
تشيع،  در  به خصوص  و  اسالم  در  «منجی»  و  «موعود»  به  عقيده 
اعتقادی عميق و استوار است. اين عقيده در ميان ارادتمندان به عترت و 
اهل بيت  چنان ريشه دارد كه آثار و جلوه های آن در زندگی روزانه شان 
 ، مشاهده می شود. از بامداد تا شامگاه، بعد از هر نماز، ياد امام عصر
دعا برای سالمتی آن عزيز و درخواست تعجيل در 
ظهورشان، برنامه ای دائمی و پيوسته است. در اين 
به  و  كنيم  بررسی  را  مسئله  دو  می خواهيم  درس، 

آن ها پاسخ دهيم:
1ــ آيا اعتقاد به «موعود» و «منجی» اختصاص 

به مسلمانان دارد؟
را  انسان ها  زندگی  چگونه  اعتقاد  اين  2ــ 

تحت تأثير قرار می دهد؟
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
خداوند وعده داده به کسانی از شما که ايمان   ذيـَن ءاَمـنوا ِمـۡنـکُـمۡ  َوَعَد اللُّٰه الـَّ

دارند  
و عمل صالح انجام می دهند ـاِلـحـاِت  َو َعـِمـلُـوا الـّصّ

که آنان را جانشين در زمين قرار دهد لَـَيـۡسـَتـۡخـِلـَفـنَّـُهـۡم ِفـى اۡال َۡرِض 
همان طور که  قبل  از  آنان  کسانى را جانشين قرار داد  ذيَن ِمۡن َقبۡـِلـِهمۡ  کَـَما اۡسـَتـۡخلَـَف الـَّ

و براى آنان دينشان را مستقر سازد َو لَـُيـَمـِکّـَنـنَّ لَـُهـۡم ديـَنـُهـمُ 
که براى آن ها پسنديده است  ـٰى لَـُهـمۡ  ِذى اۡرتَـض الـَّ

و بيمشان را به ايمنى مبّدل گرداند لَـنَّـُهۡم ِمۡن بَـۡعـِد َخۡوِفـِهۡم َاۡمـنًـا  َو لَـُيـبَـِدّ
به گونه ای که مرا بپرستند يَـۡعـبُـدونَـنـى 

و چيزی را شريک من نگيرند ال يُـۡشـِرکـوَن بـى َشـۡيـئًـا 
نور، ۵۵

 . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو نُـريـُد َاۡن نَـُمـنَّ  
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ذيـنَ  اۡسـُتـۡضـِعـفوا ِفـى  اۡال َۡرِض  َعـلَـى الـَّ
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ـةً  َو نَـۡجـَعـلَـُهـۡم َاِئـمَّ
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو نَـۡجـَعـلَـُهـُم الۡـواِرثـيـنَ 

َقَصص، ۵
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. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . بـوِر  َو لَـَقـۡد کَـَتـبۡـنـا ِفـى الـزَّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . کۡـِر  ِمـۡن بَـۡعـِد الـِذّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َانَّ اۡال َۡرَض يَـِرثُـهـا 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِعـبـاِدَى الـّصـاِلـحونَ 
انبياء، انبياء، ۱۰۵۱۰۵

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ذى َاۡرَسـَل َرسـولَـه و     هُـَو الـَّ
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِبـالۡـُهـدٰى َو ديـِن الۡـَحـِقّ 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِلـُيـظۡـِهـَره و َعـلَـى الـّديـِن کُـِلّـه ی 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو لَـۡو کَـِرَه الۡـُمـۡشـِر کـونَ 

توبه، ۳۳

به کمک توضيحات زير، ترجمه را تکميل کنيد.

: که مّنت نهيم َاۡن نَـُمـنَّ ُنـريـُد: می خواهيم 
َنـۡجـَعـَل: قرار دهيم ُاۡسـُتـۡضـِعـفوا: ناتوانشان کردند 

لِـُيـۡظـِهـَره و: تا چيره گرداند آن را ِذکـر: در اينجا کتاب تورات 
َيـِرثُـهـا: آن را به ارث بَـَرد کَـِرَه: نخواهد، اکراه داشته باشد 
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آيندۀ تاريخ
تاريخ زندگى انسان ها صحنٔه مبارزٔه دائمى حق و باطل بوده است. در جبهٔه حق، خداپرستانی 
حضور دارند که در راه عدالت، انسان دوستى، آزادگى، فضايل اخالقى و دفاع از حقوق محرومان و 
مستضعفان تالش کرده اند و صفحات تاريخ را با جهاد و ايثاِر خود زيبايى و شکوه بخشيده اند. در جبهٔه 
باطل، خودخواهان و خودپرستانى حضور دارند که شرک و کفر و ستمگرى پيشه ساخته و براى رسيدن 
به خواسته هاى خود، به بهره کشى از انسان ها و دامن زدن به فساد و بى بند و بارى پرداخته اند. نتيجٔه 

نهايى اين مبارزه چيست و پيروزى از آِن کدام جبهه خواهد بود؟ جبهٔه حق يا جبهٔه باطل؟
پاسخ به اين سؤال با بينش انسان دربارٔه جهان ارتباط دارد. آنان که از شناخت آفرينندٔه جهان 
تاريخ  براى  روشن  آينده اى  نمى توانند  نمى شناسند،  آن  براى  حکيم  و  مدبر  کننده اى  اداره  و  درمانده اند 

انسان تصور کنند.
اّما خداپرستان که معتقدند يکى از نام هاى خداوند حقّ است و اوست که با حکمت خود، جهان 
را اداره مى کند، براساس وعدٔه الهى، باور دارند که آيندٔه نهايى جهان از آِن حق خواهد بود و باطل، 
شکست خورده و مغلوب، صحنه را ترک خواهد کرد و حق طلبان جهان را اداره خواهند کرد و مردم 

يک زندگی خوب و رو به کمالی خواهند داشت.

در آيات ابتدای درس بينديشيد و ببينيد که چه آينده ای برای تاريخ انسان پيش بينى 
سوره/آيهشده است؟

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

………
………
………
………
………
………
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دو بينش طرح شده دربارۀ تاريخ انسان را مقايسه کنيد و تأثير هرکدام را بر روحيه ، 
رفتار و برنامه ريزی افراد نشان دهيد.

.................................................................

.................................................................

.................................................................

موعود و منجى در اديان
پيامبران الهى، براى تحقق وعده هاى الهى، از طرح خاصى براى پايان تاريخ سخن گفته اند. آنان 
آماده شده است، يک ولىّ الهى ظهور مى کند و  مى گويند که در پايان تاريخ، درحالى که شرايط کامالً 

حکومت جهانى و عادالنه اى تشکيل مى دهد که فقط براساس دين خدا اداره مى شود. 
اين عقيدهٔ اصلى پيامبران الهى است اما تعليمات هر پيامبرى، جز پيامبر اسالم پس از وى دستخوش 
دگرگونى شد. از جملٔه اين دگرگونى ها، اعتقاد خاصى بود که پيروان هر پيامبرى دربارٔه ظهور موعود 
پيدا کردند. با وجود اين اعتقادات مختلف، همه در اصِل الهى بودن پايان تاريخ و ظهور ولّى خدا براى 

برقرارى حکومت جهانى اتفاق نظر دارند.

ــ يهوديان معتقدند که هنوز «مسيح» و منجى نيامده است، روزى مسيح خواهد آمد و دين حضرت 
موسى  را در جهان گسترش خواهد داد و عدالت را برقرار خواهد کرد. 

مسيحيان بر اين باورند که حضرت عيسى  همان منجى و موعود آخرالزمان است. آنان در 
نهايى  منجى  پذيرفته اند که مى گويد  نام پولس را  عيسى  به  ياران حضرت  عقيدٔه يکى از  باره  اين 
جهان حضرت عيسى  است. او معتقد بود که حضرت عيسى  در شبى که مأموران حاکم به 
مخفيگاهش حمله کردند، دستگير شد؛ روز بعد او را به  صليب کشيدند و کشتند اّما سه روز پس از مرگ، 
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بر صليب زنده شد و به آسمان رفت. او دوباره ظهور مى کند و انسان ها را نجات مى دهد١.
در آيين زرتشتى، اعتقاد به ُسوشيانت که به معناى منجى و رهاننده است، اعتقاد رايجى است و 

در تمام متون زرتشتى به ظهور اين موعود بشارت داده شده است٢.
اعتقاد به منجى در بين پيروان پيامبران، فرصت ارزشمندى براى همکارى ميان آن ها و تالش 
نفى  و  اخالق  عدالت،  خداپرستى،  معنويت،  مانند  الهى،  پيامبران  همٔه  بزرگ  آرمان هاى  تحقق  براى 
حاکميت کفر و ستم بر جهان است. اين همکارى سبب نزديکى و همدلى حق طلبان و مانع توطئه هاى 

ستمگران مى شود.

۱ــ قرآن کريم کشتن و به صليب کشيده شدن حضرت عيسى  را به صراحت رد مى کند و مى فرمايد که آنان در اين مسئله دچار 
اشتباه شدند (سورٔه نساء آيه ۱۵۷).

۲ــ «سوشيانت» يا «سير انديشٔه ايرانيان دربارٔه موعود آخرالزمان» از على   اصغر مصطفوى.
۳ــ تاريخ بخارى، ج۳، ص ۳۴۳، کتاب المهدى، ج۴، ص ۱۰۷ و مستدرک حاکم، ج۴، ص ۵۵۷.

موعود در اسالم
ما مسلمانان بر اين عقيده ايم که در آخر الزمان منجى بزرگ انسان ها حضرت مهدی  از نسل 

پيامبر اکرم  ظهور خواهد کرد و حکومت واحد و عادالنٔه جهانى را تشکيل خواهد داد. 
، موعود و منجى انسان ها،  ما معتقديم که بنابر سخنان صريح پيامبر اکرم  و ائمٔه اطهار 
دوازدهمين امام و فرزند امام حسن عسکرى  است. او هم نام پيامبر  و «مهدی» يکی از لقب های 
اوست. ايشان آخرين ذخيرٔه الهى است، و با توجه خاص خداوند به حيات خود ادامه مى دهد تا اين که 

به اذن خداوند ظهور مى کند و حکومت جهانى اسالم را تشکيل مى دهد.
در کتاب های حديث اهل سنت تأکيد شده که حضرت «مهدی» از نسل پيامبر اکرم  و حضرت 

فاطمه  است، اّما هنوز به دنيا نيامده است٣.
زنده بودن امام زمان    ، مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ايشان در جامعه 

فوايد زير را داشته است: 
اّول اين که هر ماجراجوى فريب کارى که بخواهد خود را مهدى موعود معرفى کند، به زودى 

شناخته مى شود و مردم هوشيار فريب او را نمى خورند.
دوم اين که پيروان آن حضرت، امام خود را حاضر و ناظر بر خود مى يابند و مى دانند که ايشان 

از حال مسلمانان آگاه اند و از فداکارى ها و مجاهدت مؤمنان اطالع دارند.
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بگويند،  سخن  خود  ناظر  و  حاضر  امام  با  می توانند  کنند،  احساس  آنان  هرگاه  که  اين  سوم 
خواسته های خود را با ايشان درميان گذارند و براى به دست آوردن رضايت ايشان، با اميد و نشاط و 

پويايى تالش کنند. 
ايشان  معنوى  واليت  از  و  امام  هدايت هاى  از  گوناگون  صورت هاى  به  جامعه  که  اين  چهارم 

برخوردار مى گردد. 

انتظار موعود
نگاه مثبت دين به آيندٔه تاريخ و اعتقاد به حضرت مهدى(عج)، اصلى به نام «انتظار» را در دل ها 

زنده کرده است.
انسان منتِظر، به معنای خاص کلمه، کسی است که هدف و آرمان خود را می شناسد و يقين دارد 
که روزی اين هدف در جهان محقق می شود. از اين رو همواره برای رسيدن جامعه به چنين هدفی تالش 
می کند تا جامعه، هر چند يک قدم، به آن هدف نزديک تر شود. و از آنجا که به خدا و جهان آخرت ايمان 

دارد، می داند که پاداش اين تالش خود را خواهد گرفت.         
جامعۀ منتِظر به واقعيت هاى ناهنجار موجود «نَه» مى گويد و به اميد فرداى درخشان تالش مى کند. 
جامعٔه منتظر، حکومت های غيرالهی و طاغوتی را نمی پذيرد و در مقابل آن ها مى ايستد و مقاومت مى کند. 
جامعٔه منتظر مى کوشد در جهت همان نوع از جامعه اى که انتظارش را مى کشد حرکت کند؛ براى مثال، 
اگر در انتظاِر عدالت جهانى است، در حد توان آن را تمرين مى کند و براى تحقق آن پيش مى رود؛ به 

گونه اى که جوامع ديگر با مشاهدهٔ جامعٔه منتِظـر، مشتاق آن جامعه و آرمان هاى آن شوند. 
همان طور که برخی از جامعه شناسان گفته اند، پويايى جامعٔه شيعه در طول تاريخ، به دو عامل 

وابسته بوده است: 
الف ــ گذشتٔه سرخ ــ اعتقاد به عاشورا و آمادگى براى ايثار و شهادت در راه عدالت خواهى، 

آرمانگرايى و حقيقت  جويى. 
گسترش  تالش براى  طاغوتى و  نپذيرفتن حکومت هاى  مهدويت و  باور به  سبز ــ  آيندٔه  ب ــ 

عدالت و انسانيت در سراسر جهان.

مسئوليت هاى منتظر
اکنون جا دارد که ببينيم در دورٔه غيبت چه مسئوليت هايى برعهدٔه منتظران قرار دارد. در اين جا 



١٢٣

به مهم ترين اين مسئوليت ها اشاره مى کنيم.
١ــ تقويت معرفت، ايمان و محّبت به امام: افزايش معرفت به امام عصر(عج) و تقويت 
محّبتى که به دنبال آن مى آيد، وظيفٔه هر مسلمانى است. پيامبر اکرم  در سخنانى ضمن معرفى همٔه 

امامان، دربارٔه امام عصر  مى فرمايد:
هرکس که دوست دارد خدا را در حال ايمان کامل و مسلمانى مورد رضايت او مالقات کند، 

واليت و محبّت امام عصر  را بپذيرد.١
عصر غيبت، عصر دودلى ها و شک و ترديدهاست. در اين دوره، فتنه هاى گوناگون و انديشه هاى 
رنگارنگ پيدا مى شوند و بى ايمانى را تبليغ مى کنند. مؤمن حقيقى، به خود ترديد راه نمى دهد و با يقين، 

براى فرداى روشن آماده مى شود. پيامبر اکرم  به حضرت على  فرمود:
بزرگ ترين مردمان در ايمان و يقين، کسانى هستند که در روزگاران آينده زندگى مى کنند، پيامبرشان 
را نديده اند، امام آن ها در غيبت است و فقط به سبب خواندن قرآن کريم و احاديث معصومين    (و 

تفکر در آن ها) ايمان مى آورند.٢

۱ــ بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج ٣٦، ص ٢٩٦.

٢ــ بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج ٥٢، ص ١٢٥.

چند نمونه از راه های تقويت معرفت و محبت پيشنهاد دهيد.
.................................................................
.................................................................
.................................................................

: منتظر حقيقى تالش مى کند در عصر غيبت هم پيرو امام خود  ٢ــ پيروى از امام عصر
باشد و از ايشان تبعيت کند. پيروی از امام عصر  پيروی از دستور آن حضرت مبنی بر مراجعه به 

عالمان دين و تبعيت از آن  هاست. رسول خدا   مى فرمايد:
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خوشا به حال کسى که به حضور «قائم» برسد، درحالى که پيش از قيام او نيز پيرو او باشد.۱
٣ــ ايجاد آمادگى در خود و جامعه: منتظر، عصر غيبت را عصر آماده باش براى يارى 
امام تلقى مى کند. او هر لحظه منتظر است نداى امام  در جهان طنين  انداز شود و مردم را 

براى پيوستن به حق فراخواند.  
آنان که در زندگى خود با باطل مبارزه نکرده اند و با مستکبران مقابله ننموده اند، در روز ظهور، 
به علت عدم آمادگى، مانند قوم موسى  به حضرت مهدى(عج) خواهند گفت: «تو و پروردگارت 

برويد و بجنگيد، ما اين جا مى نشينيم».۲
البته اين آمادگى ابعاد گوناگون علمى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى دارد و منحصر به يک 
تخصص نمى شود. زيرا امام زمان (عج) يارانى توانمند در همٔه ابعاد مى خواهد؛ يارانى که بتوانند 

مسئوليت هاى بزرگ عصر ظهور را بر دوش گيرند.
امام صادق  در توصيف ياران امام عصر (عج) می فرمايد:

ياران َمهدی (عج) مردمانی مقاوم، سرشار از يقين به خدا و استوارتر از صخره ها هستند؛ اگر به 
کوه ها روی آورند، آن ها را متالشی می کنند.۳

امام علی  دربارٔه کسانی که با امام پيمان می بندند و بيعت می کنند، می فرمايد:
امام با اين شرط با آنان بيعت می کند که در امانت خيانت نکنند، پاک دامن باشند، اهل دشنام 
و کلمات زشت نباشند، به ظلم و ستم خون ريزی نکنند، به خانه ای هجوم نبرند، کسی را به ناحق آزار 
ندهند، ساده زيست باشند و بر َمرکب های گران قيمت سوار نشوند، لباس های فاخر نپوشند، به حقوق 
مردم تجاوز نکنند، به يتيمان ستم نکنند، دنبال شهوت رانی نباشند، شراب ننوشند، به پيمان خود عمل 

کنند، ثروت و مال را احتکار نکنند… و در راه خدا به شايستگی جهاد نمايند.۴
چه کسانی می توانند در هنگام ظهور سرشار از يقين و استوارتر از صخره ها باشند؟ چه کسانی 
و  زشتی  اهل  و  کنند  پيشه  پاک دامنی  باشند،  پيکار  و  جهاد  اهل  امام،  با  بيعت  هنگام  در  می توانند 

زشت کاری نباشند؟

١ــ بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج ٥٢، ص ١٣٠. 
٢ــ اشاره به آئه ٢٤ سورٔه مائده.

٣ــ بحاراالنوار، ج ٥٢، ص ٣٠٨.
٤ــ المالحم والفتن، سيدابن طاووس ، ص ١٤٩
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نبرد  اجتماعی و  تمرين کرده و در صحنٔه فعاليت های  کسانی که قبل از ظهور آن حضرت، 
مقابل  در  مقاومت  و  ايستادگی  و  باشند  داشته  فعال  حضوری  حق  جبهٔه  در  باطل،  و  حق  دائمی 
شياطين درون و برون، ويژگی هايی چون شجاعت، عزت نفس، بلندهمتی و پاک دامنی را در خود 

باشند. پرورانده 
کسی که در عصر غيبت تنها با گريه و دعا سر کند و در صحنٔه نبرد حق طلبان عليه مستکبران 
حضور نداشته باشد، چنين کسی شجاعت و از جان گذشتگی الزم را به دست نخواهد آورد و در نبرد 

سهمگين سپاِه امام عليه ستمکاران جهان، صحنه را ترک خواهد کرد.
اين  مرکزی  هستٔه  اسالمی اند.  متعالی  تمدن  سازندگان  و  جهانی  تحول  پيشتازان  امام،  ياران 
ياران، سيصد و سيزده نفر، به تعداد ياران پيامبر اکرم  در جنگ بَْدر هستند که بنا به فرمودٔه امام 
جوانان  را  امام  ياران  بيش تر  که  آمده  احاديث  در  همچنين،  زنان اند.١  از  آنان  از  نفر  پنجاه  باقر  

تشکيل می دهند.٢
با ايجاد آمادگی در خود، بکوشيم که از ياران نزديک امام عصر    باشيم.

٤ــ دعا براى ظهور امام: در انتظار ظهور بودن، خود از برترين اعمال عصر غيبت است. 
زيرا فرج و گشايش واقعى براى دينداران با ظهور آن حضرت حاصل مى شود. امير مؤمنان  

مى فرمايد: 
منتظر فرج الهى باشيد و از لطف الهى مأيوس نشويد و بدانيد که محبوب ترين کارها نزد خداوند، 

انتظار فرج است.٣
الزمٔه اين انتظار، دعا براى ظهور امام عصر است. بر اين اساس، خواست خود را اين گونه 

به درگاه خداوند عرضه مى داريم:
«خدايا! از تو آن دولت با کرامتى را طلب مى کنيم که با آن، اسالم و اهلش را عزيز می گردانى و 
نفاق و اهلش را خوار می سازى. ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به طاعت خود و رهبران به سوى 

راهت قرار ده و کرامت دنيا و آخرت را از برکت آن بر ما ارزانى دار.»٤

١ــ بحاراالنوار، ج ٥٣، ص ٢٢٣.
٢ــ الغيبة، نعمانی، ص ١٠٧.

٣ــ الخصال، ج ٢، ص ٦١٦، تحف العقول، ص ١٠٤
٤ــ بخشی از دعای افتتاح که معموًال در شب های ماه مبارک رمضان خوانده می شود.
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١ــ رهبر معظم انقالب اسالمى دربارٔه ويژگى هاى منتظران مى فرمايد: 
درس ديگر اعتقاد به مهدويت و جشن هاى نيمٔه شعبان براى من و شما اين است که هرچند 
اعتقاد به ظهور حضرت مهدى ــ ارواحنا فداه ــ يک آرمان واالست و در آن هيچ شکى نيست اّما 
نبايد مسئله را فقط به جنبٔه آرمانى آن ختم کرد؛ يعنى، به عنوان يک آرزو در دل يا حداکثر در زبان، 
يا به صورت جشن، نه؛ اين آرمانى است که بايد عمل به دنبال آن بيايد. انتظارى که از آن سخن 
گفته اند، فقط نشستن و اشک ريختن نيست؛ انتظار به معناى اين است که ما بايد خود را براى 
سربازى امام زمان     آماده کنيم. سربازِى امام زمان کار آسانى نيست. سربازِى منجى بزرگى 
که مى خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بين المللى مبارزه کند، احتياج به خودسازى، آگاهى و 
روشن بينى دارد. عده اى اين اعتقاد را وسيله اى براى تخدير خود يا ديگران قرار مى دهند؛ اين 
غلط است. ما نبايد فکر کنيم که چون امام زمان خواهد آمد و دنيا را پر از عدل و داد خواهد کرد، 
امروز وظيفه اى نداريم. نه، به عکس، ما امروز وظيفه داريم در آن جهت حرکت کنيم تا براى ظهور 
آن بزرگوار آماده شويم. در گذشته کسانى که منتظر بودند، سالح خود را هميشه همراه داشتند. 
اين يک عمل نمادين است و معنايش اين است که انسان از لحاظ علمى، فکرى و عملى بايد خود 

را بسازد و در ميدان هاى فعاليت و مبارزه، آمادٔه کار باشد١.
مشتاق و منتظر امام زمان  اين گونه با ايشان نجوا می کند:

۱ــ سخنرانى به مناسبت نيمٔه شعبان، در مصالى تهران، در تاريخ ۸۱/۷/۳۰.
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و با بيانی صميمی، انتظار خود را اين گونه ترسيم می کند:

۱ــ ديوان حافظ                            ۲ــ گل ها همه آفتابگردانند، قيصر امين پور

٢ــ امروزه، با واقعيتى به نام جهانى شدن (Globality) مواجهيم که بايد رابطٔه آن را با موضوع 
مهدويت بررسى کنيم. جهانى شدن به معناى گسترش ارتباطات ميان انسان ها و افزايش تأثير متقابل اقوام، 
ملت ها و کشورها بر يک ديگر است؛ به گونه اى که کمتر اتفاقى در گوشه اى از عالم رخ مى دهد که مردم ديگر 
سرزمين ها از آن بى خبر بمانند و حيات اجتماعى آنان از اين اتفاق تأثير نپذيرد. پيدايش ابزارهاى ارتباطى 
صوتى و تصويرى و متنى مانند تلفن ثابت وسيار، راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت از يک طرف و وسايل 
نقلئه جديد مانند اتومبيل، قطار و هواپيما از طرف ديگر، ارتباط ميان انسان ها را در نقاط مختلف کرٔه زمين 
چنان توسعه داده است که گويى مانند مردم يک دهکده از اخبار هم خبر دارند. از همين جاست که مفهوم 

«دهکدٔه جهانى» (Global village) شکل گرفته است.
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اين يک واقعيت اجتماعى است که رخ داده است و اکنون ما در چنين جهانى زندگى مى کنيم. با 
پديدار شدن اين واقعيت، قدرت هاى بزرگ و سلطه گر برنامه ريزى می کنند که فرهنگ، انديشه و آن شيؤه 
زندگى را که خود مى پسندند، جهانى کرده و بر ساير مردم تحميل کنند. اين طرح و برنامه جهانى سازى 

(Globalisation) ناميده می شود. 

مى گيرند.  کمک  پنهان  و  آشکار  پيچيدٔه  بسيار  امکانات  از  منظور،  اين  به  رسيدن  براى  آن ها 
شبکه هاى بزرگ تلويزيونى و راديويى، ماهواره ها، سايت های متنوع اينترنتى، فيلم هاى سينمايى، کتا ب ها و 
نشريات، سازمان هاى گستردهٔ اطالعاتى و جاسوسى ابزار گسترش فرهنگ قدرت هاى بزرگ و به خصوص 
آمريکا هستند. پشتوانٔه اين ابزار، قدرت نظامى،سياسى و اقتصادى آن قدرت هاست که با ايجاد رعب و 
ترس يا وابستگى و تسليم طلبى يا طمع، زمينه را براى توسعٔه فرهنگ، اخالق و آداب و رسوم سلطه گران 
آماده مى کنند. براى مثال، آمريکا پس از اين که افغانستان و عراق را تصرف کرد، چندين شبکٔه تلويزيونى 

به راه انداخت تا فرهنگ و اخالق خود را بر مردم مسلمان اين دو کشور تحميل کند. 
توجه به قدرت گسترده و پيچيدٔه ارتباطات، شيوه هاى مدرن تبليغ، مهم ترين ابزار يکسان سازى 
فرهنگى است. اين شيوه ها از يک طرف به شکلى بسيار غيرمستقيم و از زبان ملت ها شکاف ميان نسل ها 
را چنان بزرگ مى کنند که نسل جديد احساس کند ديگر نمى تواند با فرهنگ خود ارتباط برقرار سازد و 
از طرف ديگر، عناصر فرهنگ خودشان مانند نوع پوشش، سبک معمارى، نوع غذا، شيوه هاى معاشرت 
و حتى ايده آل ها و آرمان هاى زندگى و به طور کلى شيؤه زندگى خود را در زيباترين قالب هاى تبليغى عرضه 
مى کنند تا ملّت ها را دنباله رو خود سازند. در اين جاست که ذکاوت و زيرکى ملت ما، به خصوص نسل 
جوان، بايد به کمک بيايد تا به جاى پيوستن به جهانى سازى تحميلى، با تکيه بر کرامت و عزت خود و 
با قدرت ابتکار و خالقيت و پيشه کردن بردبارى و صبر، فرهنگ خود را تعالى بخشيم و در اين رقابت 

جدى و سخت، موفق باشيم.
حال که جهانى شدن ارتباطات و تبديل جهان به يک دهکده، اين فرصت را ايجاد کرده است که 
افکار و عقايد در ميدان جهانى به رقابت برخيزند، کدام عقيده و کدام روش زندگى لياقت دارد به طور 
طبيعى مورد پذيرش ملت هاى مختلف قرار گيرد؟ چنين به نظر مى رسد که عقيده اى با شاخصه هاى زير 

مى تواند جهانى شود:
الف ــ با فطرت انسان و ويژگى هاى فطرى او سازگار باشد.

ب ــ مبتنى بر عقالنيت و قابل دفاع عقلى باشد.
ج ــ توانايى پاسخ گويى به نيازهاى اصلى دنياى امروز، مانند عدالت اجتماعى، را دارا باشد.

د ــ از پشتوانه و تأييد الهى برخوردار باشد.
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هـ ــ يک رهبر معصوم و مورداعتماد، مبلّغ آن باشد.
با تأملى در عقايد اسالمى و ديدگاه تشيع دربارٔه مهدويت، اين پنج شاخصه را در آن مى بينيم. 
جهانى شدن فرصت مناسبى براى جهانى سازى انديشٔه اسالمى با استفاده از تبليغ سازنده و مثبت است. 
معتقدان به مهدويت و ظهور حضرت مهدى    بايد با حضور فعال و مؤثر در صحنه هاى جهانى و 

نشان دادن نقاط ضعف انديشه هاى ديگر، زمينه هاى ظهور را بيش تر فراهم کنند.
۳ــ دعاى عهد، از دعاهاى مشهور و مربوط به امام عصر    است و مستحب است که هر روز 
صبح خوانده شود. در بخشى از اين دعا، از خداوند کمک مى طلبيم که بر عهد و پيمان خود با امام 

زمانمان ثابت قدم باشيم و از يارى آن حضرت دست برنداريم. قسمتى از اين دعا به شرح زير است:

ُد لَـه و  خدايا من با او تجديد مى کنم ُهـمَّ ِانّـى ُاَجـِدّ َالـلـّٰ
فـى َصـبـيـَحـِة يَـۡومـى ٰهـذا  در صبح اين روز  

َو مـا ِعـۡشـُت ِمـۡن َايّـامـى  و تا روزهايى که زندگى مى کنم
َعـۡهـًدا َو َعـۡقـًدا َو بَـۡيـَعـةً  عهد و پيمان و بيعتى را

لَـه و فـى ُعـنُـقـى  که برعهده گرفته ام
ال َاحـوُل َعَـۡنـهـا  و از آن روى نمى گردانم

و هيچ گاه دست برنمى دارم. َوال َازوُل َابَـًدا 
خدايا مرا قرار بده ُهـمَّ اۡجـَعـۡلـنـى  َالـلـّٰ

از ياران و مددکاران او ِمـۡن َانۡـصـاِره ی َو َاۡعـواِنـه ی 
و دفاع کنندگان از او  َو الـّذابّـيـَن َعـۡنـُه  

و شتابندگان به سوى او  َو الۡـُمسـاِرعـيـَن ِالَـۡيـِه 
براى برآوردن خواسته هايش فـى َقـضـاِء َحـواِئـِجـه ی 

و اطاعت کنندگان از دستورات او َو الۡـُمۡمـَتـِثـلـيـنَ    ِالَواِمـِره ی 
و مدافعان حضرتش َو الۡـُمحــامـيـَن َعـۡنـهُ 

و پيشى گيرندگان به سوى خواسته هايش ـاِبـقـيـَن ِالـٰى ِاراَدِتـه ی  َو الـّسّ
و کشته شدگان در پيشگاهش. َو الۡـُمۡسـَتـۡشـَهـديـَن بَـۡيـَن يَـَديۡـِه 
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۱ــ از ديدگاه قرآن کريم، آيندٔه تاريخ از آِن چه کسانى است؟
۲ــ معتقد بودن به انتظار، چه تأثيرهايى بر شخصيت فرد منتظر دارد؟

۳ــ اين جمله را تحليل کنيد: «منتظران مصلح، خود بايد صالح باشند.»

۱ــ يکى از دعاهاى مهمى که ارتباط ما را با امام عصر    تقويت مى کند، دعاى 
عهد است. اين دعا را در کتاب مفاتيح الجنان بيابيد؛ آن را مطالعه کنيد و ببينيد که دراين 

دعا چه عهدى مطرح شده است.
۲ــ بررسی کنيد که پيشرفت تکنولوژى و جهانى شدن ارتباطات، فهم کدام يک 

از عالئم ظهور حضرت      مهدى       را آسان کرده است. 
۳ــ در آئه ۱۷ سورٔه رعد بينديشيد و توضيح دهيد که:

الف ــ در اين آيه، از چه مثالى براى نشان دادن تقابل حق و باطل استفاده شده 
است؟

ب ــ چه شباهت هايى ميان آن مثال و حق و باطل وجود دارد؟
۴ــ با توجه به سخنان رهبر معظم انقالب اسالمى که در بخش «برای مطالعه» آمده، 

توضيح دهيد که «انتظار مثبت» چه تفاوت هايى با «انتظار منفى» دارد؟



 ، خدا  رسول  رسالت  از  قلمرو  دو  كه  ديديم  گذشته  درس های  در 
پس از ايشان به ائمۀ اطهار  منتقل شد و آنان به عنوان حجّت های خدا 
 ، چارچوب  همين  در  و  گرفتند  برعهده  را   مسئوليت ها  اين  زمين،  روی  در 

جهاد و مبارزه كردند.
در اين درس می خواهيم بدانيم:

در  امامت  به  مربوط  مسئوليت های 
دورۀ غيبت كبرٰی چگونه انجام می شود؟ 

مرجعيت و واليت فقيهمرجعيت و واليت فقيه

١٣٢



آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

باطل در این کتاب راه نیابد ال یَـۡأتـیـِه الۡـبـاِطـُل  
چه پیش از آن ِمـن بَـۡیـِن یَـَدیۡـِه  

و چه بعد از آن، َوال ِمـۡن َخـۡلـِفـه ی  
که فرستاده ای است از سوی خدایی حکیم و   تَـۡنـزیـٌل ِمـۡن َحـکـیـٍم َحـمـیـٍد  

ستوده   
لَت، ٤٢ ُفِصّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ذی َاۡرَسـَل َرسـولَـه و   هُـَو الَـّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِبـالۡـُهـدٰی َو دیـِن الۡـَحـِقّ  

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِلـُیـظـِهـَره و َعـلَـی الـّدیـِن کُـِلّـه ی 
 . . . . . . . . . . . . . .  . .  . .    َو لَـۡو کَـِرَه الـُمـۡشـِرکـوَن  

توبه، ٣٣

و نمی شود که مؤمنان همگى اعزام شوند ةً     َو مـا کاَن الۡـُمـۡؤِمـنـوَن ِلــَیـۡنـِفـروا کافَـّ
پس  چرا اعزام نشوند از هر گروهى،  فَـلَـۡوال نَـَفـَر ِمـۡن کُـِلّ    ِفـۡرَقةٍ     

ِمـۡنُهـۡم طـاِئـَفـٌة   جمعى از آن ها
تا دانش دین بیاموزند، ـهـوا ِفـى الـّدیـِن    ِلـَیـَتـَفـقَّ

و مردم خویش را هشدار دهند َو ِلـُیـۡنـِذروا َقـۡوَمـُهـۡم  
آن گاه که به سوى آن ها باز گردند؛ ِاذا َرَجـعـوا ِالَـۡیـِهـۡم  

تا مواظبت و توجه کنند. لَــَعـلَّـُهـۡم یَـۡحـَذروَن  
توبه، 122

133
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به کمک توضيحات زير، ترجمه را تکميل کنيد.

لِـُيـۡظـِهـَره و: تا پيروز گرداند او را       کَـِرَه: بدش بيايد، نخواهد

سوره/آيهبا تفکر در آيات ابتدای درس ،  مشخص کنيد که هر پيام از کدام آيه گرفته شده است.
هدايت  برای هميشه کتاب  به همين جهت  نخواهد کرد  پيدا  راه  باطل  قرآن  در  ١ـ هيچ گاه 

ما خواهد بود.
٢ـ خداوند ، مسير هدايت و دين حق را با ارسال رسوالن در اختيار ما قرار داده است.

٣ـ چون همۀ مردم نمی توانند دانش دين را به طور عميق و تخصصی فرا بگيرند، بايد کسانی 
اين مسئوليت را بپذيرند تا ساير مردم برای به دست آوردن احکام به آنان مراجعه کنند.

………

………

………

پيامبر اسالم آخرين پيامبر الهی و قرآن، کتاب جاودانٔه اوست. پيروی از دين اسالم و دستورات 
الهی اختصاص به زمان پيامبر و امامان ندارد و هر انسانی وظيفه دارد مطابق با راهنمايی های خداوند 

زندگی کند تا به رستگاری برسد.
اکنون، سؤال اين است که در دورٔه غيبت کبرٰی مسئوليت های مربوط به امامت، يعنی «مرجعيت 
دينی» و «واليت ظاهری» چگونه ادامه می يابد؟ در اين دوره، مسلمانان از چه راهی به احکام و قوانين 

اسالمی دسترسی پيدا می کنند و اين قوانين چگونه در جامعٔه اسالمی پياده می شود؟
پاسخ اين سؤال را می توان از سيرٔه امامان بزرگوار  به دست آوريم. يکی از اقدامات آن 
بزرگواران تربيت دانشمندانی بود که بتوانند احکام اسالم را با مراجعٔه به قرآن کريم و سيره و سنت پيامبر 
و امامان به دست آورند. اين دانشمندان، به شهرهای دوردست که امامان حضور نداشتند می رفتند و 
احکام اسالمی را به آنان می آموختند. اين روش، برگرفته از قرآن کريم بود. قرآن کريم دستور می دهد 
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گروهی از مردم وقت و هّمت خود را صرف شناخت دقيق دين کنند و به «تفّقه» در دين بپردازند، تا 
تفکر  معنای  به  تفّقه،  بياموزند.  مردم  به  را  اسالم  قوانين  و  بروند  خود  شهرهای  به  علم  کسب  از  پس 
عميق است. افرادی که به معرفت عميق در دين می رسند، «فقيه» ناميده می شوند. ما مسلمانان وظيفه 
داريم در زمان غيبت امام و عدم امکان دسترسی به ايشان به اين فقيهان مراجعه کنيم. به چند سخن از 

پيامبر اکرم و ائمه اطهار در اين زمينه توجه کنيد:
١ــ پيامبر اکرم  می فرمايد:

حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد، سخت تر از حال يتيمی است که 
پدر را از دست داده است. زيرا چنين شخصی، در مسائل زندگی حکم و نظر امام را نمی داند. البته 
اگر يکی از پيروان ما که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، بايد ديگرانی را که به احکام 
ما آشنا نيستند، راهنمايی کند و دستورات دين را به آن ها آموزش دهد. در اين صورت، او در بهشت 

با ما خواهد بود.۱
٢ــ امام صادق  می فرمايد:

هر کس از فقيهان که فَـاَّمـا َمـۡن کـاَن ِمـَن الـُفـَقـهـاِء 
نگهدارندٔه نفس خود،  صاِئـنًـا ِلـَنـۡفـِسـه ی 

نگهبان دين خود، حـاِفـظًـا ِلـديـِنـه ی 
مخالفت کننده با هوى و هوس خود ُمـخـاِلـًفـا ِلـَهـواهُ 
فرمان بردار فرمان خداوند خود باشد ـا  ِالَۡمـِر َمـۡوالهُ  ُمـطيـًعً

پس، بر مردم است که از او پيروى کنند.۲ فَـِلـۡلـَعـواِم َاۡن يُـَقـِلّـدوُه … 
٣ــ گروهی از امام صادق  پرسيدند که برای قضاوت به چه کسی مراجعه کنيم. ايشان در 

پاسخ فرمود: 
را  شخصی  چنين  من  که  برگزينيد؛  را  يکی  دارند،  تخصص  دين  احکام  در  که  کسانی  ميان  از 

قاضی و حاکم قرار داده ام.۳
٤ــ امام صادق  دربارٔه کسانی که برای قضاوت به سالطين يا قاضی آنان مراجعه می کنند، فرمود:

۱ــ مستدرک الوسائل، ج ١٧، ص ٣١٧، ح ٢١٤٥٨        ٢ــ بحاراالنوار، ج ٢، ص ٨٨ 
٣ــ التهذيب، شيخ طوسی، ج ٦، ص ٣٠٣، ح ٥٣
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هر کس به حق يا ناحق به چنين کسانی مراجعه کند، به طاغوت مراجعه کرده و اين مخالف کالم خداست 
که می فرمايد «می خواهند برای داوری نزد طاغوت روند، درحالی که بايد به طاغوت کافر باشند.»۱

پرسيدند: پس چنين افرادی چه کنند؟
فرمود: اينان بايد به يکی از شما که سخنان ما را روايت می کند و در احکام دين تفکر می کند و آن ها را 

می داند، مراجعه کنند و به حکم او عمل نمايند. من چنين کسی را حاکم و داور ميان شما قرار داده ام.»۲
۵ ــ امام عصر(عج) در پاسخ يکى از ياران خود به نام اسحاق بن يعقوب که دربارٔه «رويدادهاى 

جديد» عصر غيبت سؤال کرد و راه چاره را جست   و  جو نمود، فرمود: 
و در مورد رويدادهاى زمان ـا الۡـَحـواِدُث الۡـواِقـَعـةُ  َو َامَّ

به راويان حديث ما رجوع کنيد. فَـاۡرِجـعـوا فيـها ِالـٰى ُرواِة َحـديـِثـنا 
که آنان حّجت من بر شمايند ـتـى َعـلَـۡيـکُـمۡ  ُهـۡم ُحـجَّ ـَّ ن فَـاِ

و من حّجت خدا بر آن ها مى باشم۳ ِه َعـلَـۡيـِهـمۡ  ـُة الـلـّٰ َو َانَـا ُحـجَّ

١ــ سورٔه نساء،آئه ٦٠         ٢ــ اصول کافی،چاپ اسالميه،ج ١، ص١١٣       ٣ــ کمال الدين، شيخ صدوق، ج ٢،باب ٤٥،ص٤٨٣

شمارۀ حديثبا تفکر در احاديث فوق، مشخص کنيد که هر پيام با کدام حديث ارتباط دارد.

١ـ فقيه کسی است که با مطالعۀ دقيق منابع اسالمی به مرحله ای از تخصص در دين رسيده که 
می تواند احکام اسالمی را به دست آورد و حالل و حرام دين را تشخيص دهد.

٢ـ فقيه بايد بتواند احکام مسائل و رويدادهای جديد را نيز که در زمان پيامبر اکرم و امامان 
اتفاق نيفتاده به دست آورد.

٣ـ مردمی که می خواهند براساس قوانين اسالم زندگی کنند، اما به پيامبر و امام دسترسی 
ندارند، بايد به فقيهی که دارای شرايط ويژه ای هستند، مراجعه نمايند.

٤ـ مردم نبايد برای مجموعۀ احکام فردی و اجتماعی خود به حاکمان طاغوت مراجعه کنند. 
مخالف  و  پذيرفته اند  را  طاغوت  حکومت  عمالً  نکنند،  پيروی  شرايط  دارای  فقيه  از  اگر  اينان 

فرمان قرآن کريم رفتار کرده اند.

………

………

………

………
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بنابراين:
در دورهٔ غيبت، بنابه فرمان امام زمان(عج) و به نيابت از ايشان، «فقيه» واجد شرايط، دو مسئوليتِ 
«مرجعيت دينی» و «رهبرى و واليت» را برعهده دارد و در حد توان، جامعٔه اسالمى را در مسير اهداف 
الهى هدايت و رهبرى مى کند. فقيهان، با تفکر در آيات و روايات و با کمک گرفتن از موازين دقيق، 
احکام را به دست مى آورند و در اختيار مردم قرار مى دهند. مردم هم که خود در احکام دينى متخصص 
مراجعه،  اين  به  مى نمايند.  عمل  آنان  راهنمايى  با  مطابق  و  مى کنند  مراجعه  متخصصان  اين  به  نيستند، 
پيروى يا «تقليد» مى گويند. پس، تقليد در احکام، به معناى رجوع به متخصص است. چنين فقيهى را 

نيز مرجع تقليد مى نامند.
از ميان فقيهان داراى شرايط، آن کس که توانايى الزم براى برپايى و ادارٔه حکومت را دارد،  
رهبرى جامعه را به دست مى گيرد و به پياده کردن قوانين الهى در جامعه اقدام مى کند. فقيهى که اين 

مسئوليت را برعهده دارد، ولىّ فقيه ناميده مى شود.
بدين ترتيب، در عصر غيبت:

۱ــ  مرجعيت دينی در شکل مرجعّيت فقيه ادامه مى يابد.
۲ــ حکومت اسالمى در چهارچوب واليت فقيه استمرار پيدا مى کند.

شرايط مرجع تقليد و ولی فقيه
مرجع تقليد، عالوه بر تخصص در فقه، بايد شرايط زير را نيز دارا باشد:

١ــ باتقوا باشد.

٢ــ عادل باشد.
٣ــ زمان شناس باشد و بتواند احکام دينی را متناسب با نيازهای روز به دست آورد. 

شرط  دو  بايد  فوق،  شرط  سه  بر  عالوه  دارد،  عهده  بر  را  جامعه  رهبری  مسئوليت  که  ولی فقيه 
ديگر را نيز داشته باشد:

٤ــ با تدبير و با کفايت باشد و بتواند جامعه را در شرايط پيچيدٔه جهانى رهبرى کند و با درايت 
و بينش قوى، نقشه هاى دشمنان دين را خنثى سازد. 

٥   ــ شجاعت و قدرت روحى داشته باشد و بدون ترس و واهمه، با دشمنان دين مبارزه کند. 
در اجراى احکام دين از کسى نترسد و با قدرت، در مقابل تهديدها بايستد و پايدارى کند.

پس، آن فقيهی که اين پنج شرط را داشته باشد، حکومت و رهبری او مورد پذيرش دين 
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است. يعنی از نظر دين «مشروعيت» دارد که مردم را رهبری کند. در غير اين صورت، پيروی 
از دستورات وی حرام است.١

راه های شناخت مرجع تقليد
شناخت متخصص در احکام دين، مانند شناخت هر متخصص ديگر است. ما همان طور که براى 
يافتن بهترين پزشک يا معمار يا مهندس  ، تحقيق و جست وجو مى کنيم، برای شناخت فقيه اعلم و داناتر 

نيز بايد تحقيق نماييم و يکى از راه هاى زير را پيش بگيريم:
۱ــ خودِ ما به اندازه اى از علم فقه اطالع داشته باشيم که بتوانيم فقيه داراى شرايط را بشناسيم 

و تشخيص دهيم.
۲ــ از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقيه واجد شرايط را تشخيص دهند، بپرسيم.

۳ــ يکى از فقيهان، در ميان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که اين 
فقيه، واجد شرايط است.

١ــ صحيفٔه نور، مجموعه آثار امام خمينی، ج ٩، ص ٢٥٣

۱ ـ اگر مسلمانى که خود متخصص در احکام نيست، فقيه واجدشرايط را انتخاب نکند 
و به وی مراجعه ننمايد، اعمال دينى او چگونه خواهد بود؟

۲ ـ آيا شما مرجع تقليد خود را تعيين کرده ايد؟ از چه طريقى؟

چگونگی انتخاب ولی فقيه
از آن جا که ولّی فقيه بيان کنندٔه قوانين و مقررات اجتماعی اسالم است، انتخاب وی نمی تواند 
مانند انتخاب مرجع تقليد باشد. يعنی نمی شود که هر کس به طور جداگانه برای خود ولی فقيه انتخاب کند. 
زيرا ادارٔه جامعه تنها با يک مجموعه قوانين و يک رهبری امکان پذير است در غير اين صورت هرج و 
مرج و تفرقه و پراکندگی پيش می آيد و اين، يک امر روشن و بديهی در تمام نظام های سياسی دنياست. 
پس، مردم در انتخاب ولی فقيه بايد به صورت دسته جمعی اقدام کنند و فقيهی را که دارای شرايط رهبری 



١٣٩

است، با آگاهی و شناخت بپذيرند، به وی اعتماد و اطمينان کنند و رهبری جامعه را به او بسپارند.
و  اجتماعات  در  حضور  با  و  مستقيم  شيوه ای  به  اسالمی  انقالب  زمان  در  ما  کشور  مردم 
ـ را پذيرفتند و با ايشان پيمان ياری بستند.  ـ رحمة الله عليهـ  راه پيمايی های سراسری واليت امام خمينیـ 
اکنون نيز بنا بر قانون اساسی، مردم ابتدا نمايندگان خبرٔه خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نيز از 
ميان فقها آن کس را که شايسته تر برای رهبری تشخيص دهند، به جامعه اعالم می کنند. بر اين مبنا بود 
که پس از رحلت امام خمينی ــ رحمة الله عليه ــ حضرت آيت الله خامنه ای مسئوليت رهبری جامعه را 

عهده دار شدند.
بنابراين فقيهی می تواند رهبری جامعٔه اسالمی را بر عهده بگيرد و کشور را اداره کند و به پيش ببرد 

که هم شرايط تعيين شده در دين را دارا باشد (مشروعيت) و هم مورد پذيرش مردم باشد (مقبوليت).
طبيعی است که چنين فقيهی تا وقتی رهبر جامعه است که شرايط پنج گانٔه ذکر شده برای ولی فقيه 

را دارا باشد. تشخيص اين امر نيز بر عهدٔه مجلس خبرگان است.

اصل ۱۰۷ قانون اساسى را که مربوط به انتخاب رهبر است ، مطالعه کنيد و چگونگى 
انتخاب ولى فقيه را توضيح دهيد. 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

واليت فقيه، زمينه ساز حکومت جهانی امام عصر 
اجراى  در  اساسى  ضرورت  يک  که  اين  بر  عالوه  غيبت،  عصر  در  اسالمى  حکومت  برقرارى 
احکام اسالمى است، به مؤمنان و منتظران حضرت مهدى   فرصت مى دهد که آنچه را براى آمادگى 

ظهور الزم است، فراهم سازند.
مرجعيت و واليت فقيه در عصر غيبت، همان چراغ هدايتى است که در پرتو آن مى توان راه را 
از بى راهه شناخت و در ميان هزاران راهى که به بن بست مى انجامد، راه درست را برگزيد و آن را به 



١٤٠

چرا در برخى از موضوعات، نظرات فقيهان متفاوت مى شود؟
فقه يک رشتٔه تخصصى است که فقيه پس از طى مدارج علمى در علوم و موضوعاتى مانند ادبيات 
عرب، منطق، حديث، تفسير، علم اصول، علم رجال، دراية الحديث و آشنايى با برخى رشته هاى ديگر 
مانند تاريخ اسالم و علم کالم وارد آن مى شود و پس از سال ها تحصيل به اين توانايى دست مى يابد که 
بتواند با مراجعه به قرآن و سنت و سيرٔه معصومين و با به کارگرفتن قواعد و اصول خاص، مسائل فقهى 
را پاسخ دهد. از آن جا که فقيهان، معصوم نيستند، ممکن است اشتباه کنند و ميان يک فقيه با فقيه ديگر 
دربارٔه يک مسأله اختالف نظر پيش آيد. اين اختالف نظر، شبيه به اختالف نظر ميان پزشکان است که 
ممکن است يک پزشک با معاينٔه بيمار و بر مبناى مطالعات علمى خود به تشخيصى برسد و پزشک دوم 
به تشخيصى ديگر. البته به ميزانى که مسأله، پيچيده تر و دقيق تر مى شود، احتمال اختالف نظر افزايش 
مى يابد. به همين جهت است که مردم بايد تالش کنند آن فقيهى را که از ديگران داناتر است، شناسايى 

کرده و از او پيروى نمايند تا احتمال خطا کاهش يابد. 

سالمت پيمود. همچنين، حکومت اسالمى قلعه و حصار محکمى است که منتظران در آن، به آماده سازى 
و تشّکل خود مى پردازند. بنابراين: 

تشکيل حکومت اسالمى در عصر غيبت به معناى ارائٔه يک الگو از حاکميت دينداران است که 
با الهام از تعاليم انبياء، براى خوشبختى و سعادت دنيا و آخرت انسان ها تالش مى کنند. در اين حکومت، 
زمينٔه عبوديت، معنويت خواهى، برابرى و عدالت، به همراه توسعه و سازندگى کشور و رفاه و آسايش 
عمومى به طور نسبى فراهم مى آيد دينداران و حق طلبان جهان اميدوار به تجديد حيات فضائل اخالقى 

و کرامت هاى انسانى مى شوند و جهانيان آمادٔه ظهور موعود جهانى خواهند شد.
وجود حکومت اسالمى مى تواند امکان مقابله با توطئه ها و تهاجم ها را فراهم آورد و برنامه هاى 

وسيعى را براى پايدارى و استقامت مسلمانان در مقابل مستکبرين تدارک ببيند. 
گرچه حمايت از محرومان و مستضعفان جهان، دشمنی ستمکاران را به دنبال دارد، اّما سبب 

تقويت جبهٔه حق در دنيا می شود و ما را به حکومت عدل جهانی نزديک تر می سازد.



١٤١

۱ــ پيام هاى اصلى اين درس کدام اند؟
۲ــ مقصود از «تقليد» در احکام دينى چيست؟ 

۳ ــ تقليد براى چه کسانى الزم است و شامل چه زمينه هايى مى شود؟
۴    ــ چرا بايد مرجع «عادل» و «زمان شناس» باشد؟

٥  ــ انتخاب ولی فقيه در کشور ما چگونه انجام می گيرد ومردم از چه طريقی در 
انتخاب ايشان دخالت دارند؟

٦  ــ چگونه واليت فقيه می تواند زمينه ساز حکومت حضرت مهدی (عج) باشد؟ 

به اّولين بخش کتاب «توضيح المسائل» مراجعه کنيد. احکام مربوط به تقليد را 
مطالعه کنيد و سه مورد را که مهم تشخيص مى دهيد، انتخاب کنيد و در کالس بگوييد.



در  جامعه  رهبری  و  واليت  كه  خوانديم 
عصر غيبت، به نيابت از امام عصر   برعهدۀ 
بـه  می خواهيم  اكنون  است.  واجد  شرايط  فقيه 
ويژگی های  و  حكومت اسالمی  به  مربوط  مسائل 

آن بپردازيم. 

١٤٢



آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُاۡدُع ِالـٰی َسـبـيـِل َرِبّـَك  
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِبـالۡـِحـۡکـَمـِة َوالۡـَمـۡوِعـظَـِة الۡـَحـَسـَنـِة 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . تـی ِهـَی َاۡحـَسـُن…  َو جـاِدلۡـُهـۡم ِبـالـَّ

نحل، ١٢٥

پايداری کن، همان طور که فرمان يافته ای فَـاۡسـَتـِقـۡم کَـمـا ُاِمـۡرَت  
هم چنين آنان که با تو به خدا روی آورده اند َو َمـۡن تـاَب َمـَعـَك  

و سرکشی و طغيان نکنيد َوال تَـطۡـَغـۡوا  
که او بدانچه می کنيد، بيناست ه و ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـيـرٌ  ـَّ ِان

هود، ١١٢

به مهر الهی با آنان نرم شدی ِه ِلـۡنـَت لَـُهـمۡ  فَـِبـمـا َرۡحـَمـٍة ِمـَن الـلـّٰ
اگر تندخو و سخت دل بودی ا َغـلـيـَظ الۡـَقـۡلـِب  َولَـۡو کُـۡنـَت فَـظـ
از گرد تو پراکنده می شدند َالنۡـَفـّضـوا ِمـۡن َحـۡوِلـَك  

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . فَـاۡعـُف َعـۡنـُهـۡم  

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ  اۡسـَتـۡغـِفـۡر لَـُهـۡم  

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو شـاِوۡرهُـۡم ِفـی اۡالَمـِر  

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِه  ۡل َعـلَـی الـلـّٰ ذا َعـَزۡمـَت فَـَتـَوکـَّ فَـاِ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َه يُـِحـبُّ الۡـُمـَتـَوِکّـلـيـنَ  ِانَّ الـلـّٰ
آل عمران، ١٥٩

١٤٣



١٤٤

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ۡحـٰمـُن   کُـُم الـرَّ ـَّ َو ِانَّ َرب

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِبـعـونـی   فَـاتـَّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو َاطـيـعـوا َاۡمـری  
طه، ۹۰

به کمک توضيحات زير، ترجمٔه آيات را تکميل کنيد.

ُاۡدُع: دعوت کن            ِحکَۡمـة: علم محکم و براساس استدالل
جاِدۡلـُهۡم: با آنان به بحث و مجادله بپرداز            َعـَزۡمـَت: تصميم گرفتی

َاۡحَسن: بهترين، پسنديده ترين                     شاِوۡر: مشورت کن 
تََوکَّۡل: توکل کن

 
١ــ رابطۀ رهبر با مردم 

واليت و رهبری در جامعٔه اسالمی، به جانشينی و نيابت از رسول خدا و امامان  انجام 
می شود و رهبر با پيروی از آن بزرگواران، قوانين اسالمی را در جامعه به اجرا درمی آورد و پياده می کند. 
از اين رو، ولی فقيه به عنوان رهبر جامعٔه اسالمی، از راهنمايی قرآن کريم بهره می برد و رسول خدا و 
اهل بيت ايشان  را اسوه و سرمشق قرار می دهد و می کوشد که به شيؤه آنان عمل نمايد. پس الزم 
است برای شناخت رفتار و رابطٔه رهبر با مردم ابتدا به سراغ قرآن کريم برويم و از آيات ابتدای درس 

برخی از اين رفتارها را استخراج کنيم:
١ــ رهبر نسبت به مردم جامعٔه خود دلسوز و مهربان است. از کوتاهی های مردم می گذرد و برای 



١٤٥

١ــ سيرٔه نبوی، استاد شهيد مطهری، ص ٢٣٦
٢ــ همان، ص

٣ــ نهج البالغه، خطبٔه ١٨ و ٣٤ و نامٔه ٦٧
٤ــ سيرٔه نبوی، استاد شهيد مطهری، ص۹۶ تا۱۰۱

آنان از خداوند آمرزش می خواهد.                                                                 سوره..... / آيه.....
٢ــ با مردم جامعٔه خود مشورت می کند و تصميم گيری های خود را پس از مشورت انجام می دهد. 
با توجه به توسعٔه جوامع، الزمٔه مشورت، وجود گروه ها و نهادهای مشورتی است که امروزه در جمهوری 

اسالمی ايران به شکل های گوناگونی مانند…… وجود دارد.                           سوره..... / آيه.....
٣ــ ولی فقيه در تصميم گيری قاطع و استوار است و با توکل بر خداوند برنامه ها را به پيش می برد 

و مانع خلل و سستی در نظام اسالمی می شود.                                                سوره..... / آيه.....
٤ــ با روش های درست و منطقی به روشنگری مردم می پردازد و تالش می کند که آنان به روشن بينی 

و بصيرت الزم برسند و راه حق را از باطل تشخيص دهند و در دام دشمنان خدا و مردم نيفتند.
                                                                                                         سوره..... / آيه.....

، به ويژگی های ديگری  همچنين با مطالعه و تحقيق در سيرٔه پيامبر گرامی و امامان بزرگوار
برای رهبری می رسيم که در ادامٔه ويژگی های قبل می آوريم:

٥ ــ رهبر جامعٔه اسالمی نسبت به سرنوشت جامعه و اصول اسالمی استوار و قاطع است و اجازه 
نمی دهد قوانين اسالمی مورد بی توجهی قرار گيرد.١

٦ ــ رهبر جامعٔه اسالمی نگاه برابر و مطابق قانون به آحاد جامعه دارد و با مردم مناطق مختلف 
کشور و اقوام گوناگون به مساوات رفتار می کند.٢

٧ــ تربيت و هدايت مردم به دين خدا و سعادت حقيقی را مهم ترين حق مردم می داند و تالش 
می کند که اين مسئوليت را به خوبی انجام دهد.٣

برابر  در  و  فروتن  و  متواضع  مستضعفان،  و  مستمندان  به خصوص  و  مردم  برابر  در  رهبر،  ٨ ــ 
ستمکاران و مستکبران، با عزت، نفوذناپذير و مقتدر عمل می کند.٤



١٤٦

۱ــ نهج البالغه، نامٔه ٥٣

وقتی که اميرالمؤمنين علی (ع) مالک َاشَتر را به فرمانداری مصر منصوب کرد، نامه ای 
به وی نوشت و در آن نامه سيمايی از يک حاکم اسالمی را ترسيم کرد و مسئوليت های او را بيان 
اينجا  در  را  نامه  اين  از  قسمت هايی  است.  مشهور  مالک اشتر١»  به «عهدنامۀ  نامه  اين  فرمود. 
می خوانيد. امام، در هر فرمانی که به مالک می دهد، علت آن را هم بيان می کند. اين قسمت ها 
به  را  دستور  آن  امام  چرا  که  بدانيد  تا  کنيد  تفکيک  آن  علت  از  را  فرمان  هر  و  نماييد  مطالعه  را 

مالک داده است.
همه  با  و  بده  قرار  مهربان  حکومت  تحت  مردم  به  نسبت  را  خويش  دل  ۱ ـ 
دوست و مهربان باش؛ چرا که مردم دو دسته اند، دسته ای برادر دينى تو و دسته ای 

ديگر در آفرينش همانند تواند.
۲ ـ اگر با مقام و قدرتى که داری دچار تکّبر يا خود بزرگ بينى شدی به بزرگى 
حکومت خداوند که برتر از توست، بنگر. اين کار تو را از آن سرکشى نجات مى دهد، 

تندروی تو را فرو مى نشاند و عقلت را به جايگاه اصلى بازمى گرداند. 
ميانه ترين،  باشد که در حق  ۳ ـ دوست داشتنى ترين چيزها نزد تو، آن چيزی 
در عدل شامل ترين و در جلب خشنودی مردم فراگير ترين است؛ زيرا خشم عمومى 
مردم، خشنودی خواص و نزديکان را از بين مى برد و رضايت عمومى؛ خشم خواص 

را بى اثر مى کند. 
مردم  زيرا  دور کن؛  خود  از  ديگران اند،  از  عيب جويى  اهل  که  را  کسانی  ۴ ـ 
آن ها  پنهان کردن  در  همه  از  بيش تر  بايد  جامعه  رهبر  و  مدير  که  دارند  عيب هايى 

بکوشد. 
۵    ـ در قبول و تصديق سخن چين شتاب مکن؛ زيرا سخن چين در لباس نصيحت 

ظاهر مى شود، اما خيانتکار است. 
۶ ـ با ترسو مشورت نکن که در انجام  دادن کارها روحيۀ تو را سست مى کند. 

۷ ـ هرگز نيکوکار و بدکار در نظرت يکسان نباشد؛ زيرا در اين صورت، نيکو کاران 



١٤٧

به کار خير بى رغبت و بدکاران به کار بد تشويق مى شوند. 
حقى  پاسدار  خدا  برای  محروم …  طبقات  خصوص  در   ! را  خدا  را  خدا    ۸       ـ 
باش که خدا برای آنان معين فرموده است … مبادا دل مشغولى های حکومت تو 
را از رسيدگى به آنان باز  دارد که هرگز کارهای  فراوان و مهم، عذری برای ترک 
مسئوليت های ديگر نخواهد بود … برای اين گروه، عده ای از افراد مورد اطمينان 
و خدا ترس و متواضع را انتخاب کن تا دربارۀ وضع آن ها تحقيق کنند و به تو  گزارش 
دهند. سپس، برای رفع مشکالت آن ها به گونه ای عمل کن که در پيشگاه خدا معذور 

باشى؛ زيرا اين گروه بيش تر از ديگران به عدالت نيازمندند. 

٢ــ وظيفۀ مردم نسبت به رهبر و حکومت اسالمی 
همان طور که رهبر جامعه نسبت به مردم مسئوليت هايی دارد، مردم نيز در برابر رهبری وظايفی 
دارند که بايد به انجام آن ها قيام کنند. برای شناخت آن ها، بار ديگر به سراغ آيات قرآن کريم می رويم تا 

برخی از اين وظايف را به دست آوريم:
١ــ مردم مسئوليت دارند از رهبر جامعه تبعيت کنند و پايبند قوانين و مقررات حکومت اسالمی 

باشند.                                                                                                          سوره..... / آيه.....
٢ــ برای اجرای قوانين اسالم، پيشرفت جامعه و ناکام گذاشتن دشمنان خدا و مردم، از خود 
استقامت و پايداری نشان دهند. زيرا با تشکيل حکومت اسالمی، منافع ظالمان و مستکبران به خطر 
می افتد و آنان با تمام امکانات و ابزارهايی که دارند، می کوشند که مردم را دچار سختی و مشکالت کنند 
تا باالخره دست از حق طلبی خود بردارند.                                                      سوره..... / آيه.....

٣ــ وحدت و همبستگی اجتماعی خود را بر محور رهبری جامعه حفظ کنند تا قدرت های ستمگر 
نتوانند در کشور اسالمی نفوذ کنند و عزت و استقالل جامعه را به خطر اندازند.١

٤ــ خود را برای مقابلٔه با ظالمان و مستکبران آماده کنند به طوری که آنان فکر تهاجم به سرزمين 
اسالمی را در سر نپرورانند.٢

همچنين برخی ديگر از وظايف مردم را که از سخنان پيشوايان دين به دست آمده، ذکر می کنيم:
که  پيچيده ای  شرايط  در  بتوانند  تا  دهند  افزايش  را  خود  اجتماعی  و  سياسی  آگاهی های  ٥ ــ 

١ــ آل عمران، ١٠٣ و انفال، ٤٦                                            ٢ــ انفال، ٦٠



١٤٨

قدرت های ظالم در دنيا ايجاد می کنند، تصميمات صحيح بگيرند و درست عمل کنند.
٦ ــ خيرخواه و نصيحت گر و ياری دهندٔه رهبر باشند.

٧ــ وظيفٔه امر به معروف و نهی از منکر را با روش های درست و تأثيرگذار انجام دهند و مانع 
گسترش بدی ها و زشتی ها و کم رنگ شدن خوبی ها و نيکی ها گردند.١

٨ ــ در جهت آبادانی کشور بکوشند.
٩ــ در حفظ اموال عمومی تالش کنند.

١٠ــ منافع کّل جامعه و نظام اسالمی را بر منافع فردی خود ترجيح دهند.٢
به علت اهميت مسئوليت های رهبر نسبت به جامعه و جامعه نسبت به رهبر، اميرالمؤمنين 

می فرمايد:
«... و بزرگ ترين حقى که خدا واجب کرده است، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، 
حقوقى که خداوند بر هريک از اين دو نسبت به هم واجب کرده و آن را سبب دوستى و الفت آنان و 
ارجمندى دينشان قرار داده است، مردم جز به صالح حاکمان، اصالح نپذيرند و حاکمان جز به پايدارى 
مردم، نيکو نگردند، پس هنگامى که مردم، وظيفٔه خود را نسبت به حاکم انجام دادند و حاکم نيز حق 

آنان را ادا کرد، حق در ميان جامعه ارزشمند می شود.»

١ــ دربارٔه وظيفٔه امر به معروف و نهی از منکر، در کتاب دين و زندگی (٢) بحث شده است.
٢ــ بندهای ٥ تا ١٠ از نامٔه امام علی (ع) به مالک اشتر و خطبه های ٣٤ و ٢٠٧ نهج البالغه استخراج شده است.

 ۱ ـ با گفت وگو و هم انديشى، نمونه هايى از مسئوليت  مردم نسبت به حکومت 
اسالمى را بيان کنيد. 

۲ ـ به نظر شما اين مسئوليت ها تا چه ميزان مورد توجه مردم جامعه است؟ 



١٤٩

٣ــ نظام اسالمی و مردم ساالری 
آمده  پديد  مردم  اکثريت  رأی  و  نظر  براساس  که  است  حکومتی  مردم ساالر،  يا  جمهوری  نظام 
است. يعنی اکثريت مردم، نوع حکومت خود را تعيين کرده اند، نه فرد يا گروهی خاص. در اين نوع 
حکومت، مردم همواره در تعيين سرنوشت خود دخالت دارند و از راه های تعيين شده در قانون آن را 

دنبال می کنند.
وجود دارد و لفظ «جمهوری» در کنار «اسالمی» بيانگر آن  اين ويژگی در نظام اسالمی کامالً 
است. مردم ايران با قيام و انقالب خود، جمهوری اسالمی را برپا کردند و به قانون اساسی که شکل 
حکومت و خطوط کلّی آن را تعيين می کند، رأی دادند و با شرکت دائم در انتخابات رياست جمهوری، 
مجلس شورای اسالمی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا، هم در امور کشور دخالت 

می کنند و هم پايبندی خود را به اصل نظام اسالمی و قانون اساسی نشان می دهند.
البته اين تفاوت اساسی ميان نظام های جمهوری دمکراتيک رايج در جهان و جمهوری اسالمی 
نمی توانند  قانون گذاران  و  می شود  تشکيل  اسالمی  قوانين  مبنای  بر  اسالمی  حکومت  اّوالً  که  هست 
برخالف دستورات الهی قانون تنظيم کنند. و به همين جهت اين نظام، «مردم ساالری دينی» ناميده شده 
است. ثانياً دمکراسی رايج در جهان، هدف خود را صرفاً تأمين خواسته های دنيوی مردم قرار داده است 
و نسبت به ارزش های الهی بی اعتناست. اّما هدف اصلی از نظام اسالمی سعادت اخروی و برقراری 
انسان ها  تا  زيرا  می کند.  برقرار  چهارچوب  اين  در  را  مردم  رفاه  و  آسايش  و  است  اجتماعی  عدالت 
در آن دو جهت حرکت نکنند، آسايش و رفاه عمومی را به دست نخواهند آورد؛ بلکه فقط گروه های 
خاصی به ثروت های عظيم خواهند رسيد و اکثريت مردم محروم خواهند ماند. و همين وضعيت اکنون 

در جهان وجود دارد.١ 

سرمايه داران  ثروتمندان و  اقليت  حکومت  دارند،  شهرت  دمکراتيک  حکومت هاى  نام  به  امروزه  که  حکومت هايى  اکثر  متأسفانه  ۱ ــ 
بر اکثريت مردم  است؛ براى مثال، دو حزب جمهورى خواه و دمکرات در آمريکا در اختيار دو بخش از ثروتمند ترين سرمايه داران آمريکايى 
است که عظيم ترين رسانه هاى تبليغاتى را در اختيار دارند. همين حکومت، مستبدترين کشورهای پادشاهی را که کمتر انتخابات عمومی برگزار 
می کنند، حمايت می کند؛ اّما با کشور ما که در اين سی سال به طور متوسط يک انتخابات برگزار کرده و ميزان مشارکت مردم از کشور امريکا 
از  چاسکی  نـوام  اثر  جهانی »  نوين  کـهـنه و  کتاب « نظم های  بـه  مورد  اين  در  بيشتر  اطالعات  کسب  می ورزد.بـرای  دشمنی  بوده،  بيش تر  هم 

انتشارات اطالعات مراجعه کنيد.



١٥٠

مردم ساالرى دينى از اصطالحاتى است که در سال هاى اخير، رهبر معظم انقالب اسالمى، 
حضرت آيت الله خامنه اى، براى تبيين حکومت اسالمى مورد استفاده قرار داده و در مناسبت هاى مختلف، 

به توضيح دربارٔه آن پرداخته اند؛ به قسمت  هايى از اين توضيحات توجه کنيد: 
ديگر  چيز  يک  اين  ندارد؛  ارتباط  مطلقاً  غربى  دمکراسى  ريشه هاى  به  ساالرى  مردم  اين   …
است. اّوالً مردم ساالرى دينى دو چيز نيست؛ اين طور نيست که ما دمکراسى را از غرب بگيريم و 
به دين سنجاق کنيم تا بتوانيم يک مجموعٔه کامل داشته باشيم؛ نه؛ خود اين مردم ساالرى هم متعلق به 
دين است…  . مردم ساالرى عبارت است از اين که تشکيل نظام به وسيلٔه اراده  و رأى مردم صورت 
بگيرد؛ يعنى، مردم نظام را انتخاب مى کنند، دولت را انتخاب مى کنند، نمايندگان را انتخاب مى کنند، 
مسئوالن اصلى را به واسطه  يا بى  واسطه انتخاب مى کنند. اين، همان چيزى است که غرب ادعاى آن 

را مى کند و اين فقط ادعاست.١ 

را  جمهوری  حکومت هاى  ساير  با  اسالمى  جمهوری  اصلى  تفاوت هاى  ۱ ــ 
برشمريد.

٢ــ کلمٔه «جمهوری» و «کلمٔه اسالمی» بيانگر چه ويژگی هايی از حکومت کشور 
ماست؟

٣ــ بنابر عهدنامٔه اميرالمؤمنين،  چرا حاکم  اسالمی بايد نسبت به همٔه افراد جامعه 
اسالمی،چه مسلمان و چه غير مسلمان مهربان باشد؟

٤ــ بنابر عهدنامٔه اميرالمؤمنين،چرا حاکم  اسالمی بايد عيب جويان را از اطراف 
خود دور کند؟ 

۱ ــ در ديدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران، ۱۳۷۹/۹/۱۲



......................... و ...........................
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