجتماعی

 احمدرضا اخوت ، بلوغ باهم بودن
اینها که گفتم قطره اي بود از دریاي علوم قرآن که بر زبان  عزیز دلم،
عترت  به مدرسه دانشجویی قران و نقص بنده جاري شد. قاصر و پر

دانشگاه تهران یا مدرسه اهل بیت رجوع کن و با شرکت در کالسها و 
 مطالعه ي کتابها ،حال و بال خوب را تجربه کن.
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د برسی روي تا به خداون آنقدر باال ب  تو می توانی 


