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 را آن جا حتمی اعالم می فرماید که .............« ارزشمندی حق»امام علی )ع(، ( 1

 ( صالح حاکمان به اصالح مردم و نیکویی حاکمان به پایداری مردم محقق شود.۲                                 حاکم و مردم نسبت به یکدیگر معمول گردد. ( وظایف متقابل۱ 

 ( حق مردم بر رهبر که بزرگترین حق واجب از سوی خدا است، محترم شمرده شود.۴( بزرگ ترین حقی که خدا واجب کرده است که حق رهبر بر مردم است، محترم شمرده شود. ۳

 .. به بیان امام علی )ع(، رهبر و مدیر جامعه باید در قبول و تصدیق سخن چین شتاب روا ندارد. زیرا: ..........(2

 چینان آتش بیار معرکه ی فتنه انگیزی اند.  ( سخن۲           ( دستور خداوند بر عدم اطاعت از سخن چین مسخره گر، صراحت دارد. ۱

 با دارد.ا( عمل سخن چین مقبول فطرت پاک انسانی نیست و عقل سلیم از قبول آن ۴  نصیحت ظاهر میشوند، امّا خیانت کارند. ( افرادی این چنین در لباس۳

 نظام اسالمی حکومتی است که ............ و ............ که این نظام را مردم ساالری دینی می نامند. (3

 بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد.  -( حاکم آن فقیه عادل با تقوا، با کفایت و با تدبیر باشد ۱

 بر مبنای قوانین اسالمی تشکیل می شود. -تدبیر باشد ( حاکم آن فقیه عادل با تقوا، باکفایت و با ۲

 بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد.  -( اکثریت مردم، نوع حکومت خود را تعیین کرده اند ۳ 

 بر مبنای قوانین اسالمی تشکیل می شود. -( اکثریت مردم، نوع حکومت خود را تعیین کرده اند ۴

 است که نیکوکار و بدکار در نظرش یکسان نباشند. زیرا:  ی )ع(، بر مدیر و رهبر جامعه فرضامام عل به بیان( 4

 ( معیارهای نیکی و بدی برای اقشار جامعه ناشناخته می ماند. ۲          ( عمل رهبر جامعه، سرمشق و الگویی برای دیگران قرار می گیرد. ۱

 ( سالکان طریق نیکی و نیکوکاری در راه پرفراز و نشیب، احساس تنهایی می کنند.۴       ه کار بد تشویق می شوند.( نیکوکاران به کار خیر، بی رغبت و بدکاران ب۳

 است.بزرگترین حقی که خدا واجب کرده است، حقوق متقابل .......... است که آن را سبب ........... قرار داده ( 5

 دوستی و الفت آنان و ارجمندی دینشان  -( والدین و فرزندان ۲              دوستی و الفت آنان و ارجمندی دینشان  -( مردم و رهبر ۱ 

 مهربانی و خشنودی آنان و نیکوکاری بینشان -( مردم و رهبر ۴      مهربانی و خشنودی آنان و نیکوکاری بینشان -( والدین و فرزندان ۳

دوست داشتنی ترین چیزها نزد »می فرماید: رابطه ی رهبر با مردم را اینگونه ترسیم می کند که « نامه ی مالک اشترعهد»حضرت علی )ع( در ( 6

 « برد. تو، آن چیزی باشد که در ............ است زیرا خشم عمومی مردم، ............ را از بین می

 های حکومت و قدرت  پایه –راگیرترین شامل ترین و در جلب خشنودی خدا ف انه ترین، در عدل( حق می۱

 های حکومت و قدرت پایه –میانه ترین و در جلب خشنودی مردم شامل ترین  ( حق فراگیرترین، در عدل۲

 و نزدیکان  خشنودی خواص -ی مردم فراگیرترین شامل ترین و در جلب خشنود ( حق میانه ترین، در عدل۳

 و نزدیکان خشنودی خواص -ودی خدا شامل ترین میانه ترین و در جلب خشن ( حق فراگیرترین، در عدل۴

...........  با را مردم اصالح بزرگوار، آن ومشورت مکن، زیرا ........... « ترسو»دهد که با  خود به مالک اشتر دستور میی  امام علی )ع( در فرمان نامه( 7

 .فرماید می اعالم

 پایداری مردم -( در لباسی خیرخواهی ظاهر می شود اما خائن است ۲           حاکمان صالح - است خائن اما شود می ظاهر( در لباسی خیرخواهی ۱

 مپایداری مرد -ی کند ( در انجام دادن کارها روحیه ی تو را سست م۴         صالح حاکمان  -( در انجام دادن کارها روحیه ی تو را سست می کند ۳ 

 ی خطوط رابطه ی رهبر با مردم  امام علی )ع( به مالک اشتر که ترسیم کنندهبا توجه به فرمان نامهای ( 8

 باشد فراگیرتریندرمان کن و کاری دنبال کن که در جلب خشنودی مردم  با توجه به .................بینی را دهد که تکبر و خودبزرگ است، دستور می

 .... زیرا

 می انجامد. عمومی مردم به نابودی رضایت خواصخشم  -( عظمت حکومت خداوند ۲ است. مقدّم بر رضایت خواصایت خداوند، رض -( عظمت حکومت خداوند ۱

 می انجامد.  عمومی مردم به نابودی رضایت خواصخشم  -( ضعف وجود خودت ۴     است. ایت خداوند، مقدّم بر رضایت خواصرض -( ضعف وجود خودت ۳

دل خویش را نسبت به مردم تحت حکومت »اشتر که او را به فرمانروایی ............ برگزیده بود، فرمودند: حضرت علی )ع( در نامه ای به مالک (9

 « مهربان قرار بده و با همه دوست و مهربان باشی، چرا که ............
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 اسالمی بدون خواست و پذیرش مردم شکلی نمی گیرد و دوام نمی یابد. نظام -( بصره ۲ نظام اسالمی بدون خواست و پذیرش مردم شکل نمی گیرد و دوام نمی یابد.  -( مصر ۱ 

 همانند تواند. آفرینشای دیگر در مردم دو دسته اند؛ دسته ای برادر دینی تو و دسته -( مصر ۴   ای دیگر در آفرینش همانند تواند. اند؛ دسته ای برادر دینی تو و دسته مردم دو دسته -( بصره ۳ 

اگر با مقام و قدرتی که دارای دچار تکبر یا خود بزرگ بینی شدی »)ع( در مورد حاکم اسالمی در عهدنامه ی مالک اشتر فرمودند: حضرت علی ( 11

 .............« به بنگر، این کار تو را از 

 نشاند و عقلت را به جایگاه اصلی بازمی گرداند.  تندروی فرو می -( حکومت خداوند که برتر از توست۱

 نشاند و عقلت را به جایگاه اصلی بازمی گرداند. تندروی فرو می -لقت خویش و پایان زندگی ات ( خ۲

 ی ماند.دهد و از خشم عمومی مردم در امان خواه سرکشی نجات می -( حکومت خداوند که برتر از توست ۳

 .ن خواهی مانددم در امادهد و از خشم عمومی مر سرکشی نجات می -و پایان زندگی ات  ( خلقت خویش۴ 

  ............ است.فراهم سازی آمادگی برای ظهور بقیة اهلل االعظم )عج( در گرو ............. است و خیانتکار نصیحت گر به بیان امیرمؤمنان، همان فرد .( 11

 منافق ریاکار  -صالح  ( گرایش به ایمان و عمل۲                      سخن چین  -صالح  ( گرایش به ایمان و عمل۱ 

 منافق ریاکار -( تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت ۴              سخن چین  -( تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت ۳

همانند او باشند، ایجاب می کند که وی ای دیگر در آفرینش،  ای برادر دینی حاکم و دسته دو دسته بودن مردم، به بیان امام علی )ع( که دسته( 12

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

 ( محبوب ترین چیزها در نظرش خشنودی خدا باشد تا به خشنودی خلق بینجامد.۲       .کند اثر بی را خواص خشمنودی خواصی را بر عوام ترجیح ندهد تا ( رضایت و خش۱

 نسبت به مردم تحت حکومت مهربان قرار دهد. خویش را مهربان باشد و دلبه همه  ( نسبت۴ بینی نداشته باشد و همیشه، قدرت خدا را که برترین قدرت است، منظور دارد. ( تکبر و خودبزرگ۳ 

را بی اثر می نماید، ایجاب  رضایت عمومی، خشم خواص برد و را از بین می ع(، خشم عمومی مردم، خشنودی خواصآنجا که به بیان امام علی )( 13

 ............. که می کند

 را به جایگاه اصلی برگرداند.  دروی را در خود فرو نشاند و عقلشسرکشی نجات دهد و تن( حاکم خود را از ۱

 ( دوست داشتنی ترین چیزها در نظر حاکم، چیزی باشد که در حق میانه ترین و در عدلی شامل ترین باشد.۲

 کوکاران به کار خیر بی رغبت نگردند. ( بدکار و نیکوکار در نظر حاکم یکسان نباشند تا بدکاران به کار بد تشویق نشوند و نی۳

 های حکومت، او را از رسیدگی به همگان باز ندارد. مشغولی ای عملی کند که در پیشگاه خداوند، معذور باشد و دل ( حاکم به گونه۴

......... قرار با توجه به سخن حکیمانه ی حضرت علی )ع(، بزرگ ترین حقی که خدا واجب کرده است، ............ است که آن را سبب ............. و ....(14

 داده  است. 

 ارجمندی دینشان  -ت آنان دوستی و الف -( حقوق متقابل مردم و رهبر ۲         ارجمندی دینشان  -ارزش و اعتبار آنان  -( رعایت حقوق پدر و مادر ۱

 عزت و سربلندی شان -ارزش و اعتبار آنان  -( حقوق متقابل مردم و رهبر ۴  عزت و سربلندی شان -دوستی و الفت آنان  -( رعایت حقوق پدر و مادر ۳


