
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 طرح مطالعاتی چشمه

 «بررسی»م کتاب خالصه مقرری چهار

*** 

  برخوردهاوم: سفصل 

  :39-47صفحات 

 

 رکسیست ها؛ما در برخورد با ما 

 می مانیم. جزئیات می کنیم و درزن بزن ب سنگر می گیریم، هستیم، شتابزدهبیشتر  

 ،که مقصود مقصود به توافق رسیدن نیست!ر که مقصود، شکستن طرف و بزن بزن کردن نیست؛ همانطواما 

 . به تفاهم رسیدناست و  فهماندنو  فهمیدن

 ما باید در پاسخگویی: 

 را هم منظور بداریم.عامل و انگیزه آن تنها سوال را در نظر نگیریم، که 

گاهی اصال نیاز به بحث نیست. باید کمبودها و فقرها و درگیری ها و نیازهای طرف را شناخت و آن ها را تامین 

 !حال بحث ندارددی دیده، کرد. کسی که هزارگونه فشار و تنهایی و محرومیت و نامر

  ؛در هنگام بحثو 

مادام که در بحث و  .عواملی که آگاه و ناخودآگاه موثر هستند کنترل شوندباید آنچه جلوی فهم را می گیرد و  

آزاد نشده باشد، مادام که گیری های پیش ساخته موضع پیش داوری ها و برخورد، در طرف تو عالقه نباشد و از 

 مسائل به طور مستقیم و بالواسطه طرح و درک نشده باشند، شروع بحث، همچون تیری در تاریکی است.

که مسائل و کمبودهای ما مشخص شد، می توان به دنبال راه حل بود و راه حل ها را با خود مسائل نقد هنگامی 

راه حل ، طرح و درک مسئلهمرحله  ۳زد، ببینیم که مسائل تا چقدر حل می شوند و جواب می گیرند. هنگامی که 

حث های پیش ساخته و دعواهای لفظی پشت سر هم و به ترتیب شروع شوند، بسیاری از بنقد راه حل ها ، و مسئله

 کنار خواهند رفت.

 :این گونه بحث 

می خواهد و هم وقت، که بتوانی حرف های اصلی طرف را تحمل کنی و او نتواند از این شاخه سعه ی صدر هم 

 به آن شاخه بپرد و موضوع را ذبح شرعی کند.



است. باید از قله هایش گذشت. اگر به دامنه هایش کشیده شدی، چه بسا پشت دیوار همچون کوهستان بحث، 

 شوی.دره ها مدت ها بمانی و یک لقمه  یک صخره یا در دهان بزرگ

ذیرفته پآن ها را لمی اصول به اصطالح عآن ها می پرداختیم و حتی برداشت های فلسفی در بحث باید بیشتر به 

 آیا به چنان برداشت و فلسفه ای دست می دهند؟!می کردیم و در این فکر می افتادیم که این اصول،  شده تلقی

یل شوند، وگرنه شروع کنیم، نه از وسط! تا با حل شدن یک سوال، تمام سوال ها تحل سرنخباید سوال ها را از 

 بنیادیخواهد داشت. ولی اگر مسئله خلقت و تکامل انواع و... بحث هایی را به وجود می آورد که هیچ تمامی ن

کنیم، بحث های طوالنی و نقطه نظرهای گوناگون در قلمرو طبیعت و تاریخ دسته بندی پیش بیاییم و مسائل را 

 می شوند.به زودی به نقطه تفاهم نزدیک 


