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در دوره دوم رشد اجتماعی مقرر شده تا والدین با والیتی که خداوند در اختیارشان گذاشته است 
حدودشناسی و محدوده شناسی را به فرزند بیاموزند تا ادب نیکو را به ارث گذارند و با آموزش و 

مربیان، موظفند در این مشورت توان اختیار و انتخاب را در او شکوفا کنند. والدین و در کنار ایشان 
دوره با تعلیم انواع علوم و تقویت تعبد و با تکیه بر فعال کردن انواع تفکر، شناخت و توجه فرزند را به 
تدریج نسبت به مواردی چون مسائل زیر تقویت کنند: خلقت، سالمتی و صحت خود، شناخت اعضای 

تخاب، توان یادگیری و ذکر، باید و نبایدهای بدن و کارکردهای آن، اهمیت وقت و اجل، توان اختیار و ان
 .زندگی

کند و بر اساس اقتضائاتی که بر آن اساس آفریده شده از انسان به تدریج مراحل بلوغ خود را طی می
 شود. رشد و هدایت برخوردار می

از مرحله قبل نیست بلکه به  ای و رسیدن به مرحله دیگر به معنای مستغنی شدنعبور و گذر از مرحله
مندی از رشد معنای ایجاد شرایط و اقتضائات جدید و نیاز به لوازم جدید برای ادامه زندگی و بهره

است. همانطور که در هر حالت هر انسانی نیاز به غذا دارد ولی شرایط سنی او غذاهای متفاوتی را به او 
 کند. پیشنهاد می

است ولی این نیاز در سنین مختلف دارای بروزات متفاوتی  نیازمند ولیّبه عنوان مثال انسان همیشه 
هایی برای آموزش است.  در کتاب پیشین در خصوص دوره اول رشد اجتماعی به طرح اصول و روش

 هنر خوب زیستن با دیگران پرداخته شد.    
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. منظور از اولیای جامعه در این دوران سهم اصلی آموزش تفکر اجتماعی به عهده اولیای فرزندان است
 اعم از اولیای حاکمیتی و حکومتی و والدینی است.

کند ولی هنوز تا مستقل شدن به تدریج در دوران بعد بلوغ افراد وابستگی آنها را به دیگران کمتر می
 کامل فاصله زیادی باید طی شود. 

اند که در همه افراد نه آنقدر وابستهشود در این دوران که به نام دوران دوم رشد اجتماعی از آن یاد می
 اند که بتوان همه چیز را به عهده خود آنها گذاشت. امور آنها الزم به دخالت باشد و نه آنقدر غیر وابسته

بر این اساس بخشی از وظایف به عهده والدین و اولیای جامعه و بخشی دیگر به عهده خود افراد است. 
فکری و خارج شدن از تعصب و باید مورد تأکید قرار گیرد تقویت هم به همین دلیل آنچه در این دوره

 هاست. داوریجمود رأی و پیش
آموزد که گیرد. مشورت به فردی که در این دوره قرار دارد میاین امر با آموزش مشورت صورت می

ت خود تواند از دیگران در خصوص سرنوشگیری امور در واقع به عهده خود فرد است و میتصمیم
 استفاده کند.

با اینکه مشورت یکی از ضروریات زندگی انسان است و در همه مراحل بعدی نیز حضور فعال دارد و 
شود. به همین دلیل شود، ولی شروع آموزش آن از این دوره آغاز میهیچگاه از زندگی انسان قطع نمی

 توان به عنوان دوره ظهور مشورت شناخت.این دوره را می
ای از باید ونبایدهایی است که شود مجموعهاز امور طفل که در این دوره که به خود واگذار میآن بخش 

 الزم است به او القا شود و او خود را ملزم به رعایت آنها بنماید. 
سازد. برای این منظور رود و بر خود وظایفی را مقرر میدر واقع او در این دوره به پیشواز تکلیف می

تر حدودی که الزم است در رابطه با تدا در تشخیص حدود و حقوق دیگران و از همه مهمالزم است اب
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ها و عمل بر اساس تشخیص خداوند مراعات کند مساعدت و کمک شود. و سپس در پاسداشت حرمت
 یاری گردد. 

ن های الهی و تعدی نکردن از آن در عرف روایی به ادب مشهور است و در عرف قرآبودن در چارچوب
 آن را با عنوان عبودیت باید جستجو کرد. 

توان دوره ظهور عبودیت و یا دوره ظهور ادب نام نهاد و از آن به عنوان مقدمه بنابراین دوره دوم را می
 تکلیف یاد کرد. و زمینه

های بعدی ای در دورهکنندهبه همین در روایات اهل بیت علیهم السالم این دوره نقش حساس و تعیین
 های دیگر معرفی شده است.     د تا حدی که ناکامی در این دوره را به عنوان ناکامی در دورهدار

توان به خوبی با مختصر مطالعه و تحقیقی چه تجربی و چه بر مبنای مستندات روایات و آیات می
 مندی از انواع تفکر در طفل است. دریافت که الزمه موفقیت در این دوره بهره

ری کودک در این دوره به کار گرفته شود شرایط برای انواع یاری او چه در ادب و چه در اگر توان فک
 شود. و با توفیق نداشتن در این زمینه امیدی به موفقیت در هیچ کاری نیست.مشورت فراهم می

نتیجه ترین کاری که الزم است در این دوره به عنوان مقدمه سایر دستاوردها و هم به عنوان بنابراین مهم
 دوره انجام داد اهتمام بر امر تفکر کودک است.

شود به همین دلیل داشتن گفتگوهای تفکر کودک در این دوره با انواع تکلم و به کارگیری کالم فعال می
 جمعی نقش به سزایی در فعال شدن انواع تفکر خواهد داشت.

در  ا اجتماعی است. زیرا هنوز حسترین نوع تفکری که در کودک الزم است فعال شود تفکر عینی یمهم
 او غلبه دارد و باید از محسوسات برای او سخن گفت. 
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نکته مهم و اساسی در رابطه با فعال کردن تفکر اینست که نباید کودک به سمت تفکر در تعبدیات کشیده 
قابل اجرا  شود بلکه الزم است با منطقی صحیح و رفتاری لطیف باید و نبایدها به عنوان اصولی ثابت و

 در زندگی به صورت تعبدی پذیرفته شود.
 بدین ترتیب فعال کردن تفکر در این دوره به عنوان فعال کردن تعبد و اطاعت باید در نظر گرفته شود. 

ای و شنیداری است. استفاده های فعال کردن تفکر در این دوره تقویت تفکر مشاهدهترین راهیکی از مهم
 تواند تفکر کودک را فعال کند.های علمی به خوبی میاز حواس در تفکر و سعی در باال بردن تجربه

دوره دوم رشد بر اساس مطالب فوق کتاب حاضر به سه محور ظهور مشورت، ادب و انواع تفکر در 
 کند.اجتماعی اشاره دارد و مطالبی را در این زمینه ولو به اختصار بیان می

 توان استفاده از کتاب را بیشتر نماید:قبل از مطالعه کتاب توجه به مسائل زیر می
از آنجایی که دوره دوم رشد اجتماعی به عنوان دوره گذر طفولیت به بلوغ است مطالب و  .1

گردد بنابراین برخی شود به نوعی به مرحله قبل و بعد بر میین دوره مطرح میمستنداتی که در ا
 از آیات و روایات مربوط به دوره قبل و یا دوره بعد نیز باشد.

انتخاب شده است و گرنه الزم بود به « ظهور مشورت و ادب»نام کتاب به دلیل رعایت اختصار  .2
 شد.   ته میگف« دوره ظهور انواع تفکر و مشورت و ادب»آن 

از آنجایی که این کتاب در صدد به دست آوردن قواعد کلی برای این دوره بوده است به بررسی  .3
برخی از جزئیات نپرداخته است و علم به جزییات بیشتر را به کتبی که در این زمینه تألیف شده 

 است واگذار کرده است.
ها متداول با او، مسئله مهم و خشونتاعتدال در رفتار با کودک و حسن رفتار با او و نداشتن  .4

اساسی در نظر گرفته شده در همه متن کتاب است. زیرا مشورت، ادب و شکوفایی انواع تفکر با 
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ها هیچ سازگاری ندارد. بنابراین مطالب یاد شده در کتاب الزم است در فضایی این خشونت
ل پرهیز از تکرار این مطلب صمیمی و عاطفی به کودکان آموزش داده شود. طبیعی است به دلی

 مکرر بیان نشده است ولی الزم است در همه موارد یاد شده در نظر گرفته شود. 
ها مربوط به های رسمی در جامعه است برخی از آموزشاز آنجایی که این دوره شروع آموزش .5

یط های آموزشی است. در عین حال هماهنگی بین این دو محخانواده و برخی مربوط به محیط
های این دوره است و گسست بین تعالیم این دو محیط موجب رمز موفقیت بیشتر آموزش
 لطماتی در کودک خواهد شد.

ترین رکن در تربیت کودک در این دوره در محیط خانواده صمیمیت و مهربانی والدین با هم مهم .6
ک به حساب ترین عامل در بستر ذهنی کودباشد این موضوع به عنوان مهمو دوره قبل می

 باشد.آید و شرط الزم برای مشورت، ادب و شکوفایی انواع تفکر در کودک میمی
شوند باید به های اجتماعی هستند و به عنوان ایتام از آنها یاد میافرادی که به نوعی دچار آسیب .7

 های دیگر قرار گیرند و در فضای خانوادگی این سه گوهر گرانبها بهشدت مورد توجه خانواده
آنها تعلیم داده شود. با توجه به آیات و روایات غفلت از ایتام منجر به غفلت از کودکان خود 
خواهد شد. و یکی از دالیل ناکامی در امر آموزش کودک چه در این دوره و چه در دوره قبل 

به ای الزم است ابتدا به ایتام فامیل خود و سپس بروز همین غفلت است. بنابراین بر هر خانواده
ایتام جامعه رسیدگی الزم را داشته باشد و اگر به هر دلیل امکان دسترسی به ایتام برای او نیست 

کران های بیهمیشه آنها را در دعای خود یادآور باشد. این توجه و تذکر موجب یادآوری نعمت
 ها در امر آموزش فرزندان خواهد شد. الهی و استفاده از آن نعمت
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ای، تفکر بنیادی و انتزاعی، تفکر اجتماعی و تفکر قرآنی در همه تفکر مشاهدهاستفاده از انواع  .8
گانه ذکر شده از طریق آنها آموزش داده گانه این دوره وجود دارد و محورهای ششمراحل هفت

ای این تفکرها توضیح داده شود که بری احتراز از شود. در نتیجه الزم است که در هر مرحلهمی
صل نیامده است، بلکه تعریف آنها در فاتحه، چگونگی استفاده آنها برای محورها تکرار در هر ف

 در فصل اول و تبیین چیستی آنها در فصل پنجم )مرحله پنجم( ذکر شده است.
در پایان به قطع تحقیق حاضر پاسخگوی بسیاری از سواالت و نیازها نیست ولی شاید بتواند با اظهار 

اهل بیت علیهم السالم دارد زمینه پاسخگویی به این سؤاالت را به نحوی  ارادتی که به ساحت قرآن و
 فراهم کرده باشد.

 ادب و مشورت ظهور دوره یمعرففاتحه: 
 آن یسالمت و خود خلقت به توجهمرحله اول: 

 آن یکارکردها و بدن یاعضا به توجهدوم:  مرحله
 اجل و قتو به توجهسوم:  مرحله
 اریاخت  توان به توجهچهارم:  مرحله

 توجه به قدرت  یادگیری و ذکرمرحله پنجم: 
 دهاینبا و دهایبا به توجه مرحله ششم:

 ادب و مشورت ظهور مراحلخاتمه: 
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