
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 طرح مطالعاتی چشمه

 «مسئولیت و سازندگی» -شکل ها و شاغول هاخالصه فصل 

*** 

 شکل ها و شاغول ها: متفصل هش 

  194تا  181صفحه 

 

 

  محث كنيب ى آنهاشاغولو  هاشکل، زير بناهااكنون بايد از م، و كرديوگگفت ،نظام تربیتى و روش سازندگىاز. 

 اند،ها همراه شدهها و عقيدهاند و با شناختخود و سفر خويش را آغاز كرده حركت، آزادى و تفكرها كه با آن: زير بناها 

اند، شدهاز عشق حق سرشار ها كه اند و آنرسيدهها ها به حق پرستىاز خود پرستى اند وخود را شروع كرده رشدها كه آن

 باشندتفاوت و سازشگر بىتوانند ديگر نمى .عامل حركت و پيشرفت خلقو پاسدار رشد خلق شوند و مىعاشق خلق ها آن

 .كه تمام هستى از محبوب است .شوندمى درگيرهاى آدمخوار هاى راه و باتالقبا سنگ و

اين .شود عامل مبارزه با طاغوت و جهاد اصغرمىتوحيد در جامعه شود عامل مبارزه با نفس و جهاد اكبر. توحيد در درون مى

  امر به معروف و نهى از منكر. شود زير بناى جهاد وشناخت و اين ايمان واين توحيد است كه مى

 و چه با  فريادگرى و امر به معروفو چه با  روشنگرى و سازندگىچه با  .مؤمن هميشه كوشاستاين است كه  :هاشکل

 .هستند گوناگون تالش او هاىشكلها . ايندرگيرى و جهادو چه با  پنهانكارى و تقيه

 ها ها، ديوار جبههبا اين شاغولشوند و در هر دوره ، مشخص مىشرايطو  طرفو  هدفسه عاملِ ها با اين شكل: هاشاغول

هاى روشنگرى و فريادگرى و پنهانكارى و درگيرى وابسته به اين شكل .رودشود و باال مىها سنجيده مىو موضع گيرى

 .استوار بر ايمان و عشق به حق و بر توحيد عظيم و گستردهاين سه مسأله هستند و 

 .خواهد گشتتر تر و عميقشكل تالش و كوشش پيچيدهباشد،  ر و شرايط محدودترتتر و طرف بزرگهر قدر هدف عالى 

شكل تالش خيلى سطحى و راحت خواهد بود، به خالف بر روى كاغذ است،  ها رفاه باشد و طرف، خطىتالش اگر هدف در

شرايط، هاست و مغزها و علتطرف، آزادى و رفاه گذشته و به رشد و شكوفايى استعدادها رسيده و جا كه هدف از آن

  ها سخت و جانكاه و بنيادى و عميق خواهد بود.، تالشها محدود استسنگين و موقعيت

از  دتواند و بايهر كس مى. آيديك طبقه بدست نمىها تنها با كمك فكر و پا و دست يك نفر و يا آن هدفو راستى كه 

بين خودسازى و  .داند، سازنده هم هستنه ساخته شدهكسانى كدر واقع،  .بسازد ، ديگران راهمان راهى كه خود ساخته شده

ا عقم و نازايى م. اين است جامعهو  است امتيك فرد نيست، كه روابطش  يك فرد باچون  ای نيست.له و ديگر سازى فاص

 در چند ها،ها و ساخته شدهو گرنه پخته ؛خالى بودن ما ى خامى وهستند و نشانهعقيم و نازا هاى تربيتى روشنمايانگرِ 

 .هنگام و زمان مناسبو در  و استعدادهاها زمينهو در  روش تربيتىدر  :كنندمسأله فكر مى

 

 



 هاى سازندگىشاخه: 

ها محبتو رفت و آمدها و اطعام  و انفاقاز  ، كهكنندهاى فكرى نمىمحدود به روشنگرىخود را  ها روشاين: معاشرت- 1

ا و يك دسته را ب عملو يك دسته را با  اعجازو يك دسته را با  انبرهاست كه يك دسته را با  رسولآن گيرند. نيز مدد مى

  .كشدسازد و به راه مىمى شمشيرو حتى با  ضربه و فشارو يك دسته را با  محبت و تأليف قلوب

 .هم كردها را فراها را برداشت و زمينهبايد مانع، كه تنها بذر خوب براى برداشت محصول كافى نيست

 .باشدشناخته شده ، عامل -2 .باشدروشن و معلوم  ،جهت عمل -1 :تواند سازنده باشدعمل با دو شرط مى :عمل -2

 همراه باشد.وسعت ديد و  توجهو ى لطافت روحبايد با سازندگى و اين است كه 

ها و احوال ها جمع كرديم، در ضمن سؤالها در يك برخورد و در يك زمان كم، تمام آنچه را كه در اين نوشتهاين: ارشاد -3 

ها حتى در نگاه ساخت. اينل اكرم در يك برخورد و حتى با چند نگاه، استعدادها را مىرسو .رسانندها، به طرف مىپرسى

 :توانستند به سه مرحله دست بيابنداول مى

ها مى از اسارتشود و مى ها آزادكسى كه عظمت خود را شناخت از قناعتتوانستند عظمت خود را ببينند؛ و ها مىآن -الف

 .رهد

كسى كه از اين همه سرمايه  .را (هاى طوالنى و عظيمراه) نيازهاو ديگرى ها سرمايهدادند: يكى انبيا دو مسأله را تذكر مى -ب

 از سطح غريزه باالترگيرد و حتى خوردن و خوابيدنش جهت مىو  كندرا حس كرد، ديگر درنگ نمى آگاه شد و آن همه نياز

ها جهت شده وها دگرگون انگيزه ها وعاملست، اما هاها همان عملگرچه اين عمل ستاند،آيد و از عامل وظيفه، مايه مىمى

 . ها سنجيدها را بايد با هدف و جهتعملو اين است كه  استكرده تفاوت

 .بنمايندرا انتخاب خود محبوب و معبود خود، نيازهاى عظيم و  راه بزرگو  شناخت عظمتتوانستند پس از ها مىآن -ج

انسان را و هستى را و تمام راه را در بر )يى كه هاو روشنگرىبيّنات همراه ها و اين است كه راه رفته :طرح سؤال- 4

را شرايط حركت و نمودند ىدر راهى كه در پيش داشت يارى مرا انسان و  ،شروعكار خود را ميزان كتاب و ، با (گرفتمى

 .كنند حركتو خود خلق به پا بايستند ساختند تا فراهم مى

و راه خود را انتخاب كند و خواهد به پا بايستد هر كس مىاين نبود كه مردم به پا داشته شوند، هدف اين بود كه  هدف

ها و و ماهيت خود را بر اساس استعدادها و نيازها، نه هوسبپذيرد  ستاونيازهاى  وعدادهاى هماهنگ با استشكلى را كه 

 ريزى كند. ها، طرحكورچشمى

 .هاو رقتنه از احساسات گيرد، الهام مىاز وظيفه  سازندگى و تبليغ


