


ــه  ــی و معارف ــاس کاظم ــای عب ــاب آق ــع جن ــم تودی مراس
حجــت االســام بحــری دبیــر جدیــد ســتاد امــر بــه معروف 
و نهــی از منکــر اســتان قزویــن بــا حضــور آیــت اهلل 
ــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه  عابدینــی نماینــده ول
قزویــن و حجــت االســام میرزایــی قائــم مقــام دبیــر 
ــئوالن و  ــی از مس ــور و جمع ــروف کش ــه مع ــر ب ــتاد ام س

ــد. ــزار ش ــتانی برگ ــران اس مدی
در ایــن جلســه حجــت االســام میرزائــی قائــم مقــام 
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــت: ام ــور گف ــتاد کش ــر س دبی
منکــر ذیــل بــاب جهــاد و بــر اســاس برخــی روایــات حتــی 
از جهــاد هــم باالتــر اســت و قــوام تمــام فرامیــن دینــی 

ــتگی دارد. ــه آن بس ب
ایشــان گــزارش مختصــری از دســتور امــام خمینــی )ره( 
ــه معــروف در ســالهای  ــر ب ــر تشــکیل قــوه ی ام ــی ب مبن
ــه  ــتاد ب ــن س ــکیل ای ــت تش ــاب و در نهای ــی انق ابتدای
عنــوان یــک نهــاد انقابــی بــا حکــم مقــام معظــم رهبــری 
داد و خاطــر نشــان کــرد وظیفــه ایــن ســتاد احیــای امــر 

بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت نــه اجــرای آن .
وی افــزود: همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد 
ــن  ــت تبیی ــر درس ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــر ام اگ
و تشــریح گــردد بســیار شــیرین ، کارآمــد و کارســاز 

ــود. ــد ب خواه
در بخــش دیگــر ایــن جلســه جمالــی پــور اســتاندار 
ــه  ــر ب ــت ام ــاب اهمی ــخنانی در ب ــراد س ــه ای ــن ب قزوی

معــروف و نهــی از منکــر بــرای رســیدن بــه جامعــه 
ــی ، مترقــی و توســعه یافتــه پرداخــت و اســتفاده  متعال
نکــردن از ظرفیــت هــا و نهادینــه نکــردن آن را دو عامــل 

ــرد. ــوان ک ــم عن ــن مه ــن ای ــق نیافت ــرای تحق ب
آیــت اهلل عابدینــی نماینــده ولــی فقیــه اســتان نیــز کــه 
ــر ،  ــم ، تذک ــت: تعلی ــت گف ــور داش ــه حض ــن جلس در ای
موعظــه ، نصیحــت ، توصیــه و ارشــاد از پیــش نیازهــای 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر هســتند و چنانچــه هیــچ 
کــدام از آنهــا ثمربخــش نبــود موظــف بــه امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر هســتیم و هرگــز نبایــد التمــاس کنیــم.

ایشــان ســیطره اجانــب و صهیونیســت را از مصادیــق 
منکــر و والیــت فقیــه را معــروف بــزرگ دانســتند و 
افزودنــد: همــه معــروف هــا بایــد در ســایه والیــت فقیــه 
ســاماندهی شــود . همــه اهــل عالــم اهــل والیت هســتند 
امــا مهــم ایــن اســت کــه تحــت امــر کــدام ولــی باشــند. 
ــه  ــت و هم ــن اس ــم ، چنی ــروف ه ــه مع ــر ب ــه ام در مقول
مشــغول امــر و نهــی هســتند ، اینکــه بــه چــه چیــز امــر و 

از چــه چیــز نهــی کننــد حائــز اهمیــت اســت.
در پایــان ایــن جلســه حجــت االســام ترکاشــوند،  ســتاد 
اســتان قزویــن را جــزو ســتادهای برتــر خوانــد و گفــت: 
تــا کنــون 1300 گــروه جهــادی در ســامانه امیــن بــه 
ــوده  ــن در آن پیشــرو ب ــه اســتان قزوی ــت رســیده ک ثب
اســت و در شــانزده حــوزه تخصصــی ، گــروه هــای جهــادی 

متعــددی در اســتان ثبــت و تشــکیل شــده اســت.

ــوح  ــام دبیــر ســتاد کشــور و اهــداء ل ــا قرائــت پی ایشــان ب
ــی  ــات فراوان ــت زحم ــی باب ــاس کاظم ــای عب ــپاس، از آق س
ــن  ــای ای ــت احی ــتاد و در جه ــری س ــدت دبی ــی م ــه در ط ک
فریضتیــن کشــیدند تقدیــر و تشــکر کــرده و حکــم  جنــاب 
حجــت االســام بحــری ، دبیــر جدیــد ســتاد را توســط امــام 

ــد. ــم کردن ــه ایشــان تقدی ــرم اســتان ب ــه محت جمع

مراسم تودیع و معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 



ــر  ــر ســتاد ام ــه دبی ــع و معارف حجــت االســام و المســلمین بحــری در مراســم تودی
بــه معــروف و نهــی از منکــر گفــت: جابجایــی دبیــر ســتاد  تحولــی اســت کــه بایــد بــه 
عنــوان تکمیــل ظرفیــت بــه آن نــگاه کــرد ، در ایــن تغییــر کســی کــم یا حــذف نخواهد 
شــد و کار تعطیــل نمیشــود بلکــه از تــوان فــرد جدیــدی بــرای ادامــه مســیر اســتفاده 

میگــردد.
وی ضمــن تشــکر از اعتمــاد و ســپردن ایــن مســئولیت بــه خــود افــزود: اگــر هریــک 
از مســئولین بــه حــرف هایــی کــه مــی زننــد عمــل نیــز بکننــد تقریبــا مــی تــوان گفــت 

دیگــر کمبــودی نســبت بــه ایــن دو فریضــه در کشــور احســاس نمــی شــود.
ــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه اگــر صدهــا ســتاد و شــورای  حجــت االســام بحــری ب
سیاســتگذاری تشــکیل شــود و صدهــا ســال در زمینــه هــای مختلــف رســانه ، تبلیــغ ، 
آمــوزش ، مطالبــه گــری و یــا هــر زمینــه دیگــری کار شــود  امــا بــا ایــن آســیب مواجــه 
باشــیم کــه  مــردم جامعــه از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ابــا داشــته یــا میترســند 

، بــه ایــن معنــی اســت کــه هنــوز بــه هــدف و بــه مقصــد نرســیدیم.
ایشــان تصریــح کــرد: مقصــود وقتــی حاصــل میشــود کــه آحــاد مــردم ، حتــی بیــش از 
آن تعــداد کــه نمازگــزار در جامعــه داریــم ، آمــر و ناهــی باشــند و ان شــاء اهلل روزی 
برســد کــه در کشــور اســامی ، جامعــه و در اســتان شــهید پــرور ، عالــم و فرهیختــه 

قزویــن شــاهد ایــن تحــول باشــیم.

حــاج عبــاس کاظمــی در جلســه تودیــع و معارفــه دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر اســتان قزویــن کــه بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و قایــم مقــام دبیر 
ســتاد ام ره معــروف و نهــی از منکــر کشــور و عــده ای از مســوالن اســتانی برگزار شــد 
، ضمــن اشــاره بــه اینکــه هــر مســئولیتی در نظــام جمهــوری اســامی بایــد بــه عنــوان 
یــک امانــت و فرصتــی بــرای خدمــت گــذاری و رشــد و تعالــی در جهــت قــرب الهــی 
محســوب گــردد خاطــر نشــان کــرد: احیــای فریضتیــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
اولیــن رســالت تمــام دســتگاه هــا و مجموعــه هاســت کــه اگر بــه آن بــی اعتنایی شــود 

مطابــق بــا کام معصــوم دچــار غلبــه اشــرار خواهیــم شــد.
وی افــزود: متاســفانه در گذشــته ، عمــده توجــه و تمرکــز امــر به معروف تنهــا در حوزه 
اخاقــی و بــه خصــوص حجــاب بــوده اســت در حالیکــه در رویکــرد جدیــد و بــر اســاس 
فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب ، حفــظ نظــام و مقابلــه بــا اقدامــات و مجموعــه اعمالی که 

بــه تضعیــف نظــام مــی انجامــد اولویــت امــر بــه معــروف و نهــی از منکر اســت. 
حــاج عبــاس کاظمــی گفــت: همانطور که امروز کســی از ســتاد اقامــه نماز انتظــار ندارد 
بــه جــای مــردم نمــاز بخوانــد ، نبایــد از ســتاد امــر بــه معــروف هــم انتظــار داشــت بــه 
جــای مــردم ایــن کار را انجــام دهــد. موفقیــت زمانــی حاصــل مــی شــود کــه مــردم را 

پــای کار بیاوریــم و بســتر را فراهــم کنیــم.
حــاج عبــاس کاظمــی توجــه بــه فعالیت هــای اجتماعــی در عرصــه مطالبه گری با تشــکیل 
ــه معــروف ادارات را  ــای شــورای امــر ب ، تقویــت و حمایــت گــروه هــای جهــادی و احی
از جملــه مهمتریــن فعالیــت هــای اخیــر ســتاد امــر بــه معــروف عنــوان کــرد و اظهــار 
امیــدواری کــرد کــه ایــن مســیر طوالنــی ادامــه یافتــه و بــه ســر منــزل مقصــود برســد.

وی همچنیــن از فرمانــده ســپاه پاســداران اســتان ، فرمانده نیروی انتظامی ، ســازمان 
قضایــی اســتان ، حــوزه علمیــه ، شــورای هماهنگــی ســازمان تبلیغــات ، اداره اوقــاف ، 
اداره ارشــاد و اداره آمــوزش و پــرورش اســتان بابــت همــکاری هــا و تــاش مســتمر 

در احیــای فریضتیــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر تشــکر و قدردانــی کــرد.



تعطیــات نــوروز فرصتــی بــرای تافــی همــه آن روزهایــــی 
اســت کــه کنــار خانــواده نبودیــد و حــاال میتوانیــد چنــد روز 
ــان باشــید  ــواده ت ــار خان ــاری هــا کن ــه کار و گرفت ــی دغدغ ب
و ایــن یعنــی خوشــــبختی. دیــن اســام بــرای اینکــــه از بــا 
هــم بــودن کنــار هــم لــذت بیشــــتری ببریــم، توصیــه هــای 
زیــادی دارد کــه دانســتن آنهــا در ایــن ایــام حتمــا بــه کارمان        

مــی آیــد.
شوخی کنیم

ــاد و مفــرح کنیــم. اســــام  میتوانیــم فضــای زندگــی را شــ
ــادی دارد.  ــث زیــ ــردن احادی ــوخی ک ــدن و ش ــاره خندی درب
شــــاید یکــی از بهتریــن رفتارهایــی کــه باعــث خوشــــحالی و 
ــوخی کــردن اســت.  ــواده میشــود ٬شــ پرانــرژی شــدن خان
در احادیــث داریــم کــه شــــادی و نشــاط در خانــه باعــث 
طــول عمــر میشــود. نبایــد ایــن فرمایــش امــام باقــر)ع( را 
ــا همســر یکــی از تفریحــات  ــینی ب فرامــوش کــرد: »همنشــ

ــت.«  ــن اس موم
میهمانداری کنیم

یــک ضــرب المثــل قدیمــی میگویــــد: »هــر رفتــی یــک آمدی 
دارد.« دیــد و بازدیدهــــای نــوروزی هــم همینطورنــد. کنــار 
میهمانــی رفتــن هــا بایــد منتظــر اقــوام دور و نزدیــک باشــیم 
ــا  ــه م ــه خان ــو ب ــال ن ــک س ــرای تبری ــد ب ــت دارن ــه دوس ک
بیاینــد. شــاید بهتریــن راه بــرای میهمــان نــوازی ایــن باشــد 

ــد  ــان برون ــتقبال میهم ــه اســ ــم ب ــار ه ــوهر کن ــه زن و ش ک
ــان  ــه میهم ــی ک ــوص وقت ــه خص ــم بــ ــه خان ــردن ب ــک ک کم
ــدازه ای اهمیــت دارد کــه در کتــاب  ــه ان ــه میآیــد ب ــه خان ب
»جامــع الســعاده« بــه نقــل از پیامبر)ص)آمــده: »خدمــت بــه 
زن و فرزنــد، کبائــر )گناهــان بــزرگ( را مــی پوشــاند و آتــش 
ــر حســنات و نیکــی هــا  ــد و ب ــوش میکن غضــب خــدا را خام

مــی افزایــد و درجــات معنــوی انســان را بــاال میبــرد«
برای هم دعا کنیم

ــود  ــوهر وج ــودن زن و ش ــم ب ــا ه ــرای ب ــادی ب ــای زی راه ه
ــه لحــاظ فیزیکــی مفهــوم  ــودن فقــط ب ــا هــم ب ــه ب دارد. البت
پیــدا نمیکنــد. چــه بســا زن و شــوهر در طــول روز بــه دلیــل 
مشــغله هــای شــغلی و زندگــی از هــم دورنــد امــا یکدیگــر 
ــی از  ــر یک ــرای همس ــردن ب ــا ک ــا دع ــد. مث ــاد دارن ــه ی را ب
ــودن اســت کــه در بعــد معنــوی تعریــف  ــا هــم ب مصادیــق ب
ــی کــه بشــنود همســرش هنــگام دعــا کــردن او  میشــود زن
را از یــــاد نمیبــرد ٬دلــش گــرم میشــــود کــه مــورد محبــت 
او قــرار گرفتــه. ایــن احســــاس در مــورد مــردان هــم وجود 
دارد. یکــی از نمونــه هــای ایــن دعــا آیــه 47ســــوره فرقــان 
اســت»:پروردگارا! بــه مــا از همســران و فرزنــدان مــان آن 
ــوای  ــا را پیش ــد و م ــا باش ــمان م ــنی چش ــه روش ــه مای ده ک

ــرار ده.«  ــزکاران ق پرهی

امامــت امــام زمان)عــج(، فصــل نوینــی را در حیــات سیاســی 
ــی  ــران حقیق ــا منتظ ــرد ت ــیم ک ــلمانان ترس ــی مس و اجتماع
ــار  ــه انتظ ــه، ب ــی صبران ــا را ب ــه ه ــج( لحظ ــدی موعود)ع مه

ــینند.  ــم بنش ــی عال ــه منج ــور آن یگان ظه
ــج(  ــی عصر)ع ــرت ول ــاد حض ــالروز می ــعبان س ــم ش پانزده
ــم  ــه منجــی عال ــن پیشــوای شــیعیان اســت، یگان دوازدهمی
بشــریت کــه بــا ظهورشــان پرچــم عدالــت و آزادگــی را 
در سرتاســر عالــم بــه اهتــزاز درخواهنــد آورد و چــراغ 
هدایــت اهــل یقیــن، بــرای دســتیابی بــه کمــال و رســتگاری      

ــود. ــد ب خواه
هــای  اندیشــه  در  تاملــی  قابــل  و  مهــم  مســاله  امامــت 
ــه  ــرادی ب ــد، اف ــرف خداون ــی رود. از ط ــمار م ــه ش ــیعه ب ش
پیامبــر)ص( معرفــی مــی شــوند تــا بــه عنــوان امــام و حجــت 
ــج(  ــدی )ع ــرت مه ــند و حض ــته باش ــور داش ــه حض در جامع
بــه عنــوان دوازدهمیــن پیشــوای شــیعیان رســالت هدایــت 

ــدند. ــده دار ش ــلمانان را عه مس
بــی  تردیــد آمــوزه مهدویــت و ظهــور منجــی از جــذاب  تریــن 
آمــوزه  هــای اعتقــادی اســام و حتــی بســیاری از ادیــان 
دیگــر اســت. بــاور بــه آمــدن فــردی نجــات بخــش کــه بشــر 
را از رنــج  هایــی کــه در طــی ســده های متمــادی بــر اثــر بــی 
ــد؛  ــی  ده ــات م ــد، نج ــده ان ــل ش ــری متحم ــی و نابراب عدالت
همــواره انســان  هــا را مشــتاق کــرده تــا بــه دنبــال آن منجــی 
عدالــت گســتر برآینــد و از هــر فرصتــی بــرای جســت و جــو 

و یافتــن او اســتفاده کننــد. 

بــر پایــه آیــه هــای قــرآن و روایــت هــای موجــود، در ارتبــاط 
بــا وظیفــه مســلمانان در دوره هــای مختلــف اســامی تفاوتــی 
وجــود نــدارد و مــی بایســت در جامعــه مســلمانان نوعــی 
امیــد، انتظــار و آمــاده ســازی بــرای ظهــور ایجــاد شــود کــه 
ــاق،  ــد اخ ــی مانن ــی و اجتماع ــائل عموم ــا مس ــن آنه مهمتری
رعایــت حقــوق دیگــران و انصــاف، دوری از جهالــت هــا و 
رفتارهایــی اســت کــه بایــد در کنــار اعمــال دینــی و عبــادی 

ــد. ــت کنن ــا را رعای ــد و مــردم آنه ــه گســترش یاب در جامع
ــی  ــک شــناخت و نوع ــر از ی ــت فرات ــه مســاله مهدوی ــاور ب ب
گرایــش بــه حقیقــت و کمــال اســت کــه در وجــود منتظــران 
واقعــی شــکل مــی گیــرد. منتظــر حقیقــی نــه تنهــا بــه لحــاظ 
ــد  ــش خواه ــر خوی ــام عص ــناخت ام ــی ش ــه ای در پ اندیش
ــاری و اخاقــی ایشــان  ــود بلکــه در زندگــی از الگــوی رفت ب
نیــز بهــره بــرده و بدیــن ترتیــب هرگونــه رذیلــه و انحــراف 

ــد. اخاقــی را از زندگــی خویــش مــی زدای
بــا توجــه بــه تحــول هایــی کــه اکنــون در ســطح جهــان اتفــاق 
افتــاده، وظایــف فــردی و اجتماعــی هــم کــه مــردم در جامعــه 
ــول  ــا اص ــود ام ــانی ش ــه روز رس ــد ب ــد بای ــی کنن ــت م رعای
ــت؛  ــده اس ــت)ع( آم ــل بی ــای اه ــت ه ــرآن و روای آن در ق
یعنــی مبــارزه بــا اســتکبار و ظلــم ســتیزی، رعایــت اخــاق در 
مســایل سیاســی و ... احکامــی هســتند کــه در اســام وجــود 
داشــته و امــروز نیــز مــی بایســت بــا در نظــر گرفتــن شــرایط 

زمــان و مــکان ایــن آمــوزه هــا در اولویــت قــرار گیرنــد.

فصل نوین خوشبختی برای همه
مریم حاج عبدالباقی

حجت االسالم مصطفی صادقی



ــی و هــم از  ــی، آیین ــنت هــای خانوادگ ــه هــم از ســ ــه رحــم، ک صل
ــت، در  ــادی ماس ــی و اعتق ــد دین ــای مؤک ــفارش ه ــا و س ــنت ه س
دوران مــــدرن مــورد هجــــوم الگوهــای فرهنــگ مــدرن قرارگرفته 
و بــه فراموشــــی ســپرده شــــده اســت. مشــغله و گرفتــاری زیــاد 
ــه  ــک و ... هم ــا، ترافی ــادی ، دوری راهه ــکات اقتص ــره، مش روزم
از دالیلــی اســــت کــه در توجیــه کاهــش ارتباطــات خانوادگــی بیــان 
میشــــود. امــا بــه نظــر میرســد، اگــر موانــــع صلــه رحــم را بــه دو 
ــا و   ــر مــ ــادی در عص ــی ، اقتص ــی، اجتماعــ ــع فرهنگ ــته  موان دســ
کاهــش معنویــت تقســیم کنیــم، شــاید اصلــی تریــن دلیــل همــان 

ــت باشــد. ــگ شــدن معنوی کمرن
در نــگاه اســام، خانــواده دارای آرمانــی برخاســــته از عمــــق نیــاز 
ــان،  ــان آن انس ــی و بنی ــی اجتماع ــت، زندگ ــانی اس ــرت ًانســ و فط
صرفــا قــرارداد اجتماعــی نیســــت بلکــه مبتنــی بــر نیــازی فطــری و 

ــت. ــان اس ــق روح انس ــته از عم برخاس
ــد  ــش بیای ــا پی ــدام از م ــر ک ــرای ه ــت ب ــن اســ ــه ممک ــوالی ک س
ــواع  ــه و ان ــام گرفت ــات ن ــر ارتباط ــه عص ــی ک ــت: در دنیای ــن اس ای
وســــایل ارتباطــی از قبیــل تلفــن، ایمیــل، موبایــل و ... بــه عنــوان 
افتخــار انســــان مــدرن در اســتفاده از عقــل و دانــش و کشــف ایــن 
ــایل یــاد میشــود چــرا ارتباطــات انســانها نســبت بــه گذشــته  وســ

بســیار کمتــر شــده اســت؟
انســــانی  عمیــق  پیوندهــای  پدیــدآوردن  در  انســــان  ناتوانــی 
ــا  ــروزه رســانه ه ــدرن اســت. ام ــای م ــک دنی یکــی از وجــوه تراژی
و ابــــزار ارتباطــی مجــازی جــای تمــــام ارتباطــات واقعــی را گرفتــه 
ــا دیگــری  ــانی کــه از برقــراری روابــط عمیــق و اصیــل ب انــد. انســ
ســرخورده شــده، رســتگاری را در روابــط ســطحی و مجــازی جســــت 
وجــو میکنــد؛ یعنــی بــه جــای کیفیــت در روابــط انســانی، کمیــت را 
پــی میگیــرد؛ همــان اتفاقــی کــه در کافــی نــت هــا هــر روز شــاهد 
آنیــم؛ تعــداد زیــادی چــت کــردن و برقــراری روابــط مجــازی و البتــه 

ــوم دارد. ــت نامعل ــه هوی ــی ک ــا مخاطب ــد ب بیتعه

در روزگاری کــه تمــام افتخــار بشــر بــه ایــن اســت کــه توانســته بــا 
یــاری ســاخته هــای خویــش مرزهــا را از پیش رو برداشــته و بــــا آن 
طــرف کــره خاکــی نیــز ارتبــاط برقــرار کنــد، پــس چــه باعــث شــده 
روزهــا بگــذرد و افــراد نزدیــک یــک فامیــل از هــم خبــری نداشــته 

باشــند؟ 
ــش  ــه افزای ــت ن ــه اس ــه انداخت ــانها فاصل ــن انس ــروز بی ــه ام آنچ

دغدغــه و گرفتــاری و ســختی زندگــی در ایــن دوران، بلکــه
ریشــه ایــن بحــران در دوری انســان از خــدا و غفلــت از خود اســت. 

انســــان مــدرن بــا انــس گرفتــن و پرداختن به اشــیای
طبیعــی و مــادی بــه خــود فراموشــی دچار شــده و در نتیجه، جایــــگاه 

و هــدف خــود را گم کرده اســــت. 
مهمانــی امــروز آداب و رســــوم خــاص خــود را یافتــه اســت. بایــد از 

قبــل هماهنــگ کنــی کــه چــه روز و چــه ســــاعتی و بــا
چــه بهانهــای میــروی! با گذشــــته فــرق دارد که هر روزش بهانــــهای 

بــود بــــرای دور هم جمع شــــدن؛ تولــد نوگلی،
بیمــاری عزیــزی، گرفتــه بــودن دل مــادری، شــب جمعــه ای  عیــدی 

و ... مهمانــــی هــم اگــر میآمــد از آن غذایــی تنــاول
میکــــرد کــه میزبــان بــرای خــودش تهیــه کــرده بــود. مهمــان ً واقعــا 
حبیــب خــدا بــود، دردســــر کــه نداشــت هیــچ، رحمــت و مهربانــی و 

مــودت و صلهرحــم هــم داشــت.
ــا ارزش گذشــته  ــه ســنت هــای ب ــرای برگشــت ب ــا راه ب شــاید تنه
ــه تعالیــم  ــه تجــدد، رجــوع ب ــد و بیمــار گون ــار ب ــردن آث و از بیــن ب

برخاســــته از فطــرت انســانی اســــام و اولیــای دیــن باشــد.
شــــاید علــت اینکــه اســــام نســــبت بــه نگهــداری و حفــظ پیونــد 

ــه ــد ک ــن باش ــرده ای ــاری ک ــه پافش ــن هم ــاوندی ای خویش
عظمــت  و  تکامــل  پیشــرفت،  تقویــت،  اصــاح،  بــرای  همیشــه 
بخشــــیدن بــه یــک اجتمــاع بــزرگ، چــه از نظــر اقتصــادی یــا

نظامــی و چــه از نظــــر جنبههــای معنــوی و اخاقــی بایــد از واحدهــای 
کوچــک آن شــروع کــرد.

فرهنگ فرد گرایی مدرن




