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 انسان مخلوقى با ابعاد متعدد و استعدادهاى فراوان است
 و هریک از توانایى هایش در دوره اى پس از دوره اى
در زندگى  ابتداى  از  انسان  شود.  مى  آشکار   دیگر 
این کیفیت  اجتماعى قرار دارد ولى  تعامالت   ارتباطات و 
 تعامالت بسیار مهم مى باشد. در دوره چهارم، روابط و
 تعامالت کامال آگاهانه و فراتر از وظیفه و از روى محبت
 قلبى و در جهت گسترش مى باشد. در این دوره فرد از
دیگران به  مى تواند  تنها  نه  و  آمده  بیرون  خود   الك 
ترجیح خود  بر  عاقالنه  را  آنها  تواند  مى  بلکه   بیندیشد 
 دهد، براساس منطقى عقالنى صفات اجتماعى را از خود
،صفاتى که نشان دهنده شکسته شدن حصر  بروز دهد 

منیت هاست
 با شکوفایى تفکر اجتماعى قدرت مودت و تالیف در فرد
به زندگى  مسیر  توان  این  داشتن  با  و  آمده  وجود   به 

.سمت کمال مطلوب سوق پیدا مى کند
 آنچه در این دوره از رشد حائز اهمیت است بروز انواع 
 محبت و کاربرد آن در زندگى است و نشانه این بلوغ
مانند رحمانى  صفات  به  میل  و  نیک  صفات   گسترش 

.سخاوت، وجود، محبت به دیگران و .... مى باشد
 کتاب حاضر راهکارهایى براى رسیدن به این بلوغ است و
بودن شیعه  از  ما  رزق  رشد   از  سطح  این  به   دستیابى 

خواهد بود
السالم علیه  امیرالمومنین  سایه والیت  که در   امیدواریم 

 بیشترین نصیب را از این رزق داشته باشیم

و اما حرف آخر

  لزوم تشکیل امت واحده
باید با مردم به امامم برسم

خدا، جانشین  یعنى  اهللا  خلیفه  است.  اهللا  خلیفه  کامل   انسان 
خدا گوش  گوشش  خدا،  چشم  چشمش  یعنى  خدا   جانشین 
 ،دستش، پایش و... تحقق این جلوه هاى الهى در بستر زندگى

 اجتماعى قرار دارد
 این جلوه دادن اسماء اهللا بر روى زمین است که میزان دورى
 و نزدیکى ما را به حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله و اهل

.بیتش مشخص مى کند
زندگى  و  الهى  حکومت  تحقق  براى  دارد  وظیفه  انسانى   هر 
بستر در  را  کمال  خداوند  زیرا  کند.  اقدام  توحیدى   اجتماعى 

اجتماعى قرار داده است
ایمان سبب ایمان است. ضعف  از ضعف  ارتباط گیرى ها   عدم 
.مى شود که ایجاد و ارتقاى عطف با دیگران برایمان مهم نباشد
 نباید از کنار آدمها به راحتى گذشت، باید مهارت هاى ارتباط
 گیرى را به دست آورد با هر کس چقدر، چطور، با چه زبانى،

 با چه هدفى
 چه کسى مى داند او که ما را به امام زمانمان میرساند

کیست ؟

 نبود عقالنیت در روابط یعنى نبود باید و نبایدهاى الهى روابط
 انسانى بهترین فرصت براى عاقل شدن است اگر عقالنیت در
 این سطح بر رفتار حاکم شود امید است در سطوح باالتر هم

عاقالنه رفتار کنیم
 مهم شدن آدمها به خاطر انسان بودن نشانه شروع بالغ شدن

 است
جوانمردى ثمره مهم شدن آدمها به خاطر انسان بودن است 

 ترجیح دیگران برخورد تمرین ترجیح نبى خدا بر خود است
 در ترجیح دادن دیگران بر خود ترجیح دادن قطعى است به هر

دیگران، هر جا ،هر دین و همه هرها
 این نوع ترجیح است که متفاوت است و این تشخیص تفاوت ها
 مبنا مى خواهد، مبنایى تغییرناپذیر که احواالت مختلف در او اثر

 نداشته باشد، و این تنها خداست که احوالش تغییر نمى کند
که رسد  مى  روزى  نباشد  دادن  ترجیح  ذهنمان  ملکه   اگر 
 منفعت هایمان در خطر است و دیگر خبرى از دیگران نیست و
 آن وقت است که اگر نفعت با نفع امامت یکى نباشد او رفت و

 تو ماندى
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ورود به دنیاى شیعگى

 بدیهى ترین نوع رابطه، رابطه بر اساس انسان
فرهنگ، رابطه  از  سطح  این  در  است.   بودن 
 دین، شهر، نیاز و.... آدم ها مطرح نیست بلکه
است. دخیل  که  است  بودن  انسان  وجه   تنها 
 وقتى در جایى دور از دیار خود زندگى مى کنى
جز شأنى  هیچ  کنى  مى  مشاهده  که   مردمى 

 شان انسان بودن ندارند
زشت زدن  فریاد  باشى  که  دنیا  هرجاى   در 

است، ناسزا گفتن ، ظلم کردن
اخالقى  خوش  باشى  که  دنیا  جاى  هر   در 
زدن. حرف  خوب  بودن،  مهربان   زیباست، 
 احترام به حدود و حقوق دیگران سبب ارتقاء به
 سطح باالیى از کمال انسانى مى شود که ثمره
خواهد مردم  بین  محبت  سطح  رفتن  باال   آن 

 بود
رفتار باید  ابتدا  دیگران  با  اى  رابطه  هر   براى 
شکوفا کسى  در  عقل  تا  زیرا  داشت   عاقالنه 
 نشود نمى توان روابط را مدیریت کرد و البته
 عاقالنه ترین رفتار این است که همیشه در فکر

 جلب رضایت و محبت خدا باشیم
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کارگروه جوان
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 پس هر کسى الزم است در عمل به دیگرى بگوید من در
دارم، ،انصاف  دارم  انعطاف  میگویم،  راست  شما  با   رابطه 
مى پسندد. این طور   را  من  خدایم  دار هستم چون   امانت 
 وقتى روابط بین انسانها بر مدار پسند خداوند باشد خوبى ها
 بروز کرده استعدادها شکوفا شده و اینگونه انسان شبیه به
 انبیا مى شود. هرکسى در عمل باید به دیگرى بگوید من در
 رابطه با شما کالمم را کنترل مى کنم،مى بخشم ، از بدى ها
 دورى مى کنم و صفات پسندیده را در خود فعال مى کنم

چون خدایم من را این طور مى پسندد
 وقتى توانستى به گونه اى زندگى کنى که انسان هاى دیگر در
 زندگیت سهم داشته باشند، به آنها محبت کنى بدون انتظار
 محبت دیدن و اینکه از آنها طلبکار نباشى یعنى توانستى به
 خدا نزدیک شوى و چون خدا برایت در زندگى مهم شده

دیگر از هیچکس توقعى نخواهید داشت
با پیروزى همراه است از رشد حتمًا  این سطح  به   رسیدن 
 زیرا انسان ها به برکت زندگى اجتماعى به کمال مى رسند

و این عین پیروزى است
ولى  ندارى  بودن  انسان  جز  نقشى  هیچ  هستى  تنها   وقتى 
 وقتى در جامعه هستى نقش هایت شکل مى گیرد .زندگى
نام به  انسانى  سازد  مى  دیگرى  انسان  ما  از   اجتماعى 

جوانمرد
 جوانمرد جلوه خداى رحمان( بخشنده) است زیرا خداوند 

.خیراتش را به همه خالیق جارى مى کند
 حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله مى فرمایند : رحم کنید 
 به هر کس در زمین است تا آنکه در آسمان است به شما

رحم کند

 راه هاى رسیدن به بلوغ عقلى به عنوان
پیش نیاز بلوغ عاطفى: باید عاقل شویم

عقل شکوفایى  شروع  الهى  احکام  به  شدن   منضبط 
 است اینگونه کم کم همه دوست داشتنى ها رنگ و

بوى خدایى مى گیرد
 وقتى تمرین مى کنى خدا داشتن را در لحظه هاى
 زندگیت دیگر تنها او مى شود مهم مى شود نگاهت

کند، لبخند بزند
 وقتى عاقل مى شوى همه چیز را ملکوتى میبینى 

دوست داشتن هایت و تنفر هایت الهى مى شوند
 وقتى باید و نباید هاى زندگى از خدا گرفته شود
احسن دیگران  هاى  بدى  مقابل  در  تو  پاسخ   آنگاه 
 عمل خواهد بود کسى که عقل در او شکوفا شده

            قطعًا مى تواند به عاطفه واقعى دست پیدا کند

 راههاى اثبات لزوم اجتماعى زندگى کردن:
باید نفس به نفس با مردم زندگى کنم

 زندگى اجتماعى به نقش ها و ایفاى درست آن نقش ها در
جایگزین بخواهیم طیب  اگر  است  وابسته  دیگران  با   ارتباط 
تا بازتعریف شود  و روابط  ها  نقش  است   خبیث شود الزم 
 زندگى اجتماعى ایده آل برایمان محقق گردد. توانمندى ها
مى و  آیند  مى  آدمها  مى کنند،  جلوه  اجتماعى  زندگى   در 
توانمندى با  است  مهم  مى دهم  نشان  خودى  من  و   روند 
 هایم در زندگى اجتماعى چه مى کنم هر وقت از فضل هاى

مان کار برآید خداوند آنرا برترى حساب میکند
 تالیف یعنى همبستگى همراه با فضل یعنى یک غایت جمعى 

.یعنى هدایت و این تنها راه تشکیل امت واحد است
ناتوانى  با عجز و  پیوند مساوى   در روایت آمده که عدم 
را پیوندش  تواند  نمى  که  است  کسى  ترین  عاجز  و   است 

حفظ کند
هایى نقش  تعداد  به  کمال  به  رسیدن  در  هرکس   سرعت 

است که بر عهده مى گیرد
 نقش همسرى، نقش مادرى ، نقش پدرى و چه خوب که این 
 نقش ها هست که ما را اصالح کند . آدمى در مواجهاتش به
 نداشته هایش پى مى برد و براى خارج شدن از این فقر در

پى رفع نیاز مى رود که این همان مسیر رشد است
 اما نقش همسرى کامل ترین نقش و نوع تعامل و برگرفته 
 از تمامى شئونات است که به ازاى هر شانى براى او حقوقى

قرار داده شده است
 حاال وقت کمر همت بستن است براى رفع عیوب تا رسیدن 

به وجه خدا
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