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شود در این ی آخرین مرحله از بلوغ انسان است که در آن آراسته به سِمَت عبد بودن میبلوغ عبودیت
وصف فرد به غایت تذلل و تسلیم خالصانه در برابر خداوند و اطمینان و اعتماد تام و ایمانی سرشار از 

گیرد. ه عهده میتعلیم و تذکر بها را در سه بُعد انذار،رسد و به یمن این افتخار رهبری انسانیقین می
ای ای برای اتصال به خدا و سببیی برای نزول انواع وحی برای انسان و ذخیرهعباد در این دوره واسطه

 باشند.می نظیر برای هستی و زندگی انسانبی

های نو برای نوع ز تواناییهای تولد جدید و بروهای بلوغ دورهکه در کتب پیش گفته شد دوره همانطور 
ها که به صورت متوالی و پیوسته قرار دارند با سپری شدنی به شروعی جدید انسان است. این دوره

 شوند. تبدیل می
بحث و نظر است و در واقع به نسبت انسان با جامعه مورد  ،ها اجتماعی است و در آنرویکرد این دوره

 پردازد.نوعی به بررسی تکامل اجتماعی انسان می
در این تکامل هم به جنبه درونی یعنی ساختار فکری و معنوی او و هم به جنبه بیرونی یعنی نوع مواجهه 

ونی برای شود. زیرا انسان از این دو بُعد خود هیچگاه جدا نخواهد بود. جنبه بیراو با سایرین پرداخته می
درونی اصل و  و جنبه های درونی است.انی برای فعال شدن جنبهانسان در حکم محل ابراز و ابتال و مک

 اساس انسانیت و بهشت و جهنم اوست. 
فرد را با دیگران تکلم به عنوان ارتباط دهنده آگاهانه و قاصدانه درون به بیرون  ،در دوران اول بلوغ

 کند.مرتبط می
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تواند دیگران را به عنوان شود. در این سن میم بلوغ، ادب سرمایه زندگی انسان میدر دوران دو
 مشاورانی امین در زندگی خود بپذیرد.  

ها را در فرد برداری از نعمتقدرت انتخاب و بهرهرجوع به حجت درونی و بیرونی  در دوران سوم بلوغ،
 سازد.احیا می

یگران تعامل داشته باشد و دارای انواع زندگی و زینت باشد. داشتن تواند با ددر دوران چهارم بلوغ، می
های به آنها شود و طعم زندگی با دیگران و محبت و لطفقدرت تألیف و مودت از این دوره آغاز می

 بخشد.حالوتی دیگر به زندگی می
وی به عنوان مدیری او را در قلمر های فرد که تاکنون کسب شدهریها و برتفضل در دوران پنجم بلوغ،

 آورد.الشرایط در اختیار هدایت دیگران میجامع
ه رهبری متقین خواهد رسید. و ب و اما در دوره ششم که موضوع کتاب حاضر است فرد به امامت و

 خداوند را جاری خواهد ساخت. وسیله این مقام، قیام در عبودیت
 است.  «عبودیت»ن شده است مسئله ترین وصفی که از این افراد در قرآبه همین دلیل بزرگ

مراحل قبلی بلوغ  دربلکه اند نرسیدهمرحله این صحبت کردن از این افراد برای کسانی که خود نه تنها به 
طی های بلوغ را های ایشان نیز برای کسانی که دورهاند کار ناممکنی است. همچنین درک ویژگیمانده
 مشکل و یا نشدنی است.  اندنکرده

آید به اعتبار آیات نورانی و اگر راجع به این گروه از ذخایر هستی صحبتی به میان میین حال با ا
 وحیانی قرآن و روایات معصومین علیهم السالم است. 

هایی از قرآن است های این افراد در واقع تدبر در آیات و سورهبر این اساس تدبر در احواالت و ویژگی
امام  شناسی واین اشخاص به منزله ورود به عرصه وجوهی از انسان و ورود به عرصه شرح و توصیف
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کند و هر آنچه در خداوند به او داده است شناسی است، آن وجهی که امام خود را فدای جامعه دینی می
 نماید.را در راه هدایت خلق بذل و بخشش می

اینک هم از دعای  ،دم الهام گرفتاین کتاب در ادامه کتب قبل که از دعای عرفه امام حسین علیه السال
الشهدا علیه السالم الهام گرفته است. و چه زیبا در تر از همه حرکت عاشورا و شخص سیدعرفه و مهم

 وصف چنین شخصیتی در زیارت ایشان گفته شده است:
ةِ وَ الْعَمَی وَ الشَّكِّ وَ الِارْتِیَابِ إِلَی بَابِ الْهُدَى فِیكَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ الْجَهَالَ مُهْجَتَهُ وَ بَذَلَ...

 1...مِنَ الرَّدَى
تمام وجود خود را در راه تو صرف کرد تا ام کسی است که ای خداوند آن کس که من به زیارت آن آمده

 ارج کند.بندگانت را از گمراهی و جهالت و نابینایی و شک و بد دلی به باب هدایت به جای سقوط خ
نامه بدین ترتیب کتاب حاضر در حکم زیارت پدری واصل از جانب فرزندانی در راه مانده است. زیارت

های درونی و بیرونی این پدر ای از توصیفاتی است که از جانب وحی در خصوص ویژگیاین کتاب شمه
 و دالور بیان شده است.  زمعنوی و رهبر دلسو

 رسد:د در رابطه با مطالب آن ضروری به نظر میقبل از مطالعه کتاب تذکری چن
 های قبل شود جامع همه مراتب بلوغبدیهی است کسی که در بلوغ عبودیتی یا عبدی توصیف می

 به همین دلیل برخی از مطالب به دلیل بیان آنها در کتب پیشین بیان نشده است. نیز هست،
 ت که از عهده نوع انسان خارج باشد و آنچه در این دوره قابل بیان و توصیف است چیزی نیس

فقط متعلق به امامان معصوم و کسانی که در رده ایشان است باشد. هر چند مقام اصلی این دوره 

                                                           
 223ص  كامل الزيارات، النص، 1
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مربوط به این افراد است ولی با توجه به آیات و روایات افراد دیگر نیز قابلیت رسیدن به این 
 مرتبه را دارا هستند.

 تر است. در این زی و آرزوسازی برای افراد در سنین پایینساغایت ،یکی از محسنات کتاب
شود زیرا در آنها انگیزه حرکت و پیشرفت و به صورت مطالعه کتاب به همه جوانان توصیه می

 آموزد.کم قانع نشدن را می
  ناحصاء و نشان داد ،است بندگیبا توجه به اینکه شخصیت این سن شخصیت رهبری و 

سیار دشوار است. بنابراین آنچه در این کتاب گفته شده از سبیل اضطرار های مختلف او بویژگی
 تواند چهره واقعی چنین افرادی را توصیف نماید.بوده و مسلماً نمی

 ششم دوره یهایژگیو :فاتحه
 عباد یتیشخص یهایژگیو :اول فصل
 عباد یتماعاج یهایژگیو :دوم فصل
 عباد توسط حق یساز انیجر :سوم فصل
 عباد توسط شده داریپد یهاانیجر  :چهارم فصل
 عباد یوجود یدائم ثمرات :پنجم فصل

 بلوغ ششم دوره یهاشاخصه :خاتمه
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