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اند و دارای دوره پنجم رشد، دوره شکوفایی لبّ است و افرادی که بلوغ عقلی و عاطفی را طی کرده
های مختلف شده، توان خود را در عرصه فضل و توانمندی فردی و اجتماعی هستند، با فطرتی شکوفا

کنند و بدین ترتیب مدیریت و مسئولیت جامعه را در ابعاد مختلف به عهده صرف هدایت مردم می
های خاصی هستند که شوند دارای ویژگیگیرند، این افراد که در قرآن با نام اولوااللباب معرفی میمی

  .وفایی لبّ در صاحبان فضل استها راه تعلیم و تزکیه و شکشناخت این ویژگی

ترین سطوح زندگی و انسان موجودی دارای ابعاد مختلف و وجوه متعدد است زندگی فردی او از عالی
های این دو نوع زندگی حد ندارد. ها و بدیهاست. خوبینظیرترین زندگیاش نیز از بیزندگی اجتماعی

مندی از شرایط استثنایی که در اختیار شناخت مرحله به مرحله زندگی فردی و اجتماعی انسان توان بهره
 کند. او قرار داده است را بیشتر مهیا می

م یابد و در دوره پنجم طعچشد و اینگونه والیت ظهور میدر دوره اول رشد فرد طعم ولیّ داشتن را می
کند. این طول مسیری است که فرد ولیّ شدن را چشیده و اینگونه مفهوم والیت برای او ظهور پیدا می

 شود که بسیار محسوس و استثنایی است.رسد و دارای رشدی میدر طی دو تا سه دهه به آن می
در مسیر ادب  گردد تا اهل خود راچشد و در دوره پنجم متعهد میدر دوره دوم رشد فرد طعم ادب را می

 قرار دهد. 
 آموزاند.آموزد و در دوره پنجم به علم و عمل را به دیگران میدر دوره دوم رشد فرد علم و عمل می
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ای برای حکم در دوره سوم فرد برای رسیدن به حجت الهی ساعی است و در دوره  پنجم فرد واسطه
 شود. الهی می

گیرد و در دوره پنجم فرد برای هدایت دیگران و شکل می های فردیریزیدر دوره سوم قصدها و برنامه
 کند.   دار کردن افراد دیگر تالش میقصد

 کند.گیرد و در دوره پنجم در راه اقامه آداب در جامعه تالش میدر دوره سوم رشد فرد آداب را فرا می
اهداف و مقاصد الهی و رود فردی که در دوره پنجم قرار دارد فردی پویا و ساعی در راه انتظار می

مجاهد در راه خدا باشد. در وصف چنین افرادی در آیات متعددی از قرآن توصیفات فراوانی شده است. 
 مشاهده کرد: 195تا  191توان در سوره مبارکه آل عمران آیات ای این توصیفات را مینمونه

خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا  وبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فيجُنُ الَّذینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی
رَبَّنا إِنَّنا * رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَ ما لِلظَّالِمینَ مِنْ أَنْصارٍ * باطِالً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ 

وَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ یاً یُنادي لِلْإیمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ کَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاتِنا وَ تَسَمِعْنا مُنادِ
فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي * میعادَ رُسُلِكَ وَ ال تُخْزِنا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّكَ ال تُخْلِفُ الْ رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلی* 

بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذینَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أُوذُوا  ال أُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی
هِمْ وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِ سَبیلي في

 اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ
کنند، و در آفرینش آسمانها [ ایستاده و نشسته، و به پهلو آرمیده یاد میهمانان که خدا را ]در همه احوال

اى منزهی تو! پس ما را از عذابِ آتش [ پروردگارا، اینها را بیهوده نیافریدهاندیشند ]که:و زمین می
اى، و براى دوزخ در امان بدار. پروردگارا، هر که را تو در آتش درآورى، یقیناً رسوایش کرده

به پروردگار »خواند که: ستمکاران یاورانی نیست. پروردگارا، ما شنیدیم که دعوتگرى به ایمان فرا می
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، پس ایمان آوردیم. پروردگارا، گناهان ما را بیامرز، و بدیهاى ما را بزداى و ما را «د ایمان آوریدخو
اى به ما عطا کن، در زمره نیکان بمیران. پروردگارا، و آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده

ی. پس، پروردگارشان دعاى آنان کنات را خالف نمیو ما را روز رستاخیز رسوا مگردان، زیرا تو وعده
را اجابت کرد ]و فرمود که:[ من عملِ هیچ صاحب عملی از شما را، از مرد یا زن، که همه از یکدیگرید، 

هاى خود رانده شده و در راه من آزار دیده و جنگیده کنم پس، کسانی که هجرت کرده و از خانهتباه نمی
[ آن نهرها زدایم، و آنان را در باغهایی که از زیر ]درختانیاند، بدیهایشان را از آنان مو کشته شده

 [ پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست. آورم ]اینروان است درمی
که در آیات فوق آمده است افراد فوق کسانی هستند که از بلوغ عقلی و عاطفی گذر کرده و در چنان

اند. این افراد از هیچ تالشی برای حاکمیت نظام توحید در ر آمدهسِمت اثرگذاری و مسئولیت در جامعه ب
 درون و بیرون خود فروگذار نیستند. 

 فرماید:سوره مبارکه حج در معرفی چنین افرادی می 41و  40در آیات 
ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إاِلَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ 

*  اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزیزٌ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ فیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ
قامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَ

  الْأُمُورِ 
گفتند: هایشان بیرون رانده شدند. ]آنها گناهی نداشتند[ جز اینکه میهمان کسانی که بناحق از خانه

ها و کلیساها و کرد، صومعهمردم را با بعض دیگر دفع نمی و اگر خدا بعضی از« پروردگار ما خداست»
شد، و قطعاً خدا به کسی که شود، سخت ویران میها و مساجدى که نام خدا در آنها بسیار برده میکنیسه
ناپذیر است. همان کسانی که دهد، چرا که خدا سخت نیرومند شکستکند، یارى می[ او را یارى می]دین
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دهند و به کارهاى پسندیده دارند و زکات میه آنان توانایی دهیم، نماز برپا میچون در زمین ب
 دارند، و فرجام همه کارها از آنِ خداست.دارند، و از کارهاى ناپسند باز میوامی

ای که فرد در عمل به اثبات در کتاب فرآیندشناسی رشد این دوره با دوره صدق معرفی گردید دوره
 کند. گیرد که جان و مال و خانواده خود را در راه خدا وقف میه و در شرایطی قرار میایمان خود پرداخت

ها از هیچگونه های مجاهدی است که در راه اقامه ارزششرح دوره پنجم رشد در واقع شرح انسان
 تالشی فروگذار نیستند.

حَکَم مورد اعتماد ها گاهی در عرصه خانواده است که در این صورت فرد به عنوان اقامه ارزش
 هاست. خانواده

دار آنهاست و به گشایش هاست که فرد به عنوان امین و امانتها و جمعیتگاهی این اقامه در قومیت
 پردازد. ها میگره

افتد که در این صورت فرد به عنوان حاکم دادگر گاهی این اقامه به واسطه مسئولیت در موقعیتی اتفاق می
 نماید.ر ظلمی جلوگیری میو عادل است و از ه

هایی است که فرد را امین مردم و ترین ویژگیداری و ادای عهد و میثاق از مهمشئونات مختلف امانت
های علمی و اقتصادی موجب اثربخشی بیشتر در نقش فرد دهد. کاردانی و برتریولیّ الهی قرار می

 شود. می
دوره پنجم رشد اجتماعی پرداخته شده و امیدوار است با  ها درترین مؤلفهدر کتاب حاضر به بررسی مهم

 های این افراد جامعه به سمت پرورش چنین افرادی تشویق و ترغیب گردد.معرفی ویژگی
اند و کمبود آنان در جامعه به معنای فقر معنوی آن جامعه های معنوی یک جامعهبه حق این افراد سرمایه

 است. 
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 کنند.عه را از فراوانی چنین افرادی ارزیابی میدر واقع ارزش حقیقی یک جام
نْ أَنْجَیْنا مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ فَلَوْ ال کانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِکُمْ أُولُوا بَقِیَّةٍ یَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إاِلَّ قَلیالً مِمَّ

   1رِمینَالَّذینَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فیهِ وَ کانُوا مُجْ
پس چرا از نسلهاى پیش از شما خردمندانی نبودند که ]مردم را[ از فساد در زمین باز دارند؟ جز اندکی 
از کسانی که از میان آنان نجاتشان دادیم. و کسانی که ستم کردند به دنبال ناز و نعمتی که در آن بودند 

 رفتند، و آنان بزهکار بودند.
های خاص و از شئونات والیت الهی و حی برسند از آموزشآموزش افراد برای اینکه به چنین سط 

 امامت است. طبیعی است 
برای ورود به پذیرش مسئولیت و مدیریت طی مراحل مختلفی الزم است و تعلیم و تزکیه متناسبی 

 ها الزم است از جهات مختلفی از قبیل موارد زیر صورت پذیرد:نیازمند است. این آموزش
 یات علمی و عملی، مادی و معنوی افراد به یکدیگراز جهت انتقال تجرب 
   از جهت برپایی و اقامه عدل و قسط در جامعه و داشتن ضمانت در جاری کردن حق 
 از جهت توسعه جامعه دینی و اخالق اسالمی و معنویت در سراسر جهان 
 عدالتی و انواع جهالت و جاهلیت از جهت مقابله با انواع بی 
  توان افراد برای حل معضالت اجتماعی از نظر تشخص یافتن 
 ... 

به توانمندان این دوره در قرآن اطالق اولوالفضل یا اولوااللباب داده شده شده است. لذا برای مطالعه این 
 دوره الزم است به صفات ایشان در آیات و روایات پرداخت.

                                                           
 116سوره مبارکه هود، آیه  1
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های ها و موقعیتتوانند به طور تخصصی و در مکانطبیعی است صاحبان فضل و نیز صاحبان خرد می
 را ایفا کنند.    مختلف مسئولیت خود

گام گذاشتن در تربیت اولواااللباب و اولواالفضل تخصصی موجب بروز صفات حداکثر مردم و رونق 
های ساختاری حکومت دینی است که الزم است به صورت داری خواهد شد. و این از برنامهدین

طالعات و راهکارهایی مشخص اجرا و عملیاتی شود. طبیعی است برای عملیاتی شدن این دوره نیاز به ا
 باشد.تر از آنچه در این کتاب آمده میبسیار وسیع

 پنجم دوره یهایژگیو فاتحه:
 فصل اول: جریان عهد

 فصل دوم: جریان میثاق در جامعه
 جریان وصلفصل سوم: 

 فصل چهارم: جریان خشیت از ربّ
 فصل پنجم: جریان خوف از بدی حساب

 فصل ششم: صبر برای ابتغای وجه
 نماز فصل هفتم: جریان اقامه

 فصل هشتم: جریان انفاق آشکار و نهان
 فصل نهم: جریان دفع شدید بدی با خوبی

 های فردی و اجتماعیفصل دهم: توانمندسازی توان
 خاتمه: دوره پنجم دوره مدیریت و مسئولیت
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