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 و تدبر ،توجه ،خلوت ی برای همه جهتخوب اریبس فرصت رجب، ماه در ژهیوهب ،هابرنامه و هاکالس یلیتعط و دیجد یابتال

 دتوانیم چقدر و دارد را خودش تحمل مقدار چه به نندیبب فرد هر تا است یامتحان و یفرد سلوک و یشخص احواالت در تفکر

 هنگامى انسان اصوالً» :ندیفرمایم و نموده اضافه را پنجم سفر ،اربعه اسفار کنار در استاد د؛کن یپاکساز را خود درون شلوغ یایدن

 با نیازهایشان که کسانى. نشوند تأمین هست که جاآن در نیازهایش که زندمى دست هجرت به و نمایدمى کوچ و کندمى سفر

 پر را هاآن عظیم نیازهاى محدودها، این و شودنمى تأمین دنیا هاىجلوه تمام با خالصه و مریدبازى و بازىتوپ و بازىعروسك

 .کنند تأمین را نیازها خویش درون وسعت در تا شوند، پناهنده خود به و بیاورند رو خویشتن به بیرون از مجبورند هاآن کند،نمى

 .شودمى شروع بیرون، دنیاى محدودیت از درک این با و نیازها از شناخت این با خویشتن، به بیرون از سفر این

 در و شود زندانى آن در انسان بسا چه  شده، پیچیده آن در هستى از تربزرگ و تربزرگ ستىِه. است بزرگى دنیاى درون دنیاى

 از انسان مرحله این در که نبیند، تأمین هم وسعت این دررا  نیازش و خواسته که هنگامى مگر. گردد خویش زندانبان و... بماند آن

 سفرى که خویش، از دورتر به نه و بود کرده سفر ترپیش جاآن از که بیرون، به نه سفرى اما نماید،مى هجرت و کندمى سفر خودش

 .مهربان آگاه نامحدود به سفرى و او به او از ترنزدیك به

 او با و کند حبس خویش در را حق این تواندنمى ولى رسد،مى حق وسعت به و رهیده خویش تنگناى از انسان سفر، این با

 .سازدمى مأنوس هاآن با و رساندمى خلق به را او حق، این که شود، سرگرم

 چون نماید؛ تحمل را هاآن است ناچار که هستند هایىمحرک و کند آغاز را هاآن است مجبور انسان که هستند سفرهایى هااین

 اسیر تواندنمى و کند حبس خود در را حق تواندنمى و شود زندانى خودش در تواندنمى و بپوسد خویش از بیرون در تواندنمى او

 .شوندمى شروع سفرهایش ناچار پس... سازد خود اسیر را خلق و بشود خلق

 .هاضربه و نیازها و هامحدودیت درک با خویشتن، تا بیرون از سفرى

 .ایمان و عشق و شناخت با حق، تا خویشتن از سفرى

 .خلق به رأفت و حق به عشق با خلق، تا حق از سفرى

 .صبر و درگیرى و عشق با حق، تا خلق، با و خلق از سفرى

 .اعتصام و عجز با حق، تا و حق از سفرى و



 این در و ببیند تهیه توشه برایش و بردارد گام آن در عاشق آگاه انسان باید که هستند هایىراه هااین و هستند سفرهایى هااین

 .آیدمى بدست او اطاعت با کس هر قرب ،چون ؛نیست تقوا و اطاعت از بهتر اىتوشه هیچ راه

 دیگرى و ماست عظمت شناخت یکى کند،مى آزاد هااسارت از و رهاندمى خویشتن از را ما آنچه گذشت اشاره به گذشته در و

 . است سرشار ترىبزرگ عشق از مؤمن که است این و. تربزرگ عشق

 . است امر و دستور همین و عالقه همین و عشق همین آورد،مى خلق سوى به او به عشق و حق به انس از پس را ما آنچه و

 و شوندمى پرستبت یا آیند،مى خلق سوى به نیامده بیرون هابیت از و نکرده هجرت و نکرده سفر خویشتن از هنوز که هاآن

 .سازندمى خود اسیر را خلق هم و خلقند اسیر هم که دو، هر یا و سازبت یا

 خلق با همین شودمى ریاضتشان مشتاق، حق قرب به و انس به و اندخسته خلق از که حالى در هاآن اند،کرده سفر که هااین اما

 و اطاعت -سازدمى را کار و عمل هم اللَّه به ایمان و حق به عشق که دادن؛ رشد را هاآن و آمدن خلق میان به حرا غار از و بودن

 .را صبر و کار در استقامت هم و -تواصى و ارشاد -کشدمى دنبال به را همکار تربیت و سازندگى هم و -تقوا

 به درگیرى این در هم و سازدمى درگیر هاطاغوت با و داردمى وا خلق آزادى به هم و کندمى آزاد خود از را ما هم ایمان، این

 دوام و شودمى استوار و صابر و بندپاى دلبسته، و است عاشق که اىاندازه به کس هر. بخشدمى استقامت و دهدمى صبر ما
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 «:استاد علی صفائی حائری»مسئولیت و سازندگی معرفی مختصر کتاب 

 در که است سندهینو نیا از اثر نیاول ،یحائر یصفائ یعل یآقا اثر یسازندگ و تیمسئول کتاب

 یفرد ،سندهینو که کند خطور شما ذهن به دیشا ،کتاب خواندن با که یصورت در ؛نگاشته یجوان نیسن

 ۀنکت. دارد یتیترب مسائل رامونیپ شانیا قیعم فهم و استاد یواال درک از نشان نیا و است ساله ۵۰ -۴۰

 تیمسئول و یسازندگ و تیتربۀ مقول یاشهیر و قیعم یبررس ،کتاب نیا مطالب رامونیپ توجه قابل

 مقوالت نیرتابیکم از که یریپذتیمسئول و یشناستیمسئول ۀدربار یاجمال طور به کتاب نیا. است

 تیمسئول فیتعر ،کتاب اول فصل در. است افتهی نگارش فصل ده در و شده گفته سخن است جامعه روز

 نیا در و آن رامونیپ مباحث و تیترب فیتعر و پردازدیم تیترب مفهوم به دوم فصل است. شده انیب

 یوحش قرن نیا در ما تیمسئول نیبزرگتر یسازندگ و تیترب ۀمسئل که دارد کتاب تریت به اشاره فصل

 اسالم یتیترب نظام ۀدربار کتاب چهارم فصل. کندیم بحث یمرب درباره کتاب سوم فصل در استاد. است

 در تفکر یاستعدادها تضاد و رقابت هفتم فصل .است یاسالم ینیبجهان ۀدربار ششم فصل. کندیم بحث شناخت روش مورد در پنجم فصل. است

 در .گفته سخن هاهیروح از نهم فصل. کرده بحث یسازندگ روش و یتیترب نظام یهاشاغول و هاشکل مورد در هشتم فصل. کندیم اشاره را انسان

 جذب و یدوست و ییآشنا و ییشناسا و یابیارز از پس شانیا نظر به که؟ با و چگونه؟ ؟یکس چه: است آمده انیم به تیترب هنگام از سخن دهم فصل

 .است کردن استفاده میرمستقیغ و میمستق یهاروش از و ساختن و پرداختن نوبت دادن، یآمادگ و یسازنهیزم و تیمیصم و
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