
 چرایی مردمی بودن

مردمی بودن به دلیل آثار و برکاتی که در جامعه اسالمی دارد؛ الزم و ضروری است که میان مسئولین این روحیه 

 محقق و تثبیت گردد. در ادامه به چرایی مردمی بودن مسئولین در جامعه اسالمی خواهیم پرداخت.

 

 

 فردی  و معنوی آثار-1

اولین مواردی که مردمی بودن را برای جامعه اسالمی ضروری و الزم می نماید؛ آثار فردی و معنوی است که در  از

و امام خامنه ای در یکی از جلسات درس خارج خود به بیان حدیثی از رسول اکرم  روایات به آن اشاره شده است.

 )ص( پرداخته و فرمودند:

 قرَبُکُماَ: آلِهِ وَ عَلَیهِ اللّهُ صَلَّی اللّهِ رَسولُ قالَ قال الساّلم علیهم جدّه عن ابیه عن المالسّ علیهما محمّد بن جعفر عن» 

 ماما. »النّاسِ مِنَ اَقرَبُکُم وَ خُلُقاً اَحسَنُکُم وَ بِالعَهدِ اَوفاکُم وَ لِالَمانَةِ آداکُم وَ لِلحَدِیثِ اَصدَقُکُم المَوقِفِ فِی مِنّی غَداً

 سیک آن قیامت، در من به شما تریننزدیک: فرمود پیامبر که میکنند نقل( ص) اکرم پیامبر از پدرش از( ع) صادق

 و د،باش پایبندتر عهدهایش و پیمانها به میکند، امانت اداء همه از بیشتر که کسی آن باشد، راستگوتر که است

 (۲۲۲ ص هشتم، مجلس طوسی، امالی)باشد ترمردمی و باشد تراخالقخوش

 بین نیست هم فرقی و دارد، وجود انسان برای گوناگون اهوال و ترسها و وحشتها و هاسختی یهمه قیامت موقف در

 ت،نیس تصوّر قابل ما برای اصالً موقف آن سختی و اهمّیّت که سختی یمعرکه چنین یک در خب.  مؤمن غیر و مؤمن

 در دباش آن یسایه زیر در کند، تکیه آن به ببرد، پناه آن به که جایی یک میگردد؛ امنی مرجع یک دنبال انسان

 یکس چه خب،. دارد امنیّتی احساس یک آنجا دیگر بگیرد، قرار اسالم مکرم نبیّ نزدیک بتواند کسی هر قیامت

 ندبرسان را خودشان که مایلند همه جمعند، آنجا در که آخرین و اوّلین از اِنس و جن خالیق نزدیک؟ آن برود میتواند

 را آن( ۴)،«اآلخِرون وَ االَوَّلونَ بِهِ یَغبِطُهُ» که دارد مقامی بینندمی را، او یمرتبه و مقام بینندمی بزرگوار؛ این به

 چیست؛ ،بکنید پیغمبر نزدیک را خودتان آن، با بتوانید شما که ایوسیله میگوید روایت این میخواهند، و بینندمی

 ییعن- المَوقِف فِی ،[من به شما تریننزدیک] مِنّی، غَداً اَقرَبُکُم: فرمودند حضرت خود.. میدهند یاد ما به دارند را آن

 یشترب که کسی آن لِالَمانَة آداکُم وَ است، راستگوتر که کسی آن لِلحَدیث؛ اَصدَقُکُم: است[ فرد] این اوّل -قیامت در

 وَ بکنید؛ عهدها این به وفای اجتماعی، و فردی پیمانهای[ مورد در] بِالعَهد، اَوفَاکُم میکند؛وَ امانت اداء همه از

 بکس ببینید،. بودن مردمی ، النّاس مِنَ اَقرَبُکُم وَ باشید؛ اخالقخوش که است این هم چیزها از خُلُقاًیکی اَحسَنُکُم

 فکر اینها مانند و متجدّدین حاال که است حرفهایی از هم «بودن مردمی» همین باز. است اینها اسالمی زندگی

 ودنب مردم با معنای. باشید مردم با باشید، مردمی. است ما روایات در اینها نه، اند؛گرفته یاد دیگران از که میکنند

 بقاتط مردم، یتوده یعنی نه، مردمند؛ اینها بگوید ممتازه یطبقه از نفر چهار به انسان کنید فرض که نیست این

 یشپ کنید، زندگی آنها حدّ در کنید، زندگی آنها مثل باشید، اینها بین باشید، اینها با مردم؛ یعامّه مردم، پایین

 (۲2/2/۲9) است بودن مردمی معنای اینها کنید؛ تواضع آنها



 علوی حکومت به شدن نزدیک -۲

حکومت علوی عنوان کرده و می  رهبر معظم انقالب یکی از دالیل ضرورت توجه به مردمی بودن را نزدیکی به

 دخو الگوی را علوی حکومت باید ما انقالب و است علوی حکومت به شدن نزدیک اسالمی انقالب هدف»  فرمایند:

 دنبو مردمی را علوی حکومت های ویژگی از خویش بیانات در آقا حضرت. یابد دست مهم این به بتواند که دهد قرار

 رنظ در دائم طوربه بایستی اسالمی حکومت و اسالمی دولت عنوانبه ما آنچه: »فرمایند می و نمایند می معرفی

 بسنجیم؛ علوی حکومت با را خودمان بدهیم، قرار خودمان معیار را علوی حکومت باید که است این باشیم داشته

 خوب کارهای چنانچه اگر. بیاوریم حساببه ماندگیعقب را آن است، فاصله حکومت آن و ما بین که مقداری هر

 نجاما است اسالمی ارزشهای حسببه افتخارِ یمایه که کارهایی یا میکنیم پیشرفت معنوی لحاظ از میدهیم، انجام

 شاخص. وا و ما بین است فاصله چقدر ببینیم و علوی حکومت با کنیم مقایسه آن؛ اهمّیّت در نکنیم مبالغه میدهیم،

 بودن مردم با و بودن مردمی یکی است، دامنیپاک و پارسایی یکی است، عدالت یکی علوی، حکومت در عمده

 بودن مردمی مظهر است، زهد مظهر است، عدل مظهر امیرالمؤمنین زندگی دیگر؛ است اینها علوی حکومت است؛

 دیدار در بیانات  «کنیم حرکت جهت این در باید واقعاً بدهیم، قرار معیار را اینها باید. است زیستن پاک و

 (9/6/۲9) دولت هیئت اعضای و جمهوررئیس

 جامعه حال از غفلت عدم-3

مردمی نبودن مسئولین عاملی مهم برای غافل ماندن از حال جامعه استو برای جلوگیری از این آسیب بزرگ داشتن 

 انسان نباشد، این وقتی »روحیه مردمی بودن الزم و ضروری است. رهبر معظم انقالب در این خصوص می فرمایند: 

 شهری یک روی از دارد هواپیما با که کسی مثل ؛[است] کلّیّات به نگاهش همیشه و میشود غافل جامعه حال از

 این داخل ها،کوچه این داخل[ اینکه] امّا میبیند، است پایین که کسی از بهتر انسان را شهر کلّیّت بله، میکند؛ عبور

 هستند، کسانی چه کنندگانمراجعه است،[ خبر] چه هامغازه در است، خبر چه هاخانه داخل است، خبر چه خیابانها

 بودن مردمی هست؛ ممکن که محدودی مقدار همان حاال برود؛ راه هاکوچه این در برود که میفهمد کسی آن را اینها

 ( ۴/6/۲۴) دولت هیأت اعضاى و جمهوررئیس دیدار در بیانات. «است مهم خیلی

 اسراف  از جلوگیری-۴

مردمی بودن مسئولین نظام آثار و برکات اقتصادی فراوانی دارد که یکی از آنها جلوگیری از اسراف است.رهبر معظم 

 کشور، مسئولین که است این بگیریم را اسراف جلوی ما اینکه برای کارها تریناساسی از یکی »انقالب می فرمایند: 

 اگر میتوانیم چطور. نباشند گریاشرافی اهل و اسراف اهل وابستگانشان، و نزدیکانشان کسانشان، خودشان،

 الّذین هاأیّ یا» ؛«انفسکم تنسون و بالبرّ النّاس تأمرون أ» نکنید؛ اسراف بگوئیم مردم به باشیم، اسراف اهل خودمان

 را، کشور ینمسئول ما که است این کار اولین. «تفعلون ال ما تقولوا ان اهلل عند مقتا کبر. تفعلون ال ما تقولون لم امنوا

 درد احساس مردم درد از خودشان و بدانند را مردم درد باشند، زیستساده باشند، مردمی که کنیم انتخاب افرادی

 اب دادید، تشخیص و رسیدید که آنچه به و برسید؛ بگردید؛ آگاهانه. است مهمی شاخص من نظر به هم این. کنند

 یک هم این. داد خواهد اجر متعال خدای و بروید انتخابات صندوق پای قربت قصد با کنید؛ اقدام قربت قصد

 (۲۲/۲/22.)«نکته



 انقالب  بودن اسالمی سیرت و روح حفظ -5

برای حفظ ویژگی اسالمی بودن انقالب الزم است روحیه مردمی بودن در جامعه حفظ شود امام خامنه ای در این 

 انزواء به را عدالت شعار کردیم، فراموش را عدالت اگر شدیم، دور اسالمی اخالق از ما اگر» خصوص می فرمایند:

 حسط در را خود زیستی،ساده  بودن، مردمی اگر.  گرفتیم کمدست را کشور مسئوالن بودنِ مردمی اگر انداختیم،

 اسالمی جمهوری ظاهرىِ ساخت. شود پاک شود؛ حذف و برود کنار مسئولین ذهنیت از دادن، قرار مردم یتوده

 ولتد اسالمی؛ شورای مجلس: شورا مجلس از بعد «اسالمی» پسوند و بخشدنمی اثری خیلی نمیکند؛ کمکی خیلی

 تدس از سیرت آن روح، آن باشیم مراقب که است این قضیه اصل. نمیدهد صورت کاری تنهائی به اسالمی، جمهوری

 این،. باشید داشته توجه سیرت و معنا روح، به. قالب و صورت حفظ به نباشد خوش دلمان نشود؛ فراموش نرود،

 (۲۴/۲/29. ) صنعت و علم دانشگاه در دانشجویان و اساتید دیدار. «است قضیه اساس

 مسئولین از مردم خرسندی-6

برای ایجاد رضایت در بین اقشار مردم داشتن روحیه مردمی بودن در جامعه اسالمی الزم و ضروری است در این 

 ید،میکن افتخار هستید، اسالمی جمهوری مسئول  که شما ببینند مردم وقتی» خصوص امام خامنه ای می فرمایند: 

 فیطر از و خودتان بودن استبدادی ضد به ن،خودتا بودن استکباری ضد به خودتان، مسلمانی به میکنید اعتزاز

 نید،میک محبت مردم به میکنید، پیدا انس مردم با هستید، مردم با مردم؛ خدمتگزاری به میکنید اعتزاز و افتخار

 میدارند؛ دوست را مسئول این مردم میشوند؛ خرسند مردم خوب، گوناگون، مسائل در میخواهید کمک مردم از

 (1۲/6/29)  نظام مسئوالن و قوه سه رؤسای دیدار. «آیدمی خوششان

 ملتها سرافرازی -9

 رأی به اشاره با همراه هیأت و -بولیوی جمهوررئیس- مورالس( EVO) اِوو آقای دیدار در ایخامنه اهللآیت حضرت 

 مردمی یروحیه» : کردند خاطرنشان وی به خطاب اخیر، پرسیهمه در مورالس آقای به بولیوی مردم ترقوی و مجدد

 روحیه همین و است ارزشمندی بسیار یمردم،روحیه به خدمت برای تالش و فقیر و محروم طبقات به توجه و شما

 (11/6/29. )«شود هاملت سرافرازی موجب تواندمی
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