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شدمولفه های تعلمی و تزکیه در دوره چهارم ر
نکتاب بلوغ بامه وبدکتاب بلوغ عاطیف 

مرضیه علیخاین
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(  معلیه السال)با استعانت از حضرت یلع اکرب 

جلوه و مبنای تألیف  در صحنه رکبال
منونه متام منای  بلوغ عاطیف
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فهرست مطالب



هسته اصلی بلوغ عاطیف
انسان خودش را از هیچ 
کسی طلب کار نمیداند

نه از خدا، نه ولی خدا، نه 
....مومنین، نه 

برای خودش هیچ شأنی 
قائل نیست و خودش را 
.از همه پایین تر میداند

:سوره مبارکه حشر
اری اینکه به شما گفته میشود ک

ا کنید نه اینکه خدا به کار شم
نیاز دارد، بلکه شما محتاج این

.هستید

:سوره مبارکه حشر
نمونه اجتماعی 

:سوره مبارکه انسانبلوغ عاطفی
نمونه باالتر بلوغ عاطفی

در برابر انسانها
با اینکه خود فرد احتیاج 
دارد و خودش شایسته تر 
است، دیگری را ترجیح 

!میدهد، بدون توقع
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بلوغ عاطیف
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عطف با دیگران
به اعتبار روابط

انسانی

عطف با دیگران
بر اساس حوائج

انسانی

عطف با دیگران
به اعتبار روابط

برادری

عطف با دیگران
بر اساس روابط

ارحامی
عطف با دیگران
بر اساس روابط

والیی



بلوغ عقلی الزمه رسیدن به بلوغ عاطیف
:مچگونه تشخیص بدهی

انواع رابطه
حدود روابط

مخاطب رابطه

بلوغ 
عقلی

لوغ اگر کسی دوره قبلی که ب
د، عقلی است را طی نکرده باش

یص علی القاعده نمیتواند تشخ
را بدهد چرا که نمیتواند روابط

.تنظیم کند

: آسیب
ونات مثال کافر را ترجیح میدهد به شئ

!کندمحبت به کفر پیدا می. زندگی اش
!اسم شهوت را میگذارد محبت

(چون قدرت تمایز حق از باطل ندارد)
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ترجیح خواست: بلوغ عقلی
خدا بر خود در هر لحظه

ر اگر کسی به عقالنیت نرسد و خدا را د
لحظه لحظه زندگی اش بر خود و منیت

ران اش ترجیح ندهد، چگونه میتواند دیگ
را به خودش ترجیح دهد؟؟؟



همم ترین بسرت ارزیایب بلوغ عاطیف
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تخانواده مهم ترین بستر تست بلوغ عاطفی اس
همسر تمام حقوق را به گردن فرد دارد: دلیل

اطفی پس کسی که بتواند در مقابل همسرش بلوغ ع
م را رعایت کمد، در مقابل دیگران با حقوق کمتر ه

.خواهد توانست
زندگی ای که حتی یک طرفه، فرد حقوق : خروجی

....  د، بیشتری رعایت میکند، بیشتر محبت میکن
!دحتی اگر مانند حضرت آسیه همسرش فرعون باش



جنس محبت در بلوغ عاطیف
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.فقط رابطه مومنین است که با هولناکی قیامت پاره نمیشود•
اشاره به رها کرن طفل شیرخوار توسط مادر در قیامت•

محل پمپاژ این محبت از باالست•

سوال شد شما چرا بچه ها را دوست دارید؟( رحمت اهلل علیه)از امام خمینی : نمونه•
ت پاسخ دادند مالئکه در اطراف اینها هستند، هر کس ملکوت را دوست دارد، اینها را هم دوس

!دارد
... .جنس محبتش از باالست

حبتش الزم باشد مثل حضرت ابراهیم میتواند بچه اش را هم سر ببرد و به طوفان عشق و م•
!خدشه ای وارد نشود



(المعلیه الس)بلوغ عاطیف در دعای عرفه امام حسنی  

ىتَواْعَتَدَلْت ِفْطَرىتاْکَتَمَلْت َذاإَحّت  لاعتداوفطرتاکمالمرحله:ِمَرّ

َّ َاْوَجْبَت 
َ

َک یلَع َتّ (میدهدجیحترخودشبرراآنکهداردحجتیلحظههردرانسان)عقلیبلوغ:ُحجَ

ْمَتىنِبَاْن  ْعَتىنَمْعِرَفَتَک َاْْلَ بلوغشروع)کردمپیدابینآیهچشمقلبم،برمعرفتهامال:ِحْکَمِتَک ِبَعجاِئِب َوَرَوّ

(عاطفی

 ِمْن ََسآِئَکَوَاْرِضَک ىفَذَرْاَت ِِلاَوَاْیَقْظَتىن
ِ
ْهَتىنَخْلِقَک َبداِئع َک ِلُشْکِرَک َوَنَبّ َوِذرْکِ

َّ َوَاوَجْبَت 
َ

دبوخداعبادتواطاعتعقلیبلوغآخردرس:َوِعباَدَتَک طاَعَتَک یلَع

ْمَتىن َءْت ماَوَفَهّ .فهمیدراحیووتانرکدمنیزندگیعقالینازبعد:ُرُسُلَک ِبِه جَاّ
ْرَت  َل ىلَوَیَسّ َّ َوَمَنْنَت َمْرضاِتَک َتَقُبّ

َ
 ىفیلَع

ِ
آنچه،عقلیبلوغباکمکممیگیردانس:َوُلْطِفَک ِبَعوِنَک ذِلَک ََجیع

.استخوشحالیبااالندیگرمیداد،انجامبودنواجبواسطهبهقبال



(المعلیه الس)بلوغ عاطیف در دعای عرفه امام حسنی  

یاِش وِف َوُصُن اِْلَعاِش َاوناِع ِمْن َوَرَزْقَتىنُاخریُدوَن ِنْعَمه  ِاْلییاىلَتْرَض َلْ  َک الِرّ ِنّ َّ ااَلْعَظِم اْلَعظمِی ِِبَ
َ

َوِاْحساِنَک یلَع
از)قدیمتاناحسودادیمنبهرازندگیلوازم.استنعمتهمگیدارمقرآنوهستمانسانوهستمکههمین:ِاىَلَّ اْلَقدِی 

شودتماممنبرتوهاینعمتتا(بودهمنوهستیاول

ْمَت ِاذاَحّت  َّ َامْتَ
َ

َعِم ََجیَع یلَع َقِم ُکَلّ َعىّن َوَصَرْفَت الِنّ کهاستصفتی.(غدیر)نعمتاکمالونعمترویمیگذاردتدس:الِنّ

.والیتصفتباداردعینیارتباطعاطفیبلوغ.میکنددمحققآدموجوددرراوالیت

ترویژهولیباارتباطشومیکندپیداوالیتباتریعمیقپیوندانسانعاطفیبلوغدرولیهستتولدابتدایازوالیتچندهر

.(اشبچهبر)میکندپیداوالیتشأنهم،خودشکهجاییتا.میشود

َنْعَک َلْ  ُُبیماِاىلَدَلْلَتىنَاْن َعَلْیَک َوُجْراَءىتَجْهلیََیْ کردیموفقراکنونکردمنصرفتمنجرئتوجهل:َلْیَک ِا ُیَقِرّ

دیگرآدمهاابارتباطدرکهشدهنزدیکخدابهانقدرآدمها،نهخداستبهشدننزدیکاصلدرعاطفیبلوغ)شومنزدیکتوبه

(.نداردآنهاازتوقعیهیچ

ْقَتىن ُکُلّ وِزْدَتىنَشَکْرُتَک ِاْن َو َشَکْرَتىنَاَطْعُتَک َوِاْن َاْعَطْیَتىنْلُتَک َسَئ َوِاْن َاَجْبَتىنَدَعْوُتَک َفِاْن َلَدْیَک ُیْزِلُفىنِِلاَوَوَفّ
َّ اَلْنُعِمَک ِاْکمال  ذِلَک 

َ
اکرامواحساندوره:ِاىَلَّ َوِاْحساِنَک یلَع



(علیه السالم)منظری دیگر بربلوغ عاطیف در دعای عرفه امام حسنی

ا فرد جز بده، بستان ب
خدا دیگر معامله ای 

.برایش مهم نیست با شناخت حجت و عقل 
.شروع میشود

به قدری رویت و وجه خدا برایش 
مهم میشود که از دیگری توقعی

.... پیدا نمیکند

انسان آن روزی که از دیگری توقعی نداشت، میشود شیعه ی
.امیرالمومنین

.چون ذیل والیت قرار گرفته و بقیه برایش مهم نیست
!کف شیعه شدن بلوغ عاطفی است



مدیریت، گسرتش و تعمیق روابط در دوره چهارم رشد
:قبل از دوره چهارم

روابط محدود 
غیر انتخابی

دآسیب کمتر دار: عدم مدیریت

:در دوره چهارم
روابط گسترده
روابط انتخابی

آسیب جدی تر : عدم مدیریت
دارد و تأثیر بیشتر

شأن روابط اجتماعی متفاوت 
میشود

زندگی اجتماعی و مولفه های اصلی آن



عوامل شکل گریی روابط و نبیان های زندگی اجامتعی

لباس
زینت

طیبات

امکان کمال 
طلبی و 
هدایت

.قوالباس پوشیدن تمثیل است از ت
.نمایندهء دیدن شاهد در عالم است

زن و مرد لباس هم هستند

زندگی اجتماعی نقص ها را رو می 
آورد تا انسان برود سراغ درمان و در 

نتیجه به کمال برسد

انواع زینت ها مهم میشود
در زندگی اجتماعی

در زندگی اجتماعی 
طیبات مهم میشود

رابطه طیب
غذای طیب
...فکر طیب و 

کمال حاصل ارتباط تمام
هاست

در زندگی اجتماعی است 
که نقش های مختلف 
.برای فرد پیدا میشود



سه عرصه همم زندگی اجامتعی

فضل

مودت و پیوند

عطف و 
تألیف

فضل یعنی مطلق توانمندی
دی اگر تنها باشید، هیچ گاه توانمن

از هایتان بعنوان توانمدی برتری س
.مطرح نمیشود

ی فضل ها مایه برتری نیستند ول
.نحوه استفاده آنها، هست

تبرای هر توانمدی، مسئولیتی هس

ر انسان مومن مرز ندارد، حتی با کاف
هم به حیث انسان بودنش ارتباط

میگیرد و حق عدالت و انصاف را در
.برابر او رعایت میکند

جمع کردن انسانها حول محوری و 
راه انداختن حرکت های اجتماعی 

(ایجاد الفت میان افراد)

به بررسی کنید چه فضل هایی دارید و
تبع آن چه مسئولیت هایی

ل و مث. بلوغ عاطفی دنبال رو امام است
.او ارتباط برقرار میگند

خیر را فقط برای خودش نمیخواهد، برای همه 
میخواهد، مثل دعای حضرت ابراهیم برای ذریه



سه اشتباه مصطلح در بلوغ عاطیف

فقط یه عده ای 
هستند که بر من حقی 

دارند

حقوق را جدا جدا 
نمیشناسیم و به 
متفکیک قائل نیستی

وقتی رابطه بیشتر و 
حقوق زیاد میشود، 
وظایف را کم میکنیم

ی هیچ انسانی نیست که حق
!بر من نداشته باشد

حداقل یک... انسان که هست
ردنوع رابطه انسانیت وجود دا

ایجاد سطوح متعدد رابطه، 
هر . حقوق را متعدد میکند

. رابطه ای حقوق و آدابی دارد هر چه تعداد روابط بیشتر 
ود شود، وظایف ما بیشتر میش

.مثل همسری



چرا زندگی اجامتعی؟: یک سوال همم 
الهی ایجاد و ارتقاء عطف و رابطه با دیگران مبتنی بر حکم و رضایت: بلوغ عاطفی 

خداوند : لزوم
تحقق تقوای الهی 
را در بستر زندگی 

اجتماعی اراده 
کرده است

انسان خلیفه 
خداست و قرار 

است تجلی 
اسماء و صفات 

.الهی شود

تمام صفات در 
زندگی اجتماعی

بروز می یابد

زندگی اجتماعی
دا بستر خلیفه خ
شدن است

ما بخاطر تحقق 
فلسفهء خلقت مان 

تحقق امت واحده )
الزم است ( توحیدی

یماجتماعی زندگی کن

پس ایجاد اجتماع 
توحیدی، وظیفه 

ه وظیف. همگانی ست
عقلی، دینی و 

شرعی

اجتماع را روابط 
پس ایجاد. میسازد

رابطه و ارتقاء آن 
وظیفهء من است



محورهای  تحقق بلوغ عاطیف در متام سطوح

یفراهم کردن شرایط برای به نتیجه رسیدن توانمند: اصالح

را ایجاد توانمندی در فرد که خودش بتواند نیازش: قوامیت
.برطرف کند

برطرف کردن نیازهای فرد: اکرام

مطلق نیکی کردن: احسان



یفساختار تعلیمی برای بلوغ عاط
ساختار تعلیمی بلوغ 

عاطفی

منظرهای مختلف نگرش به کمال
مشاهده هسن در درون، انتخاب احسن، 

رویارویی با دیگران با احسان

مشاهده کرامت در درون، سوق دادن 
دیگران با اکرام

مشاهده قیام به حق، ایجاد قیام در 
دیگران

مشاهده آسیب های رفتارها، صفات و 
باورها، اصالح دیگران

فرآیند ابراز صفات کمال در 
رویارویی با دیگران

استفاده از فرآیند به دست آمده در 
عواطف

شکوفایی صفات 
کمالی درون فرد و 
انگیزه سریان دادن 

آن به دیگران
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اَیان اجامتعی

اصالح/صالح

/ حسن 
احسان

قوام/ قیام

/ کرامت
اکرام

امنیت و رحمت و برکت

در نظر گرفتن
برنامه، جهت و 

مقصد الهی

ار شناسایی و به ک
گیری مهارت 
های ارتباط با 

یکدیگر

شناخت و بهره 
مندی از ابعاد 
مختلف روابط

(جهت روابط و ارتباطات)برنامه و مقصد 
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امه وبدناَیان و امنیت اجامتعی در گرو بلوغ ب
بلوغ باهم بودن

جهت روابط و )برنامه و مقصد 
(ارتباطات

صالح و اصالح

حسن و احسان

قیام و قوام

کرامت و اکرام

(انواع ارتباط)ابزار فعالیت 

هم کالمی

هم فکری

هم دلی

هم راهی

هم کاری

هم نشینی

هم آهنگی 

(انواع روابط)بستر فعالیت 

روابط انسانی

روابط ایمانی

روابط 
خویشاوندی

روابط دوستانه

21



حقوق در روابط انساین
وظایف در هر رابطه انسانی

احسان

امانت داری

راستگویی

انعطاف و مدارا

عدل و انصاف

اکرام

کنترل کالم

بخشش و عدل

یاری کردن برای 
اطاعت خدا و دوری 

از پستی ها

فعال کردن مکارم 
اخالق

قوامیت

اقامه قسط و برپایی
عدالت

داشتن تفکر جهاد 
در راه خدا

ادای حقوق مردم

اصالح

دوری ااز فساد و 
مقابله با آن

ترویج بایدها و 
نبایدهای الهی

حل اختالفات بین 
مردم



مثره بلوغ عاطیف در رابطه انساین

مروت و جوانمردی

تمام کسی که حقوق انسانی را در برابر
انسانها رعایت میکند

با رابطه امیرالمومنین: نمونه تمام نما
معاویه



حقوق در روابط برادری
وظایف در رابطه برادری

احسان

امین بودن

موعظه و نصیحت
به شکل زیبا

اعانت و کمک

الفت

مودت قلبی

اکرام

آینه بودن

حفظ اسرار

ر دوستی در آشکا
و نهان

احترام و تکریم و
ایجاد سرور

مواسات

قوامیت

حفظ برادری

گسترش برادری
واقعی

تدبیر در برادری

ارتباط دائم در 
برادری

اصالح

اصالح ذات بین

عفو و صفح و غفران
و نظام جبران

وساطت در امور 
خیر

تواصی در برادری

تناصح، تباذل، 
تعاون

تناهی، تناصر، 
اخالص در محبت



مثره بلوغ عاطیف در رابطه برادری

پیوند اخوت

:منافع پیوند اخوت
تقویت افراد جامعه در مسیر رشد و هدایت•
دایجاد شبکه عظیم انسانی هم راستا و هم مقص•

تقویت عواطف، رأفت و محبت در جامعه•
رحمت همراه با نصرت و آرامش 



وظایف در رابطه خویشاوندیحقوق در روابط ارحایم

احسان

احسان به والدین

صله رحم

مراقبت از: سببی
آتش

امر به نماز و زکات 
و امانت داری

توسع بر خانواده

اکرام

توجه به ایتام در 
خویشاوندان

شناسایی و توجه به 
مستمندان فامیل

برنامه ریزی برای 
ارتقاء سطح ارتباطات

عاطفی

اهتمام به داشتن 
ذخیره گاه فامیلی

لباس بودن : سببی
همسران برای هم

حرث بودن زنان 
برای شوهران

قوامیت

شناخت شأن 
قوامیت

فعال کردن آن برای 
تسری به جامعه

اصالح

سعی در ایجاد 
نشاط و پویایی 

مراقبت از شکاف 
در خانواده ها

برخورد عاقالنه و 
درست با نشوز

توجه به ازدواج 
سالم جوانان

برطرف کردن 
یمشکالت معیشت



مثره بلوغ عاطیف در رابطه ارحایم
زمینه ساز عطف به 
جریان دائمی کوثر

برخورداری از ذخایر 
رحمت و عطوفت الهی

سکونت و آرامش

سازماندهی یافتن 
انسانهای مومن در 

نظام والیت
رحمت همراه 

با مودت



حقوق در روابط والیی
وظایف در رابطه والیی

احسان

یبه معنای بروز عقل گرای

توانایی : افراد محسن
شناخت ولی

حرف شنوی از حجت : نشانه
الهی در عین دشواری و 

سختی

:  مهم ترین ظهور
خویشتن داری و تقوا

اکرام

مقدم ندانستن خواسته های 
خود بر رسول

هم استایی و هماهنگی با 
رسول و تعالیم ارزشمند

قوامیت

داشتن عزم و تقویت آن

تالش برای اخذ حکم 
متناسب زندگی

محور قرار د ادن قسط

خضوع در برابر حکم 
مقسطین

اصالح

اصالح نفس

اصالح در ساختار زندگی
خود

اصالح ساختارهای جامعه 
نسبت به پذیرش ولی

اصالح در امور کلی و جزئی 
جامعه

به دست: انگیزه
آوردن حکم الهی



مثره بلوغ عاطیف در رابطه والیی
فوز

غفران

فضل کبیر

اجر کریم

نزول رحمت 
رحیمیه

اجر عظیم
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