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 از انسان اجتماعی تفکر رشد دوره شش از ایخالصه اجتماعی، تفکر رشد هایدوره نگاهی اجمالی به
 که هاییظرفیت به دهدمی نشان انسان در را بلوغ و تحول سیر که هادوره این. است سالگی چهل تا تولد

 معرفی به و دارد اشاره شودمی فراهم برایش انسان طبیعی سنین از دوره هر در
 . پردازدمی گیرد قرار توجه مورد است الزم دوره هر در که هاییتوانمندی مجموعه

 و شودمی هویدا طفل برای تأدیب و والیت مفهوم است سالگیهفت تا تولد از که اول دوره در
یت برای کودک و نوجوان سالگی است مفهوم ادب و عبود ۱۴ تا هفت از که دوم دروه در

 چهارم دوره در و شودمی ه سوم که هفت سال سوم است فرد به بلوغ عقلی نائلدور در و شودمی معلوم
 به است مسئولیت انواع پذیرش با مصادف که پنجم دوره در و یابدمی دست عاطفی یا اجتماعی بلوغ به

 .یابدمی را جامعه یا تماعاج رهبری توان فرد ششم دوره در و یابدمی دست لبی بلوغ

دهد به دلیل تعلیم ندادن تدریجی تفکر اجتماعی در سنین هایی که در جامعه رخ میبسیاری از تعارض
اگر زمان هر آموزشی به موقع محاسبه و  های آن در سنین دیگر است. طبعاًمختلف، و بروز آسیب

 باشد.تدارک دیده نشود ممکن است تبعات آن قابل جبران ن
تواند به دلیل غفلت از آخرت و حقیقت زندگی انسان صورت گیرد. زیرا انسان دلیل چنین غفلتی تنها می

ها و سنین مختلف دریافت کننده دارای حقیقتی است که در دنیا مجال این را یافته که به تدریج و در دوره
 رت خود را نیز از دست خواهد داد.های عمر را به دلیل غفلت از دست دهد آخحقایق باشد. و اگر فرصت

های یک نردبان و یا ای است که مانند پلههای به هم پیوستهحکایت زندگی انسان حکایت دوره
گرایی اگر در همه این زنجیره و پله جاری شود در های یک شبکه به هم متصل است روح آخرتجیرهزن
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هر زنجیره بروزی و در هر پله حرکت خاصِ همان بروز را خواهد داشت. بنابراین شناخت مراحل و 
 های متصل به هم است.ها و پلهها در حکم شناخت زنجیرهدوره

هایی متناسب وجود دارد. علم به این ها و آسیبت خاص، محدودیتدر هر دوره و مرحله اقتضائا
 اقتضائات در یاری و مساعدت افرادی که در آن دوره هستند بسیار مؤثر است.

 ریزی برای زندگی بهتر برای خود و دیگران از مقوله تفکر اجتماعی است.ها و برنامهشناخت این دوره
که در راستای هدف « های رشد تفکر اجتماعیدوره»کتب  مجموعه حاضر مجموع مقاالتی است که از

 فوق نگارش شده تدوین گردیده است.
پژوهشی چاپ شده و استفاده از این -اي علمیالزم به ذکر است این مقاالت برای اولین بار در نشریه

  باشد.نوشتار تنها با ارجاع به این نشریه مجاز می

 فتر اول: دوران پیش از تولد تا آغاز تکلمد
 دفتر دوم: دوره تکلم تا بلوغ

 دفتر سوم: دوران بلوغ
 دفتر چهارم: دوره بلوغ عاطفی

 دفتر پنجم: دوره بلوغ لبّی
 دفتر ششم: نظام سازی در جهت رشد اجتماعی
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