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 فصل اول: مسئولیت 

  :۳1تا  21صفحه 

 

 هاگرفتارىو ها حادثهو ها بحرانو بهارش اعتقادها  اشهستند و ريشهها شناختاش درختى است كه زمينه ،مسئوليت 

 .ستا

 مسئوليتى نخواهد روييد واى زنده نخواهد ماند عقيدهى ريشه ،است مجهول نقش انسانو هستى  ونسان ااى كه در زمينه 

يش هاعادتو احساسات  د باگرفت جدّاً آدم مفلوكى است كه دارى مرده مسئوليتى و اگر كسى در اين زمينه و با اين ريشه

 اش.ارزيابىو  سنجشو  انتخابكند، نه با زندگى مى

  ى براى كارهاى انسانىميزانمعيارى و و هنگامى كه  نداشتبراى انسان بودن و اى بودن دليلى برو هنگامى كه خود انسان 

ى اهگ و دم غنيمتى ،عصيان و طغيان ،تفاوتى و سنگىبىگاهى در شكل كه  چيزى نخواهد ماندى پوچى فلسفه جز نبود،

 كند.جلوه مى حارانتدر شكل 

 

 هايى داردپايه ،مسئوليت: 

دارد مسئول است  هر كس) .گيردجهت نمىدهد و بىجهت نمىها را بىنعمت ،خداوند حكيم :خواهندها بازدهى مىداده. ۱

 .(تربيشتر دارد مسئوليتى بزرگ ههر ك و

 به ثبت برسانيم مگر آن كه ؛دهيمها را از دست مىاين سرمايهى تولد و مرگ، ما در فاصله: ها بايد سود بياورندسرمايه. ۲

ها را در خود هايى هستند كه سرمايههاى دنيا باتالقهاى خلق و جلوههواهاى دل و حرف)و در جاى خويش مصرف كنيم. 

 (افزايند.نمى سودىو كشند فرو مى

 انّا للَّهِ و اّنا الَيْهِ راجِعُونَ  :چه از اوست بايد براى او باشدآن. ۳

 

 ها عيال كه اين انديشد،ج كند ناچار به خلق او مىرا در راه او خر هاخواهد به سوى خدا باز گردد و نعمتآن كس كه مى

 و شديدترينحساب، بايد هاى بىو اگر خلقى، جمعى، اجتماعى، نيازهاى گوناگون داشت و كسرىى او ستند و خانوادهاو ه

 كرد.را برآورده  نيازها عميق ترين

  ابودى اى كه فقر تربيتى دارد جز به انهدام و ناست، زيرا صنعت و تكنيك پيشرفته در جامعهنياز تربيتى ها شديدترين آنكه

 .و همانند تيغ تيزى است كه در دست كودكى باشد .دكنآنان كمك نمى

 

  به چند اصل نياز هست:شناخت وظيفه براى 

كنند و هواها را آرام ها را خاموش مىخواهند طاليى را بكشند بادبزنكه مىهنگامى -ها و هواهاآزادى از اسارت: يك

 آيد.بدست مى هاى ديگرو شناختوسعت هستى  وشناخت عظمت انسان ها با آزادى از اسارت سازند.مى

 هاى ديگرميزان مشاوره با ،و براى اطمينان بيشتر -عقلنيروى  -ميزان و سنجش ترازو: دو



 سنجيد سپسمند شد هاى ديگران بهرهاز اطالعات و آگاهىرا بدست آورد و ها مالكبايد در هنگام مشورت  -مشورت: سه

 شد.ها ها و حرفر برداشتاسي ، نه آنكهانتخاب كردو 

 مالك اهميت: چهار


