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زیرا انسان در این دوره توان یافته است تا از  ،دوره چهارم رشد به نام بلوغ عاطفی نامگذاری شده است
وجوه مختلف خود را در معرض انواع زندگی و آراستگی قرار دهد و با تنوعی از بستر و سبک زندگی 

گیری صفات زیبا طی کند. در این دوره روبرو شود و از رهگذر این تنوع، مسیر قرب و کمال را با شکل
با دیگران به تنوعی از پیوندهای مختلف دست یابد. های مختلف فانسان امکان یافته است تا با عط

تجربه زندگی جوانمردانه، زندگی سخاوتمندانه، زندگی برادرانه، زندگی عاشقانه، زندگی 
 مدارانه نتیجه عطف با دیگران و ظهور مکارم اخالق در این دوره است.والیت

ای پس از های انسان در دورهانسان مخلوقی با ابعاد متعدد و استعدادهای فراوان است هر یک از توانایی
 شود.ای دیگر آشکار میدوره

تشخص خود اوست و به تدریج در کند که مربوط به هایی در او ظهور پیدا میطبیعی است ابتدا توانایی
 گیرد که مربوط به تعامل او با دیگران است.هایی شکل میاو توانمندی

انسان از ابتدای زندگی در ارتباطات و تعامالت اجتماعی قرار دارد ولی کیفیت این تعامالت بسیار مهم 
 باشد.می

 ار و بدون اختیار است.در ابتدای ورود انسان به زندگی ارتباطات و تعامالت از روی اضطر
های در ادامه در دوره دوم یعنی پس از تکلم هنوز مضطرانه، کمی اختیاری و آگاهانه و همراه با تحلیل

 ناقص ولی خودخواهانه است.
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در دوره سوم که دوره بلوغ است اختیارانه، با نگاه به برطرف کردن نیازهای خود و از روی وظیفه و 
 فی در حد ضرورت است.   تکلیف با شعاعی اندک و طی

آگاهانه و فراتر از  شود، روابط و تعامالت کامالًدر دوره بعد از بلوغ که از آن به دوره چهارم یاد می
ای باشد. طبیعی است این دوره برای انسان دورهوظیفه و از روی محبت قلبی و در جهت گسترش می

تواند به بیند و میود را به طور وضوح میشود که در آن غیر از خجدید و بلوغی دیگر محسوب می
ریزی مشخص و به عنوان سیر و سلوک الی اهلل فکر هایش به عنوان تدبیر و برنامهها و دشمنیدوستی

ای برای توانند به خوبی وسیله تقرب الهی قرار گیرند و بهانهها میکند. در این دوره است که دوستی
ت گرفتن در دوست داشتن دیگری در این دوره از وجوه ممتاز آن تقویت محبت فرد به خدا شوند. سبق

 توان در روایت زیر مشاهده کرد.است که نمونه آن را می
ا وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا رِیدَانِ بِذَلِكَ إِلَّعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا اعْتَنَقَا غَمَرَتْهُمَا الرَّحْمَةُ فَإِذَا الْتَزَمَا لَا یُ

ءَلَةِ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ یُرِیدَانِ غَرَضاً مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْیَا قِیلَ لَهُمَا مَغْفُوراً لَکُمَا فَاسْتَأْنِفَا فَإِذَا أَقْبَلَا عَلَی الْمُسَا
رَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا قَالَ إِسْحَاقُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلَا یُکْتَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضِ تَنَحَّوْا عَنْهُمَا فَإِنَّ لَهُمَا سِرّاً وَ قَدْ سَتَ

ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ قَالَ فَتَنَفَّسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع  -عَلَیْهِمَا لَفْظُهُمَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
وَ قَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِنَّمَا أَمَرَ الْمَلَائِکَةَ أَنْ  دُمُوعُهُ لِحْیَتَهُ  بَکَی حَتَّی أَخْضَلَتْالصُّعَدَاءَ ثُمَّ

ا تَکْتُبُ لَفْظَهُمَا وَ لَا تَعْرِفُ کَلَامَهُمَا فَإِنَّهُ الْمَلَائِکَةُ لَ تَعْتَزِلَ عَنِ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا إِجْلَالًا لَهُمَا وَ إِنَّهُ وَ إِنْ کَانَتِ
 1یَعْرِفُهُ وَ یَحْفَظُهُ عَلَیْهِمَا عَالِمُ السِّرِّ وَ أَخْفَی

چون دو مؤمن یك دیگر را در آغوش کشند رحمت خدا آنها را فرا گیرد و چون به یکدیگر چسبند و از 
 اشته باشند، به آنها گفته شود:آن جز رضاى خدا نخواهند و غرض دنیوى ند

                                                           
 184، ص 2اإلسالمية(، ج -الكافي )ط  1
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آمرزیده شدید، عمل را از سر گیرید )کنایه از اینکه نامه گناهان گذشته شما باطل شد( و چون با یك 
دیگر وارد گفتگو شوند، فرشتگان با هم گویند: از آنها دور شوید که رازى دارند و خدا بر آنها پرده 

 انداخته است.
گردم، بنا بر این گفتار آنها نوشته نشود، در صورتی که خداى عز و اسحاق گوید: عرضکردم: قربانت 

امام « 18اى نگوید جز آنکه رقیب و عتیدى نزد وى حاضر باشند، سوره ق، آیهکلمه»جل فرماید: 
صادق علیه السّالم آه عمیقی کشید، سپس گریست تا اشکش ریشش را تر کرد و فرمود: همانا خداى 

رام آن دو مؤمن بفرشتگان دستور داد که چون به مالقات یك دیگر روند، از آنها تبارك و تعالی براى احت
دور شوند، و اگر چه فرشتگان الفاظ آنها را ننویسند و سخنشان را ندانند، ولی خداى داناى راز و 

 تر از راز سخن آنها را بداند و حفظ کند.نهان
ای از بلوغ رخ داده و خود بلوغی پس از مرحلهای است که بدین ترتیب دوره چهارم رشد اجتماعی دوره

تواند به دیگران بیندیشد بلکه دیگر است. در این دوره فرد از الک خود بیرون آمده و نه تنها می
تواند آنها را عاقالنه بر خود ترجیح داده بر اساس منطقی عقالنی صفات اجتماعی را از خود بروز می

 ها است.شدن حصر منیتدهد. صفاتی که نشان دهنده شکسته 
های آن است. بر همین اساس در این های عاشقانه در این دوره یکی از ویژگیبروز عواطف و محبت

رسد و بر اش یعنی تشکیل بیت به آمادگی کامل میدوره انسان برای تشکیل بزرگترین رخداد زندگی
 دهد. اساس آن شأن، روحیات و رفتارهای متفاوتی از خود بروز می

ترین اتفاقی که در این دوره برای انسان مقرر شده است، شکوفایی تفکر اجتماعی در اوست. این مهم
 رسد.های قبل آموزش داده شده است در این دوره به مرحله خودشکوفایی میتفکر که در دوره

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 (4های رشد تفکر اجامتعی )دوره

 بلوغ عاطفی؛ دوره اکرام و تأ لیف
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

سیر با شکوفایی تفکر اجتماعی قدرت مودت و تألیف در فرد به وجود آمده و با داشتن این توان م
 کند. زندگی به سمت کمال مطلوب سوق پیدا می

همچنین در این دوره احسان و کرامتی که فرد در دوره قبل در او شکوفا شده به اکرام و تکریم دیگران 
های ذاتی خود را شناخته است و در این دوره این شود. بدین ترتیب در کرامت نفس ارزشتبدیل می

کند به دیگران انتقال داده و خود را برای دیگران از و فقری که احساس میتواند از روی نیها را میارزش
 از مواهب دنیوی محروم نماید. 

بنابراین آنچه در این دوره حائز اهمیت است بروز انواع محبت و کاربرد آنها در زندگی است. لذا هر قدر 
را با کیفیتی متفاوت تجربه کرده های بیشتری های قبل به خوبی طی شده باشند در این دوره محبتدوره

 گیرد.و به کار می
و اگر مراحل قبل طی نشده باشد و تنها از نظر سن طبیعی فرد در این مرحله قرار داشته باشد به انواع 

گردد. زیرا از نظر سنی نیز نوعی محبت در او شکوفا های عاطفی گرفتار شده و نامتعادل میبحران
شود. و از این رو زندگی ط به رشد عقالنی است در فرد شکل گرفته نمیشود ولی محبتی که مربومی

 گردد.فرد دچار انواع اختالل می
 بر اساس مطالب فوق دوره چهارم به بلوغ عاطفی نامگذاری شده است تا:

 تری به انسان نازل شود.عواطف رحمانی به شکل ویژه .1
 دار الهی توسعه یابد.های جهتمحبت .2
 تری به دیگران انتقال یابد.یافتهسانی به شکل توسعهصفات و کرائم نف .3
 فرد از الک فردیت خارج و در بستر جامعه با تدبیر ورود پیدا کند. .4
 ساز رشد و بستر عمل فرد باشند.ای برای ابتالئات و زمینهدیگران وسیله .5
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ی و توسعه های همگرای الهی برای پیشبرد مقاصد دیندریغ و اکرام عاقالنه و دوستیاحسان بی .6
 حاکمیت الهی شکل گیرد.

 ریزی فردی به تدبیر اجتماعی تبدیل گردد.تدبیر و برنامه .7
 استعدادهایی که خداوند در انسان گذاشته است در جریانی از عطا به دیگران قرار گیرد. .8
عبودیت فردی سمت و سوی اجتماعی به خود گرفته و اجتماع به عنوان ضروت اجتناب ناپذیر  .9

 تلقی گردد.
ترین محمل برای های اجتماعی از جمله تشکیل بیت و خانواده به عنوان مهمفعالیت .10

طرفه به عنوان نقد رایج های رحمانی یکارتقای رشد تلقی شده و خودگذشتگی و ایثار و محبت
 توسعه یابد و اساس زندگی فرد قرار گیرد.

شده و به جای آن  صفات خودخواهانه و خودپسندانه به طور کلی از زندگی فرد خارج .11
 صفات رحمانی جایگزین گردد.

ببرد خواننده محترم کافی است با مطالعه فرازهای فوق به اهمیت این دوره از دوران زندگی انسان پی
سازی و توسعه و عجین شدن با رحمانیت سوق زیرا در این دوره عبودیت انسان به سمت خالص

 یابد.می
ک در معرفی این دوره است. و اعتقاد کلی بر این است که اگر فردی کتاب حاضر سعی و تالشی بسیار اند

 به این بلوغ دست نیابد زندگی خانوادگی موفق و پرسودی را تجربه نخواهد کرد.
شود و تا قبل آن فرد همچنین بر این اعتقاد است که بلوغ عاطفی پس از بلوغ تکلیف در انسان پدیدار می

 بر خود ترجیح دهد.تواند دیگران را عاقالنه نمی
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همچنین سطح بلوغ عاطفی در اتقای انسان به قدری فراوان است که اگر کسی چنین بلوغی را تجربه نکند 
 دین و عبودیت او کامل نیست.

محبت به دیگران  نشانه بلوغ عاطفی گسترش صفات نیک و میل به صفات رحمانی مانند سخاوت، جود،
 وصیف چنین بلوغی کافی است.ها در تباشد و این نشانهو... می

توان نامید وجه می« بلوغ اجتماعی»و « بلوغ قلبی»، «بلوغ ودّی»های مختلفی چون این بلوغ را به نام
 تسمیه هر یک نیز در فاتحه کتاب آمده است.

 چهارم دوره یهایژگیوفاتحه: 
 یانسان ابطرو اعتبار به گرانید با عطفاول:  فصل
 یانسان حوائج اساس بر گرانید با عطفدوم:  فصل
 یبرادر  روابط اعتبار به گرانید با عطفسوم:  فصل
 یارحام روابط اساس بر گرانید با عطفچهارم: فصل 
 ییوال روابط اساس بر گرانید با عطفپنجم:  فصل

 حسن و ییبایز ظهور فصل ششم:
 نو یکردیرو با یجوان به نگاهخاتمه: 
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