
 «دین و مشارکت اجتماعی»خالصه مقاله 

 

 مسلمین دینی و فرهنگ طور عامبه مردم اجتماعی زندگی از هر چیز، ارتقای دینی من، قبل هایفعالیت

را  آنان دینی ، وضعاست سطح در این مردم اجتماعی زندگی تا وقتی كه ورمبا است. بر این طور خاصبه

و  دعوت بدانم. بنابراین، دایرۀ آماده درست دینی   دعوت پذیرش را برای مردم همۀ .بهبود بخشید تواننمی

و  ها و مدارستر از مسجد، در باشگاهفرا كرد، بلكه مسجد محدود نخواهم و اهل منانمؤ خود را به تبلیغ

و  اقدر انطب دین و صالحیت توانمندی را به تا اعتماد جوانان كوشمپردازم. میمی سخنرانی ها نیز بهدانشگاه

تنها با  نه دین م. آور دست باشد، به یافتهتحول و پیشرفت كه هر قدر هم جدیدشان، با زندگی همگامی

 هایپیشرفت سوی را به توانمندتر جامعه با نیرویی بلكه ناسازگار نیست و اجتماعی علمی هایرفتپیش

و  سبحان خدای فعل ما را به كه دانممی روشنگری را چراغ دانش .خواهد داد  بیشتر سوقو معنوی مادی

 .شودمی او رهنمون صنع و اتقان عظمت

 زندگی سطح كشور و باال بردن در سازندگی آموزد كهما می به «فَاستَبَقوا الخَیرات» كریمۀ بر آیۀاسالم، بنا

و آثار  تخریبی هایها و روشتعصب آن، بدون توجه به و اجتماعی ابعاد اخالقی در تمامی هم مردم، آن

ب را مذاه پیروان همۀ. برخیزیم رقابت به و مذاهب ایم، با دیگر اقوامبردهفراوانی كه تا كنون  هایو رنج منفی

ت پیشرف ایكار گیرند. فرقه به مثبت هایو فعالیت خود را در سازندگی هایكرد تا توانمندی خواهم دعوت

 حل بهتر برای راهكارهایی اجتهاد دینی، باشد و از راه همراه زمانه با تحوالت آیینش خواهد كرد كه

 .دهد روزگار ارائه این مشكالت

 كه است دارد، آن بیشتری كاندیدا اهمیت یك یا ناكامی وزیر و پیروزی یك یا رفتن از آمدن من برای آنچه

 .دهد صورت و ثمربخش سازنده تا كاری كنم را كمك نماینده وزیر یا آن این

كنم و هم از نصیحت. من در مواجهه با جوانان، چشمی خورد با جوانان، هم از شیوۀ تسامح استفاده میدر بر 

 ظن درخور حسن باشند كه گونهآن جوانان كه است این من بندم. آرزویو چشم دیگر را می كنمرا باز می

ا ب از بهشت ایرایحه كشورند و همواره خوشبوی و گل حیاتی شریان پشتوانۀ جوانان باشند، چراكه وطن

 .دارند همراه خود به

 خود به در شهر و منطقۀ هر مسئولی امیدوارم كه است خودجوش كارهای ، برخیكنممی اشاره بدان آنچه

 :ها بپردازدآن

 .كردم ممنوع طور جدیگری را بهتكدی اوالً،

 .شود فراهم رایگان درمان و وسایل پزشك زمان هر بیمار نیازمند در كمترین شد تا برای داده ترتیبی ثانیاً،

و  خیرخواهانه اهداف تحقق بتوانند به كه ایگونهبه دادم، را سامان عمومی و اجتماعات دینی ، جلساتثالثاً

 .كنند مردم، كمك همۀ هم مردم، آن در میان و دوستی محبت روح گسترش نیز به


