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 طیب گزینی
 

تا  2های تربیت کودک اصول و مهارت » کتاب

طیب » معروف به «سال با رویكرد طیب گزینی 7

کتابی مهارتی و برای افراد زیر مناسب  «گزینی

 است:

افرادی که تمایل به فرزندآوری و دانستن اصول و مهارت های تربیت کودک  −

 .دارند

 .برندسال به سر می 7 تا 2الدینی که فرزندانشان در دوره سنی و −

 .با کودکان این دوره سنی ارتباط دارندبیانی که مر −

های رشدی خود مربوط به این افرادی که تمایل به شناسایی و جبران نقص −

 .دوره سنی دارند

در این دوره معرفی کرده و به بیان اصول را های کودک ها و توانین کتاب قابلیتا

این کتاب  غایت. پردازدهای تربیتی با محوریت طیبات در این دوره میو مهارت

بعد  یهاای که زمینه رشد بهتر در دورههدایت نطق و تعلیم کالم است، به گونه

 .را فراهم کند
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  یخیر گزین
 

کتابی  «گزینی خیر های مهارت» کتاب

 ت:مهارتی و برای افراد زیر مناسب اس

 7والدینی که فرزندانشان در دوره سنی  −

 .برندسال به سر می 14تا 

 سال 14تا  7معلمان و مربیان مدارس و مساجد در دوره سنی  −

سال تولیدات رسانه ای  14تا  7مسئوالن و فعاالن رسانه که برای دوره سنی  −

 دارند

افرادی که مایلند نقص های مربوط به این دوره سنی را در خود شناسایی و  −

 برطرف کنند

پردازد سپس سال می 14تا  7ی دوره این کتاب به معرفی اقتضائات سن

راهبردهایی را جهت افزایش توان گزینش خیر و دوری از شر همراه با طرح 

غایت این کتاب،افزایش مهارت های اختیار در کودکان  .فعالیت ارائه میدهد

 .و نوجوانان این دوره سنی است
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 حسن گزینی 
 

خلق  های حسن گزینی؛کتاب »اصول و مهارت

زیباترین رخدادهای »نو«جوانی« معروف به 

و حسن گزینی کتاب مهارتی دوره سوم رشد 

 :برای افراد زیر مناسب است

کسانی که در هفت سال سوم قرار دارند  −

 های این دوره خود باشند.و تمایل دارند قدردان نعمت

عملی -افرادی که در سنین باالتر هستند ولی تمایل دارند بنیه های فكری −

 برگرفته از کالم خدا و معصومین)ع( را در خودشان تقویت یا تثبیت کنند.

افرادی که به عنوان مربی یا والدین افراد فوق هستند و تمایل دارند دو گروه  −

 فوق را در راستای فعال سازی قوای عقالنی کمک نمایند.

 مربیانی که در دوره متوسطه دوم و سوم مشغول به فعالیت هستند. −

در حیطه مشاوره تخصصی در مسائل نوجوان مشغول به فعالیت  هکسانی ک −

 جدی هستند.

 .هستنددر آستانه ازدواج  در ارتباط با جوانان کسانی که −

که از طریق همراهی  ،های رسیدن  به بلوغ عقلی بیان شده استدر این کتاب مهارت

 علم با عمل، به عنوان ضروری ترین نیاز این دوره، حاصل می شود.

 غایت دوره، ایجاد توان تبدیل خیر به حسن و احسان و حُسن خلق است.
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 بلوغ با هم بودن
 

 هم بودن، های بلوغ باکتاب »اصول و مهارت

گزینی«  ایمان رویكرد با عاطفی بلوغ هایمهارت

 دوره مهارتی کتاب بودن، باهم غبلو به معروف

 :که است مناسب افرادی برایو  رشد چهارم

 ارتباطاتی مختلف سطوح در میخواهند −

 .کنند آموزی مهارت عملی بطور دارند، که

 را خود راهیهم و فكری، همدلیهم کالمی،هم هاینقص تا دارند تمایل −

 .هستند هازمینه این در خود رشد به دنبال و کنند برطرف

 الهی ولی با همدلی آداب گیریشكل چگونگی و اصول از آگاهی به دنبال −

 .هستند

 .هستند مشاوره مشغول حیطه در تخصصی بصورت −

 و روابط سطح زندگی، ارتقای برنامه و مقاصد باورها، اصالح کتاب این اصلی محور سه

 .است روایات خالل از از طریق مهارت آموزی ارتباطات رساندن کمال به

 جهت گرفتن قرار و راهیهم و قلبی فكری، کالمی، ارتباطات غایت دوره، شناخت

 .است نموده تبیین روایات و قرآن که مسیری است در افراد ارتباطات
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 تربیت دینی کودک
های موثر در تربیت دینی کودک »زمینه کتاب 

ها« معروف به تربیت نكته ها و روش و نوجوان؛

دینی، کتاب کار برای والدین و مربیان است و 

که با بیان برخی از اصول  کتاب عمومی می باشد

های عملی، تربیت و همچنین بیان برخی فعالیت

امكان توانمندی والدین و مربیان را در مسیر 

 .تربیتی فراهم می کند

 :برای افرادی مناسب است که ین کتابا

 .دارندفرزندان کودک یا نوجوان  −

با کودک و  )مدرسه، موسسات، مسجد و ...(مختلف در فضاهای تربیتی  −

 .نوجوان سر وکار دارند

از عوامل برگزاری مراسمات برای کودک یا نوجوان هستند.)مثال برگزاری  −

 اردوهایی برای کودکان یا برگزاری جشن عبادت

باط با قرآن، اهمیت ارت تعاریف و اصول مربوط به تربیت،: فصل 6این کتاب در  

ها در همراهی با کودک، روش و نكته ها در رفتار مربیان،ها و آسیبمطلوب

ضمن ارائه نكات مهم در مسیر تربیت  ،همراهی با نوجوان و نكته هایی از اساتید

با آشنایی و تا  هایی را نیز در ارتباط مطرح کرده استکودک و نوجوان، فعالیت

های متناسب، ضرورت همراهی معارف قرآن و فعالیتفهم تربیت دینی و انجام 

 .اهل بیت را در مسیر تربیت فرزندان درک کنند
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 لحظه ای درنگ
 

های پرورش مهارت-»لحظه ای درنگ کتاب

، از «های زندگیتفكر، درباره آموزش مهارت

و برای افرادی مناسب  های عمومی جمله کتاب

 :است که

برای  تمایل دارند مهارتهای تفكر را −

 .زندگی بیاموزند

 .تمایل دارند با کلیات تفكر و تعقل آشنا شوند −

دارای دایره ارتباطی گسترده در سطح جامعه بوده و نیازمند دانستن برخی  −

 .مهارتهای درستِ ارتباطی هستند

 .مربی تربیتی عمومی هستند −

 .در مساجد با گروه های نوجوان، جوان و ارتباط دارند −

های ارتباط موثر، ل است: کلیات تفكر و تعقل، مهارتفص 5این کتاب شامل 

؛ های فكری پایه و فكرهای خوب از خداستهای برخورد با مشكالت، مهارتمهارت

به  -نه صرفا مطالعه- هابا دعوت از مخاطبین برای عمل کردن به این مهارت که

 .کندچگونگی تغییر طرز فكر افراد کمک می
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 ریزیبرنامه
 

 معروف ؛«ریزیبرنامه هایمهارت و مبانی» کتاب

 :«ریزیبرنامه کتاب» به

 مناسب افرادی برای و است، راهبردی کتابی

 :که است

 .کنند ریزیبرنامه  یا خود زندگی برای حقیقی مقاصد براساس دارند تمایل −

 به و کنند کمک دیگر افراد و نوجوانان به ریزیبرنامه حوزه در دارند تمایل −

 .بدهند آموزش آنها

 دبیرستان و دبستان دوره در درسی مشاورین −

 اجتماعی مختلف سطوح در ریزان برنامه −

 و نیاز و انگیزه بحث اهمیت به ،ریزیبرنامه درباره مطالبی بیان ضمن کتاب این در

 مطرح را آنها ارزیابی و ها برنامه اجرای نحوه سپس پردازد،می ریزیبرنامه در مقصد

 . کندمی

 استفاده برای زندگی در جانبه همه برنامه داشتن در مخاطب توانمندی کتاب غایت

 .شودمی میسر حقیقی نیازهای شناخت با که است زندگی لحظات از آگاهانه و بهینه
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 تفكر قرآنی
 

کتاب »پرورش تفكر قرآنی« معروف به تفكر قرآنی، 

 ی انسان استکتابی مهارتی در حوزه

هایی به سمت توانمندی آموزش مهارتکه مخاطب را با 

 دهد.عملی در راستای موضوعات مورد نظر سوق می

 برای افرادی مناسب است که

قرآن  دگاهیرا از د بخشجهیو نت یمنطق ح،یاز تفكر صح مراحلیدارند  لیتما −

 بشناسند. اتیو روا

براساس خواهند قدرت فكر کردن را در خود آزموده و مهارت تفكر را می −

 های قرآنی تجربه کنند.آموزه

خواهند سیر تفكر را به صورت تخصصی با نوجوانان در ارتباط هستند و می −

 براساس قرآن به مخاطب خود آموزش دهند.

شناسد و قدم به قدم در این کتاب، مخاطب سیر تفكر را همراه با اجزای تفكر می

قرآن این سیر را طی می کند و نسبت هایی با استفاده از آیات همراه با انجام تمرین

 یابد.سازی تفكر آگاهی میبه نقش قرآن در فعال
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 کتاب سوال 
 

نقش پرسش در برانگیختن تفكر« کتاب »

ی انسان معروف به سوال، کتابی مهارتی در حوزه

هایی به که مخاطب را با آموزش مهارت است

سمت توانمندی عملی در راستای موضوعات 

 دهد.نظر سوق میمورد 

 :برای افرادی مناسب است کهاین کتاب 

خواهند با پرسش و آداب و انواع آن آشنا شوند و از در هر سن و سطحی می −

 طریق آن تفكر خود را فعال کنند.

به صورت تخصصی با نوجوانان در ارتباط هستند و می خواهند پرسیدن را  −

 ت پرسش آشنا سازند.در مخاطب خود فعال سازند یا مخاطب را با اهمی

شود؛ سپس در این کتاب، ابتدا مخاطب با تعریفی از سوال و انواع آن آشنا می

شود. در توضیحاتی پیرامون علل ایجاد پرسش و عوامل موثر در پرسش مطرح می

 شود.نهایت مخاطب با تفاوت پرسش، دعا و مسئله آشنا می

گیری از سواالت قرآن، مهارت بهرهغابت کتاب این است که فرد قادر باشد با 

  گری خود را ارتقا داده و از آن در جهت شكوفایی تفكر بهره ببرد.پرسش
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 رسشیكر پتف
 

»مبانی و مهارت های تفكر پرسشی بر کتاب 

اساس آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم 

معروف به کتاب تفكر پرسشی کتابی السالم« 

که در مقام ی انسان است راهبردی در حوزه

تبیین جزئیات یک موضوع بنیادی قرار بررسی و 

 تر است.ی عمل نزدیکدارد، از این رو نسبت به یک کتاب بنیادی به حوزه

 :برای افرادی مناسب است کهاین کتاب 

 خواهند آداب پرسش و پرسشگری را آموخته یا در خود ارتقا دهند.می −

 خواهند برایبه صورت تخصصی در حوزه جوان و نوجوان فعالیت داشته و می −

رفع بی تفاوتی و فعال شدن نیاز در مخاطبان خود از پرسش و پرسشگری 

 بهره ببرند.

های این کتاب ضمن بررسی چیستی پرسش، به کارکرد آن در زندگی انسان و روش

پردازد تا فرد به مدد سوال و پرسش، نیازهای خود و مندی صحیح از آن میبهره

 نیازها را بیابد.های برطرف کردن دیگران را شناخته و راه

فرد اهمیت پرسش و پرسشگری در تفكر را فهمیده  و ه غایت این کتاب این است ک

 نسبت به فعال نمودن تفكر با ابزار پرسش اهتمام ورزد.

 



13 

 

 

 تفكر بنیادی
 

کتاب »پرورش تفكر بنیادی« معروف به تفكر 

که  ی انسان استبنیادی، کتابی مهارتی در حوزه

هایی به سمت مخاطب را با آموزش مهارت

ستای موضوعات مورد نظر توانمندی عملی در را

 دهد.سوق می

 :مناسب است که یافراد یبرااین کتاب 

ی تفكر و تعقل آشنا شوند و مراحل شناسایی معیارهای تمایل دارند با قوه −

 زندگی را بشناسند.

تشخیص خواهند  یبا نوجوانان در ارتباط هستند و م یبه صورت تخصص −

 آموزش دهند. آنهارا به  معیارهای زندگی

رابطه  نییضمن تب در این کتاب ابتدا تعریفی از تفكر و تعقل ارائه شده است. سپس

فرد را در استفاده  یتوانمند ،یو کاربرد یعمل هایرینتفكر و تعقل، با ارائه تم انیم

تا فرد قادر باشد شناخت  دینمامیها فعال آن انیدو قوه و ارتباط مؤثر م نیاز ا حیصح

ی نسبت به خود، باورها و معیارهایش کسب کند و در جهت رفع نواقص و تردقیق

  بهبود معیارها و سبک زندگی عمل نماید.
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  یداریتفكر شن
سازی رجوع ی، فعّالداریپرورش تفكر شن»کتاب 

 ی،داریمعروف به تفكر شن به عقل از راه شنیدن«

، که مخاطب انسان است در حوزه یمهارت یکتاب

هایی به سمت توانمندی عملی آموزش مهارترا با 

 دهد.در راستای موضوعات مورد نظر سوق می

 :مناسب است که یافراد یبرا

 خواهند برای ارتقای توانایی شنیدن خود تالش کنند.در هر سن و سطحی می −

مربیان حوزه تعلیم و تزکیه هستند و به طور تخصصی با نوجوانان ارتباط  −

های انایی شنیدن را در مخاطب خود باال برده و از اختاللخواهند تودارند و می

 مربوط به این توان جلوگیری کنند.

ی فعال کردن تفكر در حوزهتمایل دارند برای گفت و شنود با نوجوانان  −

 که دارای مقصد مشخص است،.در اختیار داشته باشند عناوینی شنیداری 

اردوها و ... در جستجوی  ها،معلم و مربی هستند و برای برگزاری مراسم −

 محتوایی جهت تقویت تفكر شنیداری هستند.

های با تمرین سپس شده، درک بهتر از آن آغاز و دنیشن تیاهماین کتاب با موضوع 

، خواندن، دیدن، ذکر و دنیفهم با دنیرابطه شن یبه بررسکاربردی از قرآن و روایات 

 .زندیم یداریشن تیطهارت و امن یبه راهكارها یگذر تیو درنها پردازدیمقرائت 

غایت کتاب این است که فرد قادر باشد توانایی شنیدن را در خود با اتكاء به علم و 

 طهارت ارتقا دهد.
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 یاتفكر مشاهده
 

نقش مشاهده در  ،یاپرورش تفكر مشاهده»کتاب 

 یمهارت یکتاب ای« معروف به کتاب تفكر مشاهدهتفكر

که مخاطب را با آموزش  انسان است یدر حوزه

هایی به سمت توانمندی عملی در راستای مهارت

 دهد.موضوعات مورد نظر سوق می

 :مناسب است که یافراد یبرا

کنند و با  تیکردن مشاهده تقوالفعّ قیتفكر خود را از طر یدارند قوه لیتما −

 انواع مشاهده آشنا شوند.

خواهند تفكر را از به صورت تخصصی با نوجوانان در ارتباط هستند و می −

 طریق فعال کردن مشاهده در مخاطب خود تقویت کنند.

ی سپس  برای هر مرتبه .کنداین کتاب ابتدا تعریفی از مشاهده و مراتب آن ارائه می

هایی در جهت تقویت و رسیدن به طهارت ارائه ینمشاهده براساس قرآن و روایات تمر

داده است. در نهایت به بررسی جایگاه عقل در مشاهده و روش های بهره گیری از آن 

 می پردازد.

غایت کتاب این است که فرد بتواند درک درستی از تعریف مشاهده و مراتب آن داشته 

 باشد و از توان مشاهده در تقویت تفكر خود بهره ببرد.
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 ساختار وجودی انسان 
 

 «ساختار وجودی انسانتبیین عناصر »کتاب 

کتابی ساختاری است که در آن به تعریف 

ها و تبیین نقشه موضوعات اساسی حوزه مولفه

با هدف ایجاد تزکیه، از نگاه ثقلین ، انسان

 .پردازدمی

 این کتاب برای کسانی مناسب است که:

 .هدایت همه جانبه استبه دنبال شناخت خود و رشد و  −

پژوهش های راهبردی و مهارتی در حوزه انسان و رشد انسان انجام  کسانی که −

 .می دهند

دهد انسان به او میهای بالقوه شناخت جامع و درستی از استعدادها و تواناین کتاب، 

معرفی و راهكارهای متناسب و مرحله به مرحله، برای به فعلیت رساندن هر یک را 

 .کندمی

آیینه تا نیست، انسان زیبنده نفس  یزی است کهچ توان زدودن هر آنغایت این کتاب 

 .دو به مقام خلیفه اللهی دست یاب دتمام نمای بروز اسماء الهی شو
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 ساختار وجودی جامعه 
 

 «ساختار وجودی جامعهتبیین عناصر »کتاب 

کتابی است ساختاری که در آن موضوعات 

اساسی و نقشه مولفه های بنیادی و کالن جامعه 

 .کندمی تعریف را 

 برای افرادی  مناسب است که:

 .مدیران جامعه در سطوح مختلف هستند −

 .پژوهشگران حوزه جامعه هستند −

از طریق امت واحده توحیدی با محوریت امام  در سراسر عالم کتاب تحقق  غایت

ها و تا از این رهگذر، توانمندی؛ است شناخت ساختار مورد رضایت خداوند

مند به جریانی عظیم و قدرت ،و در جمع تقویت شده یافته استعدادهای افراد ظهور

 .های مربوط به انسان تبدیل شودبرای اقامه قسط در همه حوزه
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 نرم جهاد
 

مبانی و روش های جهاد نرم؛ عملیات کتاب »

 راهبردی کتابی « و القاء از طراحی تا اجراابالغ 

 انواع تبیین به نبرد جبهه تشریح با که است

 هایعرصه در آن شناسایی نحوه و دشمن

 ابالغ و القا عملیات مقابله برای و پرداخته مختلف

 .کندمی بیان را اجرا تا طراحی از

 و شناخته را مدنی و مكی شرایط در القا هایقالب و ابزارها کتاب این مطالعه با

 .شود مندبهره هاعملیات در کاربردی موضوعات این از تواندمی متخصص
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 1رشد 
 

، پیش 1کتاب »دوره های رشد تفكر اجتماعی 

معروف به  از تولد تا تكلم ظهور والیت و تادیب«؛

 ،کتابی بنیادی است یک، کتاب رشد

 :و برای افرادی مناسب است که

های رشدی خود را به تمایل دارند نقص −

 .صورت بنیادی جبران کنند

 .تمایل دارند در حیطه مربیگری و تربیت، به طور جدی فعالیت داشته باشند −

 .تمایل به فرزند آوری و تربیت بنیادی و اصولی کودک تا بزرگسالی را دارند −

در این کتاب عالوه بر ادعیه و روایت های مناسب با فرزند آوری و آداب آن، به 

 .پردازدهای دوره سنی پیش از تولد تا هفت سالگی و تادیب میژگیوی
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 2رشد 
 

، از تكلم 2کتاب »دوره های رشد تفكر اجتماعی 

تابی بنیادی است، ک 2رشد  تا بلوغ«؛ معروف به

 :و برای گروه های زیر مناسب است

و  ریزیبرنامهسانی که مسئولیت ک −

در سطح کالن و  نوجوانان  آموزش

 .حكومتی بر عهده دارند

 مربیان و معلمان مقطع ابتدایی و متوسطه اول −

 برندوالدینی که فرزندانشان در این دوره سنی به سر می −

 افرادی که تمایل دارند نقصهای رشدی خود را به صورت بنیادی جبران کنند −

مشورت و ادب  تفكر دوره گذر از طفولیت به بلوغ و دوره ظهور انواع وره دوم رشد،د

محورهای تزکیه  به لذا در این کتاب ،استعلم و فضل  ادب،غایت این دوره  باشد.می

، نقش والدین مربیان و مسئولین، مراحل رسیدن به این غایت و تعلیم در این دوره،

 .گیری از روایات بیان شده استشیوه های اجرایی آن با بهره اضمنپرداخته شده، و 
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  3رشد
 

بلوغ  ،3اجتماعی تفكر رشد های دوره» کتاب

 معروف به «آراستگی به احسان و ادب عقلی،

کتابی بنیادی است و برای افراد زیر  ،3 رشد

 :مناسب است

والدینی که فرزندانشان به بلوغ شرعی  −

 .رسیده اند

 معلمان و مربیان سنین بلوغ به بعد مسئولین آموزشی، −

شناسایی و جبران نقص های رشدی خود مربوط به این افرادی که مایل به  −

 .دوره سنی هستند

با بهره گیری از آیات و  و ،این کتاب مهم ترین ویژگی ها دوره سوم را بیان کرده

 . گیردکه با عمل به آنها صفت محسن در فرد شكل میپردازد میروایات به بیان آدابی 

 .باشدعقل میرسیدن به توان الزم برای ت غایت این کتاب،
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 4رشد
 اکرام دوره ،4رشدتفكراجتماعی هایدوره» کتاب

 4معروف به کتاب رشد «عاطفی بلوغ تالیف، و

 ؛است بنیادی کتابی

 :که است مناسب افرادی برای و

 را خود رشدی نقصهای دارند تمایل −

برای رسیدن به مقاصد جمعی از طریق 

 کنند.  جبران بنیادی صورت برقراری انواع رابطه و تالیف، به

 می خواهند حقوق و تكالیف خود را در ارتباط با دیگران  بشناسند. −

 کار تخصصی صورت به ازدواج زمینه و موارد دیگر در مشاوره حیطه در −

 .کنندمی

 .اندشده متاهلی زندگی وارد یا و هستند خانواده تشكیل آستانه در −

 تا هستند مندبوده و عالقه جامعه سطح در گسترده ارتباطی دایره دارای −

 .بردارند قدمی دارند، زندگی در که روابطی انواع شناسایی جهت

 و مطالعه حال در جامعه در ارتباطات بررسی و شناخت حیطه در سانی کهک −

 .هستند تحقیق

 در افراد که پیوندهایی انواع به رشد، چهارم دوره های ویژگی بیان ضمن کتاب این در

 روابط از هرکدام منافع و چگونگی و چیستی و پرداخته یابندمی دست آن به دوره این

 .شودمی داده شرح روایات و آیات از مندی بهره با

تمایز سطوح مختلف آن گردیده  و قادر به توجه به روابط غایت کتاب این است که فرد

 قائل متعدد روایات آمده حقوقباتوجه به آنچه که در قرآن و  روابط، از هرکدام برای و

 .شود
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5رشد   
 

 بلوغ ،5اجتماعی تفكر رشد هایدوره» کتاب

 5 رشدمعروف به  «تعهد و مدیریت دوره لبی،

 ؛کتابی بنیادی است

 :برای افراد زیر مناسب است

 مدیران اجتماعی −

کسانی که بلوغ عقلی و عاطفی را طی کرده اند و دارای فضل و توانمندی  −

هستند، لذا در جامعه مسئولیتی دارند و قصد دارند توانهای فردی و اجتماعی 

 .را در جامعه فعال کنند

های اولوااللباب بیان دوره پنجم را در قالب ویژگی یهاین کتاب مهم ترین ویژگیا

ها و ها منجر به قدرت مدیریت برای ایجاد جریانکرده است. شكوفایی این ویژگی

 . شودعی حق در جامعه میهای اجتماحرکت

 .باشدرسیدن به توان الزم برای شكوفایی لب در صاحبان فضل می ،غایت این کتاب
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 6رشد
 

، بلوغ 6کتاب »دوره های رشد تفكر اجتماعی 

عبودیتی، دوره بندگی و رهبری«؛ معروف به 

 ؛کتابی بنیادی است 6رشد 

 :و برای افرادی مناسب است که

های رشد خود را تا رسیدن به مقام عبد و راضیه مرضیه دورهمایل دارند ت −

 .بودن طی کنند

تمایل دارند رهبری متقین را بر عهده گرفته و مردم را به سمت نور هدایت  −

 .کنند

نین افرادی در هر جای عالم که باشند، با نور وحی و علم و معرفتی که چ −

 .گیرندبر عهده میدارند در برابر مشكالت صبر کرده و رهبری مردم را 

های این افراد را به در این کتاب عالوه بر نشان دادن مسیر طی کردن این راه، ویژگی

 .تفصیل توضیح می دهد
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 بیت
 

« کتابی بنیادی است بیتکتاب »تدبر در ساحت 

 ها مناسب است:و برای این گروه

مدیران و برنامه ریزان و مشاوران در  −

 حوزه خانواده

مندی خانه خواهند خانه و خانواده را بشناسند و برای بهره کسانی که می −

خود و دیگران از موهبت رحمت خدا نقش های خانواده را شناخته و حدود 

 .آن را به خوبی رعایت کنند

کتاب تدبر در ساحت بیت به عنوان کتابی بنیادی به موضوعات با محوریت بیت 

 پردازد. می

محدوده هایی است که خدا برای فراهم کردن امكانات و آرامش بیت به معنای حدود و 

و تجدید قوا و دریافت رحمت عطا کرده است. موضوعاتی مثل زوجیت، زن و مرد، 

توسعه بیت با فرزند و نقش مادر و پدر، ارحام و آداب بیت در این کتاب بررسی شده 

 است.

وزه برای دریافت رحمت در نهایت تدبر در ساحت بیت، منجر به تدبیر در این ح 

 .شودمی
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 تدبر در ساحت جامعه
 

کتاب تدبر در ساحت جامعه به عنوان کتابی 

بنیادی به موضوعاتی با محوریت جامعه و عناصر 

ها و روابط اجتماعی مرتبط با آن؛ از جمله نقش

های اجتماعی پردازد که منجر به انواع حرکتمی

  د.شومی

 :این کتاب برای افرادی مناسب است که 

در حوزه مدیریت جامعه و حوزه های آینده پژوهی و پژوهش های اجتماعی  −

 در حال فعالیت می باشند.

تواند تحلیلی از های اثر گذار در عاقبت جوامع، میدر نهایت متدبر، با شناخت مولفه

 .انواع جوامع و سیر آنها و نحوه اصالح نواقص ارائه دهد
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 هنر خوب زیستن
 

تفكر اجتماعی، تفكر عینی: هنر خوب کتاب »

  «زیستن با دیگران

تفكر اجتماعی معادل تفكر عینی و یا تفكر ابرار  

تواند است؛ که به واسطه این نوع تفكر، انسان می

 با دیگران به نحو مطلوب زندگی کند. 

تبدیل شده و با شناختی که در واقع با ساماندهی روابط، توان فردی به توان جمعی 

تواند نیازها و مقاصد خود را آید، فرد میاز بسترهای زندگی اجتماعی به وجود می

های زیبا و صحنه ،ساماندهی کرده و عالوه بر افزایش رضایتمندی در زندگی

 داشتنی بیافریند.دوست

تفكر اجتماعی  رود چنین افرادی با عمل خالصانه خود معیارها و راهكارهایانتظار می 

 .های مختلف ارائه داده و قدرت تالیف و مهرورزی را در جامعه باال ببرندرا در عرصه
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 اجتماعی تفكر موانع
  

تفكر اجتماعی، موانع هنر خوب زیستن »کتاب 

  «با دیگران

چنانچه در جامعه تفكر اجتماعی شكل نگیرد، 

های های اجتماعی بر اساس خواهشحرکت

 .کشاندنفسانی شكل گرفته و جامعه را به سمت تباهی می

کتاب موانع خوب زیستن با دیگران، به معنای رفع موانع خوب زیستن است و این 

  .کتاب با کتاب هنر خوب زیستن با دیگران قرین و همراه می باشند

  

 

 

 

 

 

 

 


