
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 طرح مطالعاتی چشمه

 «مسئولیت و سازندگی»کتاب  اولخالصه مقرری 

*** 

 حرف هایی برای گفتن 

  19از ابتدای کتاب تا صفحه 

 

  رسيدم. مسئولیت، من به ى اعتقادهايممينهدر زو  شناخت نيازهاو  درك استعدادهابا 

 جهل.و  جنگو فقر  مسئوليتى در برابر

هايى كندند و نهرهايى كشيدند و ام در من چشمهعشق و عالقههاى ها و جرقهو شعله درك تنهايىو  هاضرورت اين حادثه

 .هايمدر زبان و گفت و گوها و چه در قلم و نوشته هايى بستند ... چه در برخوردها و ديدارها و چهجدول

 رسند و بر مىها )ايدئولوژى( آرمانو ها )جهان بينى( شناختو به شوند شروع مى تفكرو  آزادىهر دو از  انسان و مذهب

 آورند.رو مىها و احكامى نظاماساس اين دو اصل معرفتى و عقيدتى به 

 ى، روش فكر كردن )آزادو به  - شكل فكرى )منطق صورى( - نقد و سنجش )تعقل( - مواد فكرى )تجربه و تدبر(به  :تفكر

 نياز دارد. آموزش، يادآورى(

ها را هماهنگ ها و تفكرها و نيازها و زمينهچگونه مطالعه ،چگونه فكر كردن ،در چه فكر كردن آورد:هايى پيش مىسؤالو 

 دهد.را شكل مىنظام تربيتى كشد و تفكر اين همه را به دنبال مى .كردن

 تواند آن گونه كه بايدمى ويابد رسد و راه خويش را مىمى انتخاب و آزادىبه  در روابط فكر و سنجش و بهتر طلبىن انسا 

دى به آزادر تضاد جبرها  كه چرا انسان، آزاد است؛ يى برسد.هابينشو ها شناختخواهد فكر كند و به آن گونه كه مىو 

 رسيده.

 ها و ها و دردها و رنجبريم و با شعارها و تلقيننمى در سازندگى و تربيت افراد، از روش سرشار و غنى خودمان بهره ما

، در روش و در راه و در هدف گيريم، در حالى كه ما دركنيم و از ديگران سرمشق مىها، استعدادها را داغ مىمحروميت

 ها همانندى و هماهنگى نداريم.آن هيچ كدام با

 دو اشكال اساسى داريم: روش تربيتى در و 

 .زنيماند حرفى نمىها رساندهيى كه ما را به شناختهاروشاز كنيم و مىبندى ها را بستهها و آگاهىشناختاين كه  -يك

ها را پاك نكرده، از شير سرشار نماييم. كاسههم نمىزمينه سازى ها را الاقل كه، اين بسته بندى تر ايندردناك -دو

 .آفرينيمسازيم و در نتيجه مسموميت مىمى

 تمرین ورزیدگى وو طلب هم كافى نيست، كه  عشق و حتىها و آگاهى هاشناخت براى حركت و سازندگى، تنها اين 

هايى بدست هاى كوچك شروع كنند و ورزيدگىد از وزنههاى سنگين را بردارند، بايخواهند وزنهها كه مىنآ .ضرورى است

 ترها شوند.ى بزرگبياورند ... تا آماده
 



  از آزادى و عدالت و آگاهى و عرفان و تر هايى بزرگآرمانآشنا كنيم و  هاكمالو ها روشو  كليدها را با استعدادهااگر ما

  شويم.رسيم و نه طعمه مىبست مىناز راهِ رسيدن به آن حرفى بياوريم، نه به ب رفاه و تكامل نشان بدهيم و

رتر تر و يا برابر، بل ببست نشسته و جهتى نه پستخواهند ... راهى نه به بنمى راه و جهت ، تازه،استعدادهاى تكامل يافته

 تر.و عالى

 كه زياد شدن انسان و رشد انسان؛ يعنى ، نه فقط علم و عقل و ثروت و ... او را؛انسان را زياد كندخواهيم كه ما مكتبى را مى

 .رهبرى كردن خويشو جهت دادن به خويشتن همين 


