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امروز  مهنی  تا  آن،  از  قبل  و  افالطون  از 
دنبال  به  مهواره  یت  بشر فرداها،  حیت  و 
را به دست شخص  آن بوده تا حکومت 
مناسیب بسپارد. کیس که هم بتواند صالح 
را  را تشخیص دهد و هم قدرت  مملکت 
گذشت تا  برای خودش خنواهد. سال ها 
بشر فهمید حکومت های یک نفره ای که 
امید می رفت سرزمینشان را به شعبه دوم 
کنند، روز به روز  زوالشان  هبشت تبدیل 
واضح  البته  دلیلش  می شد.  بیش تر 
پاسخگو  را  خودشان  که  کماین  حا بود. 
ندانند، بعد از مدیت دیواری از جنس آینه 
را  خودشان  تهنا  می کشند.  خود  دور  به 
می بینند و خودشان؛ با این دیوار آینه ای 
را  خودش  شاهی  که  نیست  بعید  دیگر 
خدا! خوِد  حیت،  یا  و  خبواند  خدا  سایه 
و  شد  خیته  ر خون ها  و  آمدند  روزگاران 
آینه دور  تا این  انقالب هایی پیروز شدند 
شاهان شکسته شود و دیواری شیشه ای 
مردم  که  بود  گونه  این  بگیرد.  را  جایش 
کم شان بوده،  که حا فهمیدند آن ظل اهلل 
یق با مردم ندارد. او هم انساین است با  فر

خودشان  بر  خودشان  چرا  پرخطا؛  عقیل 
و شاه  انسانند  آن ها هم  نباشند؟  کم  حا
هم انسان؛ آن ها هم اشتباه می کنند و شاه 
هم اشتباه می کند. تفاوتش در این است 
کن  اثر اشتباه شاه حیت مملکیت  بر  گر  که ا
گر  گزندی به او منی رسد. اما ا فیکون شود 
مردم تصممی اشتباهی بگیرند، مستقیما 
می شوند! یبان  گر به  دست  کت  فال با 
تا  کشیدند  یر  ز به  را  شاهنشاهان  مردم 
خودشان سرنوشتشان را تعینی کنند.جملس 

عقالنیت  مناد  تا  گرفت  شکل  پارملان  و 
هم  دست  به  دست  مردم  باشد.  مردم 
از  ساختماین  سال   2500 از  بعد  و  دادند 
کمیت ساختند  تا  جنس شیشه برای حا

کنند  کمیت نظارت  بر ماشنی عظمی حا
ق بزند.  این 

َ
که مبادا چرخ دنده ای ل

یک  کمیت  حا دیگر  بار 
گانه  جدا طبقه 

که دیدار با نانوای حمله  نبود. مهان قدری 
عادی بود، دیدار با یک مناینده جملس هم. 
یئ از زندگی روزانه مردم  کم کم حکومت جز
کمیت اما از این  شد. بعیض از اجزای حا
ساختمان شیشه ای ناراحت بودند. کم کم 
کامپیوتر،   جلسات غیرعلین شد. به مدد 
رأی گیری ها هم الکترونیکی شد تا خدای 
کرده جملس شورای اسالمی از لویی جرگه  نا
گ آملان عقب مناند.  افغانستان و رایشستا
به  قدم  یک  اما  آقایان  برای  شفافیت 

گر قبال بنا بر این  عقب حمسوب می شد. ا
که رای گیری ها در موارد خاص خمیف و  بود 
با گلدان باشد، اینبار مهه چیز خمیف بود مگر 
آنکه چند نفر مناینده دلشان می سوخت 
رای گیری علین می کردند.   و درخواست 
اداره  دیگر  بود.  پیش بیین  قابل 
کشور مساله ای ختصیص 
که عوام الناس فقط  بود 

که  آن را »پوپولیسیت« می کردند.چه هبتر 
مردمی نباشند تا منایندگان با طیب خاطر 
به  کنند  یق  تزر و  بفهمند  را  مصلحت 
می دیدمی  داشتمی  اما  کشور.  حنیف  بدن 
بودند.  افتاده  لق لقه  به  چرخ دنده ها  که 
شنیده  ماشنی  از  ناهنجاری  صداهای 
آنقدر  کجا!  از  منی دانستمی  اما  می شد 
نظر ما  از  که طرحی  بود  بینمان فاصله 
خیانت به کشور بود و از نظر آنان صیانت 
یاد می زدمی که آقایان!مشا  از کشور! چقدر فر
کدام وکیل خمالف میل  وکیل ما هستید. 
موکلش عمل می کند؟ اما پنبه در گوش 
که مصلحت مهنی آراء ماست  گذاشتند 
هر  یت  کثر ا »در  می گفت:  امام  الغیر؛  و 
گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به  چه 
خالف، به ضرر خودشان باشد. مشا ویّل 
که این به ضرر  که بگویید  آن ها نیستید 
مشاست ما منی خواهمی بکنمی. مشا وکیل آن ها 
گر مشا فکر  هستید؛ ویّل آهنا نیستید.«حاال ا
می کنید مسیری که مشا بلدید هبتر از مسیر 
ماشنی  این  شوید.  پیاده  لطفا  ماست 
ماست! مال  شده اید،  آن  راننده  مشا  که 

حـــرم ســـاقی  کـــف  ز  علـــم  گـــر  ــتافتـــاد  ــرخ مکتبـ ــم سـ ــم علـ ــر دوش می کشـ بـ
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آیا وکیل اند؟



کـه در رأس اسـت، آن هـم بـا مـردم رفیـق باشـد و بنشـیند، و خـودش را  کـیس  آن 
کـس حاجـیت دارد بـه او  نگیـرد؛ در بـنی مـردم بنشـیند بـا آهنـا صحبـت بکنـد؛ هـر 

کنـد، نـه مـردم از او وحشـت بکننـد. بگویـد... نـه او از مـردم وحشـت 

تعطییل  ضرورت  و   98 سال  اواخر  در  کرونا  ابتالء  آغاز  با 
فعالیت های حضوری و اجنام امور به صورت دورکاری، روند 
جمازی شدن فعالیت های مردم گسترش خارق العاده ای یافت 
و عمده روابط و تعامالت مردم و برطرف شدن نیازهای آن ها 
بر  بستر سکوهای فضای جمازی شکل گرفت. متاسفانه در 
هشت سال اخیر، عیل رغم توسعه فضای جمازی، به دلیل 
یب توجهی مسئولنی وقت به حمکراین و مدیریت فضای جمازی 
کشور، سهمی زیادی از این توسعه، عاید سکوهای داخیل نشد 
و عمدتا سکوهای خارجی و به طور خاص پیام رسان تلگرام 
گسیخته ای  گسترش جلام  و شبکه اجتماعی اینستاگرام 
یافتند. از مجله فعالیت هایی که به طور قابل توجه بر بستر شبکه 
گسترش یافت، حضور سخنرا ن ها و  اجتماعی اینستاگرام 
مداحان، اجنام فعالیت های فرهنگی و تبلیغی، تولید حمتواهای 
مذهیب و برگزاری هیات آنالین بود. بسیاری از صاحبان منابر، 
مبلغنی مذهیب و مداحان، تصور می کنند که شبکه اجتماعی 
که توسط  اینستاگرام یک بستر خنیث و بدون جهت است 
مالک و مدیری آمریکایی راه اندازی شده تا امکان تعظمی 
شعائر حسیین را به صورت رایگان در اختیار ایشان قرار دهد. 
در حالیکه این تصور، تصوری غلط و در عنی حال هتدید 
آفرین است. این دیدگاه نادرست، عمدتا از عدم شناخت 
دقیق و عمیق سکوهایی مانند اینستاگرام نایش می شود.

هر سکویی مانند اینستاگرام از سه جزء مالک یا حاکم سکو، 
کنندگان خدمات و حمتوا مانند مبلغنی و مداحان، و  ارائه 
کاربراین که از این خدمات و حمتوا استفاده می کنند، تشکیل 
شده است. در میان این سه جزء، مالک و حاکم سکو در 

اداره و مدیریت آن نقش حموری دارد. مالک و حاکم است که 
کاربران را تعینی  اهداف و قواعد تعامل میان ارائه دهندگان و 
کاربران و روابط  کرده و در واقع قدرت اعمال اراده بر تک تک 
و تعامالت میان آن ها را دارد. با صدای بلند، حمضر مبلغنی 
که مالک و حاکم شبکه  مذهیب و مداحان عرض می شود 
اجتماعی اینستاگرام، آمریکا است. بر تک تک فعالیت ها 
گر اقدامی را  و روابط میان مشا و خماطبنی نظارت داشته و ا

جمموعا در جهت تضعیف حاکمیت خود تشخیص دهد، 
که در اختیار  گسترده ای  ابزار  با  و  کرده  اراده  به راحیت اعمال 
کامل شهید  دارد، از پیشرفت آن جلوگیری می کند، حذف 
حاج قاسم سلیماین؟هر؟ از اینستاگرام یک منونه آن است.
گرفته، این است  که در پیِش روی ما قرار  حال سوال مهمی 
که در چننی شرایطی رویکرد صحیح فعالیت های فرهنگی و 
تبلیغی در اینستاگرام چگونه است؟ آیا راه چاره این است که از 
یک طرف مبلغنی مذهیب و مداحان ما در این حمیط قرار نگرفته 
و کاربران ایراین را یب پناه در اختیار دمشن قرار دهند و از طرف دیگر 
مسئولنی فضای جمازی کشور اقدام به فیلترینگ یک شبکه 
اجتماعی چهل میلیوین با درجه وابستگی زیاد منایند؟ قطعا این 
راه حل غلط است. در مقام بیان راه حل اصالح فعالیت های 
فرهنگی و تبلیغی در اینستاگرام پیشهنادهای زیر مطرح می شود:
اوال توصیه می شود سخنران ها و مداحان حمترم نقش آفریین 
کثری و خالقانه ای در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی  حدا
ایراین داشته و خدمات و حمتواهای اسالمی، متقن و جذاب 

را در سکوهای داخیل به جریان بیندازند. این نقش آفریین 
خالصانه در بسترهای ایراین می تواند به طور موازی با فعالیت 
ارائه خدمات و حمتوای  با  و هنایتا  بوده  اینستاگرام مهراه  در 
کاربران  مناسب تر در سکوهای ایراین و اعطای مشوق هایی، 
ایراین را از اینستاگرام به مست شبکه های داخیل هجرت داد.
در  تبلیغی  و  فرهنگی  فعالیت های  از  هنایی  هدف  ثانیا 
درآوردن  هجرت  به  جهت  در  جماهدت  باید  اینستاگرام، 
از سرزمنی دمشن به سرزمنی خودی باشد. هر  ایراین  کاربران 
و  کاربران  بیش تر  وابستگی  سبب  هنایت  در  که  فعالییت 
روابط و تعامالت میان آن ها به اینستاگرام شود، هر چند در 
ظاهر سخنراین مذهیب یا مداحی باشد ویل در جمموع در زمنی 
بازی آمریکا است و از این رو مالکان و حاکمان اینستاگرام 
با آن خمالفیت منی کنند. بنابراین نقش آفریین در اینستاگرام را 
گرفت و خدمات و حمتواهای  باید حضوری موقیت در نظر 
کاربران  کوتا ه مدت تضعیف سلطه دمشن بر  خود را با هدف 
کرد. کاربران ایراین طراحی  ایراین و هدف بلند مدت هجرت 
ثالثا در کنار جمموع وظایف و تکالیف فعالیت های فرهنگی 
و تبلیغی، مسئولنی دولت سیزدهم وظیفه دارند ضمن تمکیل 
کاربردی  اجزای شبکه میل اطالعات و اجیاد خدمات پایه 
بومی، بسترهای ایراین مشابه، با کیفیت و ارزاین را برای هجرت 
کرده و با اجیاد مشوق های  کاربران از اینستاگرام به آن ها مهیا 
منایند. دعوت  هجرت  بدین  را  مردم  معنوی،  و  مادی 

هیئت اینستاگرامی؛ آری یا نه؟
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رفیِق مردم

هدف هنایی از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی در 
اینستاگرام، باید جماهدت در جهت به هجرت درآوردن 

کاربران ایراین از سرزمنی دمشن به سرزمنی خودی باشد



یادداشت فتح
اخیر، ایران منی توانست به صورت خمفیانه یا آشکارا وارد 
شد  گفته  که  مهان طور  یرا  ز شود.  افغانستان  جنگ 
طالبان یک گروه میل است و پایگاه مردمی قوی میان 
کشور دارد و عالوه بر این مورد محایت برخی از  مردم این 
کشور مانند مولوی عبداحلمید نیز  سین مذهبان داخل 
این جنگ،  به  ایران  ورود شتاب زده  بنابراین  هست. 
قطعا آتش فتنه برادرکیش را شعله ور خواهد کرد. از سویی 
دیگر محایت از طالبان نیز منی تواند رویکرد صحیحی 
که خطرات  گروهی است  باشد. به هر صورت طالبان 
تندرو در میان این  بالقوه فراواین دارد و هنوز اعضای 
گروه حضور جدی دارند. لذا ممکن است از پس پرچم 
سفید طالبان پرچم سیاه داعش متولد شود؛ تا وقیت این 
احتمال وجود داشته باشد منی توان به طالبان اعتماد کرد.
گر چه در روزهای اخیر  نکته حائز امهیت دیگر آن است که ا
اخباری از خشونت طالبان منتشر شده است تا فضای 
احسایس ایران را حتت تاثیر قرار دهد، اما واقعیت این است 

بوط به سال های  یادی از این اخبار و داده ها مر که خبش ز
بوط به طالبان نیستند. البته  گذشته اند و یا به طورکیل مر
در برخی از خبش های افغانستان طیف تندرو این گروه به 
قدرت رسیده اند که ممکن است دست به چننی کارهایی 
بزنند، از این جهت الزم است بدنه طالبان و رهبران آن 
نسبت خود با این قبیل رفتارها و طیف ها را روشن کنند.
مجع بندی این است که مجهوری اسالمی هومشندانه، با 
اختاذ رویکرد فعیل توانسته از رخ دادن یک برادرکیش بزرگ 
یق ایران را از حتقق جنگی  کند و مرزهای شر جلوگیری 
میل-مذهیب جنات دهد. فشارهای رسانه ای روزهای 
اخیر به ایران برای ورود به افغانستان نیز در پازل توطئه 
یکایی جای می گیرند تا ایران را دچار خطای حماسبایت  آمر
کرده و به ورود به منجالب جنگ با افغانستان بکشانند؛ 
مهنی که عده ای به ترغیب ایران برای ورود به افغانستان 
یه بوده اند  می پردازند که خمالف جدی حضور ایران در سور
و  رسانه ای است  این جو  بودن  بیانگر غیرعادی  خود 
نشانگر این است که ایران راه را درست انتخاب کرده است.
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و  طالبان  درباره  یادی  ز حبث های  اخیر  روزهای  در 
افغانستان مطرح شده است. بسیاری ایران را حمکوم به 
که ایران باید  انفعال منوده اند و از این سخن می گویند 
یه، به افغانستان نیز ورود می کرد و مهانطور  مانند سور
که با داعش جنگید، با طالبان هم وارد جنگ بشود.
حکومت  از  ایران  که  هستند  این  موافق  دیگر  برخی 
گر چه طالبان  طالبان محایت کند. این عده معتقدند ا
اما  ترسمی شده است  تندرو  گروه  اذهان مردم یک  در 
ینه  گز یک در بعیض موارد،  باتوجه به نزدیکی ایدئولوژ
بود. خواهد  ایران  برابر  در  غین  اشرف  دولت  از  هبتری 
میل- گروهی  طالبان  که  شود  توجه  باید  اوال 
یک  آن  ذیل  در  و  است  سین(  مذهیب)مذهب 
برخی  و  معتدل  برخی  دارند.  وجود  افراد  از  طیف 
تاحدی  تندرو  گروه  این  که  هستند  تندرو  دیگر 
یسیت خشن اند. ترور گروه های  و دیگر  مشابه داعش 
یکا و متحدانش سال ها در تالش  خوب است بدانمی آمر
بوده اند که طیف تندرو و خشن طالبان را به رهبری طالبان 
برسانند تا این گروه را درگیر جنگ با ایران کنند و به این 
صورت با رخ دادن جنگ در منطقه خراسان، فشارهای 
که  کنند. یکی از دالییل  حمور مقاومت را از اسرائیل دور 
کره کند و این گروه  یکا با طالبان مذا موجب شده است آمر
یسیت خارج کند مهنی است. را از فهرست گروه های ترور
در  چنی  و  روسیه  ایران،  مهکاری  با  و  خوشبختانه 
خود،  هدف  به  است  نتوانسته  یکا  آمر سال ها  این 
حال  در  برسد.  تندرو،  طبف  رساندن  قدرت  به  یعین 
حاضر قدرت در دستان طیف معتدل طالبان است.
یه وارد  که آیا ایران باید مانند سور حال سوال این است 
افغانستان می شد؟ پاسخ این است که در درگیری های 

 ورود شتاب زده ایران به این جنگ، قطعا آتش فتنه 
برادرکیش را شعله ور خواهد کرد. از سویی دیگر محایت از طالبان 
نیز منی تواند رویکرد صحیحی باشد. به هر صورت طالبان 
گروهی است که خطرات بالقوه فراواین دارد و هنوز اعضای تندرو 
در میان این گروه حضور جدی دارند. لذا ممکن است از پس 

پرچم سفید طالبان پرچم سیاه داعش متولد شود

کــه  مشــقیت  و  ســخیت  هــر  بــه  ســال  هشــت  ایــن 
کارآمــدی،  نا مــردم  مهــه  وز  امــر امــا  گذشــت.  بــود 
مصــداق  در  را  وغرب زدگــی  وغگــویی  در وقاحــت، 
کمــه  کرده نــد. حما دولــت یازدهــم و دوازدهــم حــس 
مردمــی  بــه  ظلــم  دولــت،  ایــن  مســئوالن  نشــدن 
وز ایــن ســخیت ها را متحمــل شــدند  کــه امــر اســت 
بگیرنــد. عبــرت  درس  وقایــع  ایــن  از  آینــدگان  تــا 

هــرروز وضــع حجــاب بدتــر می شــود. هتاجــم فرهنگــی 
کــرده اســت. فقــر و فســاد و یب عدالــی  کارش را  گویــا 
کنــد؟ وضــع  کاری  کــی منی خواهدبــرای دیــن  و...  
می بینیــد. کــه  اســت  ایــن  هــم  جهــان   مســلمانان 
جنــگ متــام شــده اســت. منــی دامن چــرا هرچــه نــگاه 
می کنــم رنــگ خــدا منی بینــم؟ نــگاه مــا بــه مهــه چیــز 

رنگ خایص دارد. علم، تکنولوژی، پزشکی، دانشگاه، 
مســجد و... . تلوزیون ما چیز حرامی نشــان منی دهد، اما 
ربطی هم به تلوزیون انقالب اسالمی ندارد. توضیحش 
گون  ســخت اســت. نگاه ما به این عامل و به امورات گونا
از مجلــه بــه مســجد، قــرآن، دیــن، نگاهــی غیردین اســت؛ 
دردآورتــر  اینکــه اصــال منی دانــم جــور دیگــری می شــود 
ــه جامعــه و کشــور  ــرد. نگامهــان ب ک ــگاه  ــه عــامل و آدم ن ب
می. بســاز اســالمی  ســوییس  یــک  کــه  اســت  ایــن 

این جبهه نیرو ندارد...
بریده کتاب

کوتاه نوشت فتح

»حــق مســتضعفان و طبقــات حمروم جامعــه را تضییع 
کوتــاه  کرده ایــد. مشــا نســبت بــه حــق ضعفــا و حمرومــنی 
گرفته  ایــد و ســکوت  آمده ایــد. ایــن حقــوق را نادیــده 
ــان  ــد حــق خودت کــه فکــر مي کردی ــز  ــد امــا هــر چی کرده ای
و  ضعفــا  حــق  هرجــا  مشــا  کردیــد.  مطالبــه  اســت 
مســتضعفنی بــود کوتــاه آمدید و گفتیــد ان شــاءاهلل خدا 
در آخــرت جبــران مي کنــد امــا هــر جــا منافــع خودتــان 
کردیــد و حمکــم ایســتادید.  بــود ان را بــه شــدت مطالبــه 
ــه جانتــان را در  ــد و ن کردی ــذل  ــه مــایل در راه خــدا ب مشــا ن
راه ارزش هــا و عدالــت بــه خطــر انداختیــد و نــه حاضــر 
شــدید بــا قــوم و خویش هــا و دوســتانتان بــه خاطــر خــدا 
ــا مهــه ایــن  ــر بشــوید. ب و اجــراي عدالــت و اســالم درگی
ــس از  ــد؟ پ ــم می خواهی ــت را ه ــدا هبش ــا از خ کوتاهی ه
ید که  مهــه ایــن عافیت طلیب هــا و دنیا پرســیت ها منتظر
در هبشــت مهســایه پیامبران او باشید! در حایل که من 
می ترســم خداونــد در مهــنی روزهــا از مشــا انتقــام بگیــرد. 
خداوند از مشا انتقام خواهد گرفت. مقام مشا از کرامات 
خداســت. دســتاورد خودتــان نیســت. مشــا مــردان اهلــی و 
کــرام و احتــرام منی کنیــد و  جماهــدان و عدالت خواهــان را ا
تکلیف شناســان را قــدر منی دهیــد. حــال آنکــه بــه نــام 
خــدا در میــان مــردم حمترمید. می بینیــد که پیمان های 
خــدا در ایــن جامعــه نقــض می شــود و آرام نشســته اید 
کــه بــه یکــي از میثاق هــای  یــاد منی زنیــد امــا مهــنی  و فر
یــد.  پدرانتــان یب حرمــیت شــود داد و بیــداد بــه راه می انداز
گذاشــته شــده، مشــا  یــر پــا  میثــاق خــدا و پیامبــر خــدا ز
کــرده و آن را توجیــه می کنیــد....«  آرامیــد، ســکوت 

     خطبه منا، امام حسنی ؟ع؟

َمحکمه تاریخ

خدا از شما انتقام خواهد گرفت



اعتقـادات  و  اخالقیـات  از  بسـیاری 
می کننـد.  رشـد  فعالیـت  یـک  مـن  در 
سـبک  یـک  مسـئولیت پذیری 
فعالیـت  بسـتر  در  کـه  اسـت  زندگـی 
می کنـد.  رشـد  انسـان  مسـئولیت پذیرانه 
کنیـد  زندگـی  مسـئولیت پذیرانه  گـر  ا
بـه  می آیـد  سـراغتان  بـه  کمتـر  خسـتگی 
کمتـر  هـم  رفتـه  هـدر  وقـت  و  یـح  تفر تبـع 
افزایـش  خالقیت تـان  داشـت،  خواهیـد 
و  می کنیـد  رشـد  خودتـان  می کنـد،  پیـدا 
گـر انسـاین  انسـان های لطیـیف می شـوید. ا
یـن  کوچکتر از  نیایـد  بـار  مسـئولیت پذیر 
فرصت هـا برای شکسـت خوردن خودش و 
شکست دادن دیگران استفاده خواهد کرد. 
اینکـه یـک انسـان مسـئولیت پذیر  بـرای 
خـودش  تشـخیص  قـدرت  بایـد  باشـد 

خـود،  بـه  نظـم دادن  قـدرت  ببـرد،  بـاال  را 
برنامه هـا  اجـرای  و  یـزی  برنامه ر قـدرت 
باشـد.  دارا  را  طـوالین  و  دامئ  طـور  بـه 
خملصانـه  یعـین  نه،  مسـئوال انسـان  گـر  ا
برنامـه  یـک  خـودش  تشـخیص  بـا  و 
وقـت  آن  یـزد  بر خـودش  بـرای  عبـادی 
سـطح مسـئولیت پذیری اش باال مـی رود.
مسـئولیت پذیر بودن  بـرای  دیگـر  مسـئله 
قـدرت  از  برخـورداری  شکسـت ناپذیری، 
اسـت. صالبـت  از  برخـورداری  و  روحـی 
دیگـران  فکـر  بـه  مسـئولیت پذیر  انسـان 
اسـت و نسـبت به آن ها حساسـیت نشـان 
کـه نسـبت بـه بدخبـیت یـا  کـیس  می دهـد. 
سـعادت دیگـران حسـاس نباشـد انسـان 
کنـمی  سـعی  نیسـت.  مسـئولیت پذیری 
باشـد. فعالیت هامیـان مسـئولیت پذیرانه 
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لطایف نوشتمنبر  نوشت

مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه مسئولیت پذیری، یک سبک زندگی

یه یر هیئت تحر

ســومنی عرصــه از مســئولیت اجتماعــی 
هســت.  مــا  پیرامــون  حمیــط  و  جامعــه 
اطــراف  موجــودات  متــام  بــه  نســبت  مــا 
سرنوشــت  هســتمی.  مســئول  خــود 
هســت  خودمــان  دســت  بــه  مــا  مهــۀ 
هســتمی. آن  دهنــدۀ  تغییــر  خودمــان  و 
پــروردگار یکتــا در آیــۀ 117 ســوره هــود)ع( 
افــراد  قومــی  در  وقــیت  تــا  می کنــد  اشــاره 
داشــته  وجــود  کار  درســت  و  نیــک 
کنــمی. منــی  عــذاب  را  قــوم  آن  مــا  باشــند 
از  بعــد  نــوح)ع(  حضــرت  کــه  مهانطــور 
دیگــر  دیــد  وقــیت  پیامبــری  ســال   950
نــدارد  وجــود  قومــش  در  صاحلــی  فــردی 
داد. را  قومــش  کــت  هال درخواســت 
می در آیــه 9 ســوره حجــرات اشــاره  کــر قــرآن 
مــردم  میــان  می  دار وظیفــه  مــا  می کنــد 
گــر  ا حــیت  کنــمی،  اجیــاد  صلــح  و  عدالــت 

وظیفــه  مــا  نپذیرفتنــد  را  صلــح  گروهــی 
می بــا او جبنگــمی تــا وادار بــه صلــح شــوند. دار
مــا نســبت بــه متــام افــراد جامعــۀ خــود وظیفه 
می مهانند زماین که حضرت ابراهمی)ع( به  دار
پیامبــری مبعــوث شــد، آیــه نــازل شــد کــه تو 
نسبت به متام افراد جامعه ات وظیفه داری.
دارد  مراتــب  داشــن  وظیفــه  ایــن  هرچنــد 
مــا  امــا  بــا مســلمانان هســت  اولویــت  و 
بــه افــراد یب دیــن نیــز مســئولیت  نســبت 
کــه شــاهد بــودمی بــه یــک  می و هنگامــی  دار
فــردی ظلــم میشــود هرچنــد او مســلمان 
می بــه یــاری او بشــتابمی. نباشــد وظیفــه دار
وظیفــه  مــا  نیــز  حــق  دعــوت  مســیر  در 
کنــمی،  کــره  می بــه نیکوتریــن شــیوه مذا دار
نباشــد  مســلمان  مــا  خماطــب  گــر  ا حــیت 
کــه در آیــۀ 46 ســوره عنکبــوت  مهانطــور 
اســت. شــده  اشــاره  مضمــون  ایــن  بــه 
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