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انسان در دوره سوم رشد خود شاهد تحولی عظیم و تولدی دوباره است تولدی که بر اساس آن بهشت و 
صفات  دار در این دوره فرد را به زیورهایی جهتیابد. برنامهپاداش و عقاب برایش معنا می جهنم،

های دهد. و نداشتن برنامهکند زندگی اور را در مسیر هدایت و رشد قرار میشایسته آراسته می
دار های جهتکند. به این برنامهمند رهزنان راه هدایت را برای تغییر سرنوشت زندگی او تهییج میهدف

م الهی شکوفایی بلوغ و شود. نتیجه عمل به آداب و احکاکه توسط شرع تعیین شده است آداب گفته می
شود. از سوی دیگر نیز الزم است با تقویت عقل است که در اثر آن توان قصد و عزم در انسان ظاهر می

مربیانی است قصد و عزم داشتن در شکوفایی بلوغ و عقل تسریع کرد.  کتاب حاضر کتابی برای اولیا و 
 و اهل بیت علیهم السالم تربیت نمایند. که تمایل دارند فرزندان تحت نظر خود را در مکتب قرآن

شود. این با ورود به دوره سوم از رشد اجتماعی انسان به بلوغ رسیده و تکالیف الهی بر او جاری می
تواند با اتکاء به خرد و اندیشه خود خود تولد دیگری است که انسان لیاقت عبودیت را یافته و می

 امورات زندگی خود را پیش برد.
ای برای چنین تولدی بوده است. دورانی که بخش از آن را نطفه و های قبل مقدمهو اینکه تمام دورهگ

هایی را در جامعه زیست کرده و همه، دوران مقدماتی برخی را در جنین و بخشی را در خانواده و قسمت
 برای این دوره بوده است. 

تواند بر روی تصمیمات خود حساب باز کند. و شود. یعنی میدر این دوره فرزند از طفولیت خارج می
های قبل تواند از عقل او استفاده کرده و شاهد بروز عقالنیت او باشد. ضمن آنکه در دورهجامعه نیز می
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مند عمل کردن العمل در مواجهه با رخدادها و ضابطههای عمل و عکسبه معنای شناخت محدوده-ادب 
ها و رجوع به افراد گیریده و نیز قدرت مشارکت دیگران در تصمیمدر او شکوفا ش -بر اساس قوانین

 کاردان را آموخته است. 
دهی ترین مطلبی که موجب جهتاکنون او به اندازه کافی به مسئله ولیّ و موضوع والیت به عنوان مهم

ی دارای شود واقف است. و بر اساس نیازهای جدیدی که با آن مواجه است در جستجو اولیازندگی می
 صالحیت برای هدایت دیگری است.

نیازهایی که در این دوره برای فرد مطرح است متناسب با نیازهای جسمی و فیزیکی اوست و اقتضاهای 
بسیار متفاوتی نسبت به آنچه در قبل برای او مطرح بوده هم اکنون برایش طرح شده است. این نیازها که 

بل متفاوت است شکل ظاهری زندگی را تغییر و فرد را دچار نوسانات های قبا نیازهای دوره برخی ماهیتاً
 کند. متعددی می

نیازهای الزم برای این دوره با او همراه نشده باشد. و آنقدری که عالوه بر اینکه ممکن است هنوز پیش
 الزم است درون وی قدرت و علم و اخالق به شکوفایی نرسیده باشد.

ها بیش از پیش خود دهد و ناهنجاریهایی در این دوره خود را نشان میییبدین ترتیب عوارض و نارسا
های دیگری نیز دهد. به همین دلیل این دوره ضمن اهمیت ذاتی در درون خود از اهمیترا نشان می

 شود.برخوردار می
انتخابی  شود دوره علم و تزکیههای به عمل آمده، این دوره که با بلوغ شرعی فرد آغاز میبا بررسی

تواند قدرت انتخاب و اختیار خود را به وضوح به ظهور رساند و بر ای است که فرد میاست. دوره
اساس آن خود را توبیخ یا تشویق نماید. بدین ترتیب مفهوم جزا و پاداش و عمل بر اساس آن بدون 

 شود. دخالت دیگران در فرد فعال می
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ختلف به صورت جدی مربوط به این دوره است و از این دوره های مگیریریزی و تصمیمموضوع برنامه
 گردد.آغاز می

آموزش کار و حرفه و شکوفایی توان دست و پا و به کارگیری از اعضا برای تولید علم و ثروت مربوط 
سازی برای این ورود به این مرحله بوده های قبل همگی به عنوان آمادهبه این دوره است و گویی دوره

 است.
های موجود از های اجتماعی و تجربه با فضاهای مختلف و انتخاب و پذیرش محیطشکار شدن با محیطآ

 شود.شود و در صورت تشخیص اشتباه تبعات غیرقابل جبرانی به فرد وارد میاین دوره آغاز می
بسیاری  شود و البتهوارد شدن در فضای دوستان و داشتن دوستان جدی از این دوره برای فرد آغاز می

 خورد.ها و گمراهی بر اساس انتخاب درست دوست رقم میاز هدایت
های جدی زندگی دنیا و آخرت که توسط خود فرد الزم است رقم بخورد به نوعی از این دوره آموزش

تفاوتی نسبت به این دوره به معنای توجه یا غفلت نسبت به عاقبت نیک شود. لذا اصالح یا بیآغاز می
های بعد قابل جبران و التیام خواهد تبعات ایجاد شده در این سن و دوره به سختی در دوره است. ولذا

 بود.
 شود. در واقع زندگی انسان از این دوره آغاز شده و بر اساس آن دنیا و آخرتش تقدیر می

به دانی بر اساس ادب و مشورت است. آداب های انجام شده این دوره آغاز آداببا توجه به پژوهش
معنای حدود و حقوق تعیین شده برای امور است. و منظور ما در این کتاب حدود و حقوق تعیین شده 

دانی به  معنای علم به آن حدود و و آدابتوسط خداوند به واسطه انبیا و اولیا و علمای دین است. 
 باشد. حقوق و رعایت آنها می
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، عزم عالوه بر شناخت و التزام به بایدها و نبایدهای زندگیافتد که فرد این رعایت در صورتی اتفاق می
 در انجام آن را  داشته باشد. 

شود ابتدا الزم است به برطرف کردن کمبودهای حاصل از آن این دوره که بر مبنای دو دوره قبل بنا می
ورود به این  دوره بپردازد زیرا در صورتی که نقص و خللی در دو دوره قبل وجود داشته باشد امکان

ها و مرحله به خوبی و به درستی وجود ندارد. اگر هم صورت بگیرد به صورت ناقص و همراه با نادانی
 های فراوان است. کاستی

لذا فرد باید از دوره اول مفهوم والیت و نیز کرامت را به خوبی متوجه شده باشد و در دوره دوم نیز با 
 ایدهای زندگی خود را متوجه شود.  مشورت اهل خبره بتواند بایدها و نب

بدین ترتیب در دوران سوم زندگی دستاوردهای مثبت دو دوره قبل با اختیار و انتخاب تصدیق و تأکید 
گردد. کمک کردن والدین و یا اولیا و شود و به تدریج تبعات تحمیل شده از زندگی حذف میمی

های منفی امری اوردهای مثبت و حذف ویژگیمشارکت اهل خبره و نیز دخالت دوستان در تثبیت دست
 اجتناب ناپذیر است. 

 شود. های فردی و اجتماعی فرد در این دوره به شکل صفاتی قابل احصا میبر اساس چنین تثبیتی ویژگی
ها داشتن روحیه تقوا و مراقبت ها و ناکامیهای گناه و نیز شکستمواجه شدن فرد با انواع خطاها و زمینه

های متعددی نماید. لذا اگر به این امر جدی اهتمام نورزد به طور طبیعی به مصیبتی او جدی میرا برا
 ناپذیر باشد. شود که برخی ممکن است جبرانگرفتار می

در مجموع موفقیت و شکست در این دوره به معنای دوام در پیروزی و یا ناکامی است. لذا بر والدین و 
های ولین حکومت اسالمی است که فرد را در چشیدن حالوت شیرینی پیروزیتر مسئاولیا و از همه مهم
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های کلیدی عمر این دوره یاری نمایند تا از افتادن در ورطه گناه و لجبازی و خرد شدن و از دادن فرصت
 نجات یابد.

ده و بینی است و بالتبع خانواهای خطرناک امری قابل پیشدر صورت عدم مساعدت فرد بروز ناهنجاری
محسوس یا نامحسوس، با شدت یا بدون شدت شاهد خواهد  های آن را نزدیک یا دور،جامعه آسیب

 بود. برخی از این تبعات قابل جبران و بسیاری نیز غیرقابل جبران است. 
کتاب حاضر در صدد است تا برخی از بایدها و نبایدهای تربیتی این دوره را به والدین و اولیا و 

زشی جامعه گوشزد نماید. تا عالوه بر درک اهمیت این دوره از اموری که محرک انحراف مسئولین آمو
رود اجتناب شود و برای هدایت نسلی که در این دوره حساس قرار دارند در این دوره به شمار می

 ریزی الزم صورت پذیرد.برنامه
بل و بعد نیست ولی دانستن های قطبیعی است که بیان اهمیت این دوره به معنای مهم نبودن دوره

های مختصات هر دوره به نسبت قبل و بعد خود هدایت را در هر دوره آسان و موجبات رشد برای دوره
 سازد.بعد را فراهم می

 رسد:ر میاضر دانستن مطالب زیر ضروری به نظقبل از مطالعه کتاب ح
 ز مطالب مربوط به این دوره کتاب حاضر جلد سوم از دو کتاب قبل است در دو کتاب قبل برخی ا

نیز بیان شده است. ولی در عین حال سعی شده است مطالب این کتاب مستقل از مطالب دو کتاب 
قبل نوشته شود تا مخاطب در صورت عدم امکان رجوع به آنها، بتواند مطالب را به خوبی 

 دریافت نماید.
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 ای به این مبحث است. به طور آنچه در این کتاب نوشته شده است به عنوان باز شدن دریچه
طبیعی مباحث مورد مطالعه بسیار بیشتر از آن چیزی است که گفته شده و الزم است افراد در 

 صدد فهم مطالب دیگر در بین سایر منابع به ویژه منابع دست اول باشند.
 ن سن شود. خواندن کتاب برای افراد ایمطالعه کتاب برای مربیان سنین بلوغ به بعد توصیه می

 ممکن است دارای کلمات و جمالت نامأنوس باشد. 
  مطالب یاد شده در کتاب مبتنی بر آیات و روایات است و همچون دو کتاب قبل اساس آن مرهون

 باشد. دعای شریف عرفه می
  شروع این دوره که با شروع جوانی انسان همراه است ما را به توسل به دو سید جوانان بهشت

دهد. لذا سراسر کتاب به یمن سیادت این امام حسین علیهما السالم پیوند مییعنی امام حسن و 
دو بزرگوار نگاشته شده و مفطور به محبت و عنایت ایشان است. توجه به این موضوع انتظار 

 سازد.  پژوهش را برای دریافت و انتقال این محبت و عنایت را خاطر نشان می
 ر علمی طبیعی است و البته راهی برای دیگران است تا های پژوهش به دلیل سختی مسیکوتاهی

این مسیر را طی نمایند و از خداوند متعال و اهل بیت علیهم السالم به ویژه از قائم ایشان علیه 
 نماییم.السالم درخواست مغفرت و جبران آن را به جدّ می

 سوم دوره یهایژگیو نیترمهمفاتحه: 
 حجت به رجوع آداباول:  فصل
 حکمت و معرفت به یابیدست آدابدوم:  فصل
 نعمت شکر آدابسوم:  فصل
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 عبادت و اطاعت آدابچهارم: فصل 
 روابط آدابپنجم:  فصل

 بلوغ دوره در قصد ییشکوفاخاتمه: 
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