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درس يازدهم

مرجعيت و واليت فقيه
قسمت اّول: کليات

الف) اهداف
١ــ هدف کلی: تبيين چگونگی تداوم مرجعيت دينی و واليت ظاهری در شکل مرجعيت تقليد 

و واليت فقيه در عصر غيبت
٢ــ اهداف آموزشی:

ــ استدالل بر ضرورت تداوم مرجعيت دينی و واليت ظاهری در عصر غيبت
ــ تبيين شيوۀ انجام مرجعيت دينی در قالب مرجعيت تقليد
ــ تبيين شيؤه انجام واليت ظاهری در قالب واليت فقيه

ــ تبيين نيابت عام فقيه از امام عصر (ع) در عصر غيبت کبرٰی

ب) پيش دانسته ها
٣ــ مرجعيت دينی ٢ــ غيبت کبری   ١ــ قلمروهای امامت  

٦  ــ حکومت اسالمی ٥  ــ واليت معنوی   ٤ــ واليت ظاهری  
همٔه اين موضوع ها در درس های گذشته توضيح داده شده است.

ج) اصطالحات علمی درس
۱ ــ تفّقه: تفکر عميق در هر موضوع؛ به افرادى که در دين و احکام دينى تفکر عميق کرده اند 

و به معرفتى عميق رسيده اند، فقيه مى گويند. علم فقه نيز آگاهى عميق از دين و احکام دينى است. 
۲ ــ تقليد: پيروى از متخصص احکام دينى. 

۳ ــ مرجع تقليد: به کسى گفته مى شود که در دين و احکام دينى تفقه کرده و به توانايى اجتهاد 
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و استنباط در احکام دينى رسيده باشد و بتواند با مراجعه به منابع، احکام را استنباط کرده و بيان کند. 
کسانى نيز به ايشان مراجعه کرده و در احکام دينى خود از وى پيروى (تقليد) مى کنند. 

۴ ــ ولیّ فقيه: فقيهى است که بر اساس ضوابط و مقّررات اسالمى، رهبرى جامعه را به دست 
مى گيرد و به پياده کردن قوانين الهى در جامعه اقدام مى کند. 

۵  ــ مشروعيت: هر اقدام و عمل يا شغل و مسئوليتی که براساس مقررات و قانون دين انجام 
بگيرد و با شرايط دين هماهنگ باشد، آن عمل يا مسئوليت مشروع است.

٦  ــ مقبوليت: اگر اقدام يا مسئوليت و شغلی مورد پذيرش مردم باشد، آن اقدام يا مسئوليت 
دارای مقبوليت است.

د) ارتباط با درس قبل 
در درس هاى نهم و دهم آموختيم که امام دوازدهم (عج) بنا بر فرمان الهى، زندگى عادى در ميان 
مردم را کنار گذاشتند و زندگى در غيبت را آغاز کردند. با شروع غيبت کبرٰی اين سؤال مطرح مى شود 
که امام عصر (عج) مسئوليت هاى مربوط به امامت را چگونه انجام مى دهند. آيا اين مسئوليت ها تعطيل 
مى شود يا در شکل و چارچوبى ديگر ادامه مى يابد؟ درس يازدهم به اين سؤال ها پاسخ مى دهد و چگونگى 

تداوم امامت در عصر غيبت را بررسى مى کند. 

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ ــ وظايف دو گانٔه امام در عصر غيبت کبرٰی تعطيل نمى شود و در شکل جديدى ادامه مى يابد. 

۲ ــ امام عصر (عج) با مقام واليت معنوى خود، از پس پردٔه غيبت، جامعه را هدايت مى کند و 
مانند خورشيد پشت ابر، حافظ و نگهبان امت اسالمى است. 

۳ ــ در عصر غيبت کبرٰی، دو وظيفٔه مرجعيت علمى و رهبرى و واليت ظاهرى، به نيابت از امام 
برعهدٔه فقهاى واجد شرايط قرار مى گيرد. 

۴ ــ براى شناخت فقيهى که واجد شرايط مرجعيت علمى باشد، راه هايى وجود دارد که بايد از 
آن راه ها کمک گرفت.

۵  ــ فقيهی می تواند واليت و رهبری جامعه را بر  عهده بگيرد که هم واجد شرايط تعيين شده در 
دين باشد (مشروعيت) و هم مردم او را قبول داشته باشند (مقبوليت).



٢١٠

قسمت دوم: سازماندهی فعاليت های ياددهی ــ يادگيری

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد ذکر شده، از درس گذشته ارزشيابی به عمل می آيد. 

ب) آماده سازی و ايجاد انگيزه
با توجه به اين که اين درس دربارٔه مسائل روز و جاری در جامعه است، برای ورود به تدريس 
بهتر است سؤال های روز طرح شود. مثالً: آيا می دانيد «توضيح المسائل» يا «رسالٔه عملّيه» چيست؟ 

آيا مرجع تقليد داريد؟ مجتهد کيست؟ 

ج) اجزای تدريس
در تدريس اين درس، بايد اجزای زير در   نظر گرفته شود.

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
انجام فعاليت پيام آيات٢
تبيين ضرورت تداوم قلمروهای امامت در عصر غيبت٣
تبيين سخنان پيامبر و ائمه برای مراجعه به فقيه در عصر غيبت٤
انجام فعاليت پيام احاديث٥
توضيح دو اصطالح «مرجع تقليد» و «واليت فقيه»٦
تبيين شرايط مرجع تقليد و ولی فقيه٧
توضيح راه های شناخت مرجع تقليد٨
انجام فعاليت انديشه٩
تبيين چگونگی انتخاب ولی فقيه١٠
انجام فعاليت تطبيق١١
توضيح قسمت برای مطالعه١٢
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١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
آيات  ترجمٔه  تکميل  به  و  می کنند  قرائت  را  درس  آيات  دانش آموزان  تدريس،  ابتدای  در 

می پردازند.
٢ــ انجام فعاليت پيام آيات

دانش آموزان در آيات ابتدای درس تدبر می کنند و آئه مربوط به هر پيام را مشخص می کنند.
آئه ٤٢ سورٔه فصلت در بردارندٔه پيام اول است.

آئه ٣٣ سورٔه توبه پيام دوم را شامل می شود.
آئه ١٢٢ سورٔه توبه مربوط به پيام سوم می باشد.

۳ــ تبيين ضرورت تداوم امامت در عصر غيبت
در اين مرحله، ابتدا دبير محترم قلمروهاى سه  گانٔه رسالت را يادآورى مى کند و از دانش آموزان 
مى خواهد که علت تداوم قلمروهاى دوگانه را در چارچوب امامت توضيح دهند. پس از آن دبير اين دو 

قلمرو را در شرايط غيبت قرار مى دهد و دربارٔه آن ها صحبت مى کند. 
روشن است که واليت معنوى امام در شرايط غيبت با شرايط حضور، تفاوت چندانى ندارد و 

امام، خود به ِاعمال اين واليت مى پردازد. 
خوب است نمونه هايى از امدادها و هدايت هايى را که امام عصر  (عج) با واليت معنوى خود انجام 

داده اند، ذکر کنيم تا براى دانش آموزان روشن تر و ملموس تر شود. 
پس از آن، دبير ضرورت مرجعيت دينى در غيبت کبرٰی را طرح مى کند و در پايان، اين سؤال 
را طرح مى کند: با توجه به ضرورت مرجعّيت دينى و عدم دسترسى به امام غائب چه راه حلّى براى اين 

قلمرو وجود دارد؟ 
پس از اين قسمت، دبير ضرورت حکومت اسالمى را طرح مى کند و از دانش آموزان مى خواهد 

که داليل اين ضرورت را با توجه به آن چه در درس چهارم آمده است بيان کنند.
آن گاه دبير اين سؤال را طرح می کند: با توجه به اينکه داليل ضرورت حکومت اسالمی اختصاص 
به دورٔه پيامبر و امام ندارد، در عصر غيبت چه راه حلّی برای تشکيل حکومت اسالمی و واليت ظاهری 

ارائه شده است؟
۴ــ تبيين سخنان معصومين (صلوات الله عليهم) برای مراجعه به فقيه

برای پاسخ گويی به اين دو سؤال، دبير يک يک احاديث را می خواند و به کمک دانش آموزان، 
را  مناسب  راه حل  ما  بزرگوار  معصومين  که  دريابند  دانش آموزان  تا  می دهد  توضيح  را  آن  مهم  نکات 
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برای دورٔه غيبت ارائه کرده اند.
۵  ــ انجام  فعاليت پيام احاديث

دانش آموزان به تفکر در احاديث می پردازند تا مشخص کنند که هر پيامی مربوط به کدام حديث 
است.

پيام اّول مربوط به احاديث يک و سه می باشد.
پيام دوم مربوط به حديث پنجم است.
پيام سوم مربوط به حديث دوم است.

پيام چهارم مربوط به حديث چهارم است.
۶  ــ توضيح دو اصطالح «مرجع تقليد» و «واليت فقيه»

معصومين  سخنان  کريم و  برگرفته از همين آيات قرآن  دبير توضيح می دهد که اين دو اصطالح 
(صلوات الله عليهم) است. يعنی تداوم مرجعيت دينی معصومين در عصر غيبت در قالب «مرجع تقليد» 

و تداوم واليت ظاهری معصومين در عصر غيبت در قالب «واليت فقيه» صورت می گيرد.
َمْرَجْع، از کلمٔه رجوع گرفته شده و به معنی کسی است که به او رجوع می کنند. مردم به فقيه رجوع 
می کنند تا احکام دينی خود را از او بپرسند. البته اين رجوع، به اين صورت نيست که همٔه مردم به محل 
زندگی فقيه بروند و حضوری از وی بپرسند. اين رجوع، می تواند استفاده از کتاب «توضيح المسائل» 
باشد، می تواند سؤال از روحانی محل باشد که نظرات آن فقيه را می داند، می تواند از طريق تلفن به دفتر 

فقيه باشد و شکل های ديگری که امروزه رايج است.
تقليد نيز به معنی پيروی کردن است؛ پيروی از نظرات فقيه دربارهٔ نماز، روزه، خمس، امر به معروف 

و نهی از   منکر و ساير احکام دينی.
واليت نيز به معنی سرپرستی و اداره کردن است. فقيهی که ادارهٔ جامعه را بر عهده دارد و دستورات 

او در جامعه اجرا می شود «ولی فقيه» نام دارد.
توضيح اين نکات به دانش آموز سبب روشن شدن او می شود و برداشت های غلط را از ذهن وی 

خارج می کند.
۷  ــ تبيين شرايط مرجع تقليد و ولی فقيه

همان طوری که در کتاب درسی آمده، شرايط مرجع تقليد و ولی فقيه در سه مورد يکی است. ولی 
فقيه عالوه بر سه مورد اّول، بايد دارای دو شرط ديگر هم باشد. اين شرايط، شرايطی است که بايد در 
وجود شخص فقيه باشد تا بتواند مسئوليت مرجعيت يا واليت را بر عهده بگيرد. يعنی اگر اين شرايط در 
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وجود شخصی باشد، از جانب خداوند و قانون الهی، دارای ويژگی هايی هست که بتواند مرجع يا ولی و 
رهبر جامعه باشد. به عبارت ديگر «مشروعيت» مرجع شدن يا رهبر  شدن را داراست.

حال، کسی که دارای شرايط مرجع تقليد است، اگر کسانی از وی تقليد کنند، او عمالً نيز مرجع 
تقليد می شود.

اّما وضع، برای ولی فقيه فرق می کند. ممکن است در يک جامعه، مردم از چند فقيه تقليد کنند، 
همان گونه که در کشور ما هست. اّما ولی فقيه يک جامعه، فقط يک نفر می تواند باشد. زيرا ولی فقيه 
مسئوليت اداره و رهبری جامعه را بر عهده دارد. و يک جامعه نمی تواند با چند قانونی و چند رهبری 

اداره شود. زيرا هرج و مرج و پراکندگی پيش می آيد و آن جامعه متالشی می شود.
چون ولی فقيه بايد يکی باشد، آن فقيهی امکان ادارٔه جامعه را می يابد و عمالً رهبر جامعه می شود 
که «مقبوليت» نيز داشته باشد. يعنی اکثر مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم او را به عنوان «ولی فقيه» 

بپذيرند.
۸  ــ توضيح راه های شناخت مرجع تقليد 

توّجه می کنيد که در کتاب های فقهی نمی گويند: «راه های انتخاب مرجع تقليد». زيرا توانايی مرجع 
تقليد بودن، داشتن همان شرايط است. يعنی اين گونه نيست که افرادی يک نفر را مرجع تقليد کنند. 
مرجع تقليد، مثل پزشک يا مهندس يا حقوق  دان است. يک تخصص است و اگر کسی آن تخصص 

را داشت، توانايی مرجع تقليد  بودن را داراست. 
آری، اگر کسی به کسی که متخصص در فقه است، مراجعه نکند، کار مرجع تقليدی را انجام 

نمی دهد. مانند پزشکی که اگر کسی به او رجوع نکند، کار طبابت را انجام نخواهد داد.
پس مردم وظيفه دارند که مرجع تقليد را بشناسند و برای احکام دين خود به او مراجعه کنند، 

همان طور که يک مريض وظيفه دارد، پزشک را بشناسد و برای مداوا به نزد او برود.
چند فقيه در جامعه وجود دارد، الزم است که هرکس در ميان فقيهان، آن  البته چون معموالً 

فقيهی را که از ديگران داناتر و «اعلم» است شناسايی نمايد.
۹ ــ انجام فعاليت انديشه

اين فعاليت، توسط دانش آموزان انجام مى شود. سؤال اول اين فعاليت، دربارٔه کسى است که 
به سّن تکليف رسيده است و خودش متخصص در احکام دينى نيست ولّى فقيه واجد شرايطى را هم 
که به وى مراجعه و براساس فتواى او عمل کند، انتخاب نکرده است. اعمال چنين کسى صورت هاى 

زير را دارد: 
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که  نـرود  آن  دنـبال  به  باشد و  بـى توجه  مـوضوع  اصل  به  نسبت  است  ممکن  شخص  اين  ۱ ــ 
اعمال خود را به نحـو صحيح انجام دهد. اين بى مباالتى سبب مى شود که او نتـواند راه رستگارى 
بپيمايد و خطاهـا و گناهانـى را مرتکب مى شود که به علت کوتاهى وى در انجام دادن احکام او  را 

بوده است. 
داشته  توجه  اسالمى  احکام  به  عمل  و  موضوع  اصل  به  نسبت  است  ممکن  شخص،  اين  ۲ ــ 
باشد و بخواهد به آن ها عمل کند اّما مرجع تقليد را انتخاب نکند. او بايد به گونه اى عمل کند که مطمئن 
باشد کارهاى خود را مطابق با دستورات الهى انجام مى دهد؛ يعنى بايد به کيفيت عمل به احتياط آشنا 
باشد؛ مثالً، اگر عده اى از مجتهدان عملى را حرام مى دانند و عده اى ديگر آن را حرام نمى دانند، آن 
عمل را انجام ندهد و اگر عده اى از مجتهدان عملى را واجب مى دانند و برخى مستحب، آن را حتماً 

انجام دهد. 
روشن است که حالت اّول به سرپيچى از احکام الهى مى انجامد و حالت دوم شرايط سختى را 

پيش مى آورد که عمالً کمتر کسى مى تواند اين وضع را ادامه دهد. 
بنابراين، تنها راه ممکن آن است که يا شخص، خود در احکام اسالمى متخصص باشد يا از 

متخصص در احکام بپرسد و از وى تقليد کند.
سؤال دوم، يک سؤال شخصى است و اجبارى در پاسخ   دادن به آن نيست بلکه بيش تر براى 
طرح مسئله است تا اگر دانش آموزان در اين مورد، نظرى داشتند يا با مشکلى روبه رو بودند، آن را با 

دبير خود در ميان بگذارند تا ابعاد مختلف موضوع روشن شود.
طرح  سؤالى  نهايى  امتحانات  در  آن  از  بنابراين،  است  ستاره  داراى  فعاليت،  اين  توجه: 

نمى شود.
۱۰  ــ تبيين چگونگی انتخاب ولی فقيه

دبير محترم ابتدا سؤال را مطرح می کند که: «ولی فقيه چگونه انتخاب می شود؟» و اطالعات 
مسئله ها،  متوجه  مى کند  تالش  دانش آموزان،  آزاد  اظهار نظر  البه   الى  در  مى گيرد.  را  دانش آموزان 
مشکل ها و حساسيت هاى آنان شود و در  حين تدريس به آن ها بپردازد و با کمک دانش آموزان، آن ها 

را حل کند. 
در  دانش آموزان  مشارکت دادن  و  آن  آميز  موفقيت  تبيين  و  سؤال  منطقى  بررسى  توجه: 
بايد  دانش آموزان  است.  اهميت  حائز  بسيار  فقيه  واليت  نظرئه  به  نسبت  اعتماد  ايجاد  براى  پاسخ، 
قانع شوند که نوع حکومت پيشنهادى، هم موافق با معيارها و مبانى دينى و هم منطبق بر معيارهاى 
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عقلى است. 
الزمٔه اين کار آن است که بتوانيم دو معيار «مشروعيت» و «مقبوليت» را به خوبى طرح و تبيين 

نماييم. 
برخى از منتقدان تصور مى کنند که ولّى فقيه از طرف گروهى (مثالً مجلس خبرگان) به حکومت 
منصوب مى شود و مادام العمر آن را در اختيار دارد؛ شخصيتى فوق قانون است و به هر صورتى که 
خواست عمل مى کند و کسى هم حّق برکنارى وى را ندارد؛ در   حالى  که اين طور نيست و ولىّ فقيه در 
جهت،  همين  به  مى کند؛  عمل  قانون  محدودٔه  در  و  مى شود  برگزيده   دقيق  بسيار  معيارهاى  چارچوب 
براى تنوير بيش تر افکار دانش آموزان، الزم است در هنگام پاسخ به سؤال اول درس، نکات زير را هم 

به اطالع دانش آموزان برسانيم. 
اول اين که، هر کسى نمى تواند ولّى فقيه شود. ولّى فقيه شرايط بااليى از علم، اخالق و توانايى 
نه  اسالم  قانون  نظر  از  صورت،  در   غير    اين  کند.  پيدا  را  مسئوليت  اين  کسب  شايستگى  تا  مى خواهد 
خودش اجازٔه گرفتن اين مسئوليت را دارد و نه مردم حق دارند او را به عنوان ولى فقيه بپذيرند و زير 

بار دستورات او بروند.۱ 
دوم اين که، مردم يا نمايندگان مردم در مجلس خبرگان وظيفه دارند شخصى با اين شرايط را 
شناسايى کنند و اگر در اين شناسايى کوتاهى ورزند، هم انتخابشان «مشروعيت» ندارد و هم در پيشگاه 

خداوند مورد سؤال و بازخواست قرار خواهند گرفت. 
که  دارد  واليت  حّق  زمانى  تا  دارد،  برعهده  را  فقيه  واليت  مسئوليت  که  کسى  که،  اين  سوم 
دست  از  را  خود  مشروعـيت  داد،  از   دست  را  شرايط  از  يکى  که  همين  باشد.  بـاقى  او  در  شرايط 
مى دهد و نمى تواند به رهبرى خود ادامه دهد. ادامٔه واليتش مشروعيت ندارد و بايد کنار برود. قانون 
اساسى کشور ما تشخيص اين موضوع را برعهدٔه مجلس خبرگانى قرار داده که از طرف مردم انتخاب 

مى شوند.۲
۱۱ــ انجام فعاليت تطبيق

براى انجام دادن اين فعاليت، خوب است که دبير قبالً پيش بينى کند و قانون اساسى را به کالس 
بياورد يا دانش آموزانى را مأمور کند که اصل ۱۰۷ را در کالس بخوانند و چگونگى انتخاب ولىّ    فقيه 

را توضيح دهند. 

١ــ اصل ١٠٩ قانون اساسی
٢ــ اصل ١١١ قانون اساسی
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معلمان محترم توجه داشته باشند که اين فعاليت، داراى ستاره است؛ بنابراين، نبايد از اصل ۱۰۷ 
قانونى اساسى در امتحانات پايانى سؤالى طرح شود. 

اصل يکصد    و هفتم قانون اساسى چنين است: 
جمهورى  بنيان گذار  و  اسالم  جهانى  انقالب  کبير  رهبر  و  تقليد  عالى قدر  مرجع  از  «پس 
اسالمى ايران «حضرت آيـت اللّه العظمى امـام خمينى قـدس سره الشريـف» که از طرف اکثـريت 
منتخب  خبرگان  عهدٔه  به  رهبر  تعيين  شدند،  پذيرفته  شناخته و  رهبرى  مرجعيت و  به  مردم  قاطـع 
مردم است. خبرگان رهبرى دربارٔه همٔه فقهاى واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و 
نهم بررسى و مشورت مى کنند، هرگاه يکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى يا مسائل 
سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يکى از صفات مذکور 
در اصل يکصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غير اين صورت يکى 
همٔه  و  امر  واليت  خبرگان،  منتخب  رهبر  مى نمايند.  معرفى  و  انتخاب  رهبر  عنوان  به  را  آنان  از 
کشور  افراد  ساير  با  قوانين  برابر  در  رهبر  داشت.  خواهد  برعهده  را  آن  از  ناشى  مسئوليت هاى 

مساوى است.»
۱٢  ــ توضيح قسمت «برای مطالعه»

اين قسمت مربوط به يکی از سؤاالت مطرح ازطرف دانش آموزان است. آنان می گويند که: اگر 
فقيهان برای به دست آوردن احکام به قرآن و سنت مراجعه می کنند، چرا به نظرات متفاوتی می رسند؟

گاهی افراد ُمغرض و بيگانه با محيط علمی حوزه، برای اختالف فتوا، منشأ دنيايی ذکر می کنند و 
ذهن افراد جامعه و بخصوص جوانان را نسبت به فقيهان بدبين می نمايند.

بدبينی  آن  پيدا شدن  از  می تواند  الزم،  نکات  ذکر  و  مطالعه»  «برای  قسمت  طرح  با  محترم  دبير 
جلوگيری کند.

در قسمت دانستنی های ضروری برای معلم توضيحات بيشتری ارائه شده است.

د) انجام بخش انديشه و تحقيق
در اين بخش چهار سؤال طرح شده است:

سؤال اّول، دربارٔه پيام های اصلى اين درس است که دانش آموز مى تواند پيام هاى زير، را بيان 
کند.

۱ ــ وظايف دو گانٔه امام عصر(عج) در دوران غيبت کبرٰی تعطيل نمى شود و در شکل هاى جديدى 
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ادامه مى يابد. 
۲ ــ امام عصر (عج) با مقام واليت معنوى خود، از پس پردٔه غيبت جامعه را هدايت مى کند و 

مانند خورشيد پشت ابر، حافظ و نگهبان امت اسالمى است. 
۳ ــ در دوران غيبت کبرٰی، دو وظيفٔه مرجعيت دينى و واليت ظاهری به نيابت از امام برعهدٔه 

فقهاى واجد شرايط قرار مى گيرد. 
۴ــ براى شناخت فقيهى که واجد شرايط مرجعيت دينى باشد، بايد از راه هاى تعيين شده استفاده 

کرد. 
۵  ــ ولی فقيه واجد شرايط از طريق خبرگانی که خود مجتهد و آشنای به دين هستند شناسايی 

می شود و به مردم معرفی می گردد.
سؤال دوم، دربارٔه ماهيت و حقيقت تقليد در احکام دينى است. تقليد در احکام دينى به معناى 
مراجعٔه غير متخصص و غير کارشناس به فرد متخصص و کارشناس در احکام براى انجام دادن صحيح 
وظايف دينى است؛ بنابراين، اگر کسى خود کارشناس و متخصص در احکام باشد، نبايد از ديگرى 

تقليد کند. 
در جواب سؤال سوم، مى گوييم تقليد براى کسانى الزم است که به سّن تکليف رسيده و در احکام 
دين کارشناس و متخصص نباشند. تقليد به اصول اعتقادى، يعنى توحيد، معاد، نبوت، امامت و عدل 
مربوط نمى شود و در اين اصول، هرکس بايد با دليلى که در حّد خود دارد، به يقين برسد.تقليد به فروع 
دين، يعنى احکام و دستورات عملى مربوط مى شود. افرادى که در اين زمينه تخصص ندارند، بايد به 

فقيه واجد شرايط مراجعه کنند. 
سؤال چهارم، دربارٔه دو ويژگى «عدالت» و «زمان شناسى» است. مرجع تقليد بايد عادل باشد، 
يعنى در مرتبه اى از تقوا قرار دارد که در پى انجام دادن واجبات و دورى از گناهان است و گناهان کبيره 
را انجام نمى دهد و گناه صغيره را تکرار نمى کند. اين امر سبب مى شود که احتمال حکم دادن از روى 
هوٰی کاهش يابد. هم چنين مرجع تقليد بايد زمان شناس باشد؛ يعنى، با نيازهاى زمان و مسائل جديدى 
که در زمان او مطرح مى شوند، آشنا باشد تا بتواند احکام دين را متناسب با نيازهاى زمان استنباط کرده 

و براى مردم بيان کند. 

هـ) انجام بخش پيشنهاد
در اين بخش، به دانش آموزان پيشنهاد شده که به «توضيح المسائل» مراجعه کنند و احکام مربوط 
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به تقليد را  استخراج نمايند. اين فعاليت هم سبب آشنايی بيشتر دانش آموزان با «رساله» می شود و هم 
به يادگيری احکام کمک می نمايد.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در اين درس، از موارد زير ارزشيابی به عمل می آيد:

١ــ قرائت و ترجمٔه آيات
٢ــ انجام پيام آيات

٣ــ تبيين ضرورت تداوم قلمروهای امامت در عصر غيبت
٤ــ تبيين سخنان پيامبر اکرم و ائمٔه اطهار (صلوات الله عليهم) در مورد مراجعٔه به فقيه در عصر 

غيبت
٥  ــ انجام فعاليت پيام احاديث

٦  ــ توضيح دو اصطالح «مرجع تقليد» و «ولی فقيه»
۷ــ بيان شرايط مرجع تقليد و ولی فقيه
٨  ــ بيان راه های شناخت مرجع تقليد

٩ــ انجام فعاليت انديشه
١٠ــ توضيح چگونگی انتخاب ولی فقيه

۱۱ــ انجام فعاليت تطبيق
١٢ــ توضيح قسمت برای مطالعه

١٣ــ پاسخ به سؤاالت بخش انديشه و تحقيق
۱۴ــ انجام بخش پيشنهاد

۱۵ــ همکاری و مشارکت در تدريس
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قسمت سوم: تمهيدات 

الف) دانستنى هاى ضرورى براى معلم 
۱ ــ حديث دربارۀ مراجعۀ به فقيه و تبعيت از واليت فقيه 

ــ عمربن حنظله از امام صادق سؤال مى کند: اگر بين دو نفر از ياران ما، در قرض يا ميراث 
اختالف پيش آمد، آيا مى توانند براى حّل نزاع به نزد پادشاهان و قاضيان حکومت بروند؟ امام پاسخ 
مى دهد: «کسى که امر حق يا باطل را براى داورى نزد آن ها ببرد، داورى به نزد طاغوت برده و آن چه 
آن ها براى او حکم کنند و آن را بگيرد حرام است؛ هرچند که حق با او باشد؛ زيرا به فرمان طاغوت گرفته 

است و خدا دستورى جز کافرشدن به طاغوت نداده است.» 
عمربن حنظله مى گويد: پس چه کار کنند؟ 

امام فرمود: «در بين خودتان بنگريد که چه کسى حديث ما را روايت مى کند و در حالل و حرام 
ما مطالعه کرده است و احکام ما را مى شناسد. پس او را به عنوان قاضى و داور بپذيريد و من او را بر 
شما حاکم قرار مى دهم. پس زمانى که به حکم ما داورى کردند، اگر از او نپذيرند، حکم خدا را کوچک 
شمرده و ما را رد کرده اند و کسى که ما را رد کند، در واقع خدا را رد کرده است و اين عمل در حد 

شرک به خداست.»۱
۲ ــ منشأ اختالف فتوا

يکى از سؤال هايى که دانش آموزان دارند، علت اختالف در فتواست. آن ها مى گويند که اگر منبع 
ـ   عليهم السالم ــ است، چرا اختالف نظر پيش مى آيد.  فتواى علما، کتاب قرآن و احاديث معصومين ـ

در اين مورد، توجه دانش آموزان را به چند نکته جلب مى کنيم. 
اول: مجتهدان با ائمۀ اطهار (ع) در بيان احکام دين، تفاوت دارند. 

معصومين ــ عليهم السالم ــ  براساس علم الهى احکام را بيان مى کنند لذا حکم آنان يقينى است 
و اختالفى هم در ميان آن ها نيست. اّما مجتهدان براساس تفکر و انديشٔه خود حکم مى کنند؛ بنابراين، 
احتمال خطا در آن وجود دارد؛ همان طور که احتمال خطا و اشتباه در نظر يک پزشک يا هر متخصص 

ديگر هست. 
دوم: مجتهدان، در تالش علمى خود، به قرآن کريم و منابع حديثى مراجعه مى کنند. 

آيات و احاديث را کنار هم مى گذارند و با قواعدى که در اختيار دارند، دربارٔه آن آيات و احاديث، 
١ــ فروع کافی، کتاب القضاءاالحکام. باب کراهية االرتفاع الی قضاة   الجور
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مى انديشند و نظر خود را ابراز مى کنند. در اين جا ممکن است مجتهدى به يک نتيجه  و مجتهد ديگر 
به نتيجٔه ديگرى برسد. 

سوم: يکى از منابعى که مجتهدان از آن استفاده مى کنند، کتاب هاى حديثى است. 
مجتهدان هنگام مراجعه  به اين کتاب ها، مى کوشند که احاديث معتبر را از غير معتبر جدا کنند 
و از احاديث معتبر کمک بگيرند. در اين جا نيز ممکن است مجتهدان اختالف نظر پيدا کنند و حديثى 

از   نظر يک فقيه، معتبر و از نظر مجتهد ديگر، غير معتبر تلقى شود. 
همين اختالف نظر، دليل بر استقالل رأى مجتهدان و عدم تقليد آنان از يک ديگر است. 

اين امر، سبب پويايى و رشد فقه مى شود و از رکود و سکون آن جلوگيرى مى کند. 
۳ ــ نمونه هايى از هدايت هاى معنوى امام عصر (عج) در عصر غيبت

 در درس آمده است که يکى از ابعاد واليت معنوى امام زمان (عج) هدايت هايى است که به صورت هاى 
گوناگون از جانب ايشان انجام مى گيرد. در اين جا، نمونه هايى از اين هدايت ها ذکر مى شود. البته در اين 
مورد، بايد توجه کنيم که ذکر هرگونه داستانى مناسب دانش آموزان نيست. الزم است فقط مواردى ذکر 

شود که ارزش و اعتبار علمى دارد و در جامعه يا زندگى دانشمندان بزرگ تأثيرى داشته است. 
نمونۀ اول: قضيۀ دانشمند بزرگ مقدس اردبيلى

که:  آورده ا ند  جناب «مير  عّالم»  بزرگوار،  سّيد  از  نيز  آنان  و  گروهى  از  مجلسى  عالمٔه  مرحوم 
«شبى در ساعت هاى آخر شب در صحن مطّهر امير مؤمنان ــ عليه السالم ــ بودم. ديدم که در خلوت 
شب، مردى به سوى مرقد منّور در حرکت است. به او نزديک شدم؛ ديدم عالم پرواپيشه، مقّدس اردبيلى 

است. خود را به او نشان ندادم و به طور مخفيانه به مراقبت او نشستم.
او به دِر حرم مطّهر که بسته بود، رسيد اّما با رسيدن او در به طور شگفت انگيزى گشوده شد و 
او وارد حرم شد. گوش دادم ديدم گويى با کسى به گفت   وگو پرداخته است و آن گاه از حرم خارج شد 

و پس از خروج او، درها به صورت نخست بسته شد.
«مقّدس اردبيلى» به سوى مسجد کوفه حرکت کرد و من نيز طورى که او مرا نبيند، از پى او  
روان شدم. او وارد مسجد شد و به سوى محرابى که شهادتگاه اميرمؤمنان ــ عليه السالم ــ بود، راه 
افتاد. خود را به محراب رسانيد و مّدتى در آن جا درنگ کرد؛ سپس به سوى نجف بازگشت و من نيز 

به دنبال او سايه به سايه آمدم.
در  ميانٔه راه به من سرفه دست داد و آن جناب به حضور من توّجه يافت و فرمود: «مير  عّالم! 

تو هستى؟»
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پاسخ دادم: «آرى!»
گفت: «اين جا چه مى کنى؟»

پاسخ دادم: «من از همان لحظات ورود شما به حرم مطّهر اميرمؤمنان ــ  عليه السالم ــ تا کنون 
با شما بوده ام و اينک شما را به مقام شامخ صاحب آن قبر سوگند مى دهم که از آن چه از آغاز تا انجام 

برايتان پيش آمده است، مرا باخبر سازى.»
گفت: اگر تعّهد کنى تا زنده هستم آن را نزد خويش نگاه دارى و به کسى نگويى، حقيقت را به 

تو مى گويم.»
من تعّهد اخالقى سپردم.

گفت: «من در برخى مسائل پيچيدهٔ علمى و فقهى مى انديشيدم؛ تصميم گرفتم کنار مرقد اميرمؤمنان 
ــ عليه السالم ــ حاضر شوم و از آن روح بلند و ملکوتى بخواهم مشکل فقهى و علمى مرا پاسخ گويد. 
هنگامى که به دِر حرم رسيدم، درها گشوده شد. وارد شدم و با همٔه وجود، صميمانه از خدا خواستم 
که ساالرم، اميرمؤمنان ــ   عليه السالم ــ مرا پاسخ دهد. درست در اين هنگام بود که ندايى از جانب قبر 
مطّهر شنيدم که فرمود: امشب به مسجد کوفه برو، سؤال خود را از قائم آل محمد ــ    صلّى اللّه عليه و 

آله ــ بپرس؛ چرا که او امام زمان توست.»
ـ عليه السالم     ــ  به سرعت به سوى مسجد کوفه شتافتم و نزديک محراب رفتم و از حضرت مهدىـ 
که در آن جا به نيايش نشسته بود، مسائل خويش را پرسيدم و او پاسخ مرا با کرامت وصف ناپذيرى داد 

و اينک به خانٔه خويش باز مى گردم۱.»
نمونۀ دوم: دربارۀ شيخ صدوق 

يکى از آثار قلمى رئيس المحدثين، شيخ صدوق، متوفّاى سنٔه ۳۸۱ قمرى، کتاب اکمال الدين 
اوست که پيرامون حضرت ولى عصر «ارواحنافداه» تأليف فرموده و وجود و غيبت امام زمان    (ع) و ظهور 
آن حضرت را در اين کتاب با اخبار اهل بيت      (ع) مورد تحليل قرار داده و اثبات مى کند و به شبهاتى که 
دربارٔه اين موضوع مطرح شده است، پاسخ مى دهد. از کلمات اين عالم و مرجع بزرگ شيعه برمى آيد که 

کتاب مزبور را به امر مبارک حضرت حجة بن الحسن «ارواحنافداه» تأليف فرموده اند.
وى در مقدمٔه کتاب ياد شده دربارٔه انگيزٔه خود براى تأليف اين کتاب چنين مى نگارد: 

«چيزى که مرا به تأليف اين کتاب واداشت، اين بود که چون به خواسته و مراد خودم، که زيارت 
حضرت على بن موسى الرضا ــ      صلوات اللّه عليه ــ بود، رسيدم به نيشابور آمدم و در آن جا اقامت کردم 

١ــ بحار االنوار، ج ٥٢، ص ١٧٥.
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و مشاهده نمودم اکثر کسانى که به نزد من رفت و آمد مى کردند، راجع به جريان غيبت امام زمان   (ع) 
دچار تحّير و سرگردانى شده و در امر قائم آل محمد ــ صلى الله عليه و آله ــ به شبهه افتاده اند و از مسير 
تسليم و پذيرش به اظهار نظر و قياس، روى آورده اند. من براى ارشاد و هدايت آنان به راه راست با 
ذکر اخبارى که از پيغمبر و امامان ــ صلوات اللّّٰه  عليهم ــ وارد شده کوشش و تالش بسيار کردم. بعد 
از مدتى، مردى بزرگ از اهل فضل و خرد به نام شيخ نجم الدين ابوسعيد محمد بن الحسن از بخارا در 
شهر قم بر ما وارد شد. من از دير زمان آرزوى مالقات او را داشتم و براى جنبٔه ديانت و فکر استوار 
و انديشه هاى بلند او مشتاق ديدارش بودم. پس خدا را بر اين نعمت و رسيدن به آرزويم و بر دوستى و 
محبت و صفاى او شکر کردم. تا يک روز که با من مشغول صحبت بود، نقل کرد که در بخارا به مردى 
از بزرگان فالسفه و اهل منطق برخورد کرده و از او دربارٔه حضرت قائم سخنى را شنيده که موجب 
تحّير و شک و شبهه اش در موضوع غيبت امام زمان و انقطاع خبر آن حضرت شده؛ من در اثبات امام 
زمان مطالبى براى آن شخص فاضل و دوست با صفا گفتم و اخبارى را از پيغمبر و ائمه (ع) راجع به 
غيبت امام زمان برايش ذکر کردم که شک و شبهه اش مرتفع گرديد و قلبش اطمينان يافت و در برابر اين 
اخبار صحيحه کامالً تسليم شد و از من درخواست کرد که براى او کتابى در اين موضوع بنگارم. من 

وعده دادم که خواستٔه او را در آتيه انجام دهم. 
در اين ميان، شبى دربارٔه خانواده، فرزندان و برادران و نعمتى که پشت سرگذاشته بودم، فکر 
مى کردم. ناگهان خواب بر من غلبه کرد. در خواب ديدم گويا در مّکه ام و برگرد بيت اللّّٰه الحرام طواف 
و  مى بوسم  را  آن  و  مى کشم  بدان  دست  آمده ام؛  حجراالسود  نزد  به  و  مى باشم  هفتم  دور  در  و  مى کنم 
مى گويم: «أٰمانَِتى أدَّيُْتّها َو ِميٰثاِقى تَعٰاَهْدتُُه ِلَتْشَهَد ِلى ِبالُْموافاِة»؛ امانت خود را ادا کرده و عهد و پيمانم 

را مواظبت نمودم تا به وفادارى من شهادت و گواهى دهى.
در اين هنگام، مواليم حضرت قائم ــ صلوات اللّٰه  عليه ــ را ديدم که بر در خانٔه کعبه ايستاده 
است. من با قلب مشغول و فکر پريشان نزديک شدم آن حضرت با فراست، راز درونم را از چهره ام 
دانست، پس سالم کردم و جواب سالمم را دادند. سپس فرمودند: «ِلَم الٰتَُصِنُّف ِکٰتاباً ِفى الَْغْيبَِة َحّتٰی 

َک؟» (چرا دربارٔه غيبت کتابى تأليف نمى کنى تا اندوه دلت را برطرف کنى؟) تَکِْفى ٰما َقدْ همَّ
عرض کردم: «اى فرزند پيامبر، دربارٔه غيبت چيزهايى تصنيف کرده ام.» فرمود: «بدان روش و 
سبک تو را امر نمى کنم که کتاب بنويسى بلکه اآلن کتابى در غيبت بنويس و غيبت هايى را که پيامبران (ع) 
داشته اند ذکر کن.» اين را فرمودند، و سپس رفتند؛ من هراس زده از خواب برخاستم و تا طلوع صبح، 
به دعا و گريه و درد دل و شکايت مشغول بودم؛ صبح که فرا رسيد در پى امتثال امر ولىّ اللّٰه و حجت 
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الهى شروع به تأليف اين کتاب کردم. در حالى که از خداوند، استعانت جسته و بر او توکّل مى کنم و از 
تقصيرات خود طلب آمرزش مى نمايم.۱». 
نمونۀ سوم: دربارۀ عالّمۀ حلى

مرحوم ميرزا محمد تنکابنى ــ  رحمة اللّه عليه ــ مى گويند: 
« درالسنه و افواه، اشتهار دارد … و خود ايشان به واسطٔه مرحوم آخوند الهيجى از آقا     سيد 
محمد، فرزند آقا سيدعلى، صاحب « مناهل»  نقل مى کنند که   عّالمه در شب جمعه به زيارت سيد الشهدا (ع) 
مى رفت. تنها و بر االغى سوار بود و تازيانه اى در دست مبارک داشت. در اثناى راه شخص عربى پياده 
به همراه عّالمه به راه افتاد و با هم به مکالمه مشغول شدند. چون قدرى با هم سخن گفتند، بر  عّالمه معلوم 
شد که اين شخص، مرد فاضلى است. پس در مسائل علمى با هم صحبت داشتند و عّالمه فهميد که آن 
شخص، بسيار صاحب علم و فضيلت و متبّحر است؛ لذا مشکالتى که براى او در علوم مانده بود يک 
به يک از آن شخص سؤال مى کرد و او حل مى نمود تا اين که سخن در مسئله اى واقع شد و آن شخص 
فتوايى گفت عّالمه منکر آن شد و گفت: «حديثى بر طبق فتوا نداريم» آن مرد گفت: «شيخ طوسى در 
تهذيب حديثى در اين باب ذکر کرده و شما از کتاب تهذيب فالن مقدار را از اول بشماريد که در فالن 

صفحه و فالن سطر، اين حديث، مذکور است.»
عّالمه در حيرت شد که اين شخص کيست. پس، از آن مرد پرسيد: «آيا در اين زمان که غيبت 

کبرىٰ  است، مى توان صاحب االمر را ديد يا نه؟» و در اين هنگام، تازيانه از دست عالمه افتاد. 
آن حضرت خم شد و تازيانه را از زمين برگرفت و در ميان دست عالمه گذاشت و فرمود: «چگونه 

صاحب الزمان را نمى توان ديد و حال آن که دست او در ميان دست توست؟»
عالمه بى اختيار خود را به زير انداخت که پاى آن حضرت را ببوسد. پس غش نمود و چون به 
هوش آمد کسى را نديد و پس از آنکه به خانه بازگشت، رجوع به کتاب «تهذيب» نمود و آن حديث را 
در همان ورق و همان صفحه و همان سطر که آن حضرت نشان داده بودند، يافت و عّالمه ــ     اعلى اللّّٰه   
ـ به خط خود در حاشئه کتاب تهذيب در آن مقام نوشت: اين حديث، آن چيزى است که حضرت  مقامهـ 

صاحب االمر  (ع) با ذکر صفحه و سطر از اين کتاب نشان داد. 
آن  حاشئه  در  و  ديدم  را  کتاب  همان  من  مى گفت:  الهيجى  مى گويد: «آخوند  تنکابنى  مرحوم 

حديث، خّط عالمه را مشاهده کردم که به مضمون سابق بود.۲»

١ــ  کمال الدين و تمام النعمة، صص ٢ــ٤
٢ــ محمد تنکابنی، قصص العلماء ص ٣٥٩
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نمونۀ چهارم: مربوط به مرحوم مجلسى اّول 
ايشان خود مى فرمايد: «چون خداوند، مرا موفق به زيارت حضرت اميرالمؤمنين  (ع) فرمود، در 
حوالى روضٔه مقدسه، شروع به مجاهدات کردم و خداوند به برکت موالى ما (حضرت اميرالمؤمنين  (ع)) 
درهاى مکاشفاتى که عقول ضعيفه توانايى هضم آن را ندارند بر من گشوده، در عالم مکاشفه و اگر خواستى 
بگو ميان خواب و بيدارى به هنگامى که در رواق عمران نشسته بودم، ديدم که در سامّرا هستم و قبر دو 
امام ــ حضرت هادى و حضرت عسکرى  (ع) ــ در نهايت ارتفاع و بلندى بود و جامه و پارچه اى سبز 
رنگ از جامه هاى بهشت که همانند آن را در دنيا نديده بودم، بر روى آن دو قبر مطهر مشاهده کردم و 
موالى خود و موالى همٔه مردم، صاحب العصر و الزمان  (ع) را ديدم که نشسته و پشت مبارکش به قبر 
و رويش به در است. چون چشم من به آن حضرت افتاد، با صداى بلند مانند مّداحان، مشغول خواندن 
ياَرة؛ چه خوب زيارتى  زيارت جامعه شدم و چون زيارت را تمام کردم، آن حضرت فرمود: «ِنْعَمِت الزَّ
است!» عرض کردم: «موالى من، جانم فداى تو، زيارت جّد شما، امام هادى، به انشاى ايشان است؟» 
و اشاره به قبر امام هادى کردم. فرمود: «آرى. داخل شو». چون داخل شدم، نزديکى در ايستادم. 
امام عصر ــ صلوات اللّّٰه  عليه ــ فرمود: «جلو بيا» عرض کردم: «مواليم، مى ترسم که به سبب ترک 
ادب، کافر شوم.» آن بزرگوار ــ صلوات اللّّّٰه عليه ــ فرمود: «ٰالبَأَس إٰذا ٰکاَن ِباذِْنٰنا»؛ وقتى که به اذن 
خود ما باشد، اشکالى ندارد. من با ترس و لرز، کمى پيش تر رفتم. فرمود: «پيش بيا»، من پيش رفتم تا 
نزديک آن حضرت ــ صلوات اللّّّٰه عليه ــ گرديدم. فرمود: «بنشين»، عرض کردم: «مواليم مى ترسم». 

ـ   صلوات اللّّّٰه    عليه ــ فرمود: «ٰال تََخْف» نترس.  امام ـ
پس چون مانند بندگان در برابر موالى جليل نشستم آن حضرت فرمود: «إْسَتِرحْ َو اْجِلسْ ُمَربّعاً 
پاى  با  پياده  افتادى  زحمت  به  آن که  چه  بنشين؛  مربّع  و  باش  راحت  حافياً»؛  ٰماِشياً  ِجئَت  تََعبَْت  ََّک  فَإن

برهنه راه آمدى. 
گفت      وگوهاى  و  مکالمات  و  عظيم  الطاف  خودشان  عبد  به  نسبت  بزرگوار  آن  از  آن که  حاصل 

لطيفى صورت گرفت که به شماره نمى آيد و من اکثر آن ها را فراموش کردم. 
سپس از آن خواب، بيدار شدم و با آن که مّدت زيادى مى گذشت که راه سامّرا مسدود و موانع 
بزرگى از زيارت در کار بود، همان روز به فضل خدا، وسايل زيارت، فراهم گرديد و همان گونه که حضرت 
صاحب   (ع) فرموده بودند، پياده با پاى برهنه به زيارت سامّرا مشّرف شدم و شبى در حرم مطهر بودم 
و مکّرر، اين زيارت ــ زيارت جامعه ــ را خواندم و در راه و در حرم، کرامات عجيب بلکه معجزات 
شگفت انگيزى ظاهر شد. حاصل آن که بعد از خواب براى من شّک و ترديدى نيست که زيارت جامعه 
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از حضرت ابوالحسن امام هادى  (ع) صادر شده، زيرا حضرت صاحب  (ع) آن را تقرير فرمودند، چنان که 
شّک ندارم که زيارت جامعه، کامل ترين و نيکو ترين زيارات است و بعد از آن رؤيا اکثر اوقات، ائمه 
طاهرين ــ صلوات اللّّّٰه  عليهم ــ را با زيارت جامعه زيارت مى کنم و در عتبات عاليات زيارت نکردم مگر 

به زيارت جامعه.۱»
نمونۀ پنجم: دربارۀ مؤسس حوزۀ علميۀ قم 

از  قمرى   ۱۳۵۵ سال  متوفّاى  ۱۲۷۶و  سال  متولد  حائرى  عبدالکريم  شيخ  حاج  آقاى  مرحوم 
بنيان گذار اين  بزرگوار مؤسس حوزٔه علمئه قم و  مجتهدان قرن اخير است. آن  مشهورترين مراجع و 

اساس عظيم و تشکيالت وسيع علمى مى باشند که از طهارت نفس مخصوصى برخوردار بوده اند. 
روشن  را  مطلب  اين  ايشان،  مرجعّيت  دوران  بزرگ و  حوزٔه  اين  تأسيس  زمان  شرايط  مالحظٔه 
مى سازد که آن مرد بزرگ در پرتو معنويات عميق خود و عنايات و الطاف ويژه و نظر مخصوص حضرت 
بقية اللّّّٰه ــ ارواحنا له الفداء ــ اين اقدام عظيم را کرده و اين تشکيالت شکوهمند را تأسيس نموده اند 
و همواره از امدادات غيبى و تأييدات حجت زمان و ولّى امر برخوردار بوده اند و امام زمان اشراف بر 

کارهاى ايشان داشته و به حوزٔه علمئه قم و شخص ايشان عنايت مخصوص مى فرموده اند. 
زعيم عالى قدر، حضرت آيت اللّّّٰه العظمى آقاى گلپايگانى ــ قدس سره ــ که خود از آغاز برپايى 
حوزه، در محور بوده اند، در سال ۱۳۹۷ قمرى نقل مى فرموده اند که مرحوم آقاى حاج شيخ عبدالکريم 
بدوًا در اراک تأسيس حوزه کردند و بعد به قصد زيارت، سفرى به قم نمودند و در همان سفر بنا شد که در 
قم بمانند و همان وقت نامه اى به من مرقوم فرمودند که هنوز هم موجود است و در آن نامه، نوشته بودند: 
«اگر مايليد، به قم بياييد که نان جوى پيدا مى شود و با هم مى خوريم.» من در پى نامٔه ايشان حرکت کردم، 
به قم آمدم. چندى گذشت تا ماه مبارک رمضان فرا رسيد. وضع ماّدى روحانيت و حوزه بسيار بد بود؛ 
زيرا وجوه شرعيه به قم نمى آمد. سّيدى از اهل علم براى تبليغ رفته بود و خانواده اش دچار تنگ دستى 
عبدالکريم  شيخ   حاج  آقاى  از  که  کرد  درخواست  و  آمد  من  نزد  شخصى  بودند.  شده  معيشت  ضيق  و 
استدعا کنم که شهرئه آن سّيد را بدهند. من جريان را با آقاى حاج شيخ محمد تقى بافقى که مقّسم شهريه 
بودند، گفتم. ايشان گفتند: «وجه کمى در دست است و اگر بخواهيم تقسيم کنيم، نصيب و بهرٔه هر يک 

از آقايان چيز کمى مثالً دو ِقـران خواهد شد.»
روز هفدهم ماه رمضان بود که من در حجرٔه خود در مدرسٔه فيضّيه خوابيده بودم، در خواب ديدم 
که با مرحوم آقاى حاج ميرزا مهدى بروجردى  ــ رضوان اللّّّٰه  عليه ــ در همان حجره ــ منتها مقدارى 

١ــ مجالس المؤمنين، ج ١، ص ٥٧٣.



٢٢٦

ـ روبه قبله نشسته ايم و دو چراغ هم در حجره روشن بود. ناگهان يک آقاى محترمى را ديدم که  بزرگ ترـ 
آمد و رو به ايشان کرد و گفت:« حاج ميرزا مهدى، حضرت رسول  (ص) مى فرمايند: به شيخ عبدالکريم 
بگو: مضطرب نباش که بر اثر گريه هاى امام زمان، وجوه، متوجه به حوزٔه قم شد». «من از خواب، 
بيدار شدم. جريان خوابم را براى آقاى حاج شيخ عبدالکريم نگفتم ليکن براى مرحوم آقاى حاج ميرزا 

هدايت اللّّّٰه وحيد گلپايگانى نقل کردم». 
وضع  به  رسيدگى  و  سيد  آن  شهرئه  گرفتن  براى  که  آمدند  من  نزد  بعضى  دوباره  بعد،  چندى 
خانواده اش اقدامى بشود و وضع آنان را به آقاى حاج شيخ   عبدالکريم برسانيم. من قضيه را با آقاى آقا 
شيخ محمد تقى بافقى در ميان گذاشتم. ايشان گفتند: «بيا تا با هم در حضور آقاى حاج شيخ برويم» و 
خالصه با هم به منزل آقا رفتيم. اتفاقاً وقتى رسيديم که آقا مى خواستند از بيرونى به اندرون بروند. ما را 
که ديدند، فرمودند: «کارى داشتيد که اينجا آمديد؟» من گفتم: «وضع خانوادٔه فالن آقا که براى تبليغ 
رفته خوب نيست. شهرئه او را مى خواستيم که به خانواده اش برسانيم.» ايشان رو به آقاى بافقى کردند 
و فرمودند: «شهرئه او را بپردازيد.» آن گاه رو به من کردند و فرمودند: «خواب شما هم به ما رسيد و 

از رؤياى صادقه است و وجوهى براى ما رسيده است.» 
نمونۀ ششم: دربارۀ مصلح بزرگ مرحوم کاشف الغطا 

مصلح بزرگ و عالم گير آيت اللّّّٰه مرحوم آقاى شيخ محمد حسين کاشف الغطا نجفى، از اعاظم 
علماى شيعه و از عناصر بسيار کارآمد در جهان اسالم به شمار مى رفتند.

عالّمٔه کاشف الغطا خود چنين مى نگارد: «من عازم بودم که مسائلى را که بر من از نواحى مختلف 
وارد مى شد و نيز خطابه ها و کلمات و مقاالتى را که متعلق به اهل بيت ــ     سالم اللّّّٰه عليهم  ــ در مناسبات 
مختلف از والدت يا شهادت آنان و اسرار شهادتشان و آن چه مربوط به آنان بود و گفته يا نوشته بودم، 
جمع آورى کنم ولى کسالت ها و ضعف حال و تراکم اشتغال و مصائب و مشکالت و محن مرا از انجام 
اين کار باز مى داشت و مدت چندين سال به حال انتظار و امروز و فردا کردن گذشت تا آن که سال گذشته 
در يکى از شب هاى ماه شريف رجب، بعد از فراغت از وظايف سحرگاهى در مصالى خود نشسته و 
انتظار طلوع صبح را مى کشيدم. ناگهان حالتى مثل خواب عارض شد که مرا به عالم ديگرى غير از 
اين عالم برد و ملکى به صورت انسان يا انسانى به هيئت ملک، نمايان شد و گفت: «براى چه و تا کى 

از تأليف «فردوس» تساهل مى ورزى؟» 
عرض کردم: «آقاى من «فردوس» چيست؟»

فرمود: «آن کتابى که تصميم بر تأليف آن گرفته اى آگاه باش که آن از براى تو و براى شيعيان ما 
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فردوس است.» 
از اين جريان، لرزشى بر من دست داد که مرا سخت به وحشت انداخت و بر اثر آن، برگشتم 
به اين عالم محسوس يا منحوس و همان ساعت تصميم گرفتم که شروع در اين عمل مشروع کنم و بنا 
گذاشتم که اسم قسمت اول را «الفردوس العليا يا االعلى» گذاشته و قسمت دوم را که ويژٔه اهل بيت   (ع) 

است به «جنة المآوى» نامگذارى کنم.۱
۴ــ سؤاالت مطرح دربارۀ واليت فقيه و حکومت اسالمی

با توجه به اينکه واليت فقيه و حکومت اسالمی مستقيماً با حيات اجتماعی مردم ارتباط دارد و 
از همٔه مسائل اجتماعی از اقتصاد و معيشت گرفته تا سياست و فرهنگ و اخالق تأثير می پذيرد يا آن ها 

را تحت تأثير قرار می دهد، منشأ سؤاالت فراوان می گردد.
همين امر سبب می شود که دانش آموزان سؤاالت بسيار زيادی در اين باره داشته باشند و آن ها را 
با معلم خود در ميان بگذارند و اگر پاسخ مناسب از معلم خود نگيرند به اصل حکومت اسالمی و واليت 
فقيه بدبين شوند و آن چنانکه الزم  است، از نظام خود حمايت نکنند. وظيفٔه دينی ما ايجاب می کند که 

پاسخ اين سؤاالت را بدانيم و توانايی قانع کردن دانش آموزان را داشته باشيم.
کتاب «نسيم انديشه» (دفتر سوم) تأليف آيت الله جوادی آملی، پاسخ مستدّل ايشان به اساسی ترين 
سؤال های مربوط به حکومت است ضروری است دبيران محترم اين کتاب را تهيه کنند و با مطالعٔه آن، 
آمادگی الزم برای پاسخ گويی به سؤاالت را به دست آورند. برخی از سؤاالتی که در اين کتاب پاسخ 

داده شده، عبارتند از:
١ــ آيا رهبری سياسی بخشی از وظايف نبوت است؟ پس چرا بيشتر پيامبران حکومت نداشته اند؟

٢ــ آيا تأسيس حکومت يک موضوع عقالنی است که دين هم آن را امضاء کرده يا جزء احکام 
تأسيسی دين است، مثل حج؟

٣ــ آيا دين به عنوان يک هدف مستقل به سياست پرداخته يا در حد ضرورتی که سعادت اخروی 
ايجاب می کند؟

٤ــ امام حسين (ع) در وصيت نامٔه خود فرموده است که من برای امر به معروف و نهی از منکر 
قيام کرده ام؛ آيا می توان هدف او را تشکيل حکومت و يک امر سياسی قلمداد کرد؟

سازگار  دين  قداست  با  امر  اين  و  است  دين  دنيايی کردن  دين،  حکومت داشتن  الزمٔه  ٥  ــ 
نيست.

١ــ مقدمٔه کتاب الفردوس االعلی.
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۶  ــ آيا در اسالم واليت به معنی حکومت است يا دوستی و محبت؟
٧ــ وجوب اطاعت از ولی فقيه و حدود و اختيارات او تقليدی است يا تحقيقی؟

اسالمی  حکومـت  تکليـف  باشد،  نداشته  وجود  جامـع الشرايط  فقيـه  زمانی  در  اگـر  ۸  ــ 
چيست؟

٩ــ آيا ورود فقيهان در سياست مانع وظيفٔه هدايتگری و ارشادی آنان نمی شود؟
۱۰ــ با توجه به برخی روايات که هر حکومتی پيش از ظهور امام زمان را محکوم به شکست 

می دانند، آيا تشکيل حکومت اسالمی در زمان غيبت درست است؟
١١ــ وظيفٔه فقيه، افتاء و قضاء است، نه حکومت کردن، چرا برخی فقيهان به طرف حکومت 

رفته اند؟
توجه  اجتماعی  نکتٔه  اين  به  فقيهان  چرا  فقهی،  نه  است،  علمی  مديريت  دورٔه  ما  دورٔه  ١٢ــ 

نمی کنند؟
هم  کشور  از  خارج  شامل  يا  است  کشور  داخل  مخصوص  فقيه  ولی  دستورات  آيا  ۱۳ــ 

می شود؟
۱۴ــ آيا انتخاب رهبر از طرف خبرگان با نصب از جانب امام منافات ندارد؟

١٥ــ ماهيت تبعيت چيست و چه تفاوتی با رأی   دادن دارد؟
۱۶ــ اينکه گفته می شود فقيه منصوب از طرف امام است، يعنی چه؟

١٧ــ آيا حکومت اسالمی درست است يا جمهوری اسالمی؟
۱۸ــ آيا در واليت فقيه هم اعلميت شرط است؟

١٩ــ آيا ولی فقيه وکيل و نايب از طرف مردم است يا از طرف امام؟
۵  ــ مشروعيت در  فلسفۀ سياسی ليبراليستی و فلسفۀ سياسی اسالم

مشروعيت از کلمٔه شرع، به معنی راه، طريق و قانون گرفته شده است. لذا وقتی می گوييم فالن 
کار مشروع است، منظور ما اين است که آن کار قانونی است. پس حکومت مشروع يعنی حکومتی 
که قانونی است و چون قانونی است، مجوز اداره کردن جامعه را دارد و مجوز اين را دارد که آنچه را 
که الزمٔه ادارٔه جامعه است انجام دهد، مثالً پليس و ارتش تشکيل دهد، نظام مالياتی تنظيم کند، نظام، 

قضايی را سامان دهد و نظاير آن.
حال، سؤال اين است که ريشٔه اين مجوز داشتن کجاست؟

در تفکر اسالمی، هر عملی، چه فردی و چه اجتماعی وقتی مشروع است و مجوز دارد که از 
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جانب خدا باشد، يعنی در چارچوب دين و براساس دستور الهی باشد. يک انسان مسلمان که به خدا و 
دين او ايمان دارد، وقتی حاضر است زير بار دستوری رود و آن را اطاعت کند که بداند آن دستور از 
جانب خداست و از قرآن و سنت استخراج شده است. بنابراين، مشروعيت در تفکر دينی، يعنی مشروع 

بودن و مجوز داشتن حکومت از ناحيه خدا و دين.
در فلسفٔه سياسی ليبراليسم که مبتنی بر انسان محوری است و از دين تفسيری سکوالر ارائه 
می دهد، از آن جا که برای خداوند در قانون گذاری جايگاهی قائل نيست، منشأ قانون و مجوز داشتن 
يک دستور را خواست و ارادٔه مردم می داند. يعنی اگر قانونی در چهارچوبی تنظيم شد که خواست 
قانون با  قانون، مشروع است و الزم االجرا می باشد، حال چه اين  بود، آن  مراعات شده  مردم در آن 

احکام يک دين در تضاد و تناقض باشد و چه نباشد.
ممکن است اين نکته طرح شود که قرآن هم می فرمايد «ال اکراه فی الدين» تا مردم دين را نپذيرند 

و جزء خواست آن ها قرار نگيرد، آن دين نمی تواند بر مردم حکمرانی کند.
آری، اين مطلب درست است. زيرا دين، يک امری است که مردم بايد به آن ايمان آورند و ايمان، 
تحميلی نيست. اما اين بدان معنا نيست که هرچه مردم خواستند مورد قبول خداست. و اين بدان معنا 
نيست که منشأ قانون مردم هستند و مردم، خودشان يا نمايندگانشان بنشينند و قانون تنظيم کنند. بلکه 
بدين معناست که برای پياده کردن يک قانون، هرچند آن قانون الهی باشد، نيازمند ايمان مردم و پذيرش 

مردم است.
يکی از ثمرات اين بحث آن است که اگر مردمی بدانند قانونی از جانب خدا آمده است و آگاهانه 
زير بار آن قانون نروند و بگويند خواست ما اين است که قانون ديگری را اجرا کنيم، اين مردم روز 

قيامت مجازات می شوند و به عذاب الهی گرفتار می گردند.

ب) منابع
١ــ آوينی، مرتضی؛ امام و حيات باطنی انسان، مؤسسٔه روايت فتح (برای دانش آموز)

٢ــ پيروزمند، عليرضا؛ نظام معقول، انتشارات کيهان (برای معلم)
٣ــ جان بزرگی، احد؛ پيشينه تاريخی واليت فقيه، کانون انديشٔه جوان (برای معلم)

٤ــ جعفريان، رسول؛ تاريخ سياسی اسالم، نشر الهادی (برای معلّم)
٥  ــ جوادی آملی، عبداللّه؛ واليت در قرآن، اسراء (برای معلم)

٦  ــ خمينی، روح اللّه؛ واليت فقيه، مؤسسٔه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (برای معلم)
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٧ــ ربانی گلپايگانی، علی؛ دين و دولت، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی (برای معلّم)
۸  ــ سبحانی، جعفر؛ رهبری امت، انتشارات مؤسسٔه امام صادق (ع) (برای معلم)

٩ــ مصباح يزدی، محمد تقی؛ در پرتو واليت، مؤسسٔه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(برای 
معلم)

۱۰ــ هادوی تهرانی، مهدی؛ واليت فقيه، کانون انديشٔه جوان (برای معلم و دانش آموز)
۱۱ــ مؤسسٔه فرهنگی قدر واليت؛ مردم ساالری دينی (برای معلم و دانش آموز)

١٢ــ جوادی آملی، عبدالله، واليت فقيه، اسراء (برای معلم)
١٣ــ جوادی آملی، نسيم انديشه (دفتر سوم)، اسراء (برای معلم و دانش آموز)
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درس دوازدهم

ويژگی های حکومت اسالمی
قسمت اّول: کليات

الف) اهداف
١ــ هدف کلی: آشنايی با ويژگی های حکومت اسالمی و تفاوت آن با ساير حکومت ها 

٢ــ اهداف آموزشی:
١ــ توانايی تبيين رابطٔه حاکم و رهبر با مردم

٢ــ توانايی تبيين رابطٔه مردم با رهبر
٣ــ تبيين رابطٔه مردم ساالری و حکومت اسالمی

٤ــ تبيين ثمرات سازندٔه حکومت اسالمی در زمينه سازی ظهور امام عصر (ع)

ب) پيش دانسته ها
پيش دانسته های اين درس، مجموعٔه مفاهيم و موضوعات درس های هفتم تا يازدهم است.

ج) اصطالحات علمی درس
۱ــ نظام مردم ساالر: نظام اجتماعی که مردم در سرنوشت خود نقش دارند و نظام حکومتی 

براساس نظر و رأی آن ها روی کار آمده است.
۲ــ مردم ساالری دينی: نام ديگری برای نظام جمهوری اسالمی است؛ بدين معنا که اين نظام 
بنابرخواست و ارادٔه مردم روی کار آمده و مقبول آنان بوده و در عين حال، قوانين آن براساس دين 

اسالم است و نظامی مشروع از نظراسالم می باشد. 
۳ــ حکومت دمکراتيک: حکومتی است که خواست و ارادٔه مردم تعيين کنندٔه شکل نظام 

و قوانين حاکم بر آن است، خواه اين قوانين دينی باشند و خواه نباشند.
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اميرالمؤمنين به مالک اشتر نوشته است. اين  ۴ــ عهد نامۀ مالک اشتر: نامه ای است که 
نامه را امام وقتی نوشت که ايشان را به فرمانداری مصر منصوب کرده بود.

د) ارتباط با درس قبل 
در درس  قبل، چگونگی ادامه يافتن دو قلمرو امامت (مرجعيت دينی و واليت ظاهری) در عصر 
غيبت مشخص شد و معلوم شد که اين دو قلمرو در شکل مرجعيت فقيه و واليت فقيه استمرار می يابد. 
مشخص  ديگر  ساالر  مردم  حکومت های  با  آن  تفاوت  و  اسالمی  حکومت  ويژگی های  درس  اين  در 

می شود. 

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ ــ رهبر جامعه اسالمی در قبايل مردم مسئوليت های مهمی دارد که بايد به انجام آن ها قيام کند. 
۲ ــ مردم نيز در قبال حکومت و رهبر اسالمی مسئوليت های بزرگی دارند که بايد آن ها را انجام 

دهند. 
۳ ــ نظام اسالمی، در عين حال که يک حکومت جمهوری و مردم ساالر است، اّما يک حکومت 

دينی نيز هست و از اين جهت، نقص ساير حکومت های مردم ساالر و دمکراتيک را ندارد. 
۴ ــ نظام اسالمی زمينه ساز ظهور حضرت مهدی(ع) است که يکی از وظايف آن آماده کردن 

مردم برای ظهور است.

قسمت دوم: سازماندهی فعاليت های ياددهی ــ يادگيری

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، دبير از دانش آموزان دربارٔه درس قبل ارزشيابی به عمل می آورد و موارد 

تعيين شده را می پرسد. 

ب) آماده سازی و ايجاد انگيزه
برای شروع اين درس می توان از دانش آموزان خواست که انواع حکومت هايی را که اکنون در 



٢٣٣

جهان وجود دارد و آن ها با آن آشنا هستند، نام ببرند. دبير نام حکومت ها را روی تختٔه کالس می نويسد و 
دربارهٔ هر يک اطالعات مختصری می دهد؛ بدون اين که وارد بحث تفصيلی شود و بخواهد آن حکومت ها 
را نقد کند. سپس، نام حکومت اسالمی را که در عصر غيبت «واليت فقيه» است، می نويسد و می گويد 

که دربارٔه اين حکومت سؤال هايی مطرح است که می خواهيم به بررسی آن ها بپردازيم.
همچنين دبير می تواند از سخنرانی امام خمينی(رحمة الله عليه) يا رهبر معظم انقالب اسالمی که 

دربارٔه وظايف رهبری و مردم سخن گفته اند، استفاده کند و سپس وارد تدريس شود.
همچنين می تواند از مجموعٔه فيلم هايی که مشارکت همه جانبٔه مردم را در نظام اسالمی نشان 

می دهد استفاده کند.
همچنين می تواند اين سؤال را مطرح کند که «آيا می دانيد تاکنون چند انتخابات در ايران برگزار 

شده؟» سپس نظر دانش آموزان را بگيرد و توضيحات الزم را بدهد.
همچنين می تواند تاريخچه ای از شکل گيری نظام اسالمی و مشارکت مردم از پيدايش و تداوم آن 

و تشکيل شورای انقالب، همه پرسی و انتخابات سال های اّول انقالب اسالمی گزارشی ارائه دهد. 

ج) اجزای تدريس
تدريس اين درس شامل اجزای زير می شود:

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
تبيين رابطٔه رهبر با مردم٢
انجام فعاليت تفکيک٣
تبيين رابطٔه مردم با رهبر٤
انجام فعاليت ذکر نمونه ها٥
تبيين نظام مردم ساالری دينی٦
توضيح زمينه سازی نظام اسالمی برای ظهور٧
توضيح قسمت های مطالعه٨
اجرای گام پنجم٩



٢٣٤

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
دانش آموزان، قرائت  آيات را تمرين می کنند و ترجمٔه آن ها را تکميل می نمايند و دبير، مطابق 

توضيحاتی که در درس های اّول داده شده، به آن ها نمره می دهد.
٢ــ تبيين رابطۀ رهبر با مردم

دبير، وظايف رهبر در برابر مردم را توضيح می دهد. و در هنگام توضيح هر بند از دانش آموزان 
می خواهد که مشخص کنند محتوای آن بند از کدام آيه گرفته شده است.

همچنين، دبير می تواند به اين شيوه عمل کند که ابتدا ضرورت وظايف رهبر در قبال مردم را 
توضيح دهد و سپس از دانش آموزان بخواهد که هر بند از وظايف را مطالعه کنند و آئه مرتبط با آن را 

مشخص نمايند.
بند ١ و ٢ از آئه ١٥٩ سورٔه آل عمران گرفته شده است.

بند ٣ از آئه ١٥٩ سورٔه آل عمران و ١١٢ سورٔه هود به دست آمده است.
بند ٤ از آئه ١٢٥ سوره نحل استخراج شده است.

٣ــ انجام فعاليت تفکيک
انجام اين فعاليت براى آن است كه به جاى حفظ جمله هاى امام على (ع) توسط دانش آموزان، 
آن ها به تفكر در اين نامه  رو آورند و به فهمى عميق تر نائل شوند. دانشى كه با تفكر و تأمل به دست مى آيد، 

در زندگى تأثير گذارتر و سودمند تر خواهد بود. 
و  مى دهد  دستوراتى  اشتر  مالک  به  على(ع)  امام  كه  اين  بر  عالوه  نامه،  اين  بيش تر  در 
توصيه هايى مى كند، علت و چرايى آن ها و ثمره  و نتيجٔه رعايت كردن اين فرمان ها و توصيه ها 
توصيه هاى  و  فرمان ها  آثار  و  علت ها  با  نيز  دانش آموزان  اين كه  براى  مى شود.  يادآور  را 
حضرت على(ع) آشنا شوند، فعاليت تفكيک انجام مى شود و آنان نتيجٔه هر فرمان را مشخص 

مى كنند. 
براى انجام اين فعاليت، بهتر است جدولى مانند جدول صفحٔه بعد طراحى شود و فرمان امام از 

علت آن تفكيک گردد. 
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علت حکمحکمرديف

دوستى و مهربانى با شهروندان١

زيرا: برخى از شهروندان برادر و خواهر دينى و هم آيين 
ما هستند و دوستى و مهربانى به هم آيين ضرورى است. 
به  مهربانى  و  هستند  ما  نوع  هم  نيز  شهروندان  از  برخى 

هم  نوع هم ضرورى است. 

نداشتن تکبر و در صورت تکبر داشتن، ٢
معالجٔه آن با نگاه  به عظمت الهى

زيرا نداشتن تکبر؛
١ــ حاکم را از سرکشی نجات می دهد.

٢ــ مانع تندروی می شود.
٣ــ باعث می شود عقل موقعيت خود را به دست آورد و 

کارهای انسان تابع عقل شود.

٣
ميانه رو ترين بودن در حق 
داشتن فراگيرترين عدالت 

کسب فراگيرترين رضايت مندى مردم

زيرا اگر اين سه مورد رعايت نشود، خشم عمومى ايجاد 
مى شود که رضايت برخى افراد خاص را از بين مى برد و 
اگر اين موارد رعايت شود عموم مردم راضى مى شوند و 

نارضايتى برخى افراد تأثيرى نخواهد داشت.  

دور کردن عيب جويان از خود٤
زيرا اسرار مردم، بيش تر نزد رهبر جامعه است و رهبر جامعه 

بايد بيش از ديگران عيب مردم را پنهان کند. 

زيرا سخن چين، باطن خيانتکارانه دارد.شتاب نکردن در پذيرش خبر سخن چينان٥

زيرا  ترسو روحئه انسان را سست مى کند. مشورت نکردن با ترسو٦

تفاوت گذاشتن ميان آدم نيکوکار و آدم بدکار٧
نيکوکاران به کار خير بى رغبت و  نکنيم،  چنين  زيرا اگر 

بدکاران به کار بد تشويق مى شوند.

٨

پاسدارى از حقوق محرومان و رسيدگى به آن ها 
در عين داشتن دل مشغولی هاى فراوان حکومتى 

انتخاب گروه تحقيق براى تهئه گزارش از وضع 
محرومان و اقدام براى رفع مشکالت آنان

زيرا کارهاى مهم و فراوان، دليلى براى ترک مسئوليت هاى 
ديگر نيست.

زيرا اين گروه بيش از ديگران به عدالت نيازمندند. 
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٤ــ تبيين رابطۀ مردم با رهبر
دبير، ابتدا، ضرورت اين رابطه را توضيح می دهد و سپس وظايف ده گانه را تبيين می کند و از 

دانش آموزان می خواهد که مشخص کنند دو بند اّول ازکدام آيه استخراج شده اند. 
بند اّول از آئه ۹۰ سورٔه طه به دست آمده است.

بند دوم از آيه ١١٢ سورٔه هود استخراج شده است.
۵  ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها

اين فعاليت دو بخش دارد؛ بخش اول بيان نمونه هايی از مسئوليت مردم نسبت به حکومت اسالمی 
است. نمونه هايی مانند حفظ بيت المال و اموال عمومی، مشارکت در فعاليت های سازندگی، ايفای نقش 
مؤثر در هر جا، پرداخت هزينه های عمومی، استفادٔه درست از منابع ملی، انجام صحيح امر به معروف 

و نهی از منکر مسئوالن و … .
بخش دوم فعاليت، برای کالبد  شکافی جامعه و يافتن داليل انجام يا عدم انجام مسئوليت هاست. 
اين فعاليت زمينٔه طرح برخی مسائل را که پاسخ گويی به آن ها برای دبير مشکل است، فراهم می کند ولی 
اگر دبير آن را به شکل درست رهبری کند، می تواند دانش آموزان را از طرح سطحی مشکالت بيرون 
آورد، ديدگاه اجتماعی آنان را عمق بخشد و احساس مسئوليت را در آنان تقويت کند. البته الزم است 
که دبير در موضع داوری قرار گيرد و نظريات گوناگون را روی تخته يادداشت کند و سپس براساس 

معيارها دربارٔه آن ها اظهار نظر نمايد.
۶  ــ تبيين نظام مردم ساالری دينی

در اين قسمت، مقايسه ای ميان نظام جمهوری اسالمی با نظام های جمهوری دموکراتيک صورت 
گرفته است. بخشی از توضيحات ضروری در درس قبل داده شد و بيان شد که تلفيق مشروعيت و 

مقبوليت از ويژگی های نظام اسالمی است.
اطالعات ديگری نيز در قسمت دانستنی هـای ضروری آمده، که می تـوانيد به آ ن مراجعه کنيد.

۷ــ توضيح دربارۀ زمينه سازی ظهور
يکی از نکات ضروری برای دانش آموزان آن است که بدانند تشکيل نظام اسالمی در آماده کردن 
مردم برای حکومت امام عصر (عج) مؤثر است. برخى از افراد به انتظار فّعال و سازنده توجهى ندارند 
و آمادگى ظهور را فقط در خودسازى فردى و دعا براى ظهور مى دانند. اّما با توجه به آن چه در بحث 
انتظار و ويژگى هاى ياران امام عصر (عج) آمد، آماده سازى بايد به گونه اى باشد که جبهٔه حق را در برابر 
باطل تقويت کند و امکانات گوناگونى را در اختيار ياران حق قرار دهد. از اين ديدگاه است که تشکيل 
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حکومت اسالمى مى تواند آمادگى پيروان امام را افزايش دهد. 
۸  ــ توضيح قسمت های برای مطالعه

اين درس دارای دو قسمت برای مطالعه است. قسمت اول مربوط به سخنانی است که رهبر 
گزارشی  دانش آموزان  از  يکی  است  خوب  گفته اند.  دينی  مردم  ساالری  دربارٔه  اسالمی  انقالب  معظم 
از اين سخنان در کالس ارائه دهد. قسمت دوم، دعای عهد می باشد که شايسته است دانش آموزان 

راتشويق کنيم تا اين دعا را حفظ کنند.
۹ــ اجرای گام پنجم

همان طور که دربارٔه اجراى گام هاى قبل گفته شد، گام ها، برنامه ريزى جديد پس از چند درس 
است. در اين گام، برنامه ريزى براى دو موضوع بسيار مهم انجام مى گيرد. 

برنامٔه اّول، انتخاب مرجع تقليد است. البته بيش تر دانش آموزان به اين موضوع توجه دارند و 
شايد مرجع خود را انتخاب کرده باشند. 

به معرفى برخى از مشهورترين  بهتر است دبير محترم، بدون موضع گيرى مثبت يا منفى، صرفاً 
مراجع بپردازد و اطالعاتى دربارٔه آن ها بدهد و سايت هاى دفتر آن ها را معرفى کند و اگر ممکن باشد، 
با استفاده از کامپيوتر وارد برخى از سايت هاى مراجع شود و بخش هاى آن سايت ها را معرفى کند و 

نمونه هايى از سؤال ها و پاسخ هاى مراجع را نشان دهد. 
سپس پيشنهاد دهد که اگر برخى دانش آموزان هنوز مرجع خود را انتخاب نکرده  اند، براى  انتخاب 
او برنامه ريزى کنند و اگر مرجع خود را انتخاب کرده اند، به خريد کتاب رسالٔه مرجع خود اقدام نمايند. 

برنامٔه دّوم، انتخاب برخى کارها براى حضور فعال، مؤثر و مسئوالنه در جامعه است. از جملٔه 
اين برنامه ها، برنامه ريزى براى حضور آگاهانه در انتخابات، برنامه ريزى براى مراقبت از اموال عمومى، 
برخورد مسئوالنه با ضعف ها، اشتباهات و خالف کارى هايى که مى بينند، مشارکت در فعاليت هاى خيريه 

و … است. 

د) انجام انديشه و تحقيق 
سؤال اول دربارٔه شيؤه انتخاب رهبر و ولی فقيه در قانون اساسی است. بنابراين قانون، رهبری 
جامعه از طريق پذيرش و مقبوليت های عمومی مردم يا از طريق مجلس خبرگان رهبری صورت می گيرد. 
کنند؛  اعالم  فقيهان  از  يکی  به  را  خود  گرايش  و  عالقه مندی  مردم  عموم  که  است  وقتی  اول  حالت 
همان طورکه دربارٔه رهبری امام خمينی اعالم کردند. اگر چنين حالتی پيش نيامد و مردم در تشخيص 
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يک فقيه بازماندند، نوبت به حالت دوم می رسد. مردم، خبرگانی را که توانايی شناخت رهبر را دارند، 
برمی گزينند وآن ها در قالب يک مجلس، فقيهی را که دارای شرايط الزم باشد، تشخيص می دهند و 

اعالم می دارند.
سؤال های دوم و سوم در کتاب درسی مطرح شده و به آن ها پاسخ داده شده است. 

هـ) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در اين درس، از موارد زير ارزشيابی به عمل می آيد:

١ــ قرائت و ترجمٔه آيات
٢ــ تبيين رابطٔه رهبر با مردم

٣ــ تعيين آيات مربوط به چهار وظيفٔه رهبری
٤ــ انجام فعاليت تفکيک

ـ تبيين وظيفٔه مردم نسبت به رهبر و حکومت اسالمی ٥  ـ
٦  ــ تعيين آيات مربوط به دو وظيفٔه مردم

٧ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها
٨  ــ تبيين رابطٔه حکومت اسالمی و مردم ساالری

٩ــ توضيح چگونگی زمينه سازی حکومت اسالمی برای ظهور امام عصر (ع)
۱۰ــ گزارش قسمت های برای مطالعه

۱۱ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
۱۲ــ مشارکت و همکاری در حين تدريس

قسمت سوم: تمهيدات 

الف) دانستنى هاى ضرورى براى معلم
۱ ــ مقايسۀ جمهورى اسالمى با حکومت هاى دموکراتيک

 Kratia (مردم) و حاکميت  demos از دو کلمٔه يونانى مردم ( democracy) الف ــ دموکراسى
(حاکميت) تشکيل شده است. پس معناى لغوى آن «حاکميت مردم» است. 
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«تاکنون تعريف جامعى از دمکراسى نشده است و رژيم ها و دسته هاى مختلف، آن را به معانى 
نسبتاً متفاوتى به کار مى برند. ولى عام ترين معناى آن، برابرى فرصت ها براى افراد يک جامعه به منظور 
برخوردارى از آزادى ها و ارزش هاى اجتماعى است. در معناى محدودتر، شرکت آزادانٔه افراد در 
گرفتن تصميم هايى است که در زندگى فرد و جمع مؤثر است. محدودترين معناى اين کلمه شرکت آزادانٔه 

افراد در تصميم گيرى هاى سياسى مهم جامعه (مستقيم يا غيرمستقيم) است.»۱
همان طور که مالحظه مى کنيد، در اين معناى لغوى و عام، حاکميت مردم نسبت به مردم ديگر 
مطرح است. يعنى هيچ فرد يا قوم يا ملتى نمى تواند ديگرى را تحت سلطه قرار دهد و فرصت هاى برابر 
در برخوردارى از آزادى ها و ارزش هاى اجتماعى و شرکت آزادانه در تصميم گيرى هاى فردى و جمعى 

از وى سلب کند. 
بلکه  ندارد.  وجود  خالص  دموکراسى  غرب،  در  به خصوص  و  جهان  در  امروزه،  اما  ــ  ب 
دموکراسى در چهارچوب يک ايدئولوژى و يک ديدگاه فلسفى به نام ليبراليزم عرضه مى شود. به عبارت 
 «liber» از کلمٔه التينى (liberalism) ديگر، روح حاکم بر دموکراسى غربى، ليبراليسم است. ليبراليسم
به معناى «آزاد» گرفته شده و به عنوان فلسفٔه زندگى در غرب، اصطالح خاصى پيدا کرده است. اّما با 
بازگردانيم که در انديشٔه ليبراليستى، فرد، معيار هرگونه  تأمل و بررسى مى توانيم آن ها را به اين ريشه 
ارزش گذارى است و معيار، مالک و عامل بيرونى يا حتى معيار بين ذهن ها ــ مانند عقل نمى تواند او را 

محدود کند و برخواست هاى او لگام زند.
در همين جا خوب است توجه کنيم که اگر در اين فلسفٔه زندگى از  محدود کننده اى به نام قانون 
سخن مى رود نه براى مهار خواست انسان، بلکه دقيقاً براى تقويت آن است؛ زيرا مدافعان انديشٔه ليبراليستى 
مى بينند که زندگى اجتماعى و تداخل خواست ها سبب مى شود که برخى افراد مانع رسيدن ديگران به تمنّيات و 
خواسته هاى خود شوند. به همين جهت اين اصل کلى را وضع کرده اند که آزادى هرکس تا آن جا صلاحيت 
دارد که مانع آزادى ديگرى نشود. و قوانين را براى رعايت اين اصل وضع مى کنند. در واقع قوانين آمده اند 

تا محدود کنندگان آزادى ديگران را کنترل کنند.
از  مجموعه اى  بر  مبتنى  خود  زندگى،  فلسفٔه  از  گونه اى  يا  ايدئولوژى  يک  به عنوان  ليبراليسم 
ديدگاه هاى فلسفى از جمله انکار يا غفلت از حضور و حاکميت خدا در زندگى انسان، فروکاستن مراتب 
طولى وجود انسان به مرتبٔه فيزيولوژيک و زيستى وى، اصل نسبيت در اخالق و فقدان معيارهاى مطلق 

اخالقى، فرد گرايى افراطى و منفعت طلبى شخصى است.

١ــ فرهنگ سياسی، داريوش آشوری، انتشارات مرواريد.
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نوزدهم  قرن  «در  مى گويد:  اخير  ويژگى  دربارٔه  سياسى  فرهنگ  کتاب  در  آشورى  داريوش 
نفوذ  انديشٔه سودگرايى (utilitarianism) موجب تأکيد خاص بر فرد شده به اين عنوان که فرد تنها محل 

آزمون است۱ و برآمدن خواست ها و نيازهاى او تنها معيار سودمندى و خرسندى است.»۲
بر مبناى همين فلسفٔه زندگى است که هر عملى از جانب افراد مجاز است، مگر اين که به زيان 
افراد ديگر منجر شود؛ بنابراين، قوانين کشور نمى تواند به گونه اى وضع شود که اين آزادى را محدود 
و  بت پرستى  برهنگى،  هم جنس بازى،  خودکشى،  مانند  کارهايى  نمى تواند  قانون  اساس،  براين  کند. 

خرافه پرستى را منع کند.
ليبراليسم انواع خاص ترى، مانند ليبراليسم اقتصادى و ليبراليسم سياسى هم دارد که نزديک  به 

معناى دموکراسى است که اکنون مورد نظر ما نيست.
ج ــ دموکراسى غربى در چارچوب ليبراليسم عمل مى کند. به همين جهت، نظام اسالمى با اين 
نوع دموکراسى سازگارى ندارد وگرنه نظام اسالمى با معناى حقيقى دموکراسى که حضور و دخالت 
مردم در سرنوشت خويش است، سازگارى دارد. در واقع، نظام اسالمى با ليبراليسم سازگارى ندارد؛ 
همان طور که ليبراليسم هم با نظام اسالمى همراه نمى شود و اگر مردم کشورى در چارچوب دموکراسى 
به حکومت مبتنى بر قوانين دين رأى دهند، آن را تحمل نمى کند و با آن درگير مى شود. حتى ليبراليسم 
مبارزه و براى سرکوبى  تبديل شود،  با جلوه هاى فردى دين، مثل حجاب که بخواهد به يک فرهنگ 
آن تالش مى کند، در حالى که حداقل وظيفٔه يک دولت دموکراتيک آن است که به همان ميزان که از 

بى حجاب ها حمايت مى کند، حامى با حجاب ها نيز باشد.
۲ــ اصول قانون اساسى مربوط به شرايط رهبرى

اصل ۱۰۹: شرايط و صفات  رهبر
۱ــ صالحيت علمى الزم براى افتاء در ابواب مختلف فقه

۲ــ عدالت و تقواى الزم براى رهبرى امت اسالم
مديريت و قدرت کافى براى رهبرى.  شجاعت،  تدبير،  اجتماعى،  ۳ــ بينش صحيح سياسى و 
مقدم  باشد،  سياسى قوى تر  فقهى و  بينش  داراى  شخصى که  فوق،  شرايط  واجدين  تعّدد  صورت  در 

است.
اصل ۱۱۱: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يکى از شرايط مذکوردر 

١ــ يعنی اوست که می تواند تجربه کند و بداند چه چيزی خوب است و چه چيزی بد.
٢ــ فرهنگ سياسی، زير کلمٔه «ليبراليزم».
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اصول پنجم و يکصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود 
بر کنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدٔه خبرگان مذکور در اصل يکصدو هشتم مى باشد. 

۳ ــ بيانات مقام معظم رهبرى دربارۀ نظارت بر ولى فقيه (۷۷/۶/۱۲)
ايشان در پاسخ به سؤال يکى از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس مى گويند:

در مورد اين که «آيا يادآورى وظيفٔه خبرگان رهبرى در مورد نظارت بر ولّى فقيه را توهين آميز 
دارد؛  تحقيق»  «کميسيون  نام  به  کميسيونى  خبرگان،  مجلس  توهينى؟  چه  نه،  که  بگويم  بايد  مى دانيد» 
تحقيقش هم طبق خود اصل قانون اساسى است. تحقيق در اين است که آيا اين رهبرى که خبرگان 
کارشان اين  يک روز تشخيص دادند که او حائز شرايط است، باز هم حائز شرايط هست يا نه؟ اصالً 
است؛ االن هم هستند و کار هم مى کنند. آن ها بايد تشخيص دهند که اين رهبر، آيا علمش که آن روز 
تشخيص دادند مجتهد است، باقى است يا نه؛ چون ممکن است انسان دچار نسيان شود و طبيعتاً از 
صالحيت مى افتد. آن روز تشخيص دادند که اين شخص عادل است؛ آيا به عدالت باقى است يا نه؟ اگر 
خداى نکرده گناهى از او سر بزند، از عدالت ساقط مى شود. آن روز تشخيص دادند که اين شخص 
مدير و مدبّر است و توانايى دارد؛ اما حاال بايد ببينند که آيا توانايى اش باقى مانده است؟ آيا آن روز اشتباه 
نکردند؟ يا اگر آن روز توانا بوده، از توانايى نيفتاده است؟ نخير؛ بنده نه هيچ احساس تضعيف مى کنم و 
نه توهين؛ اين جزو قانون اساسى است. خود من هم زمان امام، جزو همين مجلس خبرگان بودم. ما 
زمان امام هم«کميسيون تحقيق» داشتيم؛ هيچ اشکالى ندارد. اين نه اهانت به رهبرى است، نه تضعيف 
رهبرى است. اگر اين آقايان، اين کميسيون و اين هيئت را تشکيل ندهند، بايد از آن ها سؤال شود که 

چرا تشکيل نداديد. 
۴ ــ فتواى امام خمينى  (ره) دربارۀ واليت مطلقۀ فقيه و شرط اعمال واليت

زمان: ۲۹ دى ۲۸/۱۳۶۶ جمادى االول ۱۴۰۸
از  پس  اسالمى.  جمهورى  بنيانگذار  و  انقالب  رهبر  خمينى،  امام  آيت الله العظمى  [حضرت 

اهداى سالم و تحيت، در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسالمى واليت دارد. ادام الله ظلکم 
على رووس المسلمين.

نمايندگان حضرتعالى در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، عباس خاتم يزدى
ــ توسلى ــ عبايى ــ کشميرى ــ قاضى عسگر]

باسمه تعالى
واليت در جميع ُصَور دارد. لکن تولّى امور مسلمين و تشکيل حکومت بستگى دارد به آراى 
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اکثريت مسلمين که در قانون اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسالم تعبير مى شده به بيعت با 
ولّى مسلمين.

روح الله الموسوى الخمينى
۵  ــ سايت برخى از مراجع تقليد

www. khamenei. ir ۱ــ حضرت آيت الله خامنه اى 
www. makaremshirazi. org ۲ــ حضرت آيت الله مکارم شيرازى 
www. sistani. org ٣ــ حضرت آيت الله سيستانى 
www. noorihamedani. com ۴ــ حضرت آيت الله نورى همدانى 
www. saafi. net ۵  ــ حضرت آيت الله صافى گلپايگانى 
www. esraco. net ۶  ــ حضرت آيت الله جوادی آملی 

ب) منابع
۱ــ منابع ذکر  شده در درس قبل

۲ــ واليت فقيه، آيت الله جوادى آملى، مرکز نشر اسراء (براى معلم)
۳ــ چالش هاى فکرى نظرئه واليت فقيه، مصطفى جعفر پيشه فرد، دبيرخانه مجلس خبرگان (براى 

معلم)
۴ــ واليت فقيه به زبان ساده، جواد محدثى، بوستان کتاب قم (براى دانش آموز)

۵  ــ انديشٔه سياسى آيت الله مطهرى، نجف لک  زايى، مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمى، بوستان 
کتاب قم (براى معلم)

۶   ــ نظام سياسى اسالم، استاد محمد تقى مصباح، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (براى 
معلم)

۷ــ نظرئه دولت دينى، على اکبر نوايى، دفتر نشر معارف (براى معلم)
۸    ــ پرسش ها و پاسخ ها (دفتر هشتم: حکومت دينى)، حميد رضا شاکرين، انتشارات پارسايان 

(براى معلم و دانش آموز)
۹ــ حکومت در اسالم، دکتر سيد محمد حسين حسينى بهشتى، انتشارات سروش (براى معلم 

و دانش آموز)
۱۰ــ قهرمان دبيرستان اميرکبير، سيد احمد زرهانى، ستاد اقامٔه نماز (براى دانش آموز)
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در بخش مبانى آمد که تقسيم بندى کتاب به سه مرحله بر مبناى مراحل تکّون فعل اختيارى در 
انسان از انديشه تا عمل است. به همين جهت، به جاى فصل يا بخش از کلمٔه مرحله استفاده شده است که 
حرکت از انديشه به سمت عمل را برساند. مرحلٔه اّول در سال سوم، دربارٔه نيازمندى انسان به راهنمايى 
و هدايت است. اين هدايت به آدمى کمک مى کند که به نيازهاى اساسى زندگى خود پاسخ درست بدهد، 

راه را از چاه تشخيص دهد و مسير زندگى خود را به خوبى بپيمايد و به فالح و رستگارى برسد.
در مرحلٔه اّول با کمک گرفتن از عقل و خرد دريافتيم که سعادت انسان در گرو هدايت الهى 
است. در پايان مرحله، به اين نقطه مى رسيم که هدايت الهى در قالب کتاب و سّنت معصومين(ع) در 
اختيار انسان قرار گرفته و با بهره مندى از اين دو منبع است که مى توانيم مسير سعادت را دريابيم و به 

مقصد برسيم.
و  الهى  احکام  به  عمل  براى  خود  تصميم  در  ما  که  مى شود  سبب  مرحله  اين  آموزش هاى 
به  سرعت بخشيدن  براى  ديگرى  برنامه هاى  و  شويم  وارد  قوى تر  عزم  با  و  ثابت قدم تر  او  راهنمايى هاى 

حرکت در نظر بگيريم.
بنابراين، مرحلٔه دوم، مرحلٔه پايدارى و تقويت عزم است. در سال هاى اّول و دوم دربارهٔ عزم سخن 
گفتيم و راه هايى براى تقويت و پايدارى در عزم پيشنهاد کرديم. در اين جا عالوه بر يادآورى راه هاى دو 

سال قبل، راه ديگرى را با عنوان «کرامت نفس» پيشنهاد مى کنيم.
توجه داريد که مباحث اخالقى را دست کم به دو روش مى توان مطرح کرد؛ يک روش، آن است 
که موضوع هاى اخالقى را به ترتيب مطرح و آثار و فوايد آن ها را ذکر کنيم. روش ديگر آن است که هر 
موضوع اخالقى را در چارچوب يک برنامه ريزى براى زندگى وارد کنيم به گونه اى که دانش آموز بتواند 

آن را در اين چارچوب تمرين کند و کارکرد آن را به صورت عملى و عينى ببيند.
در کتاب دوم، براى مرحلٔه پايدارى در عزم، موضوع اخالقى توکّل طرح شد و دانش آموزان 

مرحلۀ دوم : پايداری در عزم
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دريافتند که يکى از راه هاى موفقيت در عزم و تصميم، توکّل کردن بر خداست و در زمان تصميم گيرى 
بايد بيش تر بر خدا توکّل کرد.

داشتن  آن  و  مى شود  پيشنهاد  آنان  به  عزم  در  پايدارى  براى  ديگر  راه حل  يک  کتاب  اين  در 
«عّزت نفس» است. اين که چه رابطه اى ميان پايدارى در عزم و عّزت نفس وجود دارد، مسئله اى است 

که در متِن درس بدان توجه شده است. 
توجه: ممکن است در اين جا اين مسئله به ذهن خطور کند که در پايان درس هاى دوم، ششم، 
هشتم، دهم و دوازدهم گام هايى قرار گرفته که همان پيمان بستن و برنامه ريزى کردن است. اگر برنامه ريزى 
مربوط به مرحلٔه دوم و سوم است، پس چرا در همان مرحلٔه اّول که مرحلٔه انديشه است، برخى برنامه ها 

پيشنهاد شده است؟
در پاسخ مى گوييم که برنامٔه زندگى، يک مسيـر کلى و اساسى و مسيرهايى جزئى در داخل آن 
قرار دارد. مثالً، وقتى ما در مرحلٔه انديشه در درس هاى اول و دوم دانستيم که راه زندگى ما را خدا 
به ما عنايت مى کند و او پاسخگوى نيازهاى بنيادين ماست، در همان جا يک گام برمى داريم و مى گوييم 
براى دريافت پاسخ رو به سوى خدا مى آوريم. اّما هنوز مرحلٔه انديشه تمام نشده و سؤال هاى ديگرى 
باقى است که بايد دربارٔه آن ها انديشيد. سؤال بعد اين است: که خداوند چگونه پاسخ مى دهد و ما را 
راهنمايى مى کند؟ در اين جاست که موضوع پيامبرى و به تبع آن، امامت و مرجعيت و واليت فقيه طرح 
مى شود و ضرورت آن تبيين مى گردد. در پايان اين بحث  مسائل مختلف مربوط به هدايت الهى حل مى شود 

و مى توان براساس آن يک تصميم اساسى گرفت يا تصميم اساسى سال هاى قبل را تقويت کرد.
به تعبير ديگر: عهدهاى ما سه گونه است: نخست عهد کلّى با خدا براى قرارگرفتن در راه او، 
دوم، تکميل عهدهاى جزئى در داخل آن عهد کلى و سوم، تجديد عهد که هم شامل عهد کلى مى شود و 
هم عهد جزئى. در پايان مرحلٔه اّول ما به يک تصميم کلى يا عهد کلى و بنيادى مى رسيم اين عهد را ما 
درسال اّول مطرح و درسال دوم تجديد کرده ايم، اکنون بار ديگر آن را تجديد مى کنيم و اين کار همواره 
در زندگى ما جارى است. در درون اين عهد کلى نيز عهدهاى جزئى مى گيرند که اين عهدها مى توانند 
در مرحلٔه انديشه هم قرار گيرند؛ بنابراين هم مجموعٔه مباحث مرحلٔه اّول ما را به يک عزم جديد يا تقويت 
يک عزم مى رساند و هم هريک از آن مباحث، در داخل خود مى تواند به تصميم گيرى هاى کوچک ترى 

منجر شود. 


