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  هم  درس د

 ی درس دهمدرسنامه 

 یابد.غیبت ادامه در عصر مرجعیت دینی و والیت ظاهری است که عقالً ضروری بودن دین اسالم دلیل همیشگی به  ✓

 .شوندوظایف خود آشنا نمیمانده و مردم با  پاسخمسائل جدید بیبه دلیل نبود متخصص دینی، مرجعیت دینی نباشد، زیرا            اگر 

 .آیداجرا در نمیه به است، در جامع حکومتی و پشتوانة نیازمند مدیریتاسالم که  احکام اجتماعی، والیت ظاهری نباشداگر                 

 دانشمندانبه دست آورند. این  استناد به قرآن و روایاتبود که بتوانند احکام اسالمی را با تربیت دانشمندانی از اقدامات ائمه)ع( در این زمینه  ✓

 قرآن کریم است:برگرفته از این روش  آموختند.میرا به مردم احکام که به امام دسترسی نداشتند رفته و  شهرهای دور دستبه 

اَو َ} ََم  ن  ََكا  ُنون  ُمْؤم 
ْ
ََال

ْ
ُروا نف  ي  ةًََل  افَّ وََْك  ل  ََف 

 
ر ََال ف  نَن  ٍةََكُلََم  ْرق  ْنُهمَف  ةٌََم  ائ ف  ََط 

ْ
ُهوا قَّ ف  ت  ی  ََل  ََفى  ين  ََو ََالّد 

ْ
ُروا ُينذ  ُهْمََل  ْوم  اَق  ذ  ََإ 

ْ
ُعوا ج  ْمََر  يه 

 
ل  {إ 

 :توضیح چند اصطالح 

 بدست آورد. احکام اسالم را از قرآن و روایاتتواند کسی که به معرفت عمیق در دین رسیده و میفقیه:      کسب معرفت عمیقتالش برای تفقّه: 

 است اینکه: غیر متخصص به متخصص رجوع کند( عقلی روش رایجمراجعة غیرمتخصصان در احکام به متخصصان در احکام) تقلید:

 

 

  :نکات احادیث مربوط به مرجعیت دینی و والیت ظاهری در عصر غیبت 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 )به فرموده امام زمان)ع( و به نیابت از ایشان(

 

 

 

 

 

 

 

 

در مرجعیت دینی: 

 فقیه مرجعیتشکل 

در والیت ظاهری: 

 ؛فقیه والیتجهارچوب 

را در اختیار مردم قرار  احکام و قوانین دینفقیهی که تعریف مرجع تقلید: 

 کنند؛داده و مردم غیرمتخصص در این زمینه به آنان رجوع می

را  توانایی ادارة حکومتاز فقیهان واجد شرایط کسی که تعریف ولی فقیه: 

 کند، ولی فقیه نام دارد؛دارد و رهبر جامعه است و قوانین الهی را در جامعه پیاده می

 ولی فقیه

 (داندحکم امام را نمی: در مسائل زندگی دلیلاست.)یتیم  تر از حالسختحال کسی که به امام دسترسی ندارد . پیامبر)ص(: 1

 هستند باید ناآشنایان را آگاهی بخشند؛ علوم اهل بیت)ع( آشناامام که به  پیروان افرادی از راه حل ارائه شده توسط پیامبر)ص(:    

 خواهد بود؛ اهل بیت)ع(و  پیامبر)ص(در بهشت با چنین شخصی نتیجه :     

 در عصر غیبت سؤآل کرد، پاسخ دادند:« جدیدرویدادهای »که در مورد اسحاق بن یعقوبدر پاسخ به . امام عصر)عج(: 2

 رجوع ما حدیث راویان به زمان رویدادهاى مورد در و:  «عَلَیهِم اللِّه حُجَّةُ اَنَا وَ عَلَیکُم حُجَّتى فَانَّهُم حَدیِثنا رُواِة الى فیها فَارْجِعوا الْواقِعَه الْحَوادِثُ أمّا وَ»

 شناس بودن فقیه(ضرورت زمان) .باشم مى ها آن بر خدا حجّت من و شمایند بر من حجّت آنان که. کنید

مراجعه  به فقیه باید در مسائل اجتماعی همبلکه  نه تنها در مسائل فردیامام  مسلمانان در غیبتاین است که  دو روایت بیانگراین ➢

 میسر است. حاکمان طاغوت و تشکیل حکومت اسالمیبا نفی  ای فقطچنین وظیفهکنند و انجام 

در عصر 

 غیبت کبری

 شرایط

 مرجع تقلید

 باشد؛. اعلم 4 باشد؛شناس . زمان3 باشد؛. عادل 2 باشد؛. با تقوا 1

 به دست آورد. متناسب با نیازهای روزبتواند احکام دینی را  :یعنیزمان شناس 

 باشد.تر عالم: از میان فقها از همه یعنیاعلم 

 باشد؛شناس . زمان3 باشد؛. عادل 2 باشد؛. با تقوا 1

 کند. جهانی رهبری شرایط پیچیدهبتواند جامعه را در  باشد؛. مدیر و مدبر 4

 هایخواهیزیادهدربرابر  بدون ترس باشد؛ داشته. شجاعت و قدرت روحی 5

 .مقابل تهدیدها بایستداز کسی نترسد و  اجرای احکام دیندشمنان بایستد و در 

 حرام است. پیروی از او  غیر این صورتاست در دین به او اجازة رهبری داده را داشته باشدیعنی  گفته شده پنج شرطیعنی ولی فقیه : مشروعیت

 )تشکیل نظام و حکومت اسالمی بر پایة مشروعیت و مقبولیت استوار است(مردم باشد؛       مورد پذیرشیعنی مقبولیت: 

 دنباشن متخصص دین، احکام در و اندرسیده تکلیف سن به که است الزم کسانیتقلید برای 

 .دارد( دین فروع)دین احکام به اختصاص تقلید بلکه شودنمی (دین اصول)اعتقادات شامل تقلید
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هرج و مرج ممکن است در غیر این صورت  یک رهبریتنها با یک مجموعه قوانین و  علت: ادارة جامعهدارد ـ  تفاوتولی فقیه با مرجع تقلید  انتخاب ✓

 جمعی()انتخاب ولی فقیه: دستهدنیاست. های سیاسیدر تمام نظامو روشن  یک امر بدیهیآید. این پیش می و تفرقه

 

 های سراسری؛پیماییو راه حضور مردم در اجتماعاتبا  انتخاب امام خمینی)ره( . مستقیم:1: چگونگی انتخاب ولی فقیه 

 ای(کنند.)انتخاب آیت اهلل خامنهتر را رهبر اعالم میو آنان از میان فقها، شخص شایسته به خبرگان رأی دادهمردم . غیرمستقیم: 2                                       

 است( با مجلس خبرگاناین امر  تشخیصرا داشته باشد و  شدهشرایط ذکر است که  تا زمانی رهبر)چنین شخصی 

 :مردم و رهبری 

در راه قدم نهادن است که با پیشوایی در جامعة اسالمی همانطور که وظایف رهبر متفاوت است، مردم نیز نگاهی متفاوت به رهبری دارند. رهبر برای مردم  ✓

 .گذارندتنها نمیرا  ساالرها قافلههمة عرصهمردم نیز در خواند. فرامیمردم را به پیمودن راه عدالت 

 دستاوردی نخواهد داشت.ین مشارکت است و نظام بدون اپایه و اساس پیشرفت در نظام اسالمی مشارکت و همراهی مردم  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شناخت مرجع تقلیدراه

یگر )مانند شناخت هر متخصص د

 دارد(وجو تحقیق و جستنیاز به 

 و مورد اعتماد که بتوانند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند، بپرسیم؛ دو نفر عادلاز اول: 

 که انسان مطمئن شود، واجد شرایط است؛ مشهور باشدچنان یکی از فقیهان در میان اهل علم آندوم: 

 . وحدت و همبستگی اجتماعی:1

 گرانسلطه تسلط. 2حکومت  از پا در آمدن. 1 ← و پراکندگی تفرقهنتیجة 

 ها توسط رهبربرنامه یامکان اجرا. 2کشور   قوی کردن. 1 ← مبستگی اجتماعیهنتیجة 

. استقامت و پایداری در برابر 2

 مشکالت:
هر کشوری در رسیدن به استقالل، مشکالت 

 کوچک و بزرگ دارد)کشور ما از انقالب تا حال(

 نتیجة اسقامت مردم:

برای رهبری برای مقابله  فرصت کردنفراهم 

 با مشکالت داخلی و خارجی

. تالش برای اجرای احکام و 1

 دستورات الهی در جامعه:

 طبق دستورات دینکوشد جامعه می

اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی 
 اول مردم( فة.)مرتبط با وظیخارج نشوند

 . مشارکت در نظارت همگانی:4

 نسبت به هم جامعة اسالمیفرمان خدا همة افراد طبق 

 اند.مسئول

 )مانند سواران بر کشتی(
در بیشتر گناهان رواج یافته در جامعه، گناهکاران، عذاب شده و 

 کنندگان، باید پاسخگو باشند.سکوت 

باشندو در  های اجتماعیناظر بر فعالیتباید  همهپس: 

درست را  امر به معروف و نهی از منکرصورت مشاهدة گناه، 
 به جا آورند.

همه را پشتیبان یافته و هدایت جامعه  رهبر،نتیجه مشارکت: 

 شود.تر میآسان

 . حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان:2

سلطه های بزرگ: به خصوص قدرت بیگانه کشورهایخواست 

 های مختلف.بر سایر کشورها به روش

 ی کشورهای بیگانه:هایکی از روش

 فشار اقتصادی و روانی

سلطه  هایراهبستن و  استقامتمردم به  دعوتکار رهبر: 

 برای حفظ عزت و استقالل کشور
 )مرتبط با وظیفة دوم مردم(

 اجتماعی:های سیاسی و . افزایش آگاهی3

 های ستمگر دنیا؛در برابر قدرت گیری صحیحتصمیم: سیاسی اطالع از شرایط دلیل ضرورت

 را ببینیم. کمترین آسیبرا زده و  بیشترین ضربه افکنانتفرقه هایباید بتوانیم مقابل نقشه

 ماناراحتی یا خوشحالی دشمن از عمل ی درستی یا نادرستی رفتار ما با دشمنان: معیارهااز  *

 گیری بر اساس مشورت:. تصمیم3

، پیشرفت و رهبری به سوی ادارة جامعه

میسر است  گیری از متخصصانبهرهبا 

گیرد. در می نخبگان مشورتاز لذا رهبر 

نهادهای ، عالوه بر اشخاصجامعة ما 

 به رهبر عبارتند از: مشورت دهنده

 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ .1

 شورای عالی انقالب فرهنگی؛ .2

 مجلس شورای اسالمی؛ .3

 شورای عالی امنیت ملی؛. 4

 جامعة مدرسین حوزة علمیة قم؛. 5

 های علمیه؛شورای عالی حوزه. 6

 زیستی:. ساده4

 کند(میزندگی ساده  اولیای دین وگرفتن ازالگنیست.)با حتی مشروع به دنبال زندگی اشرافی  رهبر

 است امر عادیها... های گران، بهترینگری، خانهاشرافی: ویژگی رؤسای جمهور و پادشاهان امروزی

 وظایف رهبر

 رهبر()حق مردم بر 

 

 . اولویت دادن به اهداف اجتماعی:5
در جایی که اهداف اجتماعی برابر منافع فردی 

منافع فردی صرف قرار گرفت بتوانیم از 

 کنیم. نظر

 خرید کاالی ایرانیمثال: 

های داخلی و کارخانه تداوم تولیدنتیجه: 

 کمک به رهبریو  مانع بیکاری

 وظایف مردم

 )حق رهبر بر مردم(
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 :وظیفة کارگزاران 

 کنندگان به رهبریاران و کمکرا بر عهده دارند. مقننه، مجریه، قضائیه مسئوالن جامعه که امروزه امور سه قوة کارگزاران:  ✓

 به حکومت افزایش اعتماد مردم ←آن  اجرای درستوظایف توسط کارگزاران و  شناخت درستنتیجه  ✓

 حکومتناکارآمدی مشکالت و افزایش  ←کارگزاران نتیجه عملکرد غلط  ✓

 منصوب کرد:مصر  فرماندارایشان را به عنوان  عهدنامه مالک اشترعلی)ع( در  ✓

 بیان شده مسئولیت کارگزاران : حکیمانه و عالمانهعهدنامهموضوع                                        

  فکر و درایت علی)ع( در کشورداری عظمتبردن به پی :عهدنامهنتیجه مطالعه               نکات عهدنامه

 شود.داده می توضیح هم برای مالک اشترعلت آن شود، می مسئولیتی بیانعهدنامه: وقتی ویژگی                                       

 

 از: عبارتند که دارد وظایفی جامعه بهکارگزاران نسبت  اشتر)نامه علی)ع( برای فرمانروایی مصر(، مالک عهدنامة طبق

 

 

 آیات درس دهم و نکات ترجمه 
اَو َ}(:122)توبه/  ََم  ن  ََكا  ُنون  ُمْؤم 

ْ
ََال

ْ
ُروا نف  ي  ةًََل  افَّ وََْك  ل  ََف 

 
ر ََال ف  نَن  ٍةََُكّلََم  ْرق  ْنُهمَف  ةٌََم  ائ ف  ََط 

ْ
ُهوا قَّ ف  ت  ی  ََل  ََفى  ين  ََو ََالّد 

ْ
ُروا ُينذ  ُهْمََل  ْوم  اَق  ذ  َإ 

َ
ْ
ُعوا ج  ْمََر  يه 

 
ل ُهْمََإ  لَّ ع 

 
ََل ُرون  ْحذ   {ي 

 هشدار را خویش مردم و بیاموزند، دین دانش تا ها آن از جمعى گروهى، هر از نشوند اعزام چرا پس شوند اعزام همگى مؤمنان که شود نمی و :ترجمه

 .کنند توجه و مواظبت تا گردند؛ باز ها آن سوى به که گاه آن دهند

  : پیام و نکات 

 ؛)استمرار امامت در قالب مرجعیت دینی فقها(کنندشناخت عمیق دین خود را صرف ای وقت و همّت عدهخواهد قرآن کریم از مؤمنین می. 1

 از همین آیه است؛برگرفته و فرستادن آنها به نقاط دور دست تربیت دانشمندان روش ائمه)ع( در زمینه . 2

َ). در دین تفقّه کنند1در هر دورهای باید:  )واجب کفایی(طبق آیه عدهای از مؤمنان. 3
ْ
ُهوا قَّ ف  ت  ی  َ). هنگام مراجعه مردم، آنان را انذار دهند2(؛ ل 

ْ
ُروا ُينذ   (ل 

ُهْمَ)نبایدهااز )دور کردن( مردم برحذر داشتن : هدف از انذار لَّ ع 
 
ََل ُرون  ْحذ   (ي 

 

 )علت(دلیل وظیفة کارگزار شماره

 مردم تحت حکومت دوستی با همة 1

 

 رهبرند. در آفرینش همانندو گروهی  برادر دینیاند: گروهی زیرا مردم دو دسته

و با خشم عموم مردم،  رساندآسیبی نمی خواص، خشم رضایت عمومیبا  رضایت عموم مردم نه خواصتالش در کسب  2

 رساندرضایت خواص سودی نمی

پنهان باید بیشتر از دیگران در  مدیر جامعههایی دارند که زیرا مردم عیب از خود جویانعیبدور کردن  3

 بکوشد. کردنشان

برای تهیة گزارش از وضع  انتخاب گروه تحقیق 4

 فع مشکالتشانبرای راقدام و محرومان 

 

 به عدالت نیازمندند.ش از دیگران زیرا این گروه بی

در صورت  شکنی دشمنپیماناز غافل نبودن  5

 بستن پیمان با او

 کند.گیر می، غافلشکنی پیماندشمن گاهی با 

 


