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تعالی باسمه  

  96، پایۀ یازدهم، بر اساس چاپ )2(دین و زندگی به درسدرس سؤاالت جزوة 

قاسم مندوانی، سرگروه معارف اسالمی و فلسفه و منطق شهرستان شادگان: طرّاح  

»والیت فقیه  مرجعیت و«:دهمدرس  صفحه  ردیف 

 141 ادامۀ یابند؟] کبري[در عصر غیبت» ت ظاهريوالی«و » دینیمرجعیت «ست که دو مسئولیتچرا عقالً ضروري ا    

».هاست زیرا دین اسالم، همیشگی و براي همۀ دوران«: پاسخ  

1 

 

141 

اگر«مرجعیت دینی» در دوران غیبت کبري ادامه نیابد، یعنی  متخصصی نباشدکه احکام دین را بداند و براي مردم بیان کند و 

شوند  مردم با وظایف خود آشنا نمی«:پاسخاي خواهد داشت؟ احکام دین نباشد؛ چه نتیجه مسائل جدید مطابق با پاسخگوي

».توانند به آن وظایف عمل کنند و نمی  

2 

 اگر«والیت ظاهري» در دوران غیبت کبري ادامه نیابد و حکومت اسالمی تشکیل نشود، چه نتیجه اي خواهد داشت؟ 141

 پاسخ: «نمی توان احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند مدیریت و پشتوانۀ حکومتی است، درجامعه به اجرا درآورد.»

3 

 

 

142 

راهکار پیامبراکرم(ص) و ائمۀ اطهار(علیهم السالم)، براي مردمانی که در شهرهاي دوردست بودند و به آن ها دسترسی نداشتند 

و نمی توانستند احکام دیـن را از آن ها بشنوند و از فرمان هاي آنان مطّلع شوند؛چه بود؟ پاسخ:آن بزرگواران، دانشمندانی 

ا ـخود و ی مختلف شهربه نقاط  این دانشمندان، .به معارف و احکام دین دست یابندکردندکه در حد توان  را تربیت می

که  داشتند،آنان بر اساس دانشی پرسشی  اگرمردم نیز.آموختند اسالمی را به مردم می رفتند و احکام میشهرهاي دیگر 

.دادند به آنان پاسخ می داشتند،» روایات«و » کریم قرآن« از  

4 

» تفقّه« کنند و به همت خود را صرف شناخت دقیق دین وقت وگروهی از مردم، دهد که کریم دستور می داوند در قرآنخچرا  142

».بروند و قوانین اسالم را به مردم بیاموزندبه شهرهاي خود تا پس از کسب علم «: پاسخ بپردازند؟آن در  

5 

 

142 

 .است»تالش براي کسب معرفت عمیق«ايـه معنـب: پاسخ شود؟ گفته می کسی به چه» فقیه«معناست و  به چه» تفقّه« 

آورند،  ات به دستـرآن و روایـقوانین و احکام اسالم را از قتوانند  رسند و می ن میـکه به معرفت عمیق در دی افرادي

. شوند می نامیده »فقیه«  

6 

کنند؟ کسانی مراجعه ـا عدم امکان دسترسی به ایشان،به چهی )السالم علیهم(مسلمانان وظیفه دارند در زمان غیبت امامان 142  

»فقیهان« :پاسخ  

7 

 

143 

چرا پیامبراکرم(ص)،حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد را سخت تر از حال یتیمی می داندکه پدرش 

را از دست داده است؟پاسخ: زیرا چنین شخصی، در مسائل زندگی،حکم و نظر امـام را نمی داند.ایشان ادامـه می دهند 

ا آشنا ـه احکام مـه بـوجود داشته باشد،باید دیگران را کا آشناست،دانش م ا که به علوم وـالبته،اگر یکی از پیروان م

 نیستند،راهنمایی کند و دستورات دین را به آن ها آموزش دهد.در این صورت،او در بهشت با ما خواهد بود.

8 
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143 

؛ علَیهِم رواةِ حدیثنَا فَإِنَّهم حجتی علَیکُم و أَنَا حجۀُ اللَّهأَما الْحوادثُ الْواقعۀُ فَارجِعوا فیها إَِلی  «: دیثبا توجه به ح

 ».باشم ها می آنحجت خداوند بر ،برشمایند و من ،و در مورد رویدادهاي زمان به راویان ما رجوع کنید که آنان حجت من

:به سؤاالت زیر پاسخ دهید  

                              دربارة کدام موضوع است؟ »اسحاق بن یعقوب«در پاسخ سؤال) عج(حدیث، فرمایش امام عصر این) الف

»رویدادهاي جدید«: پاسخ  

  دارد؟» یارتباط معنای«آیۀ درس حدیث، با کدام این) ب

الدینِ ولینذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ  اْ فیمنْهم طَآئفَۀٌ لِّیتَفَقَّهووما کَانَ الْمؤْمنُونَ لینفرُواْ کَآفَّۀً فَلَوالَ نَفَرَ من کُلِّ فرْقَۀٍ  [ :پاسخ

»122توبه،« ] إِلَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ  

9 

 

143 

باید به مسلمانان در عصر غیبت امام، در کدام مسائل و احکام  ؛)]عج(و امام عصر) ص(روایت پیامبراکرم[طبق روایات باال، 

ه ایشان مراجعه ـد بـایـنیز ب »اجتماعی« مسائلبلکه،در» فردي«مسائل ه تنها در احکام و ـن: پاسخ فقیه مراجعه کنند؟

.کنند  

10 

 

143 

مراجعه در احکام و مسائل فردي و اجتماعی مسلمانان به فقیه، ؛)]عج(و امام عصر) ص(روایت پیامبراکرم[روایات باال، طبق 

 جز با چه چیزي  میسر نیست؟پاسخ: جز با؛ «نفی حاکمان طاغوت» و «تشکیل حکومت اسالمی به رهبري فردي  فقیه»

11 

عهده  برها را  کدام مسئولیتشـرایط، از ایشان،فقیهان واجـدو به نیابت )عج(بنا به فرمان امام زمان،]ريکب[غیبتدر دورة 143

والیت ظاهري ) 2مرجعیت دینی   ) 1: پاسخ دارند؟  

12 

 

 

143 

را برعهده دارند و در حد » والیت ظاهري«و » مرجعیت دینی«،چه کسانی دو مسئولیت)عج(زمان امام]کبري[یبتدر دورة غ

توان خود،جامعۀ اسالمی را در مسیر اهداف الهی، هدایت و رهبري می کنند؟ پاسخ: «فقیهان واجد شرایط»            

[نکتۀ مهم: در یک جامعه،می تواند در یک زمان چند فقیه وجود داشته باشد و مرجعیت دینی مردم را به عهده بگیرند، 

. ]گردد فقط یک نفر به عنوان حاکم اسالمی از میان فقها، انتخاب می عصر،، در هر »والیت ظاهري«لیکن در قسمت   

13 

 

143 

«پیروي» یا «تقلید» را تعریف نمایید.پاسخ:کسانی که در احکام دین متخصص نیستند،براي آموختن احکام و قوانین آن 

ا ی» رويپی« مراجعه،  شیوة این به آموزند؛ میاحکام دین را از آنان کنند و  می  مراجعه) متخصص(واجد شرایطبه فقیهان 

.گویند می »تقلید«  

14 

143 

 

چه؟ است؛یعنی» عقلی«ص یک روش رایج ه متخصمراجعه ب  

 پاسخ: یعنی، «انسان در امري که تخصص و مهارت ندارد، به  متخصص آن مراجعه  می کند.»

15 

در   صغیر متخص راددارد و اف صتخص مسائل و احکام دین، در که فقیهی: پاسخ  شود؟ می گفته کسی چه به» مرجع تقلید« 143

.کنند می تقلید  و از وي کنند می  مراجعه  به وي ،این زمینه  

16 

».ص استرجوع به متخص«: پاسخبه چه معناست؟ » تقلید در احکام« 143  17 

 

143 

»دار  عهده را دارد، جامعه  سرپرستی و والیت  اییتوان  که فقیهان،کسیاز میان :پاسخگردد؟ می اطالق کسی چه به» فقیه ولی

» فقیه ولی«ت را بر عهده بگیرد،مسئولی  که این به فقیهی .آورد را در میرا در جامعه به اجالهی  شود و قوانین حکومت می

.گردد اطالق می  

18 
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144 

یابند؟ می ادامه و استمرارگونه چ» والیت ظاهري«و » دینیمرجعیت «،دو مسئولیت)عج(امام زمان] کبري[غیبتر عصرد  

.یابد می  ادامه» فقیه مرجعیت«در شکل » دینی مرجعیت«) 1: پاسخ  

.کند می استمرار پیدا» فقیه والیت«به صورت » ظاهري والیت«) 2            

19 

 چهار مورد از شرایط«مرجع تقلید» را بنویسید. 144

. اَعلَم باشد) 4          . شناس باشد زمان) 3.          عادل باشد) 2.       باتقوا باشد) 1: پاسخ  

20 

144 شناخت متخصدرست               نادرست.   ص دیگر استص در احکام دین، مانند شناخت هر متخص  21 

144 

 

                                                                         انجام دهیم؟براي شناخت مرجع تقلید واجد شرایط باید چه کاري را 

.دهیم کار را انجام می همینمعمار یا مهندس براي یافتن بهترین پزشک،که  طور ، همان»تحقیق کنیم« باید: پاسخ  

22 

 

144 

 راه هاي شناخت مرجع تقلید را بنویسید.

. د، بپرسیمنده بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیصاز دو نفرعادل و مورد اعتماد که ) 1: پاسخ  

.شرایط استواجد  شود و بداند که این فقیه،  مطمئن  که انسانمشهور باشد چنان علم آن اهل یانمدراز فقیهان، یکی) 2   

23 

 

145 

 شرایط ولی  فقیه را نام ببرید.

                 . شناس باشد زمان) 3                      .   عادل باشد) 2                                     .     باشد باتقوا) 1: پاسخ

          4 (ر باشدمدیر و مشجاعت و قدرت روحی داشته باشد) 5                                . دب.  

24 

145 باشند؟» شناس زمان«فقیه باید   چرا مرجع تقلید و ولی  

».تا بتوانند احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورند« :پاسخ  

25 

 

145 

داشته باشد؟» شجاعت و قدرت روحی«و » و مدبرمدیر «باید ،فقیهّ  چرا ولی  

 پاسخ: باید مدیر و مدبر باشد؛ «تا بتواند جامعه را در شرایط پیچیدة جهانی رهبري کند.»

باید شجاعت و قدرت روحی داشته باشد؛ «تا بدون واهمه و ترس،در برابر زیاده خواهی هاي دشمنان بایستد.در اجراي 

  ».نترسد و با قدرت، در مقابل تهدیدها بایستد و پایداري کند احکام دین از کسی

26 

 

145 

مدیر و مدبر و شناس، زمانباتقوا، عادل،[ که  هیفقی: پاسخ  چه معناست؟  و به است» مشروع«حکومت و رهبري کدام فقیه،

شجاعت و قدرت روحی داشته باشد.]– یعنی «دیـن» به او اجـازة «رهبري مردم» را داده است.در غیـر ایـن صـورت، 

.است »حــرام« از دستورات وي، پیروي  

27 

145 ت دینی«فقیه،عالوه بر  ولیباید داشته باشد؟بنویسید نیز رادیگر کدام ویژگی ،»مشروعی.  

 پاسخ: «مقبولیت»؛ ایشان باید از جانب «مردم» پذیرفته شده باشد«تا بتواند کشور را اداره کند و به پیش ببرد.»

28 

 تشکیل نظام و حکومت اسالمی بر چه پایه هایی استوار است؟بنویسید. 145

]تأیید مردم[مقبولیت) 2          ]     تأیید دین[مشروعیت) 1: پاسخ  

29 

 چرا انتخاب«ولی  فقیه» نمی تواند مانند انتخاب«مرجع تقلید» باشد؟  145

. است »اسالم کنندة قوانین و مقررات اجتماعی بیان«فقیه،  زیرا ولی: پاسخ  

30 

 

https://konkur.info



 

 
٥٠ 

 

 

145 

 چرا نمی شود که هرکس به طور جداگانه براي خود«ولی  ّفقیه» انتخاب کند؟

رج و مرج و هصورت، غیرایندر پذیراست؛ امکان» یک رهبري«و » یک مجموعۀ قوانین«عه،تنها با ادارة جامزیرا : پاسخ

. هاي سیاسی دنیاست هی در نظامیک امر روشن و بدی آید و این، می تفرقه و پراکندگی پیش  

31 

 

145 

.توضیح دهید»جمعی دسته«کنند،یا اقدام» فردي«فقیه، باید به صورتّ  انتخاب ولی مردم در  

با آگاهی و  دارد، رهبري  را که شرایط کنند و فقیهی  اقدام» جمعی دسته«به صورت فقیه باید   ولی  ردم در انتخابم: پاسخ

.به وي اعتماد کنند و رهبري جامعه را به وي بسپارند شناخت بپذیرند،  

32 

 

145 

 

 و

 

146 

توضیح دهیددخالت دارند؟چه طریقی در انتخاب ایشان،دم از و مرگیرد  در کشور ما چگونه انجام می فقیه  انتخاب ولی.  

.غیر مستقیم) 2مستقیم    ) 1گیرد؛  به دو صورت انجام می: پاسخ  

1) در روش مستقیم؛ مردم کشور ما در زمان انقالب اسالمی با حضور در اجتماعات و راه پیمایی هاي سراسري، والیت 

. بستند  یمان یاريرا پذیرفتند و با ایشان پ»)ره(امام خمینی«  

2) در روش غیرمستقیم؛ در این روش، بنابر «قانون اساسی» مردم ابتدا «نمایندگان خبرة  خود»را انتخاب می کنند و آن 

بر این مبنا بود  .کنند جامعه اعالم می دهند،به تشخیصتر براي رهبري شایسته کهرا کسی آن» فقها«از میان نیز، خبرگان

.جامعه را بر عهده گرفت  رهبري  مسئولیت »اي خامنه... ا  حضرت آیت«؛ )ره(خمینیت امام که پس از رحل  

33 

را بر عهده خـواهد داشت و تشخیص این امـر، این مسئولیت ا چه زمانی ـرا بر عهده داشته باشد، ت مردمکه رهبري  فقیهی 146

  .»خبرگان مجلس« - »رهبري را داشته باشد  که شرایط تا زمانی«: پاسخ کشور است؟دربر عهدة کدام نهاد 

34 

 

 

146 

آید  ه دست میـب )السالم علیهم(کریم،روایات و سیرة معصومین که از قرآن]ّفقیه ولی[مورد از وظایف رهبر جامعۀ اسالمیچهار

تالش براي اجراي احکام و دستورات الهی در جامعه ) 1  :پاسخ. را بنویسید  

حفظ استقالل کشور و جلوگیري از نفوذ بیگانگان ) 2                             

گیري بر اساس مشورت  تصمیم) 3                             

زیستی   ساده) 4                             

35 

» .الهی خارج نشوند کوشد جامعه مطابق با دستورات دین اداره شود و مردم از مسیر قوانین رهبر جامعۀ اسالمی می«:عبارت 146

»تالش براي اجراي احکام و دستورات الهی در جامعه« :پاسخ اشاره دارد؟] فقیه ولی[یک از وظایف رهبر  کدام به  

36 

 

146 

.دهید توضیحرا   آن»است کشور و جلوگیري از نفوذ بیگانگانحفظ استقالل «،]فقیه ولی[ رهبر از وظایف  

هاي مختلف  بزرگ، همواره درصدد سلطه بر کشورهاي دیگرند و از روشهاي  خصوص قدرت بیگانه،به کشورهاي: پاسخ

با دعوت مردم رهبر  .است »قتصادي و روانیفشار ا«هاي آنان، از روش یکی.کنند هدف استفاده می یدن به اینبراي رس

 به «استقامت و پایداري» و «بستن راه هاي سلطه»،تالش می کند عزّت و استقالل کشور از دست نرود.

37 

 

 

146 

.را شرح دهید  آن»است گیري بر اساس مشورت تصمیم« ،]فقیه ولی[رهبر  از وظایف  

اي ـه گرفتن از اندیشه ا بهرهـتعالی، ب دالت وـه سوي پیشرفت و عـجا که ادارة یک جامعه و رهبري آن ب از آن: پاسخ

ر است،اندیشمندان و متخصا،ـروزه در جامعۀ مـام.گیردالزم را ب هاي تصمیم خبگاننبا مشورت با رهبر باید  صان میس 

مع تشخیص مج« :دهند،مانند پیوسته به رهبري مشورت می ه صورتـکه بهستند   عالوه بر اشخاص،نهادهاي مختلفی

ـوزة علمیۀ ح ملّی،جامعۀ مدرسین امنیت عالی اسالمی،شوراي شوراي انقالب فرهنگی،مجلس شوراي عالیمصلحت نظام، 

.»علمیه هاي حوزه عالی قم و شوراي  

 

38 
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146 

.را شرح دهید آن»است زیستی ساده« ،]فقیه  ولی[رهبر  از وظایف  

پاسخ:رهبربه دنبال توسعۀ مال و ثروت و تشکیل یک زندگی اشرافی و تجمالتی  حتّی از طریق مشروع، نیست. اگرچه 

ها و  ترین سرویساستفاده از بهقیمت، گران هاي خانه رؤساي جمهور و پادشاهان،از قبیل داشتن  امروزه زندگی اشرافی

 رـپهاي  برگزاري مهمانیشیک، ها اتومبیل ده واحل و جزایر دنیا،داشتنس مبلمان در خانه،استراحت و تفریح در زیباترین

ا الگو ـا رهبر بـّاست، ام ـا با استفاده از اموال عمومی،یک امرعاديبا هزینۀ شخصی یهزینه و شرکت در مجالس لهو، 

».کند همواره یک زندگی ساده را دنبال می دین، ايقرار دادن اولی  

39 

 رهبر جامعۀ اسالمی، رهبري چه کسانی را بر عهده دارد؟ 147

.بپیمایند »اسالم قوانین«را در سایۀ » رستگاري«راه  خواهند که می کسانی: پاسخ  

40 

 

147 

.آیا مسئولیت رهبري جامعۀ اسالمی، مانند سایر رهبران دیگر جوامع است؟ توضیح دهید  

پاسخ:خیر،بلکه«متفاوت»است؛مردم نیز  نگاهی«متفاوت»به رهبري دارند.رهبر،براي آنان پیشوایی است که با قدم گذاشتن 

وي  ،همت و پشتکار خود کنند با مردم نیز تالش می .خواند را به پیمودن راه فرا می سایر مردم مسیرکمال و عدالت،در 

.تنها نگذارندند،کن ها بروز می جا که سختی خصوص در آن ها و به ساالر را در همۀ عرصه کنند و قافله را همراهی  

41 

در نظام و حکومت اسالمی،چه چیزي پایه و اساس پیشرفت است و بدون آن حکومت اسالمی دستاوردي نخواهد داشت؟  147

]حضور و مشارکت مردم[ »مردم مشارکت و همراهی«: پاسخ  

42 

 

148 

 مردم نسبت به رهبر مسئولیت هایی دارند،آن ها را نام ببرید. ( ذکر 4 مورد کافی است)

استقامت و پایداري در برابر مشکالت ) 2     وحدت و همبستگی اجتماعی            ] حفظ[) 1: پاسخ  

مشارکت در نظام همگانی ) 4هاي سیاسی و اجتماعی              افزایش آگاهی) 3            

اولویت دادن به اهداف اجتماعی) 5            

43 

 

147 

.توضیح دهیدرا » وحدت و همبستگی اجتماعی]حفظ[«ردم نسبت به رهبر جامعۀ اسالمی،مهاي  از مسئولیت  

ط مسلّر کشور ـگران را ب آورد و سلطه اي در میـبه سرعت یک حکومت را از پ که تفرقه و پراکندگی،طور همان: پاسخ

.اسالمی را به اجرا درآورد هاي دهدکه برنامه کند و به رهبري امکان می اجتماعی،کشور را قوي می همبستگی کند، می  

44 

 

147 

.را توضیح دهید آن»تقامت و پایداري در برابر مشکالت استاس« به رهبر جامعۀ اسالمی، مردم نسبتهاي  از مسئولیت  

کـه  ـونهگ همان شود؛ رو می ت بزرگ و کوچکی روبههر کشوري در مسیر رسیدن بـه استقالل و کمال بـا مشکال: پاسخ

وان ـفرصت و ت ود،ـخ  با استقامت مردم باید پس، .اسالمی مورد تهاجم دشمنان قرارگرفت با از ابتداي انقالم کشور

. مقابله با مشکالت داخلی و خارجی براي رهبر فراهم کنند  

45 

 

147 

.آن را توضیح دهید؛هاي مردم نسبت به رهبر جامعۀ اسالمی است از مسئولیت ،»هاي سیاسی و اجتماعی آگاهی افزایش«  

 »روريـض«از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان، اطالعهاي ستمگر دنیا، صحیح در برابر قدرت گیري تصمیم براي: پاسخ

تفرقه افکنانۀ آنان بزنیم و هاي  ترین ضربه را به مستکبران و نقشه اي عمل کنیم که بیش ما باید بتوانیم به گونه.است

خود،کم ترین آسیب را ببینیم. ناراحتی دشمنان از عمل ما یا خوشحالی و شادي آنان از رفتار ما،می تواند یکی از معیارهاي  

.درستی یـا نادرستی عملکرد مـا باشد  
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148 

.را توضیح دهید» مشارکت در نظارت همگانی«ردم نسبت به رهبر جامعۀ اسالمی،هاي م از مسئولیت  

. اند کشتی در یکد و مانندسوارشدگان ان مسئولیکدیگر هنسبت ب خداوند،همۀ افرادجامعۀاسالمی  فرمان اساسبر: پاسخ

اگـر گناهانی در جامعه رواج پیداکند،فقط گناهکاران عذاب نمی شوند،بلکه همۀکسانی که در برابر انجام گناه در جامعه 

م و در صورت مشاهدة هاي اجتماعی باشی همۀ ما باید ناظر بر فعالیتبنابراین، .اند نیز باید پاسخگو باشند کرده سکوت

شود  مشارکت سبب می نای.درست انجام دهیم هاي را باروش» منکرامر به معروف و نهی از «گناه توسط هرکس،وظیفۀ

» رـت انـآس«اسالمی براي رهبر جامعه  یاید و هدایت جامعه به سمت وظایفهمۀ افراد جامعه را پشتیبان خود برهبر، که

.شود  

47 

 

148 

.را توضیح دهید آننسبت به رهبر جامعۀ اسالمی است، هاي مردم از مسئولیت »اولویت دادن به اهداف اجتماعی«  

نافع فردي مد بتوانیم از ـایـبگیرند، فردي قرار میهاي اجتماعی در برابر منافع   در برخی موارد که اهداف و آرمان:پاسخ

ه ـداخلی بهاي  ه کارخانهـشود ک رید کاالي ایرانی سبب میـمثالً خداف اجتماعی تالش کنیم؛ـخود بگذریم و براي اه

سبب کاهش بیکاري شده » غیرمستقیم«این عمل،به طور .دهند و مانع بیکاري صدها هزار کارگر شوندتولید خود ادامه 

.تر باشند قو کمک خوبی به حکومت و رهبري است که بتوانند در ادارة جامعه موفّ  

48 

 ه،مقننّ[ ؛ـوةه قـور سـکه امروزه ام هستند »جامعهمسئوالن «و » مدیران«همان : پاسخچه کسانی هستند؟» کارگزاران« 149

مجریرهبرند کنندگان به کیاران و کم ،»کارگزاران«در واقع .دارند  را برعهده]هه و قضائی .  

49 

 اگرکارگزاران جامعۀ اسالمی،وظیفۀ خود را به درستی«بشناسند» و به درستی  هم«اجرا کنند»، چه نتیجه اي خواهد داشت؟ 149

. یابد می »افزایش«روز م به حکومت،روز بهاعتماد مرد: پاسخ  

50 

 عملکرد غلط کارگزاران در جامعۀ اسالمی،سبب چه نتیجه اي خواهد شد؟ 149

.خواهد شد »حکومت ناکارآمدي«و  »افزایش و انباشته شدن مشکالت«سبب : پاسخ  

51 

 

149 

آن را  کسکرده است و هر انکسانی را بیـ مسئولیت چـهعالمانه ،حکیمانه و »عهدنامۀ مالک اشتر«در) ع(علی امیرالمؤمنین

                                                                                                                                             د؟رَب می مطالعه کند، به چه چیزي پی

».برَد می درکشورداري پی) ع(عظمت فکر و درایت امام علیبه «  - »کـارگـزاران«: پاسخ  

52 

 

 

 

150 

:است؛ کامل نمایید» عهدنامۀ مالک اشتر« جدول زیر را که دربارة   

علّت پیشنهاد آن وظیفه     ردیف وظیفۀ کارگزار 

] انسان[و ـهمانند تا در آفرینش ـو هستند یـت ا برادران دینیـچون مردم ی

.هستند  
؛با همه دوست و مهربان باش  1 

رساند و با خشم  خواص به تو آسیب نمی زیرا با وجود رضایت عمومی،خشم

.بخشد عموم مردم، رضایت خواص سودي نمی  
ر خواص، برتري ـرضایت عموم را ب

؛بده  
2 

  کردن  درپنهاناز همه  د بیش دارند و رهبر جامعه، بـای هایی زیرا مردم عیب

.ها بکوشد آن  
؛جویان را از خود دور کن عیب  3 

.نیازمندند» عدالت«بیش از دیگران به ] افراد محروم[زیرا این گروه  مورد اعتماد  افرادي دادن به مسئولیت 

ارة طبقات محروم تحقیق ـه دربـک

؛گزارش دهند ويکنند و به   

4 

.کند گیر می تو را غافل،]شکنی پیمان[ گاهی از این راه زیرا دشمن در صورت پیمان با دشمن، از پیمان  

؛شکنی وي غافل نباش  
5 
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