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 سخن دبیر

  سخت و ناشناخته یهاعرصه فتح

سخت،     یها فتح عرصه  س، یتأس  یاز ابتدا  ری تشکّل فراگ  یهاتیاز مأمور  یکی

 بود. غیدر حوزه تبل تیاهم یو البته دارا د یناشناخته و جد

ما تا به حال    یِغیبود که نهاد تبل  نیا  غیما در حوزه تبل  یاساس  یجمله خألها  از

  ی کیو    د یخود را اعمال نما  یو دشمن غلبه گفتمان   بینتوانسته بر گفتمان رق

نشده    فیمحور تعرما اساساً گفتمان  غیبود که تبل  نیآن ا  ی هاعلت  نیاز مهم تر

 . باشد  گذار ریکشور تأث ی عموم یبود تا بتواند در فضا

  یبا همراه  د،یمقرر گرد  ریتشکّل فراگ  یمرکز  یشورا  تیفعال  مدر دوره سو 

 ی ح جامعه هدف به صورت جددر سط  ی گفتمان  غیامر تبل  ، یغیتبل  ی هاگروه

تجربه شده   یحرکت گفتمان  نیا  یغیموسم تبل  نیآغاز شده و تاکنون در چند

 است.

 در مقابله با کرونا یفرهنگ وستیپ فقدان

  ر یتشکّل و سا   ورزشهیاند  أتیکه با ه  یجلسات  ی از وقوع حادثه کرونا ط  پس

  ینهادها  : بود  نی: نکته اول امیدیرس  یبه چند نکته اساس  میکارشناسان داشت

نداشتند.    ی فرهنگ  یکرونا طرح راهبرد  تیر یمقابله، مهار و مد  یبرا  یفرهنگ

و شگفت  ی غیتبل  ی هاالبته گروه متعهدانه   ی خود در حوادث  نیآفر  ی با حضور 

  ثاریا  ،ی اجتماع   یریپذت یاز مسئول  یپرتو  قتیو کرونا  در حق  لیچون زلزله، س
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اما نتوانستند در مقو مواسات را در عمل نشان   و در سطح    ی مل  اسیدادند، 

  یات یو عمل  یزیرمقابله با کرونا را به صورت جامع، طرح  ی ها، گفتمان فرهنگتوده

 . ندینما

 ی غیتبل  یهادر برنامه  ت یمحدود

  ل،یکشور تعط  ی غیتبل  یهاتیمعنا ظرف  ک یبا وقوعِ کرونا، به    : بود  ن ینکته دوم ا 

 ی به دنبال راهبرد  تیوضع نیرفت از ابرون  یاو محدود شد؛ تشکّل بر  فیتضع

 شود.    جادیا ی غیتبل  یهابروز و ظهور برنامه  یبرا ییهادانیبود تا با تحقق آن م

 مردم  یشتیاز مشکالت مع  یی گشا گره

و فشار    یشتیقرار دارد که مشکالت مع  یتیکشور ما در وضع  : بود  نیسوم ا  نکته

از کرونا و سا  یاقتصاد به    ستیبایاست فلذا م  یعوامل در آن جد  ریحاصل 

احسان و تعاون و مواسات   ،تا اوالً در بستر آن، نهضت م یرفتیم یسراغ گفتمان

  دایکاهش پ   ردمم  یشتیگرفت و در پرتو آن، مشکالت معیم  ی شتاب مضاعف

احسان و   ه یابر پ   یاجتماع   نینهضت، نظم نو  نیشدن ا  ریبا فراگ اًیکرد؛ و ثانیم

 . شدیم یریگ  یتعاون و مواسات و اخوت در جامعه پ 

   یاجتماع  پذیریمسئولیت  یگفتمان ساز گاهیجا

نقشه راه انقالب در گام    یاامام خامنه   یاز آنجا که از سو  :بود  نیچهارم ا  نکته

افزار و نرم  دیگرد  نییتع  یاسالم  نیتمدن نو  یریگدوم، حرکت به سمت شکل
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زندگ  زین  یاسالمتمدن   تصم  یاسالم  ی سبک  راستا   میگرفت  میبود    ی در 

زندگ  یسازفرهنگ مؤلفه  یک یبر    یاسالم  ی سبک  )  ی هااز    ی عنیآن 

نیاجتماع   یریپذت یمسئول و  تحوالت  با  متناسب  که  است   ازی (  انقالب  حالِ 

حالِ    یِو  اقتضا  یاز منظر تمدن  یاسالم   یسبک زندگ  تیفلذا اهم  .میتمرکز کن

فراگ تشکّل  فراگ  ریکشور،  و  تمرکز  لزوم  به  محور  یسازریرا  گفتمان     ی بر 

 رهنمون ساخت. یاجتماع  یریپذت یمسئول

 ی غیتبل یهاگروه  ینیآفرو خاندان، کانون نقش  خانواده

المُسلِم  هتَمّیَخدا )ص( فرمود: مَن أصبَحَ و لَم    رسول بِمُسلِمٍ.    سَی فَلَ  نیبُِأمورِ 

پا رهبرتکان  اریبس  تیروا  نیا  یان یفراز  معظم  مقام  است.  سال   یدهنده  در 

خانوادگ»فرمودند:    1381 اجتماعات  کمک  لیتشک  یجوانان  و    یهادهند 

همان  ازمندانیفقرا و ن صرفخانواده را جمع کنند و در درجه اول به م یاعضا

 « برسانند. گرید ینبود به فقرا یازیو قوم برسانند و اگر ن شیخانواده و خو

از    یاجتماع است و اصالحات اجتماع   کیواحد    نیترآنجا که خانواده کوچک   از

فرهنگ   نیافتد، فلذا نقطه تمرکز ما گسترش ا  یواحد آن اتفاق م  نیتریاهیپا

عالوه   .شده است نییتع هادر نهاد خانواده و خاندان یاجتماع  پذیریمسئولیت 

  غیمحدود شود، تبل  ا ی  ل یتعط  یی کرونا  طیبه خاطر شرا  غیاگر امر تبل  نکهیبر ا

 .  ستیبردار نلیدر خانه و خانواده تعط
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 حرکت  نیا یمحور  عنصر

 شگام یطلبه پ   یعنی  .حرکت طلبه، همسر و فرزندان او هستند  نیا  یمحور  عنصر

دهد و به    یم  لیخاندان خود تشک  طیدر مح  یهسته جهاد  کیشود و    یم

 ریمس  نیپردازد و در ایجامعه هدف م  یو معرفت  ی فرهنگ  ، یشتیمع  یی گشاگره

مطلوب    حوارائه خدمات به ن  یافراد خاندان برا  یو معنو  یماد  یهات یاز ظرف

در   غیتبل  یسازیو اجتماع   یسازیطرح، امر مردم  نیدر ا  د؛ینمایم  یبرداربهره

منابع    ءایافراد خاندان و با اح   قیاجتماع آغاز شده و در ادامه از طر  هیواحد پا 

وص  هیپانید تبرعات،  نذورات،  خود،   تی)وجوهات،  اداره  در   )... و  ثلث  به 

 خودگردان خواهد شد.  

 حوزه یاجتماع ه ی سرما یایطرح اح امدیپ

اله  به عنا  ی لطف  آغاز  ن یا  )عج(امام عصر  ت یو  مبارک،  برا  یحرکتِ    یباشد 

حوزه  .هیعلم  یها حوزه  یاجتماع   هیسرما  یایحا که  اگر   ه،یعلم  یهاچرا 

حما به  مردم  تیمستظهر  مخاطب  وجود  یو  فلسفه  سؤال   ریز  شانینباشند 

 ی معنوو    ی معرفت   یازهایپاسخ به ن  هیعلم  یها حوزه   یخواهدرفت. فلسفه وجود

  ض یدستگاه عر  نیا  مینداشته باش  ی مردم است، اگر ما مخاطب مردم  ی و اجتماع 

 خود خواهد شد.  یدچار ابهام در فلسفه وجود تیامر روحان یمتول لیو طو
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 ی بند جمع

ادامه   1442محرم و صفر    یغیتبل  ی هاگذشت در موسم  بنابرآنچه و در  ه.ق 

در    یغیتبل  ی هاگروه  ی شگامیبا پ   1399مواسات در تابستان    ی غیتبل  شیرزما

هست فرهنگ  میصدد  نهاد  اجتماع   ی صدها  خانواده  یو  المنفعه  عام  و و  محور 

  ی معرفت  ،یشتیمع  یی گشاآن گره  تیو مأمور  ردیها شکل بگدر خاندان  هیپاطلبه 

 خاندان بپردازد. طیالمنفعه در محاقدامات عام یو رهبر یو فرهنگ 

مانده و  و مغفول   دیجد  دانیم  نیسراسر کشور ا  یغیتبل  یهاشاء اهلل گروه  ان

است  یاسالم یپردازتحول در جامعه  نیادیو بن  یاساس هیکه پا تیالبته با اهم

 خود قرار خواهند داد.   یهات یرا صدر اولو

 و رحمه اهلل و برکاته کمیعل والسالم

 ی )ص(اسالم ناب محمد یی به شکوفا مانیا با

 غیتبل ریتشکّل فراگ ریدب زادهشعبان یمرتض
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 ؟ی اجتماع پذیریمسئولیت چرا

حسّ   تیشان در قبال جامعه و تقوت یّو تنبّه آحاد جامعه نسبت به مسئول  توجّه

م  یریپذت یّمسئول پ  انیدر  بس  ازینشیآنان،  احکام    یاریتحقّق  و  معارف  از 

 . باشدیم  نید یاجتماع 

فاصلحوا »که   دیآیدستور م له،یقوم و قب ایچند نفر  ای دو  ةبه هنگام منازع  اگر

 «؛نکمیذات ب

در کنار توجّه به نماز و ارتباط با خداوند، به زکات    میقرآن کر  یجایدر جا  اگر

 ؛ شودیم هیو انفاق و ارتباط با خلق خدا توص

توجّه به    ا ی ارحام و اقربا و    ةصل  ایو    ینیحقوق برادر د  ،ینیدر فرهنگ د  اگر

 ؛ ست یو جدّ  ظیغل نقدریا گانیاحوال همسا

بهما تقام  "است که    تا بدان حدّ  "از منکر  ینه "و    "امر به معروف"  تیّاهم  اگر

 ؛زنده بودن فرد و جامعه است ةآنها در جامعه، نشان یایو اح "الفرائض

و ثواب   شودیم  هیو رفع مشکالت مردم توص  یی گشابه گره  فیشر  اتیدر روا  اگر

 ؛ شودیم  یحجّ معرّف  نیحج بلکه باالتر از چند ک یآن نه معادل 

بلکه در طول    کباریجامعه است، نه    کی  بانهدی امام جامعه که در حکم د  اگر

  نهضت   ، یهمدل   ش یرزما  مختلف )مواسات،   ات یّبه دفعات و با ادب  ریاخ  یهاماه

 ؛ دهد یبه حال محرومان التفات م یدگ یتعاون و احسان و ...( به رس

 اگر ....  و
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  یقطع ازین شیپنهان و پ  ةمقدّم  کیاز معارف بلند،  گرید یاریو بس هانیا ةهم

نم سامان  آن  بدون  که  عرص  ابندی یدارند  در  ع   ةو  و    یمتجلّ  ت،یّنیتحقّق 

 . شوندینم

انسان مسلمان نسبت به  تیّعبارت است از تعهّد و مسئول ازین شیپ  ةمقدّم آن

 ة در مرحل  "ی اجتماع   پذیریمسئولیت"جامعه. توجّه به    تیّو کل  گرید   یهاانسان

  تیّفعّال  یو در مراحل بعد برا  نید  یِاز دستورات اجتماع   یاریفهم بس  یاوّل برا

 ست.ی جامعه، الزم و ضرور یعموم

  "یالیخ  یب "که    شوندی، خود معروف م   "از منکر  ینه "و    "امر به معروف"  یزمان

 ، منکر شوند. "یتفاوت یب "و 

و همسا  ی زمان بستگان  و  اقربا  به  رسهیتوجّه  و  ما    ی دگیها  آنها در  احوال  به 

ما    ةشیاز ذهن و اند  "به تو چه؟"و   "به من چه؟"که فرهنگ    شوند یم   نهینهاد

 رخت بربندد.

به    لیشده، تبد  ریما از آن به اشدّ فرائض تعب  اتیکه در روا  "مواسات"  یزمان

 .میرا درد و غم خود بدان  گرانیغم د  که ما درد و   شودیجامعه م  یِفرهنگ عموم

که نسبت به حال و روز   میشویم   "ثاریا"و    "احسان"و    "انفاق"ما اهل    یزمان

 .میخود را مسئول بدان گرانید

رهبر انقالب،    ریو به تعب  شودیم   ریدر جامعه فراگ  "احسان"و    "تعاون"  ی زمان

و حسّ تعهّد    یریپذتیّو مسئول  یشناسفه یاز آن وظ   ش یکه پ   شودینهضت م

 شود. ریفراگ  ینهضت ، یو اجتماع  یجمع

 ....  و
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  رود، یبه شمار م  ینیعالمان د   یِاجتماع   تیّکه خود مسئول  یغیبزرگ تبل  رسالت

و تعهّد به    مان یتذکّر به لوازم ا  مان،ی ا  قتیکه پس از توجّه به حق کندیاقتضا م

مسئول حسّ  و  باشد  داشته  دنبال  به  را  م  یاجتماع   یِریپذت یّآنها  در   ان یرا 

از معارف    گر ید  یاریو اساس بس  ادیکه بن  ی. همان تعهّد زاندیآحادجامعه برانگ

 ست.ینید ةحقّ

 موفّق است که بتواند اوّال  نید یِمعارفِ اجتماع  غیدر تبل یزمان ،یغیتبل ةجامع

را خوب هضم کند    یاجتماع   یریپذ ت یّ همان مسئول  ا یو    یمعرفتِ تعهّد اجتماع 

 حیصح  میانتقال دهد. تعل   کویو ن  حیر عمل و گفتار به صورت صحو سپس د

از   ،بدان  کی و تحر  زهینگا  جادیو تذکّر و هشدار نسبت به آن و ا  قتیحق  نیا

  فتد، یاتّفاق ب  نیکه اگر ا  شوندیمطلوب شمرده م  یغیارکان کار تبل  نیمهمتر

 گران ی در کار د  یفضول  "از منکر  ی نه"  گری و د  شود یم  ی اخالق   لیبستر رشد فضا 

بلکه به    حینه به عنوان تفر  ی اسیو س  ی اجتماع   ی هاو مشارکت  شودیقلمداد نم

و امداد و کمک    یریو دستگ  کندیجلوه م  دی تردقابل    ریو غ   یعنوان امر ضرور

  فهیصرف بلکه از سر انجام وظ  یِجامعه نه از سر دلسوز  فیبه طبقات ضع  یرسان

 . ردیپذیانجام م تیّو مسئول

گستره  یاجتماع   پذیریمسئولیت   موضوع سرفصل  یعیوس  ی،  و  از  ها 

آنها    انیآنها مهم و الزم هستند امّا در م  ةکه هم  شودیرا شامل م  زموضوعاتیر

به نظر دارا  ةنکت ست، آن است که ما همه  ی شتریب  تیّاولو  یقابل توجّه که 

و    ستیبردار ن  استثناء  ی تیترب  ی قاخال  ة قاعد  نیو ا  م یدار  تیّو مسئول  میمسئول

مسئول  ستین  ی شدن   لیتعط نوع  جلوهتیّهرچند  در  و  کند  تفاوت    ی هاها 
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ست و به  یهمگان  ،یاجتماع   تِیّاصل مسئول  ی کند ول دایظهور و بروز پ   یمتنوّع 

و   «مسئول و انّکم مسئولون  یانّ»؛    _طبق نقل_اسالم ص    یرسول گرام  ریتعب

و  »  ای راع  رع کلّکم  عن  مسئول  مسئول«تهیّکلّکم  اصل    ی اجتماع   یِریپذتیّ. 

مذکور همگان در    تی. مطابق رواشناسدیو ... نم  گاهیجا  ت،یّصنف، سن، جنس

مسئول  طیشرا  ةهم به هم  ا  می نسبت  چنانچه  عمل  نیو  در    ،یغیتبل  اتیّمعنا 

  ی برا  یو سنّ و صنف و شان  گاهیشود، مخاطبِ مبلّغ با هر لباس و جا  نییتب

 کند. می فیتعر یدو تعهّ تیّخود مسئول

  یعیوس فیخود ط تیّاست که متعلّق مسئول ن یا گریقابل تامّل و تذکّر د ةنکت

  ت یّاست؛ مسئول  ستهیکه تنبّه و توجّه به آنها الزم و با  شودیاز تعهّدات را شامل م

گرفتاران،   یِما نسبت به گرفتار  تیّمسئول  ازمندان،ین  ازِیما نسبت به فقرِ فقرا و ن

ترب  تیّمسئول به  نسبت  مسئول  ودخ  تیما  امن  تیّو خانواده،  به  نسبت   ت یّما 

  ت یّ مسئول ، یما نسبت به انقالب و نظام اسالم  تیّو اخالق جامعه، مسئول  یروان

 ن یو فلسط  هیّو سور  منیبالد از    ریما نسبت به درد و غم مسلمانان و مظلومان سا

  ام  تیجامعه، مسئول  یّ ما نسبت به امام و ول  تیّانسانها، مسئول  ریسا  ی و حتّ

 ی برا  یسازنهیما نسبت به زم  تیّمسئول  ،ین یشعائر د  مینسبت به حفظ و تعظ

 ظهور و.... 

 ی گفته و در راستا  ش یطلّاب با توجّه به مطالب پ   ی گروه  غیتبل  ریفراگ  تشکّل

 ریفراگ  یماریاز ب  ی و مشکالت ناش  طیراو با لحاظ ش  ی گفتمان  غِیامر مهمّ تبل

برا پ   یکرونا،  صفر    یعنیرو    ش یموسم  و  موضوع   1442محرّم   ،

هم  "یاجتماع  پذیریمسئولیت " به  گروه  ن یمبلّغ  ةرا  و    ی غیتبل  یها بزرگوار 
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  یی ها و  مجاهدان مبلّغ در عرصه   یغیتبل  یها هر چند گروه  کندیم  شنهادیپ 

س زلزله،  هم  لیهمچون  درخش  ریفراگ  یماریب   نیو  خوش  و    دندیانصافا 

 را خلق کردند.   یاجتماع  یریو تعهدپذ یشناست یاز مسئول یی بایز یهاجلوه

از    یاریبس  ، یاجتماع   یریپذت یّشدن فرهنگ مسئولریاست در پرتو فراگ  دیام

ا  یاجتماع   م یتعال انفاق،  احسان،  تعاون،  اصالح،  به    ثار، یهمچون  امر  جهاد، 

  یدردو هم  مواسات  ازمندان،یاز ن  یریو دستگ  یی گشااز منکر، گره  ی معروف، نه

سبک  ةعمد یهامعارف که شاخص نیا ییشاءاهلل با شکوفاو ... شکوفا شود. ان

جامعه  یاسالم  یزندگ اصول  م  یپردازو  ظهور    یبرا  نهیزم  شوند،یمحسوب 

 فداه( فراهم شود.  اهلل )ارواحنا  هیّحجّت خداوند حضرت بق

 

 برضاه  نایعل وامنن

 ش آموزش و پژوه معاونت 


