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در درس قبل خواندیم که والیت و رهبری جامعه در عصر غیبت، به نیابت از امام عصر بر عهدءه فقیهی است که شرایط و توانایی های الزم را 
دارد. در این درس می خواهیم رابطءه رهبری با مردم و مسئولیت های آنان نسبت به یکدیگر را بررسی کنیم و با وظایف هر کدام بیشتر آشنا شویم. 

م آن را پیشنهاد می كند  ومتی است كه اس ان  می« ه هوری اس  چرا »ج

ر د ا مرد 
انسان ها از همان آغاز زندگی اجتماعی، نیاز به داشتن حکومت را در کردند و حاکم و امیر داشتند. به تدریج که جوامع بشری 
گسترش پیدا کردند و تجربه ها بیشتر گردید، شکل حکومت ها نیز متنوع شد. امروزه نیز حکومت های مختلفی در جهان وجود 
دارد که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند؛ اما همءه این حکومت ها مدعی آن هستند که نوع حکومت آن ها بهتر می تواند 

به سعادت مردم کمک کند. 
همان طور که در درس قبل اشاره شد، اسام حکومتی را پیشنهاد می کند که قوانین آن حکومت، از جمله ویژگی های رهبر براساس 
ی  احکام دین باشد و هم چنین با حضور و دخالت مردم به وجود آمده باشد و با آرای مردم پیش برود. بنابراین، از آن جهت که ر
و دخالت مردم در آن نقش محوری دارد، »جمهوری« است و از آن جهت که براساس قوانین اسام عمل می شود، »اسامی« است. 

ها از همان آغاز زندگی اجتماعی، نیاز به داشتن حکومت را در کردند و حاکم و امیر داشتند. به تدریج که جوامع بشری ها از همان آغاز زندگی اجتماعی، نیاز به داشتن حکومت را در کردند و حاکم و امیر داشتند. به تدریج که جوامع بشری ها از همان آغاز زندگی اجتماعی، نیاز به داشتن حکومت را در کردند و حاکم و امیر داشتند. به تدریج که جوامع بشری 
گسترش پیدا کردند و تجربهها بیشتر گردید، شکل حکومتها نیز متنوع شد. امروزه نیز حکومت

به سعادت مردم کمک کند. 
های رهبر براساس  طور که در درس قبل اشاره شد، اسام حکومتی را پیشنهاد می
ی  ی چنین با حضور و دخالت مردم به وجود آمده باشد و با آرای مردم پیش برود. بنابراین، از آن جهت که ر ی چنین با حضور و دخالت مردم به وجود آمده باشد و با آرای مردم پیش برود. بنابراین، از آن جهت که ر احکام دین باشد و همچنین با حضور و دخالت مردم به وجود آمده باشد و با آرای مردم پیش برود. بنابراین، از آن جهت که ر
»شود، »شود، »اسامی« است.  و دخالت مردم در آن نقش محوری دارد، »و دخالت مردم در آن نقش محوری دارد، »و دخالت مردم در آن نقش محوری دارد، »جمهوری« است و از آن جهت که براساس قوانین اسام عمل می

ونه اجرا شد است  می در كشور ما چ هوریت پ از انق اس  ج

پس در این نوع حکومت، مردم همواره در تعیین سرنوشت خود دخالت دارند و از راه های تعیین شده در قانون، آن را دنبال 
ی دادند و با شرکت  می کنند؛ همان طور که مردم ایران با قیام و انقاب خود، جمهوری اسامی را برپا کردند و به قانون اساسی ر
دائمی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسامی، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، هم در امور کشور 

دخالت می کنند و هم پایبندی خود را به اصل نظام اسامی و قانون اساسی نشان می دهند. 

پس در این نوع حکومت، مردم همواره در تعیین سرنوشت خود دخالت دارند و از راه
ی دادند و با شرکت  ی دادند و با شرکت طور که مردم ایران با قیام و انقاب خود، جمهوری اسامی را برپا کردند و به قانون اساسی ر ی دادند و با شرکت طور که مردم ایران با قیام و انقاب خود، جمهوری اسامی را برپا کردند و به قانون اساسی ر طور که مردم ایران با قیام و انقاب خود، جمهوری اسامی را برپا کردند و به قانون اساسی ر
جمهوری و شوراهای شهر و روستا، هم در امور کشور 
ی دادند و با شرکت  میکنند؛ همانطور که مردم ایران با قیام و انقاب خود، جمهوری اسامی را برپا کردند و به قانون اساسی ر

دائمی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسامی، ریاست
دخالت میکنند و هم پایبندی خود را به اصل نظام اسامی و قانون اساسی نشان میکنند و هم پایبندی خود را به اصل نظام اسامی و قانون اساسی نشان میکنند و هم پایبندی خود را به اصل نظام اسامی و قانون اساسی نشان میدهند. 

هوری های رای در جهان چیست می و سایر ج هوری اس لی ج  تفاو ا

رب ا  کوم  ر د با  ا کوم مرد  ا  ت
البته، جمهوری اسامی با دیگر جمهوری ها یک تفاوت اساسی دارد و آن تفاوت، این است که جمهوری اسامی براساس قوانین 
اسام تشکیل می شود و قانون گذاران وظیفه دارند بر محور دستورات الهی قانون تنظیم کنند و مسئوالن باید در این چارچوب، 
جامعه را اداره نمایند. به طور مثال، یکی از مهم ترین دستورات خداوند، برنامه ریزی برای سعادت اخروی و کمال معنوی است. 
حکومت اسامی، عاوه بر تاش برای رفاه و آسایش عمومی، باید جامعه را به گونه ای اداره کند که توجه مردم به کمال حقیقی 

و سعادت ابدی در آخرت بیشتر شود و زمینه های فساد و بی توجهی به آخرت کاهش یابد. 
اما جمهوری ها و دموکراسی های رایج در جهان، به خصوص در کشورهای غربی که مبتکر این قبیل دموکراسی ها هستند، هدف 
خود را بیشتر برآوردن تمایات و خواسته های دنیوی مردم قرار داده ند و نسبت به ارزش های الهی کم توجه یا بی توجه هستند. 

البته، جمهوری اسامی با دیگر جمهوریها یک تفاوت اساسی دارد و آن تفاوت، این است که جمهوری اسامی براساس قوانین ها یک تفاوت اساسی دارد و آن تفاوت، این است که جمهوری اسامی براساس قوانین 
گذاران وظیفه دارند بر محور دستورات الهی قانون تنظیم کنند و مسئوالن باید در این چارچوب،  اسام تشکیل می
ریزی برای سعادت اخروی و کمال معنوی است. 
حکومت اسامی، عاوه بر تاش برای رفاه و آسایش عمومی، باید جامعه را به گونهای اداره کند که توجه مردم به کمال حقیقی 

توجهی به آخرت کاهش یابد. و سعادت ابدی در آخرت بیشتر شود و زمینه
اما جمهوریها و دموکراسیهای رایج در جهان، به خصوص در کشورهای غربی که مبتکر این قبیل دموکراسیهای رایج در جهان، به خصوص در کشورهای غربی که مبتکر این قبیل دموکراسیهای رایج در جهان، به خصوص در کشورهای غربی که مبتکر این قبیل دموکراسیها هستند، هدف 
خود را بیشتر برآوردن تمایات و خواستههای دنیوی مردم قرار دادهند و نسبت به ارزشهای الهی کمتوجه یا بیتوجه هستند. 

هوری های مختلفی در دنیا وجود دارد  چرا ج

اصوالً هر حکومتی در هر جامعه ای بر پایءه یک بینش خاص که توسط رهبران فکری آن جامعه تبلی می شود، به وجود می آید. 
به همین جهت، جمهوری های مختلفی مانند جمهوری لیبرال، جمهوری سوسیالیستی و جمهوری دموکراتیک در جهان وجود 

دارد. از آن جا که بینش و تفکر عموم مردم کشور ما، اسامی است، به طور طبیعی جمهوری کشور ما »اسامی« شده است. 

ای بر پایءه یک بینش خاص که توسط رهبران فکری آن جامعه تبلی میای بر پایءه یک بینش خاص که توسط رهبران فکری آن جامعه تبلی میشود، به وجود می

جا که بینش و تفکر عموم مردم کشور ما، اسامی است، به طور طبیعی جمهوری کشور ما »جا که بینش و تفکر عموم مردم کشور ما، اسامی است، به طور طبیعی جمهوری کشور ما »جا که بینش و تفکر عموم مردم کشور ما، اسامی است، به طور طبیعی جمهوری کشور ما »اسامی«



۱۹۴

دین و زندگی 2 یازدهم ـ درس پانزدهمدین و زندگی 2 یازدهم ـ درس پانزدهم

به عبارت مشابه در کتاب درسی دقت کنید:

ول م

به وجود آمدن حکومت های متنوعگسترش جوامع و بیشترشدن تجربه ها 

به وجود آمدن جمهوری های مختلفبینش خاص رهبران جوامع

هوری های رای در جهان چیست  می و سایر ج هوری اس ر ج  ی تفاو دی

یکی دیگر از وظایف حکومت اسامی برقراری عدالت اجتماعی و تاش برای آسایش و رفاه مردم است تا فاصلءه طبقاتی کم تری 
پدید آید؛ اما دموکراسی هایی که بر پایءه نظام سرمایه داری شکل گرفته اند، به این اصل توجه ندارند و همین امر سبب شده است 

که نیمی از ثروت دنیا در دست گروه محدودی از ثروتمندان باشد. 

یکی دیگر از وظایف حکومت اسامی برقراری عدالت اجتماعی و تاش برای آسایش و رفاه مردم است تا فاصلءه طبقاتی کمیکی دیگر از وظایف حکومت اسامی برقراری عدالت اجتماعی و تاش برای آسایش و رفاه مردم است تا فاصلءه طبقاتی کمتری 
هایی که بر پایءه نظام سرمایههایی که بر پایءه نظام سرمایههایی که بر پایءه نظام سرمایهداری شکل گرفتهداری شکل گرفتهداری شکل گرفته

که نیمی از ثروت دنیا در دست گروه محدودی از ثروتمندان باشد. که نیمی از ثروت دنیا در دست گروه محدودی از ثروتمندان باشد. 

ا نیاز به داشتن حکومت و حاکم را در کردند.  ت ند  ا   انسان ها از 

ول م ا  کوم  و   ت
1( گسترش جوامع بشری 

2( افزایش تجربه ها 

 ویژگی  های حکومت پیشنهادی اسام
ور ال مرد به وجود آمده باشد   ور  د 1( با 

ور ر مرد اداره شود   2( با 
م ن  اداره شود   و 3( براساس 

ر م  ور   
ور ب مرد به وجود آمد   نق ا   1( با 

ور نا اداره می شود   ر  ابا   نت 2( با شرک مرد در 
م ن  اداره شود   و کا   3( براساس 

ابا  نت ور مرد در  ر   

ول م 1( تعیین سرنوشت خود 
ول م 2( دخالت در امور کشور 

ول م 3( اعام پایبندی به نظام اسامی و قانون اساسی 

و  ا  ت  
ر  ا م  

ا ور 

اصلی  تفاوت   )1
و اساسی

اد  ق   ق ال  ک و  اداره می شود  و  تشکیل  ن   و براساس  اسامی  جموری 
ر را اصل قرار می دهد.  ر مرد در 

و مرد ر هدف خود قرار داده و به  ا دن ته  و ا   رد ت سایر جمهوری ها، بر
ارزش های الهی کم توجه یا بی توجه اند. 

2( تفاوت دوم
قات را وظیفءه خود می داند.   ءه  ا ا  ک کرد  ت ل  د ر  ر حکومت اسامی بر
، به همین دلیل نیمی از  ر شکل گرفته اند  ه د رما ا  سایر جمهوری ها بر پایءه ن

ول م ثروت جهان در دست گروهی محدود است. 
ر علت به وجود آمدن جمهوی های مختلف است.  ا ر ا   ب 

ول  م م می باشد.  م است  جمهوری کشور ما   چون بینش عموم مردم کشور ما 
هد دارد یتی را بر  و می چیست و چه مس ءه اس قیه در جام ی  ا و  جای

ر ف ر ا
، وظیفءه رهبری جامعه را بر عهده می گیرد و می کوشد تا با پیروی از  ولی فقیه به عنوان نایب و جانشین رسول خدا و امامان
آن بزرگواران و سرمشق قراردادن آن ها، جامعه را اداره کند. البته به این نکته باید توجه کنیم که در اسام، رهبری و حکومت، یک 
مسئولیت سنگین است، نه یک ابزار برای رسیدن به امکانات و امیال و لذت های دنیوی. به همین دلیل ولی فقیه می کوشد رسول 
خدا و امامان معصوم را سرمشق قرار دهد و با داشتن یک زندگی ساده و معمولی، پیوندی قلبی و عاطفی با مردم برقرار کند. 

، وظیفءه رهبری جامعه را بر عهده می فقیه به عنوان نایب و جانشین رسول خدا و امامان

کوشد رسول 
ها، جامعه را اداره کند. البته به این نکته باید توجه کنیم که در اسام، رهبری و حکومت، یک 

مسئولیت سنگین است، نه یک ابزار برای رسیدن به امکانات و امیال و لذتهای دنیوی. به همین دلیل ولی
خدا و امامان معصومخدا و امامان معصوم را سرمشق قرار دهد و با داشتن یک زندگی ساده و معمولی، پیوندی قلبی و عاطفی با مردم برقرار کند.  را سرمشق قرار دهد و با داشتن یک زندگی ساده و معمولی، پیوندی قلبی و عاطفی با مردم برقرار کند. 



۱۹۵

رهبری و مردم

د  رما ه م  ند در   د  . ر  ل   ورءه  ءه   د  ا م ک ر کر ر ب ام ر  ا ر ول  ات که م ک  
مر  ی ا هم و شاورهم  فر  نهم و است ا  و  وا م  نف قل  لی ا ا  و كنت  هم و  نت  له  ا ر م ا «
رد تو  و   دل بود   د ر ت  . نا نر شد ل با  ر  توكلی به م له یح ا ن ا له  لی ا توك  زمت  ا 
ت  ر و ت  نا مشور ک   مر  ک  در  کار با  نا  ر  بر  نا در د م شدند    ک ر

رد.« ا ر د د د د توک ک ا که  د توک ن بر 
د  ر ت م ک ام ر بر  ا د ول  ب ن م ورءه  ل  ءه  در 

ر   ر ک   کا د  ر   ام ا   ی ا  لی له كان  ن ا قی  نا ری و ا ا له و  ت ا ی ات ا ن یها ا »یا 
». ک  نا  ند د د ا مک که  قا  ا م

کر ت شد  ر  ام ا بر  ول  ه م د  د  ب م ک ه ت در  د 
فرلهم( 2( برای آنان آمرزش بخواهد )و است ا 1( از مسلمانان درگذرد )فاعف عنهم( 

ا عزمت فتوکل علی اللّه( 4( بر خدا توکل کند )فا 3( با مسلمانان مشورت کند )و شاورهم فی االمر( 
6( از کافران و منافقان اطاعت نکند )ال تطع الکافرین و المنافقین( 5( از خدا پروا کند )اتق اللّه(  
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َو لَْو كُْنَت َفظ�ا َغلِيَظ الَْقلِْب ............................................................................................................................  اگر تندخو و سخت دل بودی

وا ِمْن َحْولَِك ............................................................................................................................................  از گرد تو پراکنده می شدند َالنَْفضُّ

...................................................................................................................................................................  پس از آنان درگذر َفاْعُف َعْنُهْم 

َو اْسَتْغِفْر لَُهْم ...............................................................................................................................................  و برای آنان، آمرزش طلب کن

َو َشاِوْرُهْم ِفی اْألَْمِر ..................................................................................................................................  و در این کار با آنان مشورت کن

َفإَِذا َعزَْمَت َفَتَوكَّْل َعلَی اللَِّه ............................................................................................................  و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل نما

.....................................................................................................................  که خدا توکل کنندگان را دوست دارد.  إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمَتوَكِّلِيَن 

آل عمران، ۱۵۹

ه وظایف رهبر جامعءه اسامی و  م

 این آیه خطاب به پیامبر است و وظایفی را برای ایشان برمی شمرد. چون ایشان حاکم جامعءه اسامی بوده، می توان گفت این وظایف مربو 
به همءه حاکمان است. 

ٍ مَِن اللَِّه لِنَْت لَُهم» «فَبَِما َرحَْم  رهبر جامعءه اسامی وظیفه دارد با مردم مهربان باشد.  

ٍ مَِن اللَِّه لِنَْت لَُهم» «فَبَِما َرحَْم  مهربان و نرم شدن پیامبر با مردم نتیجءه )معلوِل( مهر و رحمت خداوند است.  

« َ ِ «اَلنَْفضوا مِْن حَْول  تفرقءه مردم و همبستگی نداشتن جامعءه اسامی )معلوِل( درشت خو و خشن بودن رهبر جامعه )علت( است.  

« َ ِ «مِْن حَْول  رهبر باید به گونه ای رفتار کند که اتحاد مردم حول و بر محور رهبری حف شود.  

ِْفْر لَُهْم» «فَاعُْف َعْنُهْم َو اْسَت  رهبر جامعه وظیفه دارد خطاهای مردم را ببخشد و برای آنان از خدا طلب آمرزش کند.  

َْمرِ» ْ «َو َشاوِْرهُْم فِ ا  رهبر جامعه وظیفه دارد با مردم مشورت کند.  

ا َعَزْمَت» َ ِ «فَ  رهبر جامعءه اسامی باید با جدیت و قاطعیت جامعه را پیش ببرد.  



۱۹۶

دین و زندگی 2 یازدهم ـ درس پانزدهم

ْل َعلَی اللَِّه» «فََتوَکَّ  رهبر جامعه باید پس از مشورت و تصمیم گیری، بر خدا توکل کند و نتیجءه کارها را به او بسپارد.   

 در سال گذشته خواندیم که توکل جایگزین تنبلی و بی تحرکی افراد نیست. این آیه نیز توکل را پس از مشورت 
و تصمیم گیری و اجرا بیان می کند و بر این مفهوم تأکید دارد. 

..........................................................................................................................................  ای پیامبر، از خدا پروا کن يَا أَيَُّها النَِّبیُّ اتَِّق اللَّه 

............................................................................................................  و از کافران و منافقان اطاعت مکن َو َال تُِطعِ الْكَاِفِريَن َو الُْمَناِفِقيَن 

............................................................................................................................  که خداوند، دانای حکیم است. إِنَّ اللََّه كَاَن َعلِيًما َحِكيًما 

احزاب، ۱

ه وظایف رهبر جامعءه اسامی و  م

 این آیه خطاب به پیامبر است و وظایفی را برای ایشان برمی شمرد. چون ایشان حاکم جامعءه اسامی بود، می توان گفت این وظایف مربو به 
همءه حاکمان است. 

«اتَِّق اللَّهَ»  رهبر جامعءه اسامی باید باتقوا باشد؛ یعنی نفسش را در برابر گناهان حف کند.  

 دشمنان می خواهند که استقال جامعءه اسامی را از بین ببرند و رهبر وظیفه دارد از نفو بیگانگان جلوگیری 
کرده و استقال جامعه را حف کند.  

 رهبر جامعءه اسامی زمانی می تواند در برابر دشمنان بایستد و استقال کشور را حف کند )معلول( که تقوا داشته باشد )علت(.
 آیءه «َو لَْن یَْجَعَل اللَّهُ لِلَْکافِرِیَن عَلَی الُْمْؤمِنیَن َسبِیًا: و خداوند هرگز راهی برای سلطءه کافران بر مؤمنان قرار نداده است.« نیز بیانگر قاعدءه نفی سبیل 

و حف استقال کشور است، پس با عبارت »َو اَل تُِطِع الَْکافِرِیَن َو الُْمَنافِِقیَن« هم مفهوم می باشد.

یت  كند ا می باید با  ام اس ه برای اجرای ا ر جام  چرا ره

برخی از وظایف رهبر جامعءه اسامی که از قرآن کریم، روایات و سیرءه معصومین بزرگوار به دست می آید، عبارت اند از:
ه رهبر جامعءه اسامی عاوه بر این که سعی می کند تمام اقداماتش  ام ل در  تور  کا  د ر   ت بر 
بر اساس اصول اسامی باشد، از جمله عمل بر اساس مساوات و نگاه برابر به آحاد جامعه داشته باشد، می کوشد جامعه مطابق با 
دستورات دین اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی خار نشوند. انجام این مسئولیت، گرچه ممکن است سبب نارضایتی برخی 

شود، اما چون نتیجه اش رستگاری مردم است، باید با قاطعیت پیگیری گردد. 

کوشد جامعه مطابق با 
دستورات دیندستورات دیندستورات دین اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی خار نشوند. انجام این مسئولیت، گرچه ممکن است سبب نارضایتی برخی  اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی خار نشوند. انجام این مسئولیت، گرچه ممکن است سبب نارضایتی برخی  اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی خار نشوند. انجام این مسئولیت، گرچه ممکن است سبب نارضایتی برخی  اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی خار نشوند. انجام این مسئولیت، گرچه ممکن است سبب نارضایتی برخی  اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی خار نشوند. انجام این مسئولیت، گرچه ممکن است سبب نارضایتی برخی  اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی خار نشوند. انجام این مسئولیت، گرچه ممکن است سبب نارضایتی برخی 

اش رستگاری مردم است، باید با قاطعیت پیگیری گردد. اش رستگاری مردم است، باید با قاطعیت پیگیری گردد. 

�يدواژه ها: اجرای احکام � نگاه برابر به آحاد جامعه � نارضایتی برخی مردم � قاطعیت

ف می كند ز كشور را  ل و  ونه استق ر چ  ره

ا کشورهای بیگانه، به خصوص قدرت های بزرگ، همواره درصدد سلطه بر  ان و ب ر  ن و ل کشور   تق   
کشورهای دیگر هستند و از روش های مختلف برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند. یکی از روش های آنان فشار اقتصادی و 
روانی است. رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راه های سلطه، تاش می کند عزت و استقال کشور از دست نرود. 

های بزرگ، همواره درصدد سلطه بر 
های آنان فشار اقتصادی و های آنان فشار اقتصادی و های آنان فشار اقتصادی و 
روانی است. رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راهروانی است. رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راههای سلطه، تاش میکند عزت و استقال کشور از دست نرود. 

�يدواژه ها: قدرت های بزرگ � سلطه � فشار اقتصادی و روانی � استقامت مردم � حف عزت و استقال

1 عبارت «َو اَل تُِطِع الَْکافِرِیَن َو الُْمَنافِقیَن: و از کافران و منافقان اطاعت مکن« بیانگر حف استقال کشور و جلوگیری از نفو بیگانگان از وظایف رهبری است.
2 آیءه «َو لَْن یَْجَعَل اللَُّه لِلَْکافِریَن َعلَی  الُْمْؤمِنیَن َسبِیًا: و خداوند هرگز راهی برای سلطءه کافران بر مؤمنان قرار نداده است.« بیانگر قاعدءه نفی سبیل 

بوده و به مسئولیت حف استقال کشور و جلوگیری از نفو بیگانگان اشاره دارد. 

ا  َ ِ فَ َْمرِ  ْ ا َو َشاوِْرهُْم فِی 
ْل َعلَی اللَِّه َعَزْمَت فََتوَکَّ

« َو اَل تُِطِع الَْکافِرِیَن 
َو الُْمَنافِِقیَن»



۱۹۷

رهبری و مردم

یری می كند یم  ونه ت می چ ءه اس ر جام یری میكند ره یم ونه ت می چ ءه اس ر جام  ره

ا مشور از آن جا که ادارءه یک جامعه و رهبری آن به سوی پیشرفت و عدالت و تعالی، با بهره گرفتن از  ر بر  ت 
اندیشه های اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت با نخبگان تصمیم های الزم را بگیرد. امروزه در جامعءه ما، عاوه 
بر اشخاص، نهادهای مختلفی هستند که به صورت پیوسته به رهبری مشورت می دهند؛ مانند: مجمع تشخیص مصحلت نظام، شورای 
عالی انقاب فرهنگی، مجلس شورای اسامی، شورای عالی امنیت ملی، جامعءه مدرسین حوزءه علمیءه  قم و شورای عالی حوزه های علمیه. 

اندیشههای اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت با نخبگان تصمیمهای اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت با نخبگان تصمیمهای اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت با نخبگان تصمیمهای اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت با نخبگان تصمیمهای اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت با نخبگان تصمیمهای اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت با نخبگان تصمیمهای اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت با نخبگان تصمیمهای اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت با نخبگان تصمیمهای اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت با نخبگان تصمیم
بر اشخاص، نهادهای مختلفی هستند که به صورت پیوسته به رهبری مشورت میبر اشخاص، نهادهای مختلفی هستند که به صورت پیوسته به رهبری مشورت میبر اشخاص، نهادهای مختلفی هستند که به صورت پیوسته به رهبری مشورت می

�يدواژه ها: مشورت � اندیشه های اندیشمندان � نهادهای مختلف جامعه

َْمرِ: و در این کار با آن ها مشورت کن« به تصمیم گیری براساس مشورت از وظایف رهبری اشاره دارد.  ْ عبارت شریفءه »َو َشاوِْرهُْم فِ ا

ی كند ونه زند می باید چ ءه اس ر جام  ره

ت رهبر به دنبال توسعءه مال و ثروت و تشکیل یک زندگی اشرافی و تجماتی حتی از طریق مشروع نیست. گرچه  اد   
سای جمهور و پادشاهان، از قبیل داشتن خانه های گران قیمت، استفاده از بهترین سرویس ها و مبلمان  امروزه زندگی اشرافی ر
در خانه، استراحت و تفریح در زیباترین سواحل و جزایر دنیا، داشتن ده ها اتومبیل شیک، برگزاری مهمانی های پرهزینه و شرکت 
در مجالس لهو، با هزینءه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی، یک امر عادی است، اما رهبر با الگو قراردادن اولیای دین، همواره 

یک زندگی ساده را دنبال می کند. 

رهبر به دنبال توسعءه مال و ثروت و تشکیل یک زندگی اشرافی و تجماتی حتی از طریق مشروع نیست. گرچه رهبر به دنبال توسعءه مال و ثروت و تشکیل یک زندگی اشرافی و تجماتی حتی از طریق مشروع نیست. گرچه رهبر به دنبال توسعءه مال و ثروت و تشکیل یک زندگی اشرافی و تجماتی حتی از طریق مشروع نیست. گرچه 

در مجالس لهو، با هزینءه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی، یک امر عادی است، اما رهبر با الگو قراردادن اولیای دین، همواره در مجالس لهو، با هزینءه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی، یک امر عادی است، اما رهبر با الگو قراردادن اولیای دین، همواره در مجالس لهو، با هزینءه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی، یک امر عادی است، اما رهبر با الگو قراردادن اولیای دین، همواره در مجالس لهو، با هزینءه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی، یک امر عادی است، اما رهبر با الگو قراردادن اولیای دین، همواره در مجالس لهو، با هزینءه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی، یک امر عادی است، اما رهبر با الگو قراردادن اولیای دین، همواره در مجالس لهو، با هزینءه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی، یک امر عادی است، اما رهبر با الگو قراردادن اولیای دین، همواره در مجالس لهو، با هزینءه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی، یک امر عادی است، اما رهبر با الگو قراردادن اولیای دین، همواره در مجالس لهو، با هزینءه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی، یک امر عادی است، اما رهبر با الگو قراردادن اولیای دین، همواره در مجالس لهو، با هزینءه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی، یک امر عادی است، اما رهبر با الگو قراردادن اولیای دین، همواره 
یک زندگی ساده را دنبال می

�يدواژه ها: زندگی اشرافی � الگوگرفتن از اولیای دین 

 ولی فقیه به عنوان نایب و جانشین رسول خدا و امامان باید این بزگواران را سرمشق خود قرار داده و با داشتن یک زندگی ساده )علت(، پیوندی 
قلبی و عاطفی با مردم برقرار کند )معلول(.

ر  ف ر ا
م ءه  ام

اجرای  برای  تاش   )1
احکام و دستورات الهی 

در جامعه 

ن  اداره شود.  و اب  چون جامعه اسامی است باید م
عمل کردن براساس مساوات و نگاه برابر داشتن به آحاد جامعه

اجرای احکام اسامی  
. ول م ت برخی مردم را به همراه دارد  ا 1( نار

ار مردم می شود )معلول(. ت 2( سبب ر
ا اجرا شود.  چون سبب رستگاری مردم می شود باید با 

استقال  حف   )2
از  جلوگیری  و  کشور 

نفو بیگانگان  

ه بر سایر کشورها را می خواهند.  کشورهای بیگانه همواره 
ن است.  اد  ر ت شار  یکی از راه های سلطه طلبی 

نحوءه اجرای این مسئولیت
ر د ا تقام   و مرد به  1( د

ه ا  ت ر  2( ب

3( تصمیم گیری 
براساس مشورت

ا است.   د  مت ش ند ا  شه  ند شر حرکت جامعه به سوی پیشرفت و عدالت و تعالی، بهره گرفتن از 
در کشور ما نهادهای مختلفی به رهبری مشورت می دهند. 

4( ساده زیستی 
 . زندگی اشرافی حتی اگر مشروع باشد نیز سزاوار رهبر جامعءه اسامی ن

اد را دنبال می کند.  ند  ا د  ل د  رد ر و  ل رهبر با 
اد دارند ه به س می هر كدام چه نقشی در رسیدن جام ءه اس ر و مردم در جام  ره

ر مرد  ر
همان طور که بیان شد، رهبر جامعءه اسامی، رهبری کسانی را بر عهده دارد که می خواهند در سایءه قوانین اسام به رستگاری برسند. 

در چنین جامعه ای، همان طور که مسئولیت رهبری با سایر رهبران متفاوت است، مردم نیز نگاهی متفاوت به رهبری دارند. رهبر برای 
آنان پیشوایی است که با قدم گذاشتن در مسیر کمال و عدالت، سایر مردم را به پیمودن راه فرامی خواند. مردم نیز تاش می کنند با همت 

و پشتکار خود، وی را همراهی کنند و قافله ساالر را در همءه عرصه ها و به خصوص در آن جا که سختی ها بروز می کنند، تنها نگذارند. 

خواهند در سایءه قوانین اسام به رستگاری برسند. 

آنان پیشوایی است که با قدمگذاشتن در مسیر کمال و عدالت، سایر مردم را به پیمودن راه فرامیخواند. مردم نیز تاش می
کنند، تنها نگذارند.  و پشتکار خود، وی را همراهی کنند و قافله



۱۹۸

دین و زندگی 2 یازدهم ـ درس پانزدهمدین و زندگی 2 یازدهم ـ درس پانزدهم

تاریخ زندگی انبیا و امامان و تجربءه انقاب اسامی نشان می دهد که همواره مستکبران و زورگویان جهان با حکومتی که بخواهد 
خره آن را از پا در آورند.  مستقل باشد و مطابق با خواسته های آنان عمل نکند، مقابله می کنند تا با

در حقیقت، در نظام و حکومت اسامی، مشارکت و همراهی مردم پایه و اساس پیشرفت است و بدون حضور و مشارکت آنان، 
حکومت اسامی دستاوردی نخواهد داشت. 

مستقل باشد و مطابق با خواستهمستقل باشد و مطابق با خواستهمستقل باشد و مطابق با خواستههای آنان عمل نکند، مقابله می
در حقیقت، در نظام و حکومت اسامی، مشارکت و همراهی مردم پایه و اساس پیشرفت است و بدون حضور و مشارکت آنان، 

رور دارد ی كشور  ست د و ه ف و رور دارد چرا  ی كشور  ست د و ه ف و رور دارد چرا  ی كشور  ست د و ه ف و  چرا 

با توجه به نکات فوق، مردم نیز مسئولیت هایی نسبت به رهبر دارند که برخی از آنان عبارت اند از:
ا همان طور که تفرقه و پراکندگی، به سرعت یک حکومت را از پای در می آورد و سلطه گران را بر  ت ت  د    
کشور مسلط می کند، همبستگی اجتماعی، کشور را قوی می کند و به رهبری امکان می دهد که برنامه های اسامی را به اجرا درآورد.

طور که تفرقه و پراکندگی، به سرعت یک حکومت را از پای درطور که تفرقه و پراکندگی، به سرعت یک حکومت را از پای درطور که تفرقه و پراکندگی، به سرعت یک حکومت را از پای درطور که تفرقه و پراکندگی، به سرعت یک حکومت را از پای درطور که تفرقه و پراکندگی، به سرعت یک حکومت را از پای درطور که تفرقه و پراکندگی، به سرعت یک حکومت را از پای درمیمیمیآورد و سلطهآورد و سلطهآورد و سلطهگران را بر گران را بر گران را بر 
دهد که برنامهدهد که برنامهدهد که برنامههای اسامی را به اجرا درآورد.های اسامی را به اجرا درآورد.های اسامی را به اجرا درآورد. کشور مسلط میکشور مسلط میکشور مسلط میکند، همبستگی اجتماعی، کشور را قوی میکند، همبستگی اجتماعی، کشور را قوی میکند، همبستگی اجتماعی، کشور را قوی میکند، همبستگی اجتماعی، کشور را قوی میکند، همبستگی اجتماعی، کشور را قوی میکند، همبستگی اجتماعی، کشور را قوی میکند، همبستگی اجتماعی، کشور را قوی میکند، همبستگی اجتماعی، کشور را قوی میکند، همبستگی اجتماعی، کشور را قوی می

�يدواژه ها: وحدت � تفرقه � اجرای برنامه های اسامی

ری را در مقابله با مش یاری كنند ونه می توانند ره  مردم چ

بر مشک هر کشوری در مسیر رسیدن به استقال و کمال با مشکات بزرگ و کوچکی روبه رو  ر در بر د ا تقام    
می شود؛ همان گونه که کشور ما از ابتدای انقاب اسامی مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت، پس مردم باید با استقامت خود، 

فرصت و توان مقابله با مشکات داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم کنند.  

 هر کشوری در مسیر رسیدن به استقال و کمال با مشکات بزرگ و کوچکی روبه هر کشوری در مسیر رسیدن به استقال و کمال با مشکات بزرگ و کوچکی روبه
گونه که کشور ما از ابتدای انقاب اسامی مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت، پس مردم باید با استقامت خود، گونه که کشور ما از ابتدای انقاب اسامی مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت، پس مردم باید با استقامت خود، گونه که کشور ما از ابتدای انقاب اسامی مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت، پس مردم باید با استقامت خود، 

فرصت و توان مقابله با مشکات داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم کنندفرصت و توان مقابله با مشکات داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم کنندفرصت و توان مقابله با مشکات داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم کنندفرصت و توان مقابله با مشکات داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم کنندفرصت و توان مقابله با مشکات داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم کنندفرصت و توان مقابله با مشکات داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم کنند.  

�يدواژه ها: رسیدن به استقال و کمال � یاری رهبری در برابر مشکات خارجی و داخلی

حف استقال کشور و جلوگیری از نفو بیگانگان را از وظایف رهبری بیان کردیم. طبق این وظیفه، رهبری باید برای حف عزت و استقال کشور مردم 
را به استقامت و پایداری دعوت کند. پس می توان گفت وظیفءه حف استقال کشور توسط رهبر و استقامت و پایداری مردم مکمل یکدیگر هستند. 

ی جهان ا داشته باشند ا می باید از شرای سیاسی و اجت ءه اس  چرا مردم جام

ا برای تصمیم گیری صحیح در برابر قدرت های ستمگر دنیا، اطاع از شرایط سیاسی و  ت ا   ا  ا    
اجتماعی جهان، ضروری است. ما باید بتوانیم به  گونه ای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشه های تفرقه افکنانءه 
آنان بزنیم و خود کم ترین آسیب را ببینیم. ناراحتی دشمنان از عمل ما یا خوشحالی و شادی آنان از رفتار ما، می تواند یکی از 

معیارهای درستی و نادرستی عملکرد ما باشد.  

برای تصمیمگیری صحیح در برابر قدرتهای ستمگر دنیا، اطاع از شرایط سیاسی و 
ای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشهای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشهای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشههای تفرقههای تفرقههای تفرقهافکنانءه  اجتماعی جهان، ضروری است. ما باید بتوانیم به اجتماعی جهان، ضروری است. ما باید بتوانیم به اجتماعی جهان، ضروری است. ما باید بتوانیم به 

آنان بزنیم و خود کمآنان بزنیم و خود کمآنان بزنیم و خود کمترین آسیب را ببینیم. ناراحتی دشمنان از عمل ما یا خوشحالی و شادی آنان از رفتار ما، میترین آسیب را ببینیم. ناراحتی دشمنان از عمل ما یا خوشحالی و شادی آنان از رفتار ما، می
معیارهای درستی و نادرستی عملکرد ما باشد.  معیارهای درستی و نادرستی عملکرد ما باشد.  

�يدواژه ها: اطاع از شرایط سیاسی و اجتماعی � تصمیم گیری صحیح � بیشترین ضربه به مستکبران و کم ترین آسیب � معیار عملکرد ما

می باشند ام اس ر در اجرای ا ان ره ونه می توانند پشتی  مردم چ

ان براساس فرمان خداوند، همءه افراد جامعءه اسامی نسبت به یکدیگر مسئول اند و مانند سوارشدگان  ا   مشارک در ن
در یک کشتی هستند. اگر گناهانی در جامعه روا پیدا کند، فقط گناهکاران عذاب نمی شوند؛ بلکه همءه کسانی که در برابر 
انجام گناه در جامعه سکوت کرده اند نیز باید پاسخگو باشند. بنابراین، همءه ما باید ناظر فعالیت های اجتماعی باشیم و در صورت 
مشاهدءه گناه توسط هر کس، وظیفءه امر به معروف و نهی از منکر را با روش درست انجام دهیم. این مشارکت سبب می شود که 

رهبر، همءه افراد جامعه را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت وظایف اسامی برای رهبر جامعه آسان تر شود.  

براساس فرمان خداوند، همءه افراد جامعءه اسامی نسبت به یکدیگر مسئولبراساس فرمان خداوند، همءه افراد جامعءه اسامی نسبت به یکدیگر مسئولاند و مانند سوارشدگان اند و مانند سوارشدگان 
شوند؛ بلکه همءه کسانی که در برابر 

براساس فرمان خداوند، همءه افراد جامعءه اسامی نسبت به یکدیگر مسئول
در یک کشتی هستند. اگر گناهانی در جامعه روا پیدا کند، فقط گناهکاران عذاب نمی

انجام گناه در جامعه سکوت کردهانجام گناه در جامعه سکوت کردهاند نیز باید پاسخگو باشند. بنابراین، همءه ما باید ناظر فعالیتاند نیز باید پاسخگو باشند. بنابراین، همءه ما باید ناظر فعالیتاند نیز باید پاسخگو باشند. بنابراین، همءه ما باید ناظر فعالیتاند نیز باید پاسخگو باشند. بنابراین، همءه ما باید ناظر فعالیتهای اجتماعی باشیم و در صورت 
مشاهدءه گناه توسط هر کس، وظیفءه امر به معروف و نهی از منکر را با روش درست انجام دهیم. این مشارکت سبب می

رهبر، همءه افراد جامعه را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت وظایف اسامی برای رهبر جامعه آسانرهبر، همءه افراد جامعه را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت وظایف اسامی برای رهبر جامعه آسان

�يدواژه ها: سوارشدگان در کشتی � عذاب همگانی � امر به معروف و نهی از منکر � پشتیبانی از رهبر

اعضای جامعه به سوارشدگان بر کشتی تشبیه شده اند. بدین معنا که اگر کسی گناهی کرد و صدمه ای به کشتی زد و کشتی غرق شد، همءه سرنشینان 
کشتی غرق خواهند شد. 



۱۹۹

رهبری و مردم

ه یاری كنند ری را در ادار جام ونه می توانند ره ه یاری كنند مردم چ ری را در ادار جام ونه میتوانند ره  مردم چ

ا در برخی موارد که اهداف و آرمان های اجتماعی در برابر منافع فردی قرار می گیرند، باید  ت د  د به  لو د  
بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تاش کنیم. مثاً خرید کاالی ایرانی سبب می شود که کارخانه های 
داخلی به تولید خود ادامه دهند و مانع بیکاری صد ها هزار کارگر شوند. همین عمل به  طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری 

شده و کمک خوبی به حکومت و رهبری است که بتوانند در ادارءه جامعه موفق تر باشند.

 در برخی موارد که اهداف و آرمانهای اجتماعی در برابر منافع فردی قرار میهای اجتماعی در برابر منافع فردی قرار میهای اجتماعی در برابر منافع فردی قرار می
بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تاش کنیم. مثاً خرید کاالی ایرانی سبب میبتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تاش کنیم. مثاً خرید کاالی ایرانی سبب میبتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تاش کنیم. مثاً خرید کاالی ایرانی سبب می

طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری 
شده و کمک خوبی به حکومت و رهبری است که بتوانند در ادارءه جامعه موفق

�يدواژه ها: اهداف اجتماعی � منافع فردی � خرید کاالهای ایرانی � کمک به رهبری در ادارءه جامعه

 در جامعءه اسامی رهبر جامعه، انسان پیشرویی است که با قدم گذاشتن در مسیر کمال و عدالت، مردم را به این راه فرامی خواند و مردم نیز او را 
همراهی می کنند و در سختی ها تنها نمی گذارند.

 اساس پیشرفت حکومت اسامی، مشارکت و همراهی مردم است.

ا  ول  م  
مرد

1( وحدت و 
همبستگی اجتماعی

د   ولنتایج   م 1( قوی شدن کشور 
ول م ن   و ر  2( یاری رهبری برای 

ه   ر .عواقب ت ول م 1( حکومت از پای درمی آید 
. ول م 2( سلطه گران بر کشور مسلط می شوند 

2( استقامت و پایداری در برابر مشکات: مردم با استقامت خود  توان مقابله با مشکات داخلی و خارجی را برای 
. ول م رهبر فراهم می کنند 

3( افزایش آگاهی های 
سیاسی و اجتماعی

ر اطاع از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان است.  ت بر  ر  در بر الزمءه ت 
ود ک تر  را ببینیم.  ن   ربه ر به دش ب شتر  باید به گونه ای عمل کنیم که ب

کرد ما ت  ار در م
1( ناراحتی دشمن  عمل  ما درست بوده 

2( خوشحالی دشمن  عمل ما اشتباه بوده 

4( مشارکت در 
نظارت همگانی 

ند و مانند  ول  کر« نسبت به هم م ر  ن  م مر به م همءه افراد جامعه براساس وظیفءه »
سوارشدگان بر کشتی هستند. 

مسئولیت  این  انجام  .ثمرات  ول م ا خود می یابد  شت 1( رهبر جامعه، مردم را 
. ول م 2( اجرای احکام اسامی در جامعه آسان تر می شود 

5( اولویت دادن به 
اهداف اجتماعی 

رد بگذریم  ا  زمانی که اهداف اجتماعی و منافع فردی در برابر هم قرار می گیرند باید از م
ا تاش کنیم.  ت د  و برای 

ن  که به طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری و ادارءه موفق تر  ر ا  مثال: خرید کا
ول می شود.  م جامعه 

ومت دارد ری بر  زاران چه ا رد كار ل  

ر ءه کار
کارگزاران، همان مدیران و مسئوالن جامعه هستند که امروزه امور سه قوءّه مقننه، مجریه و قضاییه را بر عهده دارند. در واقع، 
کارگزاران یاران و کمک کنندگان به رهبرند و خادمان ملت. اگر کارگزاران جامعه، هم وظیفءه خود را به درستی بشناسند و هم 
به درستی اجرا کنند، اعتماد مردم به حکومت، روز به روز افزایش می یابد. هم چنین عملکرد غلط کارگزاران، سبب افزایش و 

انباشته شدن مشکات و ناکارآمدی حکومت خواهد شد.
استاندار سرزمین مصر کرد،  و  والی  را  اشتر نخعی  مالک  امیرالمؤمنین علی در زمان حکومت خود، وقتی که  این  رو،  از 

دستورالعملی برای او نوشت و به دست خودش داد تا براساس آن، مصر را مدیریت کند.

کارگزاران، همان مدیران و مسئوالن جامعه هستند که امروزه امور سه قوءّه مقننه، مجریه و قضاییه را بر عهده دارند. در واقع، کارگزاران، همان مدیران و مسئوالن جامعه هستند که امروزه امور سه قوءّه مقننه، مجریه و قضاییه را بر عهده دارند. در واقع، کارگزاران، همان مدیران و مسئوالن جامعه هستند که امروزه امور سه قوءّه مقننه، مجریه و قضاییه را بر عهده دارند. در واقع، 
کارگزاران یاران و کمککنندگان به رهبرند و خادمان ملت. اگر کارگزاران جامعه، هم وظیفءه خود را به درستی بشناسند و هم کنندگان به رهبرند و خادمان ملت. اگر کارگزاران جامعه، هم وظیفءه خود را به درستی بشناسند و هم کنندگان به رهبرند و خادمان ملت. اگر کارگزاران جامعه، هم وظیفءه خود را به درستی بشناسند و هم 
چنین عملکرد غلط کارگزاران، سبب افزایش و چنین عملکرد غلط کارگزاران، سبب افزایش و چنین عملکرد غلط کارگزاران، سبب افزایش و  به درستی اجرا کنند، اعتماد مردم به حکومت، روز به روز افزایش می

انباشتهشدن مشکات و ناکارآمدی حکومت خواهد شد.
استاندار سرزمین مصر کرد،  و  والی  را  اشتر نخعی  مالک  امیرالمؤمنین علی در زمان حکومت خود، وقتی که  استاندار سرزمین مصر کرد، رو،  و  والی  را  اشتر نخعی  مالک  امیرالمؤمنین علی در زمان حکومت خود، وقتی که  رو، 

دستورالعملی برای او نوشت و به دست خودش داد تا براساس آن، مصر را مدیریت کند.
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امیرالمؤمنین علی در این نوشته که به »عهدنامءه مالک اشتر« مشهور است، چنان حکیمانه و عالمانه مسئولیت کارگزاران 
را بیان کرده که هر کس آن را مطالعه کند، به عظمت فکر و درایت آن حضرت در کشورداری پی می برد. ایشان، در این نامه، 
وقتی  وظیفه ای را بیان می کند، علت آن را هم برای مالک توضیح می دهد. با مطالعءه این عهدنامه می توانیم با وظایف کارگزاران 
، همه مانند مالک نبودند، افراد  حکومت اسامی آشنا شویم. البته کارگزاران و مسئوالن حکومت در زمان امیرالمؤمنین علی

متوسط و گاه اشتباه کارانی هم بودند که امیرالمؤمنین علی از کارهای آنان ناراضی بود.

امیرالمؤمنین علی در این نوشته که به »عهدنامءه مالک اشتر«
را بیان کرده که هر کس آن را مطالعه کند، به عظمت فکر و درایت آن حضرت در کشورداری پی می

توانیم با وظایف کارگزاران  کند، علت آن را هم برای مالک توضیح می

تو  ا  در  ول  تو م ل که ت شد  در   د د.  در  ه ک ال مد  م ا  شتر ر که در   دنامءه مال  ا   ب 
ا نوشته  شود. ر    د

1 دل خویش را نسبت به مردم، مهربان کن و با همه، دوست و مهربان باش؛ چرا که مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در 
آفرینش همانند تو هستند.

2 در به دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تاش کن نه در جلب رضایت خواص که وجود رضایت عمومی، خشم خواص به تو آسیبی نمی رساند 
و با خشم عموم مردم، رضایت خواص سودی نمی بخشد.

3 کسانی را که از دیگران عیب جویی می کنند، از خود دور کن؛ زیرا در نهایت مردم عیب هایی دارند و مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن آن ها بکوشد.
4 در قبول و تصدیق سخن چین شتاب مکن؛ زبرا سخن چین در لباس نصیحت ظاهر می شود، اما خیانتکار است.

5 با ترسو مشورت نکن که در انجام دادن کارها، روحیءه تو را سست می کند.
6 هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا در این صورت، نیکوکاران به کار خیر، بی رغبت و بدکاران به کار بد، تشویق می شوند.

7 عده ای از افراد مورد اطمینان را انتخاب کن تا دربارءه وضع طبقات محروم تحقیق کنند و به تو گزارش دهند. سپس برای رفع مشکات آن ها عمل 
کن...، زیرا این گروه پیش از دیگران به عدالت نیازمندند.

8 اگر با دشمن پیمان بستی، از پیمان شکنی دشمن غافل نباش که دشمن گاهی از این راه تو را غافل گیر می کند.

ار رش هءه کار اد   ش  

دوستی و مهربانی با شهروندان
برادر و خواهر دینی و هم آیین ما هستند و  از شهروندان  زیرا برخی 
نیز  از شهروندان  برخی  به هم آیین ضروری است.  دوستی و مهربانی 

هم نوع ما هستند و مهربانی به هم نوع هم ضروری است.

زیرا اگر عموم مردم راضی باشند،  نارضایتی خواص آسیبی نمی رساند.تاش برای کسب رضایت عموم مردم

دورکردن عیب جویان از خود
زیرا اسرار مردم، بیشتر نزد رهبر جامعه است و رهبر جامعه باید بیش 

از دیگران عیب مردم را پنهان کند.

زیرا سخن چین، باطن خیانتکارانه دارد.شتاب نکردن در پذیرش خبر سخن چینان

زیرا ترسو روحیءه انسان را سست می کند.مشورت نکردن با ترسو

تفاوت گذاشتن میان آدم نیکوکار و آدم بدکار
زیرا اگر چنین نکنیم، نیکوکاران به کار خیر بی رغبت و بدکاران به کار 

بد تشویق می شوند.

انتخاب گروه تحقیق برای تهیءه گزارش از وضع محرومان و اقدام 
برای رفع مشکات آنان

زیرا این گروه بیش از دیگران به عدالت نیازمندند.

زیرا دشمن گاهی از راه پیمان شکنی انسان را غافلگیر می کند.در صورت پیمان بستن با دشمن، غافل نبودن از پیمان شکنی دشمن

ار رش هءه کار اد   ش  

دوستی و مهربانی با شهرونداندوستی و مهربانی با شهروندان
برادر و خواهر دینی و همآیین ما هستند و  از شهروندان  زیرا برخی 
نیز  از شهروندان  برخی  به همآیین ضروری است.  دوستی و مهربانی 

همنوع ما هستند و مهربانی به همنوع هم ضروری است.

زیرا اگر عموم مردم راضی باشند، نارضایتی خواص آسیبی نمیرساند.تاش برای کسب رضایت عموم مردمتاش برای کسب رضایت عموم مردم

دورکردن عیبجویان از خودجویان از خود
زیرا اسرار مردم، بیشتر نزد رهبر جامعه است و رهبر جامعه باید بیش 

از دیگران عیب مردم را پنهان کند.

زیرا سخنچین، باطن خیانتکارانه دارد.شتابنکردن در پذیرش خبر سخننکردن در پذیرش خبر سخنچینان

زیرا ترسو روحیءه انسان را سست میکند.مشورتنکردن با ترسونکردن با ترسو

تفاوتگذاشتن میان آدم نیکوکار و آدم بدکارگذاشتن میان آدم نیکوکار و آدم بدکار
زیرا اگر چنین نکنیم، نیکوکاران به کار خیر بیرغبت و بدکاران به کار 

بد تشویق میشوند.

انتخاب گروه تحقیق برای تهیءه گزارش از وضع محرومان و اقدام انتخاب گروه تحقیق برای تهیءه گزارش از وضع محرومان و اقدام 
برای رفع مشکات آنانبرای رفع مشکات آنان

زیرا این گروه بیش از دیگران به عدالت نیازمندند.

زیرا دشمن گاهی از راه پیمانشکنی انسان را غافلگیر میکند.در صورت پیمانبستن با دشمن، غافلبستن با دشمن، غافلنبودن از پیمانشکنی دشمن

: به مهر الهی با آنان نرم شدی. اگر تندخو و سخت دل بودی،  َ ِ َ الَْقلِْب اَل نَْفضوا مِْن حَْول ٍ مَِن اللَِّه لِْنَت لَُهْم َو لَْو ُکْنَت فَظا َغلِی 1 در عبارت «فَبَِما َرحَْم
از گرد تو پراکنده می شوند.« اشاره به وظیفءه مهربانی شده  است، پس با این عبارت از نامءه امام علی به مالک هم مفهوم است: »دل خویش را نسبت 
به مردم، مهربان کن و با همه دوست و مهربان باش؛ چرا که مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تو هستند.«
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رهبری و مردم

ر  چیست  هور امام  می در  ومت اس ی  یر تش ر  چیست  ت هور امام  می در  ومت اس ی  یر تش  ت

ر ما  ان  کوم  ماد بر 
امام  منتظران  و  مؤمنان  به  است،  اسامی  احکام  اجرای  در  اساسی  ضرورت  یک  این که  بر  عاوه  اسامی،  حکومت  برقراری 

مهدی فرصت می دهد که در حد توان، آن چه را برای ظهور الزم است فراهم سازند. 
در جهان امروز، مستکبران با استفاده از قدرت و امکانات خود به دنبال سرکوب اندیشءه مهدویت و اصل و اساس دینداری هستند 
ات فراوان و فرهن سازی، اصل امامت و عقیده به ظهور امام عصر را زیر  و عدالت خواهان  را سرکوب می کنند و با تبلی
سؤال می برند تا آیندءه جهان را مطابق خواسته های خود شکل دهند. در این شرایط، وجود حکومت اسامی که آرمان خود را 
آمادگی برای ظهور قرار داده، امکان مقابله با توطئه ها و تهاجم ها را فراهم می کند و امکاناتی در اختیار معتقدان و پیروان امام 

عصر قرار می دهد که می توانند آرمان مهدویت را در جهان گسترش دهند.
توسعءه  دانشمندان،  و  استادان  تربیت  و  علمیه  تلویزیون، گسترش حوزه های  و  رادیو  مانند  اتی،  تبلی از دستگاه های  استفاده 
ات دشمنان و افشای توطئه های آنان، تشکیل پایگاه و مرکزی  برنامه های آموزشی و پژوهشی مدارس و دانشگاه ها، مقابله با تبلی
برای طرفداران مهدویت در سراسر جهان برای مراجعه به این پایگاه و استفاده از امکانات الزم فرهنگی و علمی آن، از جملءه این 

امکانات است که با تشکیل حکومت اسامی در کشور ما میسر شده است. 
در حقیقت، والیت و حکومت اسامی، قلعءه محکمی است که منتظران ظهور امام عصر با پشتوانءه آن ، می توانند خود را 

« است.  برای ظهور آماده کنند و این یکی از مصداق های دقیق »انتظار فر

امام  منتظران  و  مؤمنان  به  است،  اسامی  احکام  اجرای  در  اساسی  ضرورت  یک  که 
ر ما  ان  کوم  رماد بر  ما  ان  کوم  ماد بر 
این بر  عاوه  اسامی،  حکومت  اینبرقراری  بر  عاوه  اسامی،  حکومت  برقراری 

دهد که در حد توان، آنچه را برای ظهور الزم است فراهم سازند.
در جهان امروز، مستکبران با استفاده از قدرت و امکانات خود به دنبال سرکوب اندیشءه مهدویت و اصل و اساس دینداری هستند در جهان امروز، مستکبران با استفاده از قدرت و امکانات خود به دنبال سرکوب اندیشءه مهدویت و اصل و اساس دینداری هستند 
سازی، اصل امامت و عقیده به ظهور امام عصر را زیر سازی، اصل امامت و عقیده به ظهور امام عصر را زیر  ات فراوان و فرهن و عدالتخواهان  را سرکوب میخواهان  را سرکوب میکنند و با تبلی
های خود شکل دهند. در این شرایط، وجود حکومت اسامی که آرمان خود را های خود شکل دهند. در این شرایط، وجود حکومت اسامی که آرمان خود را 

توانند آرمان مهدویت را در جهان گسترش دهند.

توانند خود را  در حقیقت، والیت و حکومت اسامی، قلعءه محکمی است که منتظران ظهور امام عصر با پشتوانءه آندر حقیقت، والیت و حکومت اسامی، قلعءه محکمی است که منتظران ظهور امام عصر با پشتوانءه آن
» »های دقیق »های دقیق »انتظار فر برای ظهور آماده کنند و این یکی از مصداق

در درس های گذشته انتظار فر را یک عمل دانستیم که بنا بر سخن امام علی محبوب ترین کارها نزد خداست و در این درس تشکیل حکومت 
اسامی را از مصادیق این عمل بیان کردیم.

ه را تشکیل می دهند.  ا ه   ر ه  م وءه مق ه   کارگزاران، مدیران و مسئوالن جامعه اند که در جمهوری اسامی 

ر  کار
. ول م اد مرد به حکومت افزایش می یابد  ت وظایف خود را بشناسند و عمل کنند  

 . ول م کوم می شود  مد  ، سبب افزایش مشکات و ناکار عملکرد غلط داشته باشند 

شتر دنامءه مال   
ر منصوب کرد، این نامه را به او نوشت.  حضرت علی پس از این که مالک را به استانداری م

ر است.  ؤم  در کشورد ل ر م کر  در  این نامه نشان دهندءه 
ر ر با  به آن ها گوشزد می کند.  ف کار ا

 دقت کنید متن عهدنامءه مالک اشتر، که در قسمت تفکیک آمده، تماماً بسیار مهم است و این قسمت از درس را به خوبی یاد بگیرید. 

کوم  تشک  ر   
ر  م در 

ول م 1( اجرای احکام اسامی در جامعه 
ول م 2( فراهم سازی مقدمات ظهور امام عصر 

ول م 3( گسترش آرمان مهدویت 
ر است.  ار  نت م قلعءه محکمی است که منتظران با پشتوانءه آن، خود را برای ظهور آماده می کنند و این، یکی از مصادیق  کوم     

د.  ا ک ور ر ب ا  کوم  ر  ا م با  ور  ا   ا   ت
ا جمهوری اسامی براساس قوانین اسام تشکیل می شود و قانون گذاران وظیفه دارند بر محور دستورات الهی قانون تنظیم کنند و مسئوالن 
باید در این چارچوب، جامعه را اداره نمایند. اما جمهوری ها هدف خود را بیشتر برآوردن تمایات و خواسته های دنیوی مردم قرار داده اند و نسبت به 

ارزش های الهی کم توجه یا بی توجه اند.
یکی دیگر از وظایف حکومت اسامی برقراری عدالت اجتماعی و تاش برای آسایش و رفاه مردم است تا فاصلءه طبقاتی کم تری پدید آید؛ اما دموکراسی هایی که 
بر پایءه نظام سرمایه داری شکل گرفته اند، به این اصل توجه ندارند و همین امر سبب شده است که نیمی از ثروت دنیا در دست گروه محدودی از ثروتمندان باشد.

کوم کشور ما  ا  ر کد     ان ر ب ا  ر کد  ک  
ی مردم و دخالت مردم در آن، نقش محوری دارد. ا »جمهوری« یعنی ر

»اسامی« یعنی براساس قوانین اسام عمل می شود.
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)سراسری زبان 94 با تغییر(-  می درست است  ام اس هوری و ن ومت ج ی های  ه با وی كدام مورد در راب
ی اکثریت مردم حاکم است، ولی در حکومت اسامی فقط رهبر و حاکم اسامی تصمیم گیرنده خواهد بود. 1( در حکومت جمهوری ر

2( برخاف دموکراسی های رایج در جهان، حکومت اسامی به دنبال خواسته های دنیوی مردم نیست و وظیفه ای الهی دارد.
3( نظام اسامی بر مبنای دستورات دین تشکیل شده و مردم با تعیین مستقیم رهبر در دو دوره، پایبندی خود را نشان داده اند.

4( مردم با قیام خود، جمهوری اسامی را برپا کرده اند و قانون گذاران نمی توانند برخاف دستورات الهی، قانون تنظیم کنند.
انند -  رینش ه ر در آ رمایند »مردم دو دسته اند دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دی لی می  ر  هدنامءه ما اشتر  با توجه به 

)سراسری خارج از کشور 94) اشر با مردم داد اند  ر چه دستوری در مورد م « پ از آن  تواند 
1( هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشد؛ زیرا در این صورت نیکوکاران به کار خیر بی رغبت می شوند.

2( دل خویش را نسبت به مردم تحت حکومت مهربان قرار بده و با همه دوست و مهربان باش.
3( مردم عیب هایی دارند که مدیر و رهبر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن این عیوب کوشا باشد.

4( مدیر و رهبر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مردم کوشا باشد.
اشد زیرا ............... و كسانی را كه اه -  سان ن ر ی وكار و بدكار در ن ز نی رمودند »هر لی در نامه ای كه به ما اشتر نوشتند  ر 

)سراسری زبان 93) ران هستند از خود دور ك زیرا ............... .  ی جویی از دی
1( در این صورت، نیکوکاران به کار خیر بی رغبت و بدکاران به کار بد تشویق می شوند � در انجام دادن کارها روحیءه تو را سست می کنند

2( رضایت عمومی مردم نیکوکار باعث بی اثرکردن خشم بدکاران خواهد شد � در انجام دادن کارها روحیءه تو را سست می کنند
3( در این صورت، نیکوکاران به کار خیر بی رغبت و بدکاران به کار بد تشویق می شوند � مدیر و رهبر باید بیشتر از همه در پنهان کردن آن ها بکوشد

4( رضایت عمومی مردم نیکوکار باعث بی اثرکردن خشم بدکاران خواهد شد � مدیر و رهبر باید بیشتر از همه در پنهان کردن آن ها بکوشد
)سراسری ریاضی 91) -  دی سخ چی شتا روا ندارد زیرا ............... .  ول و ت ه باید در  ر و مدیر جام لی  ره به بیان امام 

1( سخن چینان آتش بیار معرکءه فتنه انگیزی اند
2( دستور خداوند بر عدم اطاعت از سخن چین مسخره گر، صراحت دارد

3( افراد این چنین در لباس نصیحت ظاهر می شوند، اما خیانتکارند
4( عمل سخن چین مقبول فطرت پا انسانی نیست و عقل سلیم از قبول آن ابا دارد

)سراسری تجربی 91 با تغییر(-  می می نامند  هوری اس ام را ج ومتی است كه ............... و ............... كه ای ن می  ام اس ن
1( حاکم آن فقیه عادل، باتقوا، مدیر و مدبر باشد � بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد

2( حاکم آن فقیه عادل، باتقوا، مدیر و مدبر باشد � بر مبنای قوانین اسامی تشکیل می شود
3( اکثریت مردم، نوع حکومت خود را تعیین کرده اند � بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد

4( اکثریت مردم، نوع حکومت خود را تعیین کرده اند � بر مبنای قوانین اسامی تشکیل می شود
)سراسری زبان 91) -  اشند زیرا ............... .  سان ن ر ی وكار و بدكار در ن ر است كه نی ه  ر جام لی بر مدیر و ره به بیان امام 

1( عمل رهبر جامعه، سرمشق و الگویی برای دیگران قرار می گیرد
2( معیارهای نیکی و بدی برای اقشار جامعه ناشناخته می ماند

3( نیکوکاران به کار خیر، بی رغبت و بدکاران به کار بد، تشویق می شوند
4( سالکان طریق نیکی و نیکوکاری در راه پر فراز و نشیب، احساس تنهایی می کنند

ومت -  ت به مردم تحت  رمودند »دل خویش را نس زید بود  رمانروایی ............... بر لی در نامه ای به ما  اشتر كه او را به  ر 
)سراسری تجربی 89 با اندکی تغییر(  ه دوست و مهربان با چرا كه ............... .«   رار بد و با ه مهربان 

1( مصر � نظام اسامی بدون خواست و پذیرش مردم شکل نمی گیرد و دوام نمی یابد
2( بصره � نظام اسامی بدون خواست و پذیرش مردم شکل نمی گیرد و دوام نمی یابد

3( بصره � مردم دو دسته اند؛ دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تواند
4( مصر � مردم دو دسته اند؛ دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تواند



۲۰۳

رهبری و مردم

رد ............... است -  ان  منان ه ر به بیان امیر م یحت ار ن رو ............... است و خیانت م در  له ا هور بقی ا ی برای  راهم سازی آماد
)سراسری زبان 88) 2( گرایش به ایمان و عمل صالح � منافق ریاکار  1( گرایش به ایمان و عمل صالح � سخن چین  

4( تشکیل حکومت اسامی در عصر غیبت � منافق ریاکار 3( تشکیل حکومت اسامی در عصر غیبت � سخن چین 
وید -  یم بودن خداوند سخ می  یت او از  و یی می كند در انجام كدام مس یت ت و ر اكرم مس ا كه خداوند برای پیام رآن كریم آن  در آیا 

4( اطاعت نکردن از منافقان و کافران 3( طلب آمرزش با مردم   2( مهربان بودن با مردم  1( مشورت با مردم  
ود خواهد بود-  ر مان رسیدن آن ها به ای مق یفءه ره ه پیدا كنند كدام و ر سل ادی و روانی بر كشورهای دی ت شار ا ان كه می خواهند با  ان بی

2( حف استقال کشور و جلوگیری از نفو بیگانگان 1( تاش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه  
4( تواضع در برابر مستمندان و عزت و اقتدار در برابر مستکبران 3( تصمیم گیری براساس مشورت   

هد دارد -  یفه ای بر  می چه و ومت اس قاتی كم تری پدید آید  لءه  ا هوری های مختل در جهان تاب چیست و برای ای كه  وجود ج
ی مردم به وجود بیاید.  1( دخالت مردم در نوع حکومت � باید براساس ر

2( دخالت مردم در نوع حکومت � در راستای عدالت اجتماعی برای آسایش مردم تاش کند.
ی مردم به وجود بیاید. 3( بینش خاص رهبران آن جامعه � باید براساس ر

4( بینش خاص رهبران آن جامعه � در راستای عدالت اجتماعی برای آسایش مردم تاش کند.
ه باید بیشتر در -  ر جام تار اوست و آن چیزی كه ره منان بازتا كدام ر یءه امیر م دی سخ چی بنا به تو یید و ت جی در ت دم ت

وشد چیست پنهان كردن آن ها ب
2( خیانتکارانه � عیوب مردم 1( ناصحانه � عیوب مردم  

4( خیانتکارانه � وضعیت طبقات محروم 3( ناصحانه � وضعیت طبقات محروم 
ته از كدام آیءه شریفه می باشد-  ر ر است و بر یفءه ره اها مردم مرت با كدام و ر از اشت شت ره

1( تاش برای اجرای احکام اسامی � «یا ایّها الّنبی اّتق الّله و ال تطع الکافرین و المنافقین»
فر لهم ...» ٍ من الّله لنت لهم و لو کنت فظّاً غلی القلب النفّضوا من حول فاعف عنهم و است 2( تاش برای اجرای احکام اسامی � «فبما رحم

3( دلسوزی و عطوفت رهبر � «یا ایّها الّنبی اّتق الّله و ال تطع الکافرین و المنافقین»
فر لهم ...»  ٍ من الّله لنت لهم و لو کنت فظّاً غلی القلب النفّضوا من حول فاعف عنهم و است 4( دلسوزی و عطوفت رهبر � «فبما رحم

ران بر كشور مسل شوند -  ه  ومت از پای درآید و سل ت  ر مردم با می شود كه به سر یفه از  دم توجه به كدام و به ترتی 
1( وحدت و همبستگی اجتماعی � استقامت و پایداری در برابر مشکات  

2( وحدت و همبستگی اجتماعی � وحدت و همبستگی اجتماعی
3( استقامت و پایداری در برابر مشکات � وحدت و همبستگی اجتماعی 

4( استقامت و پایداری در برابر مشکات � استقامت و پایداری در برابر مشکات
ری می باشد-  یفءه ره ام مربو به كدام و لحت ن لسفءه وجودی مج تشخی م

1( تا بتوانند ساده زیستی در سطح افراد عادی را فرهن کنند. 
2( تا رهبر با مشورت با آن ها، جامعه را به پیشرفت و تعالی و عدالت برساند. 

3( تا با مشورت با رهبری بتوانند احترام کشورهای ضعیف را نگه دارند. 
4( تا با کمک آن ها احکام و دستورات الهی را در جامعه پیاده کنند. 

می می باشد و نتیجءه  به آن چیست -  ءه اس ر جام ای مردم در مقاب ره ادی كدام ی از و های ایرانی« از م »خرید كا
2(  ترجیح اهداف اجتماعی بر منافع شخصی � ادارءه موفق جامعه 1(  ترجیح اهداف اجتماعی بر منافع شخصی � هدایت آسان تر جامعه  

4( افزایش آگاهی های سیاسی � ادارءه موفق جامعه 3( افزایش آگاهی های سیاسی � هدایت آسان تر جامعه 
هدنامه نادرست است -  لی را برای ما اشتر می نویسد كدام ی از موارد زیر دربار ای  ومت خود دستورا لی در زمان  ر 

1( این دستورالعمل در زمان حکومت حضرت علی زمانی بیان شد که مالک اشتر، مصر را مدیریت می کرد. 
، پی برده می شود.  2( با مطالعءه این عهدنامه توسط مسلمان و غیرمسلمان به عظمت فکر و درایت حضرت علی

3( این عهدنامه وظایف کارگزاران را در حکومت اسامی برای آنان آشنا می کند. 
، برخی کارگزاران افراد متوسط و گاه اشتباه کارانی بودند که حضرت علی از کارهای آنان ناراضی بود.  4( در زمان حضرت علی

ه آسان تر خواهد بود-  ر جام می برای ره ای اس ت و می هدایت آنان به س ءه اس یفه توس مردم در جام با انجام كدام و
2( استقامت و پایداری در برابر مشکات   1( مشارکت در نظارت همگانی  

4( وحدت و همبستگی اجتماعی 3( ترجیح اهداف اجتماعی بر منافع فردی  



۲۰۴

دین و زندگی 2 یازدهم ـ درس پانزدهم

اشد-  ا ن نی دش  ان ش منی به ما دستور می دهد كه از پی ر امیرا هدنامءه ما اشتر  چرا در 
1( چون ممکن است دشمن رضایت عمومی مردم را خدشه دار کند.

2( چون دشمن گاهی از همین راه پیمان تو را غافل گیر می کند.
3( چون دشمن به خاطر کفر و شرکی که دارد، احتمال پیمان شکنی را دارد.

4( غفلت از پیمان شکنی دشمن احتمال اختاف در بین مردم از طرف آنان را دارد.
یفءه خود -  ه كدام و یند مردم آن جام ران بزند و خود كم تری آسی را ب ربه را به مست می بتواند بیشتری  برای ای كه ی كشور اس

را باید به درستی انجام بدهند
2( آگاهی های سیاسی و اجتماعی خود را افزایش دهند.  1( وظیفءه امر به معروف و نهی از منکر را با روش های درست انجام دهند.  

4( همبستگی اجتماعی و وحدت خود را حف کنند.  3( در برابر مشکات استقامت و پایداری داشته باشند.  
ال به كدام هد می باشد-  می برای ای ومت اس ه ها و تهاجم ها توس  ان مقابله با تو راهم آوردن ام

1( رسیدن به استقال و مقابله با مشکات داخلی و خارجی 
ات و فرهن سازی ها برای زیر سؤال بردن اصل امامت و نیز گسترش آرمان مهدویت 2( مقابله با تبلی

3( هدایت جامعه به سمت وظایف اسامی
4( کمک به کارگزاران مقننه و مجریه و قضاییه برای رسیدن جامعه به اهداف آرمانی اسام

ر است  -  ار  ی انت ادی د كدام ی از موارد از م
2( مشارکت در نظارت همگان  1( وحدت و همبستگی در بین مردم و آماده شدن برای ظهور  
4( والیت و حکومت اسامی  3( آشنایی کارگزاران حکومت اسامی با وظایف خود و عمل به آن 

م مردم چه نقشی دارند  -  ومت پیشنهادی اس ومت ها در جهان چیست و در  لت تنو ش 
1( پیشرفت های علمی و دستاوردهای بشری � مردم نقشی نداشته و همه چیز براساس احکام دین می باشد. 

2( پیشرفت های علمی و دستاوردهای بشری � حکومت با حضور و دخالت مردم به وجود می آید.
3( گسترش جوامع و بیشترشدن تجارب � مردم نقشی نداشته و همه چیز براساس احکام دین می باشد.

4( گسترش جوامع و بیشترشدن تجارب � حکومت با حضور و دخالت مردم به وجود می آید.
ءه موارد زیر درست است به جز ............... .-  می ه ءه اس ر جام ای مردم در برابر ره ی از و نوان ی انی به  ار ه دربار مشاركت در ن

1( این وظیفه باعث می شود هدایت جامعه به سمت وظایف اسامی برای رهبر جامعءه اسامی آسان تر شود
2( اگر گناهی در جامعه روا پیدا کند فقط گناه کنندگان عذاب نمی شوند، همءه کسانی که در برابر آن گناه سکوت کرده اند نیز باید پاسخگو باشند 

3( مشارکت در نظارت همگانی باعث می شود، رهبر همءه افراد جامعه را پشتیبان خود بیابد
4( مشارکت در نظارت همگانی برای رسیدن به تصمیم گیری های درست ضروری می باشد

یی كنند-  ومت را ت هوری بودن آن ایجا می كند كه چه كسانی  می است و ج ام كشور ما اس چرا ن
1( حکومت اسامی بر مبنای قوانین اسامی تشکیل می شود و قانون گذاران نمی توانند برخاف دستورات الهی قانون تنظیم کنند � فرد یا گروهی خاص

2( هدف اصلی از نظام اسامی، سعادت اخروی و برقراری عدالت اجتماعی و آسایش و رفاه مردم در این چهارچوب است � فرد یا گروهی خاص
3( حکومت اسامی بر مبنای قوانین اسامی تشکیل می شود و قانون گذاران نمی توانند برخاف دستورات الهی قانون تنظیم کنند � مردم 

4( هدف اصلی از نظام اسامی، سعادت اخروی و برقراری عدالت اجتماعی و آسایش و رفاه مردم در این چهارچوب است � مردم
ال برد و هد آنان از ای كار چیست  -  هور امام را زیر س قید به  ونه ا امامت و  اكم چ در های  ران و  مست

ات و فرهن سازی � آیندءه جهان را مطابق میل خود شکل دهند.  1( با تبلی
2( با هجوم به کشورهای اسامی و توطئه � آیندءه جهان را مطابق میل خود شکل دهند. 

ات و فرهن سازی � مانع تشکیل حکومت اسامی و ظهور امام می شوند.  3( با تبلی
4( با هجوم به کشورهای اسامی و توطئه � مانع تشکیل حکومت اسامی و ظهور امام می شوند. 

ا می شود -  ونه  می چیست و چ ءه اس رد مردم در ی جام یار درستی یا نادرستی  م
1( ناراحتی و یا خوشحالی دشمنان از عملکرد آن مردم � با استقامت و پایداری در برابر مشکات

2( ناراحتی و یا خوشحالی دشمنان از عملکرد آن مردم � با افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی
3( هدایت یا عدم هدایت مردم به سوی کمال � با استقامت و پایداری در برابر مشکات

4( هدایت یا عدم هدایت مردم به سوی کمال � با افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی



۲۰۵

رهبری و مردم

ومت كدام مورد می باشد-  اشته شدن مش و ناكارآمدی  زایش و ان لت ا
2( عملکرد غلط کارگزاران در شناخت و انجام وظایف خود  1( تفرقه و پراکندگی در بین مردم   

4( عدم انجام وظیفءه امر به معروف و نهی از منکر 3( ترجیح منافع فردی بر منافع اجتماعی 
اكم را به چه چیزی -  ی و ت  ه داد است س می را ارا ومت اس ای  ی از سی ا ی مت هدنامءه ما اشتر كه ترسی لی در  ر 

ام آن چیست و می كند و  م
1( تحقیق در وضع طبقات محروم � آنان بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند.

2( جلب رضایت خواص � خشم خواص به تو آسیب می رساند.
3( به دست آوردن رضایت عموم � با خشم عموم مردم، رضایت خواص سودی ندارد.

4( دورکردن عیب جوها � مدیر باید در پنهان کردن عیب مردم بکوشد.
هی م است چه نتیجه ای داشته باشد -  ام و دستورا ا قیه برای اجرای ا ی  می چیست و ت و ومت اس ت در ی  پایه و اساس پیشر

1( مشارکت و همراهی مردم � تهدید مستکبران را به دنبال داشته باشد.  
2( مشارکت و همراهی مردم � نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد. 

3( پایداری و استقامت رهبر � تهدید مستکبران را به دنبال داشته باشد. 
4( پایداری و استقامت رهبر � نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد.

ی شود-  می محسو ن ءه اس ر جام ای ره ومی كدام ی از موارد زیر از و ت در روایا و سیر م با د
1( ساده زیستی و زندگی در سطح افراد عادی در عین تشکیل زندگی تجماتی از طریق مشروع 

2( ولی فقیه با مشورت با نخبگان تصمیم های الزم را برای ادارءه جامعه بگیرد. 
3( ولی فقیه با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راه های سلطه، تاش می کند عزت و استقال کشور را حف کند. 

4( عمل براساس اصل مساوات و نگاه برابر نسبت به آحاد جامعه 
ف خواهد كرد -  ل كشور را  ز و استق ونه  قیه چ ی  و

2( با اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه  1( با ساده زیستی در سطح افراد عادی 
4( با دعوت مردم به عزت و پایداری 3( با حف استقال و جلوگیری از نفو بیگانگان 

ایتی برخی از مردم -  یفءه او م است با نار ومی به دست می آید انجام كدام و می كه از روایا م ءه اس ر جام ای ره با توجه به و
اری مردم است  شود اما نتیجه ا رست

1( تاش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه  
2( حف استقال کشور و جلوگیری از نفو بیگانگان

3( تصمیم گیری براساس مشورت   
4( تواضع در برابر مستمندان و عزت و اقتدار در برابر مستکبران

ی شد است-  ر یری دش كدام ی از موارد زیر م ا  هدنامءه ما اشتر را  لی در  ر  ر  از ن
2( غفلت از رفع نکردن مشکات محرومان جامعه 1( غفلت از پیمان شکنی و عدم وفای به عهد دشمن 

4( غفلت از ایجادنکردن اتحاد بین مردم 3( غفلت از جلب نکردن رضایت عمومی مردم 
می خواهد بود -  ومت اس اد مردم به  ت زایش ا ام ا كدام ی از موارد زیر 

1( همبستگی اجتماعی و دوری از تفرقه و پراکندگی  
2( خرید کاالهای ایرانی که کیفیت آن ها پایین تر از همان کاالهای خارجی است. 

3( اطاع از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان و موضع گیری های دیگران در برابر کشورهای اسامی
4( کارگزاران جامعه وظیفءه خود را به درستی بشناسند و به درستی اجرا کنند. 

ان خود بیابد -  ه را پشتی راد جام ءه ا ر ه یفه توس مردم س می شود كه ره انجام درست كدام و
1( زمانی که مردم از منافع فردی بگذرند و برای اهداف اجتماعی تاش کنند. 

2( زمانی که مردم ناظر فعالیت های اجتماعی بوده و در صورت مشاهدءه گناه توسط هر کس وظیفءه امر به معروف و نهی از منکر را به درستی انجام دهند. 
3( زمانی که مردم با استقامت خود، برای رهبر این فرصت را فراهم کنند که بتوانند در برابر مشکات داخلی و خارجی به درستی عمل کند. 

4( زمانی که مردم آگاهی های سیاسی و اجتماعی خود را افزایش دهند تا در مواقع ضروری تصمیم های صحیح بگیرند. 



۲۰۶

دین و زندگی 2 یازدهم ـ درس پانزدهم

هد آن هاست كدام مورد نادرست است-  یت هایی كه بر  و ری و مس ءه مردم با ره دربار راب
1( رهبر جامعءه اسامی، رهبری کسانی را بر عهده دارد که می خواهند راه رستگاری را در سایءه قوانینی که توسط همان مردم به تصویب رسیده است، بپیمایند. 
2( در جامعءه اسامی مردم نگاهی متفاوت با رهبری داشته و رهبر برای آنان همان انسان پیشروی است که با قدم گذاشتن در مسیر کمال و عدالت، سایر 

مردم را به پیمودن آن راه فرامی خواند. 
3( مردم تاش می کنند با همت و پشتکار خود وی را همرای کنند و به خصوص در آن جا که سختی ها بروز می کند، او را تنها نگذارند. 

4( در حکومت اسامی مشارکت و حکومت مردم پایه و اساس پیشرفت است و بدون حضور آنان، حکومت اسامی دستاوردی نخواهد داشت. 
« چیست-  را با آنان كه با تواند استقامت ك ور كه به تو امر شد ه ان  رماید »ه ر اكرم می  لت ای كه خداوند به پیام

1( چون رهبر جامعءه اسامی، رهبری کسانی را بر عهده دارد که می خواهند راه رستگاری را در سایءه قوانین اسام بپیمایند.
2( چرا که مردم تاش می کنند با همت و پشتکار خود رهبر خود را همراهی کنند و قافله ساالر را تنها نگذارند.

3( مشارکت و همراهی مردم پایه و اساس پیشرفت است و بدون حضور و مشارکت آنان حکومت اسامی دستاوردی نخواهد داشت. 
4( همواره مستکبران و زورگویان جهان با حکومتی که بخواهد مستقل باشد و مطابق با خواسته های آنان عمل نکنند، مقابله می کنند. 

یفءه خود را به درستی انجام دهند -  ر بتواند در برابر مش داخلی و خارجی به درستی  كند مردم باید كدام و برای ای كه ره
2( آگاهی های سیاسی و اجتماعی خود را افزایش دهند.  1( در برابر مشکات استقامت و پایداری داشته باشند.  

4( وظیفءه امر به معروف و نهی از منکر را به درستی انجام دهند.  3( وحدت و همبستگی اجتماعی خود را حف کنند.  
ام می باشد-  لحت ن ون مج تشخی م لسفءه وجودی نهادهایی ه ر  رآنی بیان ار  كدام 

ِْفْر لَُهْم» 4( «فَاعُْف َعْنُهْم َو اْسَت َْمرِ»  ْ 3( «َو َشاوِْرهُْم فِ ا ٍ مَِن اللَِّه لِْنَت لهم»  2( «فَبَِما َرحَْم ْل َعلَی اللَِّه»  ا َعَزْمَت فََتوَکَّ َ ِ 1( «فَ
تی كه ...............  .-  رار كند و فی بر ا ی و  ل ونه می تواند با مردم پیوند  نوان جانشی و نای رسول خدا و امامان چ قیه به  ی  و

1( مسئولیت سنگین خود را به خوبی و به نحو احسن انجام دهد
2( با سرمشق قراردادن رسول خدا یک زندگی ساده و معمولی داشته باشد

3( با مهر الهی با مردم مهربان بوده و تندخو نباشد
4( برای مردم آمرزش خواسته و با آنان مشورت کند

ه مو تر  كند -  ری بتواند در ادار جام ومت و ره یفه توس مردم با می شود كه   به كدام و
2( استقامت و پایداری در برابر مشکات  1( ترجیح اهداف اجتماعی بر منافع فردی  

4( وحدت و همبستگی اجتماعی 3( مشارکت در نظارت همگانی   
رماید -  می چه می  ومت اس ل  ویان جهان در برابر استق ران و زور ر خود دربار مقابلءه مست خداوند به پیام

2( همان طور که به تو امر شده، همراه با آنان که با تواند، استقامت کن.  1( از خدا پروا کن و از کافران و منافقان اطاعت مکن.  
4( برای مردم آمرزش طلب کن و با آنان مشورت کن.  3( چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن.  

م نادرست است  -  ومت پیشنهادی اس ی نیست كدام مورد دربار  ا ی اجت ومت در زند ریزی از داشت  با توجه به ای كه 
1( در این حکومت مردم همواره در تعیین سرنوشت خود دخالت دارند. 

2( قوانین این حکومت از جمله ویژگی های رهبر براساس احکام دین است. 
3( این حکومت با حضور و دخالت مردم به وجود آمده و با آرای مردم به پیش می رود. 

4( با توجه به مردم ساالر بودن این حکومت، مسئوالن باید براساس خواست آنان جامعه را اداره کنند. 
یفه خود را به خوبی -  می به خوبی انجام دهد مردم باید كدام و یفءه خود را دربار اجرای برنامه های اس می و ءه اس ر جام برای ای كه ره

انجام دهند  
1( وحدت و همبستگی اجتماعی را حف کند. 

2( در برابر مشکات استقامت و پایداری داشته باشند. 
3( آگاهی های سیاسی و اجتماعی خود را افزایش دهند. 

4( وظیفءه امر به معروف و نهی از منکر را به درستی انجام دهند. 
ر اكرم تقوا و پروا كردن از خدا را می خواهد از كدام -  وید پ از ای كه از پیام ری سخ می  یت های ره و تی خداوند در مورد مس و

وید یت او سخ می  و مس
2( توکل کردن بر خداوند 1( حف استقال و جلوگیری از نفو بیگانگان 

4( عدم تندخویی او در برابر مردم  3( مشورت با مردم  



ی ری پا نام 

۲۸۷
پنهان کردن  از همه در  باید بیش  مردم عیب هایی دارند که مدیر جامعه 

آن ها بکوشد.«
»  حضرت علی به مالک اشتر فرمودند: »در - زینءه 

قبول و تصدیق سخن چین شتاب مکن؛ زیرا سخن چین در لباس نصیحت 
ظاهر می شود، اما خیانتکار است.«

ی و خواست مردم - نظام جمهوری اسامی با ر  « زینءه 
و بر مبنای قوانین اسامی تشکیل و اداره می شود.

این جا ویژگی های نظام جمهوری اسامی خواسته شده   دقت کنید در 
است، نه ویژگی های حاکم اسامی )ولی فقیه(.

حضرت علی به مالک اشتر فرمودند: »هرگز -  « زینءه 
نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا در این صورت، نیکوکار به 

کار خیر، بی رغبت و بدکاران به کار بد، تشویق می شوند.«
فرمانروایی - به  را  اشتر  مالک  حضرت علی   « زینءه 

مصر برگزیدند و در نامه ای به او فرمودند:
»دل خویش را نسبت به مردم، مهربان کن و با همه، دوست و مهربان باش؛ 
چرا که مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو و دسته ای در آفرینش 

همانند تواند.«
اسامی، - حکومت  تشکیل  ثمرات  از  یکی   « زینءه 

فراهم سازی آمادگی برای ظهور امام عصر است.
حضرت علی به مالک اشتر فرمودند: »در قبول و تصدیق سخن چین شتاب 
مکن؛ زیرا سخن چین در لباس نصیحت ظاهر می شود، اما خیانتکار است.«

خداوند در آیءه »یا ایّها الّنبی اّتق الّله و ال تطع -  « زینءه 
پروا  از خدا  پیامبر،  ای  علیما حکیما:  الّله کان  اّن  المنافقین   و  الکافرین 
کن و از کافران و منافقان اطاعت مکن که خداوند دانای حکیم است« به 
پیامبر مسئولیت حف استقال و جلوگیری از نفو بیگانگان را می دهد 

و خود را علیم و حکیم معرفی می کند.
فشار های - با  درصددند  بیگانه  کشور های   « زینءه 

اقتصادی و روانی بر کشور های دیگر سلطه پیدا کنند، اما رهبری با دعوت 
مردم به پایداری و بستن راه های سلطه، عزت و استقال کشور را حف 

می کند و مانع نفو بیگانگان می شود.
)علت  - جوامع  رهبران  خاص  بینش  دلیل  به   « زینءه 

متبوع(، جمهوری های مختلفی در جهان به وجود آمده است )معلول  تابع(.
را  طبقاتی  فاصلءه  کم کردن  و  اجتماعی  عدالت  برقراری  اسامی  حکومت 

وظیفءه خود می داند.
»در - فرمودند:  اشتر  مالک  به  علی  حضرت   « زینءه 

قبول و تصدیق سخن چین شتاب مکن؛ زیرا سخن چین در لباس نصیحت 
ظاهر می شود، اما خیانتکار است.«

خره  »کسانی را که از دیگران عیب جویی می کنند، از خود دور کن؛ زیرا با
پنهان کردن  از همه در  باید بیش  مردم عیب هایی دارند که مدیر جامعه 

آن ها بکوشد.«

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

 

 

 

 

 

 
بررسی گزینه ها:-  « زینءه 

گزینءه )1(: نادرست است، زیرا در حکومت اسامی نیز مردم نقش اصلی را 
دارند و قوانین براساس اسام تعیین می شود.

گزینءه )2(:  نادرست است، زیرا حکومت اسامی برای رفاه و آسایش عموم 
مردم تاش می کند و هم چنین جامعه را به نحوی اداره می کند که توجه 

مردم به کمال حقیقی و سعادت ابدی در آخرت بیشتر شود.
گزینءه )3(:  نادرست است، زیرا در درس گذشته خواندیم که مردم امام 
خمینی )ره( را به صورت مستقیم و امام خامنه ای را به صورت غیرمستقیم 

و از طریق انتخاب نمایندگان خبرگان به رهبری برگزیدند.
گزینءه )4(: درست است، زیرا مردم با قیام خود جمهوری اسامی را برپا 
نمی توانند  آن  قانون گذاران  حکومت  این  اسامی بودن  دلیل  به  و  کردند 

برخاف اسام قانون تنظیم کنند.
حضرت علی به مالک اشتر می فرمایند: »دل -  « زینءه 

خویش را نسبت به مردم، مهربان کن و با همه، دوست و مهربان باش؛ چرا که 
مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو و دسته ای در آفرینش همانند تواند.«

حضرت علی به مالک اشتر فرمودند: »هرگز -  « زینءه 

نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا در این صورت، نیکوکار به 
کار خیر، بی رغبت و بدکاران به کار بد، تشویق می شوند.«

خره  »کسانی را که از دیگران عیب جویی می کنند، از خود دور کن؛ زیرا با

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 



۲۸۸

دین و زندگی 2 یازدهم

است - قلعءه محکمی  اسامی  والیت و حکومت   « زینءه 

که منتظران با پشتوانءه آن می توانند خود را برای ظهور آماده کنند و این 
یکی از مصادیق دقیق انتظار فر است. 

گسترش جوامع بشری و بیشترشدن تجربه ها -  « زینءه 

)علت( سبب شد تا شکل حکومت ها متنوع شود )معلول(.
را  و دخالت خود حکومت  با حضور  اسام، مردم  پیشنهادی  در حکومت 

تشکیل داده و پیش می برند؛ پس مردم نقش محوری دارند.
مردم - اگر  جامعه  در  گناه  مشاهدءه  صورت  در   « زینءه 

بی تفاوت باشند، همه عذاب خواهند شد، اما اگر هر کس به وظیفءه امر به 
از منکر خود  به روش صحیح عمل کند، این مشارکت در  معروف و نهی 
نظارت همگانی  سبب می شود رهبر، همءه افراد جامعه را پشتیبان خود بیابد 

و هدایت جامعه به سمت وظایف اسامی برای رهبر جامعه آسان تر شود.
به  رسیدن  برای  اجتماعی  و  سیاسی  آگاهی های  افزایش  کنید  دقت   

تصمیم های صحیح ضروری است.
اسامی - قوانین  مبنای  بر  اسامی  حکومت   « زینءه 

قانون  الهی  برخاف دستورات  نمی توانند  قانون گذاران  و  تشکیل می شود 
تنظیم کنند. این که نظام حکومتی کشور ما جمهوری است بدین معناست 

ی و خواست مردم تشکیل و اداره می شود. که با ر
حکومت  تفاوت  به  مربو  مردم  اخروی  سعادت  به  توجه  کنید  دقت   

جمهوری اسامی با سایر حکومت هاست.
ات و فرهن سازی به دنبال - مستکبران با تبلی  « زینءه 

این هستند که اصل امامت و عقیده به ظهور امام عصر را زیر سوال ببرند 
و هدفشان این است که  آیندءه جهان را مطابق میل و خواستءه خود شکل دهند.

یکی از معیار های تشخیص درستی یا نادرستی -  « زینءه 

افزایش  با  ماست.  عمل  از  دشمنان  ناراحتی  یا  و  خوشحالی  ما،  عملکرد 
برابر  در  صحیح  تصمیم گیری  می توان  اجتماعی  و  سیاسی  آگاهی های 
تشخیص  ناراحتی دشمنان  یا  با خوشحالی  و  داشت  قدرت های سلطه گر 

دهیم عملکردمان صحیح یا غلط بوده است.
باشند - داشته  غلطی  عملکرد  کارگزاران  اگر   « زینءه 

)علت( مشکات انباشته شده و حکومت ناکارآمد می شود )معلول(.
به - »در  مالک می فرمایند:  به  حضرت علی   « زینءه 

دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تاش کن، نه در جلب رضایت 
خواص که با وجود رضایت عمومی، خشم خواص به تو آسیبی نمی رساند و 

با خشم عموم مردم، رضایت خواص سودی نمی بخشد.«
اسامی - حکومت  در  پیشرفت  اساس  و  پایه   « زینءه 

مشارکت و همراهی مردم است.
انجام وظیفءه اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه ممکن است باعث 
نارضایتی برخی شود، اما چون نتیجه اش رستگاری و سعادت مردم است، 

رهبر باید با قاطعیت آن را انجام دهد.

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

لهم - لِْنَت  الّلِه  ٍ من  »فبما رحم آیءه  به  با توجه   « زینءه 

فر لهم  و لو کنت فظّا غلی القلب النفّضوا من حولک فَاعُْف َعنهم و اْسَت
و شاِورهُم فی االمر: به مهر الهی با آنان نرم شدی. اگر تندخو و سخت دل 
بودی از گرد تو پراکنده می شدند؛ پس از آنان درگذر و برای آنان آمرزش 
طلب کن و در این کار با آنان مشورت کن« می فهمیم که رهبر باید با مردم 

دلسوز و مهربان باشد و از اشتباهات آن ها درگذرد.
اگر در جامعه ای به جای حف وحدت و همبستگی -  « زینءه 

از پای درآمده و  باشد، به سرعت حکومت  تفرقه وجود داشته  اجتماعی، 
سلطه گران بر کشور مسلط می شوند.

و - پیشرفت  سوی  به  کشور  ادارءه  که  آن جا  از   « زینءه 

عدالت و تعالی تنها با بهره گرفتن از اندیشه های اندیشمندان و متخصصان 
میسر است، در کشور ما نهاد های مختلفی مانند مجمع تشخیص مصلحت 

نظام به رهبری مشورت می دهند.
 دقت کنید »فلسفءه وجودی« به معنای »هدف از تشکیل« است.

اگر مردم منافع جامعه را بر منافع خود ترجیح -  « زینءه 

دهند، مثاً کاالهای ایرانی بخرند، به طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری 
شده و رهبر می تواند در ادارءه جامعه موفق تر باشد.

استانداری - به  را  وقتی حضرت علی مالک   « زینءه 

راه  در  مالک  چون  می کرد،  مدیریت  را  مصر  او  این که  )نه  برگزید  مصر 
مصر شهید شد و هی  وقت به مصر نرسید(  نامه ای به او نوشت و وظایف 
بیانگر  نامه  این  نمود.  بیان  او  برای  کدام  هر  علت  با  همراه  را  کارگزاران 

عظمت فکر و درایت علی در حکومت داری است.
در صورت مشاهدءه گناه در جامعه، اگر هر کس -  « زینءه 

به وظیفءه امر به معروف و نهی از منکر خود  به روش صحیح عمل کند، 
این مشارکت در نظارت همگانی  سبب می شود رهبر، همءه افراد جامعه را 
پشتیبان خود بیابد و هدایت جامعه به سمت وظایف اسامی برای رهبر 

جامعه آسان تر شود.
دشمن - با  »اگر  می فرمایند:  علی  حضرت   « زینءه 

پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش، که دشمن گاهی از این 
راه تو را غافل گیر می کند.«

قدرت ها - برابر  در  صحیح  تصمیم گیری  برای   « زینءه 

جهان  اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  از  را  خود  آگاهی  مردم  است  ضروری 
به  را  ضربه   بیشترین  که  کرد  عمل  گونه ای  به  بتوان  تا  دهند  افزایش 

مستکبران و نقشه های آنان بزنیم و خود کم ترین آسیب را ببینیم.
غیبت - عصر  در  اسامی  حکومت  تشکیل  با   « زینءه 

ات  تبلی با  تا  با توطئه های مستکبران فراهم می شود  برای مقابله  شرایط 
و فرهن سازی آنان برای زیر سؤال بردن اصل امامت و عقیده به ظهور 
حضرت مهدی  مقابله شود و آرمان مهدویت در جهان گسترش یابد.

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 



ی ری پا نام 

۲۸۹
رهبر جامعءه اسامی بودند، دستور می دهد: »همان طورکه به تو امر شده، 

همراه با آنان که با تواند، استقامت کن.«
»  دقت کنید در حکومت اسامی جامعه براساس - زینءه 

قوانین اسام اداره می شود، نه خواست مردم.
می شود - سبب  اجتماعی  همبستگی  و  وحدت   « زینءه 

کشور قوی شده و به رهبری، این امکان را می دهد که برنامه های اسامی 
را به اجرا درآورد.

خداوند در آیءه »یا ایّها الّنبی اّتق الّله و ال تطع -  « زینءه 
الکافرین و المنافقین  اّن الّله کان علیما حکیما: ای پیامبر، از خدا پروا کن 
ابتدا  از کافران و منافقان اطاعت مکن که خداوند دانای حکیم است«،  و 
پیامبر را به رعایت تقوا دعوت می کند و سپس به پیامبر مسئولیت 

حف استقال و جلوگیری از نفو بیگانگان را می دهد.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-«« زینءه زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

رهبر جامعءه اسامی نباید به دنبال جمع ثروت -  « زینءه 
و مال باشد و حتی از طریق مشروع زندگی تجماتی تشکیل دهد، بلکه 

باید با الگو قراردادن اولیای دین، یک زندگی ساده داشته باشد.
کشور های بیگانه درصددند با فشار های اقتصادی -  « زینءه 

و روانی بر کشور های دیگر سلطه پیدا کنند، اما رهبری با دعوت مردم به 
پایداری و بستن راه های سلطه، عزت و استقال کشور را حف می کند و مانع 

نفو بیگانگان می شود.
الهی - دستورات  و  احکام  اجرای  وظیفءه  انجام   « زینءه 

نتیجه اش  چون  اما  شود،  برخی  نارضایتی  باعث  است  ممکن  جامعه  در 
رستگاری و سعادت مردم است، رهبر باید با قاطعیت آن را انجام دهد.

می فرمایند: - اشتر  مالک  به  علی  حضرت   « زینءه 
»اگر با دشمن پیمان بستی، از پیمان شکنی دشمن غافل نباش که دشمن 

گاهی از این راه تو را غافل گیر می کند.«
اگر در جامعه کارگزاران وظیفءه خود را به درستی -  « زینءه 

بشناسند و به آن عمل کنند، اعتماد مردم به حکومت روزبه روز بیشتر خواهد شد.
در صورت مشاهدءه گناه در جامعه، اگر هر کس -  « زینءه 

به وظیفءه امر به معروف و نهی از منکر خود  به روش صحیح عمل کند، این 
مشارکت سبب می شود رهبر، همءه افراد جامعه را پشتیبان خود بیابد.

»  دقت کنید در جامعءه اسامی قوانین براساس - زینءه 
احکام اسامی تعیین و تصویب می شود، نه خواست مردم.

با - جهان  زورگویان  و  مستکبران  همواره   « زینءه 
عمل  آن ها  خواسته های  با  مطابق  و  باشد  مستقل  بخواهد  که  حکومتی 
به  خداوند  دلیل  همین  به  درآورند،  پا  از  را  آن  تا  می کنند  مقابله  نکند، 
پیامبر که رهبر جامعءه اسامی بودند، دستور می دهد: »همان طورکه به 

تو امر شده، همراه با آنان که با تواند، استقامت کن.«
توان - و  فرصت  خود،  استقامت  با  باید  مردم   « زینءه 

مقابله با مشکات داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم کنند.
در - و  االمر:  فی  »و شاورهم  عبارت  در  خداوند   « زینءه 

به رهبر جامعه  را  با مردم  با آن ها مشورت کن« وظیفءه مشورت  این کار 
گوشزد می کند. در کشور ما نیز نهاد های مختلفی مانند مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به رهبری مشورت می دهند.
 دقت کنید »فلسفءه وجودی« به معنای »هدف از تشکیل« است.

با - است،  اسامی  جامعءه  رهبر  که  ولی فقیه   « زینءه 
زندگی  و داشتن یک  امامان معصوم  و  قراردادن رسول خدا  سرمشق 

ساده و معمولی، پیوند قلبی و عاطفی با مردم برقرار کند.
اگر مردم منافع جامعه را بر منافع خود ترجیح -  « زینءه 

دهند، مثاً کاالی ایرانی بخرند، به طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری 
شده و رهبر می تواند در ادارءه جامعه موفق تر باشد.

همواره مستکبران و زورگویان جهان با حکومتی -  « زینءه 
که بخواهد مستقل باشد و مطابق با خواسته های آن ها عمل نکند، مقابله 
از پا درآورند، به همین دلیل خداوند به پیامبر که  می کنند تا آن را 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 

-« زینءه 



۳۰۵

ری  و  ر رهای 

                      
   

  

ا 98)-  )خارج از کشور ان ود  دی سخ چی شتا ن ول و ت اید در  منی  چرا ن ا امیرا از دید
2( مردم عیب هایی دارند و رهبر باید در پنهان کردن آن ها بکوشد. 1( نیکوکاران به کار خیر، بی رغبت و بدکاران به کار بد تشویق می شوند. 

4( در انجام دادن کارها، روحیءه تو را سست می کند. 3( در لباس نصیحت ظاهر می شود اما خیانتکار است. 
 -(9 )سراسری تجر  ر را در پی دارد  ان كدام  اك ومی مردم از  ایت  ت نیازمند هستند و ر دا ران به  چه كسانی بیش از دی

2( مجرمان � خشنودی نزدیکان را از بین می برد. 1( مجرمان � خشم خواص را بی اثر می سازد. 
4( محرومان � خشنودی نزدیکان را از بین می برد. 3( محرومان � خشم خواص را بی اثر می سازد. 

    

             

    

       
 

      

 

           
 



۳۱۰

دین و زندگی 2 یازدهم

 

امام علی  به مالک اشتر فرمودند: »در قبول -  « زینءه 

و تصدیق سخن چین شتاب مکن؛ زیرا در لباس نصیحت ظاهر می شود اما 

خیانتکار است.«

با توجه به سخن امام علی  به مالک، محرومان -  « زینءه 

بیش از دیگران به عدالت نیازمندند و رضایت عمومی مردم خشم خواص را 

بی اثر می کند.

 

-« زینءه 

-« زینءه 
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