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نتیجه آن شادابی  خوبی، نیکویی، شایستگی و آراستگی است که خالقیت، حسن مفهومی در هم تنیده با 
جوانی نیز  همان مفهومی که برای جوانی در نظر گرفته شده است. بدون تحقق حُسن و طراوت است،

شود. لذا این کتاب در صدد است تا اکسیر جوانی را در پرتو حُسن و به امامت حسن و حسین محقق نمی
جوانی را بیاموزد.  قالب در نظر گرفته شده « نو»السالم ، معرفی کرده و چگونگی هماب علی«زین»و 

برای کتاب مهارتی و تمرین محور است و سیر آن از مهارت یافتن برای عمل، خیر، حسن، احسن و 
 باشد.    احسان تا هنرنمایی با حسنه می

اند و امید دوره بلوغ و تکلیف خود را در دوره قبلی گذراندهفرزندان دوره سوم رشد کسانی هستند که 
تر در بلوغ عقلی برسند. بنابراین آماده دریافت حقایق به شکل است در این دوره به رشد  ی کامل

تفصیلی، کاربردی و جزیی و نیز عمل بر اساس آن هستند. به عبارت دیگر از یک سو دارای قوه و توان 
رسد. به از سوی دیگر توان عملی و رفتاری در آنها به شکوفایی  باالتری میادراکی فعال بوده و 

 ای که هر دو در ظاهر آنها آشکار و هویداست.گونه
برد تقویت توان علمی و عملی آنها ، توأم با آنچه این عزیزانِ خدا را به سرعت به سمت تعالی پیش می

ی در آنها تقویت شود اگر ضرری متوجه آنها نکند یکدیگر است. اگر یکی از این دو توان مجزای دیگر
 تردید منفعت زیادی هم برای آنها نخواهد داشت.بی
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ترین کاری است که الزم است والدین و مربیان ترین نیاز این دوره و مهمعلم همراه با عمل ضروری
 برای ایشان تدارک ببینند.

 1لُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُإِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَ
 برد.کند، و عمل صالح آن را باال میسخنان پاکیزه به سوى او صعود می

فاید خوانند، درس را باید در عمل تجربه کنند و گرنه دروس برایشان بی فایده یا کماگر درس می -
 شود. یادگیری آنها  کاسته می شود و قدرتمی

ردی را مطالعه کنند که بتوانند در عمل آن را مشاهده کنند و کنند الزم است موااگر مطالعه می -
 آور است.گرنه خواندن مطالبی که عینی و عملی قابل تجربه برایشان نباشد کسالت

اگر  به علمی اشتغال داشته باشند الزم است زمینه  و انگیزه بروز آن علم را نیز فراهم ببینند و  -
 کنند. میگرنه آموختن آن علم را به زودی رها 

بینند الزم است پایبند آن شوند و گرنه افرادی شعاری و قشری بار اگر اخالقی را آموزش می  -
که خود به حقوق دیگران اعتنا خواهند دیگران حقوق آنها را ادا کنند در حالیآیند و بیشتر میمی

 کنند.نمی
زند زندان ما وارد شده به آنها لطمه میاز این دوره به فر جدایی علم و عمل بلیه و آسیبی است که نوعاً

 دهد.های جدی قرار میو گاهی تا آخر عمر آنها را در تعارض

                                                           
 .10یه اطر، آسوره مباركه ف 1
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شود همه برای جلوگیری از این آسیب جدی و نیز فراهم ساختن شرایط رشد و بلوغ باالتر، سعی می
ماهنگی آراسته شده آنهم علم و عملی که با زیبایی و ههای این سن تلفیقی از علم و عمل باشد،آموزش

 باشد. 
 های زیبا و به یادماندنی از فرد سویی این دو که موجب خلق صحنهبه هماهنگی علم و عمل و هم

 شود.یاد می« محسن»گفته شده و از  چنین فردی با عنوان « حسن»شود در فرهنگ دین می
باشد، مورد ه سوم میهای رشد در دورگزینی که مربوط به مهارتهای حسندر مجموعه زیر مهارت

 ها عبارتند از:بررسی قرار گرفته است. مخاطب این مهارت
های افرادی که در این سن قرار دارند و تمایل دارند به قوت و نیروی الهی بیشتر قدردان نعمت  -

 این دوره خود باشند. 
از وحی و کالم عملی برگرفته -های فکریافرادی که در سنین باالتر هستند ولی تمایل دارند بنیه -

 معصومین علیهم السالم را در خود تقویت یا تثبیت کنند.  
افرادی که به عنوان مربی یا والدین افراد فوق هستند و تمایل دارند دو گروه فوق را در راستای  -

سازی قوای عقالنی شکوفا نمایند. این افراد الزم است مطالب یاد شده را به کسانی که در فعال
های مختلفی ند ارائه و از آنها مهارت استفاده از آن مطالب را به صورتدوره سوم هست

درخواست کنند. تا به یمن مساعدت ایشان و همراهی حکیمانه و مشفقانه آنها، راهی برای کمال  
 به روی ایشان گشوده شود.

ذیل  های های  ذکر شده در این مجموعه برای سه مخاطب یاد شده درآموزی بدین ترتیب مهارت
 کاربرد خواهد داشت:
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اند. بدین ترتیب این عزیزان مطالب را جوانان مخاطب اصلی کتاب«نو»یعنی مخاطب دوره سوم 
ها را به شکل بیان شده کنند مباحث و تمرینکنند و سعی میسازی برای خود مطالعه میبرای پیاده

 اجرا نمایند.
سوم عمل کنند چه  مطالب همانند مخاطبان دورهنیز به قصد فهم و تثبیت،  های باالترمخاطب دوره
تر گزینی موفقبخش خواهد بود و آنها را در ارتقاء حسنها برای ایشان نیز الهاماینکه تمرین

 دارد.می
های زیر هستند که که همیشه دلسوز فرزندان خود هستند از دیگر مخاطبین مهارتوالدین و مربیان 

ها با فرزندانشان باشند. الزم به ذکر است ل ارتباطی این مهارتالزم است ضمن عمل برای خود، پ
 کند. مجموعه حاضر را کتب زیر پشتیبانی می

شود. همان کسانی که به دیگر دوستان خود هستند، نیز می دوستان رفیق و شفیقیگروه  سوم شامل 
 کنند. گیرند به سایر دوستان خود منتقل میکه وقتی مطلب مهم و جالبی را فرا می

جوانان در نظر گرفته شده است زیرا این مرحله، دوره «نو»های این دوره خود مخاطب اصلی مهارت
 ای است که:

اند و الزم افراد در این دوره توان تفکر را به خوبی دارند و نیز قدرت عمل کردن را پیدا کرده -
های یادآوری، کی از راهاست این توان به طور مستقیم و غیر مستقیم به آنها یادآوری شود. ی

بیان حقایق به شکلی است که در آنها مسئولیت یادگیری  و نیز عمل به خودشان سپرده شود. در 
این صورت استقالل به معنای مثبت آن که به معنای قیام و ایستادن است در آنها رخ خواهد داد. 
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کشد و ز خود فرد به دوش نمیدر این دور ه افراد باید بدانند، که مسئولیت و بار کسی را کسی ج
 2هر کسی متعهد و مسئول کار خود است.

حاکمیت معیارهای عقلی در این دوره اقتضا می کند از افرادی که در این دوره هستند به عنوان  -
-افراد مؤثر در جامعه استفاده شود . چون  بر اساس این کرامت، هدایت خود و دیگران را می

همین دلیل، به د و دیگران را در معرض تزکیه نفس قرار دهند.توانند بعهده بگیرند. و خو
ای است که بتوانند هم برای خود و هم دیگران، مسیر تعالی را های ایراد شده به گونهمهارت

ریزی کنند. باال بردن این توان مدیریتی یکی از توفیقاتی است که شامل حال افراد این دوره طرح
 3شود.می

 شد در این دوره توجه به علم و عمل به صورت متقارن بسیار اهمیت دارد.  همانطور که گفته -
یکی از وجوه عمل، انتقال علم به دیگران است. در این صورت اگر بتوان افراد این دوره را 
ترغیب کرد تا پس از مواجهه با حقایق  سعی در انتقال آن به دیگری داشته باشند آن حقایق 

 شود.تر می برایشان کاربردی
تواند تمام داشتن معیارهای عقلی از مواردی است که در این دوره مورد تأکید است چرا  که می -

 جستجو، . استخراج،4زندگی  فردی شخص  و روابطش  با دیگران و عوالم دیگر  را تنظیم کند
ری که گفتگو و بحث پیرامون این معیارها، در تثبیت و عمل به آنها بسیار مؤثر است. لذا هر کا

جوان را به این موارد معطوف کند مهم و تأثیرگذار است. داشتن «نو»بتواند میزان گفتگوی 
                                                           

 .18سوره مباركه فاطر، آیه  2
 .18سوره مباركه فاطر، آیه  3
 .23-19سوره مباركه فاطر، آیات  4
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جوانان برای پرداختن به آداب زندگی بر اساس معیارهای حقیقی «نو»جلسات بحث و گفتگو بین 
لی تواند از طرف خود آنها و یا والدین و مربیان گذاشته شود وهایی است که میاز جمله برنامه

ها به عهده خود نوجوان است و الزم است گونه برنامهمسئولیت اصلی پیگیری برای برگزاری این
هایی در این خصوص به طریقی برای او جذاب شده باشد تا اهمیت این موضوعات و مثال

خودش پیگیری و درخواست برای برگزاری و شرکت در کالسها داشته باشد. مربیان باید امکان 
الس را بصورت انتخابی، اختیاری و ثبت نامی فراهم کنند، چون نوجوانانی که در شرکت در ک

دهند و از فرصت کالس یابند، کالس به خواست و انتخاب خودشان بوده به مطالب گوش میمی
  برند.استفاده نظری و عملی می

 
و را به معیارهای مند شدن فرزند در تفکر و استدالل، الزم است ادر این دوره با تکیه بر توان -

ها به تبعاتی چون فریب خوردن از مظاهر عقلی رجوع داد، در غیر اینصورت با زیبا دیدن زشتی
  5دنیایی و اشتباه گرفتن مسیر رسیدن به خدا و در نتیجه گمراهی و عذاب، دچار می شود.

ر خصوص تقویت علم و جوانان، جوانان، والدین و مربیان د«نو»خواندن و تدبر سوره مبارکه فاطر برای 
شود. در این سوره میل شدید انسان به حسن برای عمل را نشان عمل بر مبنای حسن حقیقی توصیه می

 دهد. می
فْسُكَ فَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدي مَنْ یَشاءُ فَال تَذْهَبْ نَأ

 (8)آیه هِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ بِما یَصْنَعُونَ. عَلَیْ

                                                           

 .8-5سوره مباركه فاطر، آیات   5
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بیند )همانند کسی است که آیا کسی که عمل بدش براى او آراسته شده و آن را خوب و زیبا می
یابد(؟! خداوند هر کس را که زمینه گمراهی داشته باشد گمراه می واقع را آن چنان که هست می

کند؛ پس جانت به خاطر شدّت تأسف بر یت داشته باشد هدایت میسازد و هر کس را زمینه هدا
 دهند داناست! آنان از دست نرود؛ خداوند به آنچه انجام می

های انسان، مورد همچنین  راه و رمز رسیدن به عزت و بلندمرتبگی را که ابتدای رشد و نوظهوری توان
ن کلمه طیبه، یعنی باورهای پاک و عمل توجه و طلب اوست را معلوم می کند و این عزت را، به یم

 داند. صالح محقق شدنی می
جوان در وضعیت ارتباط با دیگران به «نو»یکی از راه هایی که در این مهم تسریع می کند قرار گرفتن  

  شکلی است که انتقال حقایق و معیارهای عقلی از جانب او به دیگران انجام بگیرد. 
آمده است، دوره سوم  6طر و نیز با توجه به مطالبی که در کتب منظومه رشدبا توجه به سوره مبارکه فا

 های زیر فعال سازد:رشد الزم است توان فرد را در زمینه
 دهد.هایی که قدرت علم توأم با عمل را افزایش میمهارت -
 کند. مندی و کرامت را احیا و تقویت میهایی که حقیقت عزتمهارت -
 کند.های مختلف زندگی فراگیر مییبابینی را در عرصههایی که قدرت زمهارت -
 دهد. هایی که خالقیت را در زندگی افزایش میمهارت -

                                                           
ای او از قران و رو ایات اهل كتب منظومه رشد مجموعه كتبی هستند كه در خصوص مراحل بلوغ و مراتب رشد انسان و اقتضائات سنی و دوره 6

 لیهم السالم مطالبی را طرح كرده است.بیت ع
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های افکار و برخوردهای مختلف، توان خلق صحنه هایی که در مواجهه با اشخاص،مهارت -
 کند. هنرمندانه را ایجاد می

کند. در ذیل وعه مهارتی حاضر را تبیین میهای زیر منطق مجمهای منظومه رشد، کتاباز بین کتاب
توانند به آنها رجوع مطالب ایراد شده در کتب زیر آیات و روایات فراوانی وجود دارد که عالقمندان می

 کنند: 
که در آن نگاه و رویکرد جدیدی به رشد شده و آن را محصول هدایت معرفی  معناشناسی رشد، -

 طی مستقیم دارد.کرده است که با نور و حیات ارتبا
 گذاری آن ذکر شده است.فرایندشناسی رشد، که در آن فرایند تحقق رشد و ارزیابی و شاخص -
که در آن در مورد مفهوم و مصداق خیر و چگونگی گزینش آن بیان مجموعه کتب خیرشناسی، -

 کند.  جوان را به دوره حسن گزینی، راهنمایی می«نو»شده است که به طور طبیعی 
نیاز کرده و گرا برای حسن بیمطالعه این کتاب ما را از داشتن معانی متعدد هم اسی حسن،معناشن -

 کند.مخاطب جهت رؤیت استنادات بحث در این کتاب به آن مراجعه می
های حسن در هستی و مطالعه این کتاب ما را از سیر تحقق هر یک از جلوه فرایندشناسی حسن، -

 .سازدنیاز میزندگی انسان بی
گوید و برای تکمیل های تحقق حسن در دیگران را به ما میاین کتاب راه سازی حسن،نظام -

 ها به ویژه برای والدین، خواندن این کتاب الزم است.مهارت
دهد اشاره دارد و نیز به کارهایی که در این کتاب به اتفاقاتی که در دوره سوم به صورت تکوینی رخ می

مبادرت داشته باشد تا به بلوغ عقلی برسد اشاره شده است. خواندن این کتاب انسان الزم است به آن 
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 ( توضیحات اکمل)  
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نیازهای ازدواج و  فراهم کننده شود، خصوصاً که از پیشترها توصیه میبرای نوجوانان، جوانان و بزرگ
     های عقلی الزم برای قدم گذاشتن در مراحل بلوغ عاطفی است.زیرساخت

 فصل اول: همراهی علم و عمل
 تبدیل خیر به حسن :فصل دوم
 خلق بهترین حسن :فصل سوم

 احسان و حُسن خُلق :فصل چهارم
 هنرنمایی با حسنه :فصل پنجم

http://www.quranahlebayt.ir/

