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جهت کاربردی شدن مباحث در ابتدای هر فصل از « بلوغ با هم بودن»حاضر با تبیین مبانی و اصول شکوفایی 

کالم معصومین استفاده نموده و از میان آنها مهارت هایی در قالب تمرین پیشنهاد می نماید؛ در هر بخش و در 

که مطرح شده است، می تواند با ارزیابی وضعیت موجود خود و فاصله  خاتمه کتاب، فرد با پاسخ به پرسش هایی

 .دهد بط خود را برای چنین بلوغی ارتقاآن با وضعیت مطلوب، سطح روا

ها نگذاشته و اهی جز باهم بودن برای انسانخداوند مقدرات انسان را در اجتماع و با اجتماع قرار داده و هیچ ر

 ارتباط است. رابطه و الزمه این با هم بودن نیز وجود 

کند مانند شأن پدر و فرزندی پیوند ایجاد مین او و دیگری شأنی از فرد است که به نوعی، بی« رابطه»منظور از 

است که دو یا چند نفر  نیز نوع تعاملی« ارتباط»دهد و منظور از پیوند میکه فرزند را با پدر و پدر را با فرزند 

 کنند.با هم برقرار می

ها، عطاها ها و واکنشارتباط نیز ایجاد کنشارتباط و عدم رابطه، اتصال و جدا شدن افراد از هم، و رابطه و عدم 

 زند.ها بین افراد را رقم میو منع

شود، جهت روابط و ارتباطات او را های هر فرد که به واسطه باورهایش تعیین میعالوه بر این، مقاصد و غرض

تواند با دیگران ور طبیعی نمیکنند؛ بنابراین اگر فرد به اختالل در باور و مقصد دچار شود، به طمشخص می

 برخورد مناسبی داشته باشد.
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پس از اصالح باورها و مقاصد الزم است صورت روابط و ارتباطات، به شایستگی و زیبایی شکل بگیرد که این 

را  اینیز به علم و تجربه نیاز دارد و آنگاه که با باورها و مقاصد متعالی، بتوان روابط و ارتباطات زیبا و شایسته

 سخن گفت.« بلوغ با هم بودن»توان از بروز داد، می

ارتقای سطح روابط و به کمال رساندن ارتباطات سه محور بر این اساس، اصالح باورها، مقاصد و برنامه زندگی، 

 اصلی کتاب پیش رو هستند.

انسان در  بر اساس تواناست که « وجه اتصال افراد با هم یا جدا شدن آنها از هم»بطه در این کتاب، رامنظور از 

 شود.اتصالش با دیگران تعیین شده و انواع آن، به ابعاد مختلف انسان و اتصاالت او مربوط می

گذارند که بر اساس توان انسان در تأثیرگذاری و می« ی است که افراد بر همتأثیر و تأثرات»ارتباط، منظور از 

 شود.تأثیرپذیری تعیین می

رود که باید بر تظار میان« ارتباطرابطه و جهت، غایت و کمالی است که از »منظور از باور، برنامه و مقصد نیز 

 مبنای غایتی که خداوند از زندگی انسان در نظر گرفته است، باشد.

برنامه »و « تأثیر و تأثر»، «اتصال»به احیا و تکامل سه رکن اصلی زندگی یعنی « بلوغ با هم بودن»بدین ترتیب 

ای داشته باشد؛ از این تواند زندگی شایستهاتفاق نیفتد فرد نمی وابسته است و در صورتی که این مهم« و جهت

 های زیر برای هر فردی ضروری است:رو پرداختن به این بحث از جنبه

بخشی آفرین و رحمتتکامل انسان در همه ابعاد در گرو احیای هویت اجتماعی اوست؛ بنابراین هر اتفاق سعادت

 منوط به احیای چنین بلوغی است.

صورتی که فرد فاقد چنین بلوغی باشد یا در آن ضعف یا اختاللی داشته باشد، در تعامالت اجتماعی خود با در 

 گردد. ها و ... به فقدان چنین بلوغی باز میها، جداییشود. علت بسیاری از انزواها، طالقشکست مواجه می
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بلوغ با هم بودن بوده و در این زمینه موفق نیز بشوند، قادر خواهند بود زندگی هر قدر افراد، خود، در صدد احیای 

های زندگی اجتماعی رضایتمندی داشته، از مشکالتشان با دیگران کاسته و کمتر در معرض اختالالت و آسیب

 قرار گیرند.

سازد و در حقیقت، به عنوان بستر اصلی این پیوندها دهای الهی آماده میبلوغ با هم بودن، افراد را برای انواع پیون

های اجتماعی و ...منوط به داشتن چنین بلوغی یابی، مشارکتدوست ازدواج،شود؛ لذا موفقیت در محسوب می

 است.  

، جهت کاربردی شدن  مباحث، روایاتی)در «بلوغ با هم بودن»ی در این کتاب، ضمن تبیین مبانی و اصول شکوفای

مخاطبان عام و از خالل آنها، مهارتهایی )در قالب تمرین( پیشنهاد شده است. البته از آنجا که  1ابتدای هر فصل(

نیز در سیر نگارش کتاب مدنظر بودهاند، ممکن است بعضی تمرینهای ارائه شده برای برخی، بویژه افرادی که 

های را طی کردهاند، ساده و بدیهی به نظر برسد که الزم است از آنها گذر کرده و به سایر تمرین 2بلوغ عقلی

 ارایه شده رجوع نمایند.

تواند ما را در ارتقا به وضعیت مطلوب یاری برساند، در هر عیت موجود میهمچنین از آنجا که ارزیابی از وض

هایی سعی شده است این نیاز مخاطبان نیز پاسخ داده شود تا با بخش و نیز در خاتمه کتاب، با ارایه پرسشنامه

زان تغییر و بهبود های ارایه شده بتوانند از میمراجعه به آنها قبل، حین و بعد از مطالعه مطالب و انجام تمرین

 وضعیت خود آگاهی یابند. 

رابطه و ارتباطات دوستان مؤمنی است که برای ارتقای سطح نهایت اینکه کتاب حاضر، خود، محصول مشارکت 

 اند.های وافری انجام دادهبلوغ با هم بودن خود تالشهای عمیق بوده و برای رفع نواقص ایمانی خود دارای دغدغه
                                                           

 است. السالمهیعلن یرالمومنیکتاب از ام یفصلها یات ارائه شده در ابتدایروا 

 ت نبوت( مراجعه شود.یبرشد)انتشارات قرآن و اهل یو مهارت ی، راهبردیادیبن یمجموعه کتابهابلوغ در فرد به رشد و شتر با مراحل یب ییجهت آشنا
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ادهای خود را برای ارتقای با اند بر اساس اصول و مبانی قرآنی و روایی، پیشنهدوستان سعی کردههر یک از این 

هم بودن ارائه داده و خود نیز سعی بلیغ در به کار بردن آن پیشنهادها داشته باشند و از آنجا که رحمت خدا بر 

بی تردید ثمرات این حرکت، باقی، پیوسته وشود، بیمؤمن بسیار فراتر از تصور نازل میهای اجتماعی حرکت

 شمار خواهد بود.  

 فاتحه: طرح کلی ارتقای روابط و ارتباطات

 بخش اول: هم کالمی

 فصل اول: مهارت اصالح و ارتقای غرض کالم

 های مخاطب یابیفصل دوم: مهارت

 های تعامل گفتن و شنیدنفصل سوم: مهارت

 های سخن و القای پیام آنفصل چهارم: مهارت

 یابیهای آدابفصل پنجم: مهارت

 ثریابی کالمهای افصل ششم: مهارت

 های شاهدیابی کالمفصل هفتم: مهارت

 بخش دوم: هم فکری

 های کشف و ارائه ایدهفصل اول: مهارت

 های کشف و ارائه ایدهفصل دوم: مهارت

 های کشف و ارائه باورفصل سوم: مهارت

 های کشف و ارائه کارفصل چهارم: مهارت
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 بخش سوم: هم دلی

 هایی برای میثاق با ولیّفصل اول: مهارت

 های انسانیهایی برای میثاقفصل دوم: مهارت

 هایی برای میثاق های برادریفصل سوم: مهارت

 های جمع ایمانی و ربّانیهایی برای میثاقأفصل چهارم: مهارت

 های زوجیتیهایی برای میثاقفصل پنجم: مهارت

 راهیبخش چهارم: هم

 کاریفصل اول: آداب هم

 آهنگیفصل دوم: آداب هم

 نشینیفصل سوم: آداب هم

 پیمانیب همفصل چهارم: آدا

 خاتمه: ارزیابی
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