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 هذا الكتاب 

الكتاب  حياول   اجلديدة  هذا  اإليرانية  احلضارية  التجربة  لباب  يف  يدخل  أن 

وروحها، حتى ال تظل حمصورة يف تلك األرض الطيبة والشعب الكريم، وإنام تعم  

 العامل أمجع بداية بالعامل اإلسالمي. 

هو أن    ـ  كام يذكر قادهتا   ـ  اإلسالمية اإليرانيةذلك أن املقصود األول من الثورة  

 . تكون بداية لنهضة جديدة للعامل اإلسالمي، بل لكل املستضعفني يف األرض 

وهي بذلك تستحق أن ُتدرس من هذه الناحية بعيدا عن اخلصوصية الزمانية  

 املرشوع احلضاري اإليراين له وجهان:  ؛ فواملكانية املرتبطة هبا 

اس مجيعا من خالل املقاومة والسيادة والعزة والتطور العلمي  . وجه يراه الن1

 والتقني والفني وغريها من النواحي التي يقر هبا كل صادق يتابع الواقع اإليراين. 

. ووجه خفي، هو تلك الروح السامية، وذلك الفكر النبيل، الذي كان سببا  2

 نيني. وراء كل تلك النواحي اجلميلة والسامية التي حتققت لإليرا

وال   حرصه،  يمكن  ال  أنه  ذلك  األول؛  الوجه  ليس  الكتاب  هذا  وغرض 

احلديث عنه، فالتطور يسري يف إيران يف وترية متسارعة، ال يمكن حدها وال حرصها،  

ولو ذكرنا يف الكتاب أي إحصائيات؛ فإهنا ستصبح بعد سنوات قليلة جمرد أرقام ال  

 قيمة هلا أمام التطور اجلديد. 

كان األجدى هو البحث عن الوجه الثاين، ال للتعرف من خالله عىل  ولذلك  

سبب ما حيدث يف الوجه األول فقط، وإنام لالستفادة منه يف خدمة كل من يرغب يف  

 مرشوع جاهز أثبت صالحه من خالل التجربة والواقع وألجيال عديدة. 
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 مقدمة الكتاب 

أو    يف كونه ال يرتبط من قريب   من هذه السلسلة   عن الكتب السابقة هذا الكتاب  خيتلف  

الواقع اإليراين، ذلك أنه حياول أن خيرج من ذلك الواقع والتاريخ، ليدخل يف  أو    بعيد بالتاريخ

التج اإليرانيةلباب  احلضارية  األرض    اجلديدة  ربة  تلك  يف  حمصورة  تظل  ال  حتى  وروحها، 

 ي. اإلسالمالطيبة والشعب الكريم، وإنام تعم العامل أمجع بداية بالعامل 

هو أن تكون    ـ   كام يذكر قادهتا   ـ  اإليرانية   اإلسالمية ذلك أن املقصود األول من الثورة  

ي، بل لكل املستضعفني يف األرض، وهي بذلك تستحق أن اإلسالمبداية لنهضة جديدة للعامل  

 ُتدرس من هذه الناحية بعيدا عن اخلصوصية الزمانية واملكانية املرتبطة هبا. 

 وبذلك فإن املرشوع احلضاري اإليراين له وجهان:  

يادة والعزة والتطور العلمي والتقني  . وجه يراه الناس مجيعا من خالل املقاومة والس1

 والفني وغريها من النواحي التي يقر هبا كل صادق يتابع الواقع اإليراين. 

. ووجه خفي، هو تلك الروح السامية، وذلك الفكر النبيل، الذي كان سببا وراء كل  2

 تلك النواحي اجلميلة والسامية التي حتققت لإليرانيني. 

ه األول؛ ذلك أنه ال يمكن حرصه، وال احلديث عنه،  وغرض هذا الكتاب ليس الوج

فالتطور يسري يف إيران يف وترية متسارعة، ال يمكن حدها وال حرصها، ولو ذكرنا يف الكتاب  

 أي إحصائيات؛ فإهنا ستصبح بعد سنوات قليلة جمرد أرقام ال قيمة هلا أمام التطور اجلديد. 

، ال للتعرف من خالله عىل سبب ما  ولذلك كان األجدى هو البحث عن الوجه الثاين

حيدث يف الوجه األول فقط، وإنام لالستفادة منه يف خدمة كل من يرغب يف مرشوع جاهز أثبت  

 صالحه من خالل التجربة والواقع وألجيال عديدة. 

ونحن نرى أن احلملة املغرضة عىل إيران ال هتدف فقط إىل رضب مرشوعها الواقعي  
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ام هتدف قبل ذلك وبعده إىل نسف مرشوعها الفكري والتأصييل الذي املتواجد عىل أرضها، وإن

 أثبت جدواه الواقعية. 

وهم يشبهون يف ذلك من حياول قتل مريض انتفع بدواء جديد حتت التجربة، ال لينتقم  

 من املريض، وإنام ليحرم املرىض من استعامل الدواء بإثبات فشله، وعدم صالحيته. 

يزعمون  ن  إيران، وقد نجحوا فيه إىل حد كبري، حيث نرى الكثري مموهذا ما يفعله أعداء  

ال يعرفون شيئا عن املرشوع احلضاري اإليراين، بل حيملون ألنفسهم احلرية الفكرية والتنوير،  

فيه بحركة مجال الدين وحممد عبده ورشيد عنه صورة مشوهة يف نفس الوقت الذي يشيدون  

وغريه الشخصيات  م رضا  جترب    الدعويةات  احلركأو    من  أن  هلا  يتح  مل  يف  مشاريعها  التي 

 الواقع، وال أن تنجح يف حتقيق ما تفكر فيه. 

الثورة   قادة  نرى  يدعون    اإلسالميةوهلذا  بل  هذا،  إىل  واملثقفني يشريون    املفكرين 

قول اإلمام اخلميني بعد فرتة    املتنورين إىل القيام بدورهم يف هذا اجلانب، ومن األمثلة عىل ذلك

جيب دعوة كبار املفكرين يف العامل اإلسالمي، لتوضيح وجيزة من انتصار الثورة اإلسالمية:  )

الثورة  أنزلتها هذه  التي  القاصمة  الرضبات  إيران وتقييم  العظيمة يف  الثورة اإلسالمية  أبعاد 

 ( 1) (بالناهبني الدوليني، لنبطل بذلك مفعول الدعاية الغربية ضد الثورة اإلسالمية

ثمة أمر آخر يعترب من األولويات  : )اإلمام اخلامنئي عند حديثه عن أدوار اإلعالموقال  

؛ وإنني أتوجه  اإلسالمية والتبليغية، يف الوقت احلارض، وهو الدفاع عن اجلمهورية  عالمية  اإل

باحلديث اىل املثقفني واملفكرين املسلمني غري اإليرانيني، إن عليهم أال ينظروا اىل اجلمهورية  

العامل   اإلسالمية  أو    ثورة انترصت بإمكاهنم أن حيبوها أو    عىل أهنا كيان قائم يف مكان ما من 

ة، وال جيب أن ينظروا ال ينبغي أن حيملوا مثل هذه الفكر..  يبغضوها تبعًا مليوهلم وعواطفهم

 

 .186، ص: 9، ج صحيفة اإلمام(  1) 
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حدث سعى االستعامر   اإلسالمية من هذا املنظار، فإقامة اجلمهورية    اإلسالمية اىل اجلمهورية  

، وأن  اإلسالم  للحيلولة دون حصوله طيلة مئتي عام، لكي يربهن عىل أن زمن   اإلسالم  قد وىلى

 (1)(غري قادر عىل إدارة املجتمع وإقامة النظام السياس 

لنواحي والقيم التي استطاعت الثورة اإلسالمية اإليرانية إثباهتا، فقال:  ثم ذكر بعض ا

بحركة واحدة مزاعم االستعامر ودعاياته التي بقي يرددها   اإلسالميةلقد فنىدت اجلمهورية  )

الرياح أدراج  وأذهبتها  عام  مئتي  آالف    .. طوال  فيها  شارك  التي  والدعايات  املزاعم  تلك 

نرش وترسيخ أفكارهم    ـجاهدين    ـاملليارات من النقود، وكم حاولوا    املفكرين، وُأنفقت عليها 

 (2)(ي من أقصاه اىل أقصاهاإلسالميف العامل 

عن   بدقة  نواحيه  بعض  يف  يعرب  ال  قد  الذي  اإليراين  الواقع  عن  التسامي  إىل  دعا  ثم 

( فقال:  الفكري،  الفئاتاملرشوع  وال    مية اإلسالاألفراد هذه اجلمهورية  أو    ربام يكره بعض 

الفالين من مسؤويل اجلمهورية  أو    حيبوهنا،  املسؤول  يرتضون ترصف  أو    ، اإلسالمية أهنم ال 

تكون لدهيم تساؤالت وعالمات استفهام حوله؛ كل هذا أو    يكونوا مرتددين يف الرىض عنه،

يمكن أن يكون صحيحًا ويف حمله ومنطقيًا ويمكن أن حيدث، ولكن الذي ال يمكن أن يكون 

حول  منطقياً  وشكوكًا  تساؤالت  الشخص  حيمل  أن  هو  وتأييده  عنه  الدفاع  يمكن  وال   

 (3)(تربيره أو  ال يدافع عنها؛ هذا ما ال يمكن قبولهأو  ،اإلسالمية اجلمهورية 

  اإلسالمية إن اجلمهورية  ودعا بدله إىل االهتامم بروح املرشوع وغايته وقيمه، فقال: )

، ومن واجب كل مسلم يف أية بقعة من أرجاء العامل أن اإلسالمتعني حاكمية القرآن وحاكمية  

 

 . 77( الفكر األصيل، اإلمام اخلامنئي، ص1) 

 . 77، صاملصدر السابق( 2) 

 . 77، صاملصدر السابق( 3) 
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 ( 1)(متعلق بنا، وليس ألنه ملك إليران أو  يدافع عن هذا الكيان، ليس ألنه يعود لنا 

بل ذكر أن قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية مل يكن قصدهم إال هذا، وأهنم كانوا يف فرتة  

هنضوي   مرشوع  بكل  يفرحون  وثورهتم  )نضاهلم  فقال:  عنه،  الظلم  ويدافعون  فرتة  يف  كنا 

الشاهنشاهي حني نشاهد حتركاً  فإننا أو    واجلور  ينبض فيه ِعرق إسالمي،  هنضة يف مكان ما 

 ( 2) (نعترب أنفسنا ملزمني بتأييده ودعمه

ثم حتدث عام أرشنا إليه من االهتامم بقيم املرشوع وروحه وطرحه كنموذج لصالحية  

يف الوقت    اإلسالميةإننا نعتقد أن الدفاع عن اجلمهورية  انبه، فقال: )اإلسالم للواقع بكل جو

.  احلارض هو أحد أهم أولويات التبليغ لإلسالم يف العامل بل ويعد من أوائل تلك األولويات. 

من خالهلم    ـ يمكنه أن جينىد اجلامهري والشعوب، ويتم  اإلسالم  ينبغي أن يقال لشعوب العامل: إن  

املنيعة، وإقامة نظام    ـ عتامد عىل إيامهنم  وعىل أيدهيم وباال اكتساح حصون االستكبار وقالعه 

والقرآن اإلسالم  وعىل أساس القرآن، ويطبىق هذا النظام حاكمية  اإلسالم  مبني عىل أساس  

سنني    ـوهو نفس ذلك اليشء الذي كان يطمح إليه ويأمل يف إقامته    . ويرس سيادهتام رسميًا.

ملثقفون الواعون، منذ زمن السيد مجال الدين وحممد عبده وبقية املفكرين يون ااإلسالم  ـطويلة  

هذا   ..املسلمني، وظل يراودهم هذا احللم كل تلك السنني، وظلوا يتحرقون شوقًا اىل حتقيقه 

هذا ما خيص التبليغ يف الدول األجنبية غري    . ي.اإلسالمإحدى أولويات التبليغ واإلعالم    أيضاً 

ات األولويات التي ينبغي السعي لتحقيقها يف بلداننا نحن، أي يف داخل  ، وهي ذاإلسالمية

 ( 3)(ي اإلسالمبلدان العامل 

بل إن اإلمام اخلامنئي يعرب عن هذا التغيري الذي أحدثته اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية  

 

 . 77، صاملصدر السابق( 1) 

 .78، صاملصدر السابق( 2) 

 .78، صاملصدر السابق( 3) 
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 لو أخذنا أو تسعى إلحداثه لقب ]احلضارة اإلسالمية اجلديدة[، فقد قال يف بعض خطبه: ) 

م من مجيع األبعاد بمعنى بناء احلضارة   النهاية يوجد مصداٌق    اإلسالميةالتقدى ـ ففي  اجلديدة 

املفهوم   م وفق  للتقدى إيران، وهدف  اإلسالمعينيى وخارجيى  إنى هدف شعب  هنا سنقول  ـ  يى 

 ( 1)(جديدة إسالمية ، هو عبارة عن إجياد حضارة اإلسالمية الثىورة 

هذا   فإن  الثورة  وبذلك؛  قائد  من  الرشيف  النداء  هلذا  لالستجابة  حماولة  الكتاب 

اإلسالمية، والذي استطاع أن يثبت للعامل أمجع، وطيلة توليه لإلرشاد والقيادة يف اجلمهورية  

املسلم   احلاكم  يمثل  الذي  البصري  القوي  العامل  العادل  للقائد  مثال  أنه  اإليرانية  اإلسالمية 

 يل. واحلكم اإلسالمي أحسن متث

التي    ، وبناء عىل هذا، وبدل احلديث عن املرشوع بحد ذاته القيم  اخرتنا احلديث عن 

حتى نتخلص من كل القيود الزمانية واملكانية، ونخلص لروح املرشوع، ألن حيملها، وذلك  

 بعض تفاصيله وأجزائه، قد يقع اخلالف فيها بني بيئة وأخرى، وهو مما ال حرج فيه. 

هذا املرشوع، وكونه ال يعرب عن جهد فكري فقط، وإنام يستمد  وحتى نبني مدى أصالة  

أصوله وروحه من املصادر املقدسة املتفق عليها بني املسلمني مجيعا؛ فقد حاولنا عند ذكر كل  

 الدالة عليها. املقدسة قيمة من القيم أن نذكر النصوص 

ن الكبريين اللذين  وحتى ال يزداد الكتاب عن احلجم املسموح به عادة، اكتفينا باملرشدي

أتيح هلام القيادة املبارشة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، ومها اإلمام اخلميني واإلمام اخلامنئي،  

ذلك أن ..  باعتبارها ال يمثالن اجلانب التنظريي فقط، وإنام اجلانب الواقعي والتطبيقي أيضا 

صاهلا، ويكون ذلك كالما  أي شخص آخر ـ مثال ـ قد يتحدث عن الصهيونية ويدعو إىل استئ 

طبيعيا محاسيا مسموحا به، لكن أن يتحدث عنه القائد والزعيم واحلاكم األعىل؛ فإن هذا له  

 

 . 493، ص2012( خطابات اإلمام اخلامنئي 1) 
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 معنى آخر أقوى وأعظم، ألنه يمثل الدولة بكل أطيافها ومؤسساهتا. 

ذينك القائدين هي يف احلقيقة    باإلضافة إىل أن معظم النصوص التي نقتبسها من كالم

لية للجهات واملؤسسات املختلفة من الشعب، وهي بذلك متثل قوانني الدولة  توجيهات عم

 ومراسيمها وبياناهتا الصادرة من قمة السلطة. 

باإلضافة إىل أن ما يذكرونه من حقائق وقيم هي نفس ما يردده غريه من أبناء الثورة  

كالم قادة كافيا اإلسالمية سواء من الذين تولوا بعض املسؤوليات أو غريهم، ولذلك كان ال

 ومؤديا للغرض. 

ونحب أن ننبه إىل أنا حاولنا يف الكتاب أن نذكر أكرب قدر من خطب وبيانات قائدي  

ل قادة الثورة اإلسالمية ما مل  الثورة اإلسالمية،   حتى ال يتوهم القارئ أهنا طروحاتنا، وأننا نقوى

،  من دون اختصار أو ترصفيقولوا، وهلذا اضطررنا أحيانا كثرية إىل ترك النصوص كام هي  

لكون التلخيص خيل هبا، ويفقدها روحها، فأكثرها كانت خطابات موجهة للفئات املختلفة،  

ويمكن أن يستفيد منها غريهم، وهلذا مل نخض يف التفاصيل املرتبطة باجلهات التي ُوجهت هلا،  

 ألهنا أعم من أن حترص فيهم. 

عرشة  إىل    الكتاب  مرشوع اإليراين رأينا تقسيم وبناء عىل استقرائنا للمجاالت املختلفة لل

 كام ييل: فصول، 

الدين    ة: ونقصد به القيم املرتبطة بحقيقالقيم الدينية احلضارة اإلسالمية اجلديدة و .  1

ومصادره وكيفية فهمه والتعامل مع قضاياه املختلفة، وقد بدأنا به باعتباره يمثل روح املرشوع؛  

أي دخيل أو  بعيدا عن  ق اإلسالم كام هو  فهو إسالمي بالدرجة األوىل، بل هو حماولة لتحقي

 دخن. 

و .  2 اجلديدة  اإلسالمية  الروحية احلضارة  بالسلوك  القيم  املرتبطة  القيم  به  ونقصد   :

السياس   الواقع  يف  الدين  حتقيق  يمكن  ال  أنه  ذلك  تعاىل،  هلل  اخلالص  والتوجه  الروحي 
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 واالجتامعي قبل حتقيقه يف عامل الروح والنفس. 

بالسلوك    : األخالقية القيم  احلضارة اإلسالمية اجلديدة و .  3 املرتبطة  القيم  به  ونقصد 

بأنه ما   األخالقي، ذلك أن املرشوع اإلسالمي نابع من النبوة التي رصح فيها رسول اهلل  

املشاريع  من  غريه  عن  اإلسالمي  املرشوع  يميز  ما  وهذا  األخالق،  مكارم  ليتمم  إال  بعث 

 األرضية. 

و .  4 اجلديدة  اإلسالمية  به    :ية اإلنسان القيم  احلضارة  بحقوق  ونقصد  املرتبطة  القيم 

الواقع  خدمة  إىل  فقط  هيدف  ال  اإلسالمي  املرشوع  باعتبار  املستضعفني  ونرصة  اإلنسان 

 االجتامعي املحدود، وإنام يمتد لكل البالد والشعوب. 

و .  5 اجلديدة  اإلسالمية  االجتامعية احلضارة  بالبنية    : القيم  املرتبطة  القيم  به  ونقصد 

النواحي مثل اهتاممه  االجتامعية والعالقات املشكلة هلا، ذلك أن املرش الشامل هيتم هبذه  وع 

 بغريها.  

و .  6 اجلديدة  اإلسالمية  السياسية احلضارة  باملواقف    :القيم  املرتبطة  القيم  به  ونقصد 

 واملامرسات والسلوك السياس، باإلضافة إىل نوع النظام، واملصادر التي يستمد منها. 

و .  7 اجلديدة  اإلسالمية  االقتصادية احلضارة  بالنظام    : القيم  املرتبطة  القيم  به  ونقصد 

باعتبارها ركنا أساسيا يف احلياة، ال يمكن ألي مرشوع ناجح أن يغض  واحل ياة االقتصادية، 

 الطرف عنه، أو يرتكه يف يد غريه من املشاريع التي قد تتضاد معه. 

ونقصد به القيم املرتبطة باملوقف    : والتقانة   قيم العلم احلضارة اإلسالمية اجلديدة و .  8

رية والتطبيقية التقنية، ذلك أنه مظهر من  من العلم وأنواعه وكيفية حتقيق التطور يف جوانبه النظ

 مظاهر احلضارة الراقية. 

و .  9 اجلديدة  اإلسالمية  الثقافة احلضارة  املرتبطة    : والفنون   قيم  القيم  به  ونقصد 

، سواء من ناحية التحصن واملامنعة، أو من ناحية التأثري واالنتشار،  والفنية  باجلوانب الثقافية
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احليا  يف  املهمة  اجلوانب  من  جانبا  متثل  أهنا  والذوق  ذلك  والراحة  االستجامم  جانب  وهو  ة، 

يغ  أن  ناجح  شامل  ملرشوع  يمكن  وال  من الرفيع،  غريه  يد  يف  يرتكها  أو  عنها،  الطرف  ض 

 املشاريع التي قد جتعل منها وسيلة هلدم كل ما بناه.

و .  10 اجلديدة  اإلسالمية  واالتصال اإلعال قيم  احلضارة  املرتبطة    : م  القيم  به  ونقصد 

الوسائل التي متكن املرشوع من إيصال رسالته وبصورة   منباعتبارمها    ،باإلعالم واالتصال 

 مجيلة للعامل أمجع. 

هذه هي الفصول التي يتأسس عليها هذا الكتاب، وننبه إىل أننا يف توثيقاتنا للنصوص  

تابعة   مؤسسات  أصدرهتا  التي  الكثرية  اإللكرتونية  الكتب  عىل  اعتمدنا  نذكرها  التي 

تتبنى رؤيتها، من أمثال: دار الوالية، ومؤسسة العرفان،    للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، أو 

للصفحات   فيها  املوجودة  الصفحات  مطابقة  مدى  أدري  ولست  وغريها..  نون،  ومركز 

املوجودة يف الكتب الورقية، وهلذا نعتذر للقارئ يف حال مل جيد مطابقة الصفحات، ألنا اهتممنا  

النظر عن مدى دقة التوثيق املرتبط برقم  بصحة النصوص، ودقة نسبتها إىل أصحاهبا، بغض  

 الصفحة. 

، ال أنسى أن أتقدم بالشكر  (1) ويف األخري، ومن باب )من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(

إىل كتابة هذا الكتاب، وبني    رشفني بدعويتالذي    جالل مريأقائياجلزيل ألستاذنا الكبري السيد  

يل أمهيته ورضورته، ثم أمدين بعد ذلك بام أحتاجه من مراجع، وأرجو أن أكون بذلك قد لبيت  

بتفصيل ودقة، حيتاج جهدا أكرب،  احلضارة اإلسالمية اجلديدة  بعض طلبه، ألن احلديث عن  

 ومراجع أكثر، ولذلك نستغفر اهلل عىل التقصري، فهذا جهد املقل. 

 

 . 4198(، وأبو داود )7755( رواه أمحد )1) 
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 الدينية مية اجلديدة والقيم  احلضارة اإلسال 

الكربى   األركان  من  األول  اجلديدةالركن  اإلسالمية  احلضارة  منها  تتشكل  ـ    التي 

]القيم الدينية[، وذلك باعتبار الدين ركنا أساسيا   بحسب رؤية قادة الثورة اإلسالمية اإليرانيةـ 

رشوع لدهيم ال يتبنى  من أركان احلياة، وخاصة لدى املسلمني، ولذلك ال يمكن أن ينجح أي م

 رؤية دينية. 

وبقدر صفاء تلك الرؤية، وبقدر شموهلا وعقالنيتها وقرهبا من اإلسالم األصيل بقدر  

 ما يكون نجاح ذلك املرشوع. 

ولذلك؛ فإن املراد من القيم الدينية هي القيم التي حتدد صفات تلك الرؤية وخصائصها  

وله جلميع مناحي احلياة، إال أن هناك ناحيتني  واألسس التي تقوم عليها، ذلك أن الدين مع شم 

 مهمتني، قد خيتص هبام، أو يقصدان عند اإلطالق، ومها: 

 : حقيقة الدين واملجاالت التي يمكن أن يتدخل فيها. األوىل 

 : املصادر التي يعتمد عليها.الثانية 

تاريخ إىل  ن اللتان وقع اخلالف الشديد فيهام بني املسلمني طيلة عصور ال ا ومها الناحيت

 اآلن:

ففي الناحية األوىل مثال نجد من هيتم بالنواحي الروحية من الدين دون غريها، أو نجد  

 وهكذا.  ،من يعزل السياسة واحلكم، أو نجد من يعزل الرتبية والتعليم 

القرآن   من  ابتداء  اإلسالمية  املصادر  فهم  يف  الشديد  اخلالف  نرى  الثانية  الناحية  ويف 

 طهرة، وانتهاء باألئمة الذين يرجع إليهم يف فهم تلك املصادر األصلية. الكريم والسنة امل

وهلذا؛ سنقترص يف هذا الفصل عىل القيم املرتبطة هباتني الناحيتني، وقد رأينا من خالل  

 ستة قيم، وهي:  من هذه اجلوانب   استقراء مواقف قادة الثورة اإلسالمية
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 . . تبني اإلسالم األصيل أوال 

 . للرؤية الكونية التوحيدية. الدعوة ثانيا 

 . . اعتبار مركزية القرآن الكريم ثالثا 

 . . االتباع املطلق للنبوةرابعا 

 .. الوالء الصادق للعرتة خامسا 

 . . التخلص من الدخيل والدخنسادسا 

وسنذكر يف هذا الفصل ما ورد عن قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية من النصوص الدالة  

 القيم. عىل مواقفهم من هذه 

 أوال. تبني اإلسالم األصيل: 

ما يطلق عليه ]اإلسالم األصيل[ مصطلح حادث نجده كثريا عند قادة الثورة اإلسالمية  

أو   األصيل[،  املحمدي  ]اإلسالم  لقب  عليه  يطلقون  وقد  عليهم،  تتلمذ  من  أو  اإليرانية 

 ]اإلسالم اإلهلي[، ويقصدون منه أمرين: 

الذي يرجع  األول  الكتاب والسنة املطهرة وهدي  : اإلسالم  إىل املصادر األصلية من 

 ورثة النبوة بعيدا عن كل الشوائب التي حلقت به. 

الذي  الثاين  والرصاع  والتمذهب  والتشتت  الطائفية  بأكدار  يتلطخ  مل  الذي  اإلسالم   :

شوه حقائق الدين وقيمه، باإلضافة إىل ختلصه من كدورات اخلرافة والكسل والتواكل وكونه 

 اة خمدرة للشعوب. أد

بمصطلح   الكريم  القرآن  يف  عنه  التعبري  ورد  ما  االصطالح  هبذا  املراد  يكون  وقد 

َق  ﴿]الرصاط املستقيم[، كام قال تعاىل:   ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوُه َواَل َتتَّبُِعوا السُّ اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ َوَأنَّ َهَذا رِصَ

اُكمْ   [ 153]األنعام:  ﴾بِِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  بُِكْم َعْن َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ

عندما رأى    الدين األبيض النقي، كام ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أو بمصطلح  



19 

 

بعض أصحابه حيمل كتابا من كتب اليهود، فقال له: )والذي نفيس بيده، لقد جئتكم هبا بيضاء  

طل فتصدقوا به، والذي نفيس نقية، ال تسألوهم عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به أو ببا 

، فهذا احلديث يفرق فيه رسول اهلل  (1)كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني(  بيده لو أن موسى  

    العقل متنع  شبهة  أو  دنس  أي  فيه  ليس  الذي  الصايف  األبيض  النقي  اخلالص  الدين  بني 

املترسبة واملندسة من األديان املحرفة أو    السليم من التسليم له، وبني الدين املختلط باخلرافات

 غريها. 

بوقوع هذا يف األمة، وحيذر منه، ويدعو يف نفس    ويف حديث آخر يتنبأ رسول اهلل  

خطىا ثمى    عن عبد اهلل بن مسعود قال: خطى لنا رسول اهلل  الوقت إىل تبني الدين األصيل، ف

قة، قال:   قال: )هذا سبيل اهلل( ثمى خطى خطوطا عن يمينه وعن شامله ثمى قال: )هذه سبل متفرى

بُِعوُه َواَل َتتَّبُِعوا  ﴿عىل كلى سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثمى قرأ:   اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ َوَأنَّ َهَذا رِصَ

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه َذلِ  ُبَل َفَتَفرَّ اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ السُّ [ 153]األنعام:   ﴾ُكْم َوصَّ
  (2 ) 

قيم   من  قيمة  أول  فإن  اجلديدة  وبذلك؛  اإلسالمية  اإلسالم  احلضارة  إىل  العودة  هي 

بصورته النقية اجلميلة التي مل تؤثر فيها كدورات العصور املختلفة، ألنه ال يمكن أن نطلق لقب  

 لصورة الصحيحة. اإلسالم كامال إال عىل تلك ا

مل جيد ضالته من   املريض  لكن  معينا  داوء  ملريض  طبيبا وصف  أن  لو  ما  يشبه  وذلك 

الشفاء يف ذلك الدواء، واحتار الطبيب يف السبب، لكنه عندما عرف أن املريض مل يتناول الدواء  

 بالصورة الصحيحة، وأنه خلط بغريه، زالت عنه احلرية. 

اء من كل أدواء التخلف والتشتت والضياع ال يمكن  وهكذا أدوية اإلسالم التي هي شف

 

 (  15195ح ) 387/ 3ن حنبل: ( مسند أمحد ب1) 

 .  318/ 2( واحلاكم )435/ 1( أمحد )2) 
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َوَلْو َأنَّ َأْهَل  ﴿ أن تؤدي أدوارها إال بااللتزام بوصفاهتا بدقة، كام قال تعاىل عن أهل الكتاب:  

ْرَنا َعنُْهْم َسيَِّئاهِتِْم َوأَلَْدَخْلنَاُهْم َجنَّاِت النَِّعيِم َوَلْو   َقْوا َلَكفَّ ُْم َأَقاُموا التَّْوَراَة اْلكَِتاِب آَمنُوا َواتَّ َأهنَّ

ةٌ  ُأمَّ ِمنُْهْم  َأْرُجلِِهْم  ِت  حَتْ َوِمْن  َفْوِقِهْم  ِمْن  أَلََكُلوا  ِْم  ِمْن َرهبِّ إَِلْيِهْم  ُأْنِزَل  َوَما  ْنِجيَل  ُمْقَتِصَدٌة َواإْلِ  

 [ 66-65]املائدة:  ﴾ َوَكثِرٌي ِمنُْهْم َساَء َما َيْعَمُلونَ 

من كالم قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية حول املوضوع،  ومن خالل استقراء ما ورد  

 نجدهم يركزون عىل ناحيتني: 

 : رضورة حتقيق اإلسالم األصيل يف الواقع ومواجهة املعتدين واملحرفني. أوالمها 

القراءات  وثانيهام  من  غريه  عن  متيزه  التي  وخصائصه  األصيل  اإلسالم  أسس  بيان   :

 اخلاطئة لإلسالم. 

 حتقيقه يف الواقع: . رضورة  1

باعتبار أنه ال يمكن أن يتحقق التمكني وال التمكن من دون ذلك، وقد أشار إىل هذا  

والذي أتاح للثورة اإلسالمية أن تنترص    ، اإلمام اخلامنئي عند ذكره ملنهج أستاذه اإلمام اخلميني 

م اخلميني ونظراته  وتنجح يف حتقيق أهدافها، حيث يقول: )النقطة األوىل واألهم يف مباين اإلما 

املطالب   واإلسالم  للظلم،  املقارع  اإلسالم  أي  األصيل..  املحمدي  اإلسالم  قضية  هي 

املدافع عن  املنارص للمحرومني والفقراء، واإلسالم  بالعدالة، واإلسالم املجاهد، واإلسالم 

مصطلح   حقوق احلفاة واملعذبني واملستضعفني.. ويف مقابل هذا اإلسالم أورد اإلمام اخلميني

يعني   األمريكي  اإلسالم  السياس..  وقاموسنا  السياسية  ثقافتنا  يف  األمريكي[  ]اإلسالم 

اإلسالم الذي يقترص عىل الترشيفات فيبتعد عن التطبيق، وهو إسالم عدم االكرتاث مقابل 

الظلم، ومقابل اجلشع، والالمباالة حيال التطاول عىل حقوق املظلومني، إنىه إسالم مساعدة 

ه العت يتأقلم مع كل هذه األمور.. هذا اإلسالم سامى الذي  اة واملتعسفني واألقوياء.. اإلسالم 
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 ( 1) اإلمام: اإلسالم األمريكي(

بالدعوة إىل هذا اإلسالم، فيقول: )فكرة اإلسالم   اهتامم اإلمام اخلميني  ويذكر مدى 

بف خمتصة  فكرة  ليست  وهي  اجلليل،  إلمامنا  الدائمة  الفكرة  كانت  اجلمهورية  األصيل  رتة 

نظام   متاح من دون سيادة اإلسالم وتأسيس  أن حتقق اإلسالم األصيل غري  بيد  اإلسالمية، 

مل يقم النظام السياس يف البالد عىل أساس الرشيعة اإلسالمية والفكر  إذا    احلكم اإلسالمي.. 

وعتاته   العامل  ظَلمة  ضد  حقيقي  كفاح  غامر  خوض  لإلسالم  يمكن  فلن  اإلسالمي، 

 (2)رسيه، وضد املتعسفني يف املجتمع(ومتغط

هبذا   االلتزام  رضورة  إىل  يدعو  ما  كثريا  نجده  اخلميني  اإلمام  تراث  إىل  العودة  وعند 

اإلسالم، ويبني أن معاداة املعتدين واملحرفني عليه دليل عىل مصداقيته، ومن األمثلة عىل ذلك 

باإل متسكها  بسبب  إيران  يعادون  الذين  عند حديثه عن  ) قوله  األصيل:  املحمدي  لقد  سالم 

  .. صممت كافة احلكومات والقوى الكربى اليوم عىل اقتالع جذور إسالمنا املحمدي األصيل

لقد وضع صدام وأشباهه تنطوي عليه    يا رب،  ما  العامل بكل  أيدي مجيع شياطني  أيدهيم يف 

 (3)(املحمدياإلسالم نفوسهم من بغضاء لدينك حتى يقضوا اليوم عىل صوت 

األصيل اإلسالم  يعادون  الذين  املحرفني  عن  )وقال  من  :  العلمية  احلوزات  يف  إن 

املتظاهرين  بعض  فإن  واليوم  األصيل،  املحمدي  واإلسالم  الثورة  ضد  بنشاطات  يقومون 

بالقداسة يطعنون بحراهبم صدر الدين والثورة والنظام وكأنه ال عمل هلم سوى ذلك! إن خطر  

بال واملتظاهرين  الطالب  املتحجرين  عىل  العلمية..  احلوزات  يف  بالقليل  ليس  احلمقى  قداسة 

مروجو   هم  فهؤالء  وامللساء،  الرقطاء  الثعابني  هذه  عن  واحدة  حلظة  يغفلوا  ال  أن  األعزاء 

 

 . 165، ص 2010( خطابات اإلمام اخلامنئي 1) 

 .165، ص املصدر السابق( 2) 

  391، ص 20( صحيفة اإلمام، ج 3) 
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 ) (1 )اإلسالم األمريكي وأعداء رسول اهلل 

سلمني  ويقول ـ مبينا رشوط اتباع اإلسالم األصيل ـ: )لَكم تغريت أوضاع العامل.. إن امل 

، وأتباع القرآن. حسنًا.. فهذا هو القرآن، فانظروا ماذا يزعمون بأهنم أتباع الرسول األكرم 

أنتم. أمريكا، ثم    . يقول هو وماذا تفعلون  لقد تسببوا يف كل ما نعانيه من مصائب من أجل 

إرضاًء   ذلك  بكل  تقومون  ثم  تزعمون  الذي  إسالمكم  هو  هذا  فهل  مسلمون،  إننا  يقولون 

سحقوا  ألمر لقد  شعوهبم..  ثروات  كل  هلا  ويقدمون  ألمريكا،  نفطهم  يعطون  إهنم  يكا؟ 

بظلمهم شعوهبم الضعيفة البائسة، ومازالوا يزعمون بأهنم مسلمون.. فهل يمكن أن يصبح 

إهنم يقولون إننا مسلمون وننادي بالوحدة، فتقيم إيران أسبوع    .. املرء مسلاًم ملجرد االدعاء؟! 

 (2)ليقولوا بأن إيران تبث الفرقة( الوحدة، ثم يعودون 

وهو يذكر بعض املظاهر التي تفرق أصحاب اإلسالم املحمدي األصيل عن غريهم،  

فيقول: )إنه ملن دواعي األسف أن يكون اإلسالم هبذا الوضع، ويكون مدعو اإلسالم عىل 

حني يف  واملعتدين،  املتخلفني  من  متشددًا  موقفًا  يقف  اإلسالم  إن  احلالة..  مدعو  هذه  يقوم   

 (3)اإلسالم بتشجيع هؤالء(

وهكذا يذكر اإلمام اخلامنئي استمرار متسك اإليرانيني والتزامهم باإلسالم األصيل عىل  

املنهج الذي رسمه اإلمام اخلميني ومواجهة كل املعتدين واملحرفني، يقول يف ذلك: )إنى أسس  

إيران  يف  هي  ـ  دة  املؤكى اإلسالم  وأسس  نفسه  اإلمام  هنج  هي  التي  ـ  اإلسالمية  اجلمهوريىة 

األعداء..  اإلسالم أنوف  رغم  واالجتامعيىة،  السياسيىة  حياتنا  أساس  وهي  ية،  أمهى ذات  ية 

دي األصيل الذي  ، حتت أيى ظرف، عن احلياة يف ظلى اإلسالم املحمى والشعب اإليراين لن يتخىلى

 

 .  278، ص 21، ج املصدر السابق( 1) 

 . 266،ص 18، ج املصدر السابق( 2) 

 . 432ص  16، ج املصدر السابق( 3) 
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ل من خالل التضحيات وبذل أعزى النفوس، وإنى أصول اإلمام اخلميني ـ وعىل رأسها،  حتصى

ة لعزل اإلسالم والقرآن أصل عدم الفصل بني  الدين والسياسة، ومقاومة ضغوط املدنيىة املاديى

 (1)ـ ستبقى األصول احليىة دوًما للجمهوريىة اإلسالمية(

 . بيان أسسه وخصائصه: 2

عند العودة إىل خطب وكتب قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية نجدهم ال يكتفون فقط  

ام يصفون مالحمه وخصائصه التي متيزه عن غريه، ويف  بالدعوة للعودة لإلسالم األصيل، وإن

 كل املجاالت. 

الفنون: ) إن الفن الوحيد  ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني عند حديثه عن 

املقبول من قبل القرآن الكريم، هو الفن الذي جُييلى اإلسالم املحمدي األصيل.. إسالم أئمة  

إسالم احلفاة.. إسالم الذين لسعتهم سياط التاريخ املخجل  اهلدى.. إسالم الفقراء البائسني..  

 (2)املر(

ونجده يف حمال كثرية يوضح املالمح واألسس الكربى التي يقوم عليها هذا اإلسالم،  

شخص   بني  فرق  أيى  اإلسالمي  النظام  يف  )ليس  قوله:  هذا  يف  القصار  املنتخبة  كلامته  ومن 

الذي الساعني  وآخر.. اإلسالم هو دين املجاهدين  التحرريني  ن يرومون احلق والعدالة، دين 

نحو االستقالل، وهو عقيدة اجلامهري املناضلة الراغبة يف مواجهة االستعامر.. علينا أن نسعى  

األصيل   دي  املحمى لإلسالم  الرقراق  املعني  لبلوغ  واخلرافات،  اجلهل  أسوار  ..  لتحطيم 

له  ره نحن..  اجعلوا من اإلسالم مثالكم األسمى، وانصاعوا  إنى اإلسالم أسمى مما نتصوى  ..

املاديىات   مع  التعامل  نمط  لتعديل  يسعى  اإلسالم  إنى  التهذيب..  رسالة  هي  اإلسالم  رسالة 

 

اج بيت اهلل احلرام )1)   .  2/1372/ 28( بيان القائد حلجى

 . 94( الكلامت القصار، مواعظ وحكم من كالم اإلمام اخلميني، ص2) 
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بطريقة تسوقها نحو االصطباغ بالصبغة اإلهلىية.. لقد طرح اإلسالم برناجمًا متكاماًل للحياة،  

األساسيىة تكمن يف االبتعاد عن اإلسالم    واملشكلة يف املسلمني أنفسهم.. إنى مشكلة املسلمني 

والقرآن.. لو أنى الشعوب اطىلعت عىل اإلسالم، لوجدت كلى ما تريده فيه.. إنى كل املصائب  

التي حلىت هبذا البلد إنىام كانت من اجلاهلني باإلسالم.. عدم فهم اإلسالم هو السبب الذي 

 ( 1) يقف وراء سوء ظنى البعض باإلسالم(

ام اخلميني هذا النوع من اإلسالم هو الكفيل وحده بحل كل املشاكل؛ حيث  ويعترب اإلم

، فسوف    ة: )ما مل نعد اىل اإلسالم، إسالم رسول اهلل ييقول عند حديثه عن القضية الفلسطين 

 ( 2)ولن نستطيع حل قضية فلسطني( ، تبقى مشاكلنا عىل حاهلا 

ه، فيقول: )علامء اإلسالم مكلفون  وهو يدعو العلامء إىل تبني هذا اإلسالم والدعوة إلي

بمحاربة الدكتاتورية واالستفادة غري املرشوعة للظاملني، وأن ال يسمحوا ببقاء عدد كبري من 

الناس جياعًا وحمرومني واىل جانبهم يتنعم الظاملون الناهبون وآكلوا احلرام.. إن علامء اإلسالم  

ل واخلائنني، واحتفظوا هبذا الرشف ألنفسهم،  األصليني مل خيضعوا أبدًا للرأسامليني وعبيد املا 

يقول   أن  كبري  ظلم  الر أوهذا  يد  بأن  املؤيدين أحد  األصليني  الروحانيني  يد  يف  هي  سامليني 

 ( 3) لإلسالم املحمدي األصيل(

ويقول يف خطاب آخر وجهه للعلامء وطلبة العلم: )إنني أرغب يف أن يكون كلى واحد  

ملتزمًا   متخصصًا  عاملًا  اإلسالم  منكم  ضد  صلبًا  ومناضاًل  األصيل  املحمدي  باإلسالم 

العلم   بنور  توفقوا  وأن  لشهدائنا وفدائيينا،  الوفاء  راية  ـ وحامل  املرفهني  ـ إسالم  األمريكي 

 

   7، صاملصدر السابق( 1) 

 . 104، صاملصدر السابق( 2) 

  105( الرتبية واملجتمع يف فكر اإلمام اخلميني، ص3) 
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 ( 1) والتقوى لتبديد ظالم النفاق واالنحراف والتحجر والقرشية عن اإلسالم(

، بدعوهتم إىل العودة إىل أنبيائهم  بل إنه يويص هبذا رجال الدين من غري املسلمني أيضا 

واألخذ بأصوهلم الصحيحة يف مواجهة االستكبار واملستكربين، فيقول: )الروحانيون هم يف  

األنبياء   هدف  لتحقيق  األوىل  السالم،  املرتبة  نفسه..  عليهم  اإلهلي  الوحي  هو  والذي 

يهم مسؤولية إهلية،  فللروحانيني وظيفة إهلية هي أسمى من مجيع وظائف سائر الناس، إن عل

إهنم مسؤولون أمام األنبياء وأمام اهلل تبارك وتعاىل بإيصال تعليامت األنبياء إىل الناس واألخذ  

والقوى  الكربى  بالقوى  مبتلون  اليوم  الدنيا  فأهل  مشاكلها،  من  وإنقاذها  الناس  بأيدي 

األنبياء أمام  وقفت  التي  وللروح  ،الشيطانية  تعاليمهم،  بتحقق  تسمح  املسيحيني  وال  انيني 

خصوصية كبرية وهي أن القوى الكربى مسيحية، أهنا تدعي املسيحية، وتعمل خالفًا لتعليامت  

املسيح عيسى  لتعليامت  وخالفًا  األنبياء  جلميع  علمها  التي  وتعاىل  تبارك  السالم  اهلل  ،  عليه 

ف خالفاًت  وواجب الروحانيون املسيحيون أن حياربوا معنويًا هذه القوى الكربى التي تترص 

يقوموا   وأن  العظيم،  اخلالق  وأوامر  املسيح،  لتعاليم  طبقًا  وذلك  للمسيح  وخالفًا  لألنبياء 

 ( 2) بإرشاد الشعب املسيحي وتوجيهه لكي يكفى عن أتباع هذه القوى التي تعارض املسيح(

الثورة   )يف  بقوله:  اإلسالم  هلذا  املحددة  املعامل  يوضح  اخلامنئي  اإلمام  نرى  وهكذا 

الكتاب والسنىة حملى إسالم اخلرافة والبدعة، إسالم اجلهاد والشهادة  اإلسالمية، حلى إسالم 

ل حملى إسالم االلتقاط واجلهل، إسالم   ، إسالم التعبىد والتعقى حملى إسالم القعود واألرس والذلى

ر  ال دنيا واآلخرة حملى إسالم حب الدنيا أو الرهبانيىة، إسالم العلم واملعرفة حملى إسالم التحجى

والعمل حملى   القيام  التحلىل والالمباالة، إسالم  والسياسة حملى إسالم  الدين  والغفلة، إسالم 

 

 . 115( الكلامت القصار، مواعظ وحكم من كالم اإلمام اخلميني، ص1) 

  105( الرتبية واملجتمع يف فكر اإلمام اخلميني، ص2) 
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العديم   واإلسالم  الترشيفات  إسالم  حملى  واملجتمع  الفرد  إسالم  والكآبة،  الضعف  إسالم 

العظمى،  ا القوى  بأيدي  األلعوبة  اإلسالم  حملى  للمستضعفني  ي  املنجى اإلسالم  لتأثري، 

ديى األصيل حملى اإلسالم األمريكي(  ( 1)وباخلالصة، اإلسالم املحمى

( فقال:  اآلخر،  اإلسالم عىل  هذا  آثار  ذكر  الصورة وهبذه  ثم  هبذه  اإلسالم  تقديم  إنى 

عارم غضب  إىل  أدىى  ة،  يى واجلدى زوال    الواقعيىة  عىل  اآلمال  يعلىقون  كانوا  من  لدى  وجنوينى 

اإلسالم يف إيران ويف مجيع البلدان اإلسالمية، أو كانوا ال يقبلون من اإلسالم سوى اسم خال  

ل النتصار الثورة  من املحتوى، ووسيلة جلعل الناس محقى وغافلني، لذا، تراهم منذ اليوم األوى

لرضبة واملؤامرة وإضامر السوء للجمهوريىة اإلسالمية،  إىل اآلن، مل يوفىروا فرصًة للهجوم وا

 (2)ومركز حركة اإلسالم العامليىة ـ أي: إيران(

 ثانيا. الدعوة للرؤية الكونية التوحيدية: 

بناء عىل أن الرؤية الكونية هي التي تقوم عليها كل الرؤى النظرية والتطبيقية، والتوحيد  

لذلك يمكن اعتباره األساس الذي يبنى عليه املرشوع احلضاري وهو لب تلك الرؤية وقلبها،  

اإلسالمي، وبقدر صحته وصفائه وخلوصه من كل الشوائب، بقدر ما يكون صفاء املرشوع 

 ما يفسده. وسالمته من كل 

وهلذا نرى قادة الثورة اإلسالمية هيتمون بالدعوة للتوحيد بمفهومه الشامل، ال القارص  

عىل بعض النواحي، مثلام فعلت بعض التيارات واحلركات اإلسالمية، والتي ركزت عىل ما 

هلدم   الدعوة  مهها  كل  جعلت  عليه  وبناء  فهمها،  بحسب  األلوهية[  ]توحيد  عليه  أطلقت 

 نكار التوسل، باعتبارمها ـ كام يذكرون ـ متنافيني مع التوحيد. األرضحة وإ

 

 (1 ، ة األوىل لوفاة اإلمام اخلمينيى  .  3/1369/ 10( رسالة بمناسبة الذكرى السنويى
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يف املقابل نجد قادة الثورة اإلسالمية هيتمون بالتوحيد الذي يشمل كل مناحي احلياة؛  

 فاهلل هو احلكم واحلاكم عىل كل يشء. 

ومن خالل استقراء ما ورد من كالم قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية حول املوضوع،  

 م يركزون عىل ناحيتني: نجده

 . التجليات العرفانية للرؤية الكونية : بيانأوالمها 

 . للرؤية الكونية الواقعية التجليات  : بيانوثانيهام 

 . التجليات العرفانية للرؤية الكونية: 1

هي   واإليامن  والعرفان  فالعقيدة  التجليات؛  سائر  عليه  تقوم  الذي  األساس  وهو 

ينبع منه كل فهم  الذي  الثورة اإلسالمية    األساس  صحيح وسلوك مستقيم، وهلذا نرى قادة 

 هيتمون هبذه الناحية مثل اهتاممهم بالناحية الواقعية متاما؛ فكالمها مكمل لآلخر. 

عندما سأله    ية اإلنجليز راسل صحيفة تايمز  ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني مل

اخلاصة كحياة مجيع الناس وهي مكونة من  حيايت  أجابه بقوله: )حيث  عن حياته الشخصية،  

وأفكاري  وتوضيحها،  رشحها  إىل  حاجه  أرى  وال  العامل،  يف  حتصل  التي  احلوادث   جمموعة 

وأئمة   اإلسالم أفكار مجيع املسلمني هي ما جاء يف القرآن الكريم وأوضحها احلق رسول و

 ( 1)(ة جداً احلق بعده، وأمهها التوحيد الذي هو أصل مجيع تلك األفكار القيم 

وبناء عىل هذا  ثم راح يذكر له جتليات التوحيد ومظاهره التي تشمل كل يشء، فقال: )

  سبحانه وتعاىل   هو اهلل املقدس   اإلنساناألصل نعتقد بأن خالق ومبدع العامل ومجيع الوجود و

كل  عىل  والقادر  احلقائق  بكل  يعلم  كل  يشء    الذي  أن .يشء ومالك  يعلمنا  األصل  وهذا   .

كانت طاعته هلل،  إذا    ًا، إال إنسانجيب أن يسلم هلل جل وعال احلق وجيب أن ال يطيع    اناإلنس
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ونحن نتعلم من هذا األصل  .  احلق أن جيرب اآلخرين عىل التسليم واخلضوع له.  نسانفليس لإل

أن يضع له  أو   شعبًا احلرية، أو    جمتمعاً أو    اً إنسانالتوحيدي حرية البرش، فال حيق ألحد أن حيرم  

أن ينظم وحيدد عالقاته وترصفاته استنادًا إىل فهمه ومعرفته اخلاصة التي تكون ناقصة  أو    انوناً ق

وبناء عىل هذا األصل نعتقد بأن واضع القوانني للناس هو  .  بناء عىل مثله ورغباته. أو    وضعيفة 

واخلليقة الوجود  قوانني  أقر  الذي  فهو  وحده،  وتعاىل  سبحانه  وكامل    ، اهلل   ساناإلنوسعادة 

ب مرهونة  وسبب  إواملجتمعات  الناس،  األنبياء  بلىغها  التي  اإلهلية  والنواهي  األوامر  طاعة 

أن يثور عىل  اإلنسانفيجب عىل .  انحطاط البرش هو سلبهم احلرية وإخضاعهم لناس آخرين.

هذه القيود وسالسل األرس والذين يدعون اىل اخلنوع والذل، وحيرر نفسه وجمتمعه حتى خيشع 

له.   اجلميع  عبادًا  ويصبحوا  االستبدادية    .هلل  للقوى  اإلجتامعي  كفاحنا  يبدأ  هنا  ومن 

صل العقيدي التوحيدي الذي يكون فيه مجيع واالستعامرية الظاملة مستمدين إهلامنا من ذاك األ

وهذا هو أصل املساواة والتساوي   ،الناس سواسية عند اهلل خالق اجلميع وهم خلقه وعباده

 ( 1) (تفاضلهم هو التقوى، وهي الطهارة والبعد عن االنحراف واخلطأ  بني البرش ومقياس

التوحيد   هبا  يتعلق  التي  والتجليات  املجاالت  كل  يبني  اخلامنئي  اإلمام  نجد  وهكذا 

جتليات   من  يذكر  حيث  الواسع،  والنظرة بمفهموه  التصور  صعيد  عىل  )التوحيد  التوحيد: 

يعني وحدة مجيع العامل وانسجامه وائتالف  )   : ، ويرشح ذلك بقوله(2)(العامة للكون واحلياة

اخللقة واحد، ومجيع املخلوقات من ذلك املبدأ الواحد، وليس هناك آهلة    مبدأ   أجزائه وعنارصه 

التكوين واالجتاه. العامل يف  أجزاء  العامل وإدارته، وهذا يستتبع وحدة مجيع  .  متعددة يف خلق 

ـ قافلة متصلة األجزاء، كاتصال حلقات السلسلة  و ـ انطالقًا من هذا التصور  العامل املتحرك 
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أجزاء اجلهاز الواحد العاملة يف اجتاه واحد، وكل جزء من هذه األجزاء    الواحدة، وكارتباط

وهذا ..  يكتسب معناه الواقعي ويتضح واجبه من خالل فهم مكانته يف جمموع هذا الرتكيب

العامل بمجموعه ـ انطالقًا من هذا التصور ـ ليس باحلائر العابث، بل هو مثل ماكينة  يعني أن  

، يمكن السؤال عن هدفه وال يمكن السؤال    أجل   مصنوعة ومرصودة للعمل من  هدف معنيى

فال يوجد بني هذه املجموعة عنرص شاذ متمرد، كل قوانني الطبيعة وكل  ،  عن أصل هذا اهلدف

 ( 1) (ما خيضع لسيطرة هذه القوانني منصاع هلل وعبد له

 . التجليات الواقعية للرؤية الكونية: 2

وقد اهتم به كثريا قادة الثورة اإلسالمية  هلا،  ابع  وهو نابع من التجليات العرفانية، وت

بناء عىل اتفاق املسلمني يف االعتقاد بالتجليات العرفانية للرؤية الكونية يف نفس الوقت الذي 

 يقرصون فيه يف التعامل مع التجليات الواقعية، وخاصة ما يرتبط باحلاكمية اإلهلية. 

ع اخلميني  اإلمام  قول  ذلك  عىل  األمثلة  عليهم  ومن  األنبياء  قيام  من  للغاية  ذكره  ند 

( يقول:  حيث  أعدائهم،  بمواجهة  تكن السالم  مل  التوحيد  خُمالفي  حُياربون  كانوا  إذ  األنبياء 

كانت غايتهم األصلية أن ينرشوا التوحيد يف العامل،  ، بل  غايتهم أن حياربوا، وُيزيلوا خُمالَِفُهم 

ين احلقِّ فيه، وكان أولئك م الء يرون وجوب إزالة هذا املانع، هؤ انعًا هلم، وكان  ويبسطوا الدِّ

 ( 2) (ليتسنَّى بلوغ الغاية

َأْن يزيل مرشكي      مل يكن قصد الرسول األكرم ويوضح هذا املعنى أكثر، فيقول: )

ة ، وتكون احلكومة حكومة  اإلسالممرشكي جزيرة العرب، بل كان قصده أن ينرش دين  أو    مكى

ق احلكومة  .  .اإلسالمالقرآن، حكومة   مانعًا لتحقى أولئك كانوا  إىل  األمر    آل   اإلسالمية وألنى 
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.  ، واملؤمنون كانوا يقابلوهنم. اإلسالميةفاملرشكون كانوا يعارضون احلكومة  .  احلرب واملنازلة. 

هذا املعنى، وهو أن ُيزيل    أجل  واحلروب الكثرية التي قادها الرسول األكرم كانت كلىها من 

،  اإلسالمية فقد كان قصده األعىل هو حتكيم احلكومة  ،  املوانع عن طريق هذه اإلرادة اإلهلية

ملا كان معلومًا    اإلسالمية ولو مل ُيعارضوا قيام احلكومة  ،  أي: حكومة اهلل والقرآن عىل اجلميع

 (1)(أن تقع احلرب 

أن املقصد منها  يات اآلمرة بقتال املرشكني،  اآلوبذلك؛ فإن اإلمام اخلميني يفهم من  

ألجل رشكهم الذي هو جمرد عقيدة يعتقدوهنا، وإنام لكوهنم معارضني للحاكمية  ليس قتاهلم  

اإلهلية، واحلكومة العادلة الناشئة عنها، وبذلك صاروا أنصارا لالستبداد والظلم والعدوان،  

كِنَي َكافًَّة ﴿عتداء، كام قال تعاىل:  وهلذا يقرتن ذكر املرشكني يف القرآن الكريم باال َوَقاتُِلوا املرُْْشِ

ًة َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َمَع املُْتَِّقنيَ   [36]التوبة:  ﴾ َكاَم ُيَقاتُِلوَنُكْم َكافَّ

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يبني املجاالت والتجليات الواقعية للتوحيد، حيث يذكر  

 : (2)منها 

يعني وحدة أبناء البرش وتساوهيم يف ارتباطهم  و  : اإلنسان . التوحيد عىل صعيد فهم  1

ية ـ عالقة خاصة متميزة به،  اإلنسانرب مجيع الناس، وليس ألحد ـ بسبب طبيعته  ، ألنه  باهلل

قبيلة معيىنة، ومل خيرت شعبًا معيىنًا ليكون ذلك أو    وال ألحد معه قرابة، ليس إله شعب خاص

أمام اهلل سواسية، وليس ألحد عند اهلل كرامة  و  .ًا والباقي َمُسودين.الشعب سيد الناس  كل 

خاصة، إال بالعمل الصالح، أي بالسعي واملثابرة عىل طريق خدمة الناس والعمل بأحكام اهلل  

 .اإلنساناملؤدية إىل سمو 
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يسلب    وهو   : . التوحيد عىل صعيد املناهج االجتامعية واالقتصادية والسياسية وغريها 2

فاهلل  .  . اإلنسانمن كل مصدر غري اهلل صالحية االنفراد بوضع مناهج مستقلة لشؤون احلياة و

بإمكانات    اإلنسانخالق   والعامل  املنسجم،  الكوين  النظام  هلذا  واملصمم   اإلنسان والكون 

ام اهلل يعلم بام ينطوي عليه الكائن البرشي من ذخائر دفينة وطاقات مكنوزة، وب. وواحتياجاته.

ينطوي عليه الكون من كنوز وإمكانات، ويعلم ميزان وأبعاد استثامر هذه الكنوز واإلمكانات،  

من هنا فهو وحده القادر عىل وضع منهج لطريقة  ، وويعلم كيف تلتقي هذه مجيعًا مع بعضها 

وهو وحده القادر عىل وضع   ،، ومنهج حركته يف إطار نظام التكويناإلنساناحلياة، ولعالقات  

 نني احلياة وتعيني شكل النظام االجتامعي. قوا

وهو يبني أن كل املواجهات واملجاهبات التي وقعت يف التاريخ بني الصاحلني وغريهم  

كانت بسبب هذا املجال من جماالت التوحيد، ألنه مل يكن جمرد شعار، وإنام كان يمثل النضال  

املجاهبات التي شهدها عرص  كل  واملستكربين، يقول: ) ضد كل أدعياء الربوبية من املستبدين  

ح حقيقة هامة بشأن مفهوم التوحيد. اإلسالم  فجر   هذه احلقيقة هي أن شعار .  تستطيع أن توضى

ملقارعة أولئك الذين حاربوه وعاَدوه، وهم: أفراد الطبقة املسيطرة    [ ال إله إال اهلل] اجته أوالً 

أن الفئات املقتدرة كانت دومًا سبىاقة يف حماربة الرساالت  حني تشاهد  . واملقتدرة يف املجتمع.

ها  جتربى تعارض  الفئات،  هذه  بطبيعتها  تعارض  الرساالت  هذه  أن  بوضوح  نفهم  اإلهلية، 

قبل أن .  وترفها، بل تعارض أساسًا هذه الطبقية التي جعلت هذه الفئات متميزة عن غريها. 

مقارعت منظار  املنظار،  هذا  من  التوحيد  من ندرس  البد  االجتامعية،  السيطرة  ألوان  لكل  ه 

اإلشارة أوالً إىل أن التوحيد ال ينحرص يف إطار نظرية فلسفية ذهنيةـ  كام هو شائعـ  بل هو نظرية  

 ( 1) (والعامل، ومنهج اجتامعي واقتصادي وسياس للحياة اإلنسانأساسية حول 
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وتعاملهم مع    اهلل  وهو يرضب املثل عىل ذلك بالفرق بني تعامل قريش مع رسول  

،  اإلسالميف مطلع  احلنفاء الذين كانوا ينبذون األصنام وال يؤمنون هبا، وال يعبدوهنا، يقول: )

  ،كان هناك جمموعة من احلنفاء يعيشون يف مكة مركز الوثنية وعاصمة أصنام العرب الكربى

وم هؤالء احلنفاء  لكن وجودهم مل يكن له أدنى تأثري عىل اجلو الفكري واالجتامعي، ألن مفه 

عن التوحيد مل يتعدى أذهاهنم وقلوهبم وإطار حياهتم اخلاصة، ومل يكن له أدنى تواجد يف تلك 

القائمة هناك. املؤسفة  احلياة  تأثريًا عىل  أقلى  اجلاهلية، وال  بـ   .املتاهات  ون  ُيسمَّ الذين    هؤالء 

مسري  [املوحدين] ويطوون  واحدة  ساحة  عىل  غريهم  مع  يعيشون  بنفس  كانوا  احلياة  تلك  ة 

يشء  يزعجهم  أن  دون  غريهم  من .طريقة  الصفة  هبذه  يتميز  للتوحيد  الذهني  الفهم  هذا   .

اإلسالم  يف مثل هذه األجواء، أعلن  .  اخلمول واالنعزال عن احلياة، وخاصة احلياة االجتامعية.

للمجتمع جديدة  وأطروحة  للحياة  وتنظياًم  ملتزمة  عقيدة  باعتباره  التوحيد  وهبذا   ، مفهوم 

الشكل أعلن هويته باعتباره دعوة انقالبية لكل خماطبيه، املؤمنني منهم والكافرين، فكل َمن 

نداء   مع  اإلسالم  سمع  إطالقًا  يتالءم  ال  جديد  وسياس  واقتصادي  اجتامعي  نظام  أنه  علم 

وضع األوضاع التي كانت قائمة يف العامل آنذاك، بل إنه يستهدف إزالة الوضع القائم وإبداله ب

شديد .  آخر. وولع  وهلفة  باشتياق  الدعوة  صوب  املؤمنون  اندفع  األطروحة،  هذه  بسبب 

هبى املعارضون والكافرون ليقاوموا نداء التوحيد بوحشية    أيضاً وأسلموا هلا، وهلذا السبب  

دوا عداءهم يومًا بعد يوم   (1)(ورضاوة، وليصعى

له من أجل حتقيق كلمة التوحيد،  بل إنه يذكر أن الرصاع يف املستقبل مع املستكربين ك

إنى قضية املهدويىة هي يف ِعداد املسائل األصلية  حيث يقول عند حديثه عن اإلمام املهدي: )

يتها ينبغي أن ُتقارن  ة مثاًل، حيث إنى أمهى التي تدور يف سلسلة املعارف الدينية العليا كقضية النبوى
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ة. ملاذا؟ ألنى ذاك اليشء   ه  أجل  الذي جاء مناألمر    الذي تبرشى به املهدويىة هو نفس بأمهية النبوى

ه مجيع الَبَعثات، وهو عبارة عن إجياد عاملٍ توحيدي مبني وقائم  أجل  مجيع األنبياء وانطلقت من

؛ ومثل  اإلنسانعىل أساس العدالة وباالستفادة من مجيع االستعدادات التي أودعها اهلل تعاىل يف  

اإل ظهور  عرص  هو  العرص  املهديهذا  حاكمية  ..  مام  عرص  التوحيدي،  املجتمع  عرص  هو 

وعرص   البرش،  حياة  جماالت  كلى  عىل  والدين  للروحانية  احلقيقية  احلاكمية  عرص  التوحيد، 

 ( 1) (هذا أجل  من عليهم السالم لقد جاء األنبياء  .. استقرار العدل بمعناه الكامل واجلامع

حد يعترب اإلمام اخلامنئي كل توحيد ال يؤثر  وبناء عىل هذه احلقيقة التي ال جيادل فيها أ

هذه احلقيقة التارخيية،  يف احلياة توحيدا مهادنا ومداهنا ال خيتلف عن توحيد احلنفاء، يقول: ) 

. من .عدم صحة ادىعاء التوحيد يف كل زمان ومكانأو    بمقدورها أن تكون معيارًا لتقييم صحة

ق وجود التوحيد يف نفوس قوم ي  اإلسالم..  شبهون موحدي مكة قبل ظهور  الصعب أن نصدى

. التوحيد الذي ال يعدو أن . . التوحيد املداهن مع كل األنداد واآلهلة املزيفة.التوحيد املهادن

. ومن الطبيعي أن خيلو مثل هذا . يكون فرضية ذهنية، ليس إال نسخة ممسوخة لتوحيد األنبياء

ه الرؤية نستطيع أن نفهم سبب انتشار نور  من خالل هذ، والتوحيد من ديناميكية دعوة األنبياء

مه يف العصور املتقدمة، وسبب تراجعه وتقهقره وضعفه يف العصور املتأخرةاإلسالم    (2) (وتقدى

وهلذا نجده كسائر قادة الثورة اإلسالمية يعتربون سبب التخلف األكرب الذي وقعت  

يدعو له ويمثله، يقول:    هلل  فيه األمة هو انحرافهم عن التوحيد األصيل، الذي كان رسول ا

كان يضع التوحيد أمام الناس باعتباره طريقًا ومسلكًا، وإسالم العصور    إسالم رسول اهلل  )

كان   .التالية طرح التوحيد باعتباره نظرية يدور حوهلا البحث واجلدل يف املجالس واملحافل. 
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حلياة، وهنا الكالم يدور  الكالم هناك يدور حول تصور جديد للعامل ونظرية جديدة حلركة ا

ل اهليكل العظمي    . حول مسائل كالمية فرعية خالية من كل عطاء حي.  كان التوحيد هناك يشكى

يف   يتمثل  وهنا  والسياسية؛  واالقتصادية  االجتامعية  العالقات  لكل  واملحور  القائم،  للنظام 

وأي دور فعال    . لوحة فنية مجيلة معلىقة يف صالة، اهلدف منها إكامل مظاهر الزينة يف الصالة.

 ( 1) (يمكن أن نتوقعه من مثل هذه الظاهرة الكاملية؟!

( التوحيد  فإن  وقاعدة  وبذلك؛  للحياة  ومنهج  للمجتمع  أطروحة  عميل  منظار  من 

ه؛ وهو من منظار نظري   اإلنسانمتناسبًا مع طبيعة  اإلسالم  للنظام الذي اعتربه   ه وسموى ونموى

ل القاعدة الفكرية الفلسفية لذلك النظام  (2)(يشكى

اآليات   من  الكريم  القرآن  يف  ورد  بام  هلذا  يستدل  وقوف  وهو  عىل  الدالة  الكثرية 

يقول:   التي هتز أركان عروشهم،  الوحيدة  أهنا  التوحيد، مما يدل عىل  املستكربين ضد عقيدة 

م شخصية املستكرب يف القرآن الكريم تعيننا كثريًا عىل فهم هذا املوضوع) القرآن الكريم  ، فتفهى

النف  وخصائصه  املستكرب،  عن  صورة  موضعًا  أربعني  من  أكثر  يف  ومكانته  يعطي  سية، 

 ( 3) (االجتامعية، وأهدافه، وأطامعه التوسعية االستئثارية

أنواع   من  نوعا  اإلهلية  احلاكمية  إنكار  ـ  اإلسالمية  الثورة  قادة  كسائر  ـ  يعترب  ولذلك 

( اخلامنئي:  اإلمام  يقول  هذاالرشك،  للخالقية  األمر    اختصاص  ومنطقية  طبيعية  نتيجة  باهلل 

ـ لتعيني املسرية العملية للبرشية هو تدخل يف حاكمية  إذا    آلخرين ـفكل تدخل من ا  لوهية؛ واأل

  (4)(، وباعٌث عىل الرشكلوهية اهلل، وادىعاٌء لأل
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تعاىل:   كقوله  ذلك،  عىل  الدالة  الكثرية  باآليات  لذلك  يستدل  اَل  ﴿وهو  َوَربَِّك  َفاَل 

ُثمَّ  َبْينَُهْم  َشَجَر  فِياَم  ُموَك  حُيَكِّ َحتَّى  َوُيَسلُِّموا    ُيْؤِمُنوَن  َقَضْيَت  مِمَّا  َحَرًجا  َأْنُفِسِهْم  يِف  جَيُِدوا  اَل 

َقََض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم  إذا    َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنَةٍ ﴿ ، وقوله:  [ 65]النساء:    َتْسلِياًم﴾ 

َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل   َوَرُسوَلُه  َيْعِص اهللََّ  َوَمْن  َأْمِرِهْم  ُة ِمْن  رَيَ
، وغريها من [ 36]األحزاب:    ُمبِينًا﴾اخْلِ

 احلاكمية اإلهلية لكل شؤون احلياة.  اآليات الكريمة الواضحة يف داللتها عىل 

الظلم   أشكال  كل  من  املجتمعات  ختليص  يف  ودورها  احلاكمية  هذه  قيمة  يبني  وهو 

فيقول: ) مستقل وبدون   اإلنسانعىل    اإلنسانوالية  واالستبداد،  أساس حق  قامت عىل  لو 

ال يستطيع أن الفرد احلاكم واجلهاز احلاكم    .مسؤولية، الستلزمت الظلم والطغيان والعدوان. 

أو    معطاة بيد هذا الفرد  األموركانت زمام  إذا    يتخلص من االنحراف والطغيان واإلفراط إال

متناسبة. مسؤوليات  إطار  ضمن  عليا  سلطة  قبل  من  اجلهاز  يف    . هذا  العليا  السلطة  وهذه 

خدعة كام هذه السلطة العليا ال تنطيل عليها  . واملدرسة الدينية هي اهلل املحيط بكل يشء علاًم. 

ُتتخذ األحزاب، وال   قد تنطيل عىل اجلامهري، وال يمكن اختاذها وسيلة للسيطرة والتجربى كام 

 ( 1) (يمكن املساومة معها كام يمكن مع علىية القوم وزعامئهم

من خالل هذا االستعراض الرسيع  ويعقب اإلمام اخلامنئي عىل كل هذه األبعاد بقوله: )

بالنظرية الفلسفية الذهنية غري العملية املعزولة عن احلياة وعام يتضح بجالء أن التوحيد ليس  

التوحيد ال يكتفي باستبدال معتقد    .يرتبط بحركة املجموعات البرشية وبحركة الفرد ونشاطه. 

آخر  للعامل    . .بمعتقد  للكون واحلياة، تشتمل عىل مفهوم خاص  نظرة عامة  إنه من جهة:  بل 

ظ  اإلنسانوملكانة    نسانولإل واحتياجاته  بني  وإلمكاناته  التاريخ،  يف  ومكانته  العامل  واهر 

ه وكامله ومن جهة أخرى: منهج اجتامعي شامل  ،  ومتطلباته الذاتية، والجتاهه ومراحل سموى
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طبيعة   مع  كامله  اإلنسانمتناسب  مدارج  يسمو عىل  أن  إطاره  يف  البرشي  الكائن  ، ويستطيع 

ية للكيان األساسضح فيها اخلطوط العامة وإنه أطروحة خاصة للمجتمع تت   .بسهولة ورسعة. 

 (1)(االجتامعي

وهذا النوع من التوحيد ـ كام يذكر اإلمام اخلامنئي ـ وحده الكفيل بتخليص املجتمعات  

( يقول:  اهليمنة،  أشكال  كل  اجلاهلية  من  املجتمعات  يف  التوحيد  نداء  يرتفع  حني  هنا،  ـ  من 

القائمة عىل ـ  واملجتمعات الطاغوتية    ـ   اإلنساناملجتمعات القائمة عىل أساس اجلهل بحقيقة  

فإنه حيدث تغيريًا شاماًل، ينري القلوب املظلمة، وحييي    ـ  ية احلقةاإلنسانأساس املعاداة للقيم  

يف جسد املجتمع الراكد، وينظم الشؤون املبعثرة املتناقضة لذلك    النفوس اهلامدة، ويبعث هزة 

. حيدث التوحيد تغيريًا يف املحتوى النفيس، واملؤسسات االقتصادية واالجتامعية، ويف  . املجتمع

وبعبارة قصرية: هياجم التوحيد الوضع اجلاهيل القائم، والسلطة  .  ية. اإلنسانالقيم األخالقية و

ه باحلياةالتي حتمي هذا الوضع  ( 2)(، واجلو الذي يغذي هذا الوضع ويمدى

 ثالثا. اعتبار مركزية القرآن الكريم: 

ذلك أن أهم خصائص املرشوع احلضاري الذي دعا إليه قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية  

ـ كام يرصحون يف كل املناسبات ـ هو مرشوع إسالمي خالص، ال يستند للرشق وال للغرب،  

منابع الدين الصافية، وأوهلا وأساسها ]القرآن الكريم[؛ فهم يدعون إىل حتكيمه  بل ينهل من  

 يف كل القضايا، سواء ما كان منها دينيا خالصا، أو ما ارتبط باحلياة يف جوانبها املختلفة. 

وقد رأينا من خالل استقراء أحاديثهم يف هذا اجلانب أهنا ال ختلو من أمرين: إما احلديث  

ن الكريم، والدعوة إىل االهتامم به وبتالوته وتدبره.. أو احلديث عن حتكيمه  عن عظمة القرآ
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 يف كل الشؤون الواقعية، ابتداء من اجلوانب السياسية.  

 سنذكر هنا نامذج عن ترصحياهتم يف هذين اجلانبني: و

 . تقديس القرآن الكريم واعتبار مرجعيته املطلقة: 1

يرانيني بالقرآن الكريم تالوة وتدبرا وتفسريا،  عرفنا يف الكتب السابقة مدى اهتامم اإل 

الثورة  قادة  كلامت  يف  ورد  ما  بعض  عىل  سنقترص  ولذلك  هنا،  ذكره  إلعادة  حاجة  ال  مما 

اإلسالمية اإليرانية التي خياطبون فيها اجلهات املختلفة باالهتامم بالقرآن الكريم وتالوته وتدبر  

 واالستفادة منه يف كل الشؤون احلياتية. 

منها ما ورد يف خطاب لإلمام اخلميني بمناسبة البعثة النبوية الرشيفة، ومما ورد فيه عن  و

إن غاية البعثة هي ما قاله اهلل تبارك : )واجب جتاهها ال البعثة النبوية ودوافعها ونتيجتها وغايات  

يِّنَي َرُسواًل ِمنُْهمْ وتعاىل يف سورة اجلمعة:   يِهْم    ﴿ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ آَياتِِه َوُيَزكِّ َيْتُلو َعَلْيِهْم 

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنٍِي﴾   فغاية البعثة هي ما  ؛  [ 2]اجلمعة:  َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ

  األمورذكره تعاىل يف هذه اآلية الرشيفة، فهو يقول أنه بعث من بينكم رسواًل، لكي يبلغ بعض  

 (1)(. فالقرآن آيات إهلية وغاية البعثة هي هذا الكتاب العظيم.من قبل اهلل 

  معثم ذكر رس ذلك، والذي يعود للمعاين العظيمة التي حيملها القرآن الكريم، فقال: ) 

اإلهلي  ء من اخللق  أن كل العامل من آيات احلق تعاىل، لكن القرآن الكريم نسخة تتضمن كل يش 

. القرآن الكريم هو مائدة بسطها اهلل تبارك وتعاىل بواسطة النبي  . التي جيب أن تنجز يف البعثة

إن هذا الكتاب وهذه .  بني البرش لكي يستفيد منها البرش كل بحسب استعداده.  األكرم  

القيامةا الوحي وحتى  املمدودة بني الرشق والغرب ومنذ زمن  منه    ، ملائدة  هو كتاب يستفيد 
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 ( 1) (البرش مجيعًا، العامي والعامل والفيلسوف والعارف والفقيه واجلميع

تنزل  القرآن الكريم  عىل الرغم من أن  ثم ذكر درجات البرش يف االستفادة منه، فقال: )

ع االستفادة منه، ففيه مسائل يستفيد منها كل الناس، العامي  من ذلك املقام إىل مكان نستطي

والعارف والعامل وغري العامل وفيه مسائل ختتص بالعلامء الكبار، والفالسفة الكبار، والعرفاء  

فبعض مسائله ال يستطيع فهمها وإدراكها واالستفادة منها أحد  .  الكبار واألنبياء واألولياء. 

اىل، إال بالتفسري الذي ورد عنهم، بمقدار االستعداد املوجود يف البرش،  إال أولياء اهلل تبارك وتع

الكبار، وهناك مسائل يستفيد منها الفالسفة وحكامء  اإلسالم  وهناك مسائل يستفيد منها عرفاء  

، ومسائل يستفيد منها الفقهاء الكبار وهذه املائدة للجميع يستفيد منها اجلميع وكل  اإلسالم

 (2)(هذه الطوائف 

ثم بني شمول القرآن الكريم لكل الشؤون احلياتية، وأنه عىل الرغم من أعامقه العظيمة  

التي ال يطيق فهمها إال الراسخون يف العلم، إال أنه يمكن للجميع االستفادة منه، كل بحسب  

القرآن الكريم   الثقافية  طاقته، يقول: )يف  كل املسائل السياسية واملسائل االجتامعية واملسائل 

. فقد كان دافع نزول  . املسائل العسكرية وغري العسكرية وكل ذلك يف ذلك الكتاب املقدسو

أن يكون هذا الكتاب يف أيدي اجلميع    أجل  من  هذا الكتاب املقدس وغاية بعثة النبي األكرم  

 ( 3) (ويستفيد منه اجلميع بمقدار سعة وجودهم وفكرهم

مع األسف مل نستطع ومل يستطع  فيقول: )   ثم يتأسف عىل تفريط األمة يف القرآن الكريم،

  (4)(أن يستفيدوا من هذا الكتاب املقدس كام جيب اإلسالم البرش ومل يستطع علامء 
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تعليقا عىل قوله   فقال  والتعليم،  والتزكية  الرتبية  الكريم يف  القرآن  ثم ذكر دور تالوة 

َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ ﴿تعاىل:   يِهْم  َلَقْد َمنَّ اهللَُّ َعىَل املُْْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِهْم 

التزكية   أجل  فهذا هو ربام غاية التالوة، يتلو من : )[ 164]آل عمران:  ﴾ْكَمةَ َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحلِْ 

التعليم اجلامعي، تعليم هذا الكتاب وتعليم احلكمة التي هي من   أجل  التعليم ومن  أجل   ومن

غاية البعثة هي نزول الوحي ونزول القرآن وغاية تالوة القرآن عىل البرش هي  . فنفس الكتاب. 

التزكية حتدث  أرواحهم    أن  تكون  حتى  فيها  املوجودة  الظلامت  هذه  من  النفوس  وتصفى 

فهم    أجل  فالغاية هي التزكية من  ؛أن ُتصفىى قادرة عىل فهم الكتاب واحلكمة  وأذهاهنم بعد

 ( 1) (الكتاب واحلكمة

( فقال:  القرآين،  اهلدي  والتفاعل مع  التزكية  الصلة بني  أن  ثم ذكر  النفس  تستطيع  ال 

النور   هذا  الشهادةتدرك  إىل  وصل  الذي  الغيب  من  واملتنزل  الكتاب    ؛ املتجيل  تعليم  فإن 

التلوثات، فأكرب   تزكية، فيجب تزكية النفوس من كل  أنه ال توجد  واحلكمة غري ميرس طاملا 

النفسانية.  بأهوائها  النفس  تلوث  دام  .  تلوث هو عبارة عن  نفسه، ال    اإلنسانما  يف حجاب 

ال القرآن  هذا  يدرك  أن  يستطيع  يستطيع  وال  نور،  فهو  القرآن  يف  ورد  ملا  وطبقًا  نور  هو  ذي 

. يظنون أهنم يستطيعون،  .الغارقون يف حجاهبم وخلف حجبهم وهم كثر أن يدركوا هذا النور 

يف قلبه مادام غري  اإلهلي  أهاًل لكي ينعكس هذا النور    اإلنسانفال يكون    ؛ولكنهم ال يستطيعون

لمة، مادام أسريًا ألهوائه النفسية، مادام أسريًا لألنانية،  قادر أن خيرج من حجابه الشديد الظ

 ( 2) (ومادام أسريًا ألشياء قد أوجدها يف باطن نفسه من ظلامت بعضها فوق بعض

وهلذا؛ فإن رشط الرتقي بالقرآن الكريم ـ كام يذكر ـ هو تزكية النفس وتطهريها لتصبح  
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( يقول:  عليها،  العميقة  معانيه  لتنزالت  اأهال  يفهموا  إن  أن  يريدون  الكريم  لذين  القرآن 

وحمتواه، وليس صورته النازلة الصغرية، ويريدون أن يفهموا حمتوى القرآن بحيث أهنم كلام 

قرأوا أكثر كلام ارتفعوا أكثر وكلام قرأوا أكثر كلام اقرتبوا من مبدأ النور واملبدأ األعىل، فهذا ال  

لداخل حتى تستطيع أن تدرك هذا النور كام يمكن إال برفع احلجب ورفع حجاب النفس من ا

 ( 1)(لالئق هبذا اإلدراكا اإلنسانو ، هو

جيب أن يكون كتابنا القرآن، ال جمرد  ويقول يف خطاب آخر وجهه جلمع من النساء: )

به  نعمل  وأن  واملعنوية،  املادية  حياتنا  أبعاد  خمتلف  يف  الراقية  مضامينه  نعيش  بأن  بل  القول 

. فحتى يكون هذا الكتاب كتابنا حقًا، ال بد أن  .سلوكنا وعملنا وحركتنا يف احلياةونجسده يف 

بمحتواه مضمونه    ؛ نعمل  بتطبيق  اهتاممكم  وليكن  اهلل،  كتاب  كتابكم  يكون  ألن  فاسعوا 

واملخاطبون فيه هم البرش مجيعًا )ياأهيا    وحمتواه، فالكالم كالم اهلل، والواسطة رسول اهلل  

بن  أالناس( كام   املؤمنني  بنا نحن  املؤمنون( خاص  أهيا  )يا  أوامره إو  اإلسالم، خطاب  ن كل 

 ( 2)(ونواهيه تربوية 

تربية    اإلنسانما مل يرتبى  ، فيقول: )اإلنساينكامل  يف حتقيق الالرتبية القرآنية  ثم يذكر دور  

ما تربى هذا    .هلية، فسيبقى يف مصاف احليوان بل أسوأ منه. إ قرآنية، فإنه    اإلنسانفإذا  تربية 

اىل   الكاملأسريقى  مدارج  عىل   ؛سمى  القرآن  عرف  ألنه  اخلالئق،  أفضل  هو  األكرم  فالنبي 

وعمل به كام هو، وكل من عرف القرآن عىل حقيقته، وعمل به، بأن يعمل بام جاء فيه   ، حقيقته

كونه ال يقدر أحد بسبب  و  ،املوجودات  من أوامر ونواهي وتعاليم، فإنه يصبح أفضل من مجيع

خري اخلالئق وأفضلها   النبي    ألن    عىل معرفة القرآن، ال يقدر عىل العمل به كام عمل النبي
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 (1)(طالقعىل اإل

آمل جلمعكم هذا أن يعيش يف ظالل القرآن وأن تتحقق فيه الرتبية القرآنية،  ويقول: )

ًا مع ما أراده اهلل ورسوله، ليكون الفالح نصيبكم  ن تربوا أطفالكم بنحو يكون عملهم منطبقأو

 (2)(يف الدنيا واآلخرة

إىل   للعودة  الدعوة  من  املعاين  هذه  بنفس  اجلميع  املحال خياطب  كل  يف  نجده  وهكذا 

ر الشيعة منهم خصوصا، أن التشيع احلقيقي ال  القرآن الكريم وتفعيله يف كل اجلوانب، ويذكى 

فلنسع ألن يكون هذا القرآن كتابنا حقًا وحقيقة،  يقول: )يتم إال باالتباع املطلق للقرآن الكريم،  

مامنا(، فالكالم  إيب طالب  أال بمجرد اللفظ: )أن القرآن كتابنا، والرسول األكرم نبينا، وعيل بن  

يعة عيل بن أيب طالب، ولكن الشيعي احلقيقي هو من يسري  نقول بأننا ش سهل، ومن السهل أن 

أو    فالتشيع يعني االتباع، وجمرد القول بأننا شيعة دون أي عمل.  عىل هنجه ويقتدي بسريته.

كام أننا لو    ، دعياء التشيعأالتهاون يف العمل، يعني أننا لسنا شيعة بحسب الواقع، بل  أو    اتباع،

  ،نعمل حتى بصفحة واحدة منه، فلن يكون بحسب الواقع كتابنا ادعينا بأن القرآن كتابنا ومل  

  ، نبينا، ومل نعمل بام جاء به ومل نتبع قوله، فلن تفيدنا نبوته   ما قلنا أن نبي اهلل  إذا    األمر  كذلك

أننا  هلم، إذا    كام  التشيع  يفيدنا  فلن  األئمة،  قاله  بام  نعمل  قليلة.أو    مل  الفائدة  فاسعوا  .  كانت 

ي لكي  بن  للعمل،  نبيكم وعيل  األكرم  والرسول  بالقول،  ال  بالعمل  كتابكم  القرآن  يب  أ كون 

 (3)(طالب إمامكم

الكريم   القرآن  تقديس  إىل  للدعوة  مناسبة  كل  يستغل  اخلامنئي  اإلمام  نجد  وهكذا 

اختتام الدورة السابعة والعرشين من واعتبار مرجعيته املطلق، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف  
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)لقد كان اجتامعنا خماطبا مجوع احلارضين من املشاركني يف املسابقات:    مسابقات القرآن الكريم 

ازًا، وحقًا ُسعدنا وابتهجنا من االستامع إىل آيات القرآن الكريمة املنطلقة من حناجر  اليوم ممت

بالبل بستان القرآن.. نشكر كثريًا الذين عملوا عىل إقامة هذه املراسم املهيبة واملهمة آملني إن 

 ( 1) شاء اهلل نيل املزيد من توفيق القرب من القرآن يومًا بعد يوم(

قيقة هي أننا وحلد اآلن ال زلنا بعيدين جدًا وتفصلنا مسافة طويلة  ثم قال متأسفا: )احل 

عن القرآن؛ فينبغي أن تكون قلوبنا قرآنية، وينبغي أن تأنس أرواحنا بالقرآن.. ولو استطعنا أن 

وجمتمعنا  حياتنا  فإن  وأرواحنا،  قلوبنا  يف  نفوذًا  القرآن  ملعارف  نجعل  وأن  بالقرآن،  نأنس 

ندها لن نحتاج إىل بذل اجلهد والضغط ووضع السياسات؛ فاألساس  سيصبحان قرآنيني، وع 

 (2)هو أن تكون قلوبنا وأرواحنا ومعرفتنا قرآنية حقًا(

أنه   لكم  )أذكر  فقال:  الكريم،  القرآن  األمة عن  لرصف  التي حتاك  املؤامرات  ثم ذكر 

ة وقلوب جمتمع  ألجل إجياد مسافة وفاصلة بني املعارف القرآني  يلسنوات طويلة كان هناك سع 

املسلمني واألمة اإلسالمية، وال زال هذا السعي مستمرًا إىل اآلن؛ ففي يومنا هذا ويف بعض  

الدول اإلسالمية فإن رؤساء املسلمني يف هذه الدول وألجل مراعاة أعداء اإلسالم مستعدون 

قرآنية من  إلخراج فصل اجلهاد من تعاليمهم اإلسالمية.. مستعدون إلخراج وإبعاد املعارف ال 

كانت ختدش مصالح األعداء.. واليوم جيري إذا    تعاليمهم العامة يف مدراسهم وبني شباهبم

 (3)األمر عىل هذا املنوال(

ثم ذكر آثار القرآن الكريم عىل احلياة بجميع جوانبها، فقال: )لقد وعدنا القرآن باحلياة  

، فامذا [ 97]النحل:    ﴾ ُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياًة َطيَِّبةً َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن َذَكٍر أو ُأْنَثى وَ ﴿الطيبة:  
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اإلنسان  روح  فيها  تؤمىن  التي  احلياة  تلك  هي  الطاهرة؟  احلياة  هي  وما  الطيبة؟  احلياة  تعني 

والسكينة   الروحية،  والطمأنينة  الفردية،  احلياة  تأمني  يتم  ففيها  وآخرته،  ودنياه  وجسمه 

والراح االجتامعية،  واالطمئنان،  ة  والعزى والسعادة  االجتامعية  الفوائد  وأيضًا  اجلسدية،  ة 

 (1). هذا ما وعدنا به القرآن(.واالستقالل واحلرية العامة 

شبابنا   أويص  أخرى  ة  )مرى فقال:  الواقع،  يف  ذلك  حتقيق  تيرس  التي  الوسائل  ذكر  ثم 

القرآن وهنضتم فإن حجابًا من حجب  األعزاء بأن يأنسوا بالقرآن وجيالسوه.. فكلام جالستم  

بالقرآن   فاألنس  جيري؛  ثم  النورانية  منابع  من  منبع  قلوبكم  يف  وينفتح  عنكم  يرتفع  اجلهالة 

وجمالسته وفهمه والتدبر فيه كلها أموٌر رضورية.. ومقدمة هذا العمل هو أن نتمكن من قراءة  

فل جدًا..  مؤثٌر  القرآن  فحفظ  حفظه،  من  ن  نتمكى وأن  الشباب  القرآن،  مرحلة  الشباب  ر  يقدى

ع األرُس أبناءها عىل حفظ القرآن، وليحملوهم عىل ذلك، فحفظ القرآن  وقدرة احلفظ، ولتشجى

فرصة   فهذه  اآليات،  تكرار  خالل  من  فيه  التدبر  فرصة  حافظه  يمنح  وهو  كبرية،  قيمة  له 

روا هذه الن عمة اإلهلية العظيمة  وتوفيق، فال تضيىعوا هذا األمر.. هؤالء احلفظة عليهم أن يقدى

جدًا، فال يسمحوا بإضعاف حفظهم أو ال سمح اهلل تضييعه.. وقراءة القرآن من البداية حتى  

ف ذهن  يتعرى النهاية، ثم تكرار األمر حتى  البداية وحتى  النهاية أمٌر الزٌم؛ فينبغي قراءته من 

وا لنا وحيلىوا ما اإلنسان إىل مجيع املعارف القرآنية، وال شك بأمهية وجود املعلىمني   لكي يفرسى

يشكل علينا من اآليات ويبيىنوا معارف اآليات اإلهلية وبطوهنا، فهي من األمور الرضورية،  

 (2) فلو حصلت هذه األمور، فإننا سنستمر بالتقدم مع مرور الزمان ولن يكون للتوقف معنى(

يجة العودة للقرآن  ثم ذكر التغري الكبري الذي حصل يف إيران بعد الثورة اإلسالمية نت
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كانت هذه احلركة إىل األمام..    31الكريم، فقال: )إنني أقول لكم إنه طوال هذه السنوات الـ  

وقبل الثورة ما كان من خرٍب يف بلدنا عن القرآن، فقد نجد يف زاوية أو زقاق عاشقًا يقيم جلسة  

يع املدن وكان هناك يف  قرآنية حيرضها عرشة إىل عرشين طالبًا للقرآن، فقد شاهدنا ذلك يف مج

طهران ويف مشهد مثل هذا األمر.. أما هذه احلركة الشبابية العظيمة نحو القرآن فام كان هلا من 

وهذا اإلعداد اهلائل للقراء املتبحرين يف تالوة   ،أثر، فمثل هذا الشوق لقراءة القرآن وتالوته

جود، فعندما يأيت هؤالء الشباب  القرآن، ومثل هذه األمور ما كان هلا وجود وما كان للحفظ و 

القلب أعامق  من  اهلل  يشكر  العبد  هذا  فإن  حفظ،  عن  القرآن  ويقرأون  هذه . احلفظة  فمثل   .

روها(  (1)األمور كانت بربكة الثورة واإلسالم، فعليكم أن تقدى

 . حتكيم القرآن الكريم يف كل الشؤون الواقعية: 2

اإليرانية كثريا عىل الدعوة إليه، باعتبار    وهو اجلانب الذي حرص قادة الثورة اإلسالمية 

 أن دعوهتم دعوة حركية هنضوية ترتبط بإصالح الواقع، وحتكيم اإلسالم يف كل شؤونه. 

وهلذا، كانت الدعوة للعودة للقرآن الكريم، وتدبرمعانيه، من أحسن الوسائل وأيرسها  

كريم كل تلك املعاين التي  إلقناع اجلامهري بإصالح الواقع من كل جوانبه، لتضمن القرآن ال

 يدعون إليها. 

ومن األمثلة عىل ذلك ما رد به اإلمام اخلميني عىل الذين ينكرون عليه وعىل أمثاله من  

  جيب علينا مطالعة القرآن ولو مطالعة عابرة العلامء االهتامم بالنواحي السياسية، حيث يقول: ) 

ىل  إالذين كانوا يدعون الناس  ليهم السالم  ع  األنبياءن  ألنرى هل    ـ   إذ ال رضورة للتدقيق فيه  ـ

..  دينهم قد أضعفوا مجهور الناس؟ هل كانوا خيدعوهنم؟ هل كانوا عمالء للقوى الكربى؟

حراز دعية واأل وراد واألن القرآن جاء لتعليمنا األألنرى هل  أخرى    ولنطالع القرآن نفسه مرة

 

 . 255، صاملصدر السابق( 1) 



45 

 

نه يدعو إىل التحرك والنشاط  أستجدون    فإذا طالعتم القرآن  ..هنم مل يفهموا؟أ م  أ  ، مثال ذلكأو

ض الناس عىل القتال. األمور.كثر من بقية  أ قتال َمن؟   . . ستشاهدون عددًا كبريًا من اآليات حترى

بني  اإلسالم  . إذ كانت احلروب يف صدر  . . وفيه آيات كثرية حول كيفية احلرب.ذوي القوى 

. كتاب  .ء آخركثر من أي يش أحرك  . القرآن كتاب حيث عىل الت.اإلسالم  ذوي القدرة ونبي  

الناس يف  احلركة  القرآن  . يبعث  يواجهون أ.  وجعلهم  احلركة  إىل  اخلمود  من  الناس  خرج 

 ( 1)(الطغاة

ويقول ـ مبينا شمولية اإلسالم مستدال عىل ذلك بام ورد يف القرآن الكريم من املعاين ـ:  

يظن البعض بأنه جمرد دين يوضح العالقة  كام  األمر    فيه حكم، ليس   لإلسالمء إال وما من يش )

  . ء. فالقرآن تبيان لكل يش   ؛. بل هو دين للحياة بمختلف عالقاهتا وأبعادها . بني العبد وخالقه

يش  وكل  والسياسة  والرتبية  واهلداية  العلم  كتاب  ومنهجًا فهو  كتابًا  تتخذه  التي  واألمة  ء، 

. آمل من اهلل أن نكون من .لكنا كذلكستكون من أسعد األمم، ولو أننا عملنا ببعض آياته  

العاملني بذلك، فلو أننا عملنا به واجتمعنا حتت لوائه ومتسكنا بام تأمرنا به هذه اآلية الرشيفة  

ُقوا﴿ وعمل املسلمون مجيعًا بذلك، لتغلبوا  ،  [ 103]آل عمران:    ﴾ َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ

الكربى القوى  إذ    ، عىل  أنفسهم قوة عظمى هياهبا اجلميع،  يملكون كل  أ وألصبحوا هم  هنم 

مقومات ذلك، فتعدادهم ينوف عن املليار مسلم وبالدهم من أغنى البلدان بالثروات الباطنية  

والطبيعية، وأراضيهم شاسعة ومناخها متنوع، وما ينقصهم إال االحتاد واالعتصام بحبل اهلل  

 ( 2)(ونبذ الفرقة واالختالف   وهو القرآن والرسول األكرم،

بداًل من االعتامد  اإلسالم  اعتمدت عىل  اإلسالمية  ن الدول  ألو  ويقول يف حمل آخر: ) 
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الرشقي املعسكر  املرشقة  أو    عىل  الكريم  القرآن  تعاليم  عينيها  نصب  ووضعت  الغريب، 

أثارت   وملا  الصهاينة،  املعتدون  اليوم  استعبدها  ملا  وطبقتها،  الفانتوم  والتحررية،  طائرات 

إن . رادة التساومية واألالعيب الشيطانية الروسية.الرعب يف نفسها، وملا قهرهتا اإل  مريكيةاأل

الدول   األمة  اإلسالمية  ابتعاد  جرى  الكريم،  القرآن  املأساوي،    اإلسالميةعن  الوضع  هذا  اىل 

ر اليساري واليميني  فريسة لسياسة االستعاماإلسالمية  وأوقع مصري الشعوب املسلمة والبلدان  

 (1)(التساومية 

َوَلُكْم  ﴿الوارد يف قوله تعاىل: معاريض قانون القصاص له يرد فيه عىل   خطابوقال يف 

أريد أن أعرف ما هذه املسرية ):  [ 179]البقرة:    َتتَُّقوَن﴾ يِف اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأويِل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم  

. لقد قرأت بيانني عن )اجلبهة الوطنية( يف أحدمها جعلوا أحد التي أعلنت اليوم وما أساسها 

)القصاص( قانون  املظاهرة  قانون .أسباب  وجه  يف  للوقوف  إيران  شعب  دعوا  أهنم  أي   .

أي أهنم    .. . ويف البيان اآلخر جاءت عبارة تتحدث عن القانون بأنه )غري إنساين(. القصاص

قا  مقابل  التظاهر يف  إىل  املسلم  الشعب  التظاهر يف  دعوا  أي  يعني هذا؟  ماذا  القصاص،  نون 

رضوري القرآن الكريم سواء عند اإلخوة الشيعة أم عند اإلخوة    .. مقابل نص القرآن الكريم 

القرآن  . السنة. ما يف  قبول  الرضوري  اهلل ومن  القرآن من عند  أن هذا  . وقد  .الرضوري هو 

لقد دعوا    .ن القضايا القرآنية. . قانون القصاص م.رصح بقضية القصاص يف أماكن من القرآن 

وأن يقف الناس يف وجه األحكام الرضورية   ،املسلمني كام يقولون اىل الوقوف يف وجه القرآن 

هؤالء الذين هم من بعض اجلبهات معروف ما هو تكليفهم.. هؤالء من البداية    ..لإلسالم

كان  ما  عندهم..  مطروحة  اإلسالم  قضية  تكن  مل  اإلسالمية  اجلمهورية  تأسيس  وقت  ومن 

الوطنية..  هو  صادقني  كانوا  لو  أيضاً   مطروحًا  هذا  يف  أشك  واملعروفني    ،وأنا  زعامءهم  ألن 
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آلن أيضًا هؤالء املتواجدون يف اخلارج يدعون القوى للوقوف  بالوطنية كانوا ضد الشعب.. ا 

األلوان مجيع  من  عندها  أيضًا  الكربى  والقوى  الشعب..  ومتدينون   ،ضد  وعندهم وطنيون 

وعندهم علامء دين.. إنني مل أتعجب كثريًا من دعوة )اجلبهة الوطنية( من أجل قانون القصاص  

 ( 1)وجه اإلسالم()غري اإلنسانية( ودعوة الشعب للوقوف يف  

عىل   اعرتاضه  لكن  آخر،  أمر  أي  يف  كانت  لو  املظاهرات  عىل  اعرتاضه  عدم  ذكر  ثم 

ال أريد التعرض هلذه األمور ولو أن املظاهرة كانت إلرشاد  املخالفة الرصحية للقرآن، فقال: )

د الناس فقط فال كالم عندي وكان من املمكن أن تتم.. ولكن تظاهٌر يف مواجهة اإلسالم! ض 

رصيح القرآن! يف مقابل حكم اإلسالم الرضوري! كيف نفرس هذا! ال أريد أن أحتدث عن 

ولكن أن أحتدث عن هؤالء    ،اجلبهة الوطنية مع أن بعض أفرادها حيتمل أن يكونوا مسلمني

هؤالء   مع  فقط  حديثي  باملنحرفني  وارتبطوا  باملنافقني  ارتبطوا  الذين  اجلبهة  هبذه  املرتبطني 

الواجب الرشعي فقط ينحرص يف    املدعني املتدينني و املعنى؟ هل  للتدين وكيف يربرون هذا 

فقط   الرشعية  الواجبات  بني  من  واحلكومة!  املجلس  مقابل  يف  والدعوات  البيانات  إصدار 

أحسستم بدعوة الناس لالنتفاض يف وجه احلكومة اإلسالمية وجملس الشورى اإلسالمي؟!  

واألمر   املنكر  عن  النهي  انحرص  خالل  هل  ومن  وهنيها  اإلسالمية  الدولة  بأمر  باملعروف 

التخريب؟! ومن خالل التحريف عىل املواجهة! واالنتفاض! يف مقابل دعوة اجلبهة الوطنية  

املخالفة لنص القرآن الكريم، يف مقابل دعوة الشعب للتظاهر ضد القانون اإلهلي، أال يوجد 

 (2)(عندكم واجب آخر؟ 

ئي يردد نفس هذه املعاين، ويف كل املحال، ومن األمثلة عىل  وهكذا نجد اإلمام اخلامن
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ذلك قوله يف بعض خطبه يف الرتغيب يف العمل بالقرآن الكريم وحتكيمه يف كل شؤون احلياة:  

أننا نصبح أقوى، والثاين أن أعداءنا  يتحققان: األول هو  أمرين  القرآن فإن  اقرتبنا من  )كلام 

حسنًا، فليكن، فكلام اجتهنا نحو القرآن واقرتبنا منه فإن أعداء  الدوليني يتعبىؤون ضدنا أكثر..  

واحلصار   واإلشاعات  واألكاذيب  االهتامات  بتوجيه  ويبدأون  حنقًا  يزدادون  البرشية 

أنكم   مثلام  ـ  وامللعنة  اخلبث  أنواع  شعبنا  ضد  ويامرسون  السياسية  والضغوط  االقتصادي 

ـ ولكن يف املقابل فإن ق لنا وتأثرينا تزداد يومًا بعد يوم،  تشاهدون ما يفعلون  درتنا وقوة حتمى

 ( 1)وسوف تتضاعف، كام ترون(

السامء،   املمدود من  الكريم حبل اهلل  القرآن  ينقل ما ورد يف األحاديث من كون  وهو 

ويعلق عليها بقوله: )فهذا القرآن حبٌل إهلي، وحبٌل إهلي وثيق لو متسكنا به ال نزلى أو نضلى أو  

 ( 2)نسقط(

تم خطابه بقوله: )اللهم، أحينا بالقرآن، وأمتنا عىل القرآن، واحرشنا معه.. اللهم،  وخي

 ( 3) أرِض القرآن عنا.. اللهم، ال تفصلنا طرفة عني عن القرآن وأهل البيت(

وتقويته:    الواقع  إصالح  يف  الكريم  القرآن  آثار  عن  متحدثا  آخر  خطاب  يف  وقال 

اء، أ ا اإلخوة األعزى نى النظام اإلسالميى واملجتمع اإلسالميى ُيظهران من خالل  )فلتعلموا أهيى

ن  متكى التي  هي  الداخلية  املتانة  وهذه  داخليىة،  ومتانة  استحكاًما  بالقرآن،  املتزايد  األنس 

يات(   املجتمعات من التقدم يف سبلها وحركتها املنشودة ومتنحها القوة يف مواجهة التحدى

ذلك،   أسباب  بني  الثفقالثم  )ينبغي  األنس  :  بربكة  ذلك  وحيصل  الداخل،  من  بات 

الثقة   من  ويزيد  اهلل،  عىل  ل  التوكى ويضاعف  اإليامن،  عرى  بالقرآن  األنس  ي  يقوى بالقرآن.. 
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بالوعد اإلهلي ويقلىل من اخلوف من املشاكل املاديىة عند اإلنسان، وإن األنس بالقرآن يقوى 

بالنفس، ويبنيى  الثقة  ا، ويقوي  ب إىل اهلل، وإنى  الناس روحيًّا ومعنويًّ التقرى أمام اإلنسان سبل   

 (1)منافع األنس بالقرآن وفوائدها يف هذا القسم هي هذه(

وهو يعترب البعد عن القرآن الكريم السبب األكرب يف كل ما حيدث من أحداث سيئة يف  

القرآن، ورفع بمعارف  ة اإلسالمية  األمى َأنَِسْت  ما  )إذا  فيقول:  اإليراين وغريه،  ت من الواقع 

مستوى معرفتها، فسوف يقلى هذا النوع من احلوادث.. إنى اتىصال القلوب وارتباطها باهلل تعاىل 

 ( 2) يمنع هذه القلوب من أن ترتكب اخليانة يف طريق اهلل، وهذا ما نأمل أن يظهر وحيدث(

آل حممد أن حتيينا بالقرآن، أن  وخيتم خطابه بقوله داعيا: )إهلي! نقسم عليك بمحمد  و

علنا مع القرآن، أن حتيينا يف طريق القرآن، وأن متيتنا يف سبيل القرآن، وأن حترشنا مع القرآن..  جت

أقدامنا يف سبيل اإلسالم، يف طريق  ثبىت  د وآل حممد  إهلي! بمحمى القرآن..  عنىا  أرِض  اللهمى 

)  (3)القرآن، يف طريق الشهداء، وجماهدي طريق احلقى

 رابعا. االتباع املطلق للنبوة: 

وتوقريها   وتعزيرها  تعظيمها  فإن  اإلهلي؛  اهلدي  لوساطة  املمثلة  هي  النبوة  باعتبار 

الذي ال   الرباين، ذلك  إليها يف كل يشء ركن أصيل من أركان املرشوع احلضاري  والرجوع 

 يستند لألهواء، وإنام إىل ما رضيه اهلل لعباده، وهو أدرى هبم منهم. 

وهو ما أشار إليه القرآن الكريم يف اآليات الكثرية التي تقرن طاعة اهلل بطاعة رسله، كام  

ُذُنوَبُكْم  : ﴿ قال تعاىل خلاتم رسله   َلُكْم  َوَيْغِفْر  بِْبُكُم اهللَُّ  حُيْ بُِعويِن  َفاتَّ بُّوَن اهللََّ 
حُتِ ُكنُْتْم  إِْن  ُقْل 

 [ 31]آل عمران:   ﴾ َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
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ثم بني معنى االتباع، وأنه ليس قارصا عىل جمرد االنتامء للدين، وإنام هو الطاعة املطلقة  

، ألنه ال يمكن أن تتحقق طاعة اهلل من دون طاعة رسوله،    التي يقرتن فيها اهلل مع رسوله

ُسوَل  ُقْل َأطِيُعوا اهللََّ وَ ﴿كام ال يمكن أن تتحقق طاعة الطبيب من دون استعامل أدويته، فقال:   الرَّ

ْوا َفإِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ اْلَكافِِرينَ   [ 32]آل عمران:  ﴾َفإِْن َتَولَّ

وأخرب أن كل األنبياء عليهم السالم دعوا إىل تلك الدعوة، بل استهلوا رسائلهم هبا، كام  

َبْت َقْوُم ُنوٍح املُْْرَسلِنَي إِذْ ﴿:  مع قومه   نوح عليه السالم قال تعاىل يف قصة   َقاَل هَلُْم َأُخوُهْم    َكذَّ

ُقوا اهللََّ َوَأطِيُعوِن َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر   إِْن َأْجِرَي ُنوٌح َأاَل َتتَُّقوَن إِينِّ َلُكْم َرُسوٌل َأِمنٌي َفاتَّ

َوَأطِيُعونِ  اهللََّ  ُقوا  َفاتَّ اْلَعاملَنَِي  َربِّ  َعىَل  عن [ 110-105]الشعراء:    ﴾ إِالَّ  وقال  السالم:    ،  عليه  هود 

اهللََّ ﴿ ُقوا  َفاتَّ َأِمنٌي  َرُسوٌل  َلُكْم  إيِنِّ  َتتَُّقوَن  َأاَل  ُهوٌد  َأُخوُهْم  هَلُْم  َقاَل  إِْذ  املُْْرَسلِنَي  َعاٌد  َبْت    َكذَّ

 ، وهكذا كل األنبياء عليهم السالم. [110  -  106]الشعراء:    ﴾[ 126-123]الشعراء:    ﴾َوَأطِيُعونِ 

قادة الثورة اإلسالمية يدعون إىل تعظيم النبوة، وإىل التفريق بينها  وبناء عىل هذا نرى  

وبني كل ما عداها من رؤى ونظريات وفلسفات وأفكار، ألهنا مهام كانت قيمتها تبقى جمرد  

 رؤى غري معصومة. 

 وقد رأينا أنه يمكن تقسيم أحاديثهم املرتبطة بالنبوة إىل قسمني: 

وأدوارها الرتبوية التي تشمل كل املجاالت، ابتداء من تعميق  : احلديث عن النبوة  أوهلام 

 اإليامن يف النفس. 

 : احلديث عن الناحية احلركية والسياسية من النبوة. وثانيهام 

وقد أشار اإلمام اخلميني إىل كلتا الناحيتني يف قوله: )لقد ُبعث األنبياء عليهم السالم  

تنمية معنويىات الناس واستعداداهتم  ـ    من أجل  ـ من خالل تلك االستعدادات  حتىى يفهموا 

بأنىنا ال يشء، وإضافة إىل ذلك إنقاذ الناس، وإنقاذ الضعفاء من نري االستكبار، وكانت لألنبياء  

عليهم السالم منذ البداية هاتان الوظيفتان، وظيفة معنويىة إلنقاذ الناس من أرس النفس وأرس  



51 

 

الناس والضعفاء من سلطة الظاملني، هاتان الوظيفتان ذاهتا، ألنى الذات شيطان كبري، وإنقاذ  

مها وظيفة األنبياء عليهم السالم وعندما ُيالحظ اإلنسان النبيى موسى والنبيى إبراهيم عليهام 

ام قاما هباتني الوظيفتني: دعوة الناس إىل التوحيد  السالم، وما ُنقل عنهام يف القرآن ُيظهر بأهنى

م.. إنى هذين األمرين نرامها بالعيان يف القرآن والسنىة ونرامها يف  وإنقاذ املستضعفني من الظل

ن فيه اإلنسان من    نفس عمل الرسول   فالقرآن دعا إىل املعنويىات إىل ذلك احلدِّ الىذي يتمكى

 (1)الوصول إليه وفوق ذلك وأيضًا دعا إىل إقامة العدل(

 وسنذكر هنا نامذج من كالمهم يدل عىل هذا: 

 : أدوارها الرتبوية النبوة و   . 1

وهو ركن أساس يف العالقة بالنبوة، ذلك أن أدوار األنبياء عليهم السالم ـ كام يذكر  

َلَقْد ﴿:  القرآن الكريم ـ هو الرتبية والتزكية والرتقية، فقد قال خمربا عن وظائف رسول اهلل  

ِمنْ  َرُسواًل  فِيِهْم  َبَعَث  إِْذ  املُْْؤِمننَِي  َعىَل  اهللَُّ  َوُيَعلُِّمُهُم    َمنَّ  يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  َأْنُفِسِهْم 

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنِيٍ  ُهَو الَِّذي َبَعَث  ، وقال: ﴿[ 164]آل عمران:    ﴾ اْلكَِتاَب َواحْلِ

آَياتِهِ  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمنُْهْم  يِّنَي َرُسواًل  اأْلُمِّ َكاُنوا ِمْن   يِف  َوإِْن  ْكَمَة  َواحْلِ اْلكَِتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكِّ

 [ 2]اجلمعة:  ﴾ َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنِيٍ 

الركن   باعتبارها  اجلوانب،  هبذه  يذكرون  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  نرى  وهلذا 

 األساس الذي تتكون منه الشخصية املسلمة، واملجتمع املسلم. 

للتزكية  و النبوة  اإلمام اخلميني يف االستدالل عىل رضورة  قول  األمثلة عىل ذلك  من 

يف حدود الطبيعة ومل يكن أكثر من ذلك، ملا كانت له حاجة عندئذ   اإلنسانولو كان والرتبية: )

تدل عىل أن    اإلنسانولكن اخلصائص املوجودة يف    ، ء من عامل الغيب لرتبيتهلريسل إليه يش 
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ما وراء الطبيعة كام تدل عىل ذلك الرباهني الفلسفية    نسانهناك ما هو وراء طبيعته، وملا كان لإل

له   أن  هذه الثابتة، فالبد  يريب  للذي  والبد  ذلك،  بعد  تامًا  يصري جمردًا  باالمكان  عقاًل جمردًا 

ن يكون له علم حقيقي بتلك الناحية ومعرفة بالعالقات املوجودة  أ  اإلنسانالصورة املعنوية يف  

البرش ذلك  اإلنسانبني   أن يدرك هذه   اإلنسانوإنام يستطيع    ..وبني تلك اجلهة، وال يملك 

ات   حاول فال يمكن مشاهدة ما الطبيعة، ولكنه مهام  وبام ان هذه العالقات    ، وراء الطبيعة باملكربى

عن   يش   اإلنسانخفية  كل  خلق  الذي  وتعاىل  تبارك  اهلل  إال  يعلمها  هذه وال  يعلم  فإنه  ء 

العالقات، ولذلك يوحى لعدد ممن اتىصفوا بالكامالت املعنوية وصارت هلم عالقات مع عامل  

 (1)(ويرسلون إىل الناس لرتبيتهم  اإلنسانالناحية الثانية يف الوحي، فيبعثون لرتبية 

إلينا    ليس هلل تبارك وتعاىل أي حاجة ويتحدث عن اهلدف من إرسال األنبياء، فيقول: )

إن أرشكنا مجيعاً  نفع  يناله  تربيتنا، وال  بأنفسنا،  أو    واىل  يتعلق  أصبحنا موحدين، وكل ذلك 

وإذا مل   أيضًا.. يف الناحية الثانية بشكل تسعد به حياتنا هناك  لرتبيتنا بحيث نرتبى  األنبياء فبعث 

من هذا العامل إىل ذلك العامل بتلك الطبيعة احليوانية، يصل    اإلنسانتكن هذه الرتبية، ويرحل  

لتوعيتنا بعامل الطبيعة ومن ثم وشيئًا فشيئًا تربيتنا الرتبية    األنبياءلقد بعث  ..  إىل الشقاء والظلامت

، لكنا حيوانات وال نملك األنبياءولو مل يكن .. املطلوبة، بام يوحي به اهلل تبارك وتعاىل املعنوية 

الطبيعة كنا سعداء هناك إذا    لتقويتنا حتى  األنبياءلقد بعث    ..غري  العامل اآلخر  إىل  انتقلنا  ما 

ى من الذي يمكن تربيته وهو أسم  اإلنسانهو تربية هذا    األنبياءوالغاية من إرسال  أيضًا..  

التي    األمور هي بيان    األنبياءوتربية  ..  احليوان، وهذا هو عطاء منحه اهلل تبارك وتعاىل للبرش

يناها تساعد عىل تربيتنا املعنوية   (2)(تربط بني هذا العامل وذلك العامل، والتي إن أدى
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ويقول يف بعض خطبه: )إنى اهلدف الىذي ُبعث من أجله األنبياء عليهم السالم ومجيع  

مة له أال وهو نرش التوحيد، ومعرفة الناس بالعامَل ورؤيته كام هو ال  األ عامل األخرى هي مقدى

والتعليم، وتنصبى مجيع اجلهود   التهذيب  ليكون كلى  ندركه وبذلوا جهودهم  الىذي  بالشكل 

 ( 1) (إلنقاذ الناس من هذه الظلمة الىتي ُتسيطر عىل العامل

 : وأدوارها احلركية النبوة    . 2

القرآنية   النبوة من دونه، وفيه وردت اآليات  أيضا، بل ال يمكن فهم  وهو ركن مهم 

الكثرية التي تذكر مواجهة األنبياء عليهم السالم ألقوامهم، يف سبيل الدعوة لإليامن وحتقيق 

تعاىل:   قوله  بوضوح  ذلك  إىل  يشري  كام  بِ ﴿العدالة،  ُرُسَلنَا  َأْرَسْلنَا  َمَعُهُم  َلَقْد  َوَأْنَزْلنَا  اْلَبيِّنَاِت 

لَِيْعَلَم اهللَُّ  اْلكَِتاَب َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َوَأْنَزْلنَا احْلَِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس وَ 

ُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب إِنَّ اهللََّ َقِويٌّ َعِزيزٌ   [25ديد: ]احل ﴾َمْن َينرُْصُ

وهلذا نرى قادة الثورة اإلسالمية يذكرون كثريا أدوار النبوة املرتبطة باحلركة الفاعلة يف  

 احلياة، باعتبار أن اإلسالم األصيل هو املستند للنبوة استنادا تاما. 

أفيون   الدين  بأن  القائلني  عىل  رده  عند  اخلميني  اإلمام  قول  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 

ية  الشعوب: )اإلسالم مد رسة احلركة، والقرآن كتاهبا، احلركة من الشهادة إىل الغيب، ِمن املادى

أحوال   يف  نظرتم  وإذا  العدل..  حكومة  إلقامة  احلركة  العدالة،  يف سبيل  احلركة  املعنويىة،  إىل 

التبليغ  هذا  خالف  ترون  ِمنىا  القريبني  وصدره  اإلسالم  تاريخ  وتأملتم  وتارخيهم،  األنبياء 

الدين أفيون الشعوب، أي: أنى الدين جاء لينيم الناس إذ ُيغِرقهم يف السكوت  الذاهب إىل أنى  

اش يغرق يف النعاس، هكذا يفعل هبم ليستويل عليهم الرأسامليون، وهذا تضليل، فتاريخ  كحشى

الحظتم جيلٌّ أهنم جاؤوا ليوقظوا الناس، ويفطىنوا الغافلني منهم، ويبعثوا َمْن َغطىوا إذا    األنبياء
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ل يف القرآن ويف الكتب الساموية األخرى   عليه السالم اٍت عميق.. فتاريخ موسى  يف سب مفصى

أيضا، وجتدونه فيه إنسانًا راعيا، كان راعيًا لشعيب النبي، وقد عبىأ الناس بعصاه عىل فرعون 

لئال   الناس،  أيقظ  لقد  فرعون،  لِيستعبَدهم  ُينِْمُهم  ومل  زمانه،  يف  الكربى  ة  القوى كان  الذي 

قه شبىاننا.. اإلسالم قريب منىا، وتاريخ رسوله بني  يسرتِ  قىهم فرعون، وهذا عكس ما َبثوا وصدى

تسلىح  كتاب  القرآن  أنى  أو  وُينيَمُهم،  الناس  ر  ليخدِّ جاء  اإلسالم  أترون  فانظروا،  أيدينا، 

ه:  واستعداد للقتال ومنازلة املرشكني الذين كانوا   كِنيَ ﴿مقتدرين ونصُّ ًة َكاَم َوَقاتُِلوا املرُْْشِ  َكافَّ

ًة   َكافَّ كانت    ،[ 36]التوبة:    ﴾ ُيَقاتُِلوَنُكْم  قريش  ومرشكو  الكربى،  القوى  هم  كانوا  فاملرشكون 

هيم؟ هل َعِمل لُينيم الناس حتىى هييمن   ..القدرة كلها بأيدهيم هل عبىأ الرسول املرشكني ليقوى

قريش وقاتلهم هبم وحارهبم حتى  عبىأ هؤالء املكشويف الرؤوس احلُفاة عىل  أو    عليهم املرشكون 

غ أنوف املرشكني، وأوجد العدالة اإلجتامعية عىل عكس ما أماله الغربيىون عىل الرشقيني   ( 1)(مرَّ

وهكذا نراه يصحح تلك املفاهيم اخلاطئة عن النبوة، والتي حترصها يف اجلانب العرفاين،  

الدولة العادلة، يقول يف خطاب  دون أن ترى جانبها اآلخر املرتبط بإقامة املجتمع الصالح و

ما نقوله وأرشتم  : ) عن غريها   اإلسالميةاختالف احلكومة  عن    اإلسالمية رس الثورة  موجه حل 

والشعوب اإلدارة التي    اإلنسانأن يدير    اإلسالميةإليه هو أنه ال يستطيع نظاٌم غري احلكومة  

وهذا ألنى مجيع األنظمة غري التوحيدية واألنظمة التي مل ُيقيمها األنبياء حمدودة   ،جتب، ويربِّيها 

النظر، ولو فرضنا أهنا أمنية مئة باملئة وحنون عىل الشعوب، فإنه جتُب رؤية مدى النظر البرشي،  

  هل يستوعب نظر األنظمة غري اإلهلية   .. أن يسري، وما مقدار احيتاجاتهِ   اإلنسان وإالم يستيطيع  

 ( 2) ؟(وقدرته عىل التكامل اإلنسانسعة وجود 
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ثم يذكر نواحي القصور والضعف الكثرية لكل األنظمة التي ال تستند للنبوة، فيقول:  

الطبيعة) هذه  هي  نظرها  حدود  األنبياء  غري  بأيدي  ظهرت  التي  األهلية  غري  األنظمة    ، كل 

ن من قضائها عىل أحسن وجه  ية، وتتمكى فالسفر سابقًا كان   ؛ تستطيع أنى تقيض احلاجات املادى

يكون   وسوف  كامل،  اليوم  وهو  ناقصًا،  الطبى  وكان  بالطائرة،  واليوم  واخليل،  احلمري  عىل 

، وتبلغ حدود الطبيعة  اإلنسانأكمل، وكلى هذه حدود الطبيعة، ومجيع هذه األشياء تناهلا يد  

قارصة عن  اإلنسانويد  ،ألشياء التي يراها الناس بعيوهنم، ويعرفوهنا بإدراكهم الناقصهذه ا

ونحن نعلم  ـ  لو فرضنا أنى األنظمة البرشية صاحلة  .. وهلذا فبلوغ الطرف اآلخر من عامل الطبيعة

وحيث ال تعرف ال    ، إىل ما هو يف حدود نظرهم  اإلنسانفإهنا تقوُد    ـ  أنَّ أكثرهم ليس كذلك

متس وهلذا نرى األنظمة غري املتىصلة بالوحي وال املربوطة بمبدئه ال عالقة هلا  ،  تطيع أن تتقدى

 ( 1) اإلنسان(ب

قبَل أن يلتقي أبواه مها ما    اإلنسانالنظام الوحيد واملدرسة الوحيدة املعنيان بويقول: )

األنبياء  به  امل  ..جاء  عىل  تدلىك  األنبياء  مدرسة  غري  العامل  يف  من مدرسة  ختتاُرها،  ما  التي  رأة 

وهذه الداللة ال صلة هلا بتلك األنظمة،    ..وتقرتن هبا، وتدلى املرأة عىل الرجل الذي ترتضيه

يى رجل ينتخب، وليس يف  أء يف قوانينها أي امرأة تنتخب و، فال يش األمور وهي ال تعنى هبذه 

ام احلضانة، وال تبنيى وظيفة  قوانينها ما تفعل املرأة أيام احلمل، وال ما تفعل أيام الرضاعة وأيى 

ية والطبيعية وأنظمة    ..األمى عندما يكون الطفل يف تربية أبيه ليست هذه األعامل يف القوانني املادى

إليها  القوانني تلتفت  عندما يدخل املجتمع   نسانأولئك ينظرون لإل  ..غري األنبياء، وال هذه 

ا مفاسد الرشاب  ا ي ترض النظفيصدونه عن املفاسد التي يرتكبها، وهي املفاسد الت ، أمى م العامى

فال    ، ، وال تنظر إليهاإلنسانواملجون واللذات، فال تعبأ هبا، بل ربىام تنرشها، ال هتتم بام يصنع  
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بني   الطبيعة  اإلنسانفرق  يف  التقدم  إال هذا  عندهم  يصنع   ،واحليوان  أن  يستطيع  ال  احليوان 

ن أن يكون طبيبًا، و  ( 1) (يقدر عىل ذلِك، لكن يف حدود الطبيعة  اإلنسانطائرة، وال يتمكى

ويتحدث عن أدوار األنبياء عليهم السالم املرتبطة باإلصالح االجتامعي، فيقول: )إنى  

مجيع األنبياء عليهم السالم منذ بداية البرش والبرشيىة، ومنذ جميء آدم عليه السالم وحتىى خاتم  

وجعلوا الفرد فداًء للمجتمع، إنىنا ال نملك شخصًا   ،عإنىام استهدفوا إصالح املجتم  األنبياء  

وا   أسمى من األنبياء عليهم السالم أو من هو أسمى من األئمة عليهم السالم، فهؤالء ضحى

بأنفسهم يف سبيل املجتمع، ويقول الباري جلى وعال أنىه بعث األنبياء عليهم السالم وأعطاهم  

ق العدالة  البيىنات واآليات وامليزان ليقوم الناس   بالقسط، فالغاية قيام الناس بالقسط، وأن تتحقى

 (2)االجتامعيىة بني الناس ويزول الظلم وحيلى االهتامم بالضعفاء والقيام بالقسط(

وهو يرضب كل حني األمثلة عىل ذلك من السرية املطهرة أو من سري األنبياء عليهم  

يف    ليهم السالم والرسول األعظم  السالم، ومن ذلك قوله: )األنبياء العظام السابقون ع

الوقت الىذي حيملون فيه الكتب السامويىة يف يد من أجل هداية الناس، كانوا حيملون السالح 

يف اليد األخرى، فإبراهيم عليه السالم كان حيمل الصحف يف يد، والفأس يف يد أخرى للقضاء  

اة يف يد والعصا يف يد أخرى، تلك عىل األصنام، وكان كليم اهلل موسى عليه السالم حيمل التور

لت إىل أفعى وابتلعت اخلائنني، وكان النبيى األكرم   حيمل    العصا الىتي أذلىت الفراعنة، وحتوى

 (3)القرآن يف يد والسيف يف األخرى، فالسيف للقضاء عىل اخلائنني والقرآن للهداية(

ذا، وهو أن يربز شخص  وكان يقول: )إنى هنضة األنبياء عليهم السالم كانت دومًا هك 

من بني املؤمنني من الطبقة املستضَعفة وُينَتخب للدعوة، وأحد أعامله مجع الناس املستضَعفني،  
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 ( 1) هم لذلك العمل(ؤودعوهتم ليقفوا مقابل املستكربين، وهُييى 

ة وُبعث النبيى   من أجل حتطيم معاقل الظاملني الىذين    وكان يقول: )لقد جاءت النبوى

ال وعىل يظلمون  الضعفاء  هؤالء  كدح  عىل  أسسها  قامت  قد  هذه  الظلم  معاقل  وإنى  ناس، 

لتحطيم هذه املعاقل    دمائهم واستثامراهتم، حتىى أصبحت قصورًا عالية، كان جميء النبي  

هبدم    وقلع جذور الظلم هذه.. ومن جانب آخر فألنى اهلدف أيضًا بسط التوحيد فقد قام  

 (2)وعال ومراكز عبدة النار وأطفأ نرياهنم(مراكز عبادة غري اخلالق جلى 

األنبياء    وحتى خاتم  السالم  عليهم  األنبياء  )إن مجيع  يقول:  استهدفوا    وكان  إنىام 

إصالح املجتمع وجعلوا الفرد فداًء للمجتمع، إنىنا ال نملك شخصًا أسمى من األنبياء عليهم  

وا بأ  (3)نفسهم يف سبيل املجتمع(السالم أو من هو أسمى من أئمة اهلدى فهؤالء ضحى

 خامسا. الوالء الصادق للعرتة: 

هبم،   املرتبطة  الكثرية  النبوية  للوصايا  وتنفيذا  وتصديقا  إيامنا  والوالية  الوالء  باعتبار 

املتفق عليها يف املصادر اإلسالمية مجيعا،   النجاة، وهي من األحاديث  تعتربهم سفينة  والتي 

كُتم به لن تضلُّوا بعدي:  قوله    سواء كانت سنية أو شيعية، ومنها    ، )إينِّ تارٌك فيكم ما إن متسَّ

امء إىل األرض، وِعرتيت أهل بيتي، ولن    أحُدمها أعظُم من اآلَخر: كتاب اهلل، حْبٌل ممدوٌد من السَّ

َقا حتى يِرَدا عيلَّ احلوَض، فانظروا كيف خَتُلفوين فيهام(  (4)يتفرَّ

األدلة عىل   الكريم من  القرآن  يف  ورد  ما  يوافقها  التي  الكثرية  األحاديث  من  وغريها 

النامذج الطيبة لالقتداء   وجود خلفاء وورثة وأوصياء لألنبياء عليهم السالم، يكونون بمثابة 

 

  57( منهجية الثورة اإلسالمية، ص 1) 

 . 11، ص املصدر السابق( 2) 

 . 52، ص املصدر السابق( 3) 

 (1/536(، والفسوي يف )املعرفة والتاريخ( )3788( رواه الرتمذي )4) 
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الكامل بالنبوة، باإلضافة حلفظهم للدين من كل حتريف وتشويه، كام أخرب اهلل تعاىل عن ذلك 

َفَهْب يِل ِمْن  ﴿طلب الذرية الصاحلة:  يف حينام دعا اهلل عز وجل   عن زكريا عليه السالم يف قوله

 [6، 5]مريم:  ﴾َلُدْنَك َولِيًّا َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّا 

ته،  فزكريا عليه السالم حسب هذا الدعاء، مل يكن يقصد الولد لذاته، وال ليتمتع برؤي

وتقرى به عينه، وإنام كان حلرصه عىل بني إرسائيل، خوفا من أن يؤثر فيهم غيابه عنهم، ليتحولوا  

 عن اهلداية التي جاء هبا. 

الذين   اهلداة  باألئمة  البرش  يمد  أن  اهلل  أنه دعا  السالم  عليه  إبراهيم  أخرب عن  وهكذا 

َُّهنَّ َوإِ حيفظون مسرية الدين من التحريف والتبديل، قال تعاىل: ﴿ ُه بَِكلاَِمٍت َفَأمَت ِذ اْبَتىَل إِْبَراِهيَم َربُّ

تِي َقاَل اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنِِيَ  يَّ  [ 124]البقرة:  ﴾ َقاَل إيِنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّ

ـ مل يكتف بأهل زمانه،   وإنام  فإبراهيم عليه السالم ـ حلرصه الشديد عىل هداية اخللق 

 تطلع لسائر األزمنة، سائال اهلل تعاىل أن يرزقهم من أئمة اهلدى من حيفظون هلم اهلداية اإلهلية. 

ورس ذلك واضح.. ذلك أن النبوة تتضمن إيصال التعاليم اإلهلية إىل العباد لتطبيقها يف  

يه البغاة حياهتم، ثم يقوم اإلمام بعد ذلك برشح تلك التعاليم، وخاصة يف الزمن الذي يتسلل ف

 للتحريف والتبديل.  

وقد أشار إىل هذا قوله تعاىل ـ مشريا إىل منابع اهلداية الثالثة: الكتاب، والنبوة، واإلمامة  

نَا ـ: ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب َفاَل َتُكْن يِف ِمْرَيٍة ِمْن لَِقائِِه َوَجَعْلنَاُه ُهًدى لَِبنِي إرسائيل َوَجَعلْ 

وا َوَكاُنوا بِآَياتِنَا ُيوِقُنوَن﴾  ِمنُْهْم   ًة هَيُْدوَن بَِأْمِرَنا ملََّا َصرَبُ مَّ
؛ فقد قرن اهلل تعاىل  [ 24،  23]السجدة:  َأئِ

اإلمامة باهلداية، أي أن دور اإلمام هو حفظ اهلداية من أن يتسلل إليها املتسللون عرب استثامر 

 املتشابه، واستعامله وسيلة للفتنة. 

اإل ِذيَن  وهكذا ورد  الَّ اْلكَِتاَب  َأْوَرْثنَا  تعاىل: ﴿ُثمَّ  قوله  اإلهلية يف  السنة  خبار عن هذه 

، ثم بني مواقف األمم من هؤالء املصطفني، فقال: ﴿َفِمنُْهْم َظامِلٌ  [32]فاطر:  اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا﴾  
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اِت بِ   [ 32]فاطر: إِْذِن اهللَِّ﴾ لِنَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاخْلَرْيَ

الوالء   الثورة اإلسالمية اإليرانية برتسيخ  الشديد من قادة  بناء عىل هذا نجد االهتامم 

الصادق للعرتة الطاهرة، والدعوة إىل الفهم الصحيح ألدوارهم، واستثامرها استثامرا جيدا،  

االجتامعية بالنواحي  أو  فرد،  بكل  اخلاصة  الرتبوية  النواحي  يف  فقط  سواء  تتعلق  ال  والتي   ،

باإلصالح االجتامعي املحدود، وإنام باإلصالح السياس، وما يرتبط به من الثورة عىل الظلمة  

 واملستبدين. 

 وسنذكر هنا نامذج من كالمهم يف هذين اجلانبني: 

 . الوالء وأدواره الرتبوية: 1

التزكية والرتقية والرتبية؛ فإن  مثلام كان لإليامن والتعلق الصادق بالنبوة دورها الكبري يف  

النبوة بسلوكم   التأثري، ذلك أهنم يمثلون  للوالء الصادق لورثتها من األئمة اهلداة مثل ذلك 

التي   التحريفات اخلاطئة والتصويرات املشوهة  يمثلوهنا يف مواجهة  وأخالقهم وهدهيم، كام 

 حاول املندسون والبغاة إلصاقها هبا. 

)اإلنسان ال ُيمكنه أن ُيدرك سوى عاملَ  رس ذلك التأثري بقوله:    وقد برر اإلمام اخلميني 

الطبيعة وكلىام ينظر باملكربى واملجهر، فإنى عاملَ ما وراء الطبيعة ال ُيشاهد هبا، بل إنىه بحاجة إىل  

معاين أخرى يف العمل، وبام أنى هذه العالقات خافية عىل البرش، وال يعلم هبا إالى الباري جلى  

ذي خلق كلى يشء، لذا فإنى الوحي اإلهلي ينزل عىل أشخاص وصلوا مرحلة الكامل  وعال، الى 

إليهم،   ويوحى  الوحي  عامَل  وبني  بينهم  عالقة  ق  وتتحقى وفهموا،  املعنويىة  الكامالت  ونالوا 

 (1)وُيبعثوا لرتبية اجلانب اآلخر من اإلنسان فيأتون إىل الناس لريبىوهم(

ا لسالم ينطبق عىل ورثتهم من اهلداة الذين متثلوا تعاليم  وما ذكره عن األنبياء عليهم 

 

 . 45ية، ص ( منهجية الثورة اإلسالم1) 
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ا أحسن مثال معرب عنها، وهلذا نجد قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية وأنبيائهم يف سلوكهم؛ فصار

يرجعون كثريا إىل ذكر ما ورد يف سلوكهم أو أقواهلم من معان تربوية، كام فعل اإلمام اخلميني  

 ن حديثا[يف كتابه املشهور ]األربعو

وهو من أوائل كتبه، وقد قال يف مقدمته مشريا إىل غرضه منه: )كنت أحدث نفيس منذ  

فرتة، بأن أمجع أربعني حديثا من أحاديث أهل بيت العصمة والطهارة، املدونة يف الكتب املعتربة  

العامة،  لألصحاب والعلامء رضوان اهلل عليهم، وأن أرشح كلى حديٍث رشحًا يتناسب وفهم  

ومن هذا املنطلق كتبتها باللغة الفارسية كي ينتفع منها الذين ينطقون بالفارسية، ولَعيلى بذلك 

ـ أصبح ممن يشمله احلديث الرشيف خلاتم األنبياء حيث يقول: )من حفظ من  ـ إن شاء اهلل 

 ( 2)فقت للبدء بذلك(إىل أن و  (1) أمتي أربعني حديثا ينتفعون هبا بعثه اهلل يوم القيامة فقيها عاملا( 

التفاصيل   وهو هلذا يذكر دائام بالعودة إىل هدهيم لالهتداء به، وعدم االكتفاء بمعرفة 

التي تؤرخ هلم، ومن األمثلة عىل ذلك قوله ـ يف الدعوة ملراعاة النواحي الروحية واملعنوية يف  

وي ويتفكر  عليها  وحيافظ  األمور  هذه  يراقب  أن  القلب  )ويشارط  ـ:  أحوال  الصالة  يف  تدبر 

يتعاملون مع   كانوا  الصالة وكيف  يف  حاالهتم  كانت  كيف  أهنم  السبل  الدين وهداة  أعاظم 

مالك امللوك، ويتخذ من أحوال أئمة اهلدى أسوة لنفسه، ويتأسى هبؤالء األعاظم وال يكتفي  

رهم  من تاريخ حياة أعاظم الدين وأئمته بسنة وفاهتم ويومها وسنة تولدهم ويومه ومقدار أعام

التي ال ترتتب عليها فائدة جليلة، بل يكون عمدة سريه يف   الرشيفة وأمثال تلك من األمور 

سريهم اإليامين والعرفاين وسلوكهم، كذلك أنه كيف كانت معاملتهم يف العبودية وكيف كان 

كلامهتم   من  تستفاد  التي  العرفانية  مقاماهتم  كانت  مقدار  وأي  اهلل  إىل  السري  يف  مشيهم 

 

 . 99، ح2( عيون أخبار اإلمام الرضا ج1) 

 . 5( األربعون حديثا، ص2) 
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  (1)ازية(اإلعج

باآلمال   واملغرورون  الطبيعة  الغفلة وسكر  أهل  نحن  إنىنا  أسفا،  )فيا  متأسفا:  قال  ثم 

خلفاء الشيطان اخلبيث يف مجيع األمور وال نستيقظ أبدا من النوم الثقيل وال نخرج عن النسيان 

واكتفينا   الكثري وإن استفادتنا من مقامات أئمة اهلدى ومعارفهم قليلة، بل وال يشء يذكر أصال

عليهم   األنبياء  لبعثة  غاية  هو  بالكلية عام  النظر  ورصفنا  والصورة  بالقرش  حياهتم  تاريخ  من 

 (2)السالم، ويف احلقيقة ينطبق علينا املثل املعروف )استسمن ذو ورم(

ثم راح يذكر بعض الروايات يف هدهيم يف الصالة مقدما هلا بقوله: )ونحن نذكر يف هذا  

الروا بعض  املؤمنني  املقام  االخوان  لبعض  التذكر  حيصل  فلعله  الباب  هذا  يف  الواردة  يات 

قام إىل الصالة تغريى لونه فاذا  إذا   ي أن اإلمام السجاد كان وواحلمد هلل وله الشكر.. ومنها ما ر

قام  إذا    ين رأيت عليًا بن احلسني إسجد مل يرفع رأسه حتى يرفض عرقا.. وقيل لإلمام الباقر:  

الصالة غيش فقال: واهلل  إىل  آخر،  لون  لونه  بني  إ  يقوم  الذي  يعرف  كان  احلسني  بن  عليًا  ن 

 ( 3) يديه(

هذه   يف  الرشيفة  )واألخبار  بقوله:  عليها  عقب  التي  الكثرية  الروايات  من  وغريها 

التذكر   ألهل  كفاية  منها  ذكر  فيام  التفكر  ويف  الرسالة،  هذه  تسعها  أن  من  أكثر  املوضوعات 

القيام بني    والتفكر بالنسبة إىل القلبية واملعنوية وكيفية  اآلداب الصورية وبالنسبة إىل اآلداب 

يدي اهلل.. وتفكر يف حاالت عيل بن احلسني )اإلمام السجاد( ومناجاته مع احلق تعاىل وأدعيته  

اللطيفة التي تعلىم آداب العبودية لعباد اهلل تعاىل، ال أقول أن مناجاهتم عليهم السالم كانت  

لعباد فإن هذا الكالم بال مغزى وباطل صادر من اجلهل ملقام الربوبية، ومعارف أهل  لتعليم ا

 

 .  280( اآلداب املعنوية للصالة، اإلمام اخلميني، ص 1) 

 . 280، ص املصدر السابق( 2) 

 . 280، ص املصدر السابق( 3) 
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الناس وقد جتلت عظمة احلق وجالله يف   أكثر من مجيع  البيت فإن خوفهم وخشيتهم كانت 

قلوهبم أكثر من الكل ولكني أقول: البد أن يتعلم عباد اهلل منهم كيفية العبودية والسلوك إىل  

ذا قرأوا أدعيتهم ومناجاهتم فال تكون القراءة لقلقة اللسان بل يتفكرون يف كيفية  إاهلل تعاىل، ف

تعاملهم مع احلق وإظهارهم التذلل والعجز واحلاجة للذات املقدسة ولعمر احلبيب أن عيل بن 

احلسني من أعظم النعم منى هبا ذات احلق املقدسة عىل عباده وأنزله من عامل القرب والقدس  

تفهيم   رنا هذه ألجل  ملاذا ما قدى النعيم.. واذا سئلنا  يومئذ عن  العبودية ولتسألنى  عباده طرق 

النعمة وما استفدنا من هذا الرجل العظيم؟ فال حتري جوابا غري أن ننكس برؤوسنا ونحرتق  

 ( 1) وال ينفع حينذاك الندم( ،بنار الندامة واألسف 

ال باألدوار  كثريا  ر  يذكى اخلامنئي  اإلمام  نجد  ومن  وهكذا  اهلدى،  ألئمة  للوالء  رتبوية 

، داعيا الشعراء واملداحني إىل  األمثلة عىل ذلك قوله يف ذكر ميالد فاطمة بنت رسول اهلل  

تعميق املعاين الرتبوية أثناء مدحهم ألئمة اهلدى: )إن أحد العوامل التي يمكن أن تؤدي هذا 

ية بصورة واضحة ونرش حمبة أهل  العمل الكبري هو نرش املعارف اإلسالمية واملعنوية والثور

البيت عليهم السالم مهام أمكن يف القلوب ويف أرواح الناس، وهذه مسؤولية ملقاة اليوم عىل  

لون جزء منها، وهو جزء مهٌم أيضًا.. هبذه العني انظروا إىل مهنة   عاتقنا مجيعًا، فاملداحون يتحمى

اح؛ فعندما تقفون هناك من أجل القراءة اشعروا أ نكم قد وقفتم كمبلىغني للدين وكحملة  املدى

للحقائق الدينية يف أعظم األساليب تأثريًا، فلو ُوجد هذا الشعور سيضيق جمال اختيار الشعر،  

 (2)وكذلك كيفية األداء ومن يريد أن يؤدي هذه املسؤولية، ال بد من ذلك(

اح عىل أنه معلىٌم يريد أن يعلىم   مستمعه شيئًا.. فإذا  ويقول: )عليكم أن تنظروا إىل املدى

 

 . 283، ص املصدر السابق( 1) 
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فوا بفاطمة   كنتم تتلون الشعر فليكن شعر املعرفة، شعرًا تعليميًا.. افرضوا أنكم تريدون أن تعرى

منها دروس   الشاب  أو  املرأة  أو  املسلم  يستلهم  بذلك بحيث  فقوموا  السالم،  الزهراء عليها 

د القداسة والطهارة احلياة، فيشعر يف قلبه باخلشوع واخلضوع والتعلىق جتاه هذه املرأة ا لتي جتسى

واحلكمة واملعنويات واجلهاد.. هذه هي طبيعة اإلنسان، فنحن تابعون للكامل ونصبو إليه؛ فلو  

ن، فإننا سننجذب إىل من هو صاحب هذا  متكنىا من إجياد الكامل يف أنفسنا سنفعل، ولو مل نتمكى

هراء ويف أمري املؤمنني ويف األئمة  الكامل وبشكٍل طبيعي؛ فنقوم ببيان هذا الكامل يف فاطمة الز 

األطهار للمستمعني، حتى يرتوي مستمعنا من هذه املعرفة التي تشبه املاء الزالل الذي يأتيه يف  

كان يف قالب الصوت احلسن واللحن إذا    قالب الشعر ويف قالب الكالم املوزون وخصوصاً 

ال يقدر عليه الكثري من اخلطباء    الصحيح واجليىد؛ فيرسي إىل كل أجزاء بدنه، ومثل هذا العمل

 ( 1) أو الفنانني أو املعلمني ولكنكم قادرون عليه لو قمتم به(

ذكره   ما  هنا  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  ذكره  ما  إىل  نضيف  أن  الشهيد  ونحب 

  دور تعميق الوالء الروحي ألئمة اهلدى يف حتقيق الرتبية والتزكيةعىل  األدلة العقلية  من  مطهري  

( قال يف مقدمته:  ـ وهو  والرتقية، وقد ذكر ذلك يف بحث مفصل،  إنى أهم بحث من بحوثنا 

كان حب األولياء والصاحلني يعترب هدفًا بحد ذاته  إذا    بحثنا األصل يف الواقع ـ هو معرفة ما 

..  يةاإلنساناألخالق وكسب السجايا والفضائل    إصالح والوسيلة الفضىل لتهذيب النفس و

يواين، يتوجه كلى اهتامم العاشق وعنايته إىل صورة احلبيبة وتناسق أعضائها ومجال  يف احلب احل

جتذب   الىتي  هي  الغريزة  تكون  احلب  ويف هذا  وطراوة برشهتا،  فيه    اإلنسانمالحمها  وتلهب 

ا احلب  ..  الرغبة، ولكن بعد أن يشبع شهوته خيبو ذلك اللهيب وتربد حرارته وتنطفىء شعلته  أمى

إنى احلب هو الىذي يشاكل    ..و احلياة وهو الىذي يصنع األتباع الطائعني، كام قلنا ، فهاإلنساين
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من  ونسخة  احلبيب  مظاهر  من  مظهرًا  يكون  ألن  املحب  فيسعى  واملعشوق،  العاشق  بني 

 ( 1) (سلوكه

الذي  نصريالدين الطوس  ثم استشهد لذلك بام قاله فالسفة األخالق، ومنهم العالمة  

)والنفساين هو الىذي يكون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق لنفس    يف رشح إشارات ابن سينا: قال  

ا آثار صادرة عن نفسهاملعشوق يف اجلوهر، ويكون أكثر اعجابًا بشامئل املعشوق أل  وهو    ..هنى

 ( 2) (نة شيقة ذات وجد ورقة، منقطعة عن الشواغل الدنيويةجيعل النفس لي

نحو املشاهبة واملشاكلة، وما فيه من قدرة    اإلنسانفاحلب يسوق  ثم علق عليه بقول: )

املحبوب  بشكل  يكون  املحب  املحبوب    .. جتعل  بني  تصل  الىتي  الكهرباء  كأسالك  احلب 

ولذلك أوىل  ..  املحبوب أمهية بالغة  وهلذا كان الختيار  ،فتنقل إليه صفات املحبوب   ؛واملحب

اهتاممًا كبريًا بموضوع اختيار األحبة واألصدقاء، وقد وردت يف ذلك آيات وروايات  اإلسالم  

كثرية، ألنى الصداقة تصطنع الصبغة وتصطنع اجلامل، وتصطنع الغفلة، فحيثام ألقت بأشعتها 

 (3) (قلبت العيوب فنونًا، وأحالت األشواك وردًا ورحياناً 

ثم استعرض املدارس األخالقية ووسائلها املختلفة يف الرتبية، مبينا أن أجداها وأقرهبا  

 إىل حتقيق أغراضها تلك التي تستعمل احلب والوالء الصادق.

هنالك  وقد رضب مثاال لذلك باملدارس التي تعتمد العقل املجرد يف الرتبية، فقال: )

األخالق، كام أن هناك مدارس خمتلفة لذلك، منها مدرسة    إصالحعدة طرق لتهذيب النفس و

ال أن يدرك فوائد   إصالحسقراط الىتي ترى أنى عىل املرء أن يعتمد العقل يف   نفسه، فيلزمه أوى

الصفات   عن  بالبحث  العقل  آلة  بواسطة  يقوم  ثمى  األخالق،  اختالل  ومضار  النفس  تزكية 
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يقتلع   أنفه واحدة واحدة، املذمومة واحدة واحدة فيقتلعها كام  أو    املرء الشعريات من داخل 

أرضه،  من  الضارة  احلشائش  يقتلع  الىذي  أحجار أو    كالزارع  من  فيه  مما  قمحه  ينظف 

سلوب  وعىل وفق هذا األ.. وصخريات بيده، وبذلك يكون قد نظف بيدر حياته من الشوائب 

والتفكري لكي يمكن بالتدريج إزالة املفاسد الصرب واجللد والدقة يف احلساب  والبدى من االلتزام  

األخالقية وتنقية ذهب الوجود من أوشابه، ولربام أمكن القول بأنى ذلك غري متيرس للعقل أن  

به  يريدون  ..  يضطلع  والتفكري  إصالحالفالسفة  والفكر  العقل  يقولون    .. األخالق من  فهم 

يؤد اللذان  مها  الناس  نظر  يف  والقناعة  العفة  إن  عزة  مثال:  إىل  وإنى   اإلنسانيان  وشخصيته، 

ة والقدرة، وإنىه كذا .. أو  الطمع واجلشع مها باعثا الذلة والضعة يقولون: إنى العلم سبب القوى

طريق   يف  رساج  وإنىه  سليامن(  ملك  )خاتم  وإنىه  ويكشف    اإلنسانوكذا،  الطريق  له  ينري 

 (1) (املهاوي

الشك يف أن  ناس من استعامله، فقال: )ثم بني صعوبة هذا املسلك، وعدم متكن مجيع ال

ولكن الكالم يدور عىل قيمة هذه الوسيلة بالقياس    ، هذا طريق صحيح، وأنى هذه وسيلة جيدة

إىل وسيلة ُأخرى، كالقول بأن السيارة وسيلة جيدة، ولكن ينبغي معرفة درجة جودهتا بالنسبة  

عقل من حيث عمله اإلرشادي، أي نحن ـ قبل كلى يشء ـ ال نجادل يف قيمة ال..  للطائرة مثال

إىل أي مدى تكون االستدالالت العقلية قادرة عىل اظهار الواقع يف القضايا األخالقية ومدى 

صحتها  وعدم  األخالقية    ،صحتها  الفلسفية  املدارس  أن  هو  نقوله  أن  نريد  الىذي  ولكن 

من حدود البحث  والرتبوية ال تعد وال حتىص، وما زالت هذه القضايا االستداللية تدور ض 

 ( 2)(واختالفات وجهات النظر 
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ويف مقابل هذه املدرسة ذكر املدارس الصوفية التي تعتمد احلب والوالء وسيلة للرتبية،  

العقل واالستدالل بطريق  فقال: ) قالوا باستبدال طريق  العرفان والسري والسلوك  إنى رجال 

حبل حبه والوالء له يف عنق قلبك،  الكامل، ضع    اإلنسانيقولون: ابحث عن    .. املحبة والوالء

 (1)(فذلك أقل خطرًا من االستدالل وأرسع يف بلوغ املرام

من حيث املقارنة  ثم بني الفرق بني املدرستني العقلية والصوفية يف هذا املجال، فقال: )

ام تكونان كاملكائن اليدوية القديمة واملكائن اآللية احلديثة  تأثري  إنى   ..بني هاتني الوسيلتني فإهنى

  ، قوة احلب والوالء يف إزالة الرذائل األخالقية من القلب أشبه بتأثري املواد الكياموية عىل املعادن

بظفره ال  بالتيزاب،  الطباعية  احلروف  أطراف  يزيل  مثال  )الكاليش(    .. بالسكني أو    فصانع 

ت احلديد عن املفاسد األخالقية أشبه بمن يريد أن يفصل ذرا  إصالحولكن تأثري قوة العقل يف  

قوي  مغناطيس  بيده  كان  لو  إذ  السبيل؟!  هذا  يف  وتعبه  عناؤه  سيكون  فكم  باليد،  الرتاب 

..  الستطاع بإدارة املغناطيس دورة واحدة يف الرتاب أن جيتذب كلى ذرات احلديد مرة واحدة

 ( 2) (إنى قوة املحبة والوالء هي املغناطيس الىذي جيمع الصفات الرذيلة ويلقي هبا بعيداً 

( فيقول:  والتجربة،  بالواقع  ذلك  عىل  األطهار  ويستدل  حب  أنى  العرفان  أهل  يرى 

فلو أصبح املرء    ؛والكاملني والوالء هلم يعمل كاجلهاز اآليل الىذي جيمع الرذائل ويطرحها جانباً 

والنبوغ الصفاء  لكان يف أحسن حال من  الطريق  ..  جمذوبًا بحقى  الىذين سلكوا هذا  إنى  نعم، 

ولقد دلت    ،األخالق من قوة احلب واعتمدوا يف ذلك عىل قدرة العشق والوالء   إصالحطلبوا  

وحبهم    التجارب عىل أنى مطالعة مئات الكتب األخالقية مل تؤثر بقدر أثر مصاحبة الصاحلني

 (3)(ومتابعتهم يف الروح 
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( مشيتهم  أحيانا    نرىويقول:  طراز  يف  حتىى  أتباعهم  يقلدهم  الىذين  العظامء  بعض 

إنى هذا التقليد ليس اختيارًا، بل هو طبيعي حيدث بغري    .. ومالبسهم وتعاملهم وطريقة حديثهم 

فتعمل عىل أن جتعله يف  وعي وبتأثري قوة احلب والوالء الىتي تؤثر يف مجيع أركان وجود املحب،  

باحلبيب  أشبه  األحوال  يريد  ،  مجيع  امرىء  كلى  فعىل  أحد    إصالحوهلذا  يبحث عن  أن  نفسه 

اً   ( 1)(رجال احلقيقة فيمحضه حبه لكي يستطيع أن يصلح نفسه حقى

ويذكر من األمثلة عىل ذلك ما حصل جلالل الدين الرومي ولقائه بشمس التربيزي،  

 رجال عظام أثار حب الكاملني والوالء هلم ـ يف نظر املحبني يف األقل  ريخ إىلا يشري التفيقول: ) 

نىه مل يكن منذ البداية  أوالشاعر )رومي( واحد من ُأولئك، إذ    ..ـ ثورة يف أرواحهم ونفوسهم 

ولكنه منذ اليوم    ،كان عاملًا هادئًا منرصفًا إىل التدريس يف زاوية من مدينته   ..هبذه احلرقة والثورة

ا شخص  الىذي  إىل  هذا  فأحاله  ووالءه،  وروحه  قلبه  له  وهب  التربيزي،  )شمس(  فيه  لتقى 

 ( 2)(خمتلف وأشعل يف قلبه النريان كالرشر إذ يصيب خمزنًا للبارود

والتعلق به من التأثري الرتبوي الكبري، فيقول:    وبناء عىل هذا يذكر ما حلب رسول اهلل  

 يسبق هلا مثيل من حب املسلمني وتعلقهم بشخص  ي نشاهد نامذج بارزة ملاإلسالميف التاريخ  )

اهلل   األنبياء    رسول  مدرسة  بني  االختالفات  من  واحد  احلقيقة  يف  السالم  وهذا  عليهم 

لألساتذة  يكون  أن  بغري  فحسب،  متعلمني  الطالب  يكون  هذه  ففي  الفالسفة،  ومدرسة 

ا األنبياء فنفوذهم  ..  ميذهالفالسفة أي تأثري يف نفوس طالهبم أكثر من تأثري أي معلم يف تل أمى

ع  يمن قبيل نفوذ احلبيب، ذلك احلبيب الىذي يكون قد نفذ إىل أعامق قلب حمبه واستوىل عىل مج 

 (3)(حياته ووجوده
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، قال:  وبعد أن استعرض األمثلة عىل ذلك من حب الصحابة املنتجبني لرسول اهلل  

تثري  اإلسالم  إنى من بني حقائق  ) الىتي  بإالتارخيية،  للتاريخ وعامل  دارس   اإلنسانعجاب كلى 

أحدثه   الىذي  االنقالب  ذلك  اجلاهلية اإلسالم  وباملجتمع،  حرب  املوازين    ؛يف  فبموجب 

بالطرق املألوفة يف الرتبية والتعليم، يتطلب جمتمع كذاك إىل ميض زمان واحلسابات العادية و

خمتلف جديد  جيل  ويرتبى  والفساد  الرذائل  ألَِف  الىذي  القديم  اجليل  ينقرض  حتىى    ، طويل 

ا مثل ألسنة اللهب حترق   ولكننا هنا ينبغي أال نغفل عن قوة اجلذب واالنجذاب الىتي قلنا: إهنى

يعشقونه العشق كلى العشق، وإنى   ان أغلب أصحاب رسول اهلل  ك..  املفاسد من جذورها 

فغريوا  قصرية،  فرتة  يف  الطويل  الزمن  ذلك  هلم  طوت  الىتي  هي  ركبوها  الىتي  احلب  مطية 

 ( 1) (جمتمعهم يف أقرص وقت

ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم    ﴿ وبناء عىل هذه املقدمة، راح يفرس املعاين الرتبوية الواردة يف قوله تعاىل:  

َة يِف اْلُقْرَبى  هنا يتبادر للذهن هذا السؤال: ملاذا مل  )  ، فيقول:[ 23]الشورى:    ﴾َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ املََْودَّ

 (2)(أجرًا من الناس هو حب أقربائه األدنني؟  يطلب األنبياء السابقون أي أجر، وطلب نبيىنا  

ُقْل َما َسَأْلُتُكْم  ﴿   السؤال بقوله: القرآن نفسه جييب عىل هذا  ثم أجاب عىل ذلك بقوله: )

 َشِهيدٌ 
ٍ
ء أي إنى ما طلبته  ..  [ 47]سبأ:    ﴾ِمْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعىَل اهللَِّ َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

 إصالح من أجر إنىام يعود نفعه عليكم، إذ أنى هذه املودة ليست سوى ذريعة تتوصلون هبا إىل  

هذا هو األجر، ولكنه يف احلقيقة خري آخر أعرضه عليكم،    .. اإلنساين  التكامل  ذواتكم وإىل 

فحبهم    .. ُأناس طاهرو الذيل غري ملوثني  اهلل    وذلك ألنى أهل البيت وذوي قربى رسول 

إنى حبهم هو اإلكسري الىذي يقلب    ..والتمسك هبم ال يعني سوى طاعة اهلل والتزام الفضائل
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 ( 1) (املاألحوال ويوصل إىل الك

  ثم ذكر النواحي التي تستدعي حب العرتة الطاهرة، وأهنا ال تتعلق بقرابتهم للنبي  

فقط، وإنام بالقيم التي كانوا يمثلوهنا، وقد رضب مثاال عىل ذلك باإلمام عيل، الذي ورد يف  

 ( يقول:  حبه،  عىل  احلث  والشيعية  السنية  ومعشوق  املصادر  القلوب  حمبوب  عيلى  كان  لقد 

فيم امتياز عيلى بحيث أثار العشق فوهلت به القلوب، فاصطبغ بصبغة  ..  الناس، فلامذا؟ وكيف؟ 

حيًا   اخلالدة؟  احلياة تراه  بل  مات،  قد  حتسبه  وال  منه،  القرب  شديدة  ا  هنى القلوب  ترى  ملاذا 

 ( 2) (يرزق؟

الشك أن مبعث احلب فيه ليس جسمه، ألنى  ثم أجاب عىل هذه التساؤالت بقوله: ) 

  إنى حبه ليس من قبيل حب األبطال الشائع يف  ..جسمه مل يعد اآلن بيننا، وما كنا أحسسنا به

األخالقية    ..األُمم الفضائل  حلبنا  تابع  عليىًا  حبنا  إنى  قلنا:  إن  الصواب  جانبنا  قد  نكون  كام 

الكامل،    نسانصحيح أنى عليىًا كان جتسيدًا لإل  ..يةاإلنسانية، وإنى حب عيلى هو حب  اإلنسانو

ولكن لو أنى مجيع الفضائل الىتي امتاز هبا  ..  ية الساميةاإلنسانحيب مثل    اإلنسانوصحيح أنى  

واملحبة،  عيلى  واألدب،  والتواضع،  الذات،  ونكران  والتضحية،  والعلم،  احلكمة،  من   

واحرتام   احلرية،  وحب  واحلرية،  والعدالة،  الضعيف،  بيد  واألخذ  ،  اإلنسان والعطف، 

لو أنى كلى ما ..  واإليثار، والشجاعة، واملروءة، والفتوة نحو العدو، والسخاء واجلود والكرم

ئل مل يكن مصطبغًا بالصبغة اإلهلية، ملا كان عىل هذا القدر الىذي نراه عليه  حتىل به عيلى من الفضا 

للحب واجتذاب  لالنفعال  استثارة  من  باهلل  ..اليوم  مرتبطًا  لكونه  حمبوب  قلوبنا   ..فعيلى  إنى 

 (3)(ترتبط يف أعامقها، وبغري وعي منا، باهلل
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وطبعا ال يمكننا يف هذا املحل املخترص أن نذكر كل ما ورد عن قادة الثورة اإلسالمية  

التفاصيل   ذكر  من  قصدنا  ولكنا  الطاهرة،  العرتة  بحب  املرتبطة  الرتبوية  القيم  من  اإليرانية 

السابقة، وخصوصا ما ذكره الشهيد مطهري الرد عىل الذين يتومهون أن الوالء جمرد دعاوى 

 الرتبية والصالح. يمة هلا يف الواقع، مع أهنا وسيلة من أكرب وسائل فارغة ال ق

 . الوالء وأدواره احلركية: 2

مثلام اهتم قادة الثورة اإلسالمية بإبراز اجلانب احلركي لألنبياء عليهم السالم يف مواجهة  

أئمة    الظلم والطغيان، وإقامة العدل والقسط، نجدهم كذلك هيتمون بإبراز هذا اجلانب يف سري

 اهلدى، باعتبارهم الورثة احلقيقيني املمثلني للنبوة يف أمجل صورها. 

بمسرية   احلركية  ومسريهتم  السالم  عليهم  األنبياء  ذكر  بني  يقرنون  نجدهم  وهلذا 

األنبياء عليهم   ُبعث  )لقد  اخلميني:  اإلمام  قول  األمثلة عىل ذلك  أوصيائهم وورثتهم، ومن 

املجتمع  بالفرد من أجل  التضحية  ينبغي  أنَّه  دون  يؤكِّ املجتمع وكلىهم كانوا  السالم إلصالح 

عظياًم، وحتىى لو كان الفرد أعظم من يف األرض فإذا اقتضت مصلحة املجتمع    مهام كان الفرد 

ى بنفسه   ي.. وعىل هذا األساس هنض سيىد الشهداء وضحى التضحية هبذا الفرد فعليه أن يضحى

وأصحابه وأنصاره، فالفرد يفدي يف سبيل املجتمع فإذا توقىفت مصلحة املجتمع عىل تضحيته  

العدال إنى  التضحية،  الناس  وجب  بني  ق  تتحقى أن  ينبغي  بِاْلِقْسِط    ﴿ ة  النَّاُس  ]احلديد:   ﴾لَِيُقوَم 

25 ])﴾(1) 

وكان يقول: )إنى حياة سيىد الشهداء وحياة اإلمام املهدي ومجيع األنبياء من آدم عليه  

كانت تدور حول حمور إرساء وإقامة حكومة العدل يف مقابل  السالم حتىى الرسول اخلاتم  
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 ( 1) الظلم(

هكذا نجده يف كل املناسبات يذكر األمة والشيعة خصوصا هبذه األدوار املغيبة عن  و

العقل املسلم، والتي حرصت أدوار األئمة يف بعض الشؤون دون أن متتد هبا إىل الواقع بجميع 

ة   ين اإلسالميى  اهلدى  نواحيه، يقول يف ذلك: )إنىنا نفخر ألنى أئمى ُسجنوا وُنفوا من أجل تعايل الدِّ

من أجل تطبيق القرآن الكريم الىذي يعترب أنى تشكيل حكومة العدل أحد أبعاده، واستشهدوا و

 ( 2) يف النهاية يف طريق اإلطاحة باحلكومات اجلائرة وطواغيت زماهنم(

من   واحدة  )إنى  فيقول:  اهلدى،  ألئمة  الصادق  الوالء  خصائص  من  هذا  أن  ويذكر 

البداية وح الذاتيىة منذ  التشيُّع  الدكتاتوريىة  خصائص  املقاومة واالنتفاض بوجه  اليوم هي  تىى 

 ( 3) (والظلم، حيث ُيشاهد ذلك عىل طول تاريخ الشيعة

وهكذا نجده يف املناسبات املختلفة املرتبطة بأئمة اهلدى، ال يكتفي بالرسد املؤثر كعادة  

ا وإحيائها أصحاب جمالس العزاء، وإنام يضم إىل ذلك تبيان األدوار احلركية، وكيفية جتسيده

ة وخروجه منها بتلك  يف الواقع، ومن األمثلة عىل ذلك قوله: )إنى جميء سيىد الشهداء إىل مكى

ة كان احلسني   احلال يعدى حركة سياسيىة كبرية، ففي الوقت الىذي كان فيه احلجيج يدخلون مكى

وهي الىتي    ُيغادرها وهي حركة سياسيىة، فكلى سلوكات احلسني وأعامله كانت سياسيىة إسالمية

 .(4)قضت عىل بني أميىة ولوال ذلك الدم لكان ُسِحق اإلسالم وانتهى(

ُقْل إِنَّاَم َأِعُظُكْم بَِواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا هللَِِّ  ﴿ وهو يفرس حركات األئمة من خالل قوله تعاىل:  

ف دين قام أمري املؤمنني هلل عندما شاهد دين اهلل يف خطر وأنى مع، فيقول: ) [ 46]سبأ:   ﴾ اوية حُيرِّ
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اهلل ونفس اليشء بالنسبة لسيىد الشهداء فقد قام هلل وهذا أمر ال خيتص بزمن معنيى إنى موعظة  

 ( 1) اهلل دائميىة(

ويقول عن حركة اإلمام احلسني: )عندما يرى سيىد الشهداء أنى حاكاًم ظاملًا جائرًا حيكم  

ح ويقول إنى من ُيشاهد حاكاًم جائ رًا حيكم بني الناس ويظلمهم فيجب عليه أن  الناس فإنىه ُيرصِّ

يقف بوجهه ويمنعه بقدر استطاعته.. إنى بضعة أنفار مل يكونوا شيئًا ُيذكر أمام ذلك اجليش،  

ة   م دمه حتىى ُيصلح هذه األمى ولكنىها املسؤوليىة والتكليف إذ كان جيب عليه أن ينتفض، وُيقدِّ

م دمه ودم أوالده، وكلى ما يملك من وحتىى يقيض عىل راية يزيد، وهذا ما قام به   فعاًل فقد قدى

 ( 2) أجل اإلسالم(

اإلسالم   سمعة  إىل  بأعامهلم  ُيسيؤون  هؤالء  أنى  الشهداء  سيىد  رأى  )عندما  ويقول: 

وأن   واجلور  بالظلم  وحيكمون  املعايص  ويرتكبون  الرسول  خالفة  باسم  صورته  هون  وُيشوِّ

ُيامرس هذه األعامل، فرأى من    انعكاس ذلك عىل الصعيد العامليى هو أنى خليفة رسول اهلل 

حتىى لو أدىى األمر إىل مقتله، املهمى هو إزالة ما تركه معاوية وابنه من   واجبه أن ينهض ويثور

 ( 3) آثار عىل اإلسالم(

وهو أثناء ذلك يرد عىل تلك التشوهيات التي فرست هبا حركة اإلمام احلسني، فيقول:  

قد كانت  )لقد ُقتل سيىد الشهداء ومل يكن طامعًا يف الثواب، فهو مل يعر هذا األمر كثري االهتامم، ل

ين وإلحياء اإلسالم ودفع عجلته إىل األمام(  ( 4)هنضته إلنقاذ الدِّ

ويتحدث عن الثامر املباركة لتلك الثورة، فيقول: )لكن إرادة اهلل تبارك وتعاىل شاءت ـ  
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وما تزال ـ أن خيلد اإلسالم املنقذ للشعوب والقرآن اهلادي هلا وأن حتييه دماء شهداء من أمثال  

ة وتذكار الوالية  أبناء الوحي   وتصونه من أذى الدهر، منذ بعث احلسني بن عيلى ـ عصارة النبوى

ة النبيى األكرم   ته فداء لعقيدته ومن أجل أمى ي بنفسه وبأرواح أعزى العظيمة كي    ـ كي ُيضحى

وتصون  اهلل  دين  شجرة  لرتوي  دفىاقة  وجتري  التاريخ  امتداد  عىل  تغيل  الطاهرة  دماؤه  تبقى 

ين.. لقد أثمرت شهادة سيىد املظلومني وأتباع القرآن يف عاشوراء خلود  الوحي وحتفظ م عامل الدِّ

ة للقرآن الكريم(  (1)اإلسالم وكتبت احلياة األبديى

ويقول: )لوال سيىد الشهداء الستطاع هؤالء تقوية وتدعيم نظامهم الطاغويتى وألعادوا  

املباركة لكنىا أنا وأنتم اآلن مسلحني من الوضع إىل ما كان عليه يف اجلاهليىة، لوال هذه الثورة  

.. لقد أنقذ اإلمام احلسني اإلسالم(  ( 2) النوع الطاغويتى ال عىل النهج احلسينيى

الوعي   منها  ليشكل  اهلدى،  أئمة  بحياة  املرتبطة  والتفاصيل  اجلزئيات  كل  يتتبع  وهو 

ال سيىد  أفهمنا  )لقد  يقول:  الناس،  كل  ومن  احلركة،  برضورة  بيته  اجلامهريي  وأهل  شهداء 

وأصحابه أنى عىل النساء والرجال أالى خيافوا يف مواجهة حكومة اجلور، فقد وقفت زينب يف  

ض له مجيع بني أميىة   مقابل يزيد ـ ويف جملسه ـ ورصخت بوجهه وأهانته وأشبعته حتقريًا مل يتعرى

ثا وخطبا يف ا عليها السالم والسجاد عليه السالم حتدى  الناس أثناء الطريق ويف  يف حياهتم؛ كام أهنى

د أنى األمر ليس   اد املنرب وأوضح حقيقة القضيىة وأكى الكوفة والشام، فقد ارتقى اإلمام السجى

هوا سمعتهم وحاولوا أن يتىهموا   ، وأشار إىل أنى األعداء قد شوى قيامًا ألتباع الباطل بوجه احلقى

اد  ..    احلسني باخلروج عىل احلكومة القائمة وعىل خليفة رسول اهلل  لقد أعلن اإلمام السجى

 ( 3)احلقيقة برصاحة عىل رؤوس األشهاد وهكذا فعلت زينب أيضًا(
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وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يسري عىل درب أستاذه يف استثامر اجلانب احلركي من سري  

أئمة اهلدى يف الدعوة إلصالح الواقع بجميع جوانبه، وله يف ذلك نظرية رائعة جدا يفرس هبا  

كل   عىل  يرد  بذلك  وهو  واحد،  شخص  وكأهنم  الزاوية،  هذه  من  اهلدى  أئمة  كل  حركة 

التلبيسات والشبهات واملفاضالت التي جيرهيا البعض عىل األئمة دون اهتامم بالظروف التي  

 مر هبا كل إمام، والتكليف الرشعي املناط به. 

من املحارضات   عبارة عن جمموعة[، وهو  سنة  250بعمر   وعنوان الكتاب هو ]إنسان

هنا   ودوى ألقاها  التي  اهلدىوالدراسات  أئمة  حول  اخلامنئي  لإلمام  اإلمام  العاملي  املؤمتر  يف   ،

 . م  1986الرضا عام  

ن  و )يتضمى كل  الكتاب  حلياة  كلىية  حتليلة  ملرحلة    إمامرؤية  التارخيي  املسار  إىل  بالنظر 

األئمة   باقي  مع  ومرتابطة  متكاملة  رؤية  إطار  ويف  سريهتم  إمامته،  غدت  بحيث  األطهار، 

واحد   مقصد  نحو  ومتواصلة  متىصلة  واحدة  ومرتابط حلركة  منسجم  عرض  بمثابة  اجلهادية 

ص  السياسية  ..  وغرض مشخى وهو هيدف بشكل أساس إىل تكوين رؤيا واضحة عن احلياة 

التي   السياسية  واملواجهة  اجلهاد  عنرص  عن  والبحث  الضوء  تسليط  وإىل  األطهار،  لألئمة 

 ( 1) (مت هبا حياهتم املباركة، واملقصد احلقيقي الذي كانوا يرمون الوصول إليهاتس

فكرة  و الرؤية  تدور  األئمة عىل  عىل  هذه  إىل  بأهداف  )النظر  حييا  واحد  م شخص  أهنى

املستوى املرحيل واالسرتاتيجي؛ يسعى دون كلل دة عىل  ملل للوصول إىل  أو    واضحة وحمدى

وقد  .. أهداف هذا الدين احلنيف والرسالة املحمدية األصيلة هذه األهداف، والتي هي نفسها 

  260للهجرة حتى عام   11، أي من سنة اهلدىعىل طول حياة أئمة    اإلنسانامتدت حياة هذا  

سنة، ومن هنا اقتبس عنوان هذا الكتاب؛ من كلامت القائد   250ًا بعمر إنسانللهجرة، ليكون 
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 ( 1)(نفسها 

التي   والظروف  املهمة،  النظرية  هذه  طرح  ألسباب  بيان  الكتاب  مقدمة  يف  ورد  وقد 

مل تقترص عىل الفرتة الزمنيىة الىتي    أئمة اهلدىإنى غربة  دعت إليها، حيث يقول اإلمام اخلامنئي: )

ت لعصور متامدية من بعدهمعاشوها يف حياهت والسبىب يف ذلك يرجع إىل إمهال    ،م، بل استمرى

و بل  ة  املهمى حياهتم األساساجلوانب  من  قد   .. ية  كثرية  ومؤلىفاٍت  كتبًا  هناك  أنى  د  املؤكى ومن 

،  أئمة اهلدىَحظِيت بمكانة رفيعة ال نظري هلا، وذلك ملا محلته يف طيىاهتا من روايات تصف حال  

لألجيال املتعاقبة من أخبار تصف سريهتم، ولكنى عنرص املواجهة السياسيىة احلادىة،  وملا نقلته  

طيلة   السالم  عليهم  اهلدى  ة  أئمى حلياة  املمتد  اخلطى  متثىل  طيىات    250والىتي  يف  قد ضاع  سنة، 

 ( الروايات واألحاديث، وذكر األحوال الناظرة إىل اجلوانب العلميىة واملعنويىة

املعاين احل التي تنطوي عليها حياة األئمة، فقال: )ثم ذكر  السامية  جيب علينا أن  ركية 

د ذكريات قيىمة وعظيمة حدثت يف التاريخ  أئمة اهلدىننظر إىل حياة     .. كدرس وأسوة، ال كمجرى

ق إالى باالهتامم والرتكيز عىل املنهج واألسلوب السياس من سرية هؤالء العظامء   وهذا ال يتحقى

 ( عليهم السالم 

ذ )ثم  فقال:  احلركي،  الطرح  اهتاممه هبذا  مبدأ  يف  كر  رغبة شديدة  عندي  أنا شخصيًا 

حياهتم من  املهمى  اجلانب  هذا  عىل  عام    ، االطىالع  كان  املسألة  هذه  بأمهيىة  شعرت  ة  مرى ل  وأوى

ومع أنىني قبل تلك الفرتة كنت أنظر إىل    ،م( أي يف مراحل املحنة الىتي سبقت الثورة  1971)

التوحيد وإقامة احلكومة  بع  أئمة اهلدى م شخصيىات جماهدة ومكافحة إلعالء كلمة  أهنى نوان 

ة الىتي وصلت إليها يف تلك الفرتة هي أنىه عىل الرغم من االختالف   اإلهلية، إالى أنى النقطة املهمى

ا    حتىى أنى بعض الناس ليشعر باالختالف الشاسع وبالتناقض فيها، إال  الظاهري بني سرَيهم  أهنى
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ت  عبارة   هـ أي انتهت ببداية    260إىل    هـ  11سنة ابتداًء من سنة    250عن مسرية واحدة استمرى

ة  ( 1) (الغيبة الصغرى لإلمام احلجى

( فقال:  الصحيح،  واالهتداء  االقتداء  يف  وتأثريها  النظرة،  هذه  قيمة  بني  هؤالء  ثم 

لذلك فإنىنا وبدل أن و   .. وال ينبغي الشكى بأنى هدفهم هو واحدٌ  .. العظامء كانوا شخصًا واحداً 

اد بصورة منفصلة عن األخرى، حتىى ال   ندرس حياة كلى من اإلمام احلسن واحلسني والسجى

الثالثة   ة  األئمى هؤالء  سرية  بني  والتعارض  التناقض  وجود  من  اخلطر  اخلطأ  هذا  فخى  يف  نقع 

، جيب أن نفرض وجود   ر    إنسانبسبب وجود هذا االختالف الظاهريى سنة  سنة، ويف    250عمى

ل قدٍم له عىل الطريق، حتىى قطعه عام    11 عندها سوف تصبح ،  للهجرة  260للهجرة وضع أوى

يملك   إنسانفإنى أيى    ،، العظيم، قابلًة للفهم والتفسري وفق هذا املنظاراإلنسانكلى حركات هذا  

ومواقف   تكتيكات  له  تكون  العصمة،  من  شيئًا  يملك  نقول  وال  واحلكمة،  العقل  من  شيئًا 

ة خالل حركته البعيدة املدى أنىه من الرضوريى أن ُيرِسع   اإلنسانوقد جيد هذا    ..موضعيىة خاصى

  . . حتىى أن يرتاجع تراجعًا حكياًم يف مواضع أخرىأو    يف حركته تارًة، وأن يبطئ تارًة أخرى،

، حركة  اإلنسانالعاقل واحلكيم والعارف سريى يف هذا الرتاجع، بالنظر هلدف هذا    اإلنسانو

مًا نحو األمام من هذا املنظار ُتعترب حياة اإلمام أمري املؤمنني، واإلمام املجتبى، واإلمام  ..  وتقدى

ة حتىى سنة   ة الثامنية من ولدهم، حركة واحدة ومستمرى  ( 2)(للهجرة  260احلسني، واألئمى

ثم ذكر مبدأ تشكل هذه الفكرة لديه، وأهنا كانت قبل انتصار الثورة اإلسالمية، فقال:  

( ( السنة  تلك  يف  التفتُّ  هذا 1971وقد  من  حياهتم،  دراسة  يف  ودخلت  األمر،  هذا  إىل  م( 

ةً  لت وجدُت أنى هذه الفكرة صائبةأخرى    املنظار، وعاودُت النظر مرى إنى االلتفات    ..وكلىام توغى
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،    ىل احلياة املستديمة هلؤالء العظامء من أهل بيت رسول اهلل  إ ه السياسى بالتالزم مع التوجى

رُت القيام هبذا األمر يستحقى أن ُيفرد له فصٌل خاصى  ، وقد قرى  ( 1) (مستقلى

( فقال:  عموما،  اهلدى  ألئمة  احلركية  األدوار  الكتاب  بداية  يف  خلص  سعي  وقد  كان 

ة ومنذ وفاة الرسو  هو إجياد وتأسيس حكومة إهليىة يف املجتمع   هـ  260وحتىى عام    ل  األئمى

عىاإلسالم ، وهذا هو األصل املدى وال نستطيع القول إنى كلى إمام كان بصدد تأسيس حكومة    ،يى

مستقبلية، أكان ذلك   إسالميةيف زمانه وعرصه، ولكن كلى إمام كان هيدف إىل تأسيس حكومة  

البعيد  املستقبل  حكومة    ..القريب أو    يف  تأسيس  كان  املجتبى  اإلمام  هدف  يف    إسالمية مثاًل 

القريب تأسيس حكومة  ..  املستقبل  إىل  اعتقادي، كان هيدف  اد، وبحسب  السجى اإلمام  ا  وأمى

ط، ولدينا شواهد يف هذا املجال نذكرها فيام بعد  إسالمية ا اإلمام الباقر    ..يف املستقبل املتوسى أمى

اإلمام   بعد شهادة  ا  وأمى القريب،  املستقبل  يف  حكومة  لتأسيس  أنىه سعى  كبري  احتامل  فيوجد 

هًا إىل املدى البعيداألمر    الثامن فأغلب الظنى أنى  إذًا، إنى هدف تأسيس احلكومة    ..صار متوجى

لتأسيسها وقيامها   املنشود  الزمن  دائاًم، لكن  ة  إماٍم إىل  كان نصب أعني األئمى كان خيتلف من 

 (2)(وهذا هو معنى النضال السياس  .. آخر 

ونحن ال نستطيع أن نذكر هنا تفاصيل األدلة الكثرية املهمة التي ذكرها، فهي حتتاج إىل  

بحوث مفصلة حوهلا لدورها يف التفسري احلركي لسري أئمة اهلدى، وتنزيل كل دور يف مرحلته  

 دا حركيا واقعيا، أكثر من دراسة حركة كل واحد منهم لوحده.اخلاصة به، مما يعطي لسريهم بع

بالتجديد   الثورة اإلسالمية  قادة  اهتامم  بيان مدى  وقصدنا األساس من ذكر هذا هو 

والتصحيح يف هذه اجلوانب، وهو ما أتاح هلم القيام بالثورة واالنتصار فيها، بخالف أولئك 
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وريني، وإنام راحوا ينتقدوهنم، ويتومهون أهنم يسريون املقلدين الذين مل يكتفوا بعدم منارصة الث

 عىل خالف هدي األئمة، كام سنرى. 

وعىل نفس املنهج نجد الفيلسوف الشهيد مرتَض مطهري يرشح بأسلوبه البديع األبعاد  

العملية واحلركية ملسرية أئمة اهلدى، وخصوصا حركة اإلمام احلسني، ويستثمرها يف التوجيه  

 بالثورة وحتقيق رشوطها.لكيفية القيام 

ومن ذلك قوله يف الرد عىل املتحمسني االنفعاليني الذين ال يضبطون حركاهتم بضوابط  

والعقل:   ثورة  )احلكمة  كانت  الكاملني  احلسني  اإلمام  لقد  واإلدراك  الوعي  عىل  قائمة 

أن يقال    لدى أصحابه، وال يمكن ملثل هذه الثورةأو    عند أهل بيته أو    برضورهتا سواء عنده هو

العاطفي مطلقًا، وملثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات  أو    عنها بأهنا وليدة االنفجار النفيس

 ( 1) (متعددة وخمتلفة وهي ليست أحادية الكنه واحلقيقة

إن إحدى  ومثل ذلك يرد عىل األخطأء التي تيسء فهم حركة اإلمام احلسني، فيقول: )

هو أنه أعطى أمهية زائدة عن احلد إىل    [لشهيد اخلالد]ا ب  ء التي وقع فيها مؤلف كتا خطأاأل

الكوفة] عامل   أهل  اإلمام    [ دعوة  يف هنضة  الرئييس  العامل  هذا احلسنيوكأنه  أن  واحلقيقة   ،

اعتباره  صح  فلو  التأثري  حيث  من  األصغر  العامل  كان  بل  األهم،  يكن  مل  ذكرنا  كام  العامل 

ثبت له عدم جدوى موضوع أهل الكوفة أن يتخىل   العامل الرئييس لكان عىل اإلمام بعد أن

باملعروف والنهي عن املنكر، لقد  األمر    عن كالمه ويستعد لتقديم البيعة ويرتك احلديث عن

بعد احلسني  اإلمام  الواقع بالعكس، إذ أن أكثر اخلطب محاسًة وثورية وإثارة ألقاها  األمر    كان

األمر    أنه يعمل كام يقتيض منه واجباحلسني    سقوط الكوفة بيد األمويني، وهنا يثبت اإلمام

باملعروف والنهي عن املنكر وأنه يعترب ذلك دافعه للهجوم، يعتربه أمرًا ثوريًا موجهًا لسلطة  
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 (1)(ذلك الوقت

 سادسا. التخلص من الدخيل والدخن: 

اإلسالمية   الثورة  لقادة  اإلصالحية  احلركية  للمسرية  الكربى  األركان  من  وهي 

اإليرانية، ذلك أن الواقع الذي انطلقوا منه هو نفس الواقع الذي يعيشه العامل اإلسالمي مجيعا،  

من  غريهم  مثل  مضطرين  كانوا  وهلذا  والوهن،  والضعف  التخلف  يف  سببا  كان  والذي 

والتحريف   والدخن  الدخيل  وأمهها  ذلك،  إىل  الداعية  األسباب  كل  مواجهة  إىل  املصلحني 

 ن. الذي وقع يف الدي

 . املفاهيم السلبية املرتبطة بالدين: 1

وهي األصول التي نشأت عنها كل التحريفات والدخن والدجل الذي وقع يف الدين،  

الدين  الثورة اإلسالمية اإليرانية يقسموهنا عادة إىل قسمني كبريين، أحدمها يلغي من  وقادة 

 منه اجلانب الروحي واملعنوي. جوانبه الواقعية بام فيها اجلانب السياس، والثاين يلغي 

وهلذا نراهم يركزون يف طرح كل القضايا عىل كال اجلانبني، باعتبارمها من مقاصد الدين  

 الرضورية. 

ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله اإلمام اخلميني عند ذكره جلذور التحريف التي وقعت يف  

قال:   فقد  باملحنةاإلسالم  ابتيل  )الدين،  البداية  عد  ،منذ  لإلسالموهي  ادراكهم  فالذين    ،م 

يفهموا  اإلسالم  درسوا   أبعادهاإلسالم  مل  من  أفكل واحد    ،بجميع  بعدًا  اإلسالم  بعاد  أدرك 

فقد كانت مجاعة من املتكلمني يف القرون   ،والقرآن الكريم طبقًا لذلكاإلسالم  وفرسى قضايا  

اإلسالم  ة يفهمون  من الفالسفأخرى    ومجاعة  ، حسب فهمها الكالمياإلسالم  السابقة تفرس  

بأن   يتصورون  كانوا  كانوا    ..مذهب فلسفي اإلسالم  كفلسفة  اذ  العرفاء  الثالثة هم  واجلامعة 

 

 . 29، صاملصدر السابق( 1) 



80 

 

 (1)(واستمرت هذه احلال حتى عصور متأخرة ،بالفهم العرفايناإلسالم يفرسون 

تلك   من  تنبع  كانت  املقدسة  بالنصوص  املرتبطة  والتفسريات  التأويالت  أن  بني  ثم 

)الفهوم   فقال:  اجلوانب،  تعترب اإلسالم قارصا عىل بعض  التي  التعرف عىل املحدودة  يتم  مل 

من وجهة نظر فهمها، وترجع كلى  اإلسالم  كلى طائفة كانت تدرس    ،بعادهأبمختلف اإلسالم  

وراق إىل تلك الورقة التي  ئمة إىل وجهة نظرها، وتعيد مجيع األواأل  خبار النبي  أاآليات و

كلى تلك املواضيع   ، يوجد فيها خرب عن البعد الدنيوي واحلكومي لإلسالم لذلك ال   ،دركتها أ

وعرفانية تكون أ   ،فلسفية  وكيف  فيه،  يعيشون  الذي  اليوم  هذا  يف  الناس  وظيفة  هي  ما  ما 

ء عن ذلك يف  ن يتعامل الناس مع الطبيعة؟ فال يوجد يش أ، وكيف جيب  اإلسالمية احلكومة  

املواضإ   ، كالمهم فقط  درسوا  العرفانية  هنم  واملسائل  الطبيعة  وراء  بام  ترتبط  التي  يع 

 ( 2) (والفلسفية

الواقعية،   جوانبه  عىل  اإلسالم  يقرصون  الذين  وهم  الثاين،  الصنف  موقف  ذكر  ثم 

فعمل هؤالء    ،ن وصل ذلك إىل هذه الطبقة املتأخرة أإىل  ويلغون منه جوانبه املعنوية، فقال: )

من   العكس  أي  أعىل  الطأولئك،  هذه  األن  تركت  والعرفانية  بقة  والفلسفية  املعنوية  بعاد 

رسالة مادية،  اإلسالم  ن  أهنم تصوروا  أ أي    ، لإلسالم جانبًا بشكل عام، ونظرت إىل الظاهر فقط

لوا أحتى   ،ساساً أرسالة معنوية وكأنه مفصول عن املادة  اإلسالم ن  أولئك أمثلام تصور   هنم أوى

، ويف هذا أولئكويف مقابل  ..  مثال ذلكأ تال مع النفس واآليات املتعلقة بقتال املرشكني، بالق

رغم كوهنم  ـ    ن معرفة هؤالء لإلسالمأعلوم الغرب ودعاياته، نجد  إلينا    الوقت الذي وصلت

يدعون إىل الباطن ويغفلون   أولئكوفيام كان    ،تقترص عىل البعد املادي لإلسالم فقط! ـ    مسلمني 
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يدعون إىل املاديات ويغفلون عن املعنويات، وكالمها عىل عن الظاهر والطبيعة، نرى هؤالء  

وال حمدد يف املاديات التي    أولئك،غري حمدود يف تلك املعنويات التي يقوهلا  اإلسالم  ف  ،خطأ

 (1)(يقول هبا هؤالء 

)اإلسالم   فقال:  كالمها،  فيه  وقع  الذي  اخلطأ  بني  للرتبية  ثم  نزلت    ، يةاإلنسانرسالة 

نه ذو املاهية املجهولة، وما أ، الذي يقول البعض عنه  اإلنسانأبعاد هذا  ن نرى ما هي  أوجيب  

  جوانبه املعنوية فحسب؟أو    لرتبية جوانبه احليوانية فقط؟اإلسالم  هي احتياجاته؟ وهل جاء  

تربية  أو   الطبيعة    كسائر   اإلنسانليس    ،؟اإلنسانيريد  احليوان عام وراء  فإدراك  املوجودات، 

ن يسري من الطبيعة، إىل ما وراء الطبيعة ومن ما وراء  أيستطيع    نساناإلدراك ناقص، ولكن  إ

  ، كائن جامع، كائن ذو أبعاد متعددة  .. اإلنسانن يصل إىل فهم ذلكأ، إىل لوهيةالطبيعة إىل األ

ن كافة أغري    ، كثرأأو    وبعضها اآلخر ذات بعدين   ، خرى بعضها ذات بعد واحدالكائنات األ 

وحده من بني كلى الكائنات كائن متعدد   اإلنسان ،يف بقية الكائنات  بعاد الوجود غري موجودة أ

 (2)(األبعاد، ولكل بعد من ابعاده حاجات

الفكرية   املدارس  يرد خطأ املعارصين الذين يقيسون اإلسالم عىل غريه من  وهو هلذا 

املادية،   احلسية  يف جوانبه  اإلنسان  )فالتي حترص  العامل يقول:  يف  املوجودة  الفكرية  ـ    املدارس 

موره تتحرك ضمن هذه احلدود،  أ ن مجيع  أو  ،حيواناً   اإلنسانمادية تصورت  اإلسالم ـ  باستثناء  

املادية وقد اطلقوا عليها اسم )وتكامل يتم ضمن االعتبارات  ن  أيتخيلون    ، العينية(  األموره 

مل يدركوها،  أخرى    ن هناك عواملأ العينية هي عبارة عن نفس عامل الطبيعة هذا، يف حني   األمور 

ب  ن عامل الطبيعة يقع يف آخر مرات إ  ، من العينية بالنسبة إىل عامل الطبيعة أكرب   ولتلك العوامل حظ 
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أي   الوجود،  عامل  وهو  أ موجودات  الوجود  عامل  هناية  هو  الطبيعة  عامل  العوامل أ ن  ليس    ، دنى 

..  بعد ذلك أخرى    وحده املوجود وله هذه الطبيعة فقط، وليس ثمة مراتب   اإلنسان ن  أصحيحًا  

ومن    ، أخطأوغفل عن هذه املراتب، فقد    نسان مراتب، والذي طلب املرتبة العليا لإل  نسانفلإل

 ( 1) أيضًا(  أخطأبعامل املادة فشهد مرتبة الطبيعة وغفل عام وراء الطبيعة فقد متسك 

)إ فقال:  الطرفني،  كال  فهمها  أساء  التي  اإلسالم  حقيقة  بني  منهجًا  ثم  لإلسالم  ن 

الذي له مراتب من الطبيعة إىل ما وراء الطبيعة، ومن ما وراء الطبيعة إىل   اإلنسان ومسلكًا هلذا 

يريب  أيريد  اإلسالم  ن  إ  لوهية،األ التي هو عليها: له بعد إنسانن  بالصورة  يربيه  ًا جامعًا، أي 

وله بعد روحي    ،وله بعد برزخي فينمي فيه البعد الربزخي  ،طبيعي فينمي فيه البعد الطبيعي

هلي فينمي فيه البعد إ وله بعد    ،وله بعد عقيل فينمي فيه البعد العقيل   ، فينمي فيه البعد الروحي

  ، هي بصورة ناقصة ومل تصل إىل درجة الكامل  اإلنسانبعاد التي يمتلكها  ن مجيع األإ  ، هلياإل

 ( 2)(كامل هذه الثمرة الناقصة إنضاج هذه الثمرة غري الناضجة، وإل ديانوقد جاءت األ

( فقال:  الواقعية،  جوانبه  عىل  اإلسالم  تقرص  التي  احلديثة  األفكار  من  حذر  عىل  ثم 

ب الغارق يف الطبيعة الدنيوية والغافل متامًا عام وراء الطبيعة، أن ال  املقيمني يف الغرب، الغر

بأن   ويتصوروا  الفكرية،  املدارس  هبذه  الطعام    اإلنسانخيدعوا  من  عليه  هو  ما  سوى  ليس 

ء  كلى يش   البد من وضع   ،ن ذلك وليد الفهم اخلاطئ لإلسالمإ  ،ء والرشاب وما عدا ذلك ال يش 

ليكون كائنًا    اإلنسانن يريب  أيريد  اإلسالم    ،جاء لرييب حيواناً إلسالم  اال تظنوا ان  ..  يف موضعه

مجيع   يمتلك  من  اإلسالم  ولدى    األبعاد، متكاماًل  بعد  لكل  ففي    اإلنسان،   أبعادتعليامت 

  ، ولتحريك املجتمع من عداءوملؤسساهتا، وملواجهة األ  اإلسالمية للحكومة  اإلسالم أحكام  

 

  16، ص: 4، جاملصدر السابق( 1) 

  16، ص: 4، جاملصدر السابق( 2) 



83 

 

حاديى اجلانب  أ ليس  .. اإلسالم  يملك كلى ذلكاإلسالم    ،الوصول إىل ما وراء الطبيعة  أجل

عىل ـ    ، وعرفت تارخيه مثاًل، وما كانت عليه حياته البرشيةاإلسالمنني عرفت إ اإلنسانليقول 

اإلسالم  ن قضايا  إ  ،هبذه الصورة األمر    فليس  ،مثال ذلكأوقوانينه الطبيعية و  ـ  سبيل الفرض

ن ينظر جيدًا يف  أعليه  اإلسالم  ن يعرف  أن من يريد  إو  ، كثرية  أبعادهذه املعاين وهلا    سمى منأ

قبل اآليات  أوأالى يقول: أنا    ،املوجودة فيه  األبعاد، ويالحظ مجيع  األساسالقرآن الذي هو املبدأ  

 اإلنسانذا  ن هوأل  ،قبلها أما اآليات املتعلقة بيوم القيامة فال  أ املتعلقة بالطبيعة واحلكومة فقط،  

مر عينيى  أ نه  إكال،    ، ومهاً األمر    ال يعلم ما معنى القيامة، وما هو ذلك اليوم الذي سيأيت، فيظن

 (1)(ننا مل نصل إىل ذلكأاألمر  كثر من عينية هذه الطبيعة، غايةأوعينيته 

 . املفاهيم السلبية املرتبطة باالنتظار: 2

املفاهيم السلبية النتظار اإلمام املهدي، والتي كانت  واجه قادة الثورة اإلسالمية تلك  

فهام  املفهومة  أو  املردودة،  واألحاديث  الروايات  بعض  الشيعة من خالل  أوساط  بني  تنترش 

 خاطئا، ألهنا كانت أكرب عقبة تقف بينهم وبني الدعوة للحاكمية اإلهلية الشاملة. 

البعض يرى انتظار الفرج  : )به بعض خطيف اإلمام اخلميني قول ومن األمثلة عىل ذلك  

لفرج اإلمام احلجة صاحب  ـ املنأو    احلسينية أو    يف أن جيلس يف املسجد تعاىل  زل، ويدعو اهلل 

ن بعض الذين أعرفهم كان إن من لدهيم مثل هذا التصور هم أناس صاحلون، بل  إ  .. الزمان

له حصانًا وكان عنده سيف، وكان عىل إنسان للغاية وقد اشرتى  أهبة االستعداد يف  ًا صاحلًا   

وكانوا يأمرون   ، فأمثال هؤالء كانوا يعلمون واجباهتم الرشعية  األمر..  انتظار اإلمام صاحب

وفيام عدا ذلك ال يصدر   .. كان يقف عند هذا احلداألمر    باملعروف وينهون عن املنكر، ولكن

صعيد آخر ثمة  عىل  .. واهلاماألمر    ومل يكونوا يفكرون بفعل يشء فيام خيص هذا  ءمنهم يش 
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فال شأن هلا بام جيري عىل  ؛ مجاعة ترى يف انتظار الفرج بأن تدير ظهرها لكل ما جيري من حوهلا 

الشعوب وما يعاين منه شعبنا، وكل مهها هو العمل بواجباهتا الدينية وفيام عدا ذلك فهو من 

عة: نحن إذ يقول أفراد هذه اجلام  ، مهام صاحب الزمان الذي سيأيت ويصحح كل يشء بنفسه

ؤالء أيضًا كانوا ه   ،غري مسؤولني عام جيري وكل ما علينا هو أن ندعو لظهور صاحب الزمان

 ( 1) (أفرادًا صاحلني

بل إن األمر ـ كام يذكر اإلمام اخلميني ـ جتاوز ذلك كله، فقد ظهر من يستحسن زيادة  

فئة ثالثة كانت  ول: )املعايص واجلور، ويتصور أن ذلك هو التمهيد احلقيقي لإلمام املهدي، يق 

جيب أن    .. تقول: حسنًا، جيب أن يمتلئ العامل باملعايص حتى يمهد لظهور اإلمام صاحب األمر 

املعايص   تزداد  لكي  يشاءون  ما  يفعلون  الناس  وترك  باملعروف  نأمر  وال  املنكر  عن  ننهى  ال 

الفرج عىل    .. ويقرتب  التشجيع  جيب  تقول:  إذ  هذا  من  بأكثر  تؤمن  فئة  هناك  املعايص  بل 

وبطبيعة احلال  ، احلجة وارتكاب الذنوب حتى متتلئ الدنيا ظلاًم وجورًا مما يمهد لظهور اإلمام 

أناس منحرفون وبينهم سذج   املنحرف أيضاً بني هؤالء  يتطلعون إىل حتقيق أهداف  ، وكان  ون 

  (2)خاصة(

كيفيته ومنهجه  وبناء عىل هذا نرى كل أحاديثه تنصب حول االنتظار اإلجيايب، وبيان  

اجلمهورية   عىل  املنكرون  يشيعها  التي  املفاهيم  تلك  عىل  ويرد  له،  تؤدي  التي  والطرق 

اإلسالمية، والتي تصورها بمثابة املستعجل الذي أراد أن يؤدي وظائف اإلمام املهدي قبل  

أن ننتبه  علينا يف مثل هذه األيام، أيام اهلل،  ظهوره، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف بعض خطبه: )

إن   كتب لنا أن نلقاهإذا    نفسنا بحيثأوعلينا أن نعد    اإلمام.. ونعمل عىل إعداد أنفسنا لظهور  
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وآمل أن يتسع  ـ  وعىل مجيع األجهزة التي متارس مهامها يف البالد ..بيضأنلقاه بوجه ، شاء اهلل

  (1) ام املهدي(اء اإلماالهتامم هبذا املعنى وإعداد أنفسهم للقـ  ذلك ليشمل سائر البلدان

آمل أْن يتحقق إْن شاء اهلل وعد اهلل املؤكد ويملك املستضعفون  ويقول خماطبا العلامء: )

هي هل إنَّنا ندركه أم ال ندركه وهذا األمر    األرض فهذا وعد اهلل ولن خيلف اهلل وعده، غاية

حلظة  يف  تتهيىأ  أْن  املمكن  فمن  اهلل،  بجام  بيد  أنظارنا  فتكتحل  األسباب  طلعته بعض  إنَّ   .. ل 

مع الوضع الذي ـ  نتظار ظهوره املبارك، لكنَّ اإلنتظار وحده  اوظيفتنا املهمة يف هذا العرص هي  

الكثريون احلارض    ـ  عليه  الوقت  يف  اإلهلية  الرشعية  واجباتنا  مالحظة  علينا  بل  يكفي،  ال 

جلميع عنه إذ الينال  رضا اهلل أْن ال يتوقع رضا ا  أجل  فعىل من يقوم بواجبه من ؛ والخيشى شيئاً 

وا يف   رضا اجلميع، حتى أعامل األنبياء مل تنل رضا اجلميع ولكنَّهم عملوا بواجباهتم ومل يقرصى

أكثر الناس لكالمهم، ونحن كذلك نعمل بام نحن مكلفون   أداء ما أوكل إليهم مع عدم إصغاء

 ( 2)(تعرقل عملنا أو   ية عنا األكثربعمله وجيب أْن نعمل حتى لو مل ترض 

ومثل ذلك نرى اإلمام اخلامنئي يرد عىل تلك الفهوم السلبية الناشئة عن الروايات التي  

تذكر أن كل راية ُترفع قبل ظهور اإلمام املهدي راية ضالل أو طاغوت، مع أهنا يف حقيقتها ال  

زو املهدوية  أدعياء  منها  ُيقصد  وإنام  اإلهلية،  للحاكمية  املستندة  احلكومة  إقامة  منها  را يقصد 

 ودجال وهبتانا، مثلام حصل يف فرتات متعددة من التاريخ اإلسالمي. 

يقول اإلمام اخلامنئي يف ذلك: )إهنم حينام يفشلون يف استالب هذه العقيدة )املهدوية(  

من النفوس حياولون تشوهيها يف األذهان.. ولكن كيف يتم تشويه هذا املعتقد؟ يتم ذلك عن 

، هذا تشويه  يشءهو الذي يصلح مجيع األمور، وليس علينا  طريق القول أن املهدي سيظهر و
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م،   ر ومنوِّ ك دافع إىل إطار ال فاعلية فيه، ومن دواء مقوٍّ إىل داء خمدِّ هلذه العقيدة، وحتويلها من حمرِّ

نعم يظهر املهدي أرواحنا فداه ويصلح األمور، لكن ما هو واجبكم اليوم؟ واجبكم اليوم هو  

دوا له األمو   (1)ر(أن متهِّ

وهو لذلك يدعو إىل االستثامر اإلجيايب لالنتظار، باعتبار أن اإلمام املهدي يمثل املستقبل  

اجلميل الذي ينتظر األمة وكل املستضعفني، ولذلك حياول الظلمة واملجرمون التعتيم عليه،  

]العقيدة حتى ال يصبح وسيلة ليقظتهم وحركتهم، يقول يف ذلك: )أعدى أعداء هذه العقيدة 

الظلمة   يوم والدته، هم  هم عداء لشخصه منذ يوم غيبته بل ومنذ  املهدي[، وأشدى يف اإلمام 

ون عىل مقته وعىل مقت هذه الظاهرة اإلهلية   الذين اقرتنت حياهتم باجلور والتسلط، وهم مرصى

وهذه وهذا السيف الرباين، كام أن املستكربين والظلمة يعارضون اليوم ويناوئون هذه الفكرة  

العقيدة، ملعرفتهم بأن هذه العقيدة وهذا احلب املغروس يف قلوب املسلمني، والشيعة خاصة،  

 (2)يضيىق عىل مآرهبم(

ـ معمام حكمه عىل سائر القضايا الواردة يف الدين، والتي حتولت إىل سلبية بسبب    ويقول

ضت مجيع العقائد البنىاءة هلجامت من خص الفهوم اخلاطئة ـ بوا يف  : )لقد تعرى ومها.. إذ أهنم نقى

س معتقدًا أو حكاًم له تأثري   جيايب واضح إتعاليم اإلسالم وأحكامه وحيثام وجدوا يف الرشع املقدى

أو   بوجهه وقاوموه بشكل  الفرد واملجتمع واألمة اإلسالمية وقفوا  وكبري يف حياة ومستقبل 

 (3)حاولوا التالعب بمحتواه(آخر، لعلىهم يستطيعون القضاء عليه، فإن مل يصلوا إىل غايتهم  

وما شأن    : ثم رد عىل االستغراب الناتج عن هذا، فقال: )لعلى البعض يتساءل مستبعداً 

خاطئ  ر  التصوى وهذا  للناس؟  فائدهتا  من  اإلسالمية  العقائد  جتريد  له  يتسنى  وكيف  العدو، 
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ة طويلة قد متتد إىل  طبعًا؛ فالعدو قادر عىل ذلك ولكن ال عىل املدى القصري، بل عىل امتداد فرت

عرشات السنني حتى يستطيع طمس بؤرة مضيئة فيها أو إفراغها من جوهرها، أو إبراز نقطة  

مظلمة.. فقد يبذل أحدهم جهودًا حممومة عىل مدى سنوات طويلة وينفق األموال ولكن ال  

 (1)يصل إىل نتيجة، فيأيت آخرون من بعده ويمضون عىل هنجه(

ق  أو  نفسه  السياق  السلبية  ويف  املفاهيم  بشدة  ينتقد  مطهري  الشهيد  نرى  منه،  ريب 

املرتبطة بالتجديد واإلحياء، وذلك يف كتابه ]أسباب ختلف املسلمني[، حيث انتقد أطروحة  

بعدها يف   ثم  السني،  الوسط  السائدة يف  ]وجود جمدد عىل رأس كل سنة[، وهي األطروحة 

ال الرغم من شهرهتا وقبول  الشيعي، وعىل  يمنع مطهري من الوسط  مل  أن ذلك  كثري هبا إال 

انتقادها، بل اعتبارها سببا من أسباب التخلف، حيث قال عنها: )فكرة وجود جمدد عىل رأس  

كل سنة فكرة خاطئة وهي تعتمد عىل حديث واه السند يقول: )إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل 

ة يف الفكر السني قديام، ودخلت  رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها(.. وقد راجت هذه الفكر 

الفكر الشيعي يف القرن احلادي عرش، حيث وصف الشيُخ البهائي الشيخ َ الكليني بأنه جمدد  

الثاين   القرن  الثاين يف  املجليس  اللقب عىل  بعد ذلك هذا  ُأطلق  ثم  الثالث،  القرن  املذهب يف 

املري الثالث عرش، وعىل  القرن  البهبهاين يف  الوحيد  الرابع عرش، وعىل  القرن  الشريازي يف  زا 

 (2)عرش اهلجري(

ثم ذكر العيوب الكثرية املنجرة وراء األطروحة، فقال: )ومن الغريب يف هذه الفكرة  

النوابغ الذين برزوا يف أواسط القرون كالشيخ الطوس مثال من املجددين،   أهنا ملاذا مل تعترب 

اهلجري.. واملالحظ عىل هذه الفكرة أهنا    وكأن ذنبهم الوحيد أهنم مل يظهروا عىل رأس القرن 
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تعفي أفراد املجتمع ككل من التجديد، وتلقي باملسؤولية عىل عاتق رجل واحد من بني أفراد  

 ( 1) معينني عىل رأس كل قرن(

نجد   )بينام  فيقول:  معه،  تعارضها  ويبني  الكريم،  القرآن  عىل  األطروحة  يعرض  ثم 

إِنَّ اهللََّ اَل    ﴿التغيري يلقي باملسؤولية عىل عاتق اجلميع..  القرآن الكريم عندما يتحدث عن فكرة  

بَِأْنُفِسِهْم   َما  وا  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  بَِقْوٍم  َما   ُ بتغيري  [ 11]الرعد:    ﴾ُيَغريِّ مرتبط  اإلنساين  املجتمع  فتغيري   ،

ة املحتوى الداخيل ألفراد ذلك املجتمع وأن يكونوا مستعدين ملثل هذا التغيري، وليست فكر 

التجديد األحادي هذه إال لرصف األمة عن التفكري بعالج مشاكلها وانحرافها وانتظار من  

 (2)يقوم عنها هبذا الدور(

 . املفاهيم السلبية املرتبطة بالعمل: 3

يف   اخلاصة  أساليبه  منهم  ولكل  املسلمني،  طوائف  بني  ومنترشة  لألسف،  كثرية  وهي 

أهل البيت والوالء هلم حبل نجاة مغن عن العمل،  ذلك، ومن تلك األساليب اعتبار التعلق ب

وقد رد اإلمام اخلميني عىل ذلك كثريا، ومن أقوله فيه: )إن االعتقاد بمرشوعية تسويد صحف  

األعامل اتكاالً عىل حمبتهم وواليتهم مصيبة من املصائب الكبرية وافرتاء وسوء فهم، وهو ما  

 (3)هذا املعنى(ال يدعو إليه األئمة بل يف منتهى البعد عن 

ويروي يف كتابه األربعني ما ورد يف الكايف عن حممد بن مارد قال: قلت لإلمام الصادق:  

عرفت فاعمل ما شئت، فقال: قد قلت ذلك، قال: قلت: وإن إذا    حديث روي لنا أنك قلت: 

ونا أن  زنوا وإن رسقوا وإن رشبوا اخلمر؟! فقال يل: )إنا هلل وإنا إليه راجعون، واهلل ما أنصف 

عرفت فاعمل ما شئت من قليل اخلري وكثريه،  إذا    نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم! إنام قلت: 
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 ( 1) فإنه يقبل منك(

املؤمن )إن  بقوله:  عليه  اهلل  إذا    ثم علق  تستدعيه حمبة  وما  اإليامن  بمتطلبات  يعمل  مل 

الشكيل   اإليامن  هذا  وإن  وحمبًا،  مؤمنًا  كان  ملا  جوهر  وأوليائه  دون  من  اجلوفاء  واملحبة 

 (2)ومضمون(

ارتباطها   عىل  والفوز،  النجاة  يف  حبهم  تأثري  يف  الواردة  األحاديث  حيمل  لذلك  وهو 

بني   املشهور  للحديث  تفسريه  ما ذكره يف  ذلك  األمثلة عىل  املجرد، ومن  باحلب  ال  بالعمل، 

 ( 3) ال ينفع معها حسنة( العامة واخلاصة: )حب عيل حسنة ال ترَض معها سيئة، وبغضه سيئة 

والذي ورد ما يفرسه يف الرواية، يف حديث جابر عن اإلمام الباقر أنه قال: يا جابر، ال  

االً، فلو   تذهب بك املذاهب حسب الرجل أن يقول أحب عليًا وأتواله ثم ال يكون مع ذلك فعى

ه وال يعمل بسنته  خري من عيل ـ ثم ال يتبع سريت  ـ ورسول اهلل    قال إين أحب رسول اهلل  

 (4)ما نفعه حبه إياه شيئًا(

ما ذكرناه من أن حب اإلمام عيل  .. أو  ومن تأويالته املرتبطة بتلك األحاديث قوله: )

يبتيل  عندما  واإلنابة  التوبة  إىل  ويدفعانه  اآلثام،  عن  صاحبهام  جينبان  وإيامن  نور  عىل  يبعث 

 ( 5)للتامدي يف الغيى والعصيان(باملعصية من دون أن يفسح املجال أمامه 

وهو لذلك يفرق بني املحبة احلقيقية والومهية، والوالء الصادق والكاذب، حيث يقول:  

)يتوهم بعض الناس أن جمرد ادعاء التشيع وحب التشيع وحب أهل بيت الطهارة والعصمة  
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م التكليف.. إن يسوغ له والعياذ باهلل اقرتاف كل حمرم من املحذورات الرشعية ويرفع عنه قل

هذا اليسء احلظ مل ينتبه بأن الشيطان قد ألبس عليه األمر فيخشى عليه يف هناية عمره أن تسلب  

اليدين ويف صفوف   القيامة صفر  تنفع وحيرش يوم  التي ال جتدي وال  منه هذه املحبة اجلوفاء 

ال يمكن أن أكون    نواصب أهل البيت.. إن ادعاء املحبة من دون دليل وبينة ال يكون مقبوالً إذ

صديقك وأضمر لك احلب واإلخالص ثم أقوم بكل ما هو مناقض لرغباتك وأهدافك، إن 

فإذا مل   املحبة ومستواها؛  املحب والعمل حسب درجة  اإلنسان  تنتج وتثمر يف  املحبة  شجرة 

 (1) (حتمل تلك الشجرة هذه الثمرة فالبد من معرفة أهنا مل تكن حمبة حقيقية وإنام هي حمبة ومهية

ثم ذكر صفات املوايل الصادق، فقال: )حمب أهل البيت هو الذي يشاركهم يف أهدافهم  

مل يعمل بمتطلبات اإليامن وما تستدعيه  إذا    ويعمل عىل ضوء أخبارهم وآثارهم.. وإن املؤمن

هر  حمبة اهلل وأوليائه ملا كان مؤمنًا وحمبًا، وإن هذا اإليامن الشكيل واملحبة اجلوفاء من دون جو

 (2) ومضمون ينتفي ويزول أمام حوداث بسيطة وضغوط يسرية( 

اإلمام اخلامنئي يدعو إىل اجلمع بني العواطف اجلياشة جتاه أئمة اهلدى، ويف  وهكذا نجد  

نفس الوقت العمل هبدهيم، وعدم الغرور أو االكتفاء بالعواطف املجردة، ومن األمثلة عىل 

لقد أوصيت مرارًا واآلن أويص  اء وخطباء املنابر: )ذلك قوله يف بعض خطبه التوجيهية للشعر

واألخالقيات. املعارف  يف  األول  القسم  قسمني:  إىل  وجملسكم  منربكم  موا  تقسى فنحن   .بأن 

املعارف اليوم نحن بحاجة إىل أن يقبل شبابنا وأجيالنا . اليوم بحاجة إىل األخالقيات وإىل   .

. نحن .يامن باهلل واالرتباط القلبي بأهل البيت بحيوية وأمل ورغبة وتفاؤل باملستقبل نحو اإل

اإلمام   بوجود  يفتخروا  أن  اإلسالمية،  إيران  أبناء  بأهنم  اليوم  شبابنا  يفتخر  ألن  بحاجة 
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البيت  اليوم بحاجة إىل  .واجلمهورية اإلسالمية، يفتخروا بدينهم ومذهبهم واتىباع أهل  إننا   .

ومصري جمتمعه  ومصري  مصريه  أن  يعلم  الذي  وعمله،    الشاب  بسعيه  مرتبٌط  الكبرية  أرسته 

واملحبطني   الكساىل  من  يكونن  وال  واملثابرة،  واجلد  والعمل  السعي  أهل  من  فليكن 

 ( 1)  (فكيف تتحقق مثل هذه الرتبية؟ يمكنكم أنتم أن تؤدوا هذا الدور . والالمبالني.

ثريا يف  الشهيد مطهري يرد عىل ظاهرة اإلرجاء كنجد    ويف السياق نفسه أو قريب منه 

حيدثنا   كام  العمل  مفهوم  انحراف  )بدأ  اإلرجاء:  جذور  عن  احلديث  عند  قوله  ومنها  كتبه، 

اإلرجاء فكرة  ظهور  عند  هذه   (2)التاريخ  تبنت  وقد  الرذيلة،  بحر  يف  غارقني  أناس  يد  عىل 

الفكرة السلطة احلاكمة يف العهد األموي، وراحت تفرق بني اإليامن والعمل مؤكدة عىل أمهية  

 ( 3) ا يضمره املرء يف قلبه من إيامن مستهينة بكل ما يصدر منه من أعامل(م

)لقد   فقال:  للدين،  الذي حصل  والتحريف  الفتنة  لتلك  اهلدى  أئمة  ثم ذكر مواجهة 

األكرم   الرسول  وفاة  بعد  ظهر  انحراف  كل  وجه  يف  األطهار  األئمة  ذلك وقف  يف  بام   ،

وما وصلنا من  بالعمل،  واالستهانة  العمل  اإليامن عن  انفصال  ومفهوم  املرجئة،  انحرافات 

خاضو عام  يكشف  عنهم  املسخ أحاديث  حماوالت  كل  إحباط  إىل  هتدف  فكرية  حرب  من  ه 

 ( 4) والتشويه يف الدين اإلسالمي(

ذلك يف  أقواهلم  من  نامذج  ذكر  العمل    (5)ثم  لفكرة  مواجهتهم  )وأما  بقوله:  هلا  قدم 
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وهناك   املشوهة، فالحظ ما ورد عنهم من حثى وتأكيد عىل العمل وعدم فصله عن اإليامن.. 

لتي تؤكد عىل مفهوم العمل، وأن اإليامن عمل كله، وجعله املعيار لتقييم  الكثري من الروايات ا 

 ( 1)خلوص اإلنسان وقربه من اهلل(

ومن األمثلة التي ذكرها ما عرب عنه بقوله: )لقد اكتفينا بانتسابنا ملدرسة أهل البيت عىل  

م قرابة عند اهلل  مستوى القول ال العمل، بينام القرآن الكريم يدين أولئك الذين يزعمون أن هل

 (2)تنجيهم من العذاب(

َْذُتْم ِعنَْد اهللَِّ َعْهًدا  ثم استدل بقوله تعاىل: ﴿ اًما َمْعُدوَدًة ُقْل َأختَّ نَا النَّاُر إِالَّ َأيَّ َوَقاُلوا َلْن مَتَسَّ

َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِِه َخطِيَئُتُه    َبىَل   َتْعَلُمونَ َفَلْن خُيْلَِف اهللَُّ َعْهَدُه َأْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َما اَل  

 [ 81-80]البقرة:  َخالُِدوَن﴾َفأولئك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها 

وعقب عليها بقوله: )القرآن يرفض أن تكون وشيجة القرابة شفيعا لإلنسان، فهو جييب  

ُه َلْيَس ِمْن َأْهلِ  ﴿ النبي نوح عليه السالم:  وروي  .. [ 46]هود:  ﴾ َك إِنَُّه َعَمٌل َغرْيُ َصالٍِح َيا ُنوُح إِنَّ

 يا فاطمة اعميل بنفسك إين ال أغني عنك من اهلل شيئا( )قال البنته فاطمة:    أن رسول اهلل 

العمل،   القعود عن  إىل  الداعية  النامذج  الكثري من  ذكر  هذا  إىل  يف  باإلضافة  قال  وقد 

تقديمه هلا: )نالحظ أن جمتمعنا اإلسالمي يفتقد مظاهر احلياة ويتجه نحو املوت، ومن هنا كان 

لزاما علينا أن نشري إىل أسباب هذا التخلف يف إطار املفاهيم املمسوخة واملشوهة، ألن كثريا  

املفاهيم اإلسالمية األصيلة أصبحت باهتة ميتة ال حراك فيها بسبب ما حلقها من التشويه،  من 

ومن هنا كان علينا كخطوة أوىل عىل طريق اإلحياء أن نعالج بعض املفاهيم ونقوم بتصحيحها 

 

 [ 74، ص 66باجلنان، وإقرار باللسان، وعمل باألركان، وهو عمل كله(] بحار األنوار، ج   [، وقوله: )اإليامن تصديق160159

 . 4( أسباب ختلف املسلمني، مرتَض مطهري، ص1) 
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 (1)يف األذهان(

هوا  وقال يف خامتة عرضه هلا: )ملاذا ختلف املسلمون وفقدوا مظاهر املجتمع احلي واجت

نحو املوت؟ أليس ألن املفاهيم اإلسالمية الرفيعة قد شوهت.. ومن تلك املفاهيم التي شوهت  

طيبات   وترك  الزهد،  مفهوم  وكذلك  وتقاعس،  تواكل  اليوم  أصبح  حيث  التوكل،  مفهوم 

وملذات الدنيا، فإن الدنيا كلها وسيلة للوصول إىل اآلخرة وليست هدفا بحدى ذاهتا، وعندما 

اإلس املؤمنني  يطرح  وإيثار  الناس،  بني  املساواة  لتحقيق  منه  هيدف  فإنه  الزهد  مفهوم  الم 

وتفانيهم يف سبيل مصالح اآلخرين، وبالتايل التحرر من كل قيود الدنيا ومتعلقاهتا، حتى يتأتى  

 ( 2) لإلنسان أن يتذوق اللذات املعنوية، التي هي أهم من كل اللذات الدنيوية(

تلك   نامذج  الومن  والوهنالعلل  والكسل  القعود  إىل  تدعو  كتابه    تي  يف  ذكرها  التي 

 : (3) [أسباب ختلف املسلمني]

: من األفكار التي رست يف جمتمعاتنا رغم أهنا ال تعتمد عىل منطق علمي أو  احلظ ..  1

 فلسفي أو قرآين. 

: وهي فكرة تشاؤمية مسترشية يف جمتمعاتنا، ترى  انتصار الباطل يف رصاعه مع احلق..  2

أن أي معاملة أو حركة ملتزمة بمعايري الصدق واإلنصاف ال يمكن هلا أن حتقق أي مكاسب  

مادية، وهذا يناقض النظرة اإلسالمية التي ركزت عىل رضورة النظرة التفاؤلية ملسرية العامل،  

  ﴿د، كام قال تعاىل:  وأنه ال يمكن تصور نظام أحسن من النظام املوجو
ٍ
ء الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ يَشْ

 َخْلَقُه ُثمَّ ﴿، وقال: [ 7]السجدة:  ﴾ َخَلَقهُ 
ٍ
ء نَا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ يَشْ  [ 50]طه:  َهَدى﴾َقاَل َربُّ

االختيار   هذا  ويستتبع  يرسة،  أو  يمنة  االنحراف  يمكنه  خمتارا  اإلنسان  اهلل  خلق  وقد 

 

 .  4، صاملصدر السابق( 1) 

 . 12، صاملصدر السابق( 2) 
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مقارعة   مسؤولية  الصاحلة  املجموعة  تتحمل  وهنا  والعدل،  احلق  جادة  عن  مجاعة  انحراف 

املنحرفني، وهي حتظى يف نفس الوقت بإسناد رب العاملني، وليس للباطل سوى جولة رسعان 

 احلق. ما يرتاجع بعدها أمام 

ْيُل  ﴿ ثم يستشهد هلذا بقوله تعاىل:    َماًء َفَساَلْت َأْوِدَيٌة بَِقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّ
ِ
اَمء َأْنَزَل ِمَن السَّ

ا ُب  َيرْضِ َكَذلَِك  ِمْثُلُه  َزَبٌد  َمَتاٍع  أو  ِحْلَيٍة  اْبتَِغاَء  النَّاِر  يِف  َعَلْيِه  ُيوِقُدوَن  َومِمَّا  َرابًِيا  احْلَ َزَبًدا  قَّ هللَُّ 

ُب   َكَذلَِك َيرْضِ َفَيْمُكُث يِف اأْلَْرِض  النَّاَس  َينَْفُع  َما  ا  َوَأمَّ ُجَفاًء  َفَيْذَهُب  َبُد  الزَّ ا  َفَأمَّ اهللَُّ  َواْلَباطَِل 

، ويعلق عليها بقوله: )فالزبد الذي يمثل الباطل يذهب جفاء أمام احلق،  [ 17]الرعد:    اأْلَْمَثاَل﴾ 

نام ترسي بيننا أحاديث مشككة يف جدوى الكفاح من أجل إحقاق  وهذا هو قانون اخلليقة، بي

 (1) العدل واحلق، دون أن ندخل يف جتربة كفاحية عملية واحدة( 

: يقول الشهيد مطهري: )هذا املفهوم القرآين السامي، مثل  الفهم اخلاطئ للتوكل   .. 3

الصح بالشكل  ُفِهم  إن  حدين،  وذو  وحساس  دقيق  اإلسالمية  املفاهيم  أعظم  سائر  أثمر  يح 

للهمم   املثبطة  العوامل  من  كان  اليوم،  هو  كام  ه  املشوى بالشكل  ُفِهم  وإن  اإلجيابية،  النتائج 

كل   ويزيل  واحليوية،  والنشاط  بالدفع  ينبض  مفهوم  القرآين  املفهوم  يف  التوكل  والعزائم.. 

ويشد من  عوامل الرتدد واالهنزام واخلوف، ولذلك نجد القرآن يستعمله عندما يريد أن يثبت 

تعاىل:   قال  كام  املسلمة،  الفئة  وصمود  ُسُبَلنَا ﴿عزيمة  َهَداَنا  َوَقْد  اهللَِّ  َعىَل  َل  َنَتَوكَّ َأالَّ  َلنَا  َوَما 

ِل   َفْلَيَتَوكَّ اهللَِّ  َوَعىَل  آَذْيُتُموَنا  َما  َعىَل  نَّ  ُلوَن﴾ َوَلنَْصرِبَ وقال:  [ 12]إبراهيم:    املَُْتَوكِّ ُتطِِع  ﴿،  َواَل 

ْل َعىَل اهللَِّ َوَكَفى بِاهللَِّ  اْلَكافِ  ، ولألسف إن [ 48]األحزاب:    َوكِياًل﴾ِريَن َواملُْنَافِِقنَي َوَدْع َأَذاُهْم َوَتَوكَّ

هذا املفهوم القرآين النابض باحلياة، تبدل بني املسلمني اليوم إىل مفهوم التواكل والتقاعس عن 

 

 .  6، صاملصدر السابق( 1) 
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 (1) العمل واالندفاع(

اخلاطئ    .. 4 التي  :  للزهد الفهم  املفاهيم  من  املفهوم  )وهذا  مطهري:  الشهيد  يقول 

اليشء والرغبة عنه،   لغة ترك  يعني  الذي  فالزهد  شوهت وتأثرت بمالبسات غري إسالمية، 

واصطالحا يطلق عىل من يرتك أمرا له رغبة طبيعية فيه، فال يطلق مثال عىل املريض الذي ال  

اإلسالم ليحث اإلنسان عىل الرتفع عن اإلنشداد    رغبة له بالطعام أنه زاهد، هذا املفهوم جاء به

ثرواهتا،   واستغالل  الناس  الستضعاف  والتسلط  القدرة  ممارسة  وعن  باألرض،  البهيمي 

وعندها تتحول كل املامرسات احلياتية إىل وسيلة لإلنسان ترتقي به إىل اهلل سبحانه، وتصبح 

التي ابتدعتها املسيحية، حيث نجد فيها أن الدنيا وسيلة ال غاية.. هذا املفهوم تأثر بالرهبانية  

كل ممارسة مع الطبيعة واحلياة عمال دنيويا، وأما الطقوس فهي األعامل األخروية املعزولة عن 

: )ال رهبانية  كل ممارسة حياتية، وقد رفض اإلسالم هذه الرهبانية وعرب عىل لسان رسوله  

ن أن تتأطر بإطار ديني، وتصبح أعامال عبادية  يف اإلسالم(، واعترب أن كل األعامل الدنيوية يمك

وأخروية، وذلك فيام لو كان اهلدف منها حتصيل رضا إىل اهلل، فالسلطة االقتصادية يمكن هلا  

النبي يوسف عليه السالم:   َقاَل  ﴿ أن تكون وسيلة لتحقيق خالفة اهلل عىل األرض، فقد عربى 

، فهو ال يريد أن يستغلى هذه السلطة  [ 55]يوسف:  َعلِيٌم﴾ِفيٌظ اْجَعْلنِي َعىَل َخَزائِِن اأْلَْرِض إيِنِّ َح 

لتحقيق مطامعه الشخصية، وكذلك قد أوجب اإلسالم عىل املسلمني إعداد القوة لريتفع هبم  

 ( 2) يف املستوى االجتامعي ليشكلوا قوة تبعث عىل الرهبة يف نفوس األعداء(

ثم بني مفهوم الزهد يف اإلسالم وغاياته الرشيفة، فقال: )اإلسالم يدعو إىل الزهد يف  

واالنكسار بالفشل  حيس  فال  وسيلة،  وجيعلها  غاية  الدنيا  جيعل  ال  أن  بمعنى  فقد إذا    الدنيا 

 

 .  6، صاملصدر السابق( 1) 
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 (1) ما امتلك شيئا منها، ألنه ال يريد إال وجه اهلل(إذا   متاعها، وال يشعر بالغرور

الغايات تتعارض    ومن  )فعندما  اإليثار،  حتقيق  احلقيقي  الزهد  ملفهوم  ذكرها  التي 

مصلحة الفرد مع مصلحة املجتمع يتصدى الدين حلل هذه املشكلة االجتامعية، ويقوم اإلسالم  

برتبية أبنائه تربية ال يبقى هلذه املشكلة أثر، بحيث يشعر املسلم باللذة عندما يضحي بمصاحله  

خرين، فيحُرم نفسه من أجل إسعاد اآلخرين.. وقد ذكر لنا القرآن  الشخصية ألجل مصالح اآل

التفاين   تؤكد  املسلمني،  من  األول  الرعيل  عن  التاريخ  كتب  وكذلك  رائعة،  صورًا  الكريم 

واإليثار الذي زرعه اإلسالم يف نفوسهم.. فسورة اإلنسان حتدثنا عن إيثار أمري املؤمنني وأهل  

َوَيتِياًم ﴿طعام، كام قال تعاىل:  بيته الكرام بام يملكونه من   ُحبِِّه ِمْسكِينًا  َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعىَل 

، وكذلك مدح [ 9-8]اإلنسان:    ُشُكوًرا﴾إِنَّاَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَِّ اَل ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َواَل    َوَأِسرًيا

روع الصور يف التفاين واإليثار، فعرب  القرآن الكريم الصفوة املؤمنة من األنصار، حيث سطروا أ

بُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َواَل جَيُِدوَن يِف  ﴿عنهم بقوله:  
ياَمَن ِمْن َقْبلِِهْم حُيِ اَر َواإْلِ ُءوا الدَّ َتَبوَّ ِذيَن  َوالَّ

َصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه  ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِمَّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخ 

 ( 2)([ 9]احلرش:  املُْْفلُِحوَن﴾ َفأولئك ُهُم 

ومنها حتقيق املواساة، )فاإلسالم يريب أبناءه عىل االشرتاك يف األحاسيس، والعواطف،  

الواحد  كاجلسد  واحلمى،  إذا    ليصبحوا  بالسهر  األعضاء  له سائر  تداعت  عضو  منه  اشتكى 

يف  نتصور  ال  التي  وعندها  املساواة  روح  ألن  معدمة،  وأخرى  مرتفة  فئة  اإلسالمي  املجتمع   

يد   هلم  يمدوا  أن  دون  املحرومني  يرتكوا  أن  من  املتمكنني  عىل  تأبى  بالزهد  اإلسالم  خيلقها 

مستوى  يف  فاحش  تفاوت  هناك  يبقى  وال  والفاقة،  الفقر  ظاهرة  عندها  فتزول  العون، 
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 ( 1) املعيشة(

إلنعتاق، )فاإلنسان مقيد بعوامل طبيعية ال يمكنه التخيل عنها،  ومنها حتقيق التحرر وا

كالتنفس وتناول الطعام وما شابه ذلك، لكن هناك بعض القيود التي يمكن له أن يتحرر منها،  

كالبخل والنهم وحب اجلاه والشهرة وأمثال ذلك، فإهنا كفيلة بأن تكبل اإلنسان فيام لو أرخى  

نفسه  يروض  ومل  العنان  يف حياة   هلواه  هام  بدور  يقوم  منها.. والزهد  واإلنعتاق  التحرر  عىل 

الذات، وجيعله   وحب  والراحة  البطر  إىل  تشده  التي  والقيود  العوامل  اإلنسان، وحتريره من 

عليهم السالم    قادرا عىل االندفاع الرسيع يف ساحات العمل االجتامعي، ومن هنا كان األنبياء 

 (2)املفتعلة( أكثر الناس حتررا من هذه القيود

ومنها تذوق اللذات املعنوية، )ألن االنغامس يف تلبية حاجات اجلسد املادية، حيول دون  

تذوق اللذائذ املعنوية، فال يمكن ملن يعيش بني املعلف واملضجع أن يعيش لذة الدعاء مثال،  

ه حينام يامرس  أو لذة االتصال باهلل أو التضحية واإليثار أو طلب العلم والتفكري والعطاء ولكن 

ينفتح  البهيمي إىل األرض ومتاعها،  املادية واالنشداد  باللذائذ  االنغامس  الزهد والرتفع عن 

تكن أعمق منها،  مل  املادية، إن  اللذائذ  تقل عن  التي ال  املعنوية  اللذائذ  أمامه عامل جديد من 

ه   حسى يف  املنغمس  ذلك  عن  خيتلف  بمنظار  الكون  حقائق  يرى  الزاهد  فهو  والعابد  املادي، 

إِنَّ يِف َخْلِق ﴿يتجاوز إطار الرؤية ليشمل التفكري واالستنتاج والتقييم والربط، كام قال تعاىل:  

أِلُويِل   آَلَياٍت  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ َواْختاَِلِف  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  ِقَياًما   اأْلَْلَباِب السَّ اهللََّ  َيْذُكُروَن  ِذيَن  الَّ

َوَعىَل  َباطاًِل    َوُقُعوًدا  َهَذا  َخَلْقَت  َما  نَا  َربَّ َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجنُوهِبِْم 

 ( 3) ([ 191- 190]آل عمران:  النَّاِر﴾ ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب 
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 الروحية احلضارة اإلسالمية اجلديدة والقيم  

ـ بحسب    التي تتشكل منها احلضارة اإلسالمية اجلديدةالركن الثاين من األركان الكربى  

ـ كام رأينا يف      ]القيم الروحية[، بناء عىل أن هذا املرشوع  رؤية قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ـ

إىل بناء  الفصل األول ـ ال هيتم فقط بتحقيق الرفاه والعدالة املادية، بل هيدف قبل ذلك وبعده  

 اإلنسان من كل جوانبه، وأمهها بال شك، جانبه الروحي. 

عالمات   من  يعتربها  فهو  كثريا،  الكريم  القرآن  إليها  أشار  التي  اجلوانب  من  وهو 

تعاىل:   قال  َكاَة ﴿التمكني وأسبابه، كام  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َأَقاُموا  اأْلَْرِض  يِف  نَّاُهْم  َمكَّ إِْن  ِذيَن  الَّ

 [ 41]احلج:  ﴾ُروا بِاملَْْعُروِف َوهَنَْوا َعِن املُْنَْكِر َوهللَِِّ َعاِقَبُة األمورَوَأمَ 

التَّائُِبوَن اْلَعابُِدوَن  ﴿وهكذا عندما يذكر صفات الذين ينرصون اهلل ورسوله يذكر أهنم  

اِجُدوَن اآْلِمُروَن بِاملَْْعُروِف   اكُِعوَن السَّ ائُِحوَن الرَّ َوالنَّاُهوَن َعِن املُْنَْكِر َواحْلَافُِظوَن احْلَاِمُدوَن السَّ

 [ 112]التوبة:  ﴾ حِلُُدوِد اهللَِّ

وقد رأينا من خالل استقراء كلامت قادة الثورة اإلسالمية املرتبطة هبذا اجلانب مخسة  

 كربى، هي:  معان

 ـ بيان رضورة التزكية للتمكني والتمكن.  أوال 

 السلوك الروحي. ـ التحذير من املسالك اخلاطئة يف   ثانيا 

 ـ ااالهتامم باألبعاد الروحية للشعائر التعبدية.   ثالثا 

 ـ االهتامم باألبعاد الواقعية للشعائر التعبدية.  رابعا 

 ـ االهتامم باألذواق واملواجيد الروحية.   خامسا 

وسنذكر يف هذا الفصل ما ورد عن قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية من النصوص الدالة  

 املعاين. عىل هذه 
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 أوال ـ بيان رضورة التزكية للتمكني والتمكن: 

وهي من املقدمات الرضورية لتحقيق التزكية يف الواقع، ذلك أهنا حتتاج إىل استعامل كل  

وسائل اإلقناع والتأثري، وهو ما قام به قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية أحسن قيام، اعتقادا منهم  

باألدوار   يقوم  أن  املرتبطة هبا إال من أنه ال يمكن  الثورة والتضحيات  تتطلبها  التي  العظيمة 

 زكت نفوسهم وطهرت حتى صارت أهال لتنزل النرص اإلهلي. 

الدالة عىل   الكتب  النصوص، بل  الكثري من  آثارهم وخطبهم وبياناهتم  وهلذا نجد يف 

ول بينهم وبني  ذلك االهتامم عىل الرغم من ممارساهتم الثورية والسياسية التي كان يمكن أن حت

 فعل ذلك..  

بالتحذير من   فيه  يكتفي  اخلميني ال  لإلمام  ذلك ما ورد يف خطاب  األمثلة عىل  ومن 

الطغيان السياس، بل يضم إليه طغيان النفس، ويعتربه السبب يف كل طغيان حيصل، يقول يف  

:  تعاىل   قوله بحسب الروايات والتواريخ هي  إن أول آية نزلت عىل الرسول األكرم ذلك: )

فهذه اآلية هي أول آية وبناء عىل ما نقل قرأها جربائيل  ،  [ 1]العلق:    ﴾اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ﴿

ويف نفس هذه السورة   .. وقد دعي فيها منذ البداية إىل القراءة والتعلم  عىل الرسول األكرم  

اْسَتْغنَى ﴿ َرآُه  َأْن  َلَيْطَغى  اإلنسان  إِنَّ  الطغيان ..  [ 7-6العلق:  ]   ﴾َكالَّ  وجود  أن  ذلك  فيُعلم من 

من   رأس    األموروالطاغوت  عىل  هي  تعليم    أجل  ومن  األمورالتي  جيب  الطاغوت  سحق 

هبذا الشكل، والوضع الروحي    اإلنسانف  .. الكتاب واحلكمة وتعلم الكتاب واحلكمة والتزكية 

هبذا الناس  يطغى  ، الشكل  لكل  ما  أحد  يستغني  أن  اس  ؛فبمجرد  هبذا فلو  يطغى  ماليًا  تغنى 

 (1)(املقدار، ولو استغنى علميًا يطغى هبذا املقدار، ولو حصل عىل مقام يطغى هبذا املقدار

ثم رضب املثال عىل ذلك بكبار الطواغيت، وأهنم مل يكونوا ليقعوا يف الطغيان الواقعي،  

 

  308، ص: 14( صحيفة اإلمام، ج1) 
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ففرعون الذي يسميه اهلل تبارك وتعاىل طاغية ألنه حصل عىل لوال الطغيان النفيس، فيقول: )

ه هذا املقام إىل الطغيان األشخاص الذين حيصلون وهكذا    .. املقام ومل يكن فيه غاية إهلية جرى

وإن   ،أشياء مرتبطة بالدنيا بدون تزكية النفس، ومهام حصلوا فإن طغياهنم سوف يزداد عىل  

إىل   تؤدي  التي  املنصب من األشياء  اجلاه وهذا  املقام وهذا  املنال وهذا  املال وهذا  وبال هذا 

 ( 1) (للمتاعب والصعوبات يف الدنيا وهي يف اآلخرة أكثر اإلنسانتعرض 

هي ختليص البرش من الطغيان مهام كان نوعه، يقول يف ذلك:    ثم ذكر أن الغاية من النبوة

ي أنفسنا، ونصفي نفوسنا ونخلصها ) إن غاية البعثة هي أن ختلصنا من هذا الطغيان وأن نزكى

الظلامت القرآن   ؛ من هذه  الدنيا نورًا واحدًا كنور  للجميع، ستصبح  التوفيق  فلو حصل هذا 

احلق  لنور  املو   ؛وجتليًا  اخلالفات  السالطني،  فكل  بني  املوجودة  اخلالفات  البرش،  بني  جودة 

 (2)(قوياء، هي بسبب الطغيان املوجود يف النفساخلالفات املوجودة بني األ 

رأى نفسه يف منصب ما فطغى ألنه    اإلنسانومردى هذا اىل أن  ثم بني سبب ذلك، فقال: )

جاوز حيصل اخلالف ولن مل يقتنع بذلك املنصب، فكان هذا الطغيان سبب جتاوزه، وعندما يت

منه العالية  املرتبة  تلك  إىل  الصغرية  الطغيان  مرتبة  يف  هذا  التي    ..خيتلف  الصغرية  املرتبة  من 

حيصل اخلالف يف قرية ما بني األفراد بسبب الطغيان، إىل املرتبة األعىل وكلام عال كان الطغيان 

هذه الغاية موجودة يف  ..  [ 24]النازعات:    ﴾َأَنا َربُُّكُم اأْلَْعىَل ﴿:  قال، فففرعون الذي طغى  ،أكثر

وحده  فرعون  يف  ال  وضعوا    ؛اجلميع  ربكم    اإلنسان فلو  أنا  يقول:  فسوف  رؤوسهم  فوق 

فغاية البعثة هي السيطرة عىل نفوس العصاة ونفوس الطغاة ونفوس املتمردين من    ..األعىل 

 ( 3) (العصيان والطغيان والتمرد ودفعها اىل التزكية

 

   308، ص: 14، جاملصدر السابق( 1) 

   308، ص: 14، جالسابقاملصدر ( 2) 

   308، ص: 14، جاملصدر السابق( 3) 



101 

 

أن كل ما حيصل بني البرش من رصاع هو بسبب النفوس غري املهذبة التي مل  نبه إىل  ثم  

  .. إن كل اخلالفات املوجودة يف البرش هي ألن النفوس مل تزكهتتم بالتزكية ومل متارسها، يقول: )

، وإذا تزكت النفوس فلن أيضاً فبواسطة التزكية يتعلمون احلكمة ويتعلمون القرآن والكتاب  

عندما يرى نفسه    ..فالشخص الذي زكى نفسه، ال يعترب نفسه مستغنيًا أبداً   ..غيانحيدث الط

 (1)(ويعترب لنفسه مقامًا ويقول بعظمة نفسه، فإن هذه الرؤية لنفسه هي سبب الطغيان

العظام    لو اجتمع كل األنبياء ويبني قيمة التزكية يف إحالل السالم بني البرش، فيقول: ) 

ما لن خيتلفوا مع بعضهم أبدًا، ألهنم تزكوا، فهم يملكون العلم واحلكمة  يف مدينة ما ويف بلد  

النفس  يف  التزكية  نربى   .. بعد  مل   ، ُنزكى مل  ألننا  مجيعًا  مشاكلنا  مل    ..فكل  ولكن  علامء  أصبحوا 

ء عن العامِل الذي مل يربى ومل يزكى وإن اخلطر النايش   ..تفكرهم عميق ولكنهم مل يرتبوا   ..يرتبوا

 ( 2)(من خطر املغول أكرب   رشعىل الب

( فيقول:  بالتزكية،  ما مل هيتم أصحاهبا  العلوم واملعارف  يبني عدم جدوى  أن  وهو  لو 

النفوس مل تزكى ومل تربى ثم دخلت أي ساحة، يف ساحة التوحيد، يف ساحة املعارف اإلهلية، يف  

شخاص الذين مل  ساحة الفلسفة، يف ساحة الفقه، يف ساحة السياسة، يف أي ساحة دخلت، األ

يزكوا نفوسهم ومل تصفو ومل يتحرروا من هذا الشيطان الباطني، فإن خطرهم عىل البرش هو  

 ( 3)(خطر كبري

وهو هلذا يوجه نصيحته لكل املتصدين ألي شأن من الشؤون، وخاصة شؤون الدولة،  

يف هذا   جيب عىل األشخاص الذين يريدون أن يربوا آخرينباالهتامم بتزكية أنفسهم، يقول: )

وجيب عىل األشخاص الذين يأخذون زمام    ، العامل، أن يكونوا قد زكوا أنفسهم سابقًا وربوها 
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إن هذا التهذيب  .. ومل يريدوا أن يطغوا وال يفعلوا أعاماًل شيطانية، أن يزكوا أنفسهمذا  إ   األمور

ثر من  رضورة أكثر لرجال الدولة وللسالطني ولرؤساء اجلمهوريات وللدول وللمسؤولني أك

العاديني الطغيان يكون حمدودًا  ؛  الناس  فإن  أنفسهم وطغوا  يزكوا  مل  العاديني  األفراد  أن  فلو 

شخصًا يف القرية طغى فمن املمكن أن يسبب فسادًا يف نقطة  أو    فلو أن شخصًا يف السوق   ؛جداً 

يف الناس،  قبله  عامِل  يف  حصل  ولو  الناس،  قبله  شخص  يد  يف  الطغيان  كان  لو  لكن    حمددة، 

الناس فهذا قبلتهم  السلطان، يف رؤساء  ذلك  الناس  ما وقبل  إىل  أحيانا    سلطان  بلدًا  قد جير 

فهذا الطغيان يؤدي إىل جر البالد إىل الفساد    ؛ الفساد وأحيانًا قد جير عددًا من البلدان إىل الفساد

 (1)(مل يزكى نفسه  األمورواخلراب ألن الشخص الذي يمسك بزمام 

عىل ذلك باجلرائم التي ارتكبها حكام العامل، وأن سببها كان طغيان ثم يرضب األمثلة  

قارنوا أنتم بني صدام وشخص عادي، فمهام طغى الشخص  نفوسهم، وعدم تزكيتها، يقول: )

أرسته فيجرهم إىل الفساد ولن أو    العادي ومهام كان فرعونيًا لن يؤثر إال عىل أشخاص حمددين 

أو   ترون طاغية وطغى وهذا الطغيان يوجب فساد البلد، يصدر منه غري ذلك، لكن صدام كام

الدنيا،  طغى رئيس مجهورية  إذا    بلدين وربام املنطقة وإذا كان هذا الطغيان يف رؤساء كبار يف 

فاحلروب الكبرية التي حصلت يف الدنيا،    .. فإن طغيانه يؤدي إىل فساد الكثري من الدول   أمريكا 

تلك الطبقة    .. كاحلرب العاملية األوىل والثانية، كانت ألن الطغيان كان يف تلك الطبقات العليا 

فلو أن رئيس احلزب الشيوعي    ؛العليا التي مل تكن مهذبة طغت وجرت دواًل كبرية نحو الفساد 

بلدانًا نحو اخلراب  السوفيايت يطغى فإن طغيانه غري حمدود هبذه احلد املعينة، فطغيانه جير  ود 

عادي..  والفساد منصب  سواء  ما،  منصب  يف  املتواجدون  رفيع أو    فاألشخاص  منصب 

أرادوا أن هيدأ هذا البلد، فيجب أن يبدأوا باهلدوء  إذا    أرادوا أن يصلحوا البلد،إذا    املستوى،
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ىل األشخاص الذين يمسكون فيجب ع  ؛ حيصل اهلدوء من األسفل  من األعىل، وال يمكن أن 

ال  ـ  فهدوؤهم جير البلد نحو اهلدوء وإذا    ؛مهام كانوا أن يبدءوا باهلدوء من هناك  األموربزمام  

 ( 1) (طغوا، فإن طغياهنم جير البلد نحو اهلالكـ سمح اهلل 

الذين يعتربون أن    ثم يعود ـ ككل مرة إىل التذكري بغاية البعثة النبوية ـ فيقول: )أولئك

بعثة إهلية ويعتربون أن غاية البعثة هي هداية مجيع اخللق، جيب عليهم االنتباه إىل    النبوية   عثةالب

يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم    ﴿غاية البعثة، أن ينتبهوا إىل غاية البعثة التي قاهلا اهلل تعاىل:   َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ

ْكَمةَ  ، فإذا مل  اإلنسانأن يصبح نور اهلداية يف    أجل   فالتزكية من ،  [ 164]آل عمران:    ﴾ اْلكَِتاَب َواحْلِ

مل ُتزكوا فإن العلم يشكل خطرًا عليكم، أخطر من كل  إذا    ..تزكوا أنفسكم فإنكم ستطغون

 ( 2) (مل تزكوا فإن املنصب خطري عليكم وجيركم إىل اهلالك يف الدنيا واآلخرةإذا   .. ءيش 

املظاهر الكربى للتزكية، فقا  النفوس وتزكية  ل: )ثم ذكر  البعثة تزكية  لقد كانت غاية 

تنتهي األنانية، وينتهي التكرب وحب الذات، وينتهي طلب الرئاسة، وينتهي   النفوس هي أن 

فغاية البعثة هي أن حتكم حكومة    ؛ حب الدنيا وطلبها، وحيل حمل اجلميع حب اهلل تبارك وتعاىل

 .(3)(اهلل يف قلوب البرش حتى حتكم يف املجتمعات البرشية 

فلو مل حتدث التزكية فإن كل ما  ..  نحن مكلفون بتزكية أنفسنا ثم خيتم خطابه بقوله: )

كلنا مكلفون بتزكية أنفسنا حتى    نسان..حيدث للنفس، وكل ما يأيت إىل النفس، هو حجاب لإل

النور   من  نستفيد  أن  القرآناإلهلي  نستطيع  لرجال    .. ونور  رضورة  أكثر  التزكية  هذه  ولكن 

نجر  أو    مل نزكى أنفسنا، فإننا نجر حدًا حمدودًا من الفسادإذا    ..الدولة وللطبقات العليا من أمثالنا 

يضعوا األنانية جانبًا، فإن من املمكن أن جيروا أنفسهم ومل    أولئكأنفسنا إىل الفساد وإذا مل يزكى  
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 ( 1) (بلدًا، بل بالدًا إىل الفساد

إن  : )يف مؤسسة البيئة والصحة   اإلسالميةعضاء الرابطة  ويقول يف خطاب آخر وجهه أل 

التي تتعرض هلا األمم منشأها عدم التزكية  ام هذا الشعب،    ؛ كل املتاعب  فلو كان قادة وحكى

يديرون    أولئك املتاعب  الذي  هذه  كل  وجدت  ملا  نفوسهم  وتزكية  تربيتهم  متت  قد  البالد، 

إن منشأ كل هذه املعاناة واآلالم يف كل مكان، هو أن القائمني    .. واملعاناة لشعبنا وال ألنفسهم

فإن وجود شخص واحد عىل رأس السلطة اليملك نفسا    ؛ عىل أمور الشعوب مل يزكوا أنفسهم

فإذا كان مثل هذا الشخص    ؛ذا الشعب عىل مدى مخسني عاماً زكية أوجد كل هذه املتاعب هل 

مزكيًا لنفسه وعاداًل ومتبنيًا للعدالة، سيكون جهازه احلاكم متبنيًا ومربيًا للعدالة يف املجتمع 

وسوف تتبعه كافة الفئات إىل العدالة، بام يف ذلك دوائر الدولة التي سوف ال جتد لنفسها خمرجًا 

بالعدالة النعيم  فإذا    ..إال  الشعب يف جنة من  الشعب، فسوف يعيش هذا  أبناء  أنفس  زكيت 

ومن هذا املنطلق ونظرًا اىل أن   ..وسوف تزول كل العقبات من طريقهم للوصول إىل السعادة 

العقائد املزكاة، فقد عمل عىل تضييع أو    الشاه كان يفتقر اىل النفس الزكية واألخالق املزكاة

 ( 2) (شعب بأكمله

اإلمام اخلامنئي يامرس نفس الدور يف الدعوة للتزكية، ويعتربها الوسيلة  وهكذا نجد  

الوحيدة للتمكني اإلهلي احلقيقي، ال املزيف، ويرضب املثل عىل ذلك بأستاذه وقائده اإلمام  

وبالدرجة األوىل  اإلمام اخلميني  كان مظهر الروحانية يف  )  : اخلميني، يقول يف بعض خطاباته

يؤدىيه، ومل  اإلهلي  فمنذ البداية كان كلىام أدرك التكليف  ؛يقوم بالعمل هلل   كان اإلمام ..إخالصه

كان   1962فمنذ بداية املواجهات والنضال يف العام    ، يأَب اإلمام أيىة تضحية عىل هذا الطريق
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التكليف خالل  من  م  يتقدى املنوال،  هذا  عىل  الناس    ، اإلمام  عىل  الدرس  هذا  ردىد  ولطاملا 

هلذا   ، نحن علينا أن نؤدىي تكليفنا ونتيجة عملنا بيد اهلل  ، ا هو مهمى هو التكليفواملسؤولني أنى م

ُيقدم  أو    يفعل فعالً أو    مل ينطق بكلمة  ..املهمى يف سلوك اإلمام إخالصه  ..لروحانيةل  اكان مظهر

اه لوجه اهلل نال عليه الربكة من اهلل    ؛ احلصول عىل ثناء ومتجيد هذا وذاك  أجل   خطوة من فام أدى

الوصية عىل املسؤولني،    ..فهذه هي خاصية اإلخالص  ؛وصار خالداً  ر هذه  كان اإلمام يكرى

م ويعملون هلل  الظن برهبى الذين حيسنون  املتوكلني والواثقني باهلل  بأن نكون من  يأمرنا    ، فكان 

ل واال ع والتوسى فبعد هناية    ؛ستمداد من اهلل ومن أهل العبادةوكان هو من أهل التوكل والترضى

كان يستفيد من   ،شهر رمضان عندما كان املرء يرى اإلمام كان يشعر بنورانيته شعورًا حسياً 

ب إىل اهلل تعاىل ومن  أجل  فرص احلياة من وكان يأمر    ، تطهري قلبه وروحه الطاهرة  أجل  التقرى

وكان  ،العامل حملى حضور التجلىيات اإلهلية ،رض اهلل العامل حم  ،اآلخرين ويقول: إنىنا يف حمرض اهلل

اه ه اجلميع يف هذا االجتى ه اآلخرين نحو األخالق   ،يوجى   ،وكان من الذين يراعون األخالق ويوجى

عبارة عن األخالق واجتناب املعايص، والُبعد عن الطعن اإلسالم  فقسٌم مهمى من الروحانية يف  

الرسيرة   وسوء  والغيبة  الظنى  األشياء    .. والفرقةوسوء  هذه  ُيراعي  نفسه  اجلليل  اإلمام  كان 

ها   ..وُيويص الناس هبا وكذلك املسؤولني  لطاملا أوصانا اإلمام بأن ال نغرتى بأنفسنا وأن ال نعدى

 ( 1) (أعىل من الناس، وأن ال نتعاىل عن االنتقاد ونغفل عن العيوب

تقوم عليها التزكية، ومن  وهكذا نراه يف خطبه يفصل كل حني األسس واملراحل التي  

قوله تعاىل:   املُْْؤِمننَِي  ﴿األمثلة عىل ذلك قوله تعليقا عىل  َوَعىَل  َرُسولِِه  َعىَل  َسكِينََتُه  اهللَُّ  َفَأْنَزَل 

التَّْقَوى َكلَِمَة  إنىام : )[ 26]الفتح:    ﴾ َوَأْلَزَمُهْم  املؤمنني،  تعاىل عىل  يفتحها اهلل  التي  النىعمة  إنى هذه 

بالدرجة األوىل   السعي  عندما نقول  .. واالبتعاد عن املعايص  ألجل حتصل بام ذكرنا، فيجب 
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ن  االبتعاد عن املعايص، ال يعني أنى علينا يف البداية أن نرتك مجيع املعايص بشكل تامى حتىى نتمكى

، فإنى هذه    من االنتقال إىل املرحلة جيب أن نبذل اهلمم    ..متالزمة فيام بينها   األمورالثانية، كالى

ه يف الصالة   .. واملساعي حتىى ال تصدر عنىا املعايص، والتقوى هي هبذا املعنى االلتزام بالتوجى

التي متنحنا املعنويات والروحانيىات وصفاء الروح، هي   األمور ويف تالوة القرآن وأمثاهلا، هي  

متن املطلوبة التي  والسكينة  الطمأنينة  الكاذب    .. حنا  العرفان  بيوت  إىل  هاب  للذى حاجة  وال 

واقعيىة أيىة  وراءه  يوجد  ال  الذي  والتخيىيل  م  واملتوهى وشباب    .. واملاديى  اجلامعيىون  فليلتفت 

  للدين والتديىن، واجعلوا التديىن عنرصًا أساسيىًا ملخاطبيكم، واعلموا   األبعادالثانويىات إىل هذه  

 (1)(إن شاء اهلل أنى اهلل تعاىل سيعينكم

العلم  ويقول يف خطاب آخر موجه للشباب حيثهم فيه عىل اجلمع بني العلم والتزكية: )

بالتزكية  مصحوب  به  نطالب  إىل هذه   .. الذي  تشري  اجللسة  بداية  يف  تليت  التي  اآليات  هذه 

يِّنَي َرُسواًل  ﴿النقطة:   يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب  ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل   التزكية يف البداية، وكذلك الرتبية    .. [ 2]اجلمعة:    ُمبِنٍي﴾ َواحْلِ

و والقرآنية  ألناإلسالمية..  الدينية  البداية؟  يف  التزكية  كانت  التزكية  ملاذا  هناك  تكن  مل  ما  ه 

رشير أسود القلب خبيث    إنسانوقع هذا السالح بيد  إذا    ..العلم أداة وسالح، فانحرف العلم

الفاجعة نتيجته سوى  كانت  ملا  بيد    ،قاتل  السالح  هذا  يكون  أن  يمكن  صالح   إنسانولكن 

لم حينام يرتافق جيب األخذ هبذا الع  ..كوسيلة للدفاع عن الناس وحقوقهم والدفاع عن العائلة

أنتم واحلمد هلل شباب وفقكم اهلل تعاىل للرتبية يف بيئة دينية  ..  هذه وصيتي لكم   .. مع التزكية 

وهي تشبه ما قاله اإلمام احلسني يف دعاء عرفة حيث شكر    ،هذه فرصة جيدة جداً و  إسالمية، و

طبعًا الفرق بيننا وبينه كبري جدًا،  ..   والرسولاإلسالم  اهلل تعاىل عىل أن خلقه يف زمن دولة  
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وهو كالفرق بني السامء واألرض، لكننا يف نفس االجتاه، وهذا توفيق بالنسبة لنا وبالنسبة لكم  

 ( 1) (أهيا الشباب

 التحذير من املسالك اخلاطئة يف السلوك الروحي: ثانيا ـ  

من اخلصائص املهمة التي متيز قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية، والتي لقوا بسببها بعض  

الروحي العرفاين،    ه اإلنكار من املخالفني هلم من الشيعة وغريهم، كوهنم مجيعا من ذوي التوج

 خيتلفون يف ذلك عن أصحاب الطرق الصوفية.   والذي أوحى للمخالفني املنتقدين هلم أهنم ال

وهذا كله نتيجة عدم التفريق بني العرفان والتصوف، وبني السلوك الروحي، واالهتامم  

من  اخلميني  اإلمام  وخصوصا  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  كون  فمع  الروحية؛  بالرتبية 

ا بالعرفان الصويف، إال أن سلوكه واملعاين  إليها ختتلف اختالفا املهتمني كثريا  لتي كان يدعو 

 جذريا عن السلوك السلبي الذي وقع فيه بعض الصوفية أو الكثري منهم. 

الذين يقعدون عن نرصة   العلامء واملشايخ  بل إن اإلمام اخلميني نفسه، ينكر عىل كل 

 . الدين أو السكون إىل الواقع، أو عدم مواجهة الطواغيت

 هذا عند ذكره لبعض الفروق املهمة بني العرفان  وقد أشار الشيخ حيدر حب اهلل إىل

السيد   والعالمة  اخلميني،  اإلمام  أمثال  املتأخرين من  كبار  به  يقول  الذي  والعرفان  الصويف، 

د  تؤكى عرفانية  جتربة  )عندنا  قال:  حيث  مطهري،  مرتَض  والشهيد  الطباطبائي،  حسني  حممد 

اهر العرفان الشيعي األخري باخلصوص،  القدرة عىل هذا التخطىي بدرجة عالية، وهي بعض مظ

د قدرة العرفان الشيعي بأشكالـه األخرية عىل حلى هذه  وأحبى هنا أن آخذ ثالث عيىنات تؤكى

املشكلة ميدانيًا بنسبة جيىدة؛ بقطع النظر عن األصول النظرية لـهذه احللول، وهل أهنا موجودة  

القديم سيام عند ابن عريب أو ال؟ كام و بقطع النظر عن حلى العرفان الشيعي عرب  يف العرفان 
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 (1)العيىنات التي سنأخذها لإلشكاليىة بجميع أبعادها خصوصًا االجتامعيىة منها(

والطباطبائي   اخلميني  ـ  العيىنات  )وهذه  فقال:  إليها،  أرشنا  التي  العينات  ذكر  ثم 

لني منهام ـ من أقطاب العرفان الش يعي يف القرن العرشين ومطهري ـ فقد كان هؤالء ـ سيام األوى

ـ تشهد عىل  ـ سيام اإلمام اخلميني  أو من أقطاب املدافعني عنه واملنظىرين كاملطهري، وكتبهم 

مدى غوصهم يف هذا العامل، ويف الوقت نفسه، مل يثن العرفان شخصًا مثل اإلمام اخلميني عن 

س دولة ويكون زعياًم لـها، إ  ات القالئل  أن يعمل يف عمق احلياة السياسية، فيؤسى هنا إحدى املرى

يف تاريخ العامل، التي يكون فيها عارٌف زعيَم دولة، وهذا بنفسه شاهد قويى عىل مدى قدرة 

العرفان ــ من حيث نواته الداخلية ــ عىل جتاوز إشكاليىة الدنيوي، بل والسعي لتشكيل دولة  

عض املدارس العرفانية التي  بكل ما تعنيه كلمة دولة من دالالت، ال بل قد نجد من يقول: إنى ب

مًة للسري والسلوك ـ ال فناءها ـ   انتمى إليها اإلمام اخلميني والتي كانت تعتمد بناء النفس مقدى

هي التي كانت صاحبة الفضل يف تشكيل شخصية جبىارة صلدة كتلك التي متتىع هبا اخلميني،  

م شاهدًا آخر(  ( 2)وهو أمر يساعدنا أكثر عىل حتليل املوضوع ويقدى

ثم ذكر مدى جتاوز العالمة الطباطبائي للكثري من اإلشكاالت التي وقع فيها الصوفية؛  

فقال: )أما العالمة الطباطبائي، فال نجد حاجة للتأكيد عىل جتاوزه إشكاليىة الدنيوي بالنسبة  

بشخصية   الطباطبائي  امتاز  فقد  القرآن(،  تفسري  يف  )امليزان  منها  سيام  كتبه،  طالع  لشخص 

نية، وحاول إقامة الفكر اإلسالمي عىل ثنائي: القرآن والعقل، وساهم مسامهة فاعلة يف  عقال

أن  دون  األمهية  بالغة  معطيات  مًا  مقدى السائد،  الديني  العقل  ونقد  الديني،  التحرير  حركة 

يسندها ـ يف اخلطاب الفكري والثقايف العام ـ إىل كشوفات القلب ومشاهداته، كام فعلـه أحيانا 

 

جملة 1)  اهلل،  حب  حيدر  الواقعي،  واملنحى  ة  الرتبويى واآلليىة  املعرفيىة  اإلشكاليىة  بني  اإلسالمي  العرفان  بعنوان:  مقاال  انظر   )

 نصوص معارصة. 

 .  املصدر السابق( 2) 



109 

 

ا رئيسيىًا بعض  امتدادًا  ليمثل  عقالنية  صورة  يف  احلياة  عن  رات  التصوى كل  م  قدى وإنام  لعرفاء، 

 ( 1) ملدرسة الشريازي صاحب احلكمة املتعالية(

ثم ذكر نفس املوقف عن مطهري، فقال: )أما الشهيد مرتَض مطهري، فهو واحد من  

د كان إنسانًا قائاًم يف عمق القالئل الذين يمكن تصنيفهم عىل حساب تيىار اإلصالح الديني، وق

احلياة وأمواجها املتالطمة عىل الصعيدين: الفكري والسياس معًا، وليس القارئ بحاجة إىل  

د من ذلك(  ( 2) كثري جهد وعناء لريجع إىل أعاملـه الكاملة فيتأكى

ثم ذكر أن نفس هذا احلكم منطبق عىل غريهم من الذين اشتهروا بالعرفان مع جتاوزهم  

التربيزي،  لكل سل ملكي  كاملريزا جواد  كثري  وغريها  ـ  العيىنات  )هذه  فقال:  التصوف،  بيات 

جتاوز   نواة  العرفان  يف  أن  د  تؤكى الالهوري..  إقبال  وحممد  األفغاين  الدين  ومجال  واحلبويب، 

إشكاليىة الدنيوي، بل واملزاوجة بني الفقه والعرفان كام حصل مع اإلمام اخلميني، وهو ما جيعل  

ف يف تارخيه، مما من تطو ير هذه النواة أمرًا هامًا لفصل العرفان عن املفاهيم التي محلـها التصوى

 (3)تعربى عنه كلامت العزلة والوحدة والفردية واالنطواء(

وأحب أن أشري هنا إىل أن الذين ينسبون لإلمام اخلميني التأثر التام بابن عريب، نتيجة  

ه له يف بعض املحال، مثل ذكره له يف رسالته لغورباتشوف،  ثنائه عليه يف بعض املواضع، أو ذكر

السنية،   املدرسة  لدى  عالية  بمكانة  حتظى  شخصية  كونه  بسبب  ذكره  فهو  صحيحا؛  ليس 

وخاصة يف مجهوريات االحتاد السوفيتي التي يشكل الصوفية نسبة كبرية فيها، ولذلك مل يذكر  

 ابن عريب. املال صدرا مع كونه أكثر تأثريا يف شخصيته من 

باإلضافة إىل ذلك؛ فإننا لو عدنا إىل تراث اإلمام اخلميني نجده ينتقد بشدة كل العلامء  
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املتأثرين   الذين والوا السلطات الظاملة ومكنوا لالستبداد، وأكثرهم كان من الصوفية أو من 

 هبم. 

كل تلك  وهكذا نجد كتبه مملوءة بالدعوة للعرفان العميل والسلوك األخالقي بعيدا عن  

 الشطحات التي وقع فيها الصوفية، والتي نريد يف هذا الكتاب عرضها عىل القرآن الكريم. 

قوله: )واعلم أن طي أي طريق يف املعارف اإلهلية، ال يمكن إال  ومن األمثلة عىل ذلك 

بآداب الرشيعة احلقة، ال حيصل له يشء من حقيقة    اإلنسانبالبدء بظاهر الرشيعة، وما مل يتأدب  

األخالق احلسنة، كام ال يمكن أن يتجىل يف قلبه نور املعرفة وتتكشف له العلوم الباطنية وأرسار 

وبعد انكشاف احلقيقة، وظهور أنوار املعارف يف قلبه ال بد من االستمرار يف التأدب    ..الرشيعة

 ( 1)رشعية الظاهرية أيضا(لباآلداب ا

ثم رد عىل من خيالف ذلك من أدعياء التصوف؛ فقال: )ومن هنا نعرف بطالن دعوى  

اآلداب  إىل   )ال حاجةأو   العلم الباطن يكون برتك العلم الظاهر(،إىل    الوصول: )أن  من يقول 

الوصول  بعد  ترجعإىل    الظاهرية  الدعوى  الباطن(، وأن هذه  يقول هبا،  إىل    العلم  جهل من 

  (2) ية(اإلنسانعبادة ودرجات وجهله بمقامات ال

وهكذا نرى كتابه ]رشح األربعني حديثا[ مملوءا بمثل هذه املعاين الراقية التي جتنب فيها  

 . ما وقع فيه بعض الصوفية من الطامات والشطحات والتساهل مع الرشيعة

أما ما يتعلل به البعض من رشحه للفصوص، فقد كان ذلك منه يف شبابه الباكر، وهو  

عن مرحلة فكرية مر هبا، كام يمر هبا سائر الناس، باإلضافة إىل أنه جتنب يف رشحه الكثري    يعرب

 من األمور اجلدلية. 
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املعاين  بتلك  العرفان  من  يكتفون  الذين  عىل  بشدة  ينكر  اخلميني  اإلمام  إن  بل 

ومن  احلياة،  جماالت  كل  ويف  والسلوك،  العمل  عن  بعيدا  فيها  املؤلفة  والكتب  والشطحات 

قال له: )بني: ال اإلعتزال الصويف دليل    حيث ألمثلة عىل ذلك ما قاله اخلميني يف رسالته البنه،  ا

اإلرتباط باحلق، وال الدخول يف املجتمع وتشكيل احلكومة شاهد اإلنفصال عن احلق، امليزان  

ك إبليس وهو يوسع  ذلك   يف األعامل هو دوافعها، فكثريًا ما يكون العابد والزاهد مبتىًل برَشَ

ك بام يناسبه من األنانية والغرور والعجب والتكرب وحتقري خلق اهلل والرشك اخلفي وأمثال   َ الرشَّ

ك وكثريًا ما يكون املتصدي لشؤون احلكومة ذا    ..ذلك مما يبعده عن احلق ويؤدي به إىل الرشِّ

النبي األكرم  و  ،دافٍع إهلي فيحظى بمعدن قرب احلق كداود النبي وسليامن النبي عليهام السالم 

    وخليفته باحلق عىل بن أيب طالب، وكحرضة املهدي أرواحنا ملقدمه الفداء يف عرص حكومته

الفطرة    .. العاملية نور  إىل  أقرب  الدوافع  الدافع، كلام كانت  العرفان واحلرمان هو  ميزان  إذًا، 

النور إىل   النور، تكون أكثر ارتباطا بمبدأ  حيث يصبح وأكثر حتررًا من احلجب حتى حجب 

  (1)الكالم عن اإلرتباط كفرًا(

وقال خماطبا له يدعوه إىل أن يفر من أي مسؤولية تلقى عليه بحجة التفرغ للحق سبحانه  

ية التي هي خدمة احلق يف صورة خدمة  اإلنسانوتعاىل: )بني: ال تلق عن كاهلك محل املسؤولية  

فإن جوالت الشيطان وصوالته يف هذا امليدان ليست بأقل من جوالته وصوالته بني    ..اخللق

سواء  ـ  وال تتعب نفسك للحصول عىل مقام مهام كان    ..واملتصدين لألمور )العامة(املسؤولني  

أين أريد أن .. أو  متذرعًا بأين أريد أن أقرتب من املعارف اإلهلية أكثر ـ  املقام املعنوي أم املادي  

  (2) أخدم عباد اهلل، فإن التوجه إىل ذلك من الشيطان، فضال عن بذل اجلهد للحصول عليه(
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يف  أو    ل له: )امليزان يف أول السري هو القيام هلل، إْن يف األعامل الشخصية والفردية ويقو 

أن تكون موفقا يف هذه اخلطوة األوىل ـ    نسانفإذا تيرس إل  ..النشاطات االجتامعية، فاسَع  ما 

وإذا    .. حصل عليه، فهو عارف باهلل وزاهد يف الدنيا إذا    بدافع إهلي ـ ُملك اجلن واإلنس، بل

كان سبحة فقد ابتعد هبذا املقدار إذا    الدافع نفسانيا وشيطانيا، فكل ما حصل عليه حتى   كان

 (1)(عن اهلل تعاىل 

فيقول:   الكاذب؛  العرفان  أدعياء  ينكر عىل  اخلامنئي  اإلمام  نجد  املوقف،  نفس  وعىل 

مثل هؤالء  ما يتداول من أنواع العرفان الكاذب يف بيئة الشباب، ف  أيضاً راقبوا يف هذا السياق )

إنى أحد الربامج هو أن يتسلىل كلى هذا العرفان الكاذب إىل   ..يتسلىلون إىل اجلامعات خصوصاً 

فلو أنى شخصًا أصبح أسريًا وابُتيل   ؛داخل اجلامعات، وهو من األشياء التي تتسبىب بالشلل

األغلب  من هذا العرفان الكاذب ـ والتي تأيت يف    األساسهبذه املنسوجات الفاقدة لألصل و

ا يف الواقع ستشلىه إنى املعيار الذي نتبعه يف حركتنا نحو السموى    .. من مناطق خارج البلد ـ فإهنى

ب إىل اهلل هو التقوى والنىزاهة والورع  ، والتقرى فشبابناـ  سواء بناتنا أم أبناؤناـ  لو كانوا    ..املعنويى

الصالة وأدىوا  املعصية،  عن  لالبتعاد  وسعوا  وأتقياء  هني  ومل    منزى وقتها،  ويف  واهتامم  ٍه  بتوجى

م لن يصبحوا أرسى هذا العرفان الكاذب  ( 2) (يقطعوا أنسهم بالقرآن، فإهنى

إنىني أويص شبابنا يف  وهلذا نراه يف كل املحال يدعو بدله إىل العرفان القرآين، فيقول: )

القرآن  بشأن  نصف    .. الغالب  ولو  يوم  كلى  اقرأوا  بالقرآن،  رابطتكم  تقطعوا  ال  أن  فاسعوا 

لإل  ، صفحة ٌب  مقرى ذلك  ة  نسانفكلى  املعنويى والفتوحات  وحيى  الرى الصفاء  وتلك   ، ويوجد 

 ( 3) اإلنسان(الطمأنينة والصرب والسكينة التي حيتاجها 
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 ثالثا ـ ااالهتامم باألبعاد الروحية للشعائر التعبدية: 

األول من الشعائر التعبدية هو إقامة ذكر اهلل وحتقيق االتصال الروحي    ذلك أن الغرض

اَلَة لِِذْكِري﴿بني العبد وربه، كام قال تعاىل:    [ 14]طه:  ﴾َوَأِقِم الصَّ

وقد اهتم قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية هبذا اجلانب خصوصا، بل ألفوا فيه املؤلفات  

الذي اإلمام اخلميني  للصالة[، وهو    الرائعة، وخصوصا  املعنوية  الرائع ]اآلداب  كتابه  ألف 

للصالة  واملعنوية  الروحية  األبعاد  كل  تناول  حيث  اجلانب،  هذا  يف  بابه  يف  فريد  كتاب 

ورشوطها، بتفصيل كبري، كام أنه ذكر األبعاد املختلفة لسائر العبادات يف كتبه وخطبه املختلفة،  

 ا وعلامئها. ومثله سائر قادة الثورة اإلسالمية ومفكرهي

وسنقترص هنا عىل بعض النامذج التي نتبني من خالهلا املنهج الذي يعتمده قادة الثورة  

 اإلسالمية اإليرانية يف بث أمثال هذه املعاين. 

 . اخلشوع وأبعاده الروحية: 1

يعترب اإلمام اخلميني حتقيق معنى اخلشوع يف الصالة وغريها من الشعائر التعبدية ركنا  

أساسيا ال تتم الصالة احلقيقية من دونه، يقول يف ذلك: )إن من األمور الالزمة للسالك يف  

اخلشوع،   ـ  اجلامعية  مقام  وهلا  العبادات  رأس  هي  التي  الصالة  يف  سيام  وال  ـ  عباداته  مجيع 

عظمة   إدراك  من  حيصل  وهو  اخلوف  أو  باحلب  املمزوج  التام  اخلضوع  عن  عبارة  وحقيقته 

 ( 1)ل وسطوهتام وهيبتهام(اجلالل واجلام

ثم فصل هذا املعنى، ورس اختالف السالكني يف صورته، فقال: )قلوب أهل السلوك  

مجال   إىل  ومتوجه  اجلامل  مظاهر  ومن  ي  عشقى منها  فبعض  خمتلفة،  والفطرة  اجِلبِلىة  بحسب 

ل  أدركوا يف سلوكهم ظل اجلميل، أو شاهدوا أصل اجلامإذا    املحبوب بحسب الفطرة فهؤالء
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متحوهم العظمة املختفية يف رسى اجلامل فتصعقهم، ألنى يف كل مجال جالال خمتفيا ويف كل جالل  

التمكني   تزلزل القلب واضطرابه، وبعد  مجاال مستورا.. وهذه احلالة يف أوائل األمر توجب 

حتصل للسالك حالة األنس وتتبدل حالة الوحشة واالضطراب املتولدة من العظمة والسطوة  

الرمحن كانت كذلك..  إىل األ قلب خليل  أن حالة  الطمأنينة، كام  نس والسكينة وجتيئه حالة 

العظمة   دائاًم  القلوب يدركون  القلوب خويفى ومن مظاهر اجلالل، وأرباب تلك  وبعض من 

واجلاللية   القهرية  األسامء  جتيل  ومن  اخلوف،  من  يكون  وخشوعهم  واجلالل،  والكربياء 

نبيىنا وآله وعليه السالم، كان هكذا؛ فاخلشوع يكون ممزوجا تارة   لقلوهبم، كام أن حييى، عىل 

(إباحلب وأخرى باخلوف والوحشة، و  (1)ن كان يف حبى وحشة، ويف كل خوف حبى

ثم ذكر املراتب املختلفة للخشوع، فقال: )ومراتب اخلشوع عىل حسب مراتب إدراك  

ما  مع  أمثالنا  أن  وحيث  واجلامل،  واحلسن  واجلالل  نور    العظمة  من  احلالة،  هذه  من  لنا 

املشاهدات حمرومون فال بد أن نكون بصدد حتصيل اخلشوع من طريق العلم أو اإليامن، قال  

ِذيَن ُهْم يِف َصاَلهِتِْم    املُْْؤِمُنونَ َقْد َأْفَلَح  ﴿تعاىل:   ، فجعل اخلشوع يف  [ 2-1]املؤمنون:    َخاِشُعوَن﴾ الَّ

وعالئمه.. فكل من مل يكن خاشعا يف الصالة فهو خارج عن زمرة  الصالة من حدود اإليامن  

 ( 2) أهل اإليامن طبقا ملا قاله الذات املقدسة احلق تعاىل شأنه(

)األول: اخلشوع   الصالة، وهي  أقسام اخلشوع يف  السلوك من  ما ذكره علامء  ثم ذكر 

ته يف الصالة ومعرضا عام سواها بحيث ال يكون يف قلبه سوى   القلبي وهو أن يكون متام مهى

املحبوب.. والثاين: اخلشوع يف اجلوارح وهو حيصل بأن يغمض عينيه وال يلتفت إىل اجلوانب  

  ءوال يلعب بأعضائه.. وباجلملة ال تصدر منه حركة سوى احلركات الصالتية، وال يأيت بيش
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 (1)من املكروهات(

قلبية حتصل للقلب  وعلق عىل ذلك بقوله: )أقول: إن حقيقة اخلشوع عبارة عن حالة  

من إدراك اجلالل واجلامل، وبمقدار ما يدرك القلب منهام تزول عنه اإلنىيىة واألنانية فيخضع  

فإن  واجلبال،  األرض  إىل  اخلشوع  نسب  العناية  وهبذه  واجلامل..  اجلالل  لصاحب  ويسلىم 

حمض، قال  األرض مسلىمة للعوامل الطبيعية وليس هلا إرادة يف إنبات النبات، بل هي تسليم  

ْت َوَرَبْت ﴿تعاىل:   ،  [ 39]فصلت:    ﴾ َوِمْن آَياتِِه َأنََّك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا َأْنَزْلنَا َعَلْيَها املَْاَء اْهَتزَّ

َلْو  ﴿ وهكذا اجلبل بالنسبة إىل نزول القرآن فإن أنيىة اجلبل تندكى وال يمكنه املقاومة، قال تعاىل: 

ًعا ِمْن َخْشَيِة اهللَِّ َأْنَزْلنَا َهَذا اْلقُ   (2)([ 21]احلرش:  ﴾ْرآَن َعىَل َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ

ل: )وبام أن صلواتنا ليست مشفوعة باخلشوع فإن  ا ثم ذكر ارتباط اإليامن باخلشوع، فق

ا عن نقص اإليامن، أو فقدانه.. وإن االعتقاد والعلم مغايران لإليامن، فال علم باهلل  ذلك ناجم إمى

وأسامئه وصفاته وسائر املعارف اإلهلية الذي يوجد فينا، مغاير لإليامن وليس بإيامن، والدليل  

عىل ذلك إن الشيطان كام يشهد له الذات املقدسة احلق عامل باملبدأ واملعاد ومع ذلك فهو كافر،  

يقول:   ِمْن  ﴿ألنه  َوَخَلْقَتُه  َناٍر  ِمْن  تعاىل  إذا    فهو،  [ 12  ]األعراف:  طِنٍي﴾ َخَلْقَتنِي  باحلق  يعرتف 

َيْوِم    ﴿ وخالقيته، ويقول أيضًا:   إِىَل  فيعتقد باملعاد وهو كذلك  ،  [ 14]األعراف:    ُيْبَعُثوَن﴾َأْنظِْريِن 

عامل بالكتب والرسل واملالئكة، ومع ذلك كله خاطبه اهلل سبحانه بلفظ الكافر، وأخرجه من 

زمرة املؤمنني.. فإذًا يمتاز أهل العلم من أهل اإليامن، وليس كل من هو من أهل العلم أهل  

لمي، ويوصل إىل قلبه  لإليامن، فيلزم للسالك أن يدخل نفسه يف سلك املؤمنني بعد سلوكه الع

عظمة احلق وجالله وهباءه، ومجاله جلىت عظمته كي خيشع قلبه، وإال فمجرد العلم ال يوجب  

 

 . 41، ص املصدر السابق( 1) 

 . 41، ص املصدر السابق( 2) 



116 

 

خشوعا كام ترونه يف أنفسكم فإنكم مع كونكم معتقدين باملبدأ واملعاد، ومع اعتقادكم بعظمة  

 (1)اهلل وجالله ليست قلوبكم خاشعة(

قاله بام ورد من نسبة عدم اخلشوع للمؤمنني يف    ثم رد عىل اإلشكال الذي قد يوجه ملا 

تعاىل:   احْلَقِّ ﴿ قوله  ِمَن  َنَزَل  َوَما  اهللَِّ  لِِذْكِر  ُقُلوهُبُْم  خَتَْشَع  َأْن  آَمنُوا  لِلَِّذيَن  َيْأِن  ، [ 16]احلديد:    ﴾ َأمَلْ 

امن احلقيقي  ، وإال فاإليلعلى املراد منه اإليامن الصوري أي اإليامن بام جاء به النبي  بقوله: )

بمراتبه   اآلية، هو اخلشوع  املراد من اخلشوع يف هذه  أن  أو  مرتبة من اخلشوع ال حمالة  يالزم 

الكاملة، كام أن العامل ربام يطلق عىل من وصل من حد العلم إىل حد اإليامن، وحيتمل أن تكون 

إشارة إىل هؤالء، وقد أطلق العلم   [ 28]فاطر:  ﴾إِنَّاَم خَيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمءُ  ﴿ اآلية الرشيفة: 

 ( 2) واإليامن واإلسالم يف الكتاب والسنة عىل املراتب املختلفة منها(

ثم ذكر احلاجة إىل الرياضات واملجاهدات الروحية للتحقق باخلشوع، فقال: )وباجلملة  

الصالتي املعراجية  باخلطوة  السالك  السالك لطريق اآلخرة، وخصوصا عىل  ل  عىل  أن حيصى ة 

ن هذه الرقيقة اإلهلية، والبارقة الرمحانية يف قلبه بمقدار  اخلشوع بنور العلم واإليامن وأن يمكى

إىل آخرها.. وحالة   أوهلا  الصالة من  احلالة يف مجيع  أن حيتفظ هبذه  فلعله يستطيع  يمكنه،  ما 

ن واالستقرار وان كانت ال ختلو يف أول األمر من صعوبة وأشكال أل  مثالنا، ولكنها مع  التمكى

ا(  (3) املامرسة واالرتياض القلبي أمر ممكن جدى

ـ قائال: )عزيزي، إن حتصيل الكامل وزاد   ـ كعادته  ثم توجه بالنصح ملريديه وتالميذه 

.. ومن الواضح أن   اآلخرة يستدعي طلبا وجدا، وكلام كان املطلوب أعظم فهو أحرى باجلدى

قام جوار رب العزة، ال يتيرس مع هذه الرخوة والفتور  معراج القرب إىل حرضة األلوهية، وم
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والتسامح، فيلزمك القيام الرجويل حتى تصل إىل املطلوب، وطاملا أنك تؤمن باآلخرة وتعلم  

والكامل وال يف جانب  السعادة  النشأة من حيث  تقاس هبذه  أن  النشأة اآلخرة ال يمكن  بأن 

دائم ال موت فيه وال فناء له، سعيدة يف راحة وعزة  الشقاوة والوبال، ألن تلك النشأة عامل أبدي  

ونعمة أبدية وهي راحة ال يوجد هلا شبيه يف هذا العامل، وعزة وسلطنة إهليان ليس هلام نظري يف  

عذاهبا   فإن  الشقاوة  جانب  يف  األمر  وكذلك  أحد  خميِّلة  عىل  خطرت  ما  ونَِعُم  النشأة،  هذه 

 مثيل وال نظري، وتعلم أن طريق الوصول إىل السعادة إنام ونقمتها ووباهلا ليس هلا يف هذا العامل

هو طاعة رب العزة، وليس يف العبادات ما يضاهي هذه الصالة فإهنا معجون جامع إهلي يتكفل  

ن قبلت قبلت مجيع األعامل( فال بدى لك من اجلدى التام يف طلبها وال تتضايق إبسعادة البرش )و

واظبت عليها إذا    يف سبيلها مع أنه ليس فيها مشقة بل إنك  يف السعي إليها ومن حتمل املشاق

ات   مدة يسرية، وحصل لقلبك األنس هبا لتجدنَّ يف هذا العامل من املناجاة مع احلق تعاىل شأنه َلذى

ات هذا العامل كام يظهر ذلك من السري يف أحوال أهل املناجاة مع اهلل   ة من لذى ال يقاس هبا لذى

 ( 1)سبحانه(

ك خلص  بقوله:  ثم  الرقيقة  واملواعظ  العميقة  واإلشارات  السامية  املعاين  هذه  ل 

أنه  الفصل،  ما ذكرنا يف هذا  األنبياء  إذا    )وباجلملة فخالصة  ببيان  أو  بالربهان  اإلنسان  علم 

ر القلب هبا حتى يدخل اخلشوع شيئا  عليهم السالم عظمة اهلل ومجاله وجالله، فال بدى إن يذكِّ

بوا القلب  يف  وجالله حتى  فشيئا  اهلل  عظمة  ذكر  عىل  واملداومة  القلبي  والتوجه  ر  التذكُّ سطة 

حتصل النتيجة املطلوبة، وال بد للسالك أالى يقنع يف حال من احلاالت باملقام الذي هو فيه، فإنه 

مهام حصلت املقامات ألمثالنا فال تساوي أصغر نقد يف سوق أهل املعرفة، وال تقابل يف سوم  

بة خردل، فليتذكر السالك يف مجيع حاالته نقائصه ومعايبه، فعلىه ينفتح له  أصحاب القلوب ح
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 (1)طريق إىل السعادة من هذه السبيل واحلمد هلل(

( فيقول:  للصالة،  العميقة  املعاين  اخلامنئي  اإلمام  يذكر  وعىل  وهكذا  العبادات،  إنى 

يت الصالة   ين، ذلك عندما تكون الصالة رأسها الصالة، هلا كلُّ هذه األمهيىة، وُسمى بعمود الدِّ

ونورانيىًا  لطيفًا  حوله  من  واجلوى  وروحه  املصيلى  قلب  جتعل  ا  فإهنى واحلضور،  ه  بالتوجى مقرونة 

 (2)(ومعطىرًا، وُتنري البيت واألرسة وجوى العمل واألصدقاء وجوى املحلىة وكلى أجواء احلياة

( خمتويقول:  كالم  من  الصالة  حول  لدينا  ما  ةرغم  األئمى عن  مرويى  وقيِّم  وعن    ار 

فها بحقيقة وحكمة هذه  ة، وُيعرى ر قلوب اهلداية اخلاصى ينيى ممىا ُينوى رين وأصحاب الرأي الدِّ املفكِّ

الفريضة اإلهليىة الكربى، رغم ذلك ينبغي القول إنى منزلة الصالة مل ُتعرف جيىدًا عند كثري من  

ال شكى أنى واجبًا ثقياًل يقع عىل   .. يضة ويؤدىوهنا الناس، حتىى عند الىذين يعتربون الصالة فر 

املجتمعات   علامء  التبيني    اإلسالمية عاتق  أساليب  مجيع  ُتستعمل  أْن  وينبغي  املجال،  هذا  يف 

 (3)(أداء حقى معرفة الصالة   أجل والتوضيح من

يف الطريق الىذي    اإلنسانلسلوك    األساسينبغي القول إنى الصالة هي املعرب  ويقول: ) 

ن من خالله من بلوغ اهلدف والغاية    ديانضعته األو للحياة،   األساس اإلهليىة أمام البرش، ليتمكى

لكْن   ..والصالة هي اخلطوة األوىل للسلوك إىل اهلل  ..أي الفالح ونيل سعادة الدنيا واآلخرة

وج كامله  العريش يف أ  اإلنسانكبرية لدرجة أنىه ُيصبح جناحًا حُيلِّق به  اإلهلي  سعة هذا العامل  

األعظم قال: )الصالة اإلسالم  ، إىل حدى أنى أفضل البرش يف التاريخ أي رسول  أيضاً البرشيى  

ة عيني بأداء    (،قرى نفسه ويطمئنها  ُيريح  أْن  الصالة  املؤذِّن عند حلول وقت  وكان يطلب من 

األثر الكبري    ولعلىه ُيمكن القول إنىه ليس أليِّ عمٍل عباديٍّ آخر غري الصالة كلى هذا  ..األذان
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فالصالة متنح أفراد املجتمع  ؛  ودعمه خالل مجيع مراحل تكامله املعنويى   اإلنسانوتيسري أمور  

املصيلى  تدعو  اخلاصى  وحمتواها  بشكلها  ا  أهنى كام  الً،  أوى واملعنويى  األخالقيى  والسموى  السالمة 

د أهمِّ عوامل االنضباط  من اخلواء والضياع، لذلك ينبغي أْن ُتعدى بحقٍّ كأح  لالنضباط وُتنجيه

راجت الصالة بني الناس بحضور وعن شوٍق ويف وقِت فضيلتها،  إذا    ..واالنتظام االجتامعيى 

رياء،  أو    ومن البدهييى أنى الصالة بكسٍل، ودون حضور،  .. فسينال الناس نتائجها القطعيىة تلك

ًا من تلك الفوائد   ( 1)(لن حتمل أيى

 الروحية: . الطمأنينة وأبعادها  2

ال خيتلف حتقيق الطمأنينة يف الصالة والشعائر التعبدية عن اخلشوع يف فرضيته للتحقق  

باألهداف التي ترمي إليها تلك الشعائر، ويف ذلك يقول اإلمام اخلميني: )من اآلداب املهمة  

تربها القلبية للعبادات ـ وخصوصا العبادات الذكرية ـ الطمأنينة، وهذه غري الطمأنينة التي اع

الفقهاء رضوان اهلل عليهم يف خصوص الصالة، فهذه عبارة عن أن السالك يأيت بالعبادة مع 

العبادة  اخلاطر، ألن  واطمئنان  القلب،  وتزلزله  إذا    سكون  القلب  اضطراب  حال  يف  هبا  أيت 

القلب وال تصري   العبادة يف ملكوت  أثر من  العبادة وال حيصل  بمثل هذه  ينفعل  فالقلب ال 

وتكثري  حقيقة   العبادات  تكرار  جهات  إحدى  من  أن  واحلال  للقلب،  باطنية  صورة  العبادة 

األذكار واألوراد أن يتأثر القلب منها وينفعل حتى يتشكل باطن السالك شيئا فشيئا من حقيقة  

للقلب اطمئنان وسكون وطمأنينة   العبادة، وطاملا مل يكن  قلبه بروح  الذكر والعبادة، ويتحد 

ألذكار والنسك فيه تأثري وال يرسي أثر العبادة يف ظاهر البدن وملكه إىل ملكوته  ووقار مل يكن ل

من العبادة، وهذا من األمور الواضحة التي ال حتتاج إىل    هوباطنه وال يؤدي إىل القلب حظوظ

بيان، ويعلم بأدنى تأمىل، وإذا كانت العبادة هبذه الكيفية بحيث ال يشعر القلب هبا أصال وال  
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يظهر منها أثر يف الباطن ال يتحفظ عليها يف سائر العوامل وال تصعد من نشأة امللك إىل نشأة  

امللكوت، ومن املمكن أن متحى صورهتا بالكلية عن صفحة القلب )ونعوذ باهلل( عند شدائد  

مرض املوت وسكراته املهيبة واألهوال واملصائب التي تكون بعد املوت فيقدم اإلنسان عىل 

 (1)هو صفر اليدين(اهلل و

ويرضب مثاال عىل ذلك بالذكر الرشيف: )ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل(، )فإذا قاله  

أحد من قلبه وبإطمئنان من لبىه وراح يعلىم القلب هذا الذكر الرشيف، فيتعلم القلب الذكر  

أوال ثم يتبعه    ويتكلم به شيئا فشيئا حتى يتبع لسان القلب اللسان الظاهر فيكون القلب ذاكراً 

اللسان الظاهر، ويكون ذاكرا.. ففي أول األمر ما مل ينطق لسان القلب فلسالك طريق اآلخرة  

أن يعلىمه النطق ويلقي عليه الذكر مع طمأنينة وسكون، فإذا انفتح لسان القلب بالنطق يكون  

وجود   مدينة  تكون  ذكر  يف  القلب  رشع  فإذا  األعضاء؛  ولسائر  للىسان  قبلة  اإلنسان القلب 

وأما  ذاكرة،  ومع إذا    بأرسها  منه  طمأنينة  القلب وال  بال سكون يف  الرشيف  الذكر  هذا  قال 

العجلة واالضطراب واختالل احلواس فال يكون منه أيى تأثري يف القلب وال يتجاوز عن حدى  

ن اللسان والسمع احليواين الظاهري، إىل الباطن والسمع اإلنساين وال تتحقق حقيقته يف الباط

وال يصري صورة كاملية للقلب غري ممكنة الزوال فإن إصابته األهوال والشدائد وباخلصوص  

الذكر   وينمحي  ة  باملرى الذكر  فينسى  اإلنساين  الروح  نزع  وشدائد  وسكراته  املوت  أهوال 

الرشيف عن صحيفة قلبه بل اسم اهلل سبحانه وتعاىل واسم الرسول اخلاتم والدين الرشيف  

والكت القلب  اإلسالم،  إىل  أهناها  ما  التي  املعارف  وسائر  اهلداة  واألئمة  اإلهلي  املقدس  اب 

فينساها كلها وعند السؤال يف القرب ال حيري جوابا، والتلقني أيضًا ال يفيد حاله ألنه ال جيد يف  

نفسه من حقيقة الربوبية والرسالة وسائر املعارف أثرًا، وما قاله بقلقلة لسانه وما حصلت له  
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 القلب قد انمحى من خاطره ومل يكن له نصيب من الشهادة بالربوبية والرسالة وسائر  صورة يف

 (1)املعارف(

قال:   طرحه،  ما  تؤكد  والتي  املوضوع،  يف  الواردة  األحاديث  لبعض  نقله  وبعد 

)واألحاديث الرشيفة يف هذا النحو من الطمأنينة وآثارها، كثرية، ومن هذه اجلهة أمر برتتيل  

يف.. والرسى يف ذلك أنى اشتغال القلب وتكدره يف أيام الشباب أقل لذا يتأثر القلب  القرآن الرش 

 (2)أرسع ويكون أثره أيضًا أبقى(ومن القرآن أكثر 

هذه جمرد أمثلة خمترصة وملخصة جدا ملا ذكره يف هذين الركنني من أركان الصالة، ويف  

جه الروحي الذي يعتمده قادة الثورة الكتاب تفاصيل كثرية مهمة جدا، وهي تدل عىل نوع التو

من  املتأخرون  فيه  الذي وقع  االنحراف  البعد عن  كل  بعيد  منهج  اإليرانية، وهو  اإلسالمية 

وأرسارها  باألعامل  اهتموا  الذين  أولئك  منهم،  املتقدمني  منهج  إىل  أقرب  هو  بل  الصوفية، 

و اإلحياء،  كتابه  يف  الغزايل  حامد  أبو  مجعها  والتي  املحجة  الباطنية،  يف  الكاشاين  عنه  نقلها 

 البيضاء. 

وهلذا نرى اإلمام اخلميني يرجع كثريا للفيض الكاشاين، ويثني عليه، وعىل كتابه، وينقل  

 منه أحيانا الفصول الكاملة، وهي نفس الفصول املوجودة يف إحياء علوم الدين. 

 . األذكار واألدعية وأبعادها الروحية: 3

مية اإليرانية بالصالة وجوانبها الروحية، اهتموا باألذكار  كام اهتم قادة الثورة اإلسال

واألدعية، وأولوها اهتامما كبريا، حيث نجد معظم خطبهم تبدأ وتنتهي بأذكار وأدعية، كام أهنم  

 هيتمون بالرتغيب يف األذكار واألدعية املأثورة. 
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ال املناجاة  يف  الكثرية  اخلميني  اإلمام  ترغيبات  ذلك  عىل  األمثلة  والتي  ومن  شعبانية، 

أوالها اهتامما كبريا، ومن ذلك قوله يف بعض خطبه يف الدعوة للتزود من بركات شهر شعبان:  

إن شهر شعبان هو مقدمة لشهر رمضان يستعد الناس فيه للدخول يف ضيافة اهلل فمثاًل لو  )

للباس  دعاكم أحدهم إىل بيته ألجريتم بعض التغيريات واإلقدامات التحضريية كتغيري نوع ا

ء أنفسنا وحتى طريقة الكالم والسلوك، وشهر شعبان هو كذلك ألنه الشهر الذي جيب أن هني 

ي أ الشعبانية وأنا مل أر يف األدعية    ةفيه للدخول إىل ضيافة اهلل وخري طريقة لذلك هي املناجا 

املناجا  دعاء  إالى  يقرأونه  كانوا  األئمة  بأن مجيع  قيل  بأن  ،الشعبانية  ةدعاء  أر  كانوا    ومل  األئمة 

الشعبانية هي إلعدادكم، إلعداد اجلميع   املناجاةالشعبانية، ألن    املناجاةيدعون بدعاء آخر غري  

 (1)(اهلل عزوجل ةلضياف

هنالك الكثري من اجلهل وسوء الفهم عند  ثم حتدث عن أمهية الدعاء ورضورته، فقال: ) 

ا ال يعرف ماهية الدعاء وحقيقته ويظن والكثري من  ،يومًا بعد يومأحيانا    والذي يزداد   اإلنسان

إن هؤالء ال يدركون أمهية الدعاء وأثره يف نفوس الناس    .. أنه بوجود القرآن ال حاجة لألدعية

فاملناجاة الشعبانية مثاًل خري دليل عىل هذا، فلقد    ؛نعكاس الذي يسببه يف سلوكهم وأفعاهلم واال

هب الدعاء  من  وأكثروا  األطهار  أئمتنا  يف  توارثها  العرفاء  عليه  اعتمد  ثمني  كنز  بحق  وهي  ا 

والكثري، بالطبع فإننا عندما نتحدث عن العرفان فإننا نقصد    عرفاهنم واستنبطوا منها الكثري

 ( 2) (ي وليس العرفان اهلندي وغريه من أنواع العرفاناإلسالمالعرفان 

ويرفع من منزلته    ساناإلنالدعاء يأخذ بيد  ثم ذكر أدوار الدعاء يف حياة اإلنسان، فقال: )

عىل حاله لكان   اإلنسانإن ترك    .. ويصل به إىل عوامل ال يمكن يل ولكم أن نفهمها وندركها 
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باأشد   تسمو  لغة خاصة  الدعاء  الضارية ولكن يف  احليوانات  وترفع من    اإلنسانفرتاسًا من 

 (1)(منزلته ومن مستوى وعيه وإدراكه

( بعض  وقال:  يف  الواردة  لألدعية  وشعبان  إن  رجب  يف  وخصوصًا  واأليام  الشهور 

الدرب   وإضاءة  وتنوير  أمامه  السبل  وفتح  وهتذيبها  النفوس  تقوية  يف  هام  دور  ورمضان 

 ( 2) (وإخراجه من الظلامت إىل النور بصورة إعجازية بحق

( فقال:  الدعاء،  يف  يزهدون  الذين  عىل  تلتفتوا  ورد  وال  به  وتوسلوا  بالدعاء  اهتموا 

ويف احلقيقة فإن هؤالء أناس  اإلسالم، ن يسعون إلضعاف الدعاء واإلرضار بلمغرضني الذيل

ساذجون ال يعرفون حمتويات هذه الكتب وقيمتها وأمهيتها فالدعاء هو انعكاس ملعاين القرآن 

وهي ختتلف بدورها عن لغة    ،أيضاً فللقرآن لغته اخلاصة وللدعاء لغة خاصة  ؛  عىل لسان األئمة

 ( 3) (لكالعلامء والعرفاء كذ

إن األدعية التي وردتنا عن األئمة  وبني أمهية األدعية الواردة عن أئمة اهلدى، فقال: )

وختليصه وإخراجه من الظلامت وتطهريه من   اإلنساناألطهار: هي الوحيدة القادرة عىل حترير  

ل  لقد عانى أئمتنا الكثري من ظلم احلكام والذين مل يسمحوا هلم بالعم ..  الشوائب والشهوات 

املبارش والدعوة العلنية إىل اهلل فاضطر أئمتنا إىل العمل الرسي وتسليح الناس بالدعاء ليكتسب  

الشهادة    اإلنسان نحو  به  وتسمو  الرغبة  وقيود  الشهوة  من سالسل  هائلة حترره  قوة روحية 

 (4)(والتضحية 

بالغة، ومن  ونفس املوقف نجده عند اإلمام اخلامنئي الذي يويل األذكار واألدعية أمهية  
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قوله عن   احلقارة)  االستغفار وأمهيىته: األمثلة عىل ذلك  ُينجيكم من  االستغفار    .. االستغفار 

القيود والسالسل والغلى  الىتي وهبها اهلل    ..ُينجينا من  النورانيىة  االستغفار جُييل صدأ قلوبكم 

رها  الو  .. تعاىل لكم وُيطهى ة  اهلويى الروح، يعني  النفس، يعني  يعني  إنىه    نسان..اقعيىة لإلالقلب 

اً  ، حتىى    إنسانكلُّ    .. يشء نوراينى جدى الىذي ال يعرف اهلل وال يرتبط به، فإنىه حيمل    اإلنساننوراينى

نورانيىة يف جوهره وذاته، لكنى الصدأ ُيغطىي قلبه الفتقاره إىل املعرفة والرتكابه الذنوب وركوبه  

ره اإلهلي  االستغفار يعني طلب املغفرة والعفو  .  . الشهوات، واالستغفار جُييل ذلك الصدأ وينوى

،  اإلنسانإذا تمى االستغفار بشكٍل صحيح فسينفتح باب الربكات اإلهليىة يف وجه  ؛ فعن الذنوب

الت ورمحة ونورانيىة اإلنساينى فكلُّ ما حيتاج إليه الفرد البرشيى واملجتمع    من ألطاٍف إهليىة وتفضى

إهليىة وتوفيق من أبواهبا    األمور اهلل وعون عىل    وهداية  تنغلق  املختلفة،  الساحات  ونجاح يف 

نرتكبها  الىتي  الذنوب  اإلهليى   ؛ بسبب  ل  والتفضُّ الرمحة  وبني  بيننا  حجابًا  ُتصبح    ، فالذنوب 

، تلك هي فائدة  ل اإلهليى واالستغفار ُيزيل ذلك احلجاب، ويفتح أمامنا سبيل الرمحة والتفضُّ

 (1)(االستغفار

الحظوا آيات القرآن  ثار التي حيدثها االستغفار يف النفس والواقع، فيقول: )ويذكر اآل

أخرويىة وفوائد  دنيويىة  فوائد  لالستغفار  ذكرت  قد  ة مواضع  عدى اْسَتْغِفُروا ﴿مثاًل:    .. يف  َوَأِن 

ى َوُيْؤِت   ،  [ 3]هود:    ﴾ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه  َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه ُيَمتِّْعُكْم َمَتاًعا َحَسنًا إِىَل أجل ُمَسمًّ

اَمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوَبننِيَ   ﴿ اًرا ُيْرِسِل السَّ ُه َكاَن َغفَّ  َوجَيَْعْل  اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّ

ُيفهم منها أنى    ـ من هذا القبيل    ـ كلى تلك اآليات    .. [ 12-10]نوح:    ﴾َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم َأهْنَاًرا

ل    اإلنسانعىل قلب  اإلهلي  هو االستغفار، وبربكته ينهمر الفضل  اإلهلي السبيل إىل نيل التفضُّ

املجتمع   مهمى اإلنساينى وجسمه وعىل  االستغفار  فإنى  لذلك  من ..  ،  جزٌء  هو  بذاته  االستغفار 
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تغفار هو ركٌن من أركان التوبة، وهو طلب  وعليه فإنى االس  ،التوبة، والتوبة تعني العودة إىل اهلل

وهي إحدى النِّعم اإلهليىة الكربى، أي أْن يفتح اهلل تعاىل باب التوبة    ،العفو واملغفرة من اهلل تعاىل 

نوا من السري يف طريق الكامل، وأن ال ُيقعدهم الذنب عن ذلك، ألنى الذنب   بوجه عباده ليتمكى

ه    اإلنسانُيسقط   علوى أوج  لروح    ؛ اإلنساينى من  ه  يوجِّ ذنب  اته    اإلنسانفكلُّ  ومعنويى وصفائه 

ته الروحيىة رضبة، ويذهب بشفافيىة روح   رها   اإلنسانوعزى فالذنب يقيض عىل اجلانب    ؛وُيكدِّ

به   اإلنسانُيميِّز    والىذي  نساناملعنويى لإل عن باقي موجودات عامَل املادىة، وُيسقط شفافيىته ويقرِّ

واجلامدات من   بسلب  ..  احليوانات  تتسبىب  الذنوب  فإنى   ، املعنويى اجلانب  هذا  عىل  وعالوة 

ك البرشيى بسبب الذنوب    اإلنسانف  ؛يف حياته  اإلنسانتوفيق   يفشل يف كثري من ميادين التحرُّ

عنه تصدر  ونفيسى  األمر    ولذلك  ،الىتي  وفلسفيى  علميى  وألفاظًا أيضاً تربير  تعبُّدًا  وليس   ،

 (1)(فقط

وهكذا نراه يويل الدعاء أمهية كربى، ويتحدث عنه يف الكثري من خطبه، ومن األمثلة  

يكفي أن اهلل    ، نعمة الدعاء  نسانإن من أعظم النعم اإلهلية التي وهبها اهلل لإل عىل ذلك قوله: )

سبحانه وتعاىل هو خالقنا وموالنا، ونحن عباده الضعفاء، وقد أجاز لنا أن نطلب منه ونطلبه،  

يف سجن   اإلنسان ولوال نعمة الدعاء لكان    اإلنسان.. نَِعم اهلل وأعظم مننه عىل  أكرب    هذا منف

كان هؤالء يف سجن إذا    نه أوال يقولن أحد    ، خانق، كام هو حال الذين ال يؤمنون باهلل عز وجل

 ( 2) (خانق، فلامذا مل خيتنقوا بعد! كال، فهم خيتنقون بالفعل

فيق  الدعاء،  آثار  )ويتحدث عن  إىل    اإلنسانيعيش  ول:  يلتفت  أن  اليومية دون  حياته 

لكن يكفي أن يقع يف مأزق واحد حتى    ،نفسه وإىل ربه ما دامت مجيع أموره تسري عىل ما يرام
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نحن قد رأينا الكثريين من املساكني الذين ..  يعلم أمهية ذكر اهلل ودعائه، وقيمة خماطبته وطلبه 

ففي تلك احلاالت    ؛يكونوا مؤمنني باهلل، وكنا نشفق حلاهلم عانوا من السجون والشدائد ومل  

وتشتد عليه الدنيا، ال ينجو وال يفلح إال من كان مع اهلل،    اإلنسانالتي تنسد مجيع األبواب عىل  

ربه مع  بالتكلم  له  مسموحًا  يديه،  بني  باألمن   .. حارضًا  ينعمون  الذين  هم  هذا  فأمثال 

 (1) ( ل من عداهم مسكني خارسوالطمأنينة والراحة احلقيقية، وك

وويل ملن أغلق    ..والدعاء نعمة اهلل وباب الفرج  ،حياة صعبة  اإلنسانيعيش  ويقول: )

 (2)(هذا الباب عىل نفسه، وويل للغافلني الذين ال يطلبون من اهلل شيئاً 

الروحية، فيقول: ) الدعاء ومعانيه  يقول  ويتحدث عن آداب  الطلب من اهلل أن  ليس 

فليس هذا هو الطلب، إنه بعض    ..نه اللهم ارمحني واقِض َديني وافعل يب كذا وكذااملرء بلسا 

الطلب احلقيقي هو عندما يكون القلب ومجيع احلواس    .. متوجات وذبذبات صوتية ال قيمة هلا 

إن قيمة الدعاء بالنسبة للداعي   ..مع اهلل وحتت ترصفه، ففي هذه احلال ُيستجاب الدعاء قطعاً 

وقد ُنقل عن أحد كبار    ،ابته، فنفس حالة الدعاء أعظم من استجابة الدعاءأسمى من استج

إن املسكني هو  (..  أنا ِمْن أْن ُأحرم من الدعاء أخوف ِمْن أْن ُأحرم من اإلجابة: )العرفاء قوله

 (3)(اء والغافل عن التكلم مع ربه عاملحروم من الد

دعوا وتترضعوا وتتكلموا مع  أنتم الشباب جيب أن تبقوله: ) ثم يوجه خطابه للشباب  

وبالطبع، إن من يعيش  ..  اهلل، وتطلبوا منه حوائجكم، اطلبوا منه كل يشء، وكل ما حيلو لكم

الصغرية، بل سيكون منرصفًا بشكل تام إىل ما   األمورحالة األنس مع اهلل لن تتبادر إىل ذهنه  

و عرشة ماليني، ولكن األغىل ه   األكثرالقليل هو عرشة آالف لرية )مثاًل(، و  ..هو أعظم وأكرب
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إهلي، ما أظنك تردين  : ) ويف املناجاة الشعبانية، يقول اإلمام   ..واألثمن هو طلب املغفرة من اهلل

:  ويف دعاء أيب محزة الثاميل..  فام هي؟ إهنا يف ما ادَّخر  (.. يف حاجة قد أفنيت عمري يف طلبها منك

فإيامن بعض الناس باهلل هو جمرد لقلقة لسان   (وإن قومًا آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم )

فإنىا آمنىا  : )ولكننا نرى يف هذا الدعاء  ، ياإلسالمليحفظوا أنفسهم، وليتمتعوا بربكات املجتمع  

إن نيل مغفرة اهلل  ..  فجعل العفو واملغفرة اإلهلية هدفًا لإليامن  (بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا 

من اهلل دائاًم ونسأله التفضل  األمر    وعلينا أن نطلب هذا  ..احلوائجهو من أعىل املراتب وأعظم  

 (1)(علينا وإعانتنا يف مجيع حوائج الدنيا واآلخرة

أنتم أهيا الشباب، عندما تدعون، جيب أن تعلموا بأنكم تقفون بني يدي اهلل  ويقول: )

أبداً  أن يكون ذلك يف خميلتكم، ألن اهلل ال يمكن تصوره  أنفسكم    جيب أن  ..دون  تتصوروا 

والعجز املحدودية  غاية  يف  الواقع فعالً   .. عبيدًا ضعافًا  هو  قدراتنا حمدودة    ..وهذا  وأنتم  أنا 

السيطرة بشكل كامل  ..جداً  تفقدنا  زكام حاد يصيب أحدنا   ..فجرثومة تدخل إىل أجسامنا 

حمدوديتنا علينا أن نستحرض دائاًم  ..  إىل غري ذلك من األمراض والعوارض  .. يشعره بالعجز 

وعندما نطلب جيب أن نعرف أن املوىل هو صاحب    ، وضعفنا وحقارتنا أمام اهلل وأمام أوليائه

ينبغي أن نردد بألسنتنا ما نريده من أعامق قلوبنا، وهذا هو الدعاء  ..  االختيار وبيده اإلجابة

ا دعوتم فأدعو لنا وإذ..  ادعوا ما استطعتم؛ وادعوا أن هيبكم اهلل السكينة ..  الذي يقربنا من اهلل

 ( 2)(كذلك

 . التعرف عىل أرسار الشعائر التعبدية: 4

وهي من املعاين التي اهتم هبا قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية عند حديثهم عن العبادات  

 

 .  5، صاملصدر السابق( 1) 

 .  6، صاملصدر السابق( 2) 
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ما يرتبط هبا من واجبات ومستحبات ونحوها، فهم مل يكتفوا بذكر ما  املختلفة، وخصوصا 

وإ الفقه،  أبواب  يف  فيها  علامء  ورد  قاهلا  التي  تلك  سواء  الروحية،  املعاين  إليها  يضمون  نام 

 السلوك، أو يذكرون معاين جديدة مل يسبقوا إليها. 

فيها   اخلميني يف بعض خطبه للحجاج يذكرهم  اإلمام  قاله  ما  ذلك  األمثلة عىل  ومن 

، فمام ورد  باالهتامم بالنواحي الروحية واملعنوية للحج مثل اهتاممهم بالنواحي الظاهرية منه

فيها: )إن املراتب املعنوية للحج هي رأسامل احلياة اخلالدة وهي التي تقرب اإلنسان من أفق 

التوحيد والتنزيه، وسوف لن نحصل عىل يشء ما مل نطبق أحكام وقوانني احلج العبادية بشكل  

قواف املعظمني مسؤويل  املحرتمني والعلامء  اج  ل  صحيح وحسن، وحرفًا بحرف، وعىل احلجى

اج أن يرصفوا وقتهم ويكون كل مهىهم تعليم وتعلم مناسك احلج، وعىل العارفني مراقبة   احلجى

   ( 1) من يرافقهم حتى ال يتخلف أحد عن األوامر ال سمح اهلل(

وقال: )يف املواقيت اإلهلية واملقامات املقدسة، يف جوار بيت اهلل امليلء بالربكات، راعوا  

اء من مجيع  آداب احلضور يف الساحة املقدى  اج األعزى ا احلجى روا قلوبكم أهيُّ سة للعيل العظيم، وحرى

روها بأنوار التحليات   االرتباطات املتعلقة بغري اهلل، وأخرجوا من قلوبكم غري حب اهلل، ونوى

اإلهلية، حتى تكون األعامل واملناسك يف سريها إىل اهلل مليئة بمضمون احلج اإلبراهيمي وبعده 

بمقدار ختفيف احلمل من أفعال الطبيعة يسلم اجلميع من أوزار املنى واملنية،  باحلج املحمدي، و

وبحمل ثقل معرفة احلق وعشق املحبوب تعودون إىل أوطانكم وجتلبون لألصدقاء هدايا النعم  

اإلهلية األزلية بدل اهلدايا املادية الفانية، وبقبضات مليئة بالقيم اإلنسانية اإلسالمية التي بعث  

األنبياء العظام من إبراهيم خليل اهلل إىل حممد حبيب اهلل صىل اهلل عليه وآهلم أمجعني،  ألجلها  

النفس   أرس  من  اإلنسان  ر  حترِّ التي  والدوافع  القيم  هذه  الشهادة..  اق  عشى بالرفاق  تلتحقون 

 

 .  13( أبعاد احلج يف كالم اإلمام اخلميني، ص  1) 
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ي من االرتباط   ارة بالسوء، وتنجى   الرشق والغرب، وتوصل إىل شجرة الزيتون املباركة الالباألمَّ

 ( 1) رشقية والال غربية(

سفرًا   وليس  للتجارة،  سفرًا  ليس  احلج  إىل  السفر  أن  إىل  )انتبهوا  هلم:  خماطبا  وقال 

لتحصيل أمور الدنيا، إنام هو سفر إىل اهلل.. أنتم ذاهبون إىل بيت اهلل احلرام، فأمتىوا كل األمور  

حني التهيىؤ هو وفادة إىل اهلل،  واألعامل املطلوبة منكم بطريقة إهلية.. إن سفركم الذي يبدأ من  

ديننا،   السالم والعظامء من  األنبياء عليهم  أمثال  اهلل  إىل  املسافرين  تعاىل وكام أن  اهلل  إىل  سفر 

مسافرون إىل اهلل يف مجيع أحواهلم وأوقات حياهتم، ومل يتخلىفوا خطوة واحدة عن أي يشء يف  

وفورًا إىل اهلل، يف امليقات الذي تذهبون إليه  برنامج الوصول إىل اهلل، أنتم أيضًا تذهبون اآلن  

تلبون فيه نداء اهلل، وتقولون لبىيك اللهم لبىيك، يعني أنت تدعونا ونحن نجيب الدعوة، معاذ 

كنتم غري إسالميني..  إذا    اهلل أن تقوموا بعمل ال يرضاه اهلل تبارك وتعاىل أنا ال أقبل وال أريدكم 

سفرًا للتجارة أو تبحثوا األمور واملسائل التجارية فيام بينكم، أهيا  معاذ اهلل أن جتعلوا هذا السفر  

السادة أهل العلم، أيتها القوافل، يا رؤساء القوافل، يا سائر احلجاج، هذا السفر سفر إىل اهلل  

ثوه هبا(  ( 2) وليس سفرًا إىل الدنيا، فال تلوى

بكل   املرتبطة  األرسار  رشح  إليها  يضم  بل  املجملة،  التنبيهات  هبذه  يكتفي  ال  وهو 

إنسان،   من  مرات  عدة  تتكرر  التي  )التلبية  التلبية:  عن  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  شعرية، 

حقيقتها أنىه يستجيب لدعوة اهلل باالسم اجلامع، ويستمع بروحه لنداء احلق، فاملسألة هي مسألة  

 يدي اهلل ومشاهدة مجال املحبوب.. وحيكى أن املتحدث يف هذه الساحة املقدسة  احلضور بني 

باملعنى   هلل  الرشيك  بنفي  ذلك  بعد  ويعقب  الدعوة  استجابته  يكرر  وهو  لينفي  ذاته  يتجاوز 

 

 .  15( أبعاد احلج يف كالم اإلمام اخلميني، ص  1) 

 . 16، ص املصدر السابق( 2) 



130 

 

املطلق الذي يعلمه أهل اهلل ليس الرشيك يف األلوهية فقط، وإن كان نفي الرشيك يف هذا املقام  

الفقرات  أيضًا شاماًل جل املعرفة ومشتمل عىل مجيع  أهل  نظر  العامل يف  فناء  املراتب حتى  ميع 

واال الذات  االحتياطية  اختصاص  من  هنا  واحلمد  لك(،  والنعمة  لك  )احلمد  مثل  ستجابية 

املقدسة، وكذلك النعمة ونفي الرشيك، وهذا غاية التوحيد عند أهل املعرفة، وهذا يعني أن 

عامل الوجود، هي محد اهلل ونعمة اهلل بدون رشيك، ويرسي هذا   كل محد وكل نعمة تتحقق يف

املقصد وهذه الغاية عىل كل موقف ومشعر ووقوف وحركة وسكون ويف أي عمل، وخالف  

 ( 1) ذلك إنام يكون الرشك باملعنى األعم، املبتلون به نحن مجيعًا عمي القلوب(

بالقيام للصال املرتبطة  ة، حيث خص كل ركن من  ومثل ذلك يف حديثه عن األرسار 

القيام يف الصالة: )وأما   أركان الصالة ببيان آدابه وأرساره، ومن األمثلة عىل ذلك قوله عن 

:  دوام القيام فهو تنبيه عىل إدامة القلب عىل اهلل تعاىل عىل نعت واحد من احلضور.. قال  

القيام إشارة إىل التوحيد )إن اهلل مقبل عىل العبد ما مل يلتفت(.. واعلم أن أهل املعرفة يرون  

  (2)والسجود إىل التوحيد الذايت( ، األفعايل، كام أن الركوع عندهم إشارة إىل التوحيد الصفايت

وقال عن آداب القيام: ).. أن يرى السالك نفسه حارضا يف حمرض احلق، ويعلم أن العامل  

ار املجلس بني يدي اهلل، ويوص ل إىل قلبه عظمة احلارض  حمرض الربوبية، وحيتسب نفسه من حضى

يف   الورود  قبل  قلبه  وحيرضى  وخطره،  تعاىل  احلق  مع  املناجاة  أمهية  القلب  ويفهم  واملحرض، 

الصالة بالتفكر والتدبىر ويفهمه عظمة املطلب ويلزمه باخلضوع واخلشوع والطمأنينة واخلشية  

 ( 3) واخلوف والرجاء والذل واملسكنة إىل آخر الصالة(

وقال عن األرسار املرتبطة بكل العبادات: )النتيجة املطلوبة من العبادات هي حتصيل  

 

  14، ص املصدر السابق( 1) 

 .  276( اآلداب املعنوية للصالة، اإلمام اخلميني، ص 2) 

 . 279، ص املصدر السابق( 3) 
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يستويف   بأن  إال  حيصل  ال  املقصد  وهذا  القلب،  يف  املعارف  وسائر  التوحيد  ومتكني  املعارف 

السالك احلظوظ القلبية للعبادات ويعرب من الصورة والقالب إىل احلقيقة واللبى وال يتوقف  

 لقرش فإن الوقوف يف هذه األمور أشواك يف طريق سلوك اإلنسانية( يف الدنيا وا

ثم حذر من الذين حيذرون من االهتامم هبذه املعاين، وهو يقصد أولئك الذين يكفرونه  

بتهمة العرفان والتصوف، فقال: )الذين يدعون إىل الصورة فقط وينهون الناس عن اآلداب  

وال حقيقة هلا سوى هذه الصورة والقرشة فهم شياطني    ويقولون إنىه ال معنى للرشيعة  ،الباطنية

يطفئون   فإهنم  اهلل  إىل  هم  رشى من  يستعاذ  أن  بد  وال  اإلنسانية  سبيل  وأشواك  اهلل  إىل  الطريق 

لإلنسان نور فطرة اهلل الذي هو نور املعرفة والتوحيد والوالية وسائر املعارف ويسدلون عليه  

وهام ويمنعون عباد اهلل عن العكوف بجنابه والوصول  حجب التقليد واجلهالة والعادات واأل

ون عن طريق املعارف ويوجهون إىل الدنيا وزخارفها واجلهات املادية   إىل مجاله اجلميل ويصدى

واجلسامنية وعوارضها القلوب الصافية الطاهرة لعباد اهلل التي زرع يف مخريهتا احلق تعاىل بذر 

األ وأرسل  وجالله  مجاله  بيدي  البذر  املعرفة  ذاك  لرتبية  الساموية  الكتب  وأنزل  العظام  نبياء 

وتنميته، ويرصفون تلك القلوب عن الروحانية والسعادات العقلية وحيرصون العوامل الغيبية  

واجلنات املوعودة يف املأكوالت واملرشوبات واملنكوحات وسائر املشتهيات احليوانية، هؤالء  

ة املعظىمة وبعث األنبياء العظام إلدارة البطن والفرج،  يظنون أن احلق تعاىل إذ بسط بساط الرمح 

حفظت بطنك وفرجك يف الدنيا تصل إىل شهواهتا يف اآلخرة، فهؤالء  إذا  وغاية معارفهم أنك

سنة..   مخسمئة  هتا  مدى تكون  التي  الشهوات  هم  هيمى ما  بمقدار  ات  والنبوى بالتوحيد  هيتمون  ال 

هلي أو عارف ربىاين أن إبطن والفرج، واذا أراد حكيم  وحيسبون مجيع املعارف مقدمة لتأمني ال 

يفتح إىل عباد اهلل بابا من الرمحة ويقرأ هلم درسا من احلكمة االهلية ال يمتنعون عن أيىة هتمة  
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 ( 1) وغيبة وأيى سبى وتكفري(

 رابعا ـ االهتامم باألبعاد الواقعية للشعائر التعبدية: 

التعبدية،  مل يكتف قادة الثورة اإلسالمية اإلير انية باالهتامم باألبعاد الروحية للشعائر 

وإنام أضافوا إليها اهتاممهم الشديد بالنواحي الواقعية للشعائر التعبدية بام فيها الواقع السياس،  

 والدعوة إىل الثورة عىل كل االنحرافات من خالله. 

 ثاين باحلج. وسنذكر هنا نموذجني عن ذلك، أحدمها يتعلق بالصالة ودور املسجد، وال 

 . الصالة وأبعادها الواقعية: 1

باألبعاد  اهتموا  للصالة  الروحية  باألبعاد  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  اهتم  كام 

الثورة  وسيلة  املسجد  اعتربوا  حيث  املسجد،  يف  مجاعة  بأدائها  وخصوصا  هلا،  الواقعية 

حيوا الثورة من خالل املساجد،  واإلصالح الكربى، كام عرب عن ذلك اإلمام اخلميني بقوله: )أ

 (2)التي تعترب حصون اإلسالم املنيعة(

ويقول: )اسعوا يف إعادة املساجد إىل ما كانت عليه يف صدر اإلسالم، ولتنتبهوا إىل أنه  

 (3)ليس يف اإلسالم عزلة أو اعتزال(

للتحرك اإلسالم ي  ويقول: )كان املسجد يف اإلسالم ويف صدر اإلسالم دومًا مركزًا 

وكان اإلعالم اإلسالمي يبدأ من املسجد، وتنطلق اجليوش وقوى املسلمني منه لدحر الكفار 

واالنطالق   للتحرك  مركزًا  كان  اإلسالم  صدر  يف  فاملسجد  اإلسالم..  لواء  حتت  وإدخاهلم 

 (4)دومًا(

 

 . 280، ص املصدر السابق( 1) 

 . 65( الكلامت القصار، ص2) 

 . 64( الكلامت القصار ص3) 

 . 478( منهجية الثورة، ص4) 
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الشعائر   عن  يقل  ال  دينا،  باعتبارها  السياسة،  ممارسة  عىل  اجلميع  حيث  لذلك  وهو 

)إالتعبدية  ذلك:  يف  يقول  السياسة  ،  شؤون  يف  املجتمع  فئات  تدخل مجيع  نؤمن برضورة  ننا 

إن مجيع   ..فئة خاصةأو    املجلسأو    فالسياسة ليست إرثًا للحكومة  ؛وليس علامء الدين وحدهم 

النساء هلن احلق بالتدخل يف السياسة   ..دارة شؤون بلدهمإبناء الشعب هلم احلق بالتدخل يف  أ

  أيضًا.. ن لعلامء الدين احلق بالتدخل يف السياسة وهو واجب عليهم أكام    ، وهو واجب عليهن

 ( 1) (ه سياسة حتى عبادتهأبعاددين كل بعد من  ..دين السياسةاإلسالم 

إن صالة اجلمعة شأن سياس  وغريها، فقال: )  اجلمعة  ثم رضب املثال عىل ذلك بصالة

السياسية ومشاكل    األموربد من طرح  ففي صالة اجلمعة ال  ؛اجتامعي ويف الوقت نفسه عبادة

ن يتعرف املسلمون أ  أجل  فهي اجتامع من  ،ء نفسه ينطبق عىل صالة اجلامعةواليش   ،املسلمني 

إن جتمعات من قبيل التجمع  ..  خوهتم والتفكري بحل مشاكلهمإ وضاع بلدهم وأحوال  أعىل  

تمع املسلمون من شتى بقاع العظيم يف مكة املكرمة ويف منى وعرفات واملدينة املنورة، حيث جي

له أننا مل   ،العامل، هي جتمعات سياسية نتمكن من استغالل هذه التجمعات ال    ومن املؤسف 

اقناع املصلني   التي حتاول  املغرضة  الدعايات  اىل  الصغرية منها، وكل ذلك يعود  الكبرية وال 

 (2)(باالهتامم بشؤون العبادة فحسب

،  اإلسالم إن املسجد مركز للتبليغ، ويف صدر  ، فقال: )ثم ذكر األدوار الواقعية للمسجد

باأل للتعريف  مركزًا  املسجد  وكان  املساجد،  من  تنطلق  والعساكر  اجليوش  حكام  كانت 

فيجتمع   اإلسالمية،السياسية   مجاعة(،  )الصالة  ينادون  كانوا  مشكلة  حتصل  كانت  وكلام 

هلا  بحلول  املشاكل ويفكرون  ويطرحون  فامل  ، املسلمون  اجتامعي سياس،  وعليه  مركز  سجد 

 

  19، ص: 10( صحيفة اإلمام، ج1) 

  19، ص: 10، جاملصدر السابق( 2) 
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هلذا استيعابًا  أكثر  اجلمعة  كل  جيحيث  األمر    وتعترب صالة  يف  الناس  كانت    ؛ سبوعأتمع  فإذا 

رًا، وإذا كانت املدينة مثل طهران، فاالجتامع األ سبوعي  املدينة صغرية فاالجتامع يكون مصغى

ات يف اليوم، ويف مجيع هذه كام أن هناك اجتامعات مصغرة تعقد عدة مر  ..يكون اجتامعًا كبرياً 

السياسية واالجتامعية   الناس بواجباهتم  ف  ليعرى أن يكون واعيًا  ينبغي للخطيب  االجتامعات 

ومها ..  والثقافية العيدان  وهناك  السنة،  يف  واحدة  مرة  تعقد  سنوية  اجتامعات  هناك  كذلك 

عام اجتامعًا سياسيًا،    ويعترب االجتامع العام الذي يعقد يف مكة املكرمة كل  ،اجتامعان كبريان

العامل، طرح مشاكلهم ومعاناهتم ومهومهم   بقاع  للمسلمني املجتمعني من شتى  ينبغي  حيث 

 (1)(عىل بعضهم البعض والتفكري بحلول هلا 

ثم ذكر الدعاية املغرضة التي حتاول أن ترصف املسلمني عن األدوار الواقعية للشعائر  

ذناهبم وحماولة  أجانب والتي يشنها األ عالمية  حجم الدعاية اإلوهذا يعود اىل  دية، فقال: )بالتع

السياسةإ الدين عن  لقيرص  أإن هؤالء    ..قناع املسلمني بفكرة فصل  السياسة  نفسهم فوضوا 

فوضوا السياسة ملحمد رضا هبلوي، ودعوكم القتفاء    أيضاً ويف بلدنا    ، والدين للبابا ورجاله

وإنني آمل أن نتخلص  ..  نتم عىل قداستكمأوحتافظون  أثرهم وأن تدعوهم يفعلون ما يشاءون  

األ يف  بدقة  متابعته  متت  الذي  الشيطاين  املخطط  هذا  ثورتنا من  بفضل  املاضية،  القليلة  يام 

ن اآلثار املهمة هلذه الثورة التغيري والتحول الذي حصل للنساء والرجال  أوال خيفى  ، وهنضتها 

نشعر به مجيعًا وهو واجب التعلىم    لواجب الذيحساس با واألخوة واألخوات، واملتمثل باإل

 (2)(مما ينفعنا يف الدنيا واآلخرة 

ب استدل هلذا  فقال: )شمولية  ثم  احلياة،  لكل مناحي  متعدد  اإلسالم  إن  اإلسالم  دين 
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، وأحكامه وتعاليمه تشمل مجيع جوانب احلياة، سواء اجلوانب املتعلقة بالدنيا والسياسة  األبعاد

التوحيدية جاءت لتتناول    ديانفاأل  ؛قتصاد، واجلانب الذي غفل عنه أهل الدنيا واالجتامع واال

يعد اإلسالم و..  أخرى   اأبعادن تتمسك ببعد وهتمل  أاحلياة املادية واملعنوية دون    أبعادخمتلف  

رصارًا عىل هذا املعنى، إذ أن مجيع أحكامه متداخلة بالسياسة وهي مسؤولية  إ ديانمن أكثر األ 

عىل   اجلميعتقع  بالسياسة  ..عاتق  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  وحجه  وزكاته  صالته  من  كالًّ    ، إن 

ينطبق عىل اخلمس واحلدود والتعزيرات والقصاص وكل حكم من أحكامه،  واليش ء نفسه 

جانبًا، وعملوا بمجموعة قوانني مستوردة من الغرب  حكام  غري أن املسلمني تركوا كل هذه األ

 (1)(طوال هذه الفرتة

  عندما كان الرسول األكرم  يف ذلك، فيقول: )  وهو يصف هلم سنة رسول اهلل  

كان يأيت إليه بعضهم وهو جالس يف املسجد مع أصحابه،  اإلسالم  باسم    اإلسالميةحيكم البالد  

مرتفع بينهم  يكن  فلم  مع بعضهم  كانوا جيلسون  )أيىكم رسول اهلل؟( ألهنم  يسأل:  أو    فكان 

الكل   كانوا  منخفض،  والكل  للمسجد  فهي  حصري  هناك  كان  وإذا  األرض،  عىل  جيلسون 

ز اجليوش لفتح  جيلسون عليها، ومن نفس ذلك املسجد الذي كان يقيض فيه حياته كان جيهى

نحن نريد مثل تلك احلكومة، نريد إزالة تلك الطبقات املستغلة، وإنصاف  ..  املاملك األخرى

 (2)(املزارعني والبؤساء 

اإلمام اخلامنئي يدعو إىل مراعاة كل اجلوانب الواقعية واملعنوية يف الصالة  وهكذا نجد 

إنى [: )ملتقى الصالة العام التاسع عرشومجيع الشعائر التعبدية، فيقول يف خطاب له ألقاه يف ]

يف  اإلسالم    إبداعاتأوالً ثم يف املدينة كانت من أمجل وأعمق    ءإطالق ظاهرة املسجد يف قبا 

 

  21، ص: 10، جاملصدر السابق( 1) 

  49، ص: 9، جاملصدر السابق( 2) 



136 

 

ي: بيت اهلل وبيت الناس، خلوة األنس مع اهلل وجتيل احلرش مع اإلسالم املجتمع    بداية تأسيس 

الناس، قطب الذكر واملعراج املعنوي وميدان العلم واجلهاد والتدبري الدنيوي، مكان العبادة 

العبادة  اإلسالمومقر السياسة، ثنائيات مرتابطة تظهر صورة املسجد   ي واختالفه عن أماكن 

ي يمتزج َوجُد العبادة اخلالصة وهبجتها مع اإلسالميف املسجد  ..  األخرى   ديانالشائعة يف األ

ي هلذه اإلسالمتوثىب احلياة الطاهرة والعقالنية والسليمة، ويقرتب الفرد واملجتمع من الطراز  

املدرسة  ..  احلياة رؤية  يف  واملجتمع  الفرد  وتواصل  واآلخرة  الدنيا  امتزاج  مظهر  املسجد 

للمسجد وتفيض بشوق املسؤولية والشعور  ..  رها وأفكا   اإلسالمية قلوبنا  النظرة ختفق  هبذه 

ليست قليلة بني املساجد اليوم تلك التي بمقدورها تقديم نموذج هلذه الصورة اجلميلة    .. هبا 

 ( 1) (املرشقة

فيقول:   املقاصد،  هذه  حتقيق  يف  عليها  والقائمني  املساجد  أئمة  أدوار  عن  ويتحدث 

رجل الدين الورع ..  وىل هي بناء املسجد وحضور رجل الدين املناسب فيهالنقطة املهمة األ)

واملتعقل واخلبري واملخلص يف املسجد كالطبيب واملمرض يف املستشفى يبعث يف املسجد الروح 

احلتمي، وعىل   .. واحلياة املعنوية واجبهم  للطبابة  أنفسهم  إعداد  يعتربوا  أن  أئمة اجلامعة  عىل 

جيب أن تكون ..  واحلوزات العلمية يف كل مكان أن متدى هلم أيدي العون مراكز شؤون املساجد  

املساجد قاعات للتفسري واحلديث ومنابر للمعارف االجتامعية والسياسية ومراكز للموعظة  

األخالق الطاهرة  ..  وتربية  الشباب  قلوب  جيذبوا  أن  وأمنائها  ومديرهيا  املساجد  سدنة  عىل 

الشوق فيها  ال  ..ويبعثوا  املساجد حية  حضور  أجواء  أن جيعل  ينبغي  التعبوية  والروح  شباب 

وارص بني  األجيب إطالق التعاون وشدى  ..  زاخرة بالنشاط والتطلع إىل املستقبل وطافحة باألمل

ع التالميذ املميزون البارزون يف    .. املسجد واملراكز التعليمية يف كل حملة وحي ما أمجل أن يشجَّ
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جيب عىل املسجد أن يقيم عالقات  ..  كل حي يف املسجد من قبل إمام اجلامعة وأمام أنظار الناس 

متينة مع الشباب الذين يتزوجون، والذين حيرزون نجاحات علمية واجتامعية وفنية ورياضية،  

اآل مساعدة  جيعلون  الذين  اهلمم  أصحاب  اهلموم  ومع  وأصحاب  هلممهم،  موضوعًا  خرين 

ح عنهم مهومهم، وحتى مع أهايل األطفال الذين يولدون تواً  ن يروِّ جيب  ..  الذين يبحثون عمى

حي مأمنًا وسبب خري وبركة، وأن ال يكون من باب أوىل سببًا أو    أن يكون املسجد يف أية منطقة

 (1)(يف إيذاء جريانه وإزعاجهم

املساجد بمراعاة اجلوانب الذوقية واالجتامعية يف كل ما يصدر عن  ويذكر القائمني عىل  

بث األصوات املزعجة خصوصًا يف  املساجد حتى ال خترج عن املقاصد املرادة منها، فيقول: )

الصوت    .. الليل وعند أوقات راحة الناس عمل غري صحيح ويف بعض األحيان بخالف الرشع

..  ن املسجد هو صوت األذان بصوت عذب حمببالوحيد الذي جيب أن يفشى يف األجواء م

عمران املساجد واالهتامم بزينتها املعنوية والظاهرية واجب اجلميع، وعىل كل شخص املسامهة  

عىل الناس والبلديات واألجهزة احلكومة أن متارس دورها يف  و  ..يف ذلك بمقدار قدرته ومهته 

ل مل ـ أن يكون هذا اجلانب، وبوسع عامل الدين العامل املتحمِّ ـ بل جيب عليه  سؤولياته والورع 

 ( 2) (حمورًا هلذه املنظومة من املساعي املقدسة

 . احلج وأبعاده الواقعية: 2

اهتموا   للحج،  والروحية  املعنوية  باألبعاد  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  اهتم  مثلام 

ني عن أرسار التلبية والرجم،  باألبعاد الواقعية له، ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله اإلمام اخلمي

فة يعني أن اإلنسان لن يطوف لغري   حيث قال خماطبا احلجاج: )إن الطواف حول الكعبة املرشى
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أن   اهلل  عاهدوا  ترمجون  عندما  وأنتم  واجلن،  اإلنس  شياطني  رجم  هو  العقبات  ورجم  اهلل، 

العامل اإلسالمي أسري    تقتلعوا شياطني اإلنس والقوى العظمى من البالد اإلسالمية.. اليوم كل

بيد أمريكا، امحلوا من اهلل رسالة إىل مسلمي القارات املختلفة للعامل اإلسالمي، رسالة أن ال  

 ( 1) ختضعوا لغري اهلل وال تكونوا عبيدًا ألحد(

لبىيك   تلفظون  )عندما  احلج:  مناسك  من  وغريها  للتلبية  الواقعية  األرسار  عن  وقال 

صنام، وارصخوا: ال لكل الطواغيت الكبار والصغار، وأثناء الطواف  لبىيك، قولوا ال جلميع األ

روا أرواحكم من أي  يف حرم اهلل حيث يتجىل العشق اإلهلي، خلىوا قلوبكم من اآلخرين، وطهى

خوف لغري اهلل، ويف موازاة العشق اإلهلي، تربأوا من األصنام الكبرية والصغرية والطواغيت  

العامل بريئون وعمالئهم وأزالمهم، حيث إن ا تعاىل وحمبىيه تربأوا منهم، وأن مجيع أحرار  هلل 

منهم، وحني تلمسون احلجر األسود اعقدوا البيعة مع اهلل أن تكونوا أعداء ألعداء اهلل ورسوله  

رؤوسكم،   حتنوا  ال  كنتم..  وكيفام  كنتم  أينام  له،  وعبيدًا  ومطيعني  واألحرار،  والصاحلني 

اعلموا أن أعداء اهلل وعىل رأسهم الشيطان األكرب جبناء وإن واطردوا اخلوف من قلوبكم، و

كانوا متفوقني يف قتل البرش ويف جرائمهم وجناياهتم، وأثناء سعيكم بني الصفا واملروة اسعوا  

ما وجدمتوه هانت كل األمور الدنيوية، وتنتهي  إذا  سعي من يريد الوصول إىل املحبوب، حتى 

وتزول كل  والرتددات،  الشكوك  االرتباطات    كل  وتزول كل  الشيطانية،  واحلبائل  املخاوف 

اهلل..   عباد  التي أرست  والطاغوتية  الشيطانية  القيود  وتنكرس  احلرية،  املادية، وتزدهر  القلبية 

موقف   أي  يف  وكونوا  وعرفان،  إحساس  حالة  يف  وأنتم  وعرفات  احلرام  املشعر  إىل  سريوا 

روا بآيات اهلل  مطمئني القلب لوعد اهلل احلق بإقامة حكم امل  ستضعفني.. وبسكون وهدوء فكى

من  واطلبوا  العاملي،  براثن االستكبار  من  واملستضعفني  املحرومني  بتخليص  وفكروا  احلق، 
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منى   إىل  تذهبون  عندما  ذلك  بعد  النجاة،  ُسبل  حتقيق  الكريمة  املواقف  تلك  يف  تعاىل  احلق 

هنا  التضحية  حيث  ة  احلقى اآلمال  تتحقق  أن  هناك  طريق واطلبوا  يف  يشء  وأحب  بأثمن  ك 

املحبوب املطلق، واعلموا أنه ما مل تتجاوزوا هذه الرغبات والتي أعالها حب النفس وحب  

الشيطان،   ارمجوا  احلال  هذه  ويف  املطلق..  املحبوب  إىل  تصلوا  لن  فسوف  هلا،  التابع  الدنيا 

عىل األوامر اإلهلية،  واطردوا الشيطان من أنفسكم وكرروا رجم الشيطان يف مواقع خمتلفة بناء  

 (1)لدفع رش الشياطني وأبنائهم عنكم(

ويتحدث عن دور احلج يف تعميق الوحدة بني املسلمني، وقيام حوار بينهم ألجل حتقيق  

ذلك، فيقول: )ينبغي عىل مجيع اإلخوة واألخوات املسلمني واملسلامت االنتباه إىل أن إحدى 

التفاهم وتوثيق   إجياد  املفكرين مهامت فلسفة احلج  وينبغي عىل  املسلمني،  عرى األخوة بني 

واملعممني طرح مسائلهم األساسية، السياسية واالجتامعية مع اآلخرين من إخواهنم، وتقديم  

ف وحتت نظر العلامء وأصحاب الرأي عند   االقرتاحات من أجل رفعها وحلها ووضعها بترصى

ع العظيم من عودهتم إىل بالدهم.. جيب أن نعلم أن إحدى الفلسفات ا الجتامعية هلذا التجمى

مقابل   الكريم يف  القرآن  أتباع  نبي اإلسالم،  أتباع  الوحدة بني  توثيق عرى  العامل  أنحاء  مجيع 

اج من خالل أعامهلم خلاًل يف هذه الوحدة  طواغيت العامل، وإذا ال سمح اهلل أوجد بعض احلجى

 (2)اهلل القادر اجلبار( وعذاب  رسول اهلل أدىت إىل التفرقة، فذلك سيوجب سخط 

وخياطب احلجاج ويدعوهم إىل التواصل والتعارف، فيقول: )إن احلج هو أفضل مكان 

ف املسلمون عىل إخواهنم وأخواهتم يف دين اإلسالم   لتعارف الشعوب اإلسالمية حيث يتعرى

وباتباع   من مجيع أنحاء العامل، وجيتمعون يف ذلك البيت املتعلىق بجميع املجتمعات اإلسالمية، 
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دين إبراهيم احلنيف وبعد أن يضعوا جانبًا املفردات واأللوان والعرقية والقومية، يرجعون إىل  

اجلدال   واجتناب  اإلسالمية  الكريمة  األخالق  مراعاة  ومع  األول..  وبيتهم  أرضهم 

مجيع  يف  املحمدية  األمة  تنظيم  وأبعاد  اإلسالمية  األخوة  ويتمظهر صفاء  يتجىل  والتجمالت 

 ( 1) ء العامل(أنحا 

وهكذا نجد لإلمام اخلامنئي اخلطابات الكثرية املتعلقة باحلج، والتي يلقيها كل سنة عىل  

احلجيج أو املسؤولني عنهم يذكرهم فيها بالقضايا اإلسالمية املختلفة، ويدعوهم إىل تفعيلها 

 جوانب احلياة.يف احلج، باعتباره عبادة ال ترتبط باجلانب الروحي فقط، وإنام هلا عالقة بكل 

:   بإقامة فريضة احلجني  واملعنيني مسؤول ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف خطاب وجهه لل

املهم أن يعترب كلى شخٍص وكلى مسؤوٍل وكل حاجٍّ نفسه مسؤوالً جتاه هذه احلركة اجلامعية  )

للعامل   ة  اإلسالمالعظيمة  واألمى ة    اإلسالمية..ي  لألمى الواحدة  العظيمة  احلركة  هذه  أنى  لو 

قًا ساملًا كاماًل دون أي عيب، لشملت بالنفع والنعمة آثارها وبركاهتا   اإلسالمية  قت حتقى يف    حتقى

ـ  اإلسالم  كلِّ سنة كلى عامل   البرشية  املعاين كلى  هَلُمْ ﴿ـ بل بمعنى من  َمنَافَِع  ]احلج:   ﴾ لَِيْشَهُدوا 

28 ])(2 ) 

احلج مهمٌّ من ناحيتني، من ناحية  ثم ذكر النواحي التي عىل احلجاج االهتامم هبا، فقال: )

ة    وضعنا الباطني كأفراد ة    .. ، ومن الناحية الدوليةإسالميةوكأمى طوال    اإلسالمية لقد أذلىوا األمى

قروٍن وعىل مرى السنني واستخفوا هبا وأوهنوا عزيمتها ونرشوا اليأس فيها، وأرادوا بالوسائل  

ع إىل اهلل فيها  ه والترضى فوا املعنويات والروحانيات والتوجى احلجى يرمىم كل  ..  احلديثة أن يضعى

ة   ة لكلى أفراد األمى ويشعرهم باالقتدار ويمنحهم األمل،    سالميةاإلهذه املصائب ويعطي العزى
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ة    ، هكذا هو احلج الصحيح ل آثاره يتحقق يف داخل األمى نحن بحاجة  ،  ويف قلوبنا   اإلسالمية وأوى

ة    أجل   إىل احلج من  ل عىل اهلل وأنىنا نثق به، وأنىنا أمى ها ونستشعر أنىنا نتوكى ي روحيىاتنا ونرممى أن نقوى

، ومن تلك اجلهة يكون التأثري الدويل  من هذه اجلهة  ..  عظيمة وكبرية  ً يكون التأثري الداخيل مهامى

عظمة   له  ويربز  اته  معنويى وحيطىم  العدوى  ُيضعف  ألنىه   ، ً ة  اإلسالم مهامى األمى وحدة  ويظهر   ،

 (1)(أمامه   اإلسالمية

جيب أن يكون احلج مظهر االحتاد والتفاهم ومظهر احلوار واملواساة والتعاون  وقال: )

ك احلج عىل هذا الطريق وضمن هذه احلركة والتقارب   (2)(بني املسلمني، جيب أن يتحرى

ويتحدث عن املشاكل التي حتدث يف احلج، والتي ترصف عن حتقيق مقاصده، ويدعو  

وهنا، حني يكون احلج مركز االحتاد والتوافق نجد مجاعة  إىل حلها بحكمة وعقالنية، فيقول: )

يف املدينة ـ مجاعة تعمل ضد الشيعة، ألهنم  أو    سواء يف مكة   االختالفاتمن الناس تبدأ بإجياد  

ـ   وهيينوهنم  عليهم  يضغطون  وعقائدهم  وتكاليفهم  ومناسكهم  بأعامهلم  ويقومون  يزورون 

ـ ويف املقابل، هناك مجاعة من هذه اجلهة يقومون بأعامٍل    األمورولألسف! تصلنا أخبار هذه  

 ( 3) (لضبط خمالٌف متامًا ملصلحة احلج ولفلسفتهوهذا با  ..خمالفة كردىة فعلٍ 

( بقوله:  اخلصوص  عىل  اإليرانيني  احلجاج  نصح  احلاج  ثم  سلوك  يكون  أن  ينبغي 

ً عىل مجيع اخلصائص التي تعربى عن وظيفة املسلمني يف احلج، وتكليفهم  من اجلهة    .. اإليراين داالى

ه، األنس بالقرآن، ذكر اهلل، تقريب القلوب إىل اهلل، إضفاء   ل، التوجى ع، التوسى املعنوية، الترضى

معنوي  بحصاٍد  البيت  إىل  والرجوع  وتنويرها،  النفس  عىل  املعنوي  و البعد  اجلهة  ..  من 

يا املهمة  ففي يومنا هذا، إن من القضا   ،ي اإلسالماالجتامعية والسياسية: التعاون داخل العامل  
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للعامل   باكستاناإلسالموالفورية  يف  إخواننا  قضية  املعونات    ..ي  قدم  قد  شعبنا  فإن  بالطبع، 

كاٍف  غري  ولكنه  ـ  ويثيب  يتقبل  اهلل  شاء  وإن  ـ  احلكومة  أولئكوكذلك  فون   ..  يترشى الذين 

عىل  ومطىلع  وقريب  جاٌر  هو  الذي  اإليراين  الزائر  األوىل  الدرجة  يف  ـ  احلج  إىل   بالذهاب 

مشكالت جريانه يف باكستانـ  يمكنهم أن يتخلىصوا من الكثري من هذه اإلنفاقات الزائدة وغري  

أجٌر عظيم عند اهلل  األمر    وهلذا ،  أخٍت مسلمة يف باكستانأو    مواساة أخٍ   أجل   الرضورية من

الدول   بقية  الزوار واحلجاج من  الثانية  وبالدرجة  ُيعدى مترينًا وجتربة،  ،  ميةاإلسالتعاىل، وهو 

 ( 1) (فأوصلوا إليهم هذا النداء وقوموا برتغيبهم وحثىهم عليه

ثم ذكر ـ ككل خطبه ـ برضورة الوحدة اإلسالمية واستغالل احلج لرتسيخها، فقال:  

فاليوم جيري التخطيط والتآمر التفصييل يف مراكز الفكر  ؛ خذوا قضية الوحدة عىل حممل اجلدى )

ي، وجيري ذلك عىل مستوى احلكومات،  اإلسالمل العامل إيقاع اخلالف داخ  أجل  واملعرفة من 

كلمة تدلى  اإلسالمية أو  كلىام ظهرت نغمة داخل احلكومات  ،  وعىل مستوى الشعوب بنحٍو آخر

عىل التقارب نشاهد مبارشة عاماًل خارجيًا وعاماًل صهيونيًا وعاماًل أمريكيًا يتدخل ويمنع هذا 

الدول  ..  التقارب تكون  يكونون   ةاإلسالمي عندما  هؤالء  فإنى  ومتقاربة،  بينها  فيام  جيدة 

بالفتن الشعوب   أيضاً وهذا ما جيري    ،مشغولني  دافٍع ،  عىل صعيد  والشعوب ليس لدهيا أيى 

الوطنية من والعصبيات  والقومية  املذهبية  النزعات  يثريون  بينها، هلذا  فيام  أن   أجل   لتتعادى 

 (2)(يوقعوا العداوة فيام بينها 

 امم باألذواق واملواجيد الروحية: خامسا ـ االهت 

اهلدف األكرب من القيم الروحية هو حتويل احلقائق اإليامنية من جمرد معارف ومعلومات  
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اهلل،   مع  الذوقي  التواصل  حينها  وحيصل  مجيعا،  الكيان  هبا  يمتلئ  حقائق  إىل  الذهن  خيتزهنا 

 . باملحبة والشوق واألنس، وغريها من األحوال الروحية

العقيدة   خيرج  النبيل  اهلدف  من    اإلسالميةوهذا  لإليامن  قوانني  جمرد  تصبح  أن  من 

املدارس   تفعل  كام  والضاللة،  والبدعة  بالكفر  عليه  حُيكم  املتشددة،    اإلسالمية خالفها 

الشيعة، والتي حترص العقيدة يف متون أو سلفية    وخصوصا السلفية منها، سواء سلفية السنة 

 .خيالف حرفا منها كافرا وضاال ومبتدعا  حتفظها، وجتعل كل من 

بل  هذا النوع من املعرفة،  يشجعون عىل  ال  يف إيران    قادة الثورة اإلسالميةوهلذا نرى  

لكل  يدعون   منبع  كذلك  وألهنا  أوال،  اإليامن  حقيقة  ألهنا  الذوقية،  التحققية  املعرفة  إىل 

ته املدارس املتشددة، والذي الفضائل، بخالف ذلك االختصار للحقائق العقدية، والذي مارس

 . حول من العقيدة وسيلة للرصاع واجلدال، ال الطمأنية والسالم

، نجدهم مجيعا من ذوي هذه  اإلسالميةوعند البحث عن التوجه الروحي لقادة الثورة 

الذي ألف يف ذلك املؤلفات وكتب األشعار، ولو مل يقم  اإلمام اخلميني  املشارب، وخصوصا  

 . يدرج ضمن السياسيني درج ضمن الصوفية، ومل هبذه الثورة، ألُ 

اعلم  خماطبا ابنه يبني له أمهية املعرفة التحققية الذوقية: )يف وصيته العرفانية،  له  اومن أقو

ـ إن مل أقل يف كل موجود ـ حبًا فطريا للكامل املطلق، وحبًا للوصول إىل الكامل    اإلنسانأن يف  

أن يكون أو    نه، كام أن الكامل املطلق حمال أن يتكرراملطلق، وهذا احلب يستحيل أن ينفصل ع

اثنني، فالكامل املطلق هو احلق جل وعال، واجلميع يبحثون عنه، وإليه هتفو قلوهبم وإن كانوا 

ال يعلمون؛ فهم حمجوبون بحجب الظلمة والنور، وهلذا فهم يتومهون أهنم يطلبون شيئا آخر  

  .. مكانةأو    قدرةأو    امل، وال باحلصول عىل أي مجال وهم ال يقنعون بتحقيق أية مرتبة من الك

املنشودة  ضالتهم  ذلك  كل  يف  جيدون  ال  أهنم  يشعرون  القوى   ..فهم  وأصحاب  فاملقتدرون 

وطالب العلم    ..العظمى، هم يف سعي دائم للحصول عىل القدرة األعىل مهام بلغوا من القدرة
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  .. جيدون ضالتهم التي غفلوا عنها يف ذلك  يطلبون الدرجة األعىل من العلم مهام بلغوا منه وال

األرضني   من  املادي  العامل  كل  يف  الترصف  والسلطة،  القدرة  اىل  الساعون  أعطي  ولو 

واملنظومات الشمسية واملجرات، وكل ما فوقها، ثم قيل هلم: إن هناك قدرًة فوق هذه القدرة 

إليها؟ أبعد من هذا العاملأخرى    عواملأو    التي متلكوهنا، وهناك عامل ، فهل تريدون الوصول 

  .. فإهنم من املحال أن ال يتمنوا ذلك، بل إهنم سيقولون بلسان الفطرة: ليتنا بلغنا ذلك أيضا!

فإن فطرته الباحثة عن   - غري ما بلغه-أخرى    وهكذا طالب العلم، فهو إن ظن أن هناك مرتبة 

من العلم تشمل تلك املرتبة  ياليت يل سعًة  أو    املطلق ستقول: ياليت يل القدرة للوصول إليه 

   (1) أيضا!(

الذوقي   باإليامن  للتحقق  السالك  هبا  يمر  التي  املراحل  ذكر  يف  يفصل  نراه  وهكذا 

الشهودي يف كتبه املختلفة، ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره يف الفصل املخصص لـ ]اآلداب التي  

تكون رضورية يف مجيع احلاالت الصالتية، بل يف مجيع العبادات واملناسك[، حيث قدم لذلك 

ه إىل  بقوله: )من اآل  داب القلبية يف العبادات والوظائف الباطنية لسالك طريق اآلخرة التوجى

للسالك بحيث تكون  السلوك  ة يف  املهمى املنازل  ه من  التوجى العبودية، وهذا  الربوبية وذلى  عزى 

ة سلوك كل من السالكني بحسب قوة هذا النظر وبمقدارها، بل الكامل والنقص إلنسانية   قوى

ا األمر، وكلام كان النظر إىل اإلنىية واألنانية ورؤية النفس وحبىها يف اإلنسان اإلنسان تابع هلذ

غالبا كان بعيدا عن كامل اإلنسانية ومهجورا من مقام القرب الربويب، وأن حجاب رؤية النفس  

وعبادهتا ألضخم احلجب وأظلمها، وخرق هذا احلجاب أصعب من خرق مجيع احلجب، ويف  

ل وخرق هذا احلجاب هو مفتاح مفاتيح الغيب والشهادة وباب أبواب  نفس احلال مقدمة له ب

العروج إىل كامل الروحانية، وما دام اإلنسان قارصا عىل النظر إىل نفسه وكامله املتوهم ومجاله  
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املوهوم فهو حمجوب ومهجور من اجلامل املطلق والكامل الرصف واخلروج من هذا املنزل هو  

ب اهلل  إىل  للسلوك  رشط  يسلك أول  سالك  فكل  وبطالهنا؛  الرياضة  حقانية  يف  امليزان  هو  ل 

تكون   النفس  وحب  اإلنيىة  حجاب  يف  السلوك  منازل  النفس ويطوي  ورؤية  األنانية  بخطوة 

 ( 1) رياضته باطلة، وال يكون سلوكه إىل اهلل بل إىل النفس(

تعاىل:   قوله  يف  اإلشاري  باملعنى  هلذا  استدل  بَ ﴿ثم  ِمْن  خَيُْرْج  اهللَِّ  َوَمْن  إِىَل  ُمَهاِجًرا  ْيتِِه 

، حيث  [ 100]النساء:    َرِحياًم﴾َوَرُسولِِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه املَْْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعىَل اهللَِّ َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا  

قال: )فاهلجرة الصورية وصورة اهلجرة عبارة عن هجرة البدن ]املنزل الصوري[ إىل الكعبة أو  

د األولياء، واهلجرة املعنوية هي اخلروج من بيت النفس ومنزل الدنيا إىل اهلل ورسوله،  إىل مشاه

ه   واهلجرة إىل الرسول وإىل الويلى أيضًا هجرة إىل اهلل، وما دام للسالك تعلىق ما بنفسانيىته وتوجى

يىته فليس هو بمسافر وما دامت البقايا من األنانية عىل امتداد نظر السال ك وجدران منه إىل إنى

وال   املسافر  ال  احلارض  حكم  يف  فهو  خمتفية  غري  النفس  حبى  أعالم  وأذان  النفس  مدينة 

 (2)املهاجر(

ألهل   أن  )اعلم  فقال:  ورسوله،  هجرته هلل  يف  السالك  هبا  يمر  التي  املراحل  ذكر  ثم 

عىل السلوك يف هذا املقام وسائر املقامات مراتب ومدارج ال حتىص.. ونحن نذكر بعض مراتبه  

وفوق   عهديت  عن  فخارج  مراتبه  مجيع  وإحصاء  جوانبه  بجميع  اإلحاطة  وأما   ، الكيلى النحو 

 طاقتي، فإن الطرق إىل اهلل بعدد أنفاس اخلالئق( 

بالسلوك   يثبت  أن  )هي  بقوله:  وفرسها  العلم[،  ]مرتبة  ذكرها:  التي  املراتب  ومن 

ذا لبى من لباب املعارف؛ فقد اتضح العلمي والربهان الفلسفي ذلة العبودية وعزة الربوبية، وه

 

 ، وما بعدها.  31( انظر: اآلداب املعنوية للصالة، اإلمام اخلميني، ص 1) 
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يف العلوم العالية واحلكمة املتعالية أن مجيع دار التحقق ومتام دائرة الوجود إنام هو رصف الربط  

الكربيائي   املقدس  ة وامللك والسلطان فمختصة بذاته  العزى الفقر والفاقة أما  والتعلىق وحمض 

لعبودية والفقر ثابت يف ناصيتهم ويف  وليس الحد من حظوظ العزة والكربياء نصيب.. وذل ا 

حاقى حقيقتهم، وإنام حقيقة العرفان والشهود ونتيجة الرياضة والسلوك هي رفع احلجاب عن 

 (1)وجه احلقيقة ورؤية ذل العبودية وأصل الفقر والتديل يف نفسه ويف مجيع املوجودات(

احلق  طريق  )فسالك  فقال:  السلوك،  هلذا  التالية  املرحلة  ذكر  سبيل  ثم  ومسافر  يقة 

يقع يف حجاب  إذا    العبودية الفكري  السري  العلمي وركب مركب  بالسلوك  املنزل  قطع هذا 

العلم ويصل إىل املقام األول لإلنسانية، ولكن هذا احلجاب من احلجب الغليظة وقد قالوا:  

هبذا املقام  اقتنع  إذا  العلم هو احلجاب األكرب وال بد أال يبقى يف هذا احلجاب وأن خيرقه ولعله

يشتغل   أن  هو  املقام  هذا  يف  واالستدراج  االستدراج،  يف  يقع  القيد  هذا  يف  قلبه  وسجن 

ل فكره يف هذا امليدان، فيقيم هلذا املقصد براهني كثرية فيحرم   بالتفريعات الكثرية العلمية وجيوى

صول إىل الفناء  من املنازل األخر ويتعلق قلبه هبذا املقام ويغفل عن النتيجة املطلوبة وهي الو

احلجاب   يصري  الفروع  كثرت  وكلام  وشعبه  الربهان  حجاب  يف  عمره  ويرصف  اهلل  يف 

واالحتجاب عن احلقيقة أكثر.. فللسالك أالى يغرتى بمكايد الشيطان يف هذا املقام وال حيتجب  

أن بكثرة العلم وغزارته، وال بقوة الربهان عن احلق واحلقيقة ويتأخر عن السري يف الطلب وله  

ته، وال يغفل عن اجلدى يف طلب املطلوب احلقيقي حتى ينال املقام الثاين( ر الذيل هبمى  ( 2) يشمى

ثم ذكر املقام الثالث، وهو مقام االطمئنان والطمأنينة، )وهو يف احلقيقة املرتبة الكاملة  

خليله:   خماطبا  تعاىل  قال  كام  اإليامن،  َوَلكِنْ ﴿من  َبىَل  َقاَل  ُتْؤِمْن  َقْلبِي  َأَومَلْ  ]البقرة:   ﴾ لَِيْطَمئِنَّ 

 

 . 36، ص املصدر السابق( 1) 

 . 37، ص املصدر السابق( 2) 
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260 ])(1) 

ثم ذكر املرتبة الرابعة، وهي مقام املشاهدة، )وهو نور إهلي وجتلى رمحاين يظهر يف رسى  

ر مجيع قلبه بنور شهوديى وهلذا املقام درجات   السالك تبعا للتجليات األسامئية والصفاتية وينوى

املقام يربز نموذج من قرب النوافل املعربى عنه بـ   ا كثرية ال تتسع هذه األوراق لذكرها.. ويف هذ

بحر   ورائه  ومن  الالمتناهي  البحر  يف  مستغرقا  نفسه  السالك  ويرى  وبرصه(،  سمعه  )كنت 

عميق يف غاية العمق تنكشف له فيه نبذة من أرسار القدر، ولكل من هذه املقامات استدراج 

 مجيع هذه املقامات من ختليص نفسه  خيتص به وللسالك فيه هالك عظيم.. وال بدى للسالك يف 

 ( 2) من األنانية وأن يتخلص من رؤية نفسه وحبىها، فإنه منبع أكثر املفاسد وال سيىام للسالك(

 

 . 39، ص املصدر السابق( 1) 

 . 39، ص املصدر السابق( 2) 
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 األخالقية احلضارة اإلسالمية اجلديدة والقيم  

الكربى   األركان  من  الثالث  اجلديدةالركن  اإلسالمية  احلضارة  منها  تتشكل  ـ    التي 

]القيم األخالقية[، بناء عىل أن األخالق هي التي    بحسب رؤية قادة الثورة اإلسالمية اإليرانيةـ 

تضبط كل املامرسات اإلنسانية، ومتيز بينها.. ولذلك تتميز احلضارات باألخالق التي تتبناها،  

 أو تنترص هلا، أو تشيع بينها. 

كانت األمم الظاملة تتبناها، وكيف    وهلذا نرى القرآن الكريم هيتم بذكر األخالق التي 

سعى األنبياء عليهم السالم للتنفري منها، والتحذير من عواقبها، ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره 

قال   املوقف،  السالم ونصيحته لقومه، وموقفهم منها، ونتيجة ذلك  تعاىل عن لوط عليه  اهلل 

اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم هِبَا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاملَنَِي إِنَُّكْم َلَتْأُتوَن  َوُلوًطا إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه َأَتْأُتوَن  ﴿ تعاىل:  

َقاُلوا  َأْن  إِالَّ  َقْوِمِه  َجَواَب  َكاَن  َوَما  ُفوَن  ُمرْسِ َقْوٌم  َأْنُتْم  َبْل   
ِ
النَِّساء ُدوِن  ِمْن  َشْهَوًة  َجاَل  الرِّ

ُأنَ  ُْم  إهِنَّ َقْرَيتُِكْم  ِمْن  اْلَغابِِريَن َأْخِرُجوُهْم  ِمَن  َكاَنْت  اْمَرَأَتُه  إاِلَّ  َوَأْهَلُه  َفَأْنَجْينَاُه  ُروَن  َيَتَطهَّ اٌس 

 [ 84-80]األعراف:  ﴾ َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم َمَطًرا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املُْْجِرِمنيَ 

َمْدَيَن    إِىَل ﴿وَ ة شعيب عليه السالم لقومه، وردهم عليه، فقال:  ومثل ذلك ذكر نصيح

ُه َقْد َجاَءْتُكْم َبيِّنٌَة ِمْن َربِّكُ  ْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل  َأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

إصالحَها َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن  َواملِْيَزاَن َواَل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َبْعدَ 

َوَتْبُغوهَنَ  بِِه  آَمَن  َمْن  اهللَِّ  َسبِيِل  َعْن  وَن  َوَتُصدُّ ُتوِعُدوَن  اٍط  بُِكلِّ رِصَ َتْقُعُدوا  َواَل  ُمْؤِمننَِي  ا  ُكنُْتْم 

ُة املُْْفِسِديَن َوإِْن َكاَن َطائَِفٌة ِمنُْكْم  ِعَوًجا َواْذُكُروا إِْذ ُكنُْتْم َقلِياًل َفَكثََّرُكْم َواْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَب 

احْلَ  َخرْيُ  َوُهَو  َبْينَنَا  اهللَُّ  حَيُْكَم  َحتَّى  وا  َفاْصرِبُ ُيْؤِمُنوا  مَلْ  َوَطائَِفٌة  بِِه  ُأْرِسْلُت  بِالَِّذي    ﴾اكِِمنيَ آَمُنوا 

 [ 87-85]األعراف: 

ْج ﴿ثم ذكر عاقبة ذلك الرد، فقال:   ِذيَن  َفَأَخَذهْتُُم الرَّ َفُة َفَأْصَبُحوا يِف َداِرِهْم َجاثِِمنَي الَّ
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يَن َفَتَوىلَّ َعنُْهمْ  ُبوا ُشَعْيًبا َكاُنوا ُهُم اخْلَارِسِ ِذيَن َكذَّ ُبوا ُشَعْيًبا َكَأْن مَلْ َيْغنَْوا فِيَها الَّ َوَقاَل َيا َقْوِم    َكذَّ

 [ 93-91]األعراف:  ﴾َفَكْيَف آَسى َعىَل َقْوٍم َكافِِرينَ  َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَسااَلِت َريبِّ َوَنَصْحُت َلُكمْ 

وما ذكره القرآن الكريم ينطبق متاما عىل احلضارة احلديثة، بل أكثر احلضارات البرشية،  

الفواحش   أنواع  فيها  انترشت  والتي  وغريها،  واليونانية  الرومانية  احلضارة  من  ابتداء 

 واملنكرات، وكانت سببا يف دمارها.

ه ينطبق يف بعض املظاهر عىل احلضارة اإلسالمية نفسها، والتي اختلطت بالدخن،  بل إن

يف قوله: )لتتبعن سنن من قبلكم   وبسنن من قبلها من األمم، كام حذر من ذلك رسول اهلل  

يا رسول اهلل،   شربًا بشرٍب، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا يف جحر ضٍب التبعتموهم(، قلنا: 

 ( 1)قال: )فمن( آليهود والنصارى؟

احلضاري   للمرشوع  دعاة  باعتبارهم  ـ  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  اهتم  وهلذا 

 بالدعوة إىل األخالق، واعتبارها ركنا أساسيا تقوم عليه األمة. ـ اإلسالمي األصيل 

انحرف التي  االنحرافات  كل  بنقد  كذلك  تلك    ت واهتموا  عن  اإلسالمي  بالواقع 

التي جاء هبا رسول اهلل   قال:  األخالق  بعثته األكرب، كام  )بعثت ألمتىم  ، واعتربها غرض 

 (2)(مكارم األخالق

التي   القيم األخالقية واألسس  ما ذكروه حول  الفصل  بناء عىل هذا سنتناول يف هذا 

 تقوم عليها، وقد رأينا أنه يمكن حرصها فيام ييل: 

 التحذير من األخالق السيئة وعواقبها. ـ  أوال 

 ـ الرتغيب يف األخالق احلسنة وفضائلها.  ثانيا 

 

 . 2669( ومسلم )3269( رواه البخاري )1) 

ار، سبل اهلدى )2)   . 89ص  1(، وتنبيه اخلواطر ونزهة النواظر، ج 6/ 7( رواه البزى
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 أوال ـ التحذير من األخالق السيئة وعواقبها: 

بناء عىل الرؤية القرآنية التي يعتمدها قادة الثورة اإلسالمية يف تفسري كل ما حيصل من  

ت التي وقعت يف األمة بانحرافها عن أحداث؛ فإهنم يفرسون كل املصائب والباليا واالنحرافا 

 األخالق احلسنة التي متيز الصاحلني عن غريهم. 

ولذلك نراهم حيذرون من عودة الظلم واالستبداد يف حال تفيش مثل تلك األخالق يف  

 املجتمع أو يف أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. 

يقترص يف    ه، فهو ملومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره اإلمام اخلميني عند وصفه لنظام الشا 

مفاسد  من  ينرشه  كان  ما  قبلها  ذكر  بل  واالقتصادية،  السياسية  النواحي  عىل  عليه  إنكاره 

 أخالقية بغية السيطرة عىل الشعب عن طريق شهواته وأهوائه. 

جيب أن  ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف خطاب وجهه للعاملني يف املجال اإلعالمي: )

ربانية،  ال فاألنظمة غري    ، كي واألنظمة املشاهبة له، بالنظام الالديني نطلق عىل أجهزة النظام املل

  ، ختون شعبها حسبام تقتيض حاجتها واألجهزة اإلدارية التي تضعها تكون حلامية مصاحلها فقط

أما الشعب فإهنا توجهه خلدمتها بداًل من أن تكون هي يف خدمته، وتكون منفصلة متامًا عن 

جر شعوهبا إىل الفساد واإلجرام وشباهبا إىل الفسق والفجور، ألهنم    براجمها هتدف إىل   ،الشعب 

خيشون من الشباب لئال يتصدوا هلذه األنظمة ويدينوا ترصفاهتا، وهلذا فقد جلأوا إىل خمتلف  

و الشباب  إلفساد  والطرق  واملستقبليةأبعاداألساليب  اليومية  حياهتم  مسائل  عن  كام   ،هم 

..  لفزيون والسينام واملرسح لتحقيق مآرهبم التي يصبون إليها والت  ذاعةسخروا الصحافة واإل

كانوا  ، أحيانا  جعل الشعب متخلفًا وغافاًل عام يملك من موارد وهبه اهلل إياها   أجل   كل هذا من

يسعون إىل جر الشعب جلوارهم ولفت أنظاره إىل أشياء الطائل منها، أما هم فقد كانوا ينهبون 

وهلذا فقد قاموا بتهيئة كل    ،يقظ   أو إنسان  هم صوت معارضمايشاؤون دون أن يقلق راحت 

وسائل اللهو والفجور للشباب، والبد أنكم تعرفون كم كانت هذه املراكز كثرية وخاصة يف  
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هبا  يقومون  كانوا  التي  األعامل  لذكر  اجلبني  يندى  بنحو  إىل  األمر    وكذلك  ،طهران،  بالنسبة 

البحر حتى يروا أول األشياء التي جهزوها هناك،  ن يصل الناس إىل شاطئ إشاطئ البحر، فام 

أماكن  يف  جيلسون  كانوا  مجيعًا  والرجال  والنساء  فالشباب  السباحة،  أماكن  اختالط  وهي 

واحدة، ومل يكن هذا من قبيل أهنم يريدون أن خيلقوا املتعة لشبابنا ولكن ألهنم كانوا يريدون 

كانت تنترش إىل ماشاء   أيضاً وهناك  ، فجورأن يفسدوا أخالق الشباب وجيروهم إىل الفسق وال

وعندما كان يذهب شبابنا إىل دور    ،اهلل مراكز بيع اخلمور واألشياء األخرى التي ختدر الشعب 

..  السينام مرة واثنتان وثالث فإهنم يعتادون عىل اجلو الفاسد املوجود هناك واملناظر املخجلة

كل هذه ..  ، حتى الصحافة واملجالتأيضاً والتلفزيون    ذاعةء نفسه ينطبق عىل برامج اإلواليش

 (1)(الوسائل تم تسخريها إلفساد الشباب وانحطاطهم

حيذرهم فيها من عواقب التالعب باألسعار:     والكسبةنيلمهني وقال يف رسالة وجهها ل

توجيه بعض النصائح أحيانا إىل    سف مشاكل مظنية تضطرينواجه كل يوم وبمنتهى األأنني  إ)

الذي وصلتني عنه شكايات  األمر   ،سعارورفع األجحاف  ومن مجلة ذلك اإل  ، شعب املجيدلل

بلغ وقد  فيهأحدا  األمر    متعددة،  وحتدد  أإىل    شري  احلكومة  توزعها  التي  البضائع  بعض  ن 

مضايقة  إىل   ثامن مرتفعة للغاية مما يؤديأها، تباع عىل الفقراء خالفا للموازين الرشعية بأسعار

 يعودوا وأن    والتعدي،جحاف  ن يتخلوا عن هذا اإلأهيب بالباعة  ألخوات.. إنني  واألخوة  اإل

األساسية.. إنني  ما يمثل حاجات الناس  إىل    سيام بالنسبة اإلسالمية  واملامرسات  خالق  األ إىل  

وفقد اإلسالم  راق دمه يف سبيل  أ نصاف مع هذا الشعب الذي هم بالتعامل بالعدل واإل أنصح

األ فشبانه  القهارأخشى  أا  نأعزاء،  اهلل  بغضب  نبتىل  األوأن    ن  نتيجة  حيرتق  واليابس  خرض 

يف هذا اإلسالم  وخمالفة تعاليم  جحاف  ن مل يكفوا عن اإلإهنم  أهؤالء من  .. إنني أحذر  لذلك

 

  154، ص: 9( صحيفة اإلمام، ج1) 
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طبقا لرشيعة العدل  اإلسالمية طار، فسيتم التعامل معهم بالسياسات والتعزيرات الرشعية اإل

تيكم العقوبة االهلية، وكفوا  أن تأرشدكم قبل  إىل    ثيبواخوة  اإل.. أهيا  واحلكومة الرشعيةاإلهلي  

 (1)(صلحكم اهلل والسالم عليكمأ ، عن الظلم

ق السيئة التي قد تتسبب يف اهنيار كل  وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي حيذر من كل األخال 

ما حتقق من مكاسب، ومن األمثلة عىل ذلك حتذيراته الكثرية من التكرب، والعواقب الوخيمة  

 التي جيرها عىل صاحبه وكل من حييط به. 

ن جوهر وروح الدين هو  أ من املمكن القول  ومن ذلك قوله ـ يف بعض توجيهاته ـ: )

لنفسه وأهوائه وأغراضه، وإن زعم شخص أن هذا هو معنى التدين فلن يكون    اإلنسانجتاوز  

من نفسه هو أن ال جيعل هلا أي شأن مطلقًا أمام    اإلنسانواملقصود من ختلص    .. كالمه عبثاً 

..  ملتدين احلقيقي هذه املنزلة هو اإىل    وهذا الشخص الذي يصل   ،إرادة اهلل وعظمته وأمره وهنيه 

ه وسائر عباداته ال قيمة هلا إن كان يرى لنفسه شأنًا ومقامًا أمام   إن صالة املرء وصدقته وحجى

منها   ؛اهلل فائدة  وال  مقبولة  غري  املتكربين  من   ، فأعامل  أعىل  مقامًا  ألنفسهم  يرون  والذين 

اعتبار لشؤون غريهم م الناس، هؤالء  اآلخرين وحيسبون ألنفسهم وأنانيتهم حسابًا دون  ن 

ستكون عبادهتم ضئيلة األثر، وإن كانوا يف الظاهر من أهل الزهد والطاعة والتقوى، ذلك ألن  

الصفات بمثل هذه  يتصف  أن  يمكن  األذكار   ..املتقي حقًا ال  القرآن وذكر  قرأ  املتكرب، ولو 

 ( 2) (وجاهد فإن كل هذه احلسنات لن تؤثر تأثريها الكامل فيه

ع األمثلة  ذكر  ) ثم  فقال:  بالكرب،  املصحوب  التدين  جدوى  احلكام  ىل عدم  ع  تنوى لقد 

البعض منهم كان   ..والسالطني واألمراء عىل مر التاريخ، ومل يكونوا مجيعهم منكرين للدين

 

  404، ص: 6، جاملصدر السابق( 1) 

 . 11( املواعظ احلسنة، اإلمام اخلامنئي، ص2) 
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ولقد قرأت يف أخبار   ، مل يكن اجلميع كمحمد رضا شاه وأبيه تاركني للصالة ،يعبد اهلل ويصيل 

ليلة مجعة هو وعائلته   أنه كان يستمع لدعاء كميل كل  القاجارية(  فتح عيل شاه )أحد ملوك 

  .. إن هكذا دعاء وصالة ال فائدة منها ..  لكن ما كان أثر ذلك الدعاء؟!  ،وجمموعة من الناس 

ب   قريبني من اهلل ملا فلو كانوا    ؛من اهلل، والتاريخ يربهن لنا ذلك  اإلنسانأعامل كهذه لن تقرى

 (1)(ظلموا اخللق كل هذا الظلم، وملا فسقوا وفجروا وأجحفوا الناس حقوقهم

( بنوقال:  السوء والظلم واخلبث، ولكنهم    ي كان خلفاء  العباس يف منتهى  أمية وبني 

وحيكي عن هارون الرشيد أنه   ..كانوا يف نفس الوقت يصلىون ويصومون ويبكون ويتهجدون

اد عرصهبكى بكاًء ابتل هل كان لبكائه أثر؟! يف الواقع إن   ، ت حليته منه عندما نصحه أحد زهى

لكن بكاء هارون مل    .. وطوبى ملن يبكي عىل نفسه  ..البكاء عىل النفس هو املطلوب وهو املؤثر 

يف بكائه، هو يريد كل يشء لنفسه، حتى اهلل يريده   األساسيكن كذلك، فأنانية هارون هي  

 (2)(يعبد نفسه، وهذا هو التكرب هارون كان   ..لنفسه

( واوبعد أن ذكر هذه األمثلة وغريها، قال:  بأن   ..انتبهوا، ال تتكربى أنفسكم  وا  ال تغرى

مثل ذلك   ونفستكون  ،ميزة وأفضلية معينة أو    مستوى علميأو    إمكاناتأو    لديكم منصب

ينظر  كان  الذي  شاه(  الدين  نارص  )امللك  الإىل    الرجل  شمس  أعىل  من  بتحقري  الناس  عامرة 

يرى    ..واستصغار النفس جيب أن ال  وإذا صلىينا   .. نفسه فوق اآلخرين  اإلنسانعند حماسبة 

نا وعملنا يف طريق   أو    ، فإن ذلك ال يعطينا األفضلية عىل هذه املجموعة اإلسالم وبكينا وتصدقى

لكنه يف املقابل ال يمنع املرء من رؤية نفسه أعىل من    ..إن حسى األفضلية مرضى للغاية   ..تلك

بل يف هذه   ..كان الدوافع وراء ذلك هو والية اهلل عز وجلإذا    اهلل تعاىل   أعداء ألهنم    ، أعدائه
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جيب أن يتواضع أمام أولياء اهلل وأمام املؤمنني، وإالى فالتكرب سيؤدي    اإلنسان  .. احلال جيب ذلك

 (1)(ين يف العاملربثرية حول أحوال املتك به نحو اهلاوية، والقصص ك

هكذا نجده يربط كل قراراته باملعايري األخالقية، ومن ذلك فتواه بتحريم األسلحة  و

لالنووية، فقد   الذي أقيم حينها يف    لمؤمتر الدويل لنزع السالح النووي قال يف رسالة وجهها 

ية  اإلنسانوحتى العسكرية فإنى احلاجة  ية  اإلنسانرغم البدهييات األخالقية والعقالنية وإيران: )

دة واملتكررة للمجتمع   تم جتاهلها من ِقَبل ثلة من الدول التي    سلحة  ملحو هذه األاإلنسايناملؤكى

 (2)(َبنَت أمنها الومهي عىل أساٍس من التهديد اجلامعي للعامل

ة يكمن  ثم بني أن السبب وراء ذلك التنافس املحموم لتطوير وحتصيل األسلحة النووي 

إن إرصار هذه يف االنحرافات األخالقية التي متثلت يف املسؤولني عىل تلك الدول، يقول: )

التي مل ولن يكون هلا أثر عميل إال    سلحة الدول عىل حفظ ومضاعفة القدرة التخريبية هلذه األ

الدمار   عن  الناشئ  الردع  عىل  القائم  الومهي  األمن  وحتقيق  اجلامعي  واإلرهاب  اإلرعاب 

لقد تم رصف املوارد املالية  ..  استمرار الكابوس الذري يف العاملإىل    لشامل املضمون، سيؤدي ا

ية التي تفوق حدى اإلحصاء يف تنافس غري عقالين وال منطقي لتحصل القوى الكربى اإلنسانو

املنافسة هلا وباقي   القوى  املرات عىل  عىل قدرة ومهية تستطيع معها أن تقيض عرشات آالف 

ا هي  سكان  يشملها  ما  وحتى  السياسة    أيضًا، لعامل  هذه  ى  تسمى أن  الغريب  من  وليس 

 ( 3) (توصف باجلنونأو  اإلسرتاتيجية بالردع املبني عىل الدمار الشامل املتبادل واملضمون

( أنواع  وقال:  باقي  أن  نرى  كاأل  أسلحةونحن  الشامل  الكياموية    سلحةالدمار 

لأل  أيضاً اجلرثومية    سلحةواأل لإل  سلحةباإلضافة  حقيقيًا  هتديدًا  تشكل    .. يةنسانالذرية 
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األ الستخدام  ضحية  ُيعدى  الذي  اإليراين  من   سلحة والشعب  غريه  من  أكثر  يشعر  الكياموية 

األ هذه  مثل  وختزين  إنتاج  بخطر  بغية    سلحة الشعوب  إمكانياته  كل  لوضع  مستعٌد  وهو 

 ( 1) (مواجهتها 

نحن نقول بحرمة استخدام هذه  عىل كل ذلك، فقال: )  ثم ذكر بفتواه يف حتريمها بناء

ونرى أن السعي نحو محاية أفراد البرشية من خطر هذا البالء العظيم يشكل مسؤولية    سلحةاأل

 (2)(وواجبًا عامًا عىل مجيع املسلمني

 ثانيا ـ الرتغيب يف األخالق احلسنة وفضائلها: 

هتم لألخالق والقيم املرتبطة هبا من الفهم  ينطلق قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية يف دعو

الشمويل لإلسالم، والذي يستوعب كل نواحي احلياة، وبام أن اإلسالم رسالة أخالقية؛ فإهنم  

يدعون إىل شمولية األخالق لكل جوانب احلياة، وهلذا نجد يف خطاباهتم لكل جهة من اجلهات  

 هيتمون بذكر النواحي األخالقية املرتبطة هبا. 

رشح اإلمام اخلميني هذا املعنى، حيث قال يف خطاب وجهه لتجمع للمعلمني يف  وقد  

( املدارس:  جيدة أسمعت  بعض  بطريقة  عملتم  ربيتم    ،نكم  وليس  ألقد  تربية صاحلة،  بناءنا 

ن تأخذوه بنظر االعتبار من اآلن فصاعدا، وهو  أريد  أليه، وإمر واحد أود االشارة  أهناك سوى  

الناش تربية  العرصاحلرص عىل  ينسجم مع ذلك  الروايات  أوقد  ..  ئة يف كل عرص بام  شارت 

إىل    الناشئة هم الذين سيبادرون ألن    ذلك  ، نا بغري ما نحن عليهأبناءعلينا تربية  إىل أن    كذلك

املستقبلأمور    رشاف عىل اإل ف..  البالد يف  السياسة وعن أإذا    نكمإكذلك  الناشئة عن  بعدتم 

تلك   من  سيعني  فإن    ،األمور أمثاهلا  األعمى أذلك  يدخله  كام  املجتمع  سيدخلون  ن إ ،  هنم 
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يكونوا واعني  أن  مساك بمقدراهتا مستقبال،يعيشوا يف هذه البالد واإلأن  املطلوب ملن يراد هلم

امل قام هبا االستعامر وعىل كافة  التي  التي بذلت لإلومطلعني عىل كافة اخلدع  بقاء عىل ساعي 

ارشكوهم    ،يسمعوه منكموأن    يديكمأ يتعلمه الناشئة عىل  أن    كل ذلك جيب، وأن  البالد متخلفة

نكم  إال سمح اهلل فاألمر    ي تقصري هبذا أذا حصل  إطلعوهم عليها، وأيف املسائل املعارصة و 

 ( 1)(الصاحلة تتغلب عىل القلة األمور  ستواجهون كثرة من املنحرفني يتصدون هلذه 

يكونا شاملني لكافة النواحي،  أن    ن الرتبية والتعليم جيب إثم عقب عىل ذلك بقوله: )

  األبعاد.. كافة    تناوال يأن    ، الرتبية والتعليم جيب اإلنسانوبالقدر الذي حتتاجه البالد وحيتاجه  

نكم تعلمون أبد  والقرآن فالاإلسالم  نتم من املطلعني عىل  أشاء اهلل  ن  إو  كنتم من املطلعنيإذا  

يقترص عىل  اإلسالم  ن  أب ليس تعليام وتعلام عباديا وأمثال ذلك،  اإلسالم  العبادية،    األمور ال 

اإلسالم  و  ،طراف مرتامية األ  احكومة كبرية حكمت بالداإلسالم  قام  أسياسة، لقد  اإلسالم  

أن اإلسالم    ، غرياألمورسائر األنظمة غفلت عن العديد من  األمر أن    نظام، نظام سياس، غاية

بعدًا اإلسالم  يمتلك   األبعاد،يف خمتلف    اإلنسانيتكفل برتبية  اإلسالم  ف  ،ءمل يغفل عن أي يش 

لإل السلوكي  البعد  يتناول  يتناول  نسانماديًا  معنوي  بعد  وفيه  ويتحدث  األمور  ،  املعنوية 

 ( 2)(عنها 

املسلم حني    اإلنسانيضع بني يدي  ذلك، فقال: )اإلسالم  ثم ذكر بعض النامذج عن  

تعاليمإ الزواج  الرجل يف    اإلنسانلبناء    قدامه عىل  يوجه  الذي سيولد من هذه األرسة، فهو 

ي له ومعرفة  خالقانتخاب املرأة، ويوجه املرأة يف انتخاب الرجل ويطالب بمعرفة الوضع األ

يزرع أن    كام يتعامل الفالح الذي يريد  اإلنسانني  يتعامل مع ب.. اإلسالم  مستوى تدينه وهكذا
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ام،  أحواهلتبدأ الزراعة يعطي تعاليمه عن األب واألم وأن    وقبل اإلسالم  ف  ، نبتة ما ليستفيد منها 

إذا    األمر  نه يعطي تعاليمه عن الزواج، وهو حيرص عىل ذلك خمافة ما ستؤول اليه عواقبأي  أ

الطفل الذي سيولد يف مثل هذه فإن    ية،إنسانارساته غري ممأو أن    حد األبوين فاسدًا مثالأكان  

نه يترصف بدقة كام إلذا ف ، األرسة قد يتأثر نتيجة لقوانني الوراثة التي تقوم بدورها وتؤثر عليه

ومنذ البدء وحتى    اإلنسان،حيرص عىل نوع  اإلسالم  يترصف املزارع احلريص عىل زراعته، ف

لديه من التعاليم واآلداب تتناول  فإن    ومن ثم وبعد حصول الزواج   ، عقد الزواج له تعاليمه

يقرتن الزواج هبا، ثم لديه العديد من اآلداب بام يتعلق بالنكاح واحلمل  أن    نوع الرتبية التي جيب

لديه  فإن    وبعد ذلك  ،ليدوالرضاع، ثم اآلداب األخرى التي تتعلق بكيفية تربية األم واألب للو

من    اإلنسانحيرص عىل تربية  ن اإلسالم  إ،  من اآلداب يف املدرسة ويف املجتمع أخرى    سلسلة

 ( 1) (عىل املراتب، ويف كل هذه املراحل لديه تعاليم وآدابأالدنيا حتى بلوغه إىل  يأيتأن   قبل 

الناح الفكرية يف هذه  املدارس  الفرق بني اإلسالم وغريه من  )ثم بني  فقال:  سائر  ية، 

استغالل هذا إىل    ، هي تنظر فقط اإلنسان صل  أإىل   االنظمة يف العامل وسائر احلكومات ال تنظر 

هنبها  متارس  حتى  اهلدوء  من  نوع  استتباب  عىل  وحترص  مصاحلها،  لتحقيق  مثال  املجتمع 

ملسائل  هنم ال هيتمون هبذه اإهنم جيدون وعادلون فأالبعض ممن يوصفون ب  أما أولئك  ..للناس

آخر عمره،  إىل   يكون الطفلأن    كيف جيب ، أما  االجتامعية بقدر ما فقط األمور  وانام بتصحيح  

والرضاعأن    وكيف جيب احلمل  زمن  يف  الواجب  هو  الرتبية وما  ال  األمور  هذه  فإن    تكون 

 ( 2)(بداً أنظمة تلك األإليها  تتطرق 

التكاليف  ـ  بخطبه وبياناته وفتاواه  ـ  وبناء عىل هذا نجده حيدد لكل جهة يتواصل معها  
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عضاء منتخبات طهران األخالقية املرتبطة هبا، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف خطاب وجهه أل

دعو  .. أحب الصاحلني ولست منهم .. أحب الرياضيني أأنا لست رياضيا ولكني  : )لكرة القدم

تبارك و يوفقكم  أتعاىل  اهلل  البلد ومبعث أمل أن  الشباب ذخر هذا  حتى  اإلسالم  واألمة    نتم 

األمل أن   ية، منها البعد الذي ختصصتم فيه وحيدوين اإلنسان  األبعادمتارسوا الرياضة يف مجيع  

مل  ألهنم    لقد كان الرياضيون دائام حيملون روحًا سليمة  ، خرىية األاإلنسان  األبعادتنمو فيكم  

العقل السليم يف اجلسم  أن    رون يف الشهوات وامللذات، ومارسوا نشاطا بدنيا حيثيكونوا يفك

الذين ينهمكون يف امللذات  أن    ولو تأملتم يف أحوال املجتمعات وطبقاهتا، لوجدتم   ،السليم 

صاهبا التعب، فلو  أبدان كئيبة، والروح قد ذبلت واجلسامنية هي يف احلقيقة ليست ملذات، فاأل

ما  أنه يميض اثنتني وعرشين ساعة يف القلق واالضطراب، وإعتني يف امللذات فسا   إنسانمَض  أ

ف باهلل  وإاملؤمنون  بدنية  رياضة  يامرسون  الذبولأ هنم  يصيبهم  فال  روحية  نعمة    ، خرى  وهذه 

تعاىل اهلل  للجميعأن    ندعو  اهلل ن  إ  يمنحها  عليكم..  شاء  الدول  أن    ينبغي  يف  قدوة  تكونوا 

ألاأل ا خرى  متثلون  واإلسالميةجلمهورية  نكم  بحاجة إ،  مكان اإلسالم  تقوية  إىل    ننا  كل  يف 

حد أ نتم الشباب  أو  ،خرىالبلدان األإىل    كام هو موجود يف بلدنا اإلسالم  نصدر  وأن    ونطبقه

ويتفرج الكثريون عىل فعالياتكم،  األخرى    الدول إىل    مصاديق هذا التصدير حيث تسافرون

عليكم هؤالء تعملوا  أن    فينبغي  به  تدعون  الذي  اإلسالم    بالشكل  تكونوا  أن    وعليكم إىل 

ننا أواعلموا  ..  إن شاء اهلل أخرى    تقوم يف أماكنأن    التي نأملاإلسالمية  نموذجًا للجمهورية  

نعيش يف عزلة بني الدول الرجعية والدول التي تريد هنب الشعوب ويقف اجلميع يف الصف  

ية بخالف  اإلنسانفالشعوب مع احلق ومع القيم    ، لكالشعوب ليست كذأن    ال إ  ، املعادي لنا 

ينام سافرتم حيث  أتتصلوا بالشعوب  أن    ولذلك جيب   ، احلكومات التي ال تعرف شيئا عن القيم

يت الناس ملشاهدة قدراتكم البدنية، ومن خالل ذلك اعرضوا عليهم القيم املوجودة يف ايران أي

األ  القيم  العملخالق من  والقيم  الشعوبية والعقائدية  وعندما تكونون يف    ، ية وانرشوها بني 
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 ( 1)(قدموا خدماتكم للمجتمعإيران  

بنائي  ابتدائية ـ جوابا عىل رسالة أرسلوها له ـ: )أتالميذ مدرسة  وقال يف رسالة كتبها ل 

دعو اهلل  أشكركم عىل ذلك  أنني يف الوقت الذي  إو  ،عزاء! وصلتني رسالتكم املفعمة باحلب األ

خالق  يوفقكم يف نيل العمل واأل أن    الذين حتملون قلوبا نقية مليئة باحلب، زاء  أهيا األع   تعاىل

املستقبل يف  تكونوا  حتى  النفس،  وهتذيب  شاء    الفاضلة  خادمني  إن  وبلدكم    لإلسالم اهلل 

يريدون جركم وأن    وشعبكم،  الذين  املنحرفني  ما  ..  االنحراف إىل    حيفظكم من رش  جاهدوا 

نيل   يف  باألاستطعتم  والتخلق  النافعة  يف  األعامل  داء  أ وخالق  العلوم  تكونوا  حتى  احلسنة 

مهات واملعلمني الذين هم آباء  باء واألوال تقرصوا يف احرتام اآل  ،املستقبل مبعث فخر لوطنكم

حيمي  أن  ادعو اهلل تعاىل اإلسالمية، واجلمهورية اإلسالم معنويون وثقافيون لكم ودافعوا عن 

 ( 2) (اجلميع وينرصكم

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يف خطاباته الكثرية املوجهة ألي جهة أو مؤسسة يذكرها  

مع غفري من وجهه جل خطاب  بالواجبات األخالقية املرتبطة هبا، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف  

اجلمهورية    ـ وهو اليوم الذي اختارته  زينب الكربىالسيدة  يوم  ، يف  املمرضات النموذجيات 

إن دور املمرضة يف هذا املجال ُيعدى دورًا بارزًا جدًا،  ـ: )  املمرضة ة اإليرانية ليكون يوم  اإلسالمي

ض يبقى يف سعٍي وحتدٍّ مستمرٍّ عىل املستوى الروحي والنفيس، فليست القضية منحرصة  فاملمرى

ـ    ،ببدنه املريض  هلذا  م  يقدى بأن  باملسؤولية  والشعور  املريض  مع  للتعامل  الروحي  فالتعب 

العالج اجلسامين ـ العالج الروحي واملعنوي هو قضية جمهدة جدًا وعمٌل ثقيل،  إىل    اإلضافةب

لها املمرضون دوا أن كل حلظة، وثانية..  فمثل هذه املسؤولية الثقيلة يتحمى دقيقة تقضوهنا  أو    تأكى
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تىل ـ ُتعدى املب  اإلنسانالشعور بالتكليف جتاه املريض، هذا  إىل    يف مثل هذا العمل ـ ومع االلتفات

ويف احلسابات اإلهلية ال تضيع   ،حسنة من اهلل تعاىل وهلا ثواٌب وأجٌر تنالونه من الرب املتعال 

ض   ، أية ثانية جنب املريض  إىل    فال جيوز أن نظن أنى هذه اللحظات الصعبة التي يقضيها املمرى

اإلهلية إغفاهلا يف احلسابات  ليس  ، سيتمى  تقضوهن  ،كذلكاألمر    كال  ا، وكل سعي  فكل حلظة 

ات التي تعانون منها هو حسنة وعمٌل يستحقى   تبذلونه، وكل نَفٍس يصدر عنكم مقابل املشقى

اللحظات هذه  كل  ل  يسجى تعاىل  واهلل  اآلثار   ، أجرًا،  ذات  الشاقىة  األعامل  هذه  تقدير  فيجب 

 ( 1) (الكربى واملهمة

ال شك بأن التكاليف  )ثم ذكرهم برضورة االلتزام باألخالق املرتبطة بوظيفتهم، فقال:  

  ، فاألخالق التمريضية كاألخالق الطبية، ُتعد فريضة وتكليفاً  ،فيجب االعتناء هبا  أيضًا،ثقيلة  

وليس سيارة،    إنسانعظيم كذلك، ألن املريض    أيضاً وإن أجركم عظيٌم جدًا مثلام أن تكليفكم  

د جسمٍ   اإلنسان إن روح    ، وهو ليس عبارة عن قطع من احلديد والفوالذ والرباغي، وليس جمرى

الكثري من اللطف والكثري  إىل    مرض تصبح متأملىة وحتتاجإذا    وأحاسيسه ومشاعره وخصوصاً 

أكرب    ا أثرٌ تكون أثمن من الدواء الذي ُيعطى هلذا املريض وهلأحيانا    من املواساة، فابتسامة منكم

ة ذوو األمراض الصعبة، وتقديم   وقيمة أعىل، فاملريض ُيبتىل باالضطراب واالنزعاج وخاصى

واحلقن  باألدوية  ُيعالج  أنى  ينبغي  البدن  إن  فقط،  جلسمه  مساعدة  تكون  ال  له  املساعدة 

هذا ويف بعض األحيان حيلى    ،والعالجات الطبية، أما الروح فتعالج باملحبة والرأفة واملالطفة

إنى رسور روح  التجربة حيث  أثبتته  أمٌر علميٌّ  العالج اجلسامين، وهذا  الروحي حملى  العالج 

ضني ،وأعصابه ومشاعره له تأثرٌي إجيايب عىل بدنه اإلنسان  ( 2) (وهذا بأيديكم، بأيدي املمرى
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مع من العاملني واملدراء يف معامل  ، يف خطاب وجهه جليف زيارته ملعامل السياراتوقال  

)لسيارات ا األذهان:  تمى ضخه وحقنه يف  الوهم  ـ    كان هناك وهم خطري،  يزال هذا  وربام ال 

وهو وهم التضادى بني احلياة العقالنية املتقدمة من ناحية،  ـ    اآلن يف بعض األذهانإىل    موجوداً 

يش  كان بعضهم قد صدق أنه لو أراد املجتمع أن يع  ،واحلياة املعنوية واألخالقية من ناحية ثانية

األخالق   عن  لالبتعاد  مضطر  فهو  التقدم  طريق  عىل  اخلطى  متسارعة  عملية  عقالنية  حياة 

وهلذا الوهم أسبابه التارخيية الواضحة،    ،كان ثمة مثل هذا الوهم   ..واملعنويات والدين واهلل

  اإلسالمية ما نروم اإلرصار عليه هو أن اجلمهورية    ،أسبابه املرتبطة بعلم االجتامع  أيضاً وله  

و الدين  ورفضتهاإلسالم  وبسيادة  الوهم  هذا  عقالنية    ، أبطلت  حياة  نعيش  أن  نريد  نحن 

ومنطقية وعلمية ومتقدمة وبمقدورنا ذلك، ونكون يف الوقت ذاته متمسكني بقيمنا األخالقية  

وملتزمني بإيامننا الديني وعاملني بفرائضنا الدينية ومقتضيات حياتنا الدينية، بل ونتقدم يف هذا 

اإلسالم  اهاالجت الوقت..  نفس  يف  العلم  ودين  املعنويات  املجتمع    ،دين  يف  اإلسالمكان  ي 

مفاخرنا العلمية يف تلك   ، القرنني الرابع واخلامس للهجرة من أكثر املجتمعات البرشية تقدماً 

الفرتة ال تزال تتألف كالنجوم يف سامء العلم حتى بعد مرور ألف سنة، ولكننا أصبنا بحالة من 

إهنا مسرية ذات    ،مسريتنا اليوم مسرية تقدمية نحو األمام..  د والرتاجع ألسباب خاصةالركو

العلمية  الصعد  عىل  سواء  هكذا،  تكون  أن  وجيب  واسعة  املعنوية  أو    قفزات  الصعد  عىل 

الصناعة بوسعها أن تكون صناعة متقدمة وتراعى فيها يف الوقت ذاته االعتبارات    ،واألخالقية

أنتم الصناعيني يف بالدنا ومدراء الصناعة أن    ،يةاإلنسانية والدينية واألخالق إننا نريد منكم 

بالدين،   ذاته وبسبب االلتزام  الوقت  بالدين، ويف  تكونوا رمزًا ومثاالً هلذه احلقيقة، ملتزمني 

 ( 1)(ملتزمني بالتقدم الرسيع يف الصناعة
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ل وجهه  خطاب  يف  من  وقال  كبري  ومجع  الثالث  السلطات  شهر    املسؤولني رؤساء  يف 

أمهية   عىل  حديثه  عند  األخالق،  رمضان،  مكارم  العرشوهو  دعاء  ان  والدعاء  لصحيفة  يف 

ويف رأيي أنه جيب علينا مجيعًا وخصوصًا العاملني أن   ، هذا الدعاء دعاء مهمٌّ جداً : ) السجادية 

 ( نقرأ هذا الدعاء وندقق يف مضامينه امللهمة 

الدعاء، يف  ورد  عام  نامذج  ذكر  فقال:    ثم  منها،  االستفادة  وجه  ذات    إصالحو )وبني 

ذات البني بني    إصالحوإلقاء اخلالف والتفرقة نقوم ب  ذاعة فبدالً من إشعال النريان واإل..  البني

الحظوا: إن هذه كلها ُتعدى من ..  املؤمنني واملسلمني ونوجد اإلئتالف، هذه هي التقوى خوة  اإل

وبسطه  العدل  إشاعة  املعارصة:  الثروات    قضايانا  وتوزيع  واالختيار  واالقتصاد  القضاء  يف 

  ، والفرص املوجودة يف البالد بني اجلامعات، هذه مجيعها قضايا مهمة جدًا، وهي مورد حاجتنا 

فقد   ،فبسط العدل ُيعدى أرفع أنواع التقوى، فهو أعىل من صالة جيدة وصوم يوم يف صيف حار

ه أنتم، كل من يدير جهازًا ويكون حكمه نافذًا فيه  ورد يف حديٍث: إن كل أمرٍي ـ األمري ُيقصد ب

الفائقة األمهية   ـ حيكم يومًا واحدًا بالعدل فكأنه قد عبد اهلل سبعني سنة، ومثل هذه القضايا 

العادل والسلوك  العدالة  أمهية  األ..  تدلنا عىل  مقابل  أما  ـ  األصدقاء  الغيظ جتاه    عداء وكظم 

بالغيظ   نتحىل  أن  ُقُلوهِبِمْ َوُيْذِهْب  ﴿فيجب  الذي [ 15]التوبة:    ﴾َغْيَظ  العدو  ذاك  مقابل  ففي   ،

فيه  إشكال  الغضب مقدسًا وال  يكون  املؤمنني وبني    ،خيالف هويتكم ووجودكم  أما يف مجع 

  ، ي فال ينبغي أن يكون هناك غيٌظ وغضباإلسالمالذين ُأمرنا أن نعاملهم وفق السلوك    أولئك

، وكذلك الكالم واختاذ القرار م ،فالغضب يرض بصاحبه  والعمل مع الغضب   ع الغضب مرضى

يؤدي ما  غالبًا  األإىل    فإنه  يف  ولألسف خطأالوقوع  كثريًا  بيننا  ذائٌع  أمٌر  وهو  والشبهات،    ،ء 

يؤدي الذي  الغضب  هذا  موارد  إىل    فاجتناب  من  ُيعدى  والعمل  الفكر  يف  واخلطأ  االنحراف 
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 (1)(التقوى 

دعاء مكارم األخالق مطبقا ذلك عىل الوظائف  وهكذا راح يرشح هلم بعض ما ورد يف  

فبعضهم يشعل النريان  [ الواردة يف الدعاء ـ: )إطفاء النائرةاملرتبطة هبم، ومنها قوله ـ يف رشح ]

العمل  هبذا  مكلف  وكأنه  والفئوية،  ُيوِجدوا   ، السياسية  أن  مهىهم  مجاعة  بلدنا  داخل  أرى 

وكأهنم يستمتعون بذلك، وهذا خالف التقوى   االختالفات والعداوات بني التيارات املختلفة

فمثلام أنكم تطفئون النريان املندلعة يف املحل واملكان املادي   ،ألن التقوى تعني إطفاء النائرة 

األجواء   يف  تندلع  التي  النريان  عىل  تسيطروا  أن  واألخالقية  اإلنسانفعليكم  واملعنوية  ية 

بالطبع   ،ودفع احلد األقل   األكثر نا بجذب احلدى  لقد قل(..  ضمى أهل الفرقة: )وتطفئوها، وهكذا

ففينا من هو ضعيف    ،فالناس ليسوا سواء بلحاظ اإليامن  ، املعيار وامليزان هو األصول والقيم

وعلينا أن نسعى، فال يصح أن ندفع ضعيف اإليامن، وال يصح أن    ،اإليامن ومن هو أقوى إيامناً 

ا ، فضعفاء  كالى إيامنًا،  األقوى  عىل  ز  عنايتنا نركى عىل  حيوزوا  أن  ينبغي  ون   ،إليامن  يعدى فالذين 

الذين كانوا من اجلامعة    ، أنفسهم أقوياء ينبغي أن يعتنوا بمن يرونه ضعيفًا ويراعوه وال يدفعوه

الطريق،   إلينا، ننصحهم، نبني هلم  ابتعدوا وانفصلوا نعيدهم  لكنهم بسبب االشتباه والغفلة 

 (2)(وهذه قضايا أساسية ، ونستعيدهم

ألقاه   العاملني يف قسم احلراسات وقال يف درس  املجاهدين  ،  عىل مسمع جمموعة من 

التي جيب أن يتحىل هبا  وهو حيثهم عىل اللني: )  يف عالقاته مع   اإلنسانإن من أهم الصفات 

اهلل، فهؤالء    أعداء مطلوب حتى يف عالقاتنا مع أعدائنا إالى أن يكونوا  هو  و  ..اآلخرين اللني

مستث  تعاىلالكفار  يقول  حيث  ذلك  من  ِمَن  ﴿ :  نون  َيُلوَنُكْم  ِذيَن  الَّ َقاتُِلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ أهيا  َيا 
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اِر َوْلَيِجُدوا فِيُكْم ِغْلَظةً   ( 1)([ 123]التوبة:   ﴾اْلُكفَّ

أن يتخذ اللني شعارًا يف تعامله    اإلنسانجيب عىل  ثم ذكر كيفية تطبيق هذا اخللق، فقال: )

تنفيذ احلكم هبم   باإلعدام حتى  السجناء يف سجوهنم، واملحكومني  اجلميع: مع  أن ـ  مع  إالى 

إالى أن اللني والعطف  ..  وحتى مع كل املذنبني الذي سيعاقبون عىل أفعاهلم  ـ   هلل  أعداء يكونوا  

جيب أن اإلهلي  دود اإلهلية، فاحلد  املستوى الذي خيرج فيه املرء عن احلإىل    ينبغي أن ال يصل

كل يلقى جزاءه بحسب    .. السارق جيب أن يلقى جزاءه، والقاتل والظامل كذلك  .. يبقى حمفوظا 

ومع ذلك كله يبقى اللني مطلوبًا،   ، اهلل جيب أن تراعى وتنفذأحكام  .. ما تقَض الرشيعة الغراء

من املهم    .. نني بالشكل املناسب ون ليى ونكاإلسالم  نأمر باملعروف وننهى عن املنكر حسبام يأمر  

 ( 2)(مجيعاً   األمور جدًا أن نميز بني هذه 

( ـ:  العفو  عىل  حيثهم  ـ  هبا  وقال  يتحىل  أن  جيب  التي  الصفات  من  يف    اإلنسانالعفو 

لكن   ، معارشته مع الناس، فإن أساء إليكم شخص من املمكن أن تسيئوا إليه كام أساء إليكم 

عفو من أحسن الصفات وأسامها يف األوقات التي يتعرض فيها املرء  اعفوا عنه واصفحوا، فال

 سوء أدب من قبل أخيه املؤمن، ويف حلظات الغضب واالنفعال التي تدعو صاحبها أو    إلساءة

حيوانًا حقيقيًا، أسري غضبه ونفسه التي    اإلنسانيف تلك احلاالت يكون  ..  رد السوء بالسوءإىل  

الشخصية منافعها  فقط  بالذلة    ،تستهدف  البعض  يقبل  باملثل  اإلساءة  رد  عن  العجز  وعند 

إن هذه مسألة طبيعية لدى  .. والضعف، ومتى سنحت الفرصة للرد يكون الرد وحشيًا شديداً 

التي تظهر حني غضبنا وحني  ..  ، ولكن علينا ضبطها وتقييدها اإلنسان هذه احلالة احليوانية 

 (3)(الرد عىل من أساء إلينا، جيب أن نسيطر عليها 
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 اإلنسانية احلضارة اإلسالمية اجلديدة والقيم  

الكربى  الرابع  الركن   األركان  اجلديدةمن  اإلسالمية  احلضارة  منها  تتشكل  ـ    التي 

وهي وإن كانت تابعة يف الكثري  [،  اإلنسانية]القيم    بحسب رؤية قادة الثورة اإلسالمية اإليرانيةـ 

واالجتامعية إال أنا نقصد منها خصوصا ما يرتبط بام يطلق عليه  من مضامينها للقيم األخالقية  

]حقوق اإلنسان[، وخصوصا تلك التي يتوهم الغرب أنه يمثلها من أمثال: احلرية واإلخاء  

 واملساواة والعدالة ونحوها. 

وهلذا نجد قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية عند تبنيهم أو دعوهتم أو اهتاممهم هبذا النوع  

لقيم يشريون إىل الفهوم اخلاطئة املرتبطة هبا، والتي يتبناها االستكبار العاملي، وعىل أساسها من ا

 يصنف الدول كام يشتهي. 

وبناء عىل هذا؛ فإن ما سنذكره من اقتباسات ونصوص من كلامت قادة الثورة اإلسالمية  

 اإليرانية يتضمن كال األمرين: 

 طة بالقيم اإلنسانية. : الرد عىل الفهوم اخلاطئة املرتباألول 

 : بيان املفهوم الصحيح للقيم اإلنسانية، ومن الرؤية اإلسالمية. الثاين 

وقد رأينا أن التصنيف املناسب لذلك هو ذكر القيم نفسها، ثم بيان ما يرتبط هبا من  

حقائق وفهوم، مع العلم أنا قد فصلنا الكثري من هذه النواحي يف كتاب ]إيران: نظام وقيم[،  

لكن ال باعتبار الرؤية الفكرية املجردة، وإنام باعتبار التطبيقات الواقعية التي تبنتها اجلمهورية  

 اإلسالمية اإليرانية يف قوانينها، والتي تنبني ـ طبعا ـ عىل الرؤية الفكرية لقادهتا. 

وقد رأينا من خالل استقراء كلامت قادة الثورة اإلسالمية املرتبطة هبذا اجلانب مخسة  

 كربى، هي:  معان

 ـ االهتامم بحقوق اإلنسان. أوال 
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 ـ االهتامم باإلخوة اإلنسانية.   ثانيا 

 ـ توفري احلرية املسؤولة.   ثالثا 

 ـ توفري العدالة الشاملة.  رابعا 

 ـ نرصة املستضعفني.   خامسا 

 أوال ـ االهتامم بحقوق اإلنسان: 

الثورة اإلسالمية اإل  يرانية حول حقوق  من خالل االطالع عىل خطب ورسائل قادة 

 اإلنسان، نجد نوعني من األحاديث يكمل بعضهام البعص: 

ـ الرد عىل ما يسمى ]منظامت حقوق اإلنسان[، بسبب كيلها باملكاييل املزدوجة؛    أوهلام

 أو كوهنا تفرض رؤيتها الفكرية عىل غريها. 

 يف الرشيعة  ـ الدعوة إىل االهتامم احلقيقي بحقوق اإلنسان، والذي ال يتوفر إال   ثانيهام 

 اإلسالمية. 

 وسنذكر نامذج عن أحاديثهم عن كلتا الناحيتني يف العنوانني التاليني: 

 ـ الرد عىل االستغالل اخلاطئ حلقوق اإلنسان:   1

نالحظ من خالل كالم قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية عن منظامت حقوق اإلنسان نربة  

ثورة تقف مع الشاه ونظامه االستبدادي،  غضب شديدة، ذلك أن تلك املنظامت كانت قبل ال

 وبعد الثورة، صارت تقف ضد كل قيمة من القيم النبيلة التي يوفرها النظام اإلسالمي. 

كيف يفكر  من األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف بعض خطبه عنها ـ متعجبا ـ: )

إلين ينظرون  وكيف  يفكرون؟  بامذا  الثالث؟  والعامل  الرشق  جتاه  الذين هؤالء  هؤالء  ا؟! 

نام يؤسسوهنا للحفاظ  إيؤسسون املنظامت من أجل )حقوق اإلنسان( وحتى حقوق احليوان،  

عون احلفاظ حتى عىل حقوق    ..عىل مصاحلهم وحدهم، وأما حقوقنا فال معنى هلا عندهم يدى

انية،  احليوانات ويدافعون عنها، ولكنهم يف فيتنام ارتكبوا من املجازر ما يندى هلا جبني اإلنس
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هؤالء الذين ينادون بحقوق اإلنسان،    ..وقتلوا مئات املاليني من البرش يف سائر أنحاء العامل

أننا صدقنا ذلك، وراح بعض مفكرينا ومثقفينا له  ومما يؤسف    ..يسحقون اإلنسان هبذا الشكل 

عنه  ويدافعون  ذلك  من    ..يؤيدون  بقادته  اإلسالم  يمكنه  أإن  من  طالب،  أيب  بن  عيل  مثال 

حقوق  ا باسم  اإلنسان  حقوق  عىل  يدوسون  الذين  هؤالء  وليس  اإلنسان،  حلقوق  لتأسيس 

 ( 1)اإلنسان(

مجيع  ـ: )   أربعينية شهداء قم ويقول يف خطاب آخرـ  إبان تواجده يف النجف األرشف ويف  

هو بسبب زعامء هذه الدول الذين وقىعوا عىل إعالن   ه،نعانينزال  أنواع البؤس الذي عانيناه وما  

حقوق اإلنسان، فإنى املوقىعني عىل إعالن حقوق اإلنسان هم أولئك الذين سلبوا حرية اإلنسان 

الفرص.. فيها  أمكنتهم  التي  األوقات  اإلنسان هو حرية    يف مجيع  وأهم ما يف إعالن حقوق 

، وجيب  أاألفراد، فكل فرد من   أن يكون حرًا، وجيب أن يكون اجلميع متساوين فراد البرش حرى

يف   وأحرارًا  عملهم،  يف  وأحرارًا  بلداهنم،  يف  أحرارًا  يكونوا  أن  جيب  اجلميع  القانون،  إزاء 

ن هلذه املسألة.. واملسلمون، بل مجيع البرش،    ..مشيهم هذا هو إعالن حقوق اإلنسان املتضمى

 ( 2) (ىل إعالن حقوق اإلنسانكانوا يعانون من هؤالء الذين وقىعوا وصادقوا ع

ونحن نرى هذا املعنى  ثم رضب هلم األمثلة عىل ذلك بام تفعله إنجلرتا وأمريكا، فقال: )

ينطبق عىل أمريكا التي وقىعت إعالن حقوق اإلنسان، وعىل إنجلرتا التي يبالغون يف وصف  

ليس إال، فقد حضارهتا، وُيغالون يف وصف ديمقراطيتها، وهذا إعالم كاذب، وشيطنة منهم  

دفعوا الناس باإلعالم اخلادع إىل التصديق بأنى انجلرتا تقف عىل هرم الديمقراطية، وأنى امللكية  

بإعالمهم،   املعنى  هذا  بقبول  الناس  وأومهوا  إنجلرتا،  يف  احلقيقي  بمعناها  مطبىقة  الدستورية 
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اهتا األخرى، وما فعلت  ونحن رأينا اجلرائم التي ارتكبتها انجلرتا يف اهلند وباكستان ومستعمر

مه من الدعم حاليًا لربيبتها   ومن    التي أقاموا هلا كيانًا هناك..  إرسائيلأمريكا باملسلمني، وما تقدى

تطبيق خمططات   يف  الناشط  احلاكم  السادات  اسمه  مرص  يف  هلم  عمياًل  وضعوا  أخرى  ناحية 

بزيارته   نعلم  وكلىنا  ال  إلرسائيل، االستعامر،  سنًة  اخلمسني  حالة  ويف  متثىل  وهي  رها،  نتذكى تي 

انجلرتا   قامت  الظاملة،  األرسة  هذه  من  الشعب  ذاق  بام  إليران  املصيبة  متثل    املحبىة ـ  العزاء، 

إىل    بإيصال رضا خان   اإلنسان انجلرتا الديمقراطية التي وقىعت عىل إعالن حقوق    ـ !  نسانلإل

حوايل    ، السلطة للعناء  عرضة  وجعلتنا  هي،  إقرارها  بحسب  وجعلت  وذلك  سنة،  عرشين 

 (1)(الشعب املسلم يف مشقة 

ر كام يفكر البعض  وعندما سأله بعض الصحفيني إبان تواجده يف فرنسا قائال  : )هل تفكى

هل تعني  ، قال جميبا له: )قامة نظام ليربايل ذي نزعة حتررية يف إيران؟(إ بأن أمريكا تتطلىع إىل  

امل  ..اإلعالن اخلاص باحرتام حقوق اإلنسان؟ د، وأنا ال  هذا  وضوع ليس أكثر من كالم جمرَّ

د دعمه    ـ  يكفي أن تنظر إىل كارتر  .. أؤمن به الرئيس األمريكيى ـ يف زيارته لطهران حيث جدَّ

ب هذا الدعم عمليًا.. عىل أية حال نحن ال نقبل ـ يف أي وقت ـ    للشاه إضافة إىل ذلك مل يكذى

احلر،   الليربايل  النظام  وصورة  مالمح  له  ديكتاتوري نظامًا  وحمتواه  جوهره  أن  إالى 

 ( 2)واستبدادي(

اد السوفيايت فعاد الصحفي يسأله عن املوقف من   ، وهو يتوهم أن رفضه ألمريكا  االحتى

هو املوقف ذاته إزاء أمريكا.. القوتني  يعني قبوله باالحتاد السوفيتي، فأجابه اإلمام اخلميني: )

بل، حتى ال أجد فرقًا بينهام وبني    .. أجد فرقًا بينهامالعظميني استغلتا واستثمرتا شعبنا وأنا ال  

 

   296، ص: 3، ج املصدر السابق( 1) 

   326، ص: 3، ج املصدر السابق( 2) 



169 

 

ق استقالل إيران، يمكن حينئذ إقامة عالقات سليمة مع دول العامل كافىة(  (1)انكلرتا.. وإذا حتقَّ

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يستعرض يف كتبه وخطبه وحمارضاته ما يطرحه الغرب من  

اإلنسان، ويبني نواحي الدجل واخللل الواقع فيها، ومن األمثلة  أفكار وممارسات حول حقوق  

السؤال األول هو: هل  عىل ذلك قوله متسائال ـ بعد استعراض جهود الغرب يف هذا املجال ـ: )

كانت املحاوالت التي جرت خالل القرنني املاضيني، وخاصة خالل نصف القرن األخري، منذ  

، موفقة أم ال؟ وهل استطاعت  اإلنسانوحتت اسم حقوق  احلرب العاملية الثانية وحتى اآلن  

كل هذه الترصحيات واالجتامعات واملؤمترات من جانب هيئة األمم املتحدة واإلذاعات حول  

  اإلنسانيف األقل هل استطاعت إعطاء  أو    حقوقهم احلقة؟إىل    أن توصل البرش  اإلنسانحقوق  

 (2)(اجلزء األكرب من حقوقه؟ 

اإلجابة عن هذا السؤال ليست صعبة، فمجرد اإلطالع عىل حقائق    إن )  ثم قال جميبا:

لوضع  املجال حلد اآلن، ونظرة عابرة  بذل يف هذا  ما  إخفاق كل  اليوم، يكفي إلثبات  عاملنا 

مل   البرش  أكثر  أن  لنا  ستثبت  العامل  سكان  من  األكرب  النسبة  تشكل  التي  املتخلفة  املجتمعات 

ىل حقوقهم، وليس هذا فحسب بل إن أساليب سلب  حيصلوا خالل نصف القرن األخري ع

نحن   ..والشعوب املحرومة قد تطورت وتعقدت وأصبح من الصعب عالجها   اإلنسانحقوق  

عون منارصة    اإلنسانال يمكننا تقبىل ادعاءات منظامت حقوق   وال ادعاءات هؤالء الذين يدى

لشعوب  اإلنسانحقوق   املر  الواقع  نشاهد  نحن  بينام  البرش،  وآإفريقيا  ،  ماليني  وجوع  سيا، 

إن هؤالء الذين رفعوا عقريهتم    ..وحرمان العديد من الشعوب من أبسط حقوقها االجتامعية 

حقوق   عن  دفاعًا  املاضية  عامًا  األربعني  زالوا    اإلنسانخالل  قد سلبوا وال  أنفسهم  إنام هم 
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وأنظمة تسلىمت  يسلبون حقوق الشعوب املحرومة يف العامل الثالث، واليوم نشاهد حكومات  

الثالث تستند  انتهاك حقوق  إىل    السلطة يف العامل  تلك القوى نفسها وتنتهج طريقها نفسه يف 

إن احلكام اجلبابرة الذين كثر عددهم خالل نصف القرن األخري يف آسيا   .. يف بلداهنا   اإلنسان

عىل القوى الكربى وأمريكا الالتينية، ال يستطيعون انتهاج الدكتاتورية دون االعتامد  إفريقيا  و

حقوق   عن  الدفاع  بشعارات  دومًا  عقريهتا  ترفع  التي  نفسها  هي  الكربى  والقوى  العامل،  يف 

اليوم خاضعة لسيطرهتا اإلنسان التي ال زالت حتى  املتحدة  التي أسست األمم  إن ..  ، وهي 

والظلم   التدخل  نتيجة  هو  إنام  العامل،  دول  من  العديد  يف  واملوت  واجلوع  الفقر  تفيش 

ما هي  إىل    املليئة باخلرياتإفريقيا  فَمن الذي أوصل    ..غتصاب الذي تقوم به هذه القوىواال

هذا الوضع إىل    عليه اليوم؟ وَمن الذي استغل شعبي بنغالدش واهلند لسنوات طوال وأوصلهام

وَمن الذي ..  بحيث يتفشى فيهام اجلوع واملوت بينام متلكان من اخلريات والربكات ما شاء اهلل؟

عىل  الطائلة  األموال  وجيمع  وصناعته  تكنولوجيته  ر  ويطوى الثالث  العامل  دول  ثروات  ينهب 

 ( 1) (حساب الفقراء واجلياع يف هذه الدول؟

( فقال:  الواقع،  الدولية يف هذا  املنظامت  مارسته  الذي  القذر  الدور  الذين  ثم ذكر  إن 

العاملي حلقوق   املتحدة، وأصدروا اإلعالن  ، والذين يواصلون اإلنسانأسسوا منظمة األمم 

اال  صالفة  وبكل  الشعوب  اليوم  معاناة  سبب  أنفسهم  هم  احلقوق،  هذه  عن  بالدفاع  دعاء 

ليئة  الغنية بالثروات واملوارد الطبيعية، وأمريكا الالتينية املإفريقيا  وتعاستها، وإال فلامذا تبقى  

بالثروات الطبيعية، واهلند الكبرية الواسعة، ودول العامل الثالث التي متتلك كل هذه الطاقات  

التطور   ركب  مواكبة  عن  متخلفة  املناطق  هذه  كل  تبقى  ملاذا  الطبيعية،  والثروات  البرشية 

بأنفسهم  ..  والتقدم؟ وضعوا  الذين  والقدرة  املال  أصحاب  هم  اليوم،  العامل  حيكم  الذي  إن 
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حلقوق   العاملي  اإلعالن  منه  اإلنسانأسس  تعاين  الذي  املأسوي  الوضع  نرى  نحن  وها   ،

 (1)(الشعوب وهي ترزح حتت نري تسلىط هذه القوى وهنبها هلا 

ثم تساءل عن الدور القذر الذي مارسته منظمة األمم املتحدة يف هذا الواقع املؤمل، فقال:  

، ما الذي اإلنسانحفظ حقوق  إىل    اجلهود الراميةمنظمة األمم املتحدة التي تعترب ثمرة كل  )

كارثة كربى أصابت الشعوب  أو    عملته للشعوب، وماذا تفعل اليوم؟ ويف أية قضية سياسية

استطاعت هذه املنظمة أن تلعب دورًا فعاالً وإجيابيًا؟ ومتى هنضت هذه املنظمة لدعم املظلوم؟  

مواصلة سياساهتا الظاملة؟ إن هذه املنظمة    ومتى استطاعت هذه املنظمة منع القوى الكربى من

والشعوب  الدول  من  الكثري  من  ختلفًا  فإنكم    .. أكثر  اإلدعاءات،  هذه  كل  من  الرغم  فعىل 

اليوم نظامًا عنرصيًا، بل إنكم تشاهدون التمييز العنرصي داخل الدول  إفريقيا  تشاهدون يف  

نفسها  تفعل شإذا    .. املتقدمة  مل  املتحدة  األمم  ُقرص  اإلنسانحقوق    أجل  يئًا منفمنظمة  إذ   ،

 ( 2) (دورها يف املشاكل العاملية عىل التوصيات واإلرشادات فقط كام تفعل أية كنيسة

ثم ذكر نواحي اخللل الواضحة يف تلك املنظامت، والتي ال توفر إال املزيد من حق اهليمنة  

من الدويل الذي يعترب النواة  يف منظمة األمم املتحدة، يوجد جملس األللدول املستكربة، فقال: )

فتستطيع  )الفيتو(  النقض  حق  الكربى  الدول  متتلك  وفيه  القرار،  ومركز  للمنظمة  املركزية 

وإبقائها  الشعوب  إضعاف  يف  املتسببني  ضد  املجلس  يتخذه  قرار  أي  نقض  الكربى  الدول 

افية أم اقتصادية أم  إن منظمة األمم املتحدة وكل املنظامت التابعة هلا، سواء أكانت ثق .. متخلفة 

وقد شاهدتم الضغوط التي مارستها أمريكا ضد   ،خاضعة لتأثري القوى الكربى   .. فنية أم غريها 

إبقائها مستقلة؛  إىل  رئاسة املنظمة يسعىإىل  منظمة اليونسكو الثقافية بسبب جميء رجل مسلم
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د هذه املنظمة  فقد شاهدتم خالل السنتني املاضيتني حجم الضغوط التي مارستها أمريكا ض

،  اإلنسانحقوق    أجل  فاألمم املتحدة، باعتبارها ثمرة كل اجلهود التي بذلت منإذا    ..ورئيسها 

 (1)(وكأهنا ملك للقوى الكربىأحيانا  تراها اليوم عقيمة ال فائدة منها، بل إهنا تترصف 

املطلق  ومع هذا املوقف من تلك املنظامت نرى حكمة اإلمام اخلامنئي يف عدم رفضه  

ومع ذلك فإننا ال نرفض وجود األمم املتحدة أساسًا، بل نعتقد لوجود تلك املنظامت، يقول: ) 

والذي أريد قوله    .. عضو فيها   أيضاً ها، فنحن  إصالحأهنا جيب أن تبقى، ولكن جيب أن جيري  

دعاءات، وبعد كل تلك اآلمال التي ُعقدت عىل نه بعد كل تلك اجلهود والضجيج واالأهو  

 (2)(اإلنساناملنظمة، نشاهد اليوم مدى عجز هذه املنظمة عن تأمني حقوق  هذه

تكن صادقة وال   مل  إىل كوهنا  املنظامت  تلك  إخفاق  اخلامنئي سبب  اإلمام  أرجع  وقد 

( يقول:  املتصدين  خملصة،  بني  من  كان  أنه  اإلنسان  صحيح  وفالسفة  حلقوق  مفكرون 

يتحكمون   كانوا  السياسيني  أن  إال  املصلحني  ومصلحون،  بعض  جهود  أن  حتى  يشء  بكل 

ففي املايض، كان الذين يطلقون نداءات    .. أصبحت بالنتيجة تصب يف مصلحة جتار السياسة

حقوق   عن  النداءات    اإلنسانالدفاع  هذه  فنشاهد  اليوم  أما  وأمثاهلم،  واحلكامء  األنبياء  هم 

 ( 3)(تصدر عن السياسيني، وهلذا فمن حقنا أن نشك يف صدقها وإخالصها 

نظروا َمن الذي ينادي بحقوق  ثم رضب املثال عىل ذلك بالرئيس األمريكي، فقال: )ا

  شعارًا ليصل بواسطته   اإلنسان ختذ من ضامن حقوق  االيوم، فالرئيس األمريكي السابق    اإلنسان

الرئاسة، ويف أيام رئاسته األوىل كان يظهر من أحاديثه وترصحياته أنه يريد العمل بجد هبذا  إىل 

وأقساهم    اإلنسانجانب أظلم احلكام املعارضني حلقوق  إىل    صوص، إال أنه وقف يف النهايةاخل
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فقد وقف املنطقة،  يف  فلسطني وسائر  إىل    وأرشسهم  املتسلطني عىل  والصهاينة  الشاه  جانب 

 (1)(املستبدين املعروفني يف هذا العرص

يقول   والسياسيني،  احلكام  لسائر  بالنسبة  األمر  ) وهكذا  اخلامنئي:  احلكام  اإلمام  إن 

حقوق   عن  بالدفاع  اليوم  عقريهتم  يرفعون  الذين  السياسة  املؤمترات    اإلنسان ورجال  يف 

سبقوهم ممن  بأفضل  ليسوا  الدولية،  يف    ،واملحافل  واإلخالص  الصدق  نشاهد  ال  أننا  إذ 

 كانوا يسَعون   ، وعىل رأسهم أمريكا،اإلنسانفالذين وضعوا اإلعالن العاملي حلقوق    ..حتركاهتم 

إن هؤالء هم أنفسهم الذين قتلوا عرشات اآلالف    ..فرض سلطتهم وهيمنتهم عىل العاملإىل  

وا بأبناء اهلند واجلزائر و يف جيوش  إفريقيا  من البرش بالقنبلة الذرية، وهم أنفسهم الذين زجى

ق  نعم إننا ال يمك  .. ختوض حروبًا ال عالقة هلا هبذه الدول من قريب وال من بعيد ن أن نصدى

أهنم  أو  احلقيقية، اإلنسانأبدًا أن روزفلت وترششل وستالني وأمثاهلم قد فكروا يومًا بحقوق 

كانوا صادقني وخملصني يف تأسيسهم منظمة األمم املتحدة وإصدارهم اإلعالن العاملي حلقوق  

  (2)اإلنسان(

اخلامنئي   اإلمام  وا وانطالقا من هذا كله ذكر  العجز  إلخفاق يف هذه  أسباب كل هذا 

إنام يطرح يف إطار نظام    اإلنساننحن نعتقد أن ما يطرح اليوم باسم حقوق  ، فقال: )املساعي

الذين أوجدوا األمم    أولئكمْعَوجى وخاطئ، أال وهو نظام اهليمنة، نظام الظلم، وهو ما يؤمن به  

حلقوق   العاملي  واإلعالن  و اإلنساناملتحدة  عقريهتم  اليوم  يرفعون  والذين  الدنيا ،  يمألون 

أغلب احلكام والسياسيني يف    ـ مع األسف    ـ   أيضاً شعارات دفاعًا عن هذه احلقوق، كام يؤمن به  

العامل، ويتلخص معنى هذا النظام يف أن هناك جمموعة من الناس هتيمن عىل الباقني وجيب أن 
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 ( 1) (هذا النظام تتبعه ثقافة اهليمنة .. تبقى مهيمنة 

ام اخلامنئي النظرية القرآنية يف تقسيم املجتمعات إىل قسمني:  وبناء عىل هذا طبق اإلم

م مستكربين ومستضعفني، فقال: ) جمموعتني: جمموعة املهيمنني،  أو    قطبني إىل    العامل اليوم مقسى

يسود،   أن  جيب  اهليمنة  نظام  بأن  تعتقد  األوىل  فاملجموعة  اهليمنة،  هلذه  اخلاضعني  وجمموعة 

النظام   هبذا  رضيت  للهيمنة والثانية  العاملي    ..وخضعت  الوضع  يف  الكبري  اخللل  هو  وهذا 

 (2)(اليوم 

( فقال:  اهليمنة،  الثائرون عىل  ثالثا، وهم  قسام  هناك  أن  هذا  ثم ذكر  يرفضون  فالذين 

الثوار   أولئك النظام والذين يتمردون عىل الوضع االجتامعي والسياس السائد يف العامل، هم  

  اإلسالمية دول قليلة جدًا، وهؤالء يتعرضون لضغوط مستمرة، واجلمهورية  أو    التحرريون

  دولة   أو  خري مثال عىل ذلك، فقد رفضت نظام اهليمنة بكل أشكاله، ورفضت هيمنة أية جهة

غربية أو   أم  رشقية  أكانت  سواء  الثورة    .. جمموعة،  واجهته  ما  اجلميع  شاهد    اإلسالمية وقد 

بسبب اختاذها إعالمية  خالل سنيى عمرها الثامين من ضغوط سياسية وعسكرية واقتصادية و 

فإن كانت هناك بعض التقدمية تقف بوجه    .. املوقف الصادق واجلاد واملستقل من نظام اهليمنة 

الغربية واألاهليم املعسكر الرشقي بنسب متفاوتة، فبعضها إىل    ، فسنالحظ أهنا متيلمريكيةنة 

هذا املعسكر  إىل    يرمتي بشكل كامل يف أحضان املعسكر الرشقي وروسيا، وبعضها اآلخر يميل

 (3)(مع وضوح االستقاللية يف الكثري من مواقفه وسياساته 

الثائ القسم  السبب يف حمدودية هذا  اهليمنة، فقال: )ثم ذكر  نحن نعتقد أن  ر عىل نظم 

الدول الفقرية، والدول التي رضخت للهيمنة والدول التي ُأجربت عىل الرضوخ للهيمنة رغم  
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 امتالكها القدرات والثروات، بإمكاهنا الوقوف بوجه القوى الكربى إن أرادت ذلك، وهذا 

إن   ..أن تعتمد عىل شعوهبا   معجزة، إذ يكفي حكومات هذه الدولإىل    يسري ال حيتاجاألمر  

يا  أدى اآلخر  بعضهم  وخيانة  احلكام،  بعض  وإرادة  نفوس  لنظام  إىل    ضعف  هؤالء  خضوع 

اهليمنة، فهذا النظام هو الذي يسريى االقتصاد والثقافة والعالقات واحلقوق الدولية، وطبيعي  

طار هذا قد انطلقت من هذه النظرة، ووجدت وتنامت يف إ  اإلنسانأن تكون مسألة حقوق  

إعطاء مواطنيهم بعض احلرية  إىل    يف الغرب ويسَعون  اإلنسانفالذين ينادون بحقوق    ؛النظام

الشكلية واإلمكانات الرفاهية، يقومون هم أنفسهم بقتل آالف البرش من الدول األخرى، فام 

إىل    مليف العا   اإلنسانالذي يعنيه ذلك غري سيطرة ثفافة اهليمنة عىل عقول هؤالء؟ إهنم يقسمون  

بال حقوق، جيوز قتله واستعباده    إنسان  :جيب الدفاع عن حقوقه، والثاين  إنسان  :نوعني: األول 

ثرواته  وحقوق    .. واغتصاب  العامل،  عىل  املسيطرة  اهليمنة  ثقافة  هي  املطروحة    اإلنسانهذه 

 (1)(اليوم، إنام هي وليدة هذه الثقافة

 اإلنسان: ـ الدعوة إىل االهتامم احلقيقي بحقوق    2

لعل أحسن ما نكتفي به يف هذا العنوان تلخيص حمارضة علمية مطولة لإلمام اخلامنئي  

حول جذور اهتامم املعارصين بحقوق اإلنسان، وأسباب اخللل الواقع فيها، وهو اخللل الذي 

تتبنى تلك احلقوق.. وهو من خالل تلك املحارضة أعطى   حصل بعد ذلك للمنظامت التي 

 ية الصحيحة لكل ما ذكره من أسباب اخللل. البدائل الرشع

لقد  قال يف بداية املحارضة ـ مبينا جذور االهتامم بحقوق اإلنسان يف العرص احلديث ـ: )

منذ القرن الثامن عرش يف أوربا والعامل الغريب    خوة ـ كام يعلم اإل  ـ   اإلنسانطرحت قضية حقوق  

، قبل  اإلنسانلقد برزت قضية حقوق    .. ل كمسألة يدور حوهلا الكثري من اللغط والكالم واجلد
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واملحارضات   الكتب  من  كثري  يف  الثانوية  البحوث  بعض  يف  الكربى،  الفرنسية  الثورة 

واملؤمترات، ومازالت حتى اليوم من القضايا التي يوليها الغرب الكثري من اهتاممه، وطبيعي  

 (1) ( أن تربز من خالل ذلك وجهات نظر جيدة ومفيدة وعميقة 

ذك  ال  ثم  اإلنسان،  حقوق  عن  الغرب  ذكره  مما  واملوضوعي  العلمي  املوقف  أن  ر 

ال نرفض كل ما قاله الغرب بشأن حقوق    ـ بالطبع    ـ إننا  يستدعي رفض كل ما ذكروه، يقول: )

، كام إننا ال نتقبله كله، إذ إن هناك يف البحوث املوجودة نقصًا مبدئيًا موجودًا يف مجيع  اإلنسان

 ( 2) (اإلنسانيف أرجاء العامل بخصوص حقوق املساعي املبذولة 

عىل الرغم من كل اجلهود املبذولة، ما زلنا  ثم ذكر بعض مظاهر ذلك النقص، فقال: )

اليوم  اإلنساننرى أن قضية حقوق   التي ال حل هلا يف عاملنا  القضايا  أقصد أن حقوق    .. من 

اآلن   اإلنسان حتى  متوفرة  غري  زالت  بنظر..  ما  تلتفت  حيثام  املحاباة، إنك  جتد  العامل  يف  ك 

حقوق   أن  جتد  بل  االجباري،  الثقافة  وانعدام  املفروض،  والفقر  تداس    اإلنسان والقيود، 

باألقدام يف بعض نقاط من العامل عىل الرغم من املساعي الكثرية التي بذلت وتبذل يف سبيل  

 ( 3) (هذه القضية

إنني عندما  الرأساميل فقط، فقال: )استطرد مبينا أن الغرب الذي يقصده ليس الغرب  ثم  

الغرب ونقص الثقافة الغربية، ال أعني أن الثقافات األخرى الشائعة يف العامل هي خري  إىل    أشري

أم الثقافات الشائعة يف العامل اليوم،    ـيف احلقيقة    ـمن تلك، بل أريد القول إن الثقافة الغربية هي  

من املؤسف أن نالحظ أن ما خيطط    ..ة يف العامل الثالث بام فيها الثقافات املاركسية واالشرتاكي

بل إن   ..له يف الدول املتخلفة هبذا اخلصوص يدور حول حمور ما يقوله، ويزوقه مفكرو الغرب
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أقوال   تأثري  حتت  واقعون  الدول  هذه  يف  واملصلحني  والفالسفة  واملفكرين   أولئك الشعراء 

وتزويقاهتم  الغربيني  الكت  ،املفكرين  املاركيس  وثقافة  والفكر  الرشقية  قلنا    ـ   أيضاً لة  من   ـكام 

الغربية، ولذلك فهي واقعة   الثقافة  الثقافة   ـ وبشكل خاص    ـ   أيضاً منتجات  تأثري تلك  حتت 

ما ارتفعت فيها نغمة مضادة متامًا ملا يرتفع يف الغرب من نغامت، فإن الغرب  إذا    وحتى  ،نفسها 

إذن، يف قبال تلك   ،ية تعني ديكتاتورية الربجوازيني احلر)  كان لينني يقول:   ..هو الذي رفعها 

وهكذا   .. الديكتاتورية مرة أخرى  (الديكتاتورية جيب أن يرتفع علم ديكتاتورية الربوليتاريا 

ترون أن فكرة ديكتاتورية الربوليتاريا مل تكن سوى انعكاس وتأثر بام كان يدور يف ذهنه من 

اركسية إال نتائج الثقافة الغربية، وهذا أمر واضح ال لبس  وما جذور الثقافة امل  ..الثقافة الغربية

 ( 1)(فيه

بحاجات   الدقيقة  املعرفة  عن  رصفته  والتي  الغريب،  الفكر  يف  اخللل  جذور  ذكر  ثم 

ما يعرض  اإلنسان وحقوقه، فقال: ) عىل كل حال، هناك عيب أساس واحد يوجد يف مجيع 

ن ذلك يف املساعي العملية، كنشاط املؤسسات  ، سواء أكا اإلنساناليوم يف العامل باسم حقوق  

التي تبذل جهودها يف هذا السبيل، أم يف املساعي الفكرية، كاآلراء التي يعرضها املفكرون عىل 

 اإلنسان حقوق   أجل  وعىل الرغم من اجلهود الواسعة التي يبذهلا عامل اليوم من  ..هذا الصعيد

  فإهنا تنطبق عليها اآلية الكريمة التالية:   ـ   وبعض تلك اجلهود مدفوع بدافع اإلخالص حقاً   ـ

َأْعاَماًل ﴿ يَن  بِاأْلَْخرَسِ ُننَبُِّئُكْم  َهْل  ُْم    ُقْل  َأهنَّ حَيَْسُبوَن  َوُهْم  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  يِف  َسْعُيُهْم  َضلَّ  ِذيَن  الَّ

 جيسد املساعي التي تبذل يف العامل من  ـ يف احلقيقة    ـ هذا  ..  [ 104ـ    103]الكهف:    ﴾ حُيِْسُنوَن ُصنًْعا 

إن املشكلة الرئيسية    ..، وقد قلنا إن بعضًا منها مدفوع بدافع اإلخالصاإلنسانحقوق    أجل

إهنم جتاهلوا األصل    .. قد أغفلته تلك املساعي  اإلنسانيف نظرنا هي أن أهم حق من حقوق  
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لعبودية لغري اهلل، كالعبودية  يف عدم ا  اإلنسانذلك األصل هو حق حرية    ..ومتسكوا بالفروع 

حق من أكرب   للقوة، والعبودية للذهب والفضة، والعبودية ملختلف النظم غري اإلهلية، هذا هو 

 (1)(، ولكنهم جتاهلوهاإلنسانحقوق 

وهكذا يرجع اإلمام اخلامنئي ـ كسائر قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ـ كل خلل حيصل  

التوحيد هو ما ال يعثر عليه يف  بالرؤية الكونية التوحيدية، يقول: )  يف الواقع إىل اخللل املرتبط 

ال نقصد بالتوحيد جمرد الذهنية املحضة فقط، بل    ..تلك هي املنقصة الكربى   .. كل هذه اجلهود

أما التوحيد   .. مرشوعًا لبناء العامل وبناء املجتمعات البرشية أو    التوحيد بصفته فكرًا اجتامعيًا، 

وحيثام    ..، فهذا ما نجد مكانه خاليًا يف العاملاإلنسانم هلل عىل مجيع شؤون حياة  بمعنى أن احلك

عبدًا هلل، يكون عبدًا لغري    اإلنسانوحيثام ال يكون    .. ال يكون احلكم هلل، يكون احلكم لغري اهلل 

حقوق    ،اهلل من  حق  ألكرب  تضييع  والسياسيني،    ..اإلنسانوهذا  والفالسفة  املفكرين  إن 

،  اإلنسانالذين يريدون اليوم أن يضمنوا حقوق    ـال الكاذبني   ـ يف أقواهلم ويف أعامهلم    الصادقني 

التأمني،  أو    حق التقاعد، البطالة، أو    حقوق املرأة،أو    فيسعون للحصول عىل حقوق األرسة،

تلك هي عقدة    ..األصيل، أي حقه يف احلرية احلقيقة  اإلنسانولكنهم ال يتجهون لضامن حق  

حقوق    أجل  نيسء الظن باجلهود التي بذلت منذ السابق وحتى اآلن منال  وهلذا فإننا    ..املسألة

إننا ال ننكر وجود جهود خملصة، بل ونكرر قولنا هذا، فنحن ال نشك يف وجود مثل    اإلنسان..

هذه املساعي، وال يمكن أن نخطئ الذين كتبوا كتابات جيدة، وأبدوا آراء طيبة، وعرضوا ُمثاًُل  

احلركات  ..  قبولة م بقيادات  الظن  نيسء  ولكننا  خملصة،  جهودًا  هناك  أن  يف  نشك  ال  نعم، 

إننا نلحظ وجود أيٍد غري خملصة، طامعة يف    ..اإلنسانري يف العامل باسم حقوق  الكربى التي جت 

  ،ونبذته جانباً   نسانلإل  األساسوراء تلك احلركات، وهلذا جتاهلت هذا احلق    اإلنسانحياة  
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 ( 1) (أمام أعينهم نسانلو كانوا خملصني حقًا يف نظرهتم، لرأوا هذا احلق األصيل لإل  ،وإالى 

األ رضب  أن  مفاهيمه  وبعد  يف  الغرب  فيه  وقع  الذي  االنحراف  عىل  الكثرية  مثلة 

وتطبيقاته حول حقوق اإلنسان، ذكر يف ختام املحارضة العالج الذي يصحح ذلك االنحراف،  

العودةفقال: ) الرئييس هو  العالج وطريق احلل  التوحيدإىل    إن  إن ما   ..الدين اخلالص، أي 

ففي ظل العبودية هلل وحده يمكن دفع مفاسد   ؛هلل   هو العبودية  اإلنسانيستطيع ضامن حقوق  

يف الدين أخرى    إن عىل العامل أن يفكر مرة  .. العبودية للامل والقوة واألهواء النفسية والتحريف 

ولئن أرادت املجتمعات البرشية أن تنجو من ضغوط القوى العظمى،    ..اخلالص والتوحيد 

  ـ فردًا وجمتمعًا    ـ   اإلنسانهلل وبالتوحيد اخلالص هيب  إن اإليامن با   .. قوة اهلل إىل    فعليها أن تلجأ

 وال  اإلنساين املجتمع  اإلنسان أو  من القوة ما ال تستطيع معها أية قوة مادية إخضاع ذلك الفرد  

فقبل تسع سنوات، ويف مثل هذا اليوم الذي  ،وهذا هو الرس الكبري يف انتصار ثورتنا  ..حتطيمه 

من دون أن حيمل أي   ـ ( سنة من البعد عن الوطن قام شعبنا  15البالد بعد ) إىل    عاد فيه اإلمام 

بمقارعة واحدة من أقوى السلطات احلكومية والعسكرية    ـ أن يتمتع بأي قوة ظاهرة  أو    سالح،

تلك السلطة؛ إذ احلامية التي تقدمها اآلن   حتمي   أمريكا يف املنطقة، يف الوقت الذي كانت فيه  

زه باإلمكانات وتشجعه عىل إرسائيلألنظمة مثل    أمريكا   أيضاً  ، كانت تقدمها لنظام الشاه وجتهى

مل    ـيف قبال هذا اجلبل من القوة الظاهرية سياسيًا وعسكريًا    ـ والناس    ، استعامل العنف والشدة

  .. أعامق شعبنا إىل    عتقاد بالتوحيد الذي كان نافذاً يكونوا يملكون شيئًا سوى اإليامن وسوى اال

كان الشعب يؤمن بأن عليه أن يتقبل العبودية هلل، وأن خيرج من حتت نري العبودية لذاك النظام  

 (2)(الفاسد، وهكذا قرر ونجح
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هذه هي القوة  ثم ذكر دور اإليامن يف توفري كل ما حيتاجه اإلنسان من حقوق، فقال: )

سائر    أيضاً فإذا ما حتقق هذا؛ حتقق    ؛ بخروجه من عبودية غري اهلل  اإلنسانيناهلا    العظيمة التي 

طعم   املجتمعات  تذوق  ويومها  باحلرية،  الشعوب  حتس  سوف  وعندئذ  األخرى،  احلقوق 

املجتمع    اإلنسان..حقوق   احلقة  اإلسالمإن  احلقوق  ومجيع  احلريات  مجيع  توفري  يتكفل  ي 

املجتمع    نسان..لإل وحقوق  اإلنساينإن  والعدالة  والرفاه،  احلرية  يكفل  املسلم؛  املجتمع   ،

واجلامعية الفردية  واحلقوق  احلقوق،  اإلسالماملجتمع    .. األرسة،  أتفه  حتى  فيه  يضيع  ال  ي 

 ( 1) (اإلسالمواألمثلة عىل ذلك جيب أن نبحث عنها يف صدر 

ننا مازلنا يف  أذ  إن يف جمتمعنا أمثلة غري متكاملة عىل ذلك، إثم ختم حمارضته بقوله: ) 

علينا أن نشاهد   .. ي املتكامل، ولكننا نسري يف ذلك االجتاهاإلسالماملجتمع  إىل    منتصف الطريق 

،  اإلسالم، يف صدر  اإلنسان، مجيع حقوق  اإلنسانالصورة الكاملة والدفاع اجلميل عن حقوق  

إنه مل يغفل    ..املجتمعيف حياة الرسول الكريم، يف أدوار احلكم احلقيقي لإلسالم والقرآن عىل  

إن علينا أن نواصل السعي    .. فجميع حقوق أفراد املجتمع مضمونة  ـ مهام صغر    ـ عن أي حق  

إن عىل جمتمعنا أن يستمر يف النضال حتى يبلغ تلك النقطة، والطريق   .. ذلك اليومإىل    للوصول

احلقيقي    احلكم  أجل   األخرى أن تسعى من  اإلسالمية كذلك عىل املجتمعات    ..أمامه صعب

للدين اخلالص    ـالتحكيم احلقيقي    أجل   أن تسعى من  أيضاً لإلسالم، وعىل املجتمعات البرشية  

حقوق    ـ ضامن  طريق  وحده  هو  وهذا  أنظمتها،  يشء  اإلنسانعىل  كل  يكون  هذا  فبغري   ،

 (2) (ناقصاً 

بحقوق   الغريب  االهتامم  جلذور  ذكره  بعد  ـ  املوضوع  حول  له  أخرى  كلمة  يف  وقال 

 

 .53، صاملصدر السابق( 1) 

 .54، صاملصدر السابق( 2) 



181 

 

كان الغرب قد أوىل هذه املسألة اهتاممًا إذا    طبيعي أننا نحن املسلمني نعلم جيدًا أنهان ـ: )اإلنس

فإن   املاضية،  العقود  اهتم هبا وباإلسالم  كبريًا خالل  قد  والشاملة منذ  أبعادكان  الواسعة  ها 

عديدة واآلثار   ؛قرون  الكتب  يف  نالحظه  ما  وهذا  وجذري،  أساس  بشكل  عاجلها  فقد 

  .. مجع من املسلمنيإىل    تفصيلها اآلن ما دمنا نتحدثإىل    املوجودة والتي لسنا بحاجة  يةاإلسالم

حقوق   مجيع  أكدت  واألئمة  األكرم  الرسول  عن  الواردة  واألحاديث  القرآنية  اآليات  إن 

التي تنبىه إليها العامل واهتم هبا خالل العهود األخرية، وهي حتظى دومًا باهتامم املسلمني    اإلنسان

 (1)(التذكري هبا وتكرارها إىل  لعلامء، وهم ليسوا بحاجة وا

اإلنسان:   بحقوق  املرتبط  الواقعي  اخللل  عالج  عن  فيها  جييب  أخرى  كلمة  يف  وقال 

إهنا الوصفة    ..والوحي اإلهليإىل اإلسالم    برأينا يكمن العالج يف مجلة واحدة هي: العودة)

أن ال    اإلسالميةإن عىل املجتمعات    ..الطبية النافعة للمسلمني وغري املسلمني عىل حد سواء

والفكر   القرآن  حتيي  أن  عليها  هذا،  بغري  واألاإلسالمتفكر  القوانني  وتستنبط  من  حكام  ي 

بتحديد معامل حقوق    اإلسالميةاملصادر   والسنىة( فذلك كفيل  قها،  ومصادي  اإلنسان)القرآن 

احلقوق هذه  ضامن  يف  التوصيات    اإلنسانإعطاء    ألجل و   ، ومساعدتنا  ترك  علينا  حقوقه 

الفائدة،   ةٍ   ﴿والنصائح، فهي عديمة  بُِقوَّ آَتْينَاُكْم  َما  اهلل هذه   ،[ 63]البقرة:    ﴾ُخُذوا  أعطى  فلقد 

لإل قوة   نساناحلقوق  بكل  أخذها  الفكر    .. وعليه  تعتمد عىل  أن  الشعوب    ي يفاإلسالمعىل 

 (2)(مواجهة اهليمنة والضغوط 

( فقال:  اهليمنة،  نظم  من  التخلص  استطاعت  وكيف  اإليرانية،  بالتجربة  ر  ذكى هذا  ثم 

، بل  اإلسالميةجيلس يف زاوية املدرسة يفكر باملسائل والنظريات    إنسانالكالم ال يصدر من  
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تقدم نفسها لكل  إنه صادر عن ثورة خاضت جتربة ناجحة وملست حقائق عديدة، فثورتنا جتربة  

الثورة واجتاهنا نحو    .. الشعوب فبسبب  استطعنا حل كل مشاكلنا،  إننا  أقول  اإلسالم  أنا ال 

اختلقوا لنا مشاكل عديدة، إال أننا استطعنا إهناء مشكلة اهليمنة، وشعبنا اليوم مستقل عن مجيع 

واستقاللية  حرية  بكل  يريده  قرار  أي  اختاذ  ويمكنه  يريد   ..القوى،  شعب  أمام  أن  وطبيعي 

التحرر من كل أنواع التبعية طريقًا طوياًل وشاقًا، لكن التبعية التي ال تقرتن باهليمنة هي أمر  

قد ورثتا جمتمعًا مدمرًا واقتصادًا   اإلسالمية طبيعي يمكن حتمله، وواضح أن ثورتنا ومجهوريتنا  

األخرية معرضة للغزو من كل صوب    إيران كانت خالل الستني عاماً   .. منهارًا وثقافة منحطة 

وعىل األصعدة كافة، وال يتوقع أحد أن الثورة ستستطيع التعويض عام فات عىل الصعيد الثقايف  

عي ذلك  أيضاً واألخالقي واالقتصادي والعلمي والصناعي يف فرتة وجيزة، ونحن   (1)(ال ندى

 ثانيا ـ االهتامم باألخوة اإلنسانية: 

القيم   قيام أي مرشوع حضاري إسالمي ومسامل من  وهي من  التي ال يمكن  الكربى 

دوهنا، وهي كذلك من املميزات الكربى للمرشوع اإلسالمي عن مشاريع املستكربين، والتي  

 تنظر إىل غريها نظرة احتقار ودونية واستكبار. 

يث يف  وقد رأينا من خالل استقراء ما ورد عن قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية من أحاد

 هذا اجلانب أنه يمكن تقسيمها إىل قسمني: 

 : االهتامم بالدعوة لتحقيق األخوة والوحدة بني املسلمني فيام بينهم. أوالمها 

: االهتامم بالدعوة لتحقيق األخوة بني املسلمني وغريهم من الشعوب وأصحاب  ثانيهام 

 األديان املختلفة. 

 وسنورد بعض النامذج عن ذلك هنا. 
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 بتحقيق األخوة بني املسلمني فيام بينهم:   ـ االهتامم   1

وهو نتيجة طبيعية لتبني اإلسالم األصيل، والذي حتث مصادره املقدسة عىل وجوب  

إِنَّاَم املُْْؤِمُنوَن إخوة َفَأْصلُِحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم  ﴿ إقامة هذه العالقة، كام قال تعاىل:  

يِن ﴿، وقال:  [ 10حلجرات:  ]ا  ﴾ُتْرمَحُونَ  الدِّ يِف  َفإِْخَواُنُكْم  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  َتاُبوا  َفإِْن 

ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ   [11]التوبة:  ﴾َوُنَفصِّ

وهلذا نجد قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية يف خطاباهتم وبياناهتم ورسائلهم يركزون عىل  

املعاين، وخصوصا عند حضور الطوائف اإلسالمية املختلفة، ومن األمثلة عىل ذلك قول  هذه 

آمل أن تتزايد النزعة اخلرية بني مجيع اإلمام اخلميني يف بعض رسائله املوجهة حلكام العرب: )

الشعوب اإلسالمية وزعامئها؛ كي حيافظوا عىل كيان اإلسالم والبلدان اإلسالمية واالستقالل  

األ وحترر   حفظ  خالل  من  والغرب  الرشق  يف  الكربى  القوى  أغالل  من  خوة  الشعوب 

اإلسالمية والتسليم إزاء األحكام اإلهلية؛ ويكونوا إخوة ورمحاء بينهم حسب األمر الرصيح 

إن اجلمهورية اإلسالمية، وخالفًا ملا تسعى    .. للقرآن، وأشداء ومقاومني أمام الكفار والعتاة

خوة إىل  لتصوير وجهها املرشق يف شكل كريه، ترغب يف أن متدى يد األ   إليه األبواق الدعائية

البلدان اإلسالمية البلدان املجاورة وبلدان   ؛ مجيع  فهي ال جتيز االعتداء عىل أي بلد، خاصة 

أي   بدورها  هي  ترفض  مثلام  اإلهلية؛  لألحكام  اتباعًا  األخرى،  اإلسالمية  والبلدان  املنطقة 

 ( 1) ي بلد؛ وتستميت يف مواجهة املامرسات التعسفية الظاملة(اعتداء وظلم عليها من أ

ر بأن احلرب احلاصلة حينها بني إيران والعراق، مل تكن سوى دفاع من اإليرانيني   ثم ذكى

 ( يقول:  الدول،  من  دولة  أي  عىل  االعتداء  يف  أبدا  يفكروا  مل  وأهنم  أنفسهم،  تعلمون عن 

ال سوى  شيئًا  تفعل  مل  إيران  أن  االجتياح سيادتكم،  بعد  فيها  واملظلومني  اإلسالم  عن  دفاع 
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العربية   املناطق  يف  والتخريب  والنهب  القتل  وارتكاب  العراق  يف  البعث  حلزب  الوحيش 

الدعوة إىل اإلسالم   ذنبًا سوى  ترتكب  مل  التي  املسلمة،  إيران  والكردية واملناطق األخرى يف 

املسلمني واأل طوائف  مجيع  بني  اإلسالمية  يف    ورغم   .. خوة  قوة  أقوى  متثل  هلل  واحلمد  أهنا 

املسلحة وب القوات اإليرانية  العراق تقع يف مرمى نريان  الكثري من مدن  مكاهنا إاملنطقة، وأن 

عينها؛   نصب  والتحمل  الصرب  وضعت  أهنا  إالى  باملثل،  وتتعامل  قصرية  مدة  خالل  تدمريها 

من أن إيران متثل بلدًا ثوريًا، وأن وكام تعلمون سيادتكم أيضًا، فعىل الرغم    ارضاء هلل تعاىل.. 

وإعالم   األحزاب  وتوقيف  وسجنهم  املعارضني  قتل  أولوياهتا  ضمن  تضع  الثورات  مجيع 

الفئات واألحزاب    الرشائح السياسية حتى باحتامل املعارضة، إال أهنا فسحت املجال جلميع 

الب يبعث عىل األسف  تاريخ  له  كان  منها  البعض  أن  رغم  انتصارها،  ثبتت  بمجرد  الغ حتى 

ب يكن  مل  بشكل  واألدلة،  الشواهد  خالل مجع  وتآمرها من  يكن   ؛نكارهإمكاهنا  إخيانتها  فلم 

  اإلسالمية دفاعًا عن اجلمهورية  اإلسالم هناك، واحلال هذه، من سبيل سوى ما حدث بحكم  

 (1)(اإلسالمالتي ال تفكر إالى يف مصالح املسلمني و

يف   )  رسالة وقال  الثورة  أخرى:  انطالقة  منذ  اإليرانية  واحلكومة  الشعب  سعى  لقد 

اإليرانية عىل األيدي املقتدرة للشعب العظيم باالتكال عىل اهلل تبارك وتعاىل، وبعد   اإلسالمية

كتاف  أرسى دعائم ظلمه واستبداده طوال التاريخ عىل  أإزالة النظام الشاهنشاهي الفاسد الذي  

ي وإقامة  اإلسالمدابر الناهبني الدوليني واملجرمني عن وطننا  املحرومني واملستضعفني، وقطِع  

قوانني    اإلسالميةاجلمهورية   من  واحلكومة،  اإلسالم  بوحي  الشعب  سعى  لقد  الساموية؛ 

املنصوص  خوة  بحكم األ  اإلسالمية مجيع الدول  خوة إىل  مدى يد األإىل    ، حكام اإلسالمواتباعًا أل

عرب توحيد الكلمة واحتاد صفوف    اإلسالمية  إنقاذ البلدان  عليها يف القرآن املجيد، والعمل عىل 
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 (1)(املسلمني، من رشى القوى الكربى املتغطرسة ومؤامرات الناهبني واملجرمني

يلتزم زوار بيت اهلل  أن    من الرضوريوقال يف خطاب وجهه حلجاج بيت اهلل احلرام: ) 

خوة اإلسالمية إىل  يم ويمدوا يد األ ي ملىة ومذهب كانوا بتعاليم القرآن الكر أ من  ني املحرتم

..  املناهض للرشق والغرب وعمالئهماإلسالم  بعضهم البعض مقابل الشيطان الذي يريد قلع  

باالعتصام بحبل اهلل واالجتناب عن التفرقة    اآليات االهلية الرشيفة التي تأمرهم إىل    يلتفتواوأن  

 ( 2) (واخلالف

استثام يرد عىل  الكثرية  للخالف  وهو يف خطاباته  الشيعي ر األعداء  أن  السني  ، ويبني 

يقول يف   بينهم،  يعني فصم عالقة األخوة  املسائل ال  اختالفهم يف بعض  اجلميع إخوة، وأن 

تباع الطائفتني واملذهبني يعود يف جذوره إىل صدر  أ ن االختالف بني  بعض خطبه مبينا ذلك: )إ

األ  اإلسالم،  اخللفاء  آنذاك  سعى  إىل  إذ  والعباسيون  فكانوا إمويون  واخلالف  الفرقة  جياد 

االختالف  لتكريس  املجالس  رويدا    .. يعقدون  حالة  أورويدا  ظهور  إىل  االختالف  هذا  دى 

التنافس بني عوام السنة وعوام الشيعة واال فال عوام السنة عملوا ويعملون بسنة رسول اهلل  

 ( 3) طهار(ئمة األبعوا األ وال عوام الشيعة ات 

( الطائفتني من املسلمني، فقال:  العالقة الصحيحة بني هاتني  ئمتنا  ألقد سعى  ثم بني 

طار املجتمع، فكانوا يصلون معهم، ويمشون خلف جنائزهم،  إ طهار إىل وضع اجلميع يف  األ

 ببعضهام شغال الطائفتنيولكن األمور اختلفت تدرجييا وقام املتجربون بمثل هذه األعامل إل

 (4)(كي يتسنى هلم أن يفعلوا ما يشاءون
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قبل ما يقرب من  ثم ذكر املؤامرات التي دبرت يف إيران لتحقيق هذا الغرض، فقال: ) 

جنبية يف إيران ويف الرشق استهدفت يف الغالب حتقيق مثل هذه أ ثالثامئة عام تم تنفيذ سياسة  

خربا  األمور؛  عكف  وبء فقد  الطائفتني  دراسة  عىل  الناس هم  ونفسيات  الشخصيات  عض 

بنا باإل املتعلقة  املادية  القضايا  إىل جوانب  استغاللنا من طريقني: ماديا وكام   ،ضافة  وحاولوا 

  نه أترون فقد استغلونا، ونفسيًا من خالل الرتكيز عىل توسيع شقة اخلالف بيننا.. وترون كيف  

ينرشوهنا ويطبعوهنا، وهذا ليس من  هنم جيعلوهنا نارا عىل علم، فإحد بكلمة واحدة فأتفوه إذا 

عادي شخص  واأل إ  .. فعل  احلكومات  عمل  وتوسيع  نه  ذلك  نرش  إىل  يسعون  الذين  جانب 

 (1)نطاقه(

نحن معا كيان واحد غري قابل للتفكيك،  ثم قال ـ خماطبا علامء أهل السنة احلارضين ـ: )

سمى  أاإلسالم، فاإلسالم    ساسأ ن االختالف بني املذهبني ال ينبغي أن يتحول إىل خالف يف  إو

ر هتدد اإلسالم، لذا ا ننا نرى األخط.. إمن أن يؤدي االختالف فيه إىل ظهور مسلك كذائي فيه

يدي علينا مجيعا أن نتكاتف ونتجنب تلك االشتباهات التي ارتكبت يف املايض، وأن نقطع األ

بعضنا.. عن  تفرقنا  أن  تريد  بمساعيكم  إنني    التي  الفرقة  هذه  جتاوز  من  نتمكن  أن  آمل 

 (2)م، وجهودنا نحن طلبة العلوم الدينية هنا(كنتم أهيا العلامء يف مناطقأوجهودكم 

)إ فقال:  الواحدة،  الطائفة  أبناء  بني  حتى  وموجود  رضوري  االختالف  أن  بني  ن  ثم 

خباريني واملجتهدين وهو باب من االختالفات موجودة حتى بيننا نحن: كاالختالف بني اإل 

حزاب بعضها مع بعض  خريا بني األأالصوفية واملترشعة و  بواب االختالف، واالختالف بنيأ

تلك  تكريس  إىل  يسعون  وهم  موجود  هذا  كل  الدينية،  العلوم  وطلبة  اجلامعيني  بني  أو 
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ب مشغولني  نبقى  كي  فأاالختالفات  اعتبار،  من  لدينا  ما  عىل  يقضون  وهم  ينهبون نفسنا  هم 

املعنوي.. الصعيد  عىل  معنويات  من  لدينا  وما  املادي  الصعيد  عىل  قد إ  ثرواتنا  شعبنا  أن  ال 

وساطنا بربكة وجود علامء  أنتم، أو يف  أوساطكم وذلك بربكة وجودكم  أن، سواء يف  استيقظ اآل

 ( 1) الدين هنا(

األ  إىل  يدعو  نراه  اختوهكذا  مهام  الشعب  أبناء  مجيع  بني  العامة  أعراقهم  خوة  لفت 

ال يوجد ظلم يف اجلمهورية اإلسالمية، ليس  )ودياناهتم واجتاهاهتم، يقول يف بعض خطاباته:  

أو  إفيها   أن    .. كراهإجبار  اليمكنه  يستغله،  أن  يمكنه  وال  الفقري،  يظلم  أن  للغني  اليمكن 

ب إلأيستخدمه  قليل  كثريةأ نجاز  جر  التع  .. عامل  ترمجة  وتطبيقها ا جيب  اإلسالمية  جيب    .. ليم 

محاية املستضعفني ودعمهم، جيب أن تتبدل األمور، فيصبح املستكرب مستضعفا واملستضعف  

هم يف هذه الدنيا يف هذه ننام عىل اجلميع أن يتآخوا فيام بيإمستكربا، ليس مستكربا بذلك املعنى و

ايز بني  يوجد يف اإلسالم مت  نه ال أقول جلميع فئات الشعب للجميع ب أو  .. البالد أن يكونوا معاً 

بيض، بني الفئات املختلفة، بني السنة والشيعة، العرب  سود واألاألغنياء وغري األغنياء، بني األ 

التقوى والعدالةأوالقرآن جعل التاميز عىل    ..بداً أ والعجم، والرتك وغري الرتك   فمن    ؛ساس 

اتقى كان مميزا، ومن تتجسد فيه معاين روحية عالية فهو متميز، فاالمتياز ليس باملاديات وليس  

والثروة..  عىل   بامللكية  حيصلون  اجلميع  سواسية،  فالناس  االمتيازات  هذه  تزول  أن  جيب 

احلقوق يف  متساوون  واجلميع  األ   .. حقوقهم،  حقوق  مراعاة  جيب  الدينية،  قليات  كذلك 

كراد وسائر القوميات  األ  يوليهم احرتاما خاصا، اإلسالم يويل مجيع الفئات احرتاما.. فاإلسالم  

وانني آمل    ، خواهنم، مجيعنا أبناء شعب واحد ودين واحدإخواننا ونحن  إاملوجودة، مجيعهم  

هايل يف بعض املناطق اإليرانية التي شهدت نشاطا تبليغيًا لبعض املفسدين الذين أن ينتبه األ

 

  81، ص: 6، ج املصدر السابق( 1) 



188 

 

ثارة الشغب ودفعوا الناس التعساء إىل االقتتال، وأن اليسمحوا هلؤالء اخلونة  إ   حيضون عىل 

خوة، نحن إخوة ألبناء العامة والسنة وال حيق لنا التآمر عىل إإننا    عامل..بالقيام بمثل هذه األ

 (1)بعضنا، بل علينا أن نحفظ حقوق بعضنا بعضا(

رتبطة بالوحدة اإلسالمية يرد عىل أمثال  وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يف كل املناسبات امل 

تلك اإلشاعات والدعاوى التي تنرش الفرقة بني املسلمني، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف بعض  

( الشعوبخطبه:  بني  فوارق  هناك  تكون  ال  أن  بالتعاطف    .. جيب  الشعور  يكون  أن  جيب 

للوحدة   األول  األثر  الشعوب  بني  ي  .. اإلسالمية والتضامن  باقي  حينام  له  تفرح  شعب  فرح 

وحينام يكون يف مأزق يرى اآلخرون   ..الشعوب، وحينام يكون حزينًا حتزن له باقي الشعوب

أنفسهم أنى هلم نصيبًا يف ذلك املأزق، وحينام يستنرصهم شعب هيبى اآلخرون لُنرصته ويأتون  

م  ..إليه؛ هذا هو واجبنا  ، وعىل إنىنا مؤمنون هبذا الو  ..وهو ما سوف حيصل ويتقدى عد اإلهليى

ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا ﴿يقني منه، ونعتقد أنى   وأنى اهلل تعاىل سُيعني    ،[ 69]العنكبوت:    ﴾الَّ

تقاُرب القلوب هذا   ..كلىنا جيب أن نعرف قدر هذه اجللسات واالجتامعات..  املؤمنني بال شكى 

اليوم  اإلسالم    أعداءمسائل السنىة والشيعة ورصاعات السنىة والشيعة أمور يريد    ..مهمى جداً 

عليها  يؤمنون    .. الرتكيز  ال  التسنُّن  ثون حول  يتحدى والذين  التشيىع  حول  ثون  يتحدى الذين  إنى 

  .. املعارصين، إنىام هلم أهداف أخرىاإلسالم وال بعلامءاإلسالم بالسنىة وال بالشيعة وال بعظامء

ا  الوحدة إن شاء اهلل رصيدًا ودعامة  جيب  الوحدة، وستكون  لتغلىب عىل كلى هؤالء، وتأمني 

 ( 2) (يى اإلسالمالنتصار العامل 

إنى اإلحتاد بني املسلمني، والتوافق، والتعاضد والتعاون، من  ويقول يف خطاب آخر: )
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اً   األمور  ة جدى ول    .. الرضوريىة وامللحى ، ومجيع احلاإلسالم وندعو مجيع الدى   ، اإلسالميةكومات  يى

، وأن األمورالتبرصى يف مجيع  إىل   ، لريوا َمْن هم اخلصوم، وندعوهم أن ال خيطئوا يف معرفة العدوى

، وليعرفوا أين تكمن سعادة  عداء، وليعرفوا مرامي األعداءال خيطئوا يف معرفة خمطىطات األ

 (1)(شعوهبم 

من الوسائل التي يستفيد دومًا منها  وقال يف خطاب آخر مذكرا بمخططات األعداء: ) 

والسنة   أعداء الشيعة  بني  املذهبية،  التفرقة  مسألة  للتفرقة،  املسلمة  يصنعون   .. الشعوب  هم 

يوقعون   التفرقة،  حيدثون  يربزوهنا،    أيضاً الشقاق،  االختالفات،  يضخمون  اإلخوة،  بني 

الصغري ويربزونه.. كل    ويضعفون اجلهات املشرتكة واملوحدة ويبهتوهنا، فهم يضخمون اليشء 

املسائل املشرتكة املوجودة بني السنة والشيعة، يضعفوهنا ويقللون من شأهنا، وهذا العمل الذي 

اجلمهورية اإلسالمية من اليوم األول وقفت يف   كان ُيعمل عليه دومًا، اآلن أيضًا يعمل عليه.. 

 ( 2) عقيدتنا( وجه هذه املؤامرة، والسبب أننا ال نجامل أحدًا أو نداهن، هذه

قبل أن  ثم ذكر جتربته الشخصية يف هذا املجال قبل انتصار الثورة اإلسالمية، فقال: ) 

ووقتها مل    ـيتشكل النظام اإلسالمي، كان إخوتنا، أعالم النهضة، قادة النضال الثوري آنذاك  

اه وحدة يسعون باجتـ  يكن يلوح يف األفق خرب حول احلكومة اإلسالمية واجلمهورية اإلسالمية  

بعادي إىل بلوشستان، ومن حينها واىل يومنا هذا أنا وعلامء السنة  إأنا نفيس تمى    ..الشيعة والسنة

الذين هم بحمد اهلل الزالوا    ـإيرانشهر وتشاهبار ورساوان وزاهدان    ـاحلنفيون ملدن بلوشستان  

محيمة  عالقات  وجتمعنا  ومقربون  أصدقاء  ومل  .. أحياء،  هناك،  إىل  ُنفيت  األجهزة    لقد  تكن 

قلت أنا  ذاته  الوقت  يف  لكن  سعي،  بأي  نقوم  يظهر    : لتدعنا  كمظهر  ما  بعمل  ولنقم  تعالوا 
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والدة النبي    ـ الوحدة بني الشيعة والسنة يف هذه املدينة، حيث خطرت قضية أسبوع الوحدة  

ع يف الثاين عرش من الربيع األول عىل رواية أهل السنة، ويف السابع عرش من ربي   األكرم  

بأذهاننا يف ذلك الوقت وعملنا هبا يف إيرانشهر، أي أننا احتفلنا من   ـاألول عىل رواية الشيعة  

 ( 1) فهذا الفكر املتأصل ليس وليد اليوم أو البارحة( ؛الثاين عرش وحتى السابع عرش 

والشيعة  أنا أرص أنه يف كافة مناطق البالد، سواء يف املناطق التي يعيش فيها السنة  وقال: )

جنبًا إىل جنب، أم تلك املناطق التي يقطنها الشيعة فقط، أم تلك املناطق التي يسكنها السنة  

البلد  أنه ال يمكنه يف هذا  يفهم العدو  املنوال بحيث  فقط، عىل اجلميع أن يترصفوا عىل هذا 

وإال اإلسالمية،  املذاهب  بني  تفرقة  حُيدث  أن  املذهبي،  االختالف  العدو  ُوفإذا    وبذريعة  ق 

ق بني الشيعة والسنة،   لذلك، اعلموا أنه لن يكتفي هبذا املقدار، فإذا ال قدر اهلل استطاع أن يفرى

من  الشافعيني، مجاعة  كانوا موحدين، سيفرقهم، مجاعة من  السنة، وإذا  باجتاه  فإنه سيذهب 

بع املذهب اآلخر،  احلنفيني، مجاعة من املالكيني، مجاعة تتبع املذهب األصويل الفالين، ومجاعة تت

 (2)فالعدو ال يقف عند حد(

وقال يف خطاب آخر ـ أثناء زيارته لكرمانشاه حيث يتواجد السنة والشيعة ـ يدعو إىل  

ض هلذه القضية هنا وهي أنى حمافظتكم هي حمافظة  احلوار بني املذاهب اإلسالمية: ) إنىني أتعرى

والسنى الشيعة  علامء  فليجلس  ذلك..  وغري  وسنية  ويتحاورواشيعية  ويتفامهوا  معًا  فلدينا   ؛ة 

املشرتكة  األمور  من  فقهًا   .. الكثري  كان  سواء  ويبيىنه،  فقهه  منكم  كلٌّ  فليدرسى  جدًا،  حسٌن 

فأنا ال أقول    ؛ جعفريًا أم شافعيًا.. فليكن لكلى عقيدته، لكن يمكنكم أن تقوموا بأعامٍل مشرتكة

ق إذا    ك أن تصبح جعفريًا أو شيعيًا، كال،للفقيه الشافعيى أو للمقلىد الشافعيى إنىه علي أراد أن حُيقى

 

 .503، ص املصدر السابق( 1) 

 .504، ص املصدر السابق( 2) 



191 

 

كلى من أراد أن حيافظ عىل مذهبه    فليأِت، إن حصل ذلك فهو جيد، وإن مل حيصل، فال مشكلة..

وعمله فليكن، وإذا أراد أن جُيري بحثًا مذهبيًا فال إشكال يف ذلك فإنىني أقبل بالبحث املذهبي،  

ي بني العلامء وبني أصحاب الفنى فليقم بذلك، لكن ال يكون فمن أراد البحث العلمي املذهب

ا أن  ته، فإمى ذلك عىل مرأى ومسمع الناس، بل يف اللقاءات العلمية، فالكل يستدل ويطرح أدلى

يقتنع أو ال، فمثل هذا ال إشكال فيه، ولكن بالرغم من كل هذا، فهناك أمور مشرتكة، وهناك 

ة.. فللعامل الشيعي نفوٌذ بني أهله، وكذلك للعامل السنىي  مهوٌم مشرتكة تتطلىب عالجات مشرتك

يوجد   نفوٌذ بني أهله، وعليهام االستفادة من هذا النفوذ من أجل رفع هذه املشاكل املشرتكة.. 

.. هؤالء سموٌم وجيب   اليوم من يستخدم سالح التكفري وال يستنكف أن يقول إنىني تكفرييى

ث يف  التخلىص منها وإخراجها من البيئة ا ق، فهنا كمن يتحدى ر ويفسى إلسالمية.. فبعضهم يكفى

ض لآلخرين، وهناك من يردى عليه، إنى هذا ما يريده العدوى  فإنى هذه   ..خطبه وعىل املنابر ويتعرى

املسؤولية املضاعفة التي ذكرهتا تشمل مجيع هذه اجلوانب، بدءًا من املسؤولية املعنوية وتربية  

 (1)ة يف القلب وانتهاًء إىل هذه األشياء(النفس وإجياد اخلشوع واخلشي

 ـ االهتامم بتحقيق األخوة بني املسلمني وغريهم:   2

التي يذكرها العلامنيون وغريهم ملعارضة احلكومة اإلسالمية ما   من أخطر الدعايات 

يطلقون عليه ]حقوق األقليات[، حيث يشيعون أن اإلسالم ال يوفر هذه احلقوق، بل يتعامل  

 سلمني بام ال يتناسب مع القيم اإلنسانية. مع غري امل

وهلذا نجد يف كلامت قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية الردود املختلفة النظرية والعلمية  

الدعاوى، ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني   ـ جوابا عن سؤال  عىل أصحاب هذه 

من جهة  )قبل انتصار الثورة ـ:    حول وضع األقليات الدينية يف ظل احلكومة اإلسالمية، وذلك
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ساءة  إأخرى نجد الدعايات اإلعالمية الواسعة لتشويه صورة احلكومة اإلسالمية واهتامها ب

السلطة الدينية لدى تسلمها  األقليات  لنرى هل    ، معاملة  األقليات  أولكن  تتعاملون مع  نتم 

ألكثرية الدينية معًا،  بصورة أفضل من اإلسالم؟ إنك اآلن تسحق وتدمر األقليات الدينية وا

  .. نك تسحق حقوق بني اإلنسان مجيعًا يف إيران.. فقد سلبت احلرية من املسلم وغري املسلمإبل  

كيف    : لأننا كثريًا ما ُنسإ  يف حني أن األقليات الدينية حتظى يف ظل اإلسالم باالحرتام واحلرية.. 

ن رس تكرار هذا السؤال هو  إي؟ وما أقيم احلكم اإلسالمإذا    ستتعاملون مع األقليات الدينية

قيم احلكم اإلسالمي فسيقتلون اليهود والنصارى والزرادشتيني دون أما إذا   كثرة ما لقنوا بأنه

متى وقعت مثل هذه املجازر يف ظل اإلسالم ويف بلد إسالمي مل تكن ..  متييز وبشكل مجاعي

قلية  منها؟! فمن هذه األ   حدأاألقليات الدينية يف حالة حرب ضده؟! بل ومتى قتل يف ظله  

مري املؤمنني )االمام  أالدينية كانت تلك املرأة اليهودية الذمية التي سلبوها خلخاهلا وملا سمع  

نه وقع يف  أل  ،سفًا، ما كان به ملومًا(أمسلاًم مات من بعد هذا    ؤاعيل( باخلرب، قال: )لو أن امر

ا  احلكم  هذا  ومثل  اإلسالم  هذا  فهل  اإلسالم،  محاية  األقليات  ظل  إىل  ييسء  إلسالمي، 

و..  الدينية؟!  الشاه  هلا  يروج  كلها دعايات  تشويه صورة أنصاره عرب  أهذه  أجل  من  بواقهم 

جانب خارج إيران من قل يف أذهان األاإلسالم وحكومته وعلامئه يف أذهان الناس، أو عىل األ 

قامة حكومة رجعية، رجعية  إحياء هلم بأن علامء اإلسالم يريدون  غري املسلمني والالدينيني، واإل 

 (1)إسالمية!(

اإليرانيني ـ بعد انتصار الثورة اإلسالمية ـ:  معية الزرادشت  وقال يف خطاب وجهه جل

ن اإلسالم تعامل دوما مع األقليات الدينية تعامال  أطمئن السادة من مجيع األقليات الدينية ب)أ

ياهم  إهنم كسائر األقليات جزء من شعبنا، ونحن وإ   ..وكانوا مجيعا مرفهنيإنسانيا وعادال،  
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رس هذا النرص الذي إن    نعيش معا يف هذه البالد وسوف يتحقق الرفاه لنا مجيعا إن شاء اهلل.. 

جيب أن حيفظ هو وحدة الكلمة.. نحن من موقعنا وأنتم من مواقعكم وسائر أبناء الشعب من 

عامر إيران التي  ا، نسعى مجيعا من خالل العمل والتعاضد فيام بيننا إليضأ خمتلف الفئات هكذا  

نكم مطالبون أهيا الزرادشتية بمواصلة عملكم كام كنتم  إكذلك ف  سلموها لنا اآلن وهي خربة.. 

سأل  أ رض وعليكم أن حتافظوا عىل وحدة الكلمة..  دوما بالعمل لصالح هذا الشعب وهذه األ

 ( 1) اإليراين(أبناء الشعب اهلل تعاىل التوفيق جلميع 

بل إن اإلمام اخلميني يدعو رجال الدين وخصوصا املسيحيني إىل تطبيق تعاليم أدياهنم  

يف   ـ  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  واالستكبار،  الظلم  مواجهة  عىل  حتث  وجهها رسالة  التي 

هنئ مجيع الشعوب  من جانبي أعليه السالم ـ: ) ميالد املسيح  هينئهم فيها بلقساوسة املسيحيني  ل

املسيحية من   الديانة  أتباع  املسيح، وأهنئ  السيد  بوالدة  املسيحية  واألمة  العامل  يف  املستضعفة 

كان   .. كان معجزة عندما ولدته عذراء بتول   .. كل يشء يف السيد املسيح كان معجزة  ..مواطنينا 

بال للبرشية  جاء  عندما  معجزة  كان  صبيًا..  املهد  يف  تكلىم  عندما  والصفاء  معجزة  سالم 

مجيع األنبياء هم معجزة، واجلميع جاءوا لرتبية البرش، يريدون أن يسري البرش يف    .. واملعنوية

وأخوة وصفاء  سالم  يف  البرش  يعيش  وأن  املستقيم  املرسلني    ..الرصاط  واجبات  هي  هذه 

وعىل علامء  اإلهليني الذين جاءوا لألرض كي يسموا باإلنسان من هذا العامل إىل العامل األعىل.. 

األديان كلىهم، علامء الدين املسيحي، وعلامء الدين املسلمني، وعلامء اليهود، ومجيع علامء الدين 

م والواجب ذلك هو التبعية التامة لألنبياء الذين جاءوا لرتبية البرش    ..هو دعوُة الناس إىل رهبى

 (2)(فراد البرشأرساء السالم والصفاء بني إو

 

   155، ص: 6، ج املصدر السابق( 1) 

   323، ص: 11، ج املصدر السابق( 2) 



194 

 

لقد  ادعاء االستكبار العاملي انتامءه للمسيح عليه السالم أو املسيحية، فقال: )ثم رد عىل  

ابتليت شعوب العامل اليوم بالقوى العظمى التي هي قوًى شيطانية تقف يف وجه األنبياء وال  

تعاليمهم  بنرش  العظمى    .. تسمح  القوى  أن  هي  خاصة  بميزة  املسيحي  الدين  علامء  ويتمتع 

املسيح عي  تدى تبارك مسيحية  اهلل  تعاليم  نقض  تعمل عىل  التي  العظمى هي  القوى  ية، وهذه 

علامء الدين املسيح مكلفون    ..وتعاىل التي علىمنا األنبياء مجيعًا وخالفًا لتعاليم عيسى املسيح

لفون أن يكافحوا هذه القوى التي تعمل   بحسب تعاليم املسيح وبحسب تعاليم اهلل العظيم، مكى

املسيحإىل    جيب إرشاد هؤالء  ..اء وسبيل املسيحخالفًا ملسرية األنبي جيب أن يرشدوا   ..دين 

 (1)(الشعوب املسيحية كي ال يتبعوا هذه القوى التي تعمل خالفًا للمسيح 

ثم وجه خطابه إىل رجال الدين املسيحي بإنقاذ املسيحية من ذلك االستغالل اليسء من  

علامء الدين املسيحي عليكم إنقاذ املسيح   أنتمطرف املستكربين وأدواهتم التضليلة، فقال: )

املسيحيني   الدين  بعلامء  عينه  تقر  املسيح  له،  أوجده رؤساء مجهوريتكم  الذي  املأزق  من هذا 

نه يدرس األوضاع، ويراقبكم، لكي يرى ماذا تفعلون مع إوسائر الرشائح، املسيح يريد ذلك،  

البرش  مع  هكذا  يفعلون  الذين  التطرى   ..الظاملني  تم  يف  إىل    احلديث أو    قهل  اجلرائم  هذه 

كنائسكم؟ هل قام البابا باستنكار هذه املامرسات؟ هل كان البابا الذي قام باستنكار عملنا يف  

خصوص الرهائن حسب ما جاء يف الصحف هل كان يعرف من هؤالء وما هم عليه؟ هل  

الدين املسيحي؟ علامء  أكرب    استنكار أعامل شعب مستضعف هو من شأن عامل دين يعترب نفسه 

هل استنكار عمل هؤالء الذين رزحوا حتت الظلم مخسني عامًا، حتت ظلم القوى الكربى التي  

املسيحية عمل صحيح؟ وهل استنكر هذه األعامل يف وقت ما؟ إىل    تنسب حكوماهتا نفسها 

ح هل استنكر علامء الدين املسيحيى هذه األعامل واملامرسات التي تناقض تعاليم عيسى املسي
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باريس وتزامنا مع عيد ميالد    ،سالم اهلل عليه أعلىنا يف  إننا  هل استنكروا مثل هذه األعامل؟ 

مل   البابا  إن  قيل:  أشياء، ولكن مع األسف  املظامل، وكتبنا هنالك  املسيح، وحتدثنا هبذه  السيىد 

؟ ملاذا  يسمح بنرشها، ملاذا جيب أن يتعامل عامل دين مسيحي رفيع املستوى مع املظلومني هكذا

  .. جيب أن يقوم علامء الدين املسيحي باستنكار أعامل املظلومني واإلعراب عن دعمهم للظاملني 

هل أنتم ال تعلمون هبذه اجلرائم التي حدثت هنا؟ أمل تعلموا أنى شعبًا هُنبت خرياته ورسقت  

ة )عىل   مدى مجيع مصادره وبقي جائعًا؟ أمل تعلموا أهنم مارسوا الضغوط عىل شعب سنني عدى

عامًا( ومارسوا عليه شتىى أنواع العذاب واملشقة، وتقاسموا مجيع أمواله مع احلكومات    50

لتعاليم مجيع األنبياء والسيد املسيح مجىد  الكبرية؟ أال يعلم علامء الدين املسيحيون أنه خالفًا 

لنرش العدالة،    الذي جاءعليه السالم  كارتر أموال اإليرانيني، مجىدها يف مجيع البنوك؟ هل عيسى  

ويسعى لكي ينعم هبا البرش، وأنتم مكلىفون بالعمل بام قاله املسيح وإرغام الظاملني عىل القيام  

احلظر االقتصادي الذي حياول كارتر تطبيق مفهومه أنى  أن    بعملهم يرىض هبذا؟ هل تعلمون

البابا هب..  يموت مخسة وثالثون مليون نسمة من اجلوع؟ يعلم  نتساءل هل  املسائل  واآلن  ذه 

أن املعلومات التي تصل إليه مغلوط فيها؟ إن كان عىل علم، فوا آسفاه علينا وا أو    ويردى علينا؟

أوضاع  فبئس  مطىلعًا  يكن  مل  وإن  املسيح،  دين  علامء  عىل  وواأسفاه  املسيحية،  عىل  وآسفاه 

 (1)(الفاتيكان

وبناء عىل هذا نراه يف لقاءاته مع الوفود املختلفة من املسلمني وغري املسلمني يذكرهم  

العامل،   طيبة مع كل شعوب  إقامة عالقات  يف  تأمل  وأهنا  اإلسالمية،  للثورة  اإلنساين  بالبعد 

قوله يف حديث مع وفد من   األمثلة عىل ذلك  املستضعفني، ومن  إن  : )يوغوسالفيا وخاصة 

ضة إسالمية، والنهضة اإلسالمية هنضة إنسانية، ولو أن شعوب العامل اطلعت  هنضة إيران هن
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  كانت هي نفسها بعيدة عن اإلنسانية.. إذا    عىل عمق هذه النهضة فإهنا ستؤيدها وتدعمها، إال 

إن احلكومة اإلسالمية تتطلع لتحقيق السعادة للبرشية، وأن حييا اجلميع يف سالم ورخاء إىل  

البعض  بعضها  واحلكومة  جوار  الدول،  مجيع  مع  طيبة  عالقات  إرساء  إىل  يتوق  اإلسالم   ..

اإلسالمية تفكر بإقامة عالقات سليمة ومتفهمة مع الشعوب واحلكومات األخرى قائمة عىل  

املتبادل.. سلوكها   االحرتام  يتسم  حكومة  إجياد  يف  يتلخص  اإلسالمية  اجلمهورية  هدف  إن 

ئة وأخرى أو طبقة وأخرى عدا االمتيازات اإلنسانية التي  بالعدل مع كل الفئات، ال متيز بني ف

شكاًل   إيران  يف  إسالمية  مجهورية  إقامة  من  ومتكنا  التوفيق  لنا  كتب  وإذا  فئة..  كل  تتمتع 

ومضمونًا، وتشكيل حكومة إسالمية بكل ماحتمله هذه الكلمة من معاين، فإهنا ستكون قدوة 

بمعناه الديمقراطية  وستتحقق  الدول،  استغفال  جلميع  عىل  القائم  بمعناها  وليس  احلقيقي  ا 

اهلل..  شاء  إن  هذا  كل  وسيتحقق  الشعوب    اآلخرين..  مجيع  مع  عالقاتنا  تكون  أن  نأمل  إننا 

لدينا عالقات طيبة   قائمة عىل أساس حسن اجلوار والنوايا احلسنة، وأن تكون  واحلكومات 

 ( 1) قائمة عىل االحرتام املتبادل مع مجيع الدول(

االستكبار   بالرباءة من  املرتبطة  اخلاطئة  املفاهيم  يصحح  اخلامنئي  اإلمام  نجد  وهكذا 

 واملستكربين، وأهنا خاصة بأئمتهم وقادهتم، ال بالشعوب املستضعفة املغلوبة عىل أمرها. 

( ـ:  اإلعداد  لرضورة  ذكره  بعد  ـ  خطبه  بعض  يف  أن  يقول  نريد  إنىنا  نقول  أن  حسٌن، 

م ونسري ك، نتقدى ؟ وهل    نتحرى لألمام، هل يعني هذا الدعوة للحرب من قبل النظام اإلسالميى

يعني أنى النظام اإلسالميى لديه نيىة الصدام )التحدي( مع مجيع الشعوب ومع كل دول العامل؟  

عب اإليراينى ومن مجلتهم )ما يصدر( من الفم   حيث ُيسمع هذا الكالم أحيانا من أعداء الشى

ور يف النظام الصهيوين، حيث يزايدون بأنى إيران هي هتديد لكل  النجس لكلب املنطقة املسع 
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العامل، كال، هذا كالم العدو وهو النقطة املقابلة متامًا للمنهج اإلسالميى نقطة هتديد كل العامل  

ر إلرسائيل   إنام هي قوى الرش والعدوانية والتي مل ُتظهر إالى الرش، ومن مجلتها ذلك النظام املزوى

نبي  وبعض داعميه الذي تعلىمه من  الدرس  القرآن،  النظام اإلسالميى درسًا من  تعلىم  .. لقد 

آخر درس  إنه  املؤمنني،  أمري  ومن  املزعوم:    ، اإلسالم  التهديد  بِاْلَعْدِل  ﴿وليس  َيْأُمُر  اهللََّ  إِنَّ 

ْحَسانِ  ن نحسن العدالة واإلحسان وفعل اخلري.. قال أمري املؤمنني بأنه جيب أ  [ 90]النحل:   ﴾َواإْلِ

ا نظري لك يف اخللق( فهو إما أخ إسالمي أو إنه إنسان،  )للجميع فهم   ا أخ لك يف الدين وإمى إمى

إننا نريد أن نخدم مجيع الناس وأن نمنحهم املحبة، إننا نريد إقامة    ..هذا هو منطق اإلسالم

مع ـ  كي  عالقات صداقة وحمبة مع كل الناس الشعوب، ال عداء لنا أبدًا حتى مع الشعب األمري

عب اإليراينى ونظام   أن احلكومة األمريكية حكومة مستكربة ومعادية وسيئة وحاقدة عىل الشى

هو مثل بقيىة الشعوب، وإنى النقطة املقابلة لنظام اجلمهوريىة اإلسالمية    ـاجلمهوريىة اإلسالمية  

نا نخالف  إن جهة خصومة النظام اإلسالميى مع النظام االستكباري، هي إن  هي االستكبار..

 ( 1)(االستكبار، نحن نحارب االستكبار

ينبغي أن تكون  : ) عضاء التعبئة يف اهليئة العلمية للجامعاتويقول يف خطاب وجهه أل

النظرة إنسانية، اإلنسان الذي يمتد عىل كل هذا العامل الواسع: إما أخ لك يف الدين أو نظري لك 

إن األماين التي نحملها اليوم    لشمولية والسعة..يف اخللق، فعىل هذه النظرة أن تتوجه إىل هذه ا

بشأن هذا البعد الوسيع هي أماٍن ال يرفضها أي شعب واٍع أو عامِل صالح أو سياس منصف..  

إننا دعاة إزالة نظام التسلىط واهليمنة الذي يقوم عىل رابطة اهليمنة ووجود املتسلِّط واملتسلَّط  

متسلىطة مئة باملئة ال يرفض هذا األمر، وعليه ففي    عليه، فحتى من يعيش يف دولة حكومتها 

وكذلك   .. العالقات الدولية ال ينبغي أن تكون العالقة مبنية عىل وجود مهيمن ومهيَمن عليه 
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بعد  وخاصة  هلا،  هتديدًا  ال  البرشية  أمن  أجل  من  يكونا  أن  ينبغي  العلم  واستخدام  العدالة 

هذا، وخصوصًا يف القرن األخري، فإن الكثري مما  العصور احلديثة، من عرص النهضة إىل يومنا  

أنجز عىل صعيد العلم بدل أن يكون لرفاهية وأمن البرشية كان هتديدًا هلا، إما أنه كان هتديدًا 

الدوليني   الناهبني  جيوب  وتعبئة  االستهالك  عىل  وتشجيعًا  األرسة  أو  األخالق  أو  للروح 

 (1)وأصحاب الرشكات والكارتالت ومؤسسيها(

: ) و ال ينبغي اعتبار هذا الكالم  يقول يف خطاب آخرـ  بعد ذكره للمستكربين وتسلطهمـ 

نحن   .. يىة بسبب متايزها اجلغرايفى إنسانمناصبة العداء للغرب، نحن ال نكنى العداء أليىة جمموعة  

اإلمام   قاله عن  عيلى  تعلىمنا من  الدين   اإلنسانما  أٌخ لك يف  ا  إمى اخلأو    أنىه:    .. لقنظرٌي لك يف 

م والعدوان والفساد واالنحطاط األخالقيى   اعرتاضنا إنىام هو عىل الظلم واالستكبار والتحكى

 ( 2)(والعميلى الذي متارسه القوى االستعامريىة واالستكباريىة ضدى شعوبنا 

له   نداء  يف  االعتداء عىل ويقول  يف    إثر  الكريم  )أمريكا القرآن  األمة  :    اإلسالمية أيتها 

رة وامُلستنَكرة للقرآن املجيد يف   ، والتي حدثت يف ظل غطاء  أمريكا الكربى اإلهانة اجلنونية املنفى

أفراد الرشطة لذلك البلد، حدث مرير كبري ال يمكن اعتباره جمرد ترصف أبله صدر عن حفنة  

التافهني املرتزقة  األشخاص  سنوات    .. من  منذ  جعلت  مراكز  قبل  من  مدروسة  خطوة  إنه 

والقرآن  اإلسالم  وحماربته ضمن جدول أعامهلا، وراحت حتارب  اإلسالم  التخويف من    سياسة

من سلسلة  أخرى    إهنا حلقة   .. والعملياتيةعالمية  الكريم بمئات األساليب وآالف الوسائل اإل

الدنامركي   الكاريكاتري  رسام  بخطوة  واستمرت  رشدي،  سلامن  املرتد  بخيانة  بدأت  خمزية 

األفال وعرشات  اليوماخلبيث  ووصلت  هوليوود،  يف  املنتجة  لإلسالم  املعادية  هذا إىل    م 
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 ( 1)  (االستعراض املستنَكر

لكنه مع هذا نبه إىل أن الذي قام هبذا ليس الشعوب، وإنام املستكربون املتآمرون عىل  

دراسة سياق الرش هذا، والذي ترافق يف األعوام األخرية مع عمليات  الشعوب، قال يف ذلك: ) 

أن    إجرامية  يف  للشك  جماالً  ترتك  ال  وباكستان،  ولبنان  وفلسطني  والعراق  أفغانستان  يف 

املخططني له وغرفة قيادته يف يد رؤساء نظام اهليمنة وتديرها غرفة سوداء هتيمن عليها أفكار  

واملنظامت األمنية والعسكرية    مريكيةالصهاينة والتي تتمتع بأكرب قدر من النفوذ يف احلكومة األ

األوروبية  كية مرياأل احلكومات  وبعض  الربيطانية  احلكومة  يف  التي    ..وكذلك  اجلهات  إهنا 

يزداد يومًا بعد يوم اإلشارة إليها بأصبع االهتام يف الدراسات املستقلة والباحثة عن احلقيقة فيام 

سبتمرب  من  عرش  احلادي  يف  األبراج  عىل  باهلجوم  للرئيس    .. يتعلق  احلدث  ذلك  وفرى  وقد 

املجرم يف حينه ذرائع اهلجوم عىل أفغانستان والعراق، فأعلن عن احلروب الصليبية،  األمريكي  

وقد أعلن نفس هذا الشخص باألمس حسب ما أفادت التقارير أن احلرب الصليبية اكتملت  

 ( 2)(الساحة إىل  بدخول الكنيسة

( فقال:  واملسيحيني،  املسلمني  بني  رصاع  إحداث  هو  ذلك  من  اهلدف  أن  ذكر  إن  ثم 

واملسلمني يف املجتمع اإلسالم  أن تصل مواجهة    ـمن جهة  ـ  اهلدف من العمل املقزز األخري هو  

املستويات الشعبية العامة، وتتخذ صبغة دينية بدخول الكنيسة والقساوسة فيها، إىل    املسيحي 

من رصيدًا  جهة  وتكتسب  ومن  الدينية،  والنزعات  أذهان أخرى    العصبيات  تنرصف  أن 

امل  قضايا  الشعوب  عن  الكبري،  االعتداء  هذا  من  واجلرحية  الغاضبة  ومشكلة  اإلسالم  سلمة 

 (3)(الرشق األوسط
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الشعوب،   بني  التفرقة  وسائل  كل  استعامل  يف  للمستكربين  الطويل  بالتاريخ  ر  ذكى ثم 

 ( طويل  فقال:  سياق  من  مرحلة  هو  إنام  معني،  وتيار  لسياق  بداية  احلقود  العمل  هذا  ليس 

ملحاربة األمريكياإلسالم    ومستمر  والنظام  الصهيونية  زعامء    ..بزعامة  كل  اآلن  جتمع  لقد 

وذي املعنويات، والقرآن كتاب    اإلنساندين حرية  اإلسالم    اإلسالم.. الكفر وأئمته ليقفوا أمام  

اإلبراهيمية    ديانمن واجب كل طالب احلرية يف العامل وأتباع كل األ  .. الرمحة واحلكمة والعدالة

القذرة بكل أساليبها املقززة والكرهية  اإلسالم  جانب املسلمني يف سياسة حماربة    إىل  إن يقفوا

ال يمكن لساسة النظام األمريكي بترصحياهتم املخادعة اخلاوية تربئة أنفسهم من هتمة    .. هذه

البشعة  الظاهرة  منذ سنني وكل مقدسات وحقوق وحرمات ماليني املسلمني    .. مواكبة هذه 

مئات اآلالف    .. نستان وباكستان والعراق ولبنان وفلسطني ُتسحق وُتنتهك املظلومني يف أفغا 

من  واآلالف  التعذيب،  وحتت  األرسى  والرجال  النساء  من  اآلالف  وعرشات  القتىل،  من 

األطفال والنساء املختَطفني، وماليني املعاقني واملرشدين واملشتتني، ضحايا أي يشء؟ ورغم  

ن املسلمني يف وسائل اإلعالم العاملية الغربية عىل أهنم مظهر  كل هذه املظلوميات ملاذا ُيظهرو

باعتبارمها خطرًا عىل البرشية؟ من يصدق أن هذه املؤامرة الواسعة  اإلسالم العنف، والقرآن و

احلكومة   داخل  الصهيوين  اللويب  مساعدة  دون  من  عمليًا  ذ  وتنفَّ جتري  أن  يمكن 

 ( 1) (؟!مريكيةاأل

جيب  فيه بعض املسلمني من ربط ما حيصل بالكنيسة، فقال: )  ثم نبه إىل خطورة ما وقع

أن نعلم مجيعًا أن احلدث األخري ال صلة له بالكنيسة واملسيحية، وينبغي عدم سحب الترصفات  

دينهم ورجال  املسيحيني  عىل  واملرتزقة  احلمقى  القساوسة  من  حلفنة  نحن   ..االستعراضية 

النزاع بني املسلمني    ..األخرى  ديانأعامل مماثلة ضد مقدسات األإىل    املسلمني لن نبادر إطالقاً 
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واملخططون هلذه املرسحية اجلنونية، والقرآن   عداء واملسيحيني عىل املستوى العام مما يريده األ

 (1)(يريد منىا أن نقف يف اجلهة املعاكسة متامًا هلذا اليشء 

املشكلة  )  رش الفرقة بني الشعوب:وقال يف خطاب آخر ينبه فيه إىل خمططات األعداء يف ن

أنىنا نحن املسلمني أحيانًا، ال نعرف ما هي املُخطىطات بالشكل الدقيق، لذا نصبح  تكمن يف 

اماإلسالمولألسف هذا ما اْبُتيل به العامل    ..ُجزءًا منها  هو بثى    عداءفُمخطىط األ  ..يى هذه األيى

املسلمني بني  األ  .. الُفرقة  إثارة   عداءوخُمطىط  املسلمني   هو  بني  املذهبيىة  وخُمطىط    .. النىعرات 

ة    عداءاأل األمى ُوْجَهة  َحْرُف  واأل  اإلسالمية هو  اخلصوم  الرأسامليىة    عداءعن  أي  احلقيقيىني، 

يى  اإلسالم يف يوم من األيام، ناهض العامل  ..  أماكن أخرىإىل    الفاسدة امُلفسدة، والصهيونيىة، 

ا مل  يف  عداءالصهيونيىة الغاصبة، فوصفها األ ا ُمعاداٌة للساميىة )اليهوديىة(، مع أهنى  دعاياهتم، إهنى

ول   الدى يف  اليهود  يعيش  إذ  كذلك،  األخرى  ةيى اإلسالمتكن  الديانات  أبناء  من  كغريهم    ـ ، 

و املسيحيىة  ة،  بعضاً إىل    ـ   اإلسالميةاليهوديى بعضهم  اليهود    ..جانب  وطننا،  يف  اليوم  يعيش 

املسألة    اإلسالم.. باع الديانات األخرى، معًا يف ظلى أمن  واملسيحيون واملسلمون، وبعض أت

واملحتلىة،   الغاصبة  الصهيونيىة  مناهضة  قضيىة  فون  وحُيرى يكذبون  فهم  الساميىة،  معاداة  ليست 

ا معاداة للساميىة لكنى الغرب نفسه، قد اْبُتيل اليوم بمعاداة   ، والظاملة والقاسية القلب، عىل أهنى

لإلسالم  اإلسالم   اإلهانات  هون  يوجى الىذين  وُيؤازرون  الدعم،  مون  ُيقدى وهم  واملسلمني، 

 ( 2) (، وهي موجودة عندهماإلسالمهذه هي معاداة  ، وللرسول األعظم

 ثالثا ـ توفري احلرية املسؤولة: 

وهي من القيم التي اهتم قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية بالدعوة هلا والتأصيل ملفهومها  
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ها وضوابطها، ال بسبب تلك اهلجامت التي يشنها احلاقدون واملستكربون عليهم، وإنام وحقيقت

 لكون ثورهتم أصال قامت ألجل التحرر من االستبداد واهليمنة والظلم. 

 ولذلك نرى يف أحاديثهم عنها كال اجلانبني: 

وااألول  العاملي،  االستكبار  إليها  يدعو  التي  املزيفة  احلرية  دعاة  عىل  الرد  عىل  :  لتي 

 أساسها يتهم إيران باإلخالل هبا. 

مع  الثاين  تتعارض  وال  اإلنسان،  مع  تتناسب  والتي  احلقيقية،  احلرية  مفهوم  بيان   :

 املسؤولية. 

 وسنتحدث عن أحاديثهم يف كال اجلانبني يف العنوانني التاليني:

 ـ الرد عىل دعاة احلرية املزيفة وبيان أوهامهم حوهلا:   1

أنكر   الفهوم  مثلام  املختلفة  ومنظامته  الغرب  عىل  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة 

والتطبيقات املرتبطة بحقوق اإلنسان، نراهم كذلك ينكرون عليهم فهمهم للحرية، واملعايري  

الكونية   الرؤية  عىل  ال  اإلحلادية،  املادية  الفلسفات  عىل  تنبني  والتي  هلا،  يضعوهنا  التي 

ال باإلضافة  شاءوا،  التوحيدية..  ملن  احلرية  يمنحون  فلذلك  والتسلط،  اهليمنة  عىل  نبنائها 

 ويمنعوهنا من شاءوا. 

ينادي للحرية   ينتقد فيه من  له  ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف خطاب 

( الغريب:  الغربية بمفهومها  احلرية  يريدون  بالغرب،  متأثرون  باحلرية  ينادون  الذين    ..هؤالء 

حدثون عن الديمقراطية، إهنم يتطلعون للديمقراطية الغربية، يريدون احلرية  هؤالء الذين يت

اإلباحية أي  بالغرب  ..الغربية  املتأثرين  مجلة  من  هؤالء  تناول  إ  ..إن  يف  حرة  الصحف  ن 

املوضوعات، وطرح املسائل، ولكن هل هي حرة يف اإلساءة مثاًل إىل مقدسات الناس؟! حرة  

ن مثل هذه احلرية ال يمكن أن ُتقبل، حرية التآمر  إ  ..ام الناس؟يف سبى الناس؟..! حرة يف اهت

كانت إحدى الصحف تريد التآمر ضد الشعب بنرش األمور املناهضة  إذا    ..ال يمكن أن ُتقبل
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الشعب،  خيدم  ما  نرش  وعدم  الشعب  أعداء  إذا    ملسرية  طريق  يف  والسري  التآمر  تريد  كانت 

ج ألعامل أعداء الشعب و  تكتب ما خيدم أعداء الشعب، فإن مثل هذه احلريات  الشعب، فرتوِّ

 ( 1)(ال يمكن لشعبنا أن يقبلها 

ثم نبه إىل أن احلرية احلقيقية يف ترك الشعب واختياره، والشعب اإليراين مل خيرت عندما  

( يقول:  اإلسالم،  سوى  املستبدين  عىل  تلك ثار  وكل  التضحيات،  تلك  كل  بذل  شعبنا  إن 

املعاناة وأطلق كل تلك الرصخات، إنام فعل ذلك من أجل اإلسالم،  الدماء، وحتمل كل هذه  

فالناس يريدون اإلسالم، لو مل يكن اإلسالم لكان الوضع اآلن ال خيتلف عام كان يف السابق..  

فالناس ال يضحون ويبذلون دماءهم من أجل أمور أخرى غري اإلسالم.. إن الناس يطلبون 

ألي   .. شخاص يطلبون مني الدعاء هلم بالشهادةأأتيني  الشهادة وحتى هذه اللحظة ما زال ي

اإلسالم؟  غري  آخر  يشء  يتحقق  أن  أجل  من  الشهادة  يريدون  هل  الشهادة؟  يطلبون  يشء 

ديمقراطية غربية مثاًل؟ حرية مثل حرية مثلام هي يف السوفييتي؟ حرية عىل النمط األمريكي؟ 

اإلسالم؟  يريدون  كانوا  ين..  أم  لكان  اإلسالم  احلرية مجيعهم  لوال  ينادون  الذين  بغي هلؤالء 

إن اإلسالم هو الذي أخرج   ..لكان ينبغي هلم أن يعيشوا إما يف أوروبا أو يف املناطق النائية!

خذوا يرددون الكالم  أ واآلن وقد فسح هلم املجال فإهنم    ،هؤالء من عزلتهم وأعادهم إىل البلد

اإلسالم   فعله  ما  إن  اإلسالم..  ملسرية  السجون،  املخالف  من  أخرجكم  حرركم،  أنه  هو 

دماء   سفكت  حتى  تنتظرون  وجلستم  اخلارج  إىل  سافرتم  الذين  أنتم  منفاكم،  من  وأعادكم 

الناس هنا، واآلن سنحت لكم الفرصة وعدتم إىل إيران.. إن الذي فعله اإلسالم هو أنكم اآلن 

ضد   الشكوك  إلثارة  اإلسالم!  ضد  للتحدث  احلرية  تنتهزون  ولكن  حرركم!  أحرار  الذي 

وإذا حتدث أحد    .. تنتهزون احلرية لتقولوا كل يشء إال اإلسالم، تتكلموا بكل يشء إال اإلسالم 
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ومجيع  واملجالت  الصحف  إن  هكذا..  الوضع  يكون  أن  ينبغي  ال  هتامجونه!..  اإلسالم  عن 

املطبوعات يف أي بلد، جيب أن تكون يف خدمة الشعب، جيب أن تكون مرشدة للشعب، جيب  

الشعب ال أن تعمل بام خيالف مسري الشعب  تنتهج   ؛أن تيضء مسري  العامل  ففي أي مكان يف 

وسائل اإلعالم والصحافة مسريًا ينسجم مع مسري الشعب وال تتخلف عنه، وهذا ملصلحتها 

 (1)ومصلحة البلد(

لوسائل   املتاحة  احلرية  استغالل  أرادت  التي  اجلهات  لبعض  وجهه  آخر  خطاب  ويف 

إنني أحذر الصحفيني، اإلذاعة والتلفزيون، اجلامعات  يف نرش الفتن والفوىض، قال: ) اإلعالم 

اآلن نشاطها  متارس  بدأت  الشعب  إذا    ..التي  توجهات  عىل  فليتعرفوا  البلد،  خدمة  أرادوا 

الشوارع واهلتاف )اهلل   إىل  الشعب للنزول  التي دفعت أبناء  البواعث  وتطلعاته، وليتأملوا يف 

والتضح  بشباهبمأكرب(،  يريدون   ..ية  كانوا  اإلسالم..  أجل  من  كان  لقد  هذا؟  حصل  ملاذا 

اإلسالم، مل تكن املسألة فقط أننا نريد احلرية، فاحلرية بدون اإلسالم ال تريدها إيران، ال يريدها 

لتكن احلرية ولكن مثل اإلحتاد السوفييتي؟   .. شعب إيران، إن الشعب اإليراين ينشد اإلسالم 

ولكن مثل دولة أخرى؟ أجنبية؟ متى كان شعبنا يريد مثل هذا؟! إن هؤالء السادة  لتكن احلرية  

ءهم، جيب أن يكون ا خمطئون وال أقول خائنون، وإنام أقول خمطئون، عليهم أن يتالفوا أخط

 ( 2)اجلميع متحدين مع بعضهم، مثلام حققوا باحتادهم ما هم فيه اآلن(

، وكان جلمع  أة يف التاريخ اإليراين احلديثدور املروقال يف خطاب آخر حتدث فيه عن  

والطالباتم املعلامت  )ن  رضا(    ال :  )حممد  يريدها  كان  التي  احلرية  ما  نعرف  أن  من  لنا  بدى 

وأولئك الذين ينهجون هنجه؟ وما هو دور النساء يف عرص الشاه وما قبله وبعده؟ إن من يقرأ  

 

 .381، ص: 7، ج املصدر السابق( 1) 

 .382، ص: 7، ج املصدر السابق( 2) 



205 

 

صيلة قبل النظام البهلوي،  أران حركات  تاريخ السنوات املائة األخرية يعرف أنه كانت يف إي

الفعاليات   يف  الرجال  مع  النساء  سامهت  الدستورية(  و)احلركة  التنباك(  )حتريم  حركة  ففي 

لقد كانت النساء يف املجتمع يشاركن الرجال يف النشاطات السياسية واالجتامعية   ..واألنشطة

ورة التي قام هبا املسلمون كيف  وبعد سقوط الشاه الحظتن مجيعًا يف هذه الث   ومشاكل البالد 

كانت النساء سبىاقات، بل كانت قيمة نشاطاهتن يف هذا املضامر تفوق قيمة نشاطات الرجال!  

قدرات   مما ضاعف من  والدبابات  املدافع  أمام  الشوارع  يف  يتظاهرن  األخوات  كانت  حيث 

 ( 1)الرجال(

يف عهد النظام  ع إليها، فقال: )ثم قارن ذلك باحلرية التي كان يدعو الشاه النساء واملجتم

إن  نشاط؟!  من  للنساء  كان  ماذا  والرجل(  املرأة  )حرية  هيتفون  كانوا  حيث  الشاهنشاهي 

الفعاليات التي شاهدناها من النساء كانت تتمثل باجتامع عدد منهم للذهاب إىل قرب رضا خان 

يف  يفكرن  ال  حررهن!  إياهن! فكيف  ليشكرنه عىل حتريره  مبتذلة  التي    وبصورة  احلرية  نوع 

قالم اليوم يكتبون مقاالت  منحها هلن! إهنم كانوا يريدون نوعًا خاصًا من احلرية، وإن محلة األ 

والتي   الغرب  أتت من  التي  احلرية  احلرية!  بنفس تلك  الدين، مطالبني  ضد اإلسالم وعلامء 

الذي حترض فيه    حرارًا بالشكل أفساد الشباب! إهنم يريدون أن يكون الرجل واملرأة  أمليت إل

لقد أوجدوا ذلك الوضع، وهم  ..  املرأة املجالس وتالحقها نظرات السوء من قبل الرجال!

شاعة الفحشاء! ففي  إيريدون جر أخواتنا والشباب ورجالنا إىل الفساد والضياع! إهنم يريدون  

 املسائل  زمان الشاه، الذي كان عرص )حرية املرأة(، أي امرأة كانت تستطيع قول كلمة واحدة يف 

الراهنة؟ وأي رجل كان بإمكانه أن يكتب كلمة واحدة عن املشاكل التي يعاين منها الشعب  

جنبية واملحلية؟! وأي من صحفنا كانت حرة؟! أين كانت احلرية يف  جراء تسلط األيدي األ 
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  والتلفزيون؟! وأين كان الناس والشباب واجلامعيون وطلبة العلوم الدينية أحرارًا؟!  ذاعةاإل

لقد كانت احلرية الواقعية املفيدة للمجتمع مسلوبة خالل السنوات اخلمسني هذه! فلم تكن 

 (1)لدهيم احلرية للتحدث بكلمة واحدة عام يعانيه الشعب عىل يد احلكومات العميلة!(

( : إن احلرية التي كانوا يريدوهنا  وقالـ  يصف احلرية التي كان الشاه يدعو إليها ويوفرهاـ 

مل تكن حرية وإنام فساد الشعب! قسموا احلرية    ـ  خاصة يف عهد الثاين  ـ ضا خان وابنه يف عهد ر

إىل قسمني أحدمها حرية الصحافة واإلذاعة والتلفزيون واألقالم واخلطابة والكتب التي جيب  

أن تكون يف صالح البالد، إالى أهنا كانت حتت الرقابة بكاملها ومل تكن هناك أية حرية! فكانت  

لقد حطموا األقالم وقطعوا األلسن ومل يكن ..  ة النافعة ملصلحة بالدنا مسلوبة بالكامل احلري

ألحد احلق يف أن ينبس ببنت شفة.. وكان كل ما يقال وكل ما تكتبه الصحافة ويبث يف اإلذاعة  

والتلفزيون ينبغي أن يكون يف مدح شخص واحد قد ضيىع كل ما لدينا! ولكن كان هناك نوع 

بواب دور السينام مع ذلك الوضع الذي كانت عليه بحيث لو  أرية، يعني فتح  واحد من احل

عىل  مفتوحة  والفحشاء  القامر  مراكز  وكانت  وضاعوا!  لفسدوا  أيام  عدة  عليها  شبابنا  تردد 

ال   الذي  بالقدر  كانت  أواخر شمريان  حتى  طهران  من  الفساد  مراكز  إن  ويقال  مرصاعيها، 

و األقالم  إن  بل  تقصيها!  للبالد  يمكن  املرضة  احلريات  من  النوع  هذا  من  زادت  الكتابات 

 (2)لقد رضب هذا األب وابنه الرقم القياس للفساد!( .. والشعب 

التحرر من التبعية  وقال يف خطاب آخر وجهه لبعض اجلهات العلمية يدعوهم فيه إىل  

نقاذ العقول  إيقع عىل عاتقكم أنتم املعلمون، وكل من يعمل يف حقل الرتبية والتعليم  : )الثقافية

فإذا   ؛ املتغربة جراء بقائها طيلة مخسني عامًا ونيف حتت نري احلكومة اجلائرة وسلطة األجانب
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أردتم أن تشقوا طريق النجاة لشعبكم، فالبد من البدء بالثقافة واجلامعات، وطاملا كنا مرتبطني  

التي ذكرمتوها ف الثقايف    ..كريًا باألجانب فلن نستطيع أن نتخلص من الصعوبات  اإلصالح 

يف طليعة   هو  الغربية  التبعية  من  لنفسه    اإلصالح..ولويات  أوحترر شبابنا  حيتفظ  الغرب  إن 

ر البعض منها إىل الدول الرشقية مع جرائم ال حتىص(  (1)بالكثري من األمور املفيدة، ويصدى

إلينا باسم )العلم( أو  م بعض األمثلة عىل ذلك، فقال: )ثم رضب هل إنى الذي ُيصدر 

)الثقافة(، أو باسم )الرقي والرفعة(، هو غري الذي حيتفظون به ألنفسهم، إهنم يفكرون بطريقة  

فإذا الحظتم قبل عدة أيام نرش يف إحدى املجالت أو اجلرائد    ؛أخرى من أجل الدول الرشقية 

نوع يف أمريكا ولكن تصديره مسموح إىل دول العامل الثالث! األطباء الذين أن الدواء الفالين مم

فيها،  بالعمل  هلم  ُيسمح  ال  منها  الشهادات  وينالون  األجنبية  الدول  يف  دراساهتم  ينهون 

ويقولون هلم اذهبوا واعملوا يف بلدانكم، ألن مستوى الدراسة التي يتلقاها شبابنا هناك، وهم  

موجود من  هو  حاطة بالتقدم العلمي، مستوى ناقص باملقارنة مع ما  لإل  حيسبون أهنم يذهبون 

ومثل هذا   ..ألهنم يعطوننا شيئًا ويمنعون عنىا أشياء، جيعلوهنا حكرًا عىل طالهبم  ، تقدم علمي

التعليم من األفضل أن يطلق عليه )التعليم االستعامري(، جيعلونا تابعني هلم يف كل يشء، يف  

 ( 2)ننا شيئًا(الوقت الذي ال يعطو

ثم ذكر هلم خطر التبعية الفكرية التي تتناقض مع احلرية واالستقالل احلقيقي الكامل،  

واألخطر من كل    يف كل أمورنا،  ـ   بدون شك   ـ   نحن اآلن مبتلون بنوٍع من التبعية الغربية فقال: )

ومثقف  أفكار شبابنا وشيوخنا  من  الكثري  إن  الفكرية..  التبعية  التبعيات هي  ينا ورشحيتنا هذه 

وهلذا حتى أولئك الذين ليس لدهيم سوء نية ويتصورون أهنم    ، املتنورة تابع للغرب وألمريكا 
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بافرتاض   أنه جيب  أ يقومون بخدمة بلدهم،  الطريق بشكٍل صحيح واعتقدوا  يعرفون  هنم ال 

التي  التبعيات  التبعية وهي منشأ كل    علينا أن نتلقف كل يشء من الغرب، لدهيم أمثال هذه 

يديولوجية أيضًا، وكذلك االجتامعية  ثقافيًا فستتبعها التبعية األ   فإذا ما كنا تابعني  ؛ نعاين منها 

 ( 1) والسياسية وغريها(

ر إلينا  ثم ذكر بعض األمثلة عىل ما يصدره الغرب من قيم خاطئة، فقال: )إ ن ما ُيصدى

ن باسمها أنواع الفحشاء..  تصدر إلينا احلرية التي يرتكبو  ..هو ذلك الذي يؤدي بشعبنا للهالك

البالد،   عىل  ومفسدة  رضر  فيه  يشء  ُمنع  وكلام  عندنا،  املتحررين  بعض  أن  له  يؤسف  ومما 

قائلني هذا كبت وتضييق! الكبت والتضييق هو أن متنع املخلصني والرشفاء من    ..يضجون 

ا منع ما يمكنه أن يلحق الرض ر بمجتمعنا فعل ما فيه نفع وخري الشعب والبلد واإلسالم، وأمى

  ؛ نام يسمى احلؤول دون الفسادإوثورتنا وبالدنا، أو منع التآمر، فهذا ال يسمى كبتًا وتضييقًا و 

فال بد من التفريق بني منع الفساد وعدم السامح بجر شبابنا إىل مراكز الفحشاء والقامر وتعاطي  

ية وإنام ملا فيه خري  فمنع هذه األمور ال يسمى منعًا للحر  ؛ اهلريويني واملخدرات وأمثال ذلك

 ( 2)  (الشباب وصالحهم

طيلة الفرتة التي  ثم رضب هلم املثل عىل ذلك بام كان يتاح يف إيران من حريات، فقال: )

حكمت إيران هذه األرسة اخلبيثة، أعطت للناس احلرية يف أن يعملوا كل ما حيلو هلم دون أن  

يتدخلوا يف شؤون الدولة أو مصري البلد، فمراكز الفحشاء يف املدن الكبرية كانت أكثر من كل  

قيل املأن حمالت بيع اخلمور كانت  إ  :يشء آخر وخصوصًا يف طهران، وقد  كتبات!  كثر من 

وكانت مراكز القامر التي أعدت لسوق الشباب والشابات نحو الفحشاء، كانت مطلقة العنان،  
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والتلفزيون   الراديو  طريق  عن  املمكنة،  الوسائل  بكل  هلا  والرتويج  التشجيع  عن  فضاًل 

وأما احلديث عام تعانيه البالد وما تغط فيه من مشاكل، أو عن ثروات   .. والصحف واملجالت

ومصريها، فقد كان ممنوعًا، وكل من كان جيرؤ عىل ذلك، سيالقي مصريًا جمهواًل عىل الشعب  

السافاك.. يكونوا    أيدي  أن  هي  والرجال،  للنساء  ويريدوهنا  هبا  ينادون  كانوا  التي  فاحلرية 

أحرارًا يف فعل ما يريدون وارتياد مراكز الفحشاء لذا فإن منع هكذا أمور وهكذا حرية ال يسمى  

نام خنق احلريات يصدق عىل الذين ُيمنعون العمل أو الكتابة أو النطق  إخنقًا للحريات، وكبتًا و

للشعب  ثبت  متآمرين  أو  متآمرًا  نمنع  أن  أردنا  ما  فإذا  واإلسالم..  البالد  مصالح  خيدم    بام 

ذا ما أردنا أن نمنع فاحشة ما، عادت أصوات هؤالء  إتآمرهم، علت أصواهتم بكذا وكذا!.. و

ا   ،تعلو تباكيًا عىل فقدان احلرية السادة ل أراد احدهم أن يقوم بعمل مفيد فيه خري البالد  إذا    وأمى

 (1)(علت أصواهتم بالقول: ملاذا جيب أن حيدث مثل هذا؟  ، ومستقبلها، ويضمن للبلد استقالله

الغرب   تشوهيات  من  التحذير  يف  أستاذه  مسلك  يسلك  اخلامنئي  اإلمام  نجد  وهكذا 

يف   حمارضاته  بعض  يف  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  حملها،  غري  يف  واستعامهلا  احلرية،  ملفهوم 

لقد كانت  )التأريخ لظهور االهتامم باحلرية يف الفكر الغريب، وجذور االنحراف املرتبطة هبا:  

ناع روا وعىل العلامء أن الثورة الصى يىة بحدى ذاهتا أشبه باالنفجار الذي يفرض عىل البرش أن يفكى

مات الثورة الفرنسيىة الكربى ـ   قت مقدى يبحثوا.. وبعدها، ويف منتصف القرن الثامن عرش، حتقى

ق ثورة عظيمة ـ يف منطقٍة مل يكن فيها مثل تلك الثورات    .. التي كانت أرضيىة اجتامعيىة لتحقى

فني يف    ..احلريىة، طرحوا قضيىة العقل بخصوص   كال، أقول لكم إنىه ربىام كان هناك أربعة مثقى

ا يف ميدان العمل وعىل األرض فام مل يكن ُيطرح هو   ثون هبذه الطريقة، أمى الثورة الفرنسيىة يتحدى

ه إىل العقل   كال، مل يكن هناك سوى قضية احلريىة، وحتديداً   .. قضية العقل والعقالنية والتوجى
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ة قرون، أي حكومة األرسة البوربونية ة املهيمنة لعدى ر من قيد امللكيىة واحلكومة املستبدى  (1) التحرى

مل يكن األمر منحرصًا بجهاز البالط فحسب،    ..الناس  التي كانت مهيمنة عىل مجيع أركان حياة

جنائه  وما سمعتموه عن سجن الباستيل وس ،بل كان كل واحد من أرشاف ونبالء فرنسا ملكاً 

ة قرون، أي إنى الوضع كان مزريًا.. حسٌن،   ام، بل لعلىه بقي عىل حاله لعدى ة أيى مل يقترص عىل عدى

هذه  يشاهدون  و  وروسى ومونتسكيو  فولتري  مثل  فكر  أصحاب  أشخاٌص  هناك  كان  لقد 

ثوا، إال أنىه  ر والتأمىل، ووصلوا إىل هذه احلاالت وحتدى   األحوال، وكان لدهيم االستعداد للتفكى

  .. مل يكن لكلامهتم أيى وقع عىل صعيد وقائع املجتمع ويف جمال العمل داخل فرنسا من األساس

حسٌن، انظروا، وستجدون أنى أيًا من اخلطب التي كانت ُتلقى من قبل اخلطباء الكبار ـ كمريابو  

ـ مل تكن ناظرة إىل كلامت مونتسكيو وفولتري وأمثاهلام، بل كانت كلىها ناظرة إىل فساد    وغريه 

 ( 2)(هذه هي واقعيىة الثورة الفرنسيىة  .. اجلهاز احلاكم واستبداده وأمثال ذلك 

ثم ذكر سبب فشل الثورة الفرنسية وغريها من الثورات التي مل حتقق احلرية احلقيقية،  

إنى الثورة الفرنسيىة الكربى كانت، بأحد املعاين، ثورة فاشلة،  والتي كانت تصبو إليها، فقال: )

اثنتا عرشة سنة، حتى جاء إمرباطوٌر مقتدر كنابليون،  فلم يمضِ   عىل الثورة إحدى عرش أو 

ليصبح ملكًا مطلق الصالحيىات مل يتمتىع بسلطته حتىى امللوك الذين كانوا قبل لويس السادس  

ج نفسه ملكًا جاؤوا بالبابا لكي يضع التاج  عرش املقتول يف الثورة! عندما أراد نابليون أن يتوى

..  سه، لكنى نابليون مل يسمح للبابا بذلك بل أخذ منه التاج ووضعه عىل رأسه بنفسه! عىل رأ

ة الفاصلة ما بني الثورة وظهور نابليون وإمساكه بالسلطة ـ تلك السنوات االثنتا عرشة  ففي املدى

ـ جاءت ثالث مجاعات عىل رأس احلكم، وكانت كل مجاعة تأيت إىل احلكم تبيد اجلامعة السابقة  

 

إحدى أهم السالالت التي حكمت يف أوروبا، وينتمي إليها حاليىًا ملكا إسبانيا والسويد، وأول حاكم من هذه العائلة كان  (  1) 
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يها، ثمى تأيت اجلامعة الالحقة وتفعل نفس فعلتها مع من سبقها وتص وكانت النتيجة أن رزح   .. فى

قاء والفوىض، هكذا كانت الثورة الفرنسية الكربى.. وبالنسبة   الناس حتت حياة التىعاسة والشى

ا كانت تشبه الثىورة الف  ة جهات ـ أي إهنى وسيىة كان الوضع مشاهبًا من عدى رنسيىة  لثورة أكتوبر الرى

ه   الكربىـ  غاية األمر إنىه يف )ثورة أكتوبر( ُوجد وضٌع خاص وعوامل خمتلفة أخرى كانت توجى

 (1) (الناس بشكل ما وتسيطر عليهم، ال بأس أن يتمى االلتفات إليها 

( فقال:  الغرب،  يف  احلرية  ملفهوم  أسست  التي  الفكرية  اجلذور  ذكر  عرص  ثم  نزعة 

ست وأقيمت عىل قاعدة النىهضة، يف األساس، كانت نزع ة معادية للدين وللكنيسة هلذا تأسى

النىزعة اإلنسانيىة )اهليومانيزم(.. وبعدها قامت مجيع احلركات الغربيىة عىل أساس هذه النىزعة  

ت إىل يومنا هذا عىل هذا املنوال   ( 2)(اإلنسانيىة واستمرى

ة ثم حتدث عن   االقتصاديى ة  )  احلريى فقال:  الغرب،  ييف  احلرى يف  نجد  اليوم  االقتصادية  ة 

الشاكلة  تلك  عىل  بواسطة  ..  الغرب  االقتصادية  املناصب  توارث  االقتصادية:  الدائرة  يف 

فلو استطاع أيى إنسان أن يوصل نفسه باالحتيال أو التزوير أو أي شكل    ؛ أشخاص معدودين

آخر، إىل ملعب املتسلىطني االقتصاديني، فإنى كل يشء يصبح له بالطبع، ال ينظرون يف أمريكا 

إىل السوابق األرستقراطية، خالفًا ألوروبا والتقاليد األوروبية حيث توىل هذه القضايا مقدارًا 

و األمهيىة،  تضاءل من  قد  واليوم  أكثر  املايض  يف  ذلك  هذه   .. كان  مثل  يوجد  ال  أمريكا  ويف 

وأمثاهلا  واألرسية  األرستقراطية  أن    ، السوابق  ـ  محىاالً  كان  ولو  ـ  شخٍص  أليى  يمكن  فهناك 

للرأساملية، ويصبح يف مصاف    يستفيد من منصٍب ما وأن يوصل نفسه إىل تلك النقطة العالية

با  ويتمتىع  ه الرأسامليني  أعدى الذي  امليثاق  ذاك  يف  اهتم..  خمتصى من  هي  التي  المتيازات 
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اد وبناة أمريكا اليوم ـ الذي عاش قبل قرنني، وال أذكره   األمريكيون، فإنى أحد الكبار والروى

ة قليلة، حيث وقعت تلك األحداث   اآلن، وعىل وجه التقريب بعد الثورة الفرنسية الكربى بمدى

الدى  لت تلك  ـ يقول إنى إدارة أمريكا جيب أن تكون بأيدي أولئك الذين  يف أمريكا وتشكى ولة 

أبداً  عنه  يستنكفون  وال  عام  أصٌل  هذا  إنى  بثروهتا..  اجلىامعة    ؛يتمتىعون  هذه  بيد  البالد  فثروة 

أن  العزيز  أخونا  أراده  ملا  متامًا  املقابلة  النقطة  وهي  بأنفسهم،  البالد  يديروا  أن  عليهم  وجيب 

ة  حيصل من خالل )اجل  معيات( التعاونيىة التي حيقى فيها للجميع أن يكون هلم اإلدارة ولو بحصى

 (1)ما.. حسٌن، هذه هي حريىتهم االقتصادية(

ة السياسيىة وقال عن   يف املجال السياس أنتم ترون لعبة التنافس هذه  يف الغرب: )  احلريى

نى عدد األشخاص الذين بني احلزبني، التي حيتكرون الساحة السياسية من خالهلا، وال شك بأ

.. أساسًا، إنى هذه األحزاب ليس هلا امتداد حقيقيى  %1يتىبعون هذين احلزبني هو أقَل بكثري من  

يأتون  الذين  أولئك  مجاعة..  ع  لتجمى مالعب  الواقع  يف  فهي  املجتمع،  عمق  يف  وواقعيى 

عارات، أو حتت تأثري سلطة اإلع م يقعون حتت خدع الشى ا إهنى تون، فإمى الم الذي هو يف  ويصوى

ر، وخصوصًا يف أمريكا التي هي بلحاظ القدرات اإلعالمية وقلب   ًا ومتطوى الغرب غنيٌّ جدى

أبيض   إىل  األسود  يقلبون  فهم  ـ  والسامء  األرض  بني  ما  هي  بمسافة  علينا،  مة  متقدى الوقائع 

خارق بشكل  املجاالت  هذه  يف  الني  وفعى رين  متطوى وأصبحوا  ـ  أسود  إىل    فهم  .. واألبيض 

 (2)(يقودون الناس بمثل هذه الوسائل

إنى وقائع املجتمع الغريب سيىئة جدًا  يف الغرب: )  احلريىة يف القضايا األخالقيىة وقال عن  

ة وبشعة، وبعضها يبعث عىل النىفور، فال وجود للعدالة وال أليى يشء من هذا القبيل، بل   ومرى
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القضايا  واالستبداد، ويف جمال  العنرصي  التمييز  احلروب   هناك  إشعال  ومن   ؛العاملية  م،  فإهنى

أجل أن حتصل مصانع األسلحة عىل املال، وأن ال يفلس ذلك املصنع، يشعلون احلروب بني  

فوهنا من إيران ومن اجلمهوريىة اإلسالمية من   يأتون إىل بلدان اخلليج الفارس وخيوى شعبني! 

ا تعاملهم   ون هبا عىل نحو دائم..أجل أن يبيعوها الفانتوم واملرياج! ومثل هذه األعامل يقوم أمى

.. إنى تعاملهم   مع املقوالت الرشيفة ـ كحقوق اإلنسان والسيادة الشعبية ـ فإنىه تعامٌل انتقائيى

هلذا، فإنى حال الوقائع احلالية للحياة يف الغرب،    .. سيىٌئ جدًا وغري أخالقيى مع هذه املقوالت 

ث فالسفته هبذا املقدا  (1)(ر عن احلرية فيه، هو حاٌل سيىٌئ يف الواقعذاك الغرب الذي حتدى

من األمور  وقال يف خطاب آخر حمذرا من املفاهيم الغربية للحرية وغريها من القيم: )

وكذلك بناء مؤسسات    ، الرضورية يف كل حركة عامة ويف كل هنضة، أن يتم وضع اصطالحات

عندما يطرح فكر    .. هذا التيارعىل أساس األفكار واألسس األصيلة هلذه النهضة اإلسالمية و

فإنى هناك مفاهيم    ـ كفكر احلكومة اإلسالمية والنظام اإلسالمي والنهضة اإلسالمية    ـ جديد  

اإلصطالحات   امتالك  النهضة  وهذه  احلركة  هذه  عىل  فإنى  لذلك  املجتمع،  يف  تظهر  جديدة 

د ويرتبك، وستبقى  املتناسبة معها، إذاجرت استعارة اإلصطالحات األجنبية فإنى اجلو سيتلب

نحن نقبل بحاكمية الشعب )الديموقراطية( وكذلك نقبل باحلرية،    املفاهيم املطلوبة غائبة..

هو    [ الليربالية الديموقراطية]  ولكننا ال نقبل بالليربالية الديموقراطية، مع أنى املعنى اللغوي لـ 

يف الديمقراطية  الليربالية  اصطالح  لكن  هذه،  الشعب  وحاكمية  عند  احلرية  الرائج  معناه   

ها، فال نرغب بوضع  شعوب العامل ويف تلقي اجلميع، يرتافق مع جمموعة مفاهيم ونحن ال ُنقرى

ذلك االسم عىل املفهوم النقي والصحيح واخلالص الذي نملكه، لذلك فإننا نضع إساًم جديدًا 

أي إننا نختار اساًم   عىل نظامنا املنشود، نقول حاكمية الشعب الدينية أو اجلمهورية اإلسالمية،
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جديدًا.. أو بام يتعلق بالتوزيع الصحيح للثروة واالستفادة اجلامعية من األموال العامة، والتي  

أنى   مع  االشرتاكية  اصطالح  نستخدم  ال  فإنىنا  لإلسالم،  السامية  األصلية  األهداف  من  هي 

ال نرتضيها، ومتتزج مع االشرتاكية لغويًا تعني ذلك املفهوم، لكنها ترافقت مع مفاهيم أخرى  

لذلك وبدالً من االصطالحات التي كانت معروفة بني   .. وقائع ال نقبلها يف التاريخ واملجتمع

  [، الشعبية ]و   [االستضعاف]و  [االستكبار]املاركسيني واليساريني وغريهم، طرحنا اصطالح  

نحن وضعناها، أي إنى الثورة وضعتها، ومل يكن ألشخاص معنيني يف هذا املجال، تأثري حتمي  

 ( 1)(وقاطع

إحدى مشكالتنا  وقال ـ مبينا متيز احلرية يف املفهوم اإلسالمي عنها يف املفهوم الغريب ـ: )

ال باملفاهيم  املفاهيم اإلسالمية  قام يرتجم  أنى بعض األشخاص  السنوات،  غربية،  طوال هذه 

حيث قام بتكرار كالم الغربيني، وسعى لتحققها، واحلال أن الثورة اإلسالمية مل تقم من أجل  

احلرية الغربية يف جمال االقتصاد هي هذه املسائل التي تشاهدوهنا، هي اقتصاد آدم سميث    هذا..

انحالله    هذا، وصوالً للوضع االقتصادي الديكتاتوري املوجود يف العامل، والذي يشهد حالياً 

احلرية اإلنسانية ال تعني حرية    وسقوطه بنفسه وبشكل تدرجيي.. ليس مرادنا من احلرية هذا..

عيون  يف  نحلو  أن  أجل  ومن  لنا  ينبغي  ال  الغربية..  الثقافة  يف  املوجود  األخالقي  التفلىت 

اليوم يظه به، وهو كالم خاطئ وباطل، وها هو  ينطقون  الذي  بالكالم  ر  الغربيني، أن ننطق 

نحن نتكلم عن احرتام اإلنسان، احرتام املرأة، ال ينبغي أن يشتبه هذا مع ما يتمى ترمجته    ..بطالنه

املفاهيم  الغرب حتت هذه  العدالة بمعناها   ..وعرضه وبيانه يف  املفاهيم اإلسالمية،  املراد هو 

مجيع هذه   اإلسالمي، احلرية بمعناها اإلسالمي، كرامة اإلنسان بمعناها اإلسالمي، حيث إنى 

للغربيني أيضًا كالم آخر.. يف هذه املجاالت، يف اعتبار   .. املفاهيم واضحة ومبينة يف اإلسالم
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 ( 1)(القيم ووضعها، إنى طريقهم طريق منحرف 

( فقال:  املفاهيم،  هذه  إزاء  الغرب  فيها  يقع  التي  التناقضات  ذكر  فإن  ثم  وباملناسبة، 

تم تعلمون بالطبع، مل يعملوا أبدًا هبذه املفاهيم نفسها الغربيني عمليًا وليعلم اجلميع هذا، وأن

التي ادىعوها بأنفسهم، أي إنى الزعامء والرؤساء وأصحاب القدرة الغربيني مل يقفوا مع تلك 

العدالة وال مع تلك احلرية التي نادوا هبا، بل كانت جمرد شعارات وعناوين طرحوها وارتكبوا  

ل املثال: هيامجون أفغانستان حتت شعار حتقيق الديموقراطية  عىل سبي  ..باسمها كل ما حيلو هلم

إلقامة   ألفغانستان،  بحاجة  الناتو  حلف  أو  أمريكا  أنى  وهو  آخر،  يشء  القضية  باطن  ولكن 

قاعدة مستقرة هلم هناك، بحيث يمكنهم اإلرشاف عىل الصني واهلند وإيران وجنوب غرب  

مكافحة األسلحة الذرية، لكن باطن القضية    غزوا العراق حتت عنوان  آسيا من هذه القاعدة..

ليس هذا، وهم باملناسبة قد قاموا الحقًا باختالق القصص وقالوا: نعم لقد فتشنا ولكن مل نجد 

يقوم أحد، وألجل تقرير خطأ وغري موفق  أن  أيعقل  لقد أخطأنا، األمر ليس كذلك،  شيئًا، 

هامجة العراق؟ مل يكن اهلدف من اهلجوم  بتحميل نفسه دفع كل هذه األثامن البرشية واملالية مل

عىل العراق مكافحة األسلحة الكيميائية، بل السيطرة عىل بلد غني بالنفط جماوٍر للجمهورية  

السلسلة   العريب ومحاية إرسائيل واستكامل  العامل  اهليمنة عىل  اإلسالمية، وكان اهلدف كذلك 

ل قوات حلف الناتو غاراهتا اجلوية عىل وكذلك اآلن حيث تواص  االستكبارية يف هذه املنطقة.. 

غ حقيقي وإنساين وقانوين ودويل،   ليبيا، هذه الغارات املستمرة منذ عدة أشهر بدون أي مسوى

وادعاؤهم أهنم يريدون إسقاط القذايف! ليست هذه هي القضية، بل املطلوب هو تعبيد الطريق 

وكذلك عىل تونس وعىل السودان   إنى ليبيا هي بلد مرشف عىل مرص  ..أمام الرشكات النفطية

إهنم يريدون   واجلزائر، بلد حماٍذ للبحر األبيض املتوسط، وعىل بعد مرمى حجر من أوروبا.. 
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مع   الرصاع  اسم  هذا  ويطلقون عىل  املنطقة،  هذه  خالله  من  حيكمون  هناك،  مركز هلم  إقامة 

امل  فاهيم واألهداف التي  القذايف! والواقع ليس كذلك، أي إنى الغرب غالبًا ما يستخدم هذه 

عيها هو بنفسه، كغطاء للوصول إىل مقاصده الشيطانية.. وعليه فإننا عندما  نقول عدالة أو    يدى

الكاذبة الديمقراطية  تلك  نفسها،  نعني مطلقًا كلامهتم ومفاهيمهم  أقول بكل    .. حرية ال  إين 

غالبًا الديمقراطية  حزم، إنى الديمقراطية الرائجة يف الغرب مع وجود بعض االستثناءات هي  

الكاذبة، ليست حقيقية، فإذن، مقصودنا املفاهيم املستنبطة من منطق اإلسالم والقرآن وما هو  

 (1) ( موجود يف املعارف اإلسالمية

 ـ بيان املفهوم احلقيقي للحرية وارتباطها باملسؤولية:   2

خلاطئة للحرية، والتي  مل يكتف قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية بالتحذير من تلك املعاين ا

اجلرائم   لكل  وسيلة  أصبحت  بل  البرشية،  واملجتمعات  اإلنسان  لتعاسة  سببا  أصبحت 

واالنحرافات، وإنام كانوا يذكرون احلرية احلقيقة التي دعا إليها اإلسالم، والتي هي حرية يف  

لتي حتميها مصلحة اإلنسان واملجتمعات والشعوب، النبنائها عىل القيم والضوابط األخالقية ا 

 من التفلت واالنحراف. 

بعد   ـ  احلرية  بنعمة  ر  يذكى خطبه  بعض  يف  اخلميني  اإلمام  قول  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 

هلا: ) الصحيح  إىل شكرها، واالستعامل  ـ ويدعو  نلنا القضاء عىل االستبداد  اآلن  نحن حتىى 

كلنا   ذا قبال، وال نحن.. احلريىة، وكلىكم اآلن حرضتم أحرارا، والتقينا كام نريد، وما كنتم هك

ة نعمة إهلية كبرية، فهل ننظر يف هذا الوقت الذي نحن فيه أحرار َأنسَتِغلى   اآلن أحرار، واحلريى

ة أم نستثمرها؟ احلرية أمانة إهلية رزقناها اهلل، فامذا نفعل هبذه األمانة التي وهبها اهلل ـ  ..  احلريى

حة الشعب واإلسالم، أم ملا خُيالِف مسرية الثورة أنضعها ملصل  تبارك وتعاىل ـ لنا ومتىعنا هبا؟
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كلىنا اآلن قد اجتزنا قاعة االمتحان فئات الشعب مجيعا من رجال الدين إىل  ..  وال يريض اهلل؟

ة والبحرية..  ة إىل القوة الربيى ة اجلويى كلىنا اآلن أحرار ويف امتحان، يريد اهلل    اجلامعيني، من القوى

إذا وضعناها يف سبيلها وهو صالح الشعب واإلسالم وخدمة البالد  ف  أن يبلونا هبذه النعمة..

االمتحان يف  واإلسالم،  ،  نجحنا  الشعب  مسري  خالف  عىل  ـ  اهلل  سمح  ال  ـ  هبا  نا  رِسْ وإذا 

النظام   عاكسنا  أو  انطلقنا،  ألننا  أنفسنا  نظلم  ُرحنا  أو  رنا،  حترى ألنىنا  الفوىض  إىل  وانحدرنا 

  فوىض خالعني كل قاعدة من قواعد هذا النظام بذريعة احلرية، اإلسالمي والوطني، وأقمنا ال 

 ( 1) (وضعنا احلرية عىل خالف مسري الشعب ومسري اإلسالم حدث هذا، فقدإذا 

ثم رضب هلم بعض األمثلة عىل خطر االنحراف عن املفهوم الصحيح للحرية، فقال:  

احلوزوي) أنا  يُت  تعدَّ هم  إذا    إذا  وَمن  رفاقي  عىل  رت  عىل حترى عملت  فقد  وأصدقائي،  إيلى 

وإذا   خالف مسرية الثورة ومسرية الشعب، وخنت هذه احلرية التي أعطاها اهلل تبارك وتعاىل..

عىل  هبا  وتسريوا  تستغلوها،  أن  تريدون  اآلن  باحلرية  حظيتم  الذين  العسكريني  إخويت  كنتم 

رة، فأنتم مثيل مل ختر جوا من االمتحان، وخنتم ال  خالف مسري الشعب والبالد واألنظمة املقرَّ

 ( 2) (فاحفظوا أمانة اهلل، وال ختونوها  سمح اهلل..

( فقال:  االنحراف،  من  احلرية  حتمي  التي  الضوابط  هلم  ذكر  فضعوا  ثم  أحرار،  أنتم 

ب   احلرية يف صالح الشعب وصالح البالد، فليست احلرية أن يعمل كل إنسان كل ماُيريد، فيهرى

ا وُيزعزع  غاليًا،  واحلكومية  ويبيَع  الوطنية  املقررات  يرعى  وال  النظام،  وُيزلزل  حلدود، 

احلرية ذات حدود، والُبدَّ هلذه احلرية أن حتفظ، فال    فليس هذا معنى احلرية..   واإلسالمية..

كم، لكن علينا مجيعًا أن نصون  حقى ألحد أن يعتدي عليكم، فأنتم أحرار، وال حقى ألحد أن حيدى
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هنا وأنتم الذين يف احلدود جيب أن نحفظ املقررات، جيب أن نحرتم    فأنا املوجود   املقررات.. 

ر لنا ولكم، لنرفع هذه البالد ـ إن شاء اهلل ـ إىل ما يليق هبا..  فإن   األنظمة، ونرعى كل ما هو مقرى

أعمْل أنا املوجود هنا ويعمْل َمن هو يف طهران ومن هو يف احلدود عىل خالف املقررات ـ ال  

ْر هذه النعمة التي حباناها اهلل، وجيب أن نشكرها له، وال نكُفر هبا، لئال يسرتدَّها سمح اهللـ  نكفُ 

ـ فنعود للسنني املاضية وَوْيالهتا اخلالية.. ُلطُفه  جيب أن يعمل اجلميع بام يعيىنه    ِمنىا ـ ال سمح 

رات، ونأخذ كلنا باألنظمة التي جيب األخذ هبا والتمسك بمقرى   ( 1)( راهتا الرشع والعقل من مقرى

االستقالل  آخر يبني مدى ارتباط احلرية بالدين ومصادره املقدسة: )  خطاب وقال يف  

الكريم والرسول األكرم  القرآن  اتباع  القرآن والرسول األكرم،    ..واحلرية يف  أتباع  إننا مجيعًا 

 ( 2)(ومجيعنا إخوة وهدفنا واحد، وقبلتنا واحدة وديننا واحد وقرآننا واحد

( الشعب  وقال يف خطاب آخر:  السادة وكل  أنكم أهيا  القلق يف اجلملة هو  ما يثري  إنى 

ون اآلن باحلرية وأنتم أحرار، لكنى العمل باحلرية كام جيب ليس واض فلنَر    حًا للجميع..حتسى

ننعم هبا اآلن؟ التي  هل نلقي كل الضبط واالنضباط اآلن جانبًا مادمنا  ..  ماذا نفعل باحلرية 

ما   أحرارا؟ ونفعل  مانريد  نقول  أن  لنا  ألنىنا    وهل  يف  ..  حرار؟أنريد  احلرية  أن  معناه  هذا 

ث بام يريد، ولو  اجلمهورية اإلسالمية هي أن ترتفع كل الضوابط، ويكون لكل إنسان أن يتحدى 

أنى احلرية التي نريدها هي احلرية التي أعطاناها ، أو  خالف الشعب واإلسالم والقرآن املجيد 

مكان..   اإلسالم.. كل  يف  وهذا  القانون،  حدود  يف  نطاق    احلرية  يف  هي  شعب  كل  فحرية 

قاق    ليست احلرية أن تقفوا مثاًل يف   القانون، وليس ألحد أن يمسى القانون باسم احلرية..  الزُّ

تتناولوا    وتنبزوا كل َمن مرَّ فيها بلقب ـ ال سمح اهلل ـ أو ترضبوه بَِعَصا.. وليست احلرية أن 
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تبارك   أقالمكم، وتكتبوا ما تشاؤون ولو خالف اإلسالم والقانون.. ـ  هذه احلرية وهبها اهلل 

أخرج أولئك الذين فام كنتم تستطيعون شيئًا، واآلن لطف اهلل بكم، و،  وتعاىل ـ لنا، ليمتحننا 

ون حريتكم من هذه البالد وهو اآلن يمتحنكم بِمنىه عليكم بإخراج أولئك عنكم  ،  كانوا حيدى

لننظر اآلن إىل النعمة التي آتانا اهلل إياها أنكفر هبا    ونعم اهلل امتحان لعباده.. ،  وبإعطائكم احلرية

هذه   )أنا حرى أفعل ما أشاء(.. والكفر أن نجعل احلرية وسيلة للقبائح بدعوى  ..  أم نشكرها له؟

خنتموها يمكن أن يسرتدىها اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ منا،  إذا  احلرية التي رمحنا اهلل هبا، وأهداها إلينا 

 ( 1) فْلننتبه مجيعنا عىل أالى نستغل احلرية(، ويمكن أن نعود إىل احلال السابقة التي كنىا عليها 

الغالء أحد ألوان االستغالل إذ يقول أحد:  فقال: )ثم ذكر هلم بعض األمثلة عىل ذلك،  

، وجيحف هبؤالء املحتاجني عىل ما يشتهي، ويرفع األسعار، ويعيد السوق إىل وضعه   أنا حرى

 .. تبارك   الطاغويتى ـ  واهلل  العقل،  اليقبله  أمر  فيها  اإلنصاف  املعامالت وعدم  يف  فاإلجحاف 

اجلمهورية اإلسالمية جيب أن تكون    مية.. وتعاىل ال يرضاه، فيجب أن نجعل األسواق إسال

اآلن..  حاصل  غري  وهذا  لة،  متحوى إسالمية  إداراهتا  تكون  أن  والبدى  إسالمية،  أمورها    كل 

من   هلم  اإلسالم  رسم  ما  عىل  يكونوا  أن  جيب  والقضاة  إسالمية  تكون  أن  يلزم  واملحكمة 

ق هذا حتى اآلن.. يتحقى إس  القضاء، ومل  أن تكون  المية، وأن خترجوا من هذه والثقافة البدى 

والسوق اآلن بيد ناس متدينني يف    واالستعامرية، وهذا غري جار اآلن..   الثقافة املرتبطة والتابعة 

جيب أالى جُيحفوا، وعىل احلاكم اآلن    الظاهر يقولون: ليس هنا من يضغط علينا، وحيدد السعر..

 (2)أن يقف يف وجوههم، ومن املمكن أن نأمر بذلك(

يتحدث عن  وهكذا   املختلفة  املناسبات  يف  خطبه وحمارضاته  اخلامنئي يف  اإلمام  نجد 
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 املفهوم الصحيح للحرية، والتي ال تتحقق إال يف الدين، واتباع مصادره املقدسة. 

وهو حيرص كثريا عىل بيان كون اإلسالم هو املنقذ الذي خلص البرشية مجيعا من كل  

ضارات املختلفة، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف بعض  ألوان العبودية التي كانت تنترش بني احل

هذه الوالدة املباركة هي مصدر الربكات التي حلىت  )ـ:    خطبه ـ بمناسبة ميالد رسول اهلل  

العوامل   مصافى  إىل  واإلنسانيىة  واإلنسان  األمم  وأوصلت  القرون،  عرب  البرش  أبناء  مجيع  عىل 

ة والروحيىة، وإىل ا وما هيمى اإلسالم   حلضارة السامية واآلفاق املنرية للحياة..اإلنسانيىة والفكريى

األكرم   النبيى  يريده  ما  نضع  أن  هو  الذكرى،  هذه  يف  اإلسالميى  املجتمع   واملجتمع  من 

اإلسالميى نصب أعيننا، ونسعى جاهدين لتحقيقه، إذ تكُمن سعادة العامل اإلسالميى يف هذا ال  

ال  غري..  أجل سعادة  من  اإلسالم  ة،  جاء  املستبدى األنظمة  وبراثن  قيود  من  ولتحريرهم  برش، 

األفكار  من  لتحريرهم  وأيًضا  العادلة،  احلكومة  وإقامة  البرش  طبقات  ملختلف  والظاملة 

ه خالًفا ملصلحته  ( 1) (واألوهام املسيطرة عىل حياة اإلنسان التي تقوده وتسريى

م  أهنى وي ظهر فيه اإلسالم  لبيئة الت لوقال يف خطاب آخر ـ معلقا عىل وصف اإلمام عيل  

بأظالفها )يف  كانوا   ووطئتهم  بأخفافها  داستهم  )فتٍن  بالغبار،  (:  ثة  امللوى األجواء  تعني:  الفتنة 

ثة امللوى األجواء  تلك  يف  الرؤية  عن  العني  تعجز  ص    ؛ حيث  تشخى وال  طريقها  ترى  فال 

وهذا ،املحن والشقاء مصلحتها.. هكذا كانت حال الناس الذين عاشوا يف تلك املنطقة املليئة ب

ما كان سائًدا يف الدول الكربى، ويف حضارات ذاك الزمن، التي امتلكت حكومات وشعوبا،  

ر أنىه يف زمن ظهور اإلسالم يف اجلزيرة العربيىة، كان   ،لكن بأشكاٍل خمتلفة وليس األمر أن نتصوى

سعداء  األخرى  والشعوب  ُتعساء،  هناك  اجلا   .. الناس  احلكومات  فغلبة  والظاملة،  كال!  ئرة 

وهبدف   القوى،  بني  جرت  التي  رة  املدمى واحلروب  واإلنسانية،  اإلنسان  شأن  احرتام  وعدم 
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 ( 1) (فرض سيطرهتا، قد رشذمت حياة البرش

يشري التاريخ إىل وجود حضارتني يف  ثم ذكر النامذج التارخيية الدالة عىل ذلك، فقال: ) 

ة الرومانيىة..  ذلك الزمن، مها احلضارة اإليرانية   )الفارسية( الساسانيىة، وحضارة اإلمرباطوريى

كان الناس، ومن خمتلف األطياف والرشائح، يعيشون يف تلك املجتمعات حالة مزرية حترق  

رهم، وكانت   قلب اإلنسان، كانوا يعيشون حياة الرقى والعبوديىة واألرس، فجاء اإلسالم وحرى

اإلنسان لقلب  األوىل،  بالدرجة  ة  معها   .. وروحه   احلريى شعر  باحلريىة،  اإلنسان  شعر  وعندما 

ك،   ة وحترى باحلاجة إىل فكى القيود، وقد أصبحت قواه حتت تأثري تلك املشاعر، فإذا ما عقد اهلمى

املنشودة ة  ما فعله اإلسالم لإلنسان  .. فسوف يصل إىل احلريى اليوم    ،وهذا  وهي ذاهتا، رسالة 

،  فأع  ،للعامل اإلسالميى والعامل بأرسه الفكر اإلنساينى احلرى ة اإلنسان يعمدون إىل قتل  داء حريى

ة أو تنتفي كليًّا  ، والقضاء عليه ، فستبطئ احلركة نحو احلريى  (2)(وإذا ما ُفقد الفكر احلرى

الفارس   النظر هنا إىل أن اإلمام اخلامنئي استنكر الظلم واالستبداد  ونحب أن نلفت 

ي، ويف ذلك أبلغ رد عىل أولئك الذي يتهمون النظام  مثل استنكاره للظلم واالستبداد الروم

اإلسالمي يف إيران بأنه حيلم بإعادة اإلمرباطورية الفارسية، مع أن مجيع قادة الثورة اإلسالمية  

أنق الذي  هو  اإلسالم  بأن  ويرصحون  يعتقدون  ومفكرهيا،  الظلم    ذ اإليرانية  من  الفرس 

 واالستبداد واجلاهلية، ويف مجيع املجاالت. 

وبناء عىل أمهية احلرية بمفهومها الصحيح ورضورهتا، يعترب اإلمام اخلامنئي العمل عىل  

يقول: ) املسلم حتقيقها واجبا عىل األفراد والشعوب،  ـ نحن  اليوم  العمل  نيإنى تكليفنا  ـ هو   

ة التي يبتغيها اإلسالم فاستقالل الشعوب اإلسالمية، استقرار احلكومات    ؛للوصول إىل احلريى
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القرارات  الشع يف  الشعب  أفراد  مجيع  وحضور  مشاركة   ، اإلسالميى العامل  أنحاء  كافة  يف  بيىة 

فإنى  وبالطبع،  ة..  األمى سُتنقذ  التي  هي  اإلسالمية  الرشيعة  أسس  عىل  واحلركة  املصرييىة، 

الشعوب اإلسالمية اليوم، ويف مجيع أنحاء العامل اإلسالميى تشعر باحلاجة إىل هذه احلركة، ويف  

ةالنها   (1)(ية ستصل هذه األحاسيس إىل النتيجة املرجوى

ة  وهو يقسم احلرية التي جاء هبا اإلسالم إىل قسمني، يعرب عنهام بقوله: ) إنى احلريىة املعنويى

بذاك املعنى املتعلىق بالسلوك إىل اهلل، والقرب من اهلل، والنىظر إىل اهلل، وحبى اهلل وأمثاله سيكون 

ر  موضوعًا آخرًا يف حملىه. ة معنويىة وهي التحرى ها بأحد املعاين حريى يىة أخرى يمكن عدى . هناك حرى

يف   احلرى  فكرنا  من  مانعة  أو  املجتمع،  يف  احلرى  عملنا  من  املانعة  اخليىة  الدى العوامل  خمالب  من 

املجتمع، كاخلوف من املوت واخلوف من اجلوع، واخلوف من الفقر.. وقد أشري يف القرآن إىل  

]آل عمران:  ﴾َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفونِ  ﴿ ، [ 44]املائدة:  ﴾ َفاَل خَتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْونِ ﴿هذه املخاوف: 

َأْن خَتَْشاهُ ﴿:    لنبيى ل، ويف خطابه  [ 175 َأَحقُّ  أو اخلوف    ،[ 37]األحزاب:    ﴾َوخَتَْشى النَّاَس َواهللَُّ 

ًا معيىنًا، فإنىنا لو قلنا كالمًا وأعملنا من سلب االمتيازات، فافرضوا أنى لنا يف هذا اجلهاز امتياز

ة وأمرنا باملعروف فإنىنا نسقط أو الطىمع الذي يؤدىي إىل أن ال أذكر عيبكم، وأن    ، مثل هذه احلريى

لطة ـ ألجل أنىني طامٌع بكم ة ـ أنتم أصحاب القدرة والسى أو احلسد أو    ، ال أتعامل معكم بحريى

اخليىة،   الدى املوانع  أنواٌع من  كلىها  هذه  فإنى  ر،  التحجى أو  هلا،  والتي ال حملى  اخلاطئة  العصبيىات 

ر منها حر التحرى ُيعدى  املعنويىة: أحدمها،  والتي  ة  ة معنويىة.. هلذا لدينا اصطالحان بشأن احلريى يى

ل الذي هو عبارة عن العروج إىل اهلل والقرب من اهلل وحبى اهلل وأمثاله..   ذاك االصطالح األوى

اخليىة التي متنعني من الذهاب   ر من القيود واألغالل الدى ة املعنويىة بمعنى التحرى واآلخر هو احلريى

اد، ومن الذهاب إىل املواجهة، ومن أن أتكلىم برصاحة، ومن أن أعلن مواقفي عالنيىًة،  إىل اجله

 

 .33، ص املصدر السابق( 1) 



223 

 

ُتطرح  ألن  قابلة  ة  احلريى موانع  مواجهة  )فقضية(  وجهني..  ذا  وأكون  بالنىفاق  أبتىل  وجتعلني 

 ( 1) (للبحث

كام  ونتيجة هلذه احلريات املعنوية التي جاء هبا اإلسالم ودعا إليها، فإن أول مظاهرها ـ  

يذكر اإلمام اخلامنئي ـ التحرر من كل املفاهيم التي أراد الغرب أو غريه فرضها علينا بناء عىل 

ف إىل رأي قناعاته املبنية عىل الفلسفات املادية، يقول: ) النقطة الالحقة هي أنىنا نريد أن نتعرى

اآلراء غري اإلسالمي تتبىع  أردنا  لو  أحدًا..  الذين ال نجامل  تنضجه  اإلسالم، نحن  ما  ـ كل  ة 

ون الغربيىون يف املجاالت   أذهاننا وتنشئه ـ فإنىنا سُنبتىل بتلك االضطرابات التي ابُتيل هبا املفكرى

يف أكانت  سواء  باآلراء    املختلفة،  أي  االجتامعيىة،  املسائل  أم يف  والفنى  األدب  يف  أم  الفلسفة 

عة واملتضادىة والتي ال يكون هلا يف األ .. كالى، إننا املتضاربة واملتنوى غلب استمرار وامتداٌد عميلى

ف عىل رأي اإلسالم وموقفه..  ل    نسعى للتعرى ة أوى فانظروا، إنىنا نصنع ألنفسنا يف بحث احلريى

بنظر اإلسالم   أنفسنا  أننا نريد رأي اإلسالم فنحدى  إنىه عبارة عن  النىطاق؟  نطاق، فام هو هذا 

ل نطاق بحث احلريىة ال نخشى النىطاق، ألنىه عندما ُيقال  ففي  .. واإلطار اإلسالمي، هذا هو أوى

ر، وأيى يشء يكون له أدنى   يل الذايت ـ التحرى يلى ـ الذي هو باحلمل األوى ا يف معناها األوى ة فإهنى احلريى

ر يصبح ثقياًل عىل ذاك الذي يريد أن يبحث بشأن احلريىة، فيسعى نحو   منافاة مع هذا التحرى

ر املطلق االستثناء، والقاعدة هي عبا  إالى ما ]إنىه يسعى نحو هذا الذي ُيعربى عنه    ..رة عن التحرى

، فيقول: حسٌن، يف هذه املجاالت ال يوجد حريىة، ويف تلك املجاالت ال يوجد [خرج بالدليل 

حريىة، وإذا جتاوزنا هذه املجاالت يوجد حريىة.. هذا هو اخلطأ الذي يمكن أن يقع فيه اإلنسان 

تعامله مع بحث احل يوجد فرضيىة    ..ريىة يف  البداية ال  ليس كذلك، فمنذ  األمر  إنى  أقول  وأنا 

من  اإلسالم  يف  احلريىة  منشأ  هو  ما  هنا  سأذكر  حيث  ـ  املطلقة  ة  احلريى متنحنا  أن  تريد  مسبقة 
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ة املطلقة هي حقى اإلنسان  األساس ـ، فليس لدينا منذ البداية مثل هذا الفرض املسبق بأنى احلريى

ما ] ا قيمة له، وهنا ننظر لنرى ما هي هذه االستثناءات، فأيى منها حتت عنوان  ومرتبطة به وأهنى 

ليل ، القضيىة ليست كذلك، إنىنا ال نخشى التحديد والنىطاق، فمثلام قلت إنى [خرج بالدى ، كالى

ل نطاٍق وضعناه بشأن أبحاث احلريىة يف اإلسالم هو أن نقول يف اإلسالم، أي إنىنا نضع هلا   أوى

د هلا نطاقًا من اخلطوة األوىل منذ ال فام هي احلريىة يف اإلسالم وما هو معناها؟   .. بداية إطارًا ونحدى

 ( 1)(فمثل هذا صار نطاقاً 

يَّ الَِّذي  ﴿وانطالقا من هذا قال معقبا عىل قوله تعاىل:  ُسوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ الَّ

ِعنَْدُهمْ  َمْكُتوًبا  هَلُُم  جَيُِدوَنُه  َوحُيِلُّ  املُْنَْكِر  َعِن  َوَينَْهاُهْم  بِاملَْْعُروِف  َيْأُمُرُهْم  ْنِجيِل  َواإْلِ التَّْوَراِة  يِف   

تِي َكاَنْت َعَلْيِهمْ  ُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّ ُم َعَلْيِهُم اخْلََبائَِث َوَيَضُع َعنُْهْم إرِْصَ يَِّباِت َوحُيَرِّ ]األعراف:   ﴾الطَّ

أوضح آية يف القرآن حول احلريىة، حيث تضع اإلرص.. واإلرص هو تلك احلبال    إنى هذه : )[ 157

ياح، وهي التي ُتربط ب حكام باألرض، ولكنىه  إالتي ُتربط هبا اخليمة من أجل أن ال تطيح هبا الرى

تربطنا   التي  األمور  تلك  هي  فأوارصنا  األرض..  إىل  اإلخالد  هو  هذا  األرض،  إىل  أخلد 

من   ومتنعنا  تلك  ..التحليقباألرض  هو  أجل    والغلى  من  النبيى  جاء  التي  املعدنية  السلسلة 

تِي َكاَنْت َعَلْيِهمْ ﴿رفعها.. يف هذه اآلية، وقبل أن يقول:   ُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّ رْصَ
  ﴾ َوَيَضُع َعنُْهْم إِ

ُم َعَلْيِهمُ ﴿يقول:    :،[ 157]األعراف:   يَِّباِت َوحُيَرِّ فامذا يعني احلالل  :  [ 157عراف:  ]األ  ﴾َوحُيِلُّ هَلُُم الطَّ

فمن  املمنوعيىة..  مع  متالزمان  ومها  واملنع،  احلدود  وضع  يعني  واحلرام  احلالل  واحلرام؟ 

 (2)(األساس، ال ينبغي أن نأبى وجود احلدود واملنع يف أذهاننا أثناء البحث حول احلريىة

فقال:   الغربية،  والرؤية  اإلسالمية  الرؤية  بني  اجلذري  االختالف  ذكر  هذا  عىل  وبناء 
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الليربالية حتت عنوان احلقى أو القيمة هو عبارة عن ) االختالف األهم هو أنى منشأ احلريىة يف 

النىزعة اإلنسانية، ألنى حمور عامل الوجود واالختيار يف عامل الكون هو هذا اإلنسان، وذلك ال  

كون ذا معنى من دون االختيار، هلذا جيب أن يكون حاصاًل عىل االختيار واحلريىة.. هذا هو  ي

ا يف اإلسالم  ..  أساس بحث احلريىة.. وهذا هو مبنى الفكر اإلنساينى بشأن احلريىة )اهليومانيزم(  أمى

األمر هذا  عن  متامًا  منفصلة  الت   ، فالقضيىة  هو  لإلنسان  األساسى  املبنى  اإلسالم  وحيد..  ففي 

باالعتقاد منحرصًا  ليس  بالطاغوت    والتوحيد  والكفر  باهلل  االعتقاد  عن  عبارة  هو  بل  باهلل، 

 َبْينَنَا َوَبْينَُكْم  ﴿ والعبودية هلل وعدم العبودية لغري اهلل:  
ٍ
ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إىل َكلَِمٍة َسَواء

، ال يقول وال نرشك به أحدًا، بالطبع، هناك [ 64]آل عمران:    ﴾َك بِِه َشْيًئا َأالَّ َنْعُبَد إِالَّ اهللََّ َواَل ُنرْشِ 

فال نجعل أي   ؛مورٌد جاء فيه كلمة أحدا، لكنىه هنا بمعنًى أعم، حيث يقول ال نرشك به شيئاً 

اتىبعتم العادات دون دليل فهذا خالف التوحيد، وإذا اتىبعتم البرش  إذا    يشء رشيكًا هلل، أي إنىكم

كذلك، وهكذا يف مورد األنظمة االجتامعية ـ فكل ما ال ينتهي إىل اإلرادة اإلهلية ـ يكون يكون 

الرشك:   هذا  عن  اإلعراض  عن  عبارة  هو  والتوحيد  باهلل،  رشكًا  الواقع  َيْكُفْر  ﴿يف  َفَمْن 

، يوجد الكفر  [ 256]البقرة:    ﴾ اَم هَلَا  بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهللَِّ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَص 

بالطاغوت وبعده اإليامن باهلل، حسٌن، هذا معناه تلك احلرية، فأنتم أحراٌر من مجيع القيود غري  

 (1)(العبودية هلل 

( فقال:  طريفة،  أخرى  مقارنة  ذكر  يف  ثم  اجلمعة  صالة  يف  سنوات  وقبل  العبد،  أنا 

ثت عن بحث احلريىة يف عرشة  أو مخس عرشة جلسة، وقد أرشت هناك إىل مسألة    طهران، حتدى

وقلت: نحن يف اإلسالم نعترب أنفسنا عبيدًا هلل، لكن يف بعض األديان الناس هم أبناء اهلل.. قلت  

م أبناء اهلل وعبيٌد آلالف البرش، عبيٌد آلالف األشياء واألشخاص! اإلسالم ال   ذاك جماملة، إهنى
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  ؛ ال ينبغي أن تكون عبدًا لغري اهلل   ، ولكن كن عبدًا هلل فقط  ،شاء يقول هذا، بل يقول كن ابنًا ملن ت

 (1)(فأساس املعارف اإلسالمية يف مورد احلرية ناظٌر إىل هذه النقطة

اللُّامظة ألهلها ):  فيها   يقول ثم ذكر مقولة منسوبة لإلمام عيل   ،  (2)(أَوال حرٌّ يدع هذه 

ة ـ أال  وعلق عليها بقوله: ) يوجد حرٌّ يرتك هذا املتاع احلقري ـ الُلامظة هي سوائل  هذه هي احلريى

األنف أو تلك التي خترج من فم احليوان الوضيع، ليرتكها ألهلها؟ إىل هنا ال ُيفهم يشء.. من 

فليس  )فيقول بعد ذلك،    ..الواضح أنى احلرى هو الذي يرتك هذا األمر ألهله وال يسعى نحوه

م يريدون أن جيعلوا لتلك اللامظة   (..ا بغريها ألنفسكم ثمٌن إال اجلنة فال تبيعوه من املعلوم أهنى

وهويىتهم   ووجودهم  أنفسهم  هبا  ليبادلوا  الُلامظة  تلك  مون  يقدى كانوا  م  إهنى أي  وثمنًا،  قيمة 

عنها  ينهى  وهو  جتري  معاملة  هناك  أنى  فالقضيىة  هبذه   ؛وشخصيىتهم،  تقوموا  أن  أردتم  فإذا 

لقاء هذه الُلامظة؟ بل اجعلوا ذلك فقط مقابل اجلنىة والعبودية    املعاملة فلامذا تبيعون أنفسكم 

 ( 3)(هلل

ثم ذكر مباحث مهمة ترتبط بمفهوم احلرية يف اإلسالم، أمهها عالقته بمفهوم احلق، وقد  

ر يف القرآن كمصطلح احلقى عرب عن ذلك بقوله: ) احلقى يف االصطالح القرآين ـ والذي لعلىه تكرى

ةأو عبارة   مرى مئتي  أكثر من  معنًى عميق   ـ   احلقى  له  القرآن  ًا.. واحلقى يف  أمٌر عجيٌب جدى وهو 

التعبري عنه بكلمتني بمعنى سطحيى وبمعنى   إنىه يمكن بشكل خمترص وجممل  ووسيع، حيث 

قد ُخلق   فاهلل تعاىل يف آيات عديدة من القرآن يقول إنى كل عامل الوجود   ..جهاز منظىم وهادف

:  عىل أساس احل ا إِالَّ بِاحْلَقِّ  ﴿ قى أي إنى نظام أو جهاز عامل الوجود  ..  [ 39]الدخان:    ﴾ َما َخَلْقنَامُهَ

يف   واإلرادة  االختيار  قضية  عن  بمعزٍل  الطبيعي  اإلنسان  وجود  مجلتها  من  ـ  اخللقة  وجهاز 
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، ومرتابط ومتىصل ببعضه بعضًا، وله نظاٌم وهدف بعد فيام    ، اإلنسان ـ هو جهاٌز مصنوٌع وُمعدى

َل اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ ﴿يقول:  .. حيث  يبنيى هذه املسألة نفسها بشأن الترشيع ]البقرة:   ﴾َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ َنزَّ

، هذا يف عامل التكوين ..  [ 17]الشورى:    ﴾اهللَُّ الَِّذي َأْنَزَل اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ ﴿[ 176 فهذا احلقى وذاك احلقى

ذلك أنى عامل الترشيع متطابق مئة باملئة مع عامل التكوين بحسب    ويعني   ..وذاك يف عامل الترشيع

ب بعض زواياه، ألنىه متطابق مع عامل التكوين،    ..احلكمة اإلهليىة ويمكن إلرادة اإلنسان أن خترى

واجلهة هي جهة احلقى ـ أي إنى كلى ما ينبغي أن يكون، تقتضيه احلكمة اإلهلية ـ هلذا، فإنى تلك 

ة   ى هذا الطريق احلركة العامى والكلىية ستتغلىب يف النهاية عىل مجيع هذه األعامل اجلزئية التي تتعدى

وتتخىلى عنه وتنحرف.. لكن، من املمكن أن حتصل أنواٌع من املخالفات، هذا هو عامل التكوين 

الترشيع عامل  هو  حريىة    .. وهذا  الترشيع  هذا  موادى  ومن  اإلنسان،  إرادة  العامل  هذا  موادى  ومن 

إذاً اإلن احلقى  هو  فهذا  مقابل    .. سان،  احلقى  حريىة  وهي  احلريىة  قضية  إىل  نتطلىع  النىظرة  وهبذه 

 (1)(الباطل

ية من منظار تكليٍف ما ومنها ارتباطه بمفهوم التكليف، يقول: )   ؛ ينبغي أن ننظر إىل احلرى

ة أمٌر جيىد لكنىني ال أريد هذا   اليشء اجليىد،  فليس من الصحيح أن نقول: حسٌن جدًا إنى احلريى

ة   يى حرى أو  ته  حريى أكانت  سواء  يىة،  احلرى إىل  يسعى  أن  اإلنسان  عىل  جيب  ذلك،  يصحى  ال   ، كالى

يقول أمري   فال ينبغي أن يسمح ألحٍد أن يبقى يف االستضعاف واملذلىة واملحكوميىة..  ؛ اآلخرين

اً  َوَما َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن ﴿ويقول القرآن أيضًا:    (، املؤمنني: )ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل حرى

نَا َأْخِرْجنَ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ  َواْلِوْلَداِن الَّ
ِ
َجاِل َوالنَِّساء ا ِمْن َهِذِه يِف َسبِيِل اهللَِّ َواملُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

امِلِ َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل َلنَا  ، أي إنىكم  [ 75]النساء:    َنِصرًيا﴾ِمْن َلُدْنَك    اْلَقْرَيِة الظَّ
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 ( 1) مكلىفون بتحقيق حريىة اآلخرين ولو بالقتال(

 رابعا ـ توفري العدالة الشاملة: 

وهي من القيم الكربى، وقد ذكرناها هنا بدال عن ذكرها يف القيم السياسية، بناء عىل  

كوهنا قيمة شاملة ال ختتص بالسياسة فقط، وإنام تشمل كل اجلوانب، ابتداء من السلوك واحلياة 

فقال:   بالعدل األرسي،  تعاىل  اهلل  أمر  وهلذا  يِف  ﴿ الشخصية،  ُتْقِسُطوا  َأالَّ  ِخْفُتْم  اْلَيَتاَمى  َوإِْن 

 َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدةً 
ِ
 [ 3]النساء:   ﴾ َفاْنكُِحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساء

وبناء عىل هذا؛ فإن مفهوم العدالةـ  مثل سائر القيم ـ عند قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية  

االر بمدى  مرتبط  القضايا وتطبيقها  جلميع  شامل  وهو  األصيل،  املحمدي  باإلسالم  تباط 

 واألحكام. 

رون بالعدل، وبرضورة تنفيذه بحسب ما يتطلبه كل   وهلذا نجدهم يف كل املحال يذكى

ل  وجهه  خطاب  يف  اخلميني  اإلمام  قول  ذلك  األمثلة عىل  ومن  وظيفة،  أو  األمن واقع  قوى 

شعب خصوصًا قوى األمن الداخيل ويف مقدمتهم  أرجو اهلل أن يوفق مجيع رشائح ال : ) الداخيل 

يف األمس    ..الرشطة ملدينة يزد، وأدعوه أن يعينكم عىل النهوض باملسؤولية امللقاة عىل عاتقكم

اليوم غري ما   ؛ كانت قوى األمن بخدمة الطاغوت، واليوم هي يف خدمة اإلسالم فوظيفتكم 

هورية اإلسالمية، أي: رشطة اإلسالم  أنتم رشطة اجلم  ..كانت باألمس، إهنا مسؤولية ثقيلة

والزمان العرص  به جيش    .. وإمام  يقوم  الزمان خيتلف عام كان  إمام  تفعله رشطة  أن  ما جيب 

الطاغوت وبني  الزمان  إمام  بني  الفرق  هو  كام  باألمس،  اجلور    ..الطاغوت  حكومة  فتلك 

 ( 2)  (والظلم وهذه حكومة العدل، تلك حكومة الطاغوت وهذه حكومة اهلل
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يف  ثم قال العبارة التي ختترص مفهوم العدل عنده وعند قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية: )

لفون  مكى واجلميع  اهلل،  قانون  هو  واحد  وقانون  اهلل،  حكومة  هي  واحدة  حكومة  اإلسالم 

ل عنه أحد   ، بالعمل به إنه قانون العدل، إنه جمتمع العدل، املجتمع الذي   .. وجيب أن ال يتنصى

 (1)يه العدالة(تطبق ف

ثم ذكر هلم بعض املفاهيم اخلاطئة التي يطرحها املتأثرون بالثقافة الشيوعية خصوصا،  

( الدركفقال:  قوات  أو  اجليش  مسؤويل  أو من  الرشطة  من  املنحرفني  بعض  من   ربام تصدر 

يقولون هلم مثاًل: لقد وىلى عهد الطاغوت ونحن اآلن نعيش    .. تؤثر يف سلوك الشباب أخطاء  

وقوى   اجليش  صفوف  داخل  الرتب  يف  التسلسل  لوجود  معنى  فال  اإلسالمية  الثورة  زمن 

د..  املوحى املجتمع  يف  سواء  حد  عىل  واجلندي  فالضابط  يريدون   األمن،  ال  فهم  شبهة،  إهنا 

ت يف أذهان الشباب، فانساقوا وراءها لعدم  اإلسالم كام جيب أن يتحقق، لقد ألقوا هذه الشبها 

 (2)تثبتهم باألمور(

د الذي يقصدونه  ثم بني هلم خطر هذا الفهم، وعالقته بالفوىض، فقال: ) املجتمع املوحى

الفوىض  جمتمع  الرشطة،   .. يعني  مركز  يف  الرشطة  إذا    فمثاًل  أفراد  خيضع  ال  أن  القرار  كان 

ة أن   د، ال رئيس فيه وال مرؤوس، واجلميع   املجتمعلرئيسهم، أي كٌل يعمل وحده بحجى موحى

ر   .. يف رتبة لواء أو اجلميع جنود ال فرق كان كل أفراد اجليش أو مركز الرشطة رؤساء،  إذا    تصوى

اسًا وال أثر ملن خيطىط ويعطي   فهل يستمر هذا املركز يف عمله؟ وإذا أصبح اجلميع جنودًا وحرى

صبح اجلميع جنودًا يف  أإذا    ؟..ز باقية، وكذلك اجليش األوامر كيف يمكن أن تبقى هلذا املرك 

د بالفهم اخلاطئ الذي ألقوه يف األ  ذهان، اجلميع برتبة رائد أو لواء هل يكون  املجتمع املوحى
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هذا جيشًا لدولة أو فوىض؟ أساس اجليش وقوات الدرك والدولة النظام، والنظام يف العامل كلىه  

اليوم األول ا النظام، قامت األمور عىل سلسلة  وليس هنا فقط، فمنذ  تبلور فيه مفهوم  لذي 

 (1)املراتب(

الفرق بني احلكومة  ثم بني هلم املفهوم احلقيقي للعدل يف احلكومة اإلسالمية، فقال: )

املعينة عىل من هم دوهنم   املرتبة  الذين هم يف  اإلسالمية وغريها أن ال يكون هناك ظلم من 

ر، بل جيب أن تكون هناك طاعة، نعم جيب أن ال يكون هناك وليس أن ال تصدر األوام  .. رتبة

كان اجلميع يطيعون الرسول، إذ كان يأمر واجلميع يطيع، وهكذا     ظلم.. يف زمن رسول اهلل 

 .(2) (شرت كان آمرًا واآلخرون مكلفون بإطاعته، وإنام مل يصدر عنه ظلم ألحدمالك األ

د هو املجتمع الذي  ، فقال: )د املعنى احلقيقي للمجتمع املوحى ثم بني هلم   املجتمع املوحى

د فيه الكلمة كأنه موجود واحد يف الوقت الذي حيتفظ فيه بسلسلة املراتب، فقوى األمن   ،تتوحى

ورئيس   والشعب،  احلكومة،  رشائح  وسائر  والرشطة،  واجليش،  والبلدية،  الداخيل، 

االحت مع  إهلي  هدف  هو  واحد  هدف  مجيعهم  دونه،  وما  أشبه  اجلمهورية،  بمراتبهم،  فاظ 

د، فالعني واأل د أشبه يشء بجسم اإلنسان، فاإلنسان جمتمع موحى ذن واليد ففي  واملجتمع املوحى

فاملخ يأمر واليد تطيع، واجلميع يتجه    .. الوقت الذي يستقل كلى منها بعمله خيضع آلمر واحد

واحد صوب  اإلن  .. نحو  التي هي  الصغرية  الدولة  إدارة هذه  أجل  اجلميع اجلميع من  سان، 

د  حني جئنا باإلنسان مثااًل أثبتنا أن و  .. ينتظرون األمر من فوقهم ليطيعوا، وهذا جمتمع موحى

د أي: أنى قواه املختلفة تنساق آلمر واحد هذه األعضاء املختلفة والقوى   ..الفرد هو جمتمع موحى

خ أو الروح.. الكل  املختلفة الباطنة والظاهرة، اليد والقدم والرأس والقلب تعمل بأوامر امل
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 (1) باجتاه هدف واحد، حلفظ الذات واهلوية الشخصية واملنافع(

الدولة، فقال: ) املثال عىل  الرئيس    هذا هو معنى املجتمع ثم طبق هلم هذا  د فيه  املوحى

وناس   الشورى  فيه جملس  يكون  اجلمهورية  رئيس  فيه  يكون  الذي  الوقت  ففي  واملرؤوس، 

اجليش، والكل جيب أن يتسلىموا أوامرهم ِمْن مسؤوليهم حسب  عوامى ولواء ورئيس ألركان  

ويف الوقت نفسه يعمل اجلميع كالبدن الواحد اجلميع ألجل هدف واحد،    ..النظام املعمول به

شاء اجليش  إذا    ففي بلد واحد   .. ال أن يميل اجليش لصوب معنيى وقوات الدرك لصوب آخر 

ت الدرك لصوب غريمها يقع االختالف  أن يميل لصوب ما وقوى األمن لصوب آخر وقوا

جيب أن يكون اجلميع معًا هدفهم واحد وهو حفظ بالدهم، فاهلدف هو حفظ    ..فيه ال حمالة

 ( 2) البالد(

ثم ذكر هلم خطر تلك األفكار املطروحة، وهي نفس األفكار التي استغلت يف احلرب  

 ( فقال:  هؤالء  الناعمة،  يفهمه  الذي  د  املوحى املجتمع  احليواين..  إن  املجتمع  يعني  املنحرفون 

د بعضها   ، حتى احليوانات ليست هكذا مجيعها   .. خارج دائرة احليوان ال وجود للمجتمع املوحى

ومرؤوس  رئيس  عىل  منقسمون  فهم   ، التحرضى من  نوع  هلم  والنحل،  كالنمل  ا أ   .. متحرضى  مى

التي هيبط فيها اإل احلمري مثاًل ال    ..موحد  هل هلا جمتمع..  دراك عن القسم األولاحليوانات 

حدها عن اآلخر، وهكذا البقر فال رئيس وال مرؤوس، فهل يريد هؤالء جمتمعًا كهذا؟ أيمتاز 

فليس   كسبة،  يكونوا  مل  فاذا  كسبة  مثاًل  اجلميع  تفاضل،  وال  فيه،  مراتب  ال  دًا  موحى جمتمعًا 

دًا!  موحى حيصل إذا    املجتمع  مل  فهذا  املوحد  املجتمع  معنى  هو  هذا  البرش    كان  كان  حني  إال 

املراتب   ُجعلت  فقد  البرش  حترضى  حني  أما  يأكله،  شيئًا  يقتطف  كٌل  الزمن  ذلك  يف  متوحشًا، 
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مهندسًا،  مثاًل طبيبًا، واآلخر  أن يكون أحدهم  يقتيض  الذي  املتحرض  املجتمع  لرضورهتا يف 

دًا، فهذا هو  وغريه رائدًا، وهكذا، وهذا أمر ال بدى منه، وإذا أردنا أن نحذفه وننشئ جمت معًا موحى

 (1)التوحش بعينه(

تنحرف بمفهوم العدالة عن معناه الصحيح، فقال:    هذه املفاهيم التي  ةخطور  ثم بني هلم

هؤالء الذين ُيلقون يف أذهان شبابنا هذا األمر إنام هيدفون إلظهارنا للعامل كمجتمٍع حيواين،  )

أنفسنا، فالذي ال يريد حكومة تسود يريد الفوىض، أي:  لكي يبيىنوا أننا ال نستطيع أن نحكم  

هؤالء خيطىطون لُيقدم    يريد جمتمعًا حيوانيًا، إذن مثل هؤالء الناس بحاجة إىل أسياد يقودوهنم..

الثوري ويف قوى  الدرك ويف احلرس  الفوىض، كذلك يف مراكز قوات  شبابنا يف اجليش عىل 

األمن   قوى  انساقت  فإذا  الداخيل،  خلف  األمن  للمجتمع،  الفقري  العمود  وهي  الداخيل 

الفوىض، واجهنا نظامًا مضطربًا بحاجة إىل قيىم، ويف بلد ال نظم فيه ال طاعة وال انقياد فيه، كل  

 ( 2) يعمل لنفسه عاقبته أن ينخر من الداخل ويتهاوى(

اط  ويف أثناء خطابه حذر بشدة من هذه املفاهيم اخلاطئة، وبني أهنا قد تستثمر يف إسق

النظام، وملء البلد بالفوىض، وكأنه بذلك يصف بدقة ما وقع يف احلرب الناعمة، مع العلم أنه  

ـ أي قبل أكثر من أربعني سنة من اآلن، وقبل ثالثني سنة من ه  1400صفر    8ألقى خطابه يف  

  احلرب الناعمة التي وقعت يف الدول العربية، وكان يراد جر إيران إليها، لوال حكمة قادهتا،

 وبثهم الوعي يف الشعب قبل حصوهلا..  

ن هذا  إانتبهوا ملا أقوله، فلربام ال يمهلني القدر أكثر مما عمرت،  ومن أقواله يف ذلك: )

املخطط الذي وضعه املغرضون خلداع شبابنا هو لغرض أن تفرض أمريكا هيمنتها علينا، إنى 
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هذه لكم،  أعداء  مجيعهم  والغربية،  األمريكية  اإلعالم  صورة   وسائل  تنرش  بدأت  الوسائل 

مشوهة إليران، بأنه بلد ال نظم فيه، فسلسلة املراتب انعدمت، والناس يفرتس بعضهم بعضًا 

حدهم اآلخر، إهنم  أكاحليوانات، االختالف يدب بينهم، فييسء كلى منهم لغريه، وال حيرتم  

ا أمجع أن التمسوا إليران بحاجة إىل قيىم، وبذلك حيكم العامل بحاجة إيران إىل قيىم، وتصيح الدني

دون هبذا اإلعالم الطريق لتنصيب قيىم كمحمد رضا، وكرضا خان عىل رؤوسنا  ..  قيىاًم! فيمهى

بلد  لكل  البلدان، ويضعون  يدرسون شؤون  فلديه خرباء  السهل،  باخلصم  ليس  إن خصمنا 

خططوا لرضب  برنامج عمل معينًا، وهم يبحثون اآلن كيف هيدمون ثورتنا التي لقنتهم درسًا، ف

حياربون   الدرك  بقوات  ببعض،  بعضها  الداخيل  األمن  قوى  ورضب  نفسه،  باجليش  جيشنا 

الدين.. بأهل  للدين  رضبة  هون  يوجى الدين،  علامء  الدين حياربون  وبعلامء  الدرك،  إنه    قوات 

 ( 1) خمطط أهيا السادة! ليس األمر كام تفكرون، كل يشء قد خططوا له(

بمناسبة  آخر  خطاب  يف  العدالة    وقال  مفهوم  فيه  يذكر  املهدي،  اإلمام  ذكرى  إحياء 

كم هو عظيم هذا اليوم الذي ولد فيه باين العدالة العاملية، ومفرس بعثة  الشاملة يف اإلسالم: )

عداًل   وسيملؤها  واملحتالني  الظاملني  ظلم  من  األرض  سيطهر  الذي  السالم  عليهم  األنبياء 

املستكربين يف األرض وسيجعل املظلومني  وقسطًا بعدما ملئت ظلاًم وجورًا، وسيق يض عىل 

م ومشعلو نار الفتن من   .. ورثتها  وكم هو مسعود ومبارك ذلك اليوم الذي سيزول فيه الظالى

عىل وجه األرض وتقوم مكاهنم حكومة العدل اإلهلي التي ستنترش إىل مجيع البقاع، وسريفرف  

الربية،   رؤوس  فوق  ورمحته  ظله  اإلسالمي  العدل  قانون  وسيبسط  البسيطة،  فوق  لواؤها 

والف  الظلم  عروش  عليهم  وستتهدم  اهلل  صلوات  األنبياء  بعثة  من  الغاية  وستتحقق  سق، 

أقالم   وستتحطم  األرض،  عىل  السامء  بركات  وستهبط  السالم،  عليهم  الصاحلني  واألولياء 
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إىل   الشياطني وأعواهنم  العامل وسيفر  النفاق، وسيشع شعاع احلق عىل  ألسنة  العار وستتقطع 

عي الدفاع عن حقوق اإلنسان، ستذهب إىل غري  بحور العتمة، وتلك املنظامت الكاذبة التي تد

ل اهلل سبحانه وتعاىل بقدوم ذلك اليوم امليمون واملبارك، الذي ستشع   رجعة، ورجاؤنا أن يعجى

 ( 1) (فيه شمس اهلداية واإلمامة

علينا نحن الذين ننتظر ذلك اليوم،  ثم بني الواجبات املرتبطة باالنتظار احلقيقي، فقال: )

احلق وأن نجعل قانون العدل اإلهلي هو القانون الذي حيكم هذه البالد، وأن أن نسعى إلحقاق  

نحذر من النفاق واملنافقني، ويكون اهتاممنا منصبىًا عىل جلب رضا اهلل سبحانه وتعاىل، يف سعينا 

للعيش كإخوة حتت قانون العدل واملساواة والسري بثورتنا اإلسالمية إىل األمام، وجيب أن نعلم  

اهلل أعاملنا   أن  نعري    يرى  ال  وأن  اإلسالمية،  القوانني  عن  نتخىل  ال  أن  جيب  وهلذا  ويراقبنا، 

 (2)لوساوس الشيطان وأصحاب الفتن أي أمهية(

الشاملة،   بالعدالة  املرتبطة  املفاهيم  من  الكثري  يؤكد  اخلامنئي  اإلمام  نجد  وهكذا 

ما ورد يف حمارضة مهمة له  ويصحح التصورات اخلاطئة املرتبطة هبا، ومن األمثلة عىل ذلك  

 . 2011، سنة  سرتاتيجيةامللتقى الثاين لألفكار االألقاها يف 

ومما جاء فيها قوله يف بيان شمولية العدالة التي جاء هبا األنبياء عليهم السالم مقارنة  

التي ذكرها الفالسفة واحلكامء: ) التاريخ بالعدالة  ًا دائاًم للبرش عرب  ة  ونتيج  ،العدالة كانت مهى

رو  إىل    الشعور باحلاجة العدالة التي عمت مجيع الناس عىل مرى التاريخ وإىل يومنا هذا، دخل مفكى

اهتاممهم املقولة وأضحت مورد  والفالسفة واحلكامء يف هذه  بشأن   ، البرشية  البحث  تمى  هلذا 

العام،   املعنى  هبذا  هذا  يومنا  وإىل  القديمة  األزمنة  من  االجتامعية  والعدالة  مت  العدالة  وُقدى
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ما ذكرته األ  ، كان دورًا استثنائياً   ديانالنظريات، لكنى دور األ أنى  عرب األزمنة حول    ديانأي 

ت به كان منقطع النظري واستثنائياً   ديانومثل هذا االهتامم الذي أولته األ   ،العدالة وأرادته واهتمى

 ( 1)(ال نشاهده يف آراء احلكامء والعلامء

التي حتتلها العدالة يف الدين اإلهلي، وأهنا ليست جمرد مطلب    ثم ذكر هلم القيمة العظيمة 

جعلت    ديان امليزة األوىل أنى األمن املطالب البسيطة، بل هي غاية من الغايات الكربى، فقال: )

املِْيَزاَن لَِيُقوَم  َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب وَ ﴿العدالة هدفها بشهادة القرآن  

بِاْلِقْسطِ  د أنى هذه اآلية حتكم بأنى هدف إرسال الرسل وإنزال    ،[ 25]احلديد:    ﴾النَّاُس  من املؤكى

عرضه األنبياء؛ والكتاب يعني    أي احلجج املتقنة التي ال تقبل الشكى ممىا ـ    الكتب وجميء البيىنات

األ واأل   ديان منشور  باملعارف  يتعلىق  وضع   خالقيات؛ واألحكام  بام  د  حيدى ما  يعني  وامليزان 

بالقسط؛  ـ    املعايري القيام  بِاْلِقْسطِ ﴿هو  النَّاُس  بالقسط    ﴾، لَِيُقوَم  القيام  بأنى  وبالطبع، ال شكى 

املتعلىق  اهلدف  لذاك  مة  مقدى للنىاس، هو  والفردية  الدنيوية واالجتامعية  باحلياة  يتعلىق  ما  وكلى 

نَّ ﴿باخللق   اجْلِ َخَلْقُت  لَِيْعُبُدون  َوَما  إِالَّ  نَس  العبودية ﴾َواإْلِ أي  اخللقة    األساس يف    ، ،  هدف 

  إالى أنىه للوصول   ، عبدًا هلل، حيث إنى هذه العبودية نفسها ُتعدى أعىل الكامالت  اإلنسانصريورة  

ح  إىل  سل، ومن مجلتها ذاك اليشء الذي ترصى ات وإرسال الرى ذاك اهلدف، الذي هو هدف النبوى

بقية أهداف إرسال  إىل    يف آيات القرآن تشري  أخرى أيضاً   بالطبع، هناك بيانات  ،اآليةبه هذه  

معاً  يمكن مجعها  النظام؛ هدف    ،الرسل، حيث  بناء  العدالة؛ هدف  اهلدف هو  فإذًا، أضحى 

العدالة البرش يف املحيط االجتامعي هو  ومثل هذا ال يوجد يف أي   ،احلضارات وغاية حراك 

ات األ مذهٍب آخر؛ فهو من   ( 2) ديان(خمتصى
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املظلومني   مع  والوقوف  بالعدالة  وارتباطه  السالم  عليهم  األنبياء  تاريخ  هلم  ذكر  ثم 

جانب املظلومني؛ فقد جاهدوا عمليًا  إىل    األنبياء كانوا عىل مرى التاريخ واملستضعفني، فقال: )

ح القرآن الكريم أنى األنبياء يواجهو ، العدالة  أجل  من ن الطواغيت واملرتفني  الِحظوا؛ لقد رصى

َوَما َأْرَسْلنَا ﴿واملأل؛ حيث إنى هؤالء مجيعًا من الطبقات الظاملة؛ فاملرتفون يقفون مقابل األنبياء،  

ُفوَها إِنَّا باَِم ُأْرِسْلُتْم بِِه   فام نجد من نبيٍّ إال وكان   ،[ 34]سبأ:    َكافُِروَن﴾يِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر إِالَّ َقاَل ُمرْتَ

ُمرَتفون يف   النبيى    ،مقابله  وأصحاب    وكان  بالقدرة  املمسكني  حال  كان  وهكذا  حُيارهبم، 

إىل   كانوا دائامً عليهم السالم هلذا فإنى األنبياء   ،والطاغوت له معنى يشمل مجيع هؤالء  ، السلطة

ينزلون فكانوا  واملظلوم؛  الظامل  بني  الرصاع  يف  املظلوم  منإىل    جانب  العدالة    أجل   امليدان 

 ( 1)(حُياربونو

ثم ذكر فرقا أساسيا ومهام بني األنبياء عليهم السالم وسائر املتحدثني عن العدالة يف  

 ( فقال:  من هذا،  كثري  مثل  كانوا  كثرية  أوقات  يف  ولكنىهم  العدالة،  عن  احلكامء  ث  حتدى لقد 

ينزلون ال  ولكنىهم  بالكالم  يكتفون  الذين  املختلفني  رين  دور  امليدان  إىل    املفكى حيني  عندما 

 ( 2) (العمل

ثم ذكر أن الفرق بني أتباع األنبياء عليهم السالم الصادقني وغريهم مرتبط بمواقفهم  

 ( فقال:  هلا،  التنظري  جمرد  ال  العدالة،  حتقيق  يف  مرحلة  وجهودهم  يف  هذا  مثل  شاهدنا  وقد 

س املقدى الدفاع  الشاه[ وأيضا شاهدناه بعد ذلك يف مرحلة  ذا ما نشاهده وه  ،املواجهة ]ضد 

ضون أنفسهم للخطر،  إىل    مل يكن األنبياء هكذا، بل كانوا ينزلون  أيضًا، تقريبًا اليوم   امليدان وُيعرى

جانب الطبقات املظلومة، انَفِصُلوا  إىل    الوقت الذي كانوا يقولون هلم ملاذا تقفون  حتى أنىه يف
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األنبياء   كان  السالم  عنهم؛  الرشيفة،  ، يواجهوهنمعليهم  َتْزَدِري  ﴿   فاآلية  لِلَِّذيَن  َأُقوُل  َواَل 

ا   ث عن جواب النبي نوح    [ 31]هود:    ﴾َأْعُينُُكْم َلْن ُيْؤتَِيُهُم اهللَُّ َخرْيً ملعارضيه  عليه السالم  تتحدى

ُيؤمن   أولئكلذا، ف  أيضًا،هي يف هذا املجال   ل من  الذين كانوا حمرومني من العدالة كانوا أوى

 (1)أيضًا(باألنبياء 

ميزات املهمة التي متيز العدالة التي جاء هبا األنبياء عليهم السالم عن غريهم،  ومن امل

كام يذكر اإلمام اخلامنئي هي ذلك األمل الذي يبثونه يف النفوس بانتصار العدالة عىل كل ظلم  

تتىفق عىل أنى هناية هذه احلركة التارخيية العظيمة هي هناية مليئة    ديان مجيع األوجور، يقول: ) 

ا تقول بشكل قاطع إنىه سيأيت عرٌص يكون عرص العدل وهو عرص استقرار    ، ألمل بالعدلبا  إهنى

َيمأل اهللُ بِِه األَرَض ِقسَطًا )وقد جاء يف الدعاء الذي ُيقرأ بعد زيارة آل ياسني،    ،الدين الكامل 

ات أشارتومجيع    ديانفجميع األنبياء وكلى األ(..  َكاَم ُملَِئت ُظلاَمً َوَجوَراً   َوَعدالً  هذه إىل    النبوى

ا يف طور السري ت وقالت إهنى دت عليها وأرصى هلذا فإنىه يف املبدأ ويف    ،تلك النهايةإىل    النهاية وأكى

ات  ( 2) (العدلإىل  املسري ويف املنتهى، كان استناد النبوى

م  ثم ذكر مدى استمداد الثورة اإلسالمية اإليرانية من العدالة التي جاء هبا األنبياء عليه

( فقال:  منهجهم،  وإحياء  أحالمهم،  لتحقيق  أساسا  قامت  ألهنا  ثورتنا السالم،  يف  العدالة 

وهذه   ، التي كانت حركة دينية كانت بشكل طبيعي يف موقع ممتاز، واآلن هي كذلك  اإلسالمية

املوقعية املميىزة مشهودة يف الشعارات الشعبية، ويف الدستور، ويف كلامت اإلمام الراحل قدس  

أعلنتها  التي  املختلفة  املواقف  ويف  املختلفة،  األزمنة  ويف  املقطعية،  اخلطابات  ويف  رسه، 

 (3)اإلسالمية(اجلمهورية 
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( فقال:  ذلك،  عىل  مهام  مثاال  رضب  الدفاعثم  زمن  يف  ]احلرب    لنفرتض  س  املقدى

من الصلح  شعار  ويطرحون  يضغطون  كانوا  فقد  اجلمهورية    أجل   املفروضة[،  إخراج 

امليدان  اإلسالمية العادل  اإلسالميةهناك طرحت اجلمهورية    ،من  الصلح  حسنًا، إنى   ، شعار 

 الصلح ليس قيمة مطلقة، هو قيمة نسبية، ففي بعض األماكن يكون الصلح جيدًا، ويف أماكن 

لكن العدالة ليست كذلك، فالعدالة قيمة مطلقة، أي إنىه ال    ،ون سيئًا واحلرب جيىدةيكأخرى  

، فقد كانت  اإلسالمية هكذا كانت الوضعية يف اجلمهورية    ، مكان لدينا تكون العدالة فيه سيىئة

 (1)(]العدالة[ عىل رأس اهتاممات النظام منذ بدايات الثورة

اإل اإلسالمية  الثورة  قادة  أن  بني  بمفهومها  ثم  العدالة  حققوا  أهنم  يزعمون  ال  يرانية 

( فقال:  املجاالت،  كل  ويف  لذلك،  يسعون  ولكنهم  الشامل،  اإلجرائي  احلقيقي  اجلانب  يف 

موا    ،ُأنجز الكثري من األعامل، لكنها غري ُمرِضية ـ    إنصافاً ـ    للعدالة، فإنىه بعض األصدقاء قدى

اإلنجازات؛   توصيف  ة يف  مهمى وأرقامًا  التي  معطيات  األعامل  يف جمال  أكثر  معلومايت  ولعلى 

  ،ُأنجز الكثري من األعامل منذ بداية الثورة، لكنها ليست مرضية مطلقاً   أنا أعلم أنىه قد  ، ُأنجزت

ها   د حد مقبول؛ كال، نحن نسعى  األكثرما نحتاج إليه ونسعى نحوه هو العدالة بحدى ي ال جمرى

ها   هذه إىل    وللوصول   ،  يكون هناك أي ظلم يف املجتمعي، نريد أن ال األكثرنحو العدالة يف حدى

 (2) ( ذلك أجل  املرحلة توجد مسافة طويلة، هلذا جيب السعي من

نىنا نريد أن تكون  ثم بني سبب االهتامم بالعدالة، واحلديث عنها يف كل املحال، فقال: )إ

وخصوصًا  والناس  واملسؤولني  النخب  بني  الساحة،  يف  وحارضة  دائاًم  حيىة  العدالة  مقولة 

العدالة مطروحة بعنوان قضية   العدالة وقضية  األجيال اجلديدة حيث جيب أن يكون عنوان 
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دائم  بشكل  وأساسية  أنه ..  هو  اآلخر  رضوإذا    األمر  هو  ما  بني  املسافة  نقلىل  أن  ري أردنا 

ل ـ    الوضع الذي نحن عليه اآلن ـ    وواجب من العدالة وبني الوضع احلايل إىل    جيب أن نتوصى

جيب أن نعلم ما هي األساليب التي نطبق فيها العدالة؛    ، أساليب وطرق عمل جديدة ومؤثىرة

فعىل مدى هذه السنوات الثالثني كان عملنا يف الكثري    ،أي أن نتجاوز مرحلة التجربة واخلطأ

ه حيث أشار   من املوارد عبارة عن التجربة واخلطأ، سواء يف العقد األول مع ما كان فيه من توجى

يف النقطة املقابلة، يف العقد الثاين وأثناءه حيث شاهدنا أساليب    ،ذلك وما بعدهإىل    األصدقاء

جيب أن نجلس ونكتشف األساليب    ، الح أن نعمل هبذه الطريقةمل يعد من الص   ،ومناهج خمتلفة 

ك صها ونستقر عليها ونتحرى  (1)(املتقنة واملبنية عىل احلدود املتقنة ونشخى

البلد يتطور  ثم دعا إىل االهتامم بالتنسيق بني التطور احلاصل والعدالة الشاملة، فقال: )

ر    ،ةاليوم بقفزات متسارعة ]النمو الطفري[؛ فهذه واقعي  حلسن احلظ، حركة البلد نحو التطوى

إنىنا   ،ما كان قبل عرشين سنة  فال يمكن أبدًا مقارنة اليوم مع  ،باملعنى العام هي حركة رسيعة 

قفزي بشكل  ر  التطوى نحو  ك  نتحرى نوعية    ، اليوم  كات  التحرى فيه  تكون  الذي  الوضع  هذا  ويف 

حسنًا، لو أنى   ، اذ القرارات الكربىجيب اختى   ، اختاذ قرارات كربىإىل    )طفرة( تكون هناك حاجة 

عنرص العدالة بقي مغفوالً عنه يف هذه القرارات الكربى، فإنى األرضار واخلسائر التي ستحدث  

ه   ، لن حتىص العدالة، وباألخص  إىل    هلذا، اليوم خصوصًا، جيب أن يكون هناك مزيد من التوجى

م والعدالة متابعة قضية أنموذج  ألجلداث مركٍز  استحإىل    ُأشري  ..تشخيص العالقة بني التقدى

ية  ماته؛ وإن شاء اهلل جيري العمل بجدى م املرتقب وقد ُأنجزت مقدى  ( 2)(التقدى

ثم دعا إىل املزيد من االهتامم بالفقه التأصييل للعدالة، واملستمد من املصادر األصلية،  
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د أن نصل إليه يف املرحلة  ما نري، فقال: )يف باب العدالةالواقعية  اإلسالمية ستخراج النظرية ال

النظرية   العدالة  اإلسالمية النظرية هو  باب  برؤية جتديدية    ، يف  أن يكون ذلك  ينبغي  بالطبع، 

املصادر   فيها  ُتراَجع  املصادر    اإلسالمية ابتكارية  متن  من  ُأُطرها  اإلسالميةوُتستخرج  يف   ،

بة واملحسوبة بدقىة لالستنباط،  إنىنا نمتلك املناهج واألساليب العلمية وامل ..  العلمية والفنية  جرى

ه   ، جيب أن نستفيد منها    اإلسالمية املصادر  إىل    هلذا يف املرحلة النظرية والتنظري جيب أن نتوجى

 ( 1) اإلسالمية(ونحصل عىل النظرية األصيلة يف باب العدالة من املتون 

اإلسالمية، حتى ال تشوه  ثم دعا إىل الرتكيز عىل األصالة عند البحث يف نظرية العدالة  

( فقال:  النظريات،  من  بغريها  نظرية بخلطها  نستخرج  أن  نريد  خالل  أو    ال  من  ُننتجها  أن 

رين واحلكامء الذين حتدثوا يف هذا املجال  إننا   ،التجميع والرتكيب من النظريات املختلفة للمفكى

د ، يف هذه القضية جيب أن نحرتز متامًا من االلتقاط ودون أن  ،ة وقعنا يف اخلطأففي موارد متعدى

االلتقاط مستنقع  يف  أقدامنا  زلىت  ذلك،  املصادر  ..  نريد  يف  نبحث  أن  احلقيقة  يف  علينا  جيب 

نات الفقهية  ..  ، وهذه املصادر كثرية جداً اإلسالمية يف القرآن واحلديث وهنج البالغة واملدوى

ل مصدرًا مفيدًا الكتشاف النظرية  والكالمية واحلكمية توجد أبحاث كثرية، يمكنها مجيعًا أن مُتثى 

 ( 2) (األصيلة اإلسالمية

ثم بني أنه ال مانع عند حتقق األصالة من االستنارة واالستفادة باآلراء األخرى، فقال:  

ف) التعرى اآلخرين إىل    إنى  األخرىـ    آراء  املوارد  كل  املتون ـ    مثل  فهم  يف  يساعدنا  أن  يمكنه 

عندما   أيضًا،يع املجاالت ويف األبحاث احلقوقية والفقهية  وارٌد يف مجاألمر    وهذا  اإلسالمية، 

ف  رأٍي أجنبي ويتىسع ذهننا بطريقة صحيحة، فإنىنا سنستفيد بشكل أفضل وأكمل من إىل    نتعرى
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كذلكاإلسالميةمصادرنا   هنا  واألمر  للوصول  ،؛  ين  جادى نكون  أن  ينبغي  النظرية  إىل    لكن 

وبالطبع من البدهيي أن سبب قولنا إن النظرية    ،اط األصيلة وأن نحرتز من االلتق  اإلسالمية

معرفة    ينبغي أن تكون خالصة وأصيلة هو أنى قضية العدالة مبنية عىل أسس ومباين  اإلسالمية 

؛ وإذا أردنا أن نعتمد عىل النظريات الغربية والتي هم  األساسالوجود وعلم املعرفة واألركان  

عىل املباين الفلسفية التي ال نقبلها وهي اآلراء املتعلقة   عمدهتا فإننا نكون يف الواقع قد اعتمدنا 

  (1) (بمعرفة الوجود

( فقال:  اآلخر،  االنفتاح عىل  نتيجة  فيها  يمكن االستفادة  التي  املجاالت  ذكر  بعد  ثم 

نظرية ُمتقنة ومستجمعة يف باب العدالة، تظهر احلاجة من جديد الكتشاف أساليب  إىل    وصولنا 

  ، يف املجتمع، من خالل األبحاث التطبيقية، وهو ما يستتبع بذاته أبحاثًا كثرية إجرائية وتنفيذية  

 (2)(وهناك يمكننا أن نستفيد من جتارب البرش 

أي جمال آخر  أو   لنفرض يف جمال القطاع املرصيف ثم رضب هلم مثاال عىل ذلك، فقال: ) 

يف األبحاث القضائية بنحو  أو    يف األبحاث االجتامعية بشكل آخر،أو    يف القضايا االقتصادية، 

ة من الزمن وآثارها   أصبحت واضحة،    أيضاً خمتلف، جتربة خاضها شعٌب ما وبقي عليها مدى

 ( 3) ( هلذا، ينبغي االستفادة من جتارب اآلخرين  ، فهنا يمكننا أن نستفيد منها، ال إشكال يف ذلك 

يف القرآن  يص، فقال: )ويف األخري دعا إىل االهتامم بالعدالة يف جانبها السلوكي الشخ

ر ظلم النفس يف آيات عديدة :  يف دعاء كميل نقرأ  ،حسنًا، الظلم هو النقطة املقابلة للعدل  ،تكرى

َفَلَها : ) ، ويف املناجاة الشعبانية الرشيفة نقول (َظَلمُت َنفيِس ) هَلَا،  بِالنََظر  َقد ُجرُت َعىَل َنفيِس 

الىت والسعي وراء الشهوات واتىباع األهواء واالبتعاد عن الذنوب والز  ،( الَويُل إِن مَل َتغِفر هَلَا 
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ً   ، الذكر واخلشوع لربى العاملني هو ظلٌم للنفس عندما نقوم بالبحث يف    ،وهذا ُيعدى ميدانًا مهامى

ال ُيمكننا أن ُنغِفل العدالة  ـ    يف العالقات االجتامعية ويف تشكيل النظام االجتامعيـ    باب العدالة

َقد ) والنقطة املقابلة لـ    ، بل أن نكون عادلني مع أنفسنا   ، بغي أن َنظلِم أنفسنا فال ين  ، مع النفس 

 ( 1) (فال نجور بل َنعِدل ،هي هذا العدل (ُجرُت َعىَل َنفيِس 

الشاملة،   العدالة  اإليرانية عن  الثورة اإلسالمية  قادة  أحاديث  النامذج عن  هذه بعض 

أنا ذكرنا بعض التفاصيل املرتبطة هبا، وخاصة وتصوراهتا النظرية والعملية وحوهلا، مع العلم 

 يف قوانني اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف كتاب ]إيران نظام وقيم[ 

 خامسا ـ نرصة املستضعفني: 

لتحقيقها، كام قال   إليها اإلسالم، بل أوجب اجلهاد  التي دعا  القيم الكربى  وهي من 

ِذيَن  َوَما َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن يِف َسبِ ﴿تعاىل:    َواْلِوْلَداِن الَّ
ِ
َجاِل َوالنَِّساء يِل اهللَِّ َواملُْْستَْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

امِلِ َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل  نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ َلنَا ِمْن َلُدْنَك   َيُقوُلوَن َربَّ

وقال:  [ 75]النساء:    ﴾َنِصرًيا َوبَِيٌع ﴿،  َصَواِمُع  َمْت  هَلُدِّ بَِبْعٍض  َبْعَضُهْم  النَّاَس  اهللَِّ  َدْفُع  َوَلْواَل 

ُه إِنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ  نَّ اهللَُّ َمْن َينْرُصُ ]احلج:   ﴾  َعِزيزٌ َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اهللَِّ َكثِرًيا َوَلَينرُْصَ

40 ] 

مع    وهي وأدواهتا  العظمى  القوى  رصاع  تأجيج  يف  سببا  كانت  التي  القيم  من  أيضا 

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، حيث سموا وقوفها مع قضايا املستضعفني تدخال خارجيا، أو  

 طلبا لتوسيع النفوذ، ونحو ذلك مما نسمعه كل حني. 

هم للرتاجع واالنكفاء عىل  ولكن ذلك مل يثن قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية، أو يدعو

الذات، وإنام دعاهم إىل املزيد من االهتامم بقضايا املستضعفني، باعتباره ركنا من األركان التي  
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 يتأسس عليها الدين اإلهلي األصيل. 

والنامذج يف هذا املجال من كالم قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية كثرية جدا، وقد ذكرنا  

 في هنا ببعض األمثلة املخترصة. بعضها سابقا، وهلذا سنكت

ذكرى املولد  ومنها ما ورد يف خطاب ألقاه اإلمام اخلميني عىل فراش املستشفى بمناسبة  

الرشيف ) النبوي  فيه:  قال  العامل  ،  شعوب  وجلميع  واملحرومني  املستضعفني  لكل  أبارك 

النبيني   املباركة خلاتم  السعيد واهلجرة  املولد  بمناسبة  املسلمني  املرسلني،  وخصوصًا  وأفضل 

اإلنسان،   العدالة ودين هتذيب  للنهضة اإلسالمية واإلهلية، ومصدر نرش  التي كانت منطلقًا 

اقتالع   باجتاه  احلركة  يف  البداية  اإلنسانية  أونقطة  املكانة  إىل  واالرتقاء  واملكر،  الظلم  ساس 

ا صوب  احليوانية  الشيطانية  واخلصال  الظلم  أنواع  كل  من  واهلجرة  املطلق السامقة،  لنور 

جيب عىل املسلمني وهم عىل أعتاب القرن اخلامس    .. ومصدر الكامل، ومؤسس األمة واإلمامة

عرش اهلجري أن ينهضوا ويدافعوا حتت الراية اإلهلية اإلسالمية عن حقوقهم احلقة، ويقطعوا 

املدع  الدكتاتوريني  ويوقفوا  والغرب،  الرشق  يف  العظمى  القوى  سيام  ال  اجلائرين،  ني  دابر 

هم(  (1)الديمقراطية والشيوعية عند حدى

ثم بني هلم أن مصدر االهتامم باملستضعفني ومواجهة املستكربين هو االقتداء برسول  

)اهلل   فقال:  النهضة  ،  من  قبس  اإليرانية  اإلسالمية  اإلهلية  والعظيمة  األصيلة  ثورتنا  إن 

زة، يف عرص  الذي جاءت والدته السعيد  العظيمة لسيدنا حممد رسول اهلل   ة وهجرته املحفِّ

واأل برمته،  العامل  تلف  اجلهل  ظلامت  كاحليوانات  كانت  املستضعفني  بحياة  يتالعبون  قوياء 

املفرتسة.. وقد انطلقت النهضة اإلسالمية للشعب اإليراين يف عرص يامثل ذلك العرص اجلاهيل،  

والكبت  والتعذيب  والسجن  العدالة،  حمل  احلراب  فيها  حلىت  بيئة  والفقر    ويف  احلرية،  حمل 
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والبؤس حمل الرفاه والراحة، فثار شعبنا، ألن خمالب الوحش الذي بدا بصورة إنسان، كانت  

نفاس يف الصدور، وسعت إىل حمو  وحبست األ  ، قد نشبت حتىى املرفقني يف دماء شبابنا األعزاء 

واإلنسانية، وهدم   اإلسالم  العدالةأآثار  واإلرهاب سائداً   .. ركان  الكبت  أن كان  درجة  إىل   

أمام أخواهتم، ومل تكن أالرجال مل يكونوا جيرؤون عىل الشكوى   مام زوجاهتم، وال اإلخوة 

الظامل إالى يف خدمة  القدرة اإلهلية من أكامم    ، األقالم ووسائل اإلعالم  يد  وعند ذاك خرجت 

دت يف نداء )اهلل أكرب(، وغريت حال الشعب اإليراين من الضعف إىل   القوة، ومن العدالة وجتسى

اإلهليني البرش  سيل  وهدر  احلركة،  إىل  التهاون  ومن  الشجاعة،  إىل  أن   اجلبن  علموا  الذين 

العبادات، فنسف سور الشياطني، وعروش وتيجان  الشهادة سعادة، واإليثار بالدماء أعظم 

 ( 1)سنة من الظلم واجلور وملء البطون، نسفًا مل ُيبق هلم ديارًا وال خربًا( 2500

)ثم   فقال:  املستضعفني،  بانتصار  يكون  احلقيقي  االحتفال  أن  هلم  أن  يقف  بني  حيث 

املسلمون اليوم عىل أعتاب القرن اخلامس عرش اهلجري، وإيران عىل أعتاب الذكرى السنوية  

  ، للثورة واهلجرة، نحتفل هبذه الوالدة السعيدة واهلجرة الكربى والثورة اإلسالمية ونباركها 

إالى أن االحتفال األكرب سيكون عندما ينترص املستضعفون عىل املستبكرين، ويقضون عليهم  

 ( 2) إىل األبد، ويقطع املسلمون بوحدة الكلمة وحتت لواء التوحيد يد اجلائرين عن بلداهنم(

إن الشعب اإليراين  ثم بني هلم املوقف الرسمي اإليراين من قضايا املستضعفني، فقال: )

يدع املدافع احلر  منطق  سوى  هلم  منطق  ال  من  مقابل  يف  العامل  يف  املستضعفة  الشعوب  م 

رسه، التي  أإننا ندعم كل حركات التحرر يف العامل ب  ..والدبابات، وال شعار هلم سوى احلراب 

واحلرية واحلقيقة  واحلق  اهلل  سبيل  يف  إل  ..تكافح  السخي  دعمنا  أخرى  مرة  نعلن  خوتنا إننا 
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واملظلومني بشدةاملسلمني  املحتلني  احتالل  وندين  األفغانيني،  نبايل   ..  وال  مسلمون،  نحن 

 ( 1) (إننا ندافع عن املظلوم ونحمل عىل الظامل.. هذا واجب إسالمي .. برشق أو غرب 

يا شعوب العامل! كلكم مستضعفون، انتفضوا  ثم وجه خطابه لألمة اإلسالمية، فقال: )

تسلىطني فاهلل معكم واألرض مرياثكم، وال خلف  واستعيدوا حقوقكم، وال هتابوا عربدات امل

 ( 2) يف وعد اهلل تعاىل(

أن يتحدوا مع بعضهم وجيتثىوا جذور  ويف خطاب آخر، قال: ) عىل كافة املستضعفني 

بلداهنم  يف  املستبكرين  .. الفساد  زوال  عىل  يتوقىف  العاملي  والصلح  السالم  بقي    ..إن  وطاملا 

الثقافة   العديمو  السلطويون  الذي هؤالء  مرياثهم  املستضعفون  ينال  لن  األرض،  وجه  عىل 

عليهم تعاىل  اهلل  به  إىل  ..  تفضل  عودوا  كنتم،  بلد  أي  ومن  طبقة  أي  من  العامل،  مظلومي  يا 

رشدكم، وال ختشوا ضجيج وعربدة أمريكا وسائر املتجربين الغاشمني، ضيقوا اخلناق عليهم،  

املسلمون  أهيا  ويا  بسواعدكم..  حقكم  منهم  كنتم،  وخذوا  أي مذهب  ومن  أي شعب  ، من 

َواْعَتِصُموا بَِحْبِل  ﴿قلعوا عن العداوات الضيىقة وانصاعوا ألمر القرآن الكريم واإلله العظيم:  أ

ُقوا َتَفرَّ َواَل  مَجِيًعا  العظيم،    ..[ 103]آل عمران:    ﴾اهللَِّ  ولرسوله  لنفسه،  العزة  تعاىل  اهلل  جعل  لقد 

نقذوا أخضعتكم لسيطرة أعداء اإلسالم، و أ املتجربة التي  وللمؤمنني، ثوروا عىل احلكومات  

 (3)ذالء، فاهلل معكم(بلدانكم من أيدي هؤالء اخلونة األ

إنني أحذر الشعب اإليراين والشعوب املستضعفة يف العامل من  وقال يف خطاب آخر: )

ب أن تزداد  األمور التي ختطط ضد اإلسالم، إذ كلام زادت هذه التخريبات فإن أبعاد التالحم جي

واألساس هو أنى املستكربين يف العامل وكلَّ من   بني الشعوب املستضعفه ومستضعفي العامل..

 

 . 119، ص: 12، ج املصدر السابق( 1) 

 . 119، ص: 12، ج املصدر السابق( 2) 

 . 124، ص: 12، ج املصدر السابق( 3) 



246 

 

منطلق  إيران  أن  اعتربوا  ولكوهنم  باخلطر  أحسوا  قد  املستضعفة  البالد  هذه  يستغلون  كانوا 

العامة واملستضعفني  يف  لنهضةاملسلمني  سواء  إيران  ضد  طاقاهتم  مجيع  عبىأوا  قد  أمر    فإهنم 

أن يعلموا أن توجيه    الدعاية ضدها أو يف القيام بالتخريبات.. وعىل مجيع إخواننا يف أنحاء العامل

  .. لبؤرة املعارضه للقوى الكربى )إيران( سيودي إىل انزواء اإلسالم لسنوات طويلة   أي صدمة 

ياة يف هذا العامل  وألن مجيع إخواننا يف اإليامن حيبون اإلسالم يف كل مكان وقد اختاروه هنجًا للح

ويعتربونه قاعدهتم الوحيدة، فإن عليهم االنتباه إىل أن مجيع القوى يف العامل قد عبىأت طاقاهتا  

يف املستويني اإلعالمي والتخريب العميل واهلجوم العسكري إلجهاض هذا الفكر الذي انطلق 

العامل ومنعه من االنتشار إىل األماكن   من هنا لقطع أيدي املستكربين الرشقيني والغربيني يف 

خوفًا من أن ُيمنعوا من هنب ثروات املناطق املختلفه كام قطعت أيدهيم من ثروات    ىاألخر

خواننا املسلمني أينام كانوا ويف أي بلد يسكنون  البد إل  إيران وانتهت سيطرهتم الشاملة عليها..

الشيطانية وحتت أقدام القوات  القوى    بل عىل مجيع مستضعفي العامل الذين سحقوا حتت سيطرة 

أنفسهم لقمع هذه   عداء أن ينتبهوا وأن جيهزوا أنفسهم كام جهز األ  العسكرية للقوى الشيطانيه، 

فكرة  إيران  يف    اإلسالمية الثورة منه  انطلقت  الذي  املنطلق  هذا  حيفظوا  وأن  منها،  خلوفهم 

 ( 1) (الثورة

غ  عن  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  متيز  هلم  بني  ثورة  ثم  بكوهنا  الثورات  من  ريها 

إذا ما نظر املحللون يف  املستضعفني، لعدم استنادها ألي قوة من القوى االستكبارية، فقال: )

إن مجيع الثورات    .. الداخل واخلارج بدقة فإن إيران قد قامت بعمل اليوجدله مثيل يف التاريخ

يف طريقها إالى أن    ىمشاكل شتللرشق أو الغرب كام أن مجيعها شهدت    يف التاريخ كانت تابعة

ا وال ثورةحزبية   الثورة اإليرانية ثورة غري تابعة ألحد وليست ثورة حكومية وال انقالبًا عسكريى
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تشبه الثورات التي حصلت عىل أيدي األنبياء  هي   .. إهنا إسالمية  ،تستند إىل اإلسالم   إهنا ثورة

واحدة هي مبدأ الوحي واالتصال     جلهة عرب التاريخ حيث مل تكن تابعة ألحد إالى عليهم السالم  

  ءلقد كان طريق إيران منذ بدايات الثورة حيث تم وضع أساسها طريق األنبيا   باهلل تبارك وتعاىل 

واليزال شعبنا  الغاية مجهوريةإسالمية،  كانت  بل  غربيًا  وال  ال رشقيًا  مستقياًم  منهجها  وكان 

واألح املصائب  حصلت  وكلام  النهج  هذا  عىل  اإلسالمي  سائرًا  النهج  هذا  فإن  املريرة  داث 

صفوف   يف  والضعف  الفتور  بعض  يظهر  وكلىام  قوة..  ويزداد  األمام  إىل  يسري  هو  به  حيتفظ 

وتعاىل  تبارك  اهلل  فإن  ب  الشعب  أمرًا  وقوته  إحُيدث  الشعب  صحوة  ازدياد  إىل  يؤدي  رادته 

 (1)وانسجامه(

ملثقفني يدعوهم فيه إىل استعامل  ويف خطاب آخر ـ وجهه جلمع من األدباء والعلامء وا

)إ قال:  ـ  املستضعفني  ونرصة  املستكربين،  ملواجهة  الكلمة  عىل سالح  تقع  التي  املسؤولية  ن 

تتمثل يف تناول    عاتقكم مجيعًا أهيا السادة الذين قدمتم إىل هنا، من شعراء وكتىاب ومتحدثني،

هذه الثورة يف أشعارهم.. فإذا كان  عىل الشعراء تناول قضايا  ..قضايا هذه الثورة يف نتاجاتكم 

العامة التجمعات  ففي  حفظها   ،بمقدورهم  يتم  كي  اخلاصة  جلساهتم  ففي  يتمكنوا  مل  وإن 

لألجيال القادمة.. البدى من توعية الناس وتوعية شعوب العامل، وتوعية املستضعفني باملصائب  

التي واألوضاع  منها،  يعانون  التي  واهلموم  رؤوسهم  عىل  حلت  ولفت    التي  فيها  يعيشون 

أن  اإلسالمية  الدول  ألبناء  البدى  فيه..  يرفلون  الذي  والرتف  حكامهم  أوضاع  إىل  أنظارهم 

فيه   تعاين  الذي  الوقت  ذات  يف  بلداهنم،  خريات  تذهب  وأين  ثرواهتم  تنفق  كيف  يعلموا 

ات  شعوهبم من اجلوع والفقر واحلرمان، وإن الكثري منهم يموت جوعًا فيام يرسق هؤالء ثرو

هذه  أعشار  عرش  شعوهبم  عىل  أنفقوا  لو  الغاصبني  هؤالء  إن  شعوهبم..  وخريات  بلداهنم 
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ثروات   كل  يقدمون  أهنم  غري  لشعوهبم،  واالزدهار  النمو  حيققوا  أن  الستطاعوا  الثروات، 

 (1)(اإلسالم بلداهنم ألعداء 

بنرصهم   املستضعفني  عىل  يمنى  أن  أراد  الذي  هلل  )احلمد  آخر:  خطاب  يف  عىل  وقال 

امًا عىل األرض..   ر األرض من رجس املستكربين، وجيعل املستضعفني حكَّ املستكربين، ويطهِّ

يبقى مستكرب يف   الغرض، وتعاليم اإلسالم هي هلذا األمر وهو أن ال  لقد جاء اإلسالم هلذا 

ن بع تعاليم القرآ تاألرض، وأن ال يستطيع املستكربون استعامر املستضعفني واستغالهلم.. إننا بت

السامية وما وصلنا من اإلسالم وسرية الرسول األكرم وأئمة املسلمني، وما وصلنا أيضًا من 

سرية األنبياء كام ينقلها القرآن، وهو أن عىل املستضعفني أن يتحدوا ويثوروا بوجه املستكربين 

 ( 2) وال يرتكوهم ليعتدوا عىل حقوقهم(

مسك باإلسالم األصيل، فقال: )إذا  ثم بني أن اخلالص احلقيقي للمستضعفني هو يف الت

طبِّقت قوانني اإلسالم بني الشعوب وبني احلكومات وكانت اآلداب السائدة بني احلكومات  

ي عىل الشعوب، وال الشعوب   والشعوب آداب إسالمية، فإنه ال احلكومات تفكر حينئذ بالتعدى

 (3)تعارض احلكومات(

أكثرها هيتم هبذه الناحية، فهو ال يرتك    أو  خطاباتهوهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يف كل  

ونرصة   االستضعاف،  من  والتخلص  االستكبار،  مواجهة  رضورة  ذكر  دون  متر  فرصة 

املستضعفني، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف أسبوع التعبئة عند لقاء أعضاء املجمع العايل لتعبئة  

ا )يف  لالستكبار:  املواجهني  صفات  يبني  اإلخوة  املستضعفني،  أهيا  بكم  ب  أرحى لبداية 

اء، أنتم نخبة املجتمع البسيجيى )املجتمع التعبوي( يف البالد، الذين جعلتم   واألخوات األعزى
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النرص   فيه  احلضور  هناية  ميدانًا  ووردتم  والقلب،  العشق  جانب  إىل  والعلم  والفكر  العقل 

ِذيَن ﴿تعاىل يف القرآن الكريم:  احلاسم واملحبوبيىة عند اهلل تعاىل، إن شاء اهلل.. يقول اهلل   َيا أهيا الَّ

ٍة َعىَل املُْ  بُُّهْم َوحُيِبُّوَنُه َأِذلَّ
ٍة َعىَل آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأيِت اهللَُّ بَِقْوٍم حُيِ ْؤِمننَِي َأِعزَّ

وَن َلْوَمَة اَلئٍِم َذلَِك َفْضُل اهللَِّ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع اْلَكافِِريَن جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َواَل خَيَافُ 

ف  [ 54]املائدة:    ﴾َعلِيمٌ  فهم أو يعرى ، فهم حيبىون اهلل تعاىل، واهلل أيضًا حيبىهم ـ ويف موضع آخر يعرى

ِذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيلِِه  ﴿بعضهم فيقول:   ُْم ُبنَْياٌن  إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ الَّ ا َكَأهنَّ ، [ 4]الصف:    َمْرُصوٌص﴾َصفًّ

، واحلكيم، واملؤمن، الذين وضعوا مجيعًا كلى   ، والرجل، واملرأة، والنخبىويى أي أنى هذا الشابى

ا ينبغي أن  هم، ووردوا امليدان، وهذه هي امليزة نفسها التي نقول إهنى إمكاناهتم وحياهتم عىل أكفى

)  ( 1) تكون يف التعبويى

بني املجاالت التي عىل املواجهني لالستضعاف واالستكبار االهتامم هبا، فقال: )لقد    ثم 

امليادين، وكلىها ميادين عمل.. يف   البداية إىل اآلن، يف مجيع  العمل منذ  التعبئة يف ميدان  رأينا 

عة، ابتداًء من اخل س: سنوات احلرب الثامين، يف البناء، يف التقنيىات املتنوى اليا اجلذعيىة  الدفاع املقدى

من  القريبة  املستشفيات  يف  األطبىاء  حضور  من  التعبئة،  أعامل  كلىها  هذه  النوويىة،  الطاقة  إىل 

بمقدور  كان  التي  املستشفيات  تلك  الفرتة،  تلك  يف  رأيت  حيث  للجبهة،  األماميىة  اخلطوط 

ين،  األعداء قصفها باملدافع القصرية املدى.. لقد كان األطبىاء من طهران، ومن الق رى مستعدى

د أن ُيطلب منهم، كانوا ينطلقون حاملني حقائبهم التي كانت مهيىأة دومًا، ويلتحقون  وبمجرى

الة ومؤثىرة   بالعمل يف مثل هذه املواقع، من األعامل الفنىيىة التعبويىة، ظهرت أعامل فنىيىة رائعة، فعى

يف ميدان العمل يف خمتلف    تكاملت يومًا بعد يوم حتى اآلن بحمده تعاىل، لقد شاهدنا البسيج
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 ( 1) املواقع(

ثم أكد عىل أمهية البناء الفكري للمواجهني لالستكبار، فقال: )ينبغي االهتامم باخللفيىة  

فكريىة..   ومنظومة  ومنطق،  فكر،  هي  التعبئة  الفكري..  واملرتكز  والقاعدة  للتعبئة  الفكريىة 

ب والنوابغ يف االختصاصات املختلفة إىل  والسبب يف أنىنا مجيعنا نرى انجذاب املتعلىمني والنخ

د حركة محاسيىة، هناك منطق قويى يقف خلف التعبئة، وعندما  التعبئة، هو أنى التعبئة ليست جمرى

 (2)يرتافق هذا املنطق والعلم مع العمل، حيدث هذا الصخب، وخيلق هذه احلوادث العجيبة(

أساس هذا الفكر  ) ا عرب عنه بقوله:  ثم بني األسس الفكرية لتعبئة املستضعفني، وأوهلا م

هو االعتقاد بمسؤوليىة اإلنسان، اإلنسان موجود مسؤول.. والنقطة املقابلة هلذا الفكر هي عدم  

اإلحساس باملسؤوليىة حتت عنوان وشعار: ]دع عنك ذلك، متتع بحياتك، اهتم بنفسك[.. إنى 

يىة، والتي أقول إنى هلا أسسًا ومباين  األساس الفكريى للتعبئة هو هذه املسؤوليىة والوظيفة اإلهل

دينيىة متينة.. ليس املقصود من املسؤوليىة هنا املسؤولية أمام النفس والعائلة واألقارب، فهذه 

املسؤوليىة موجودة، بل املسؤوليىة أمام حوادث احلياة، أمام مصري العامل، ومصري البلد ومصري  

. وهذا اإلحساس باملسؤوليىة ليس فقط جتاه أبناء دينه  املجتمع، سواًء املسلمني أو غري املسلمني.

هي   املؤمنني..  وغري  املسلمني  غري  جتاه  حتىى  باملسؤوليىة  يشعر  هو  بل  واملؤمنني،  واملسلمني 

هذه  وأمثال  املسؤوليىة  من  واهلروب  الكسل  وحالة  والالمباالة،  لالستلشاء،  املقابلة  النقطة 

 ( 3) األمور(

)إنى فكرة مسؤوليىة اإلنسان هذه هي  ر املستندات الرشعية هلذه املسؤولية، فقال: ثم ذك 

من واضحات اإلسالم.. أي ال يمكن ألحد أن يشكى بأنى اإلسالم يعترب اإلنسان مثل هكذا 
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 ( 1)موجود: موجود مسؤول، مطلوب منه العمل(

الحظوا األحكام  فقال: )،  األمر باملعروف والنهي عن املنكرذلك ب  ورضب مثاال عىل 

األمر باملعروف والنهي    ..املختلفة: حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل سبيل املثال

املعروف واخلري، وأن تأمروا به، والنهي عن   عن املنكر يعني أنىكم مجيعًا مسؤولون بأن تنرشوا

الدنيئة، واألعامل  واملنكرات،  القبائح  عن  تنهوا  أن  يعني  بالوسائل    املنكر  دوهنا  وحتولوا 

ة للمجتمع  اجلميع مسؤولون:    .. املختلفة.. ما معنى ذلك؟ معناه املسؤوليىة إزاء السالمة العامى

 (2)أنا، أنت، وهو مسؤول(

فهو  الحظوا مثاًل مسألة اجلهاد،  ، فقال: )اجلهاد اإلسالميى ورضب مثاال آخر عىل ذلك ب

ظلى  يف  تعيش  التي  الشعوب  مساعدة  الواقع  واالستكباريىة  يف  االستعامريىة  السياسات   

اهلداية  إليها نور  إليها نور اإلسالم، وال يصل  التي ال يصل  ة  اجلهاد من أجل    .. واالستبداديى

أو   دفاعي  اجلهاد  أنى  يف  والبحث   .. اإلسالميى اجلهاد  هو  هذا  واحلجب،  األستار  هذه  متزيق 

َوَما َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ  ﴿ ابتدائي وما شابه، هو بحث فرعي، البحث األساس هو:  

نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقرْ  ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ  َواْلِوْلَداِن الَّ
ِ
َجاِل َوالنَِّساء امِلِ  َواملُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ َيِة الظَّ

َلنَ ، فاآلية تقول: مِلَ ال  [ 75]النساء:    َنِصرًيا﴾ا ِمْن َلُدْنَك  َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل 

تقاتلون يف سبيل اهلل ويف سبيل املستضعفني، من أجل إنقاذهم؟ هذا هو اإلحساس باملسؤوليىة،  

يك يف ميادين اخلطر، من أجل إنقاذ   ض نفسك للخطر، وضع روحك عىل كفى أي إذهب وعرى

وليىة نفسها(املستضعفني، ومعنى هذا هو تلك املسؤ
 (3 ) 

ل الدعوة  من  ورد  بام  آخر  مثاال  هلم  املسلمنيورضب  بشؤون  )الهتامم  فقال:  هذا  ، 
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، وأمثاله، الكثري من (1)من أصبح ومل هيتمى بأمور املسلمني فليس بمسلم() احلديث املشهور:  

سالم،  اآليات والروايات املوجودة يف النصوص اإلسالمية، والتي هي من األمور البيىنة يف اإل

نفسه، وأمام   أمام  النحو، مسؤوالً  يكون مسؤوالً عىل هذا  أن  لإلنسان  أراد  أنى اإلسالم  أي 

يف   الفكر  هذا  عن  وفتىشتم  اآلن،  ذهبتم  إن  فإنىكم  البرشيىة..  أمام  جمتمعه،  وأمام  أقربائه، 

ا النصوص اإلسالمية، فإنىكم ستشاهدون أمورًا مدهشة والفتة عىل مستوى هذا االهتامم، وهذ

 (2)اإلحساس باملسؤوليىة(

يدعو    لقد كان الرسول األكرم  ، فقال: )ثم رضب هلم املثال عىل ذلك برسول اهلل  

إليه:   ع  ويترضى قوميااللهم  )اهلل  كانوا  (هِد  الذين  أنفسهم  األشخاص  أولئك  كانوا  وقومه   ،

دونه بالقتل، والذين كانوا جيلبون له املتاعب، وم ع ذلك كان يطلب  يؤذونه، ويطردونه، وهيدى

من اهلل هلم اخلالص والشفاء واهلداية! وعندما يسمع أمري املؤمنني بأنى جيش معاوية قد أغار 

ة:   بغصى يقول  كان  املدينة  تلك  املسلمة  )عىل  املرأة  عىل  يدخل  كان  منهم  الرجل  أنى  بلغني 

  ، أساورهنى وأقراطهنى النساء، ويسلبوهننى  املعاهدة(، فكانوا هيينون  يتابع واألخرى  ثمى  ومن 

ًا مسلاًم مات من بعد هذا أسفًا ما كان به ملومًا، بل كان به ؤفلو أنى امر)أمري املؤمنني قائاًل:  

نظروا إىل أيى درجة يصل اإلحساس باملسؤوليىة.. مل يقل لو مات أمري املسلمني  ا،  ( عندي جديًرا

باملسؤول  اإلحساس  هو  هذا  مسلاًم..  امرءًا  بل  ملومًا،  به  كان  الركيزة  ما  هي  هذه  نفسه..  يىة 

 ( 3) األساسيىة حلركة التعبئة: اإلحساس باملسؤوليىة اإلهليىة(

ملواجهة   به  التحيل  إىل  املستضعفني  اخلامنئي  اإلمام  دعا  الذي  الثاين  األساس  أما 

لة هلذا الركيزة ، يقول يف ذلك: )البصرية والرؤية الواضحةاالستكبار، فهو   الركيزة الثانية املكمى
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هي البصرية، والرؤية الواضحة.. فامذا تعني البصرية؟ تعني معرفة الزمان، معرفة احلاجات،  

استخدامها يف   ينبغي  التي  الوسيلة  الصديق، معرفة  معرفة   ، العدوى معرفة  األولويىات،  معرفة 

، البصرية هي هذه املعارف واجهة دومًا بسالح واحد، وال يمكن ال يمكن امل ..مواجهة العدوى

علينا أن نعرف أيى سالح نستخدم؟ وأين هو العدو؟   .. الورود إىل كلى امليادين بسالح واحد

رضبة  توجيه  يريدون  الذين  كَمَثل  البصرية  يمتلكون  ال  الذين  َمَثل  إنى  مرارًا،  قلت  لقد 

، من  للمعارض أو العدوى يف الضباب الكثيف، والغبار الغليظ، فإهنى  م ال يعرفون أين هو العدوى

مات احلرب لدى اجليوش: االستطالع.. أن تذهب وتستطلع أين يتواجد   أوىل رشوط  ومقدى

فلو ذهبت من دون استطالع قد ترضب مكانًا يتواجد فيه الصديق، قد ترضب شخصًا   ؛العدوى 

أحياناً  هذا  حيصل  قد  للعدو،  العون  مت  قدى قد  بذلك  وتكون  لك،  بعدوى  تكن إ  ..ليس  مل  ن 

العامل بزمانه ال هتجم عليه  )البصرية موجودة قد حيصل هذا، حيث جاء يف احلديث الرشيف:  

ماذا  (1)اللوابس( يعرف  فهو  بزمانه،  العامل  اإلدراك ال هتجم عىل  فالشبهات واجلهل وعدم   ،

 ( 2) يصنع، وإن مل يكن كذلك، ستحصل املشاكل حتىى لو كان يشعر باملسؤوليىة(

لقد  مثاال عىل ذلك بمن كان يواجه الشاه، ولكن من دون بصرية، فقال: )  ثم رضب هلم

أين  يعرفون  يكونوا  مل  لكنىهم  باملسؤوليىة،  يشعرون  الشاه  مع  املواجهة  ام  أيى البعض  كان 

ة العظيمة لإلمام،   يرصفوهنا، كانوا يرصفوهنا يف مواقع أدىت إىل إحلاق الرضر باحلركة اجلهاديى

و الثورة،  بعد  إحساس  وكذلك  لديه  البعض  أناس..  هكذا  مثل  يوجد  أيضًا  اآلن  حتى 

باملسؤوليىة، ولديه الدافع، لكنىه يستخدم هذا الدافع بالنحو اخلاطئ، ويف املكان اخلطأ، ال ُيظهر  

 ( 3) سالحه يف املكان املناسب، وهذا نتيجة النعدام البصرية(
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 االجتامعية احلضارة اإلسالمية اجلديدة والقيم  

الكربى  امس  اخلالركن   األركان  اجلديدةمن  اإلسالمية  احلضارة  منها  تتشكل  ـ    التي 

االجتامعية[، ذلك أنه ال يمكن أن تقوم    ]القيم   بحسب رؤية قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ـ

حضارة من دون أن تؤسس عىل جمتمع قوي متامسك متآلف، فضعف املجتمع سيؤدي ال حمالة  

 ع مجيعا.إىل اهنيار الدولة واملرشو

وذلك ما نبه إليه القرآن الكريم عندما دعا إىل تكوين جمتمع إيامين نموذجي يتحقق عىل  

،  أفراد املجتمع   املؤلفة بني قلوب واألخالق  اآلداب  يديه النرص اإلهلي، كام قال تعاىل يف ذكر  

بينهم:   املودة  َما  ﴿ واملوثقة لعرى  َأْنَفْقَت  َلْو  ُقُلوهِبِْم  َبنْيَ  َف  َبنْيَ  َوَألَّ ْفَت  َألَّ َما  مَجِيًعا  اأْلَْرِض  يِف 

 [ 63]األنفال:  َحكِيٌم﴾ُقُلوهِبِْم َوَلكِنَّ اهللََّ َألََّف َبْينَُهْم إِنَُّه َعِزيٌز 

َمَعُه  يف وصف املجتمع الذي أسسه رسول اهلل  قال  و ِذيَن  َوالَّ ٌد َرُسوُل اهللَِّ  : ﴿ حُمَمَّ

اِر ُرمَحَاُء َبْينَُهْم ﴾   اُء َعىَل اْلُكفَّ ياَمَن ِمْن َقْبلِِهْم  ، و[ 29]الفتح:  َأِشدَّ اَر َواإْلِ ُؤوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ قال: ﴿ َوالَّ

بُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َواَل جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَج 
ًة مِمَّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن حُيِ

 [9]احلرش: ُهُم املُْْفلُِحوَن ﴾  أولئك هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه فَ 

القرآن   الركن ورد يف  يقوم  ذكر  الكريم  ولتحقيق هذا  التي ال يمكن أن  الكثرية  القيم 

 وهنا. املجتمع الصالح املتحرض من د 

وسنذكر هنا ـ باختصار ـ أصول تلك القيم، من خالل خطب وبيانات وترصحيات قادة  

 الثورة اإلسالمية اإليرانية، وقد رأينا أنه يمكن تقسيمها إىل قسمني: 

 : القيم املرتبطة بالبنية االجتامعية، واجلهات املكونة هلا، وحقوقها. األول 

بالعالقات االجتامالثاين  املرتبطة  القيم  عية، وكيفية االستفادة منها يف حتقيق املرشوع  : 

 احلضاري.
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 وسنتحدث عن كال األصلني يف العنوانني التاليني: 

 أوال ـ القيم املرتبطة بالبنية االجتامعية: 

ونقصد هبا القيم املرتبطة باألصناف التي ينبني عليها املجتمع، وخاصة تلك التي حتتاج  

وقد   العناية،  من  املزيد  اإليرانية  إىل  اإلسالمية  الثورة  قادة  كلامت  استقراء  خالل  من  رأينا 

االهتامم اخلاص بصنفني من الفئات االجتامعية، مها: املرأة والشباب، لكون كليهام من الفئات  

 املستهدفة من قوى االستكبار، الستعامهلام يف حتقيق أغراضه. 

 . االهتامم باملرأة وحقوقها: 1

ربين للمرأة وقضاياها يف مترير مشاريعهم اإلجرامية، نرى قادة  بناء عىل استثامر املستك 

أدوارها  بيان  زاوية  اهتامما خاصا، سواء من  يولون احلديث عنها  اإليرانية  الثورة اإلسالمية 

 والتكاليف املرتبطة هبا، أو بالتحذير من اإلساءة إليها باستعامهلا كوسيلة لالنحرف االجتامعي.

الم قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية كثرية جدا، نقترص عىل بعض  واألمثلة عىل ذلك من ك

النامذج منها، وأوهلا خطاب ألقاه اإلمام اخلميني بعد سنة من انتصار الثورة اإلسالمية، بمناسبة  

أبارك وأهنئ ذكرى امليالد السعيد ، والذي استهله بقوله: )ميالد الزهراء بنت رسول اهلل  

الذي الطاهرة  الرشيف،    للصديقة  اإليراين  للشعب  للمرأة،  يومًا  النتخابه  يوم  أفضل  هو 

لقد حدثت هذه الوالدة السعيدة يف زمان وحميط مل تكن املرأة    وخصوصًا النساء املحرتمات..

ففي    تعد إنسانا بل كانت األمم املختلفة يف اجلاهلية تعترب وجودها مدعاة للذلة والعار ألهلها..

البيئة   هذه  مستنقع مثل  من  وخلصها  املرأة  بيد  الكبري  اإلسالم  نبي  أخذ  املوحشة،  الفاسدة 

الالحمدود هلذا املولود    ويشهد التاريخ اإلسالمي عىل احرتام رسول اهلل    ، عادات اجلاهلية

مل تكن أفضل من الرجل، فهي  إذا    الرشيف، لكي يؤكد أن للمرأة عظمة خاصة يف املجتمع، 

اليوم هو يوم حياة للمرأة ويوم لتأسيس عزهتا ودورها الكبري يف  ذن فهذا  إ   ليست أقل منه.. 
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 ( 1) املجتمع(

وكيف  ثم   االستبداد،  لتثبيت  املرأة  استغالل  حاولت  التي  املؤامرت  عن  حتدث 

نني أتباهى بنساء إيران اللوايت ُيفتخر  فقال: )إاستطاعت اإليرانيات املسلامت التخلص منها،  

وأصبح   كثريًا  تغرين  حيث  من  هبن  وأتباعهم  األجانب  رسمه  الذي  الشيطاين  الدور  ذلك 

عديمي الرشف منذ أكثر من مخسني سنة، من الشعراء الفاسدين إىل الُكتَّاب ووسائل اإلعالم  

يترضرن  ولن  الضالل  بطرق  يتأثرن  مل  املسلامت  النساء  أن  وأثبتن  املاء،  عىل  نقشا  العميلة 

أثرن بخدع الغرب طوال مدة السلطة البهلوية  فلم يت  ..بمؤامرات الغرب والرشق وأتباعهام

السافاك وأذياهلم   املرفهات وأتباع  الطاغوت  التطبيل اإلعالمي فام عدا نساء  الغاصبة ورغم 

فإنى باقي الرشائح املليونية من النساء الاليت هن أساس الشعب املسلم مل يقعن يف رشك املنبهرين  

  .. الظالم بوجوه بيضاء أمام اهلل والشعب  من  بالغرب وقد قاومن بعملهن خالل مخسني عاماً 

يف هذا التبدل اإلهلي األخري قطعن بشكل قاطع لألبد أمل كل من عميت قلوهبم والذين   ولكنى 

 ( 2)كانت والزالت قبلتهم الغرب(

والتي كانت سببا يف حتقيق   اإليرانية،  للمرأة  العظيمة  األدوار اإلجيابية  ثم حتدث عن 

الثورة اإلسال    ..النرص والرفعة للنهضة اإلسالمية لنساء إيران العظيامتمية، فقال: )انتصار 

الدفاع عن  القيم والشجاع يف ساحة  التي استطاعت بحضورها  الكبرية  الفخر هلذه الرشحية 

الوصول بالثورة إىل النرص وهن اآلن مشغوالت يف اجلبهة   الوطن اإلسالمي والقرآن الكريم،

بطال إىل ساحة الدفاع  عىل األمهات اللوايت أرسلن شباهبن األورمحة اهلل  مستعدات للتضحية.. 

يف   جلسن  اللوايت  ألولئك  والعار  اخلزي  العظيمة..  بشهادهتم  يفتخرن  واللوايت  احلق،  عن 
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قصورهن الفاسدة يف الداخل واخلارج كالدمى قد علقن قلوهبن بحياة حيوانية، وال يفكرن 

الفساد يف نرش  وا  ..إال  األلسنة  اجلمهورية  ُقطعت  تقيض عىل  أن  التي حتاول  املجرمة  أليدي 

والتحية الدائمة    ..اإلسالمية بكالمها وأقالمها وتريد أن جتر بلدنا العزيز إىل اليمني أو اليسار

العلوم   وتدريس  األميني  وتعليم  برتبية  البلد  يف  مكان  كل  يف  املشغوالت  امللتزمات  للنساء 

وسالم اهلل عىل النساء اللوايت نلن الشهادة يف الدفاع عن هذا   . اإلنسانية وتعليم الثقافة القرآنية.

الوطن.. وعىل كل العامالت يف املشايف واملستوصفات يف خدمة املرىض واملعاقني.. والسالم  

 (1)عىل األمهات اللوايت فقدن شباهبن بكل فخر(

ن دور  : )إوقال يف خطاب آخر يتحدث فيه عن دور املرأة املتعدد اجلوانب واالجتاهات

فساد أي جمتمع ينشأ من صالح وفساد نساء    و أاملرأة يف العامل له مميزات خاصة حيث أن صالح  

إىل   أشخاصا  حجرها  من  يقدم  أن  يمكن  الذي  الوحيد  املوجود  هي  فاملرأة  املجتمع،  ذلك 

مكن املجتمع، تنال املجتمعات من بركاهتم وحتقق لنفسها االستقامة والقيم اإلنسانية العليا وي 

 ( 2) (أن يقع عكس ذلك

خدمة   يف  وتوظيفها  املرأة  الستغالل  املستكربون  استعملها  التي  املؤامرات  ذكر  ثم 

)إ فقال:  بإيران،  ذلك  عىل  املثل  ورضب  أن  استكبارهم،  يرون  الذين  الدوليني  املجرمني  ن 

نفسهم  رس الشعوب وال سيام الشعوب اإلسالمية بحيث مهدوا ألأاستمرار حياهتم يكمن يف  

هي   الدول  هذه  يف  املتدينة  الرشحية  أن  أدركوا  والغنية  النفطية  اإلسالمية  الدول  إىل  للنفوذ 

حكام  أن  أيضا  وعلموا  واستغالهلم..  الستعامرهم  طريقهم  يف  شوكة  تشكل  التي  وحدها 

احلكومة   تركع  بحيث  حدا  الشعب  عىل  تأثريه  يكون  سطر  نصف  يف  ديني  مرجع  يصدره 
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املرأة لعبت دورا أساسيا يف  أن    ة القاجارية القوية أمامه، وأدركوا كذلكاإلنجليزية واحلكوم

املتوسطة   الرشحية  وخاصة  املرأة  ذلك  وبعد  الدستورية  احلركة  أن  إىل  وانتبهوا  احلركة،  تلك 

أحسوا   كام  الساحة،  إىل  الرجال  جر  عىل  القادرون  هم  منها،  هذه إذا    نهأاملظلومة  بقيت  ما 

ن ذلك سيحبط خططهم، فرأوا أن من الرضوري ألجل التغلغل يف هذه العنارص عىل قوهتا فإ

الدول وهنب خرياهتا الوفرية إضعاف أسس الدين والقيادة الدينية للرشائح املتدينة، ومنذ ذلك 

عدوا رضا أاحلني وضعوا ونفذوا خمططاهتم ضد هذه الرشائح وحققوا نجاحات يف ذلك حتى  

إىل السلطة، حيث بدأ حربا ضارية ضد هذه العنارص  خان لتنفيذ هذه املخططات وأوصلوه  

الثالثة، ويتذكر الذين عارصوا تلك الفرتة ماذا فعل هذا اخلائن املنحرف وأعوانه الالوطنيون 

مع هذه العنارص، وأي األساليب استخدموها إلنجاح خططهم بأرسع ما يمكن وإفساد املرأة  

لية التي مل تعارص تلك الفرتة أن تراجع الكتب  جيال احلا املظلومة وحتريف املجتمع، ويكفي لأل

والبارات  واأل القامر  ودور  الفساد  ومراكز  واملجالت  والصحف  واألفالم  واملقاالت  شعار 

تسأل الذين شاهدوا األوضاع بام جرى عىل املرأة واملربية واملعلمة من ظلم  أو أن    ودور السينام

وال شك أن قطاعات املرأة املتدينة    [، املتطورةاملرأة  ]وخيانات، تظاهرت حتت العنوان املخادع  

لكن املستعمرين اخلونة حققوا نجاحات يف    ،وخاصة الطبقة املحرومة قاومت هذه السياسة 

التي شجعت املستعمرين عىل ذلك، واآلن حيث قطعت  أ وساط الكثري من الرشائح املرفهة 

خاصة النساء الشجاعات، مازالت  أيادي اجلائرين بفضل اهلل تعاىل واحلركة الوطنية العظيمة و 

هناك قلة قليلة تواصل أعامهلا اجلاهلية، ولكننا نأمل أن يتنبه هؤالء إىل أحابيل الشيطان الكبرية  

 ( 1)(وأن خيلصوا أنفسهم من رشاكهم  ، والصغرية

ينبغي علينا يف يوم املرأة يف إيران  ثم أشاد بدور املرأة يف نجاح الثورة اإلسالمية، فقال: )
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نفتخر باملرأة اإليرانية وما أعظم فخرا من أن تقف املرأة العظيمة مقابل النظام اجلائر السابق،  أن  

ثم مقابل القوى العظمى وعمالئها وتقاومها حيث مل تسجل مثل هذه املقاومة والشجاعة من 

الرجال يف   العظيامت يف احلرب  أقبل  النساء  مقاومة وتضحيات هؤالء  بلغت  لقد  ي عرص، 

ولقد   ..ة درجة عجيبة بحيث يعجز القلم والفكر من ذكرها، بل يشعر باخلجل إزاءها املفروض

شاهدت يف هذه احلرب مشاهد عن األمهات واألخوات والزوجات الاليت فقدن أعزاءهن،  

رغم أن مجيع   ـ  حيث ال أظن أن تكون هلن مثيل إال يف الثورة.. ومن املشاهد التي لن أنساها 

تاة من شاب يف حرس الثورة فقد يديه يف احلرب وأصيبت عيناه، وقد زواج ف ـ املشاهد كذلك

ذهب  أنني مل استطع أن  أقالت هذه الفتاة الشجاعة بروحية عظيمة مفعمة بالنقاء والطهر: )بام  

وال    ، إىل اجلبهة، اسمحوا يل أن أؤدي وظيفتي ومسؤوليتي جتاه الثورة وجتاه ديني هبذا الزواج(

والشعرا الكتاب  إنسان يستطيع  وأي  والفقهاء  والفالسفة  والرسامون  واخلطباء  والفنانون  ء 

كام ال يستطيع   ،آخر أن يعكس العظمة الروحية هلذا املشهد وما فيه من قيمة إنسانية وأنغام إهلية

 (1) وروحية هذه الفتاة العظيمة باملعايري املوجودة يف العامل(  أي إنسان أن يقيس عظمة وتضحية

اخلامنئي يتحدث يف كثري من خطبه عن املرأة وأدوارها املختلفة، يف   وهكذا نجد اإلمام

ومن   هبا،  املناطة  وظائفها  عن  هبا  االنحراف  يريدون  الذين  عىل  فيه  يرد  الذي  الوقت  نفس 

املثقفات  جمموعة من  األمثلة عىل ذلك حمارضة مطولة ألقاها بمناسبة يوم املرأة اإليرانية، عىل  

 ل رؤاه ورؤى قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية حول املوضوع. اإليرانيات، وهي تلخص ك

ومما ورد فيها قوله ـ مشيدا بالنجاحات التي حققتها املرأة اإليرانية بعد الثورة اإلسالمية  

عة: الكتب  يف املجاالت املختلفة ـ: ) حني ننظر فنرى أنى أسامء نسائنا تزيىن أغلفة الكتب املتنوى

والبحثيىة وا الكتابات واآلثار العلميىة  أنى أفضل  والفنيىة، نالحظ  والسياسيىة  لتارخييىة واألدبيىة 

 

 . 148، ص: 16، ج املصدر السابق( 1) 



260 

 

اليوم   اإلسالميى  للنظام  الكتب    ـاملكتوبة  أو  املقاالت  وهذا   ـ سواء  سيىداتنا،  تأليف  من  هي 

ا  األمر الذي ال نظري له يف كلى تارخينا، لقد شهدنا عهوًدا ومراحل خمتلفة،    ..مصدر افتخار حقًّ

ىل اطىالٍع عىل اجلوى الثقايفى للبالد، مل يسبق أن كان لدينا كلى هذه الشخصيىات من النساء  وكنىا ع

عة   وإضافة إىل    ـ سواء يف املسائل احلوزويىة أم يف املسائل اجلامعيىة    ـالبارزات يف املجاالت املتنوى

اإليران للمرأة  املستقلىة  والشخصيىة  للهويىة  الناصع  والظهور  الربوز  كان  ميادين هذا،  يف  يىة، 

يف  ظهر  ما  ومنها  الشهداء،    اجلهاد،  زوجات  كلى  هذه،  امنا  أيى حتىى  تاله  وما  س  املقدى الدفاع 

ممىن  اهلل،  يف سبيل  بأنفسهم  وا  ين ضحى للذى الرائدة  البقيىة  الشهداء،  هات  أمى اجلرحى،  زوجات 

ف خيشع،  إنسان  كلى  فجعلوا  والصرب،  الراسخ  والعزم  املتينة  باإلرادة  أمام  حتلىوا  يخضع 

  .. وع يف حمرضهنى شكلىام التقي هؤالء النساء أشعر باخل   ـالعبد هلل  ـ  تضحياهتم.. يف احلقيقة، إينى  

اجلرحى  زوجات  ومع  وزوجاهتم  الشهداء  هات  أمى مع  كثرًيا  أتواصل  ة   .. إنىني  السيدى هذه 

املضحيىة التي تقيض سنوات عمرها لتدبري وحتسني حياة جريح قربة إىل اهلل، هذا ليس باألمر  

مت   البسيط، إنى ذكر هذه املسائل سهٌل عىل اللىسان، ولكن الواقع يشٌء أرقى، تلك األمى التي قدَّ

ابتة، وتدعونا نحن إىل  اثنني أو ثالثة أو أربعة من أبنائها يف سبيل اهلل، وبقيت بعدهم صلبة ث

ا  إنى هذه حقائق واقع   ..الصمود والثبات! إنى اإلنسان ليشعر أمام كلى هذه العظمة باخلشوع حقًّ

ة وتبعث عىل االفتخار(  (1)النساء يف جمتمعنا وهي مهمى

ثم دعا إىل االهتامم بالتنظري والتأصيل لكل ما يرتبط بحقوق املرأة وأحكامها بناء عىل  

ر بشكٍل صحيح حول الم األصيل ال الطروحات الغربية، فقال: )معايري اإلس   إذا أردنا أن نفكى

ك وال نقع يف األخط الً، أن نخيلى أذهاننا بشكٍل كامل  ا مسألة املرأة، وأن نتحرى ء، جيب علينا أوى

من الكالم والشعارات الفارغة التي أنتجها الغربيىون، حيث إنى الغربيىني يف قضيىة املرأة أساؤوا 
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واملهلِك،   املضلى  اخلاطئ،  والعمل  اخلاطئ،  الفهم  هذا  طرحوا  ثمى  العمل،  وأساؤوا  الفهم، 

وكلى من ينطق بكلمة ختالف رأهيم، صاروا هيامجونه بواسطة    ،اخلاصى هبم كعملة رائجة يف العامل

ُيفسح  ال  والتهويل،  احلمالت  ألشنع  ضونه  ويعرى االنتشار  الواسعة  اإلعالمية  أجهزهتم 

إن كنتنى تردن إجياد اسرتاتيجيىة صحيحة حول   .. ن املجال ألحد كي يتكلىم وُيظهر رأيهالغربيىو

م هبا عىل  مسألة املرأة، ومتابعة هذه االسرتاتيجيىة وإعداد براجمها التنفيذيىة ومستلزماهتا، والتقدى

فكار الغربيىة  املدى الطويل والوصول إىل النتيجة املطلوبة، فإنى عليكنى أن ختلىني أذهانكنى من األ

، نحن لسنا أنصار عدم االطىالع، إنىني   حول املرأة.. ال أقول أن نبقى دون اطىالع ومعرفة، كالى

منارص للوعي واملعرفة، ولكن نرفض مرجعيىة تلك األفكار بشكٍل كامل.. إنى أفكار الغربيىني  

للسعاد مصدًرا  تكون  أن  مطَلًقا  يمكنها  ال  املرأة  قضيىة  جمال  يف  املجتمع  وآراءهم  وهلداية  ة، 

)  (1)اإلنساينى

إنى أفكارهم  ثم بني أسباب ذلك املوقف املتشدد، ومنها وهو أمهها، ما عرب عنه بقوله: )

قائمة عىل نظريىة معرفة ماديىة وغري إهليىة، وهذا أمٌر خاطئ وباطل.. إنى أيى جهاز علميى وفكريى  

، فإنى ن تيجته خطأ وغلط بالتأكيد.. ينبغي أن يتمى  ُيبنى عىل أساس معرفة ماديىة واعتقاد ماديى

النظر إىل حقائق اخللق وفهمها ومتابعتها من خالل النظرة املعرفيىة اإلهليىة، واالعتقاد بوجود  

اهلل وقدرته، واحلضور اإلهلي والربوبيىة اإلهليىة.. وعليه، فإنى أساس وأصل وجذور األفكار  

 ( 2) الغربيىة خاطئة كوهنا ماديىة(

ه الغريبى إىل مسألة املرأة  أومنها ) كام يالحظ اإلنسان بوضوح يف تاريخ الثورة    ـ نى يف التوجى

، أي  ـ الصناعيىة   املاديى واالقتصاديى ب والربح  التكسى التي مل يكن   تدخل نظرة  إنىه يف أوروبا 
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للمرأة فيها حقى التملىك، وكلى أمالكها كانت تصبح ملًكا للرجل وزوجها، ومل تكن متلك حتىى  

يف   الديمقراطيىة  إقرار  فيه  جرى  الذي  الوقت  إىل  أنىه  أو  ة،  اخلاصى أمالكها  يف  ف  الترصى حقى 

الغرب، مل يكن للمرأة حقى املشاركة يف االنتخابات، يف هكذا عامل، فجأة يتمى طرح مسألة الثورة 

ومل أقلى  بأجٍر  للعمل  املصانع  يف  العاملة  للمرأة  املؤثىر  واحلضور  واملصانع،  صلحة  الصناعيىة 

ها إىل املصنع، فيعطوهنا   نوا من جرى وا حقى التملىك للمرأة، كي يتمكى الرأسامليىني! حينها فقط أقرى

، وبالطبع، فإنى نزوهلا إىل ميدان العمل والشغل كان له مستلزمات وتبعات   أجًرا وحقوًقا أقلى

 (1)ونتائج ال تزال تظهر تباًعا(

باإلضافة إىل كل هذه اإلساءات الغربية للمرأة يذكر اإلمام اخلامنئي البعد األخطر يف  

هناك ُبعٌد آخر يدفعنا ، يقول: )وسيلة إلمخاد الشهوةجرائم الغرب حول املرأة، وهو استعامهلا  

، وهو  إىل اجتناب النظرة الغربيىة هذه، هو أنى املرأة يف النظرة الغربيىة هي وسيلة إلمخاد الشهوة

ادىعى أحٌد هذا فمن املمكن أن يقوم أشخاٌص باالعرتاض  إذا  ..أمٌر ال يمكن إخفاؤه وإنكاره

، األمر ليس كذلك أهيا السيىد!  ولكن عندما يشاهد اإلنسان حياهتم،  .. والتهويل عليه بأنىه كالى

النظرة هي احلاكمة والسائدة..  أنى هذه  لباس  يف املحيط االجتامعيى كلىام ك  يدرك بوضوح  ان 

ثون هكذا عن الرجل، يف احلفالت الرسميىة، ينبغي    .. املرأة أقلى كانت مرغوبة أكثر  م ال يتحدى إهنى

أحياًنا، ولكنى  بربطة عنق وبنطال ولباس رسميى  الكامل،  باللىباس  الرجل  أن حيرض  عندهم 

الرسميىة، وهذا األمر ال يو اللىقاءات  أن يظهرن بشكٍل آخر يف هذه  أيى النساء عليهنى  جد له 

فلسفة وحكمة أخرى غري متتىع العيون املهووسة واخلليعة للرجال، الوضع اليوم، هكذا يف عامل  

ض له املرأة اليوم يف العامل الغريب هو من هذا القبيل  (2)(الغرب، وعمليًّا، فإنى أكرب ظلم تتعرى
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اب للرئيس  صدر كتثم ذكر نموذجا هلذا، ومن أعىل مستويات القيادة الغربية، فقال: )

ك]بعنوان:    [ جيمي كارتر] األمريكي السابق   ض فيه ملوضوع انتهاك حقوق  [ طلٌب بالتحرى ، تعرى

يف كلى عام،  )يقول جيمي كارتر يف هذا الكتاب:    ..البرش واالعتداءات الوحشيىة ضدى النساء

للدعا  بيٍت  صاحب  يستطيع  أمريكا  يف  والرقيق!  كاإلماء  متاًما  فتاة  ألف  مئة  رشاء  أن يتمى  رة 

تينيىة وإفريقيا   ـيشرتي فتاة  بمبلغ ألف دوالر، كذلك يشري الكاتب   ـ تكون عادة من أمريكا الالى

حالة   إثبات  يتمى  حيث  والكليىات،  اجلامعات  أجواء  يف  حتصل  التي  اجلنسيىة  االعتداءات  إىل 

كذلك يذكر كارتر بأنىه: يف اجليش األمريكي    ..واحدة فقط من كلى مخسة وعرشين حالة اعتداء

 ( 1) يتمى حماكمة واحد يف املئة فقط من املعتدين جنسيًّا(

وبناء عىل هذا يذكر اإلمام اخلامنئي رضورة تصفية املوقف من املرأة وما يتعلق هبا من  

إذا أردنا أن )كل آثار الفكر الغريب الذي أهان املرأة يف الوقت الذي يزعم فيه أنه كرمها، يقول:  

ل أن نخيلى أذهاننا  تكون نظرتنا إىل قضيىة املرأة، نظرة سليمة ومنطقيىة ودقيقة، فإنى الرشط األوى

 ( 2)بالكامل من تلك األفكار التي يطلقها الغرب حول املرأة(

ء املرتبطة بعدم التفريق بني العدالة واملساواة فيام يتعلق باملرأة يف الفكر  ا ثم بني األخط

) الغريب فقال:  أكرب،  عنوان  أخطاء    من  هو  املرأة  مسألة  يف  الغريبى  اجلنسيىة ]التفكري    [ املساواة 

 ، احلقى هي  العدالة  نسحب    هذا..  أن  ينبغي  ملاذا  باطاًل،  وأحياًنا  ا  حقًّ أحيانا  تكون  املساواة 

ن منطقة  م  ـسواء يف الُبعد اجلسديى أو العاطفيى    ـ اإلنسان الذي ُخلق وٌأِعدَّ من ناحية طبيعية  

ه إىل منطقة أخرى خلقها اهلل تعاىل بميىزاٍت   ة من حياة البرش ونفصله عنها، ونقوم بجرى خاصى

ة وتركيٍب آخر؟! ملاذا؟ أيُّ منطٍق عقالئيى يف هذا األمر؟ أيُّ شفقة وتعاطٍف هذا؟ ملاذا   خاصى
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ال؟ إنىني آسف،  ينبغي أن يوَكل عمل الرجل إىل املرأة؟ أيى افتخاٍر للمرأة أن تقوم بعمل الرج

، ُيظهرن أحيانا حساسيىة جتاه هذه املسألة، ويقلن: ما الفرق بيننا  ألنى السيىدات والنساء أنفسهنى

 (1)(وبني الرجال؟

التي يمكن أن تتساوى فيها املرأة مع الرجل، والنواحي التي ختتلف   ثم بني النواحي 

 من املسائل ال يوجد أيى فرٍق.. نظرة  حسٌن، نعم، يف كثريٍ فيها عنه، وخيتلف فيها عنها، فقال: )

اإلسالم إىل املرأة والرجل هي نظرة إىل اإلنسان، يف مسألة اإلنسانيىة وسري وسلوك املقامات  

ا وعلميًّا ال يوجد أيى فرق، ولكن  ا ومعنويًّ املعنويىة، واإلمكانات واالستعدادات الوافرة فكريًّ

صى ونوٍع من العمل، وقالٌب آخر لعمٍل آخر خمتلف،  القوالب ُجعلت يف قالَبني: قالٌب لعمٍل خا 

م خدمة حني ُنخرج أحد القالَبني من    ..وبالطبع، فإنى هناك أعاماًل مشرتكة أيًضا  هل نحن نقدى

ة، ونأخذه إىل منطقة القالب اآلخر؟ هذا هو العمل الذي يقوم به الغربيىون إنى   .. منطقته اخلاصى

ة بناًء  الكثري من املعاهدات الدوليىة والع بوا احلياة البرشيى امليىة هتدف إىل هذه املسائل.. ولقد خرَّ

بوا حياة اآلخرين( بوا أنفسهم ومن ثمى يريدون أن خيرى  (2)عىل هذا الفكر اخلاطئ، خرَّ

وبعد أن أكد عىل رضورة التخيل عن كل آثار الفكر الغريب عن املرأة دعا إىل التزام الرؤية  

ذن من القرآن والُسنىة واحلديث  دة من املصادر املقدسة، فقال: )اإلسالمية اخلالصة، املستم اختى

واألُسس   األصول  تلك  وسلوكهم،  اهلدى  أئمة  كلامت  ومن  اإلسالمية،  واملتون  والدعاء، 

أنا ال أقول: بأن يقبل اإلنسان   ..األصليىة.. إنىه وحي! والوحي من اهلل، اهلل هو خالقي وخالقكنى 

، بل ينبغي االستفادة من الدين الصحيح بكلى ما جيري عىل األلسن ة واألفواه باسم الدين، كالى

ئقني لذلك، يف الواقع جيب   نفسه املستنبط باألسلوب الصحيح، ومن قبل أهل هذا العمل والالى
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ة وكلامهتم، كي نصل إىل االسرتاتيجيىة   االستفادة من كتاب اهلل ومن ُسنىة الرسول وسرية األئمى

اتىباعها  علينا  تلك   التي  من  واألساسيىة  ة  العامى اخلطوط  د  ونحدى النساء،  مسائل  جمال  يف 

 ( 1)املصادر(

لكنها   دينية،  رؤية  الظاهر  يف  تتبنى  والتي  املرأة  اخلاطئة عن  املفاهيم  بعض  إىل  نبه  ثم 

ر بأنى املرأة يف البيت موجود من الدرجة الثانية، وهو مكلٌَّف  ليست كذلك، فقال: ) إنى التصوى

ر رائج بني الكثري منىا  بخدمة اآلخ  البعض يقولونه علنًا، والبعض يستحي وال    ـ رين، هو تصوى

ر هو متاًما يف النقطة املقابلة واملخالفة ملا بيىنه اإلسالم..    ـيقوله ولكنىه يضمره يف قلبه   هذا التصوى

  : بأنى املعروف  احلديث  هذا  رت  كرى رحيانة)لطاملا  بقهرمانة(  ،املرأة  القهرم(2)وليست  يف  ،  ان 

ُيقال مثاًل:   أي إنى فالن   (َأَمَر قهرمانه بكذا)التعابري العربيىة الرائجة هو املوظىف العامل، كام 

صاحب ملك وأمالك كثرية يأمر عامله املكلىف بمتابعة أمور األمالك بكذا وكذا.. هلذا العامل  

يك يف املنزل عليه القيام  ، ويشري احلديث إىل أنىه ال تظنىن أنى املرأة هي عامل لد (قهرمان)ُيقال  

ة فصول:  احسٌن،    .. بأعامل املنزل، األمر ليس كذلك نظرن، هذا بحدى ذاته فصل يفتح من عدى

مسألة احرتام عمل املرأة داخل املنزل وعدم إجبارها عليه، قابليىة رشاء هذا العمل أي دفع املال  

، احلقى أنى فقهنا فقه راٍق مقابله، هذا هو، وهذه أشياء موجودة يف اإلسالم ويف  الفقه اإلسالميى

هناك أشياء يأخذ البعض بقسٍم منها، وأشياء يتمى نسياهنا وتناسيها، وأشياء يتمى قلبها   .. وممتاز

 (3)من هذه اجلهة إىل تلك، ألجل االنسجام مع األفكار الغربيىة الفارغة والتهويليىة(

ينبغي إجياد  رأة وتعلمها وعملها، فقال: )ثم بني املوقف من بعض املسائل املتعلقة بامل

املرأة لظهور   املرأة يف جو األرسة، فرصة  أمن  املسائل األساسيىة، هي مسألة املنزل واألرسة: 
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واملطالعة   الدرس  يمنعها من  ما  هناك  يكون  فال  املنزل،  وتدبري  األرسة  حميط  يف  استعداداهتا 

جيب توفري امليدان هلذه األعامل، هذا ..  موروالوعي والفهم والكتابة ملن هنى من أهل هذه األ

مسألة عمل النساء ليست من املسائل األساسيىة، وبالتأكيد نحن ال نخالف    هو أساس القضيىة..

، طاملا مل تتعارض وتتناَف مع تلك  عمل املرأة، أنا العبد هلل، ال أعارض عمل النساء وال إدارهتنى

مة.. بعض املهن ال تتناسب مع تركيب    تعارضت فاملسائل إذا   املسائل األصليىة،  األساسيىة مقدى

خلفها.. يسعني  أن  للنساء  ينبغي  ال  أن ال    املرأة، حسن،  املجال  هذا  يف  زمة  الالى األعامل  من 

  .. ُيفرض عىل املرأة تلك اإلختصاصات التي تنتهي عمليًّا بتلك املهن التي ال تتناسب مع املرأة

والتي يثري البعض الضوضاء، ويفتعل األزمات حوهلا    ختصاصات وما شابهبحث اجلامعة واال

عندما خيالف   مثل هذا التمييز ليس سيىًئا دائاًم، فالتمييز  ..بأنى هناك متييًزا بني الشباب والفتيات

ولكن افرضوا مثاًل، حني يكون هناك فريق كرة قدم، فُيجعل    ، العدالة يكون سيىًئا ومرفوًضا 

عبني مهامًجا واآلخر  ولو    .. مدافًعا والثالث حارس مرمى، حسن، إنى هذا متييز أيًضا   أحد الالى

املباراة سيخرس  الفريق  فإنى  املهاجم،  مكان  املدافع  حارس  إذا    .. ُوضع  مكان  املهاجم  ُوضع 

ة، فالفريق حينها سيخرس هذا متييز، ولكن هذا التمييز هو عني    ..املرمى وهو ال يتقن هذه املهمى

هنا،  العدالة..  إىل    يوضع أحدهم  ه  وبالتوجى فلنَر واحلال هذه  مكانه..  واآلخر هناك وكلٌّ يف 

م هلنى هذه الدروس   صات املناسبة للسيىدات، ولنقدى األهداف العليا، ما هي الدروس والتخصى

الشكل   الرسميىة هبذا  االمتحانات  صات، وال نجربهنى هكذا: وألنىكنى اشرتكتنى يف  والتخصى

ع جيب  العالمات  هذه  عىل  هذا وحصلتنى  بينام   ، الفالينى االختصاص  تدرسن  أن  حتاًم  ليكنى 

االختصاص ال يتناسب مع طبيعة املرأة األنثويىة، وكذلك ال ينسجم مع أهدافها العليا، وال  

ص تتناسب معها  برأيي، إنى هذه األمور جيب أن تراعى يف    ..املهنة التي يفرضها هذا التخصى
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 (1)جمال عمل املرأة(

او بدعوة  حديثه  ذلك  ختم  ترك  وعدم  بشؤوهنن،  يتعلق  ما  كل  يف  البحث  إىل  لنساء 

قضايا النساء  أفضل من يستطيع أن يتابع  للرجال، ألهنن أدرى بقدراهتن وحاجاهتن، فقال: )

ه أنفسهنى   نوحيلىها  املتعلىامت    ..السيىدات  السيىدات  تعداد  يف  أبًدا  نقًصا  نعاين  ال  ونحن 

عداد، وذوات البيان احلسن والقلم املعربى واحلسى املبادر،  واملثىقفات وذوات الفكر النريى واالست

ا يف بلدنا  وكام ذكرت مل يكن لدينا أبًدا ويف أي مرحلة من   .. بحمد اهلل، هنى اليوم كثريات جدًّ

البارزة،   والشخصيىات  واحلكيامت،  املتعلىامت  النساء  من  النسبة  هذه  كلى  بلدنا  تاريخ 

قات   ، هنى كثريات اليوم بربكة  والشاعرات والباحثات واملحقى يف الفروع املختلفة.. حلسن احلظى

، وبركة اإلسالم، وبركة اجلمهوريىة اإلسالمية(  ( 2) النظام اإلسالميى

 . االهتامم بالشباب وتوجيههم: 2

من خالل استقراء ما ورد من خطب وكتب قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية يف اجلانب  

ا بفئة  اهتامما  إىل  االجتامعي نجد  باإلضافة  املجتمع،  أركان  باعتبارهم ركنا مهام من  لشباب، 

كوهنم املمثل احلقيقي واألكرب للمستقبل، وهلذا نجد يف خطاباهتم هلذه الفئة خصوصا اهتامما 

 بجانبني:

 : حتذيرهم من االنسياق وراء تلك الطروحات التي جتعلهم طعام للمستكربين. األول 

االثاين  املكارم  إىل  توجيههم  لتحقيق  :  هبا،  االهتامم  والعملية، وتشجيعهم عىل  لعلمية 

 الكامل اإلنساين املنشود. 

نتم أهيا  ومن األمثلة عىل هذا ما ورد يف رسالة لإلمام اخلميني للشباب، يقول فيها: )أ
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عليكم   يمر  لن  بالشباب  اآلن  تنعمون  الذين  تفرطوا  طويل  وقت  السادة  فال  تشيبوا  حتى 

فالتهذيب يف    دمة اخلالق واخللق ونيل رضا املوىل جلت قدرته.. بمرحلة الشباب واسعوا خل

يام الشيخوخة واهلرم، حيث تذهب القوة وتستحكم  أما قورن بإذا    مرحلة الشباب سهل للغاية 

جهزوا   جذور األخالق الفاسدة التي تنبت من حب الدنيا والنفس وتعرس التهذيب للغاية..

  السمح اهلل  ـ عليكم يف املستقبل  ل اهلل تعاىل فقد متر نفسكم لتحمل الصعاب والشدائد يف سبيأ

ثقال قد يصعب عليكم حتملها أ  ـ نفسكم هلا من اآلن.. اسعوا  أعددتم  أمل تكونوا قد  إذا    يام 

للقضاء عىل حب الدنيا وحب الشهرة واجلاه يف أنفسكم فإن هذا اخلطر هو أكرب املصائب يف  

 (1)يام اهلرم(أ

إنني عندما أراكم  وقال يف لقاء مجعه مع بعض الشباب بعد انتصار الثورة اإلسالمية: )

سيام شبابنا ومجيع فئات    حدث لشعبنا الخالص والتغري الذي  أنتم الشباب هبذه القوة وهبذا اإل

  (2)إن لكم األجر نفسه الذي كان لشهداء أحد(  ..الشعب، أشعر بالفخر واألمل 

الشعب الذي  : )إن احتاد راكبي الدراجات اهلوائية يف خراسانوقال يف حديث آخر مع 

إن   يمكن أن هتزم..   يقطع أفراده كل هذه املسافة وهبمة عالية ركوبًا عىل الدراجة، فإن ثورته ال

احلامس واالندفاع الذي يتحىل به شبابنا يف خمتلف أنحاء البالد، نتيجته هو هذا الذي قمتم به  

األمل  عىل  يبعث  ما  وهو  الشباب،  أهيا  أنتم    ..أنتم  دائاًم  حتافظوا  أن  آمل  عىل اوإين  لشباب 

 (3)محاسكم وعنفوانكم وتالمحكم ووحدتكم(

ال أدري أأشكر لكم أهيا الشباب  ض الشباب الفدائيني: )وقال يف خطاب آخر موجه لبع 

الذين قطعتم هذا الطريق من مدينة مراغة إىل هنا مشيًا عىل األقدام، وحتملتم هذه املشاقى أم  
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أعرب عن خجيل.. أنا عندما أشاهد مثل هذا الشعور لدى شباب الوطن وتأهبهم للشهادة،  

نتم نفس  .. أعتزاز، ألننا لدينا مثل هؤالء الشبابواستعدادهم للدفاع عن اإلسالم، أشعر باال

أولئك الذين واجهوا املرشكني، ووقفوا بوجه من كان يريد عدم حتقق   .. جنود صدر اإلسالم 

اإلسالم، وحييكون الدسائس من أمثال أيب سفيان وأعوان أيب سفيان.. أولئك أيضًا كانوا ال  

كان مهىهم الوحيد هو    .. يد اجلزيرة العربية يف نرش اإلسالم عىل صع  يرغبون يف نجاح النبي  

مصاحلهم.. كانوا يرون أنىه يف    عدم حتقق اإلسالم، ألهنم كانوا يرون أنى اإلسالم مناقضًا جلميع

حال انتصار نبي اإلسالم ال يستطيعون امليض يف ظلمهم، وال يستطيعون االستمرار يف هنبهم،  

وا مجيع الرشائح وا وأعدى ، وبحمد اهلل مل    األخرى ملواجهة رسول اهلل   وهلذا السبب استعدى

 (1)(يوفىقوا 

)أ هلم:  ناصحا  قال  كثريةثم  اهلل  بحمد  النفوس  كثري،  عددكم  اهلل  بحمد  اآلن    .. نتم 

وجيب أن تعملوا لتعزيز هذه القوة اإليامنية كلى يوم..   ، واحلمد هلل فإن قوة إيامنكم أيضًا عظيمة 

باالتك تربيتها  عىل  أنفسكم  أناسًا وطىنوا  متقني،  أناسًا  تصبحوا  لكي  تعاىل  الباري  عىل  ال 

إن توكلتم عىل اهلل تبارك وتعاىل وربىيتم أنفسكم،    ..تقاة  ..تبارك وتعاىل  جماهدين يف سبيل اهلل

ما إف برغم  وننرشه  حاليًا  أيدينا  بني  الذي  باإلسالم  م  نتقدى أن  نأمل  ونحن  منترصون..  نكم 

فعل قبلنا مسلمو صدر اإلسالم إذ بذلوا آنذاك مهجهم للدفاع عنه  نواجهه من قوى عاملية، كام  

لكننا لن نكون شيئًا   .. يف مقابل كافة الصعاب واالبتالءات.. احلمد هلل أن نفوسنا حاليًا جيىدة

نأينا بأنفسنا عن اإلسالم، وكنا بعيدين عن قوته، أما باإلسالم فسنكون  إذا    إزاء القوى العظمى 

ل عىل اهلل سنكون جنود صدر اإلسالم الذين هزم ثالثون منهم ستىني ألف  باالتكا   ..كلى يشء

.. ستون هزموا ستني ألفًا.. كان أواًل يزمع ثالثون نفرًا فقط الذهاب، لكنىهم أصبحوا   جنديى
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ستني فارسًا.. ستىني جماهدًا.. هامجوا يف سبيل اهلل، وتغلىبوا عىل ستني ألف فارس.. إنى اإلسالم  

واليوم فإنى أوضاع بالدنا وأوضاع اإلسالم شبيهة بأوضاع   .. السبب يف غلبتهمهو الذي كان  

صدر اإلسالم.. أي كام أنى أبا سفيان وأعوان أيب سفيان واملتىحدين معه تضامنوا فيام بينهم ضد 

ق اإلسالم، فاآلن أيضًا القضايا عينها تعيد نفسها، اآلن أيضًا  اإلسالم، وانتفضوا لكي ال يتحقى

ق اإلسالم،  أدرك ا وا رضبة منه يسعون أالى يتحقى ون عن اإلسالم والذين تلقى لذين وقفوا يصدى

ألنىه يتحقق،  أن  جيب  والذين إذا    مثلام  أذناهبم  ومجيع  األجانب  أيدي  سيقطع  ذلك  حدث 

 (1) يدعمون األجانب من مصادرنا وثرواتنا، وال يستطيعون احلكم يف بالدنا(

يتح اخلامنئي  اإلمام  نجد  الظروف  وهكذا  ولكن بحسب  املعاين،  هذه  نفس  دث عن 

، وبعد الشباب النخبة يف البالداجلديدة، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف خطاب للقاء مجعه مع  

( قال:  لطروحاهتم،  أننا استامعه  وإعداد إذا    أعتقد  والتقنية  العلم  قضايا  أرصدتنا عىل  ركزنا 

التقدم العلمي وتبعًا لذلك   .. هم األولوياتالنخبة نكون قد عملنا بال شك يف إطار إحدى أ

كل إنسان بقدر    ..التقدم التقني يمنح البالد والشعب إمكانية وفرصة االقتدار املادي واملعنوي

واجلميع مسؤولون، ابتداء من الطالب اجلامعي الذي التحق باجلامعة    ..استطاعته وإمكانيته

األساتذة ثم مسؤويل النظام التعليمي والعلمي يف    هذه السنة إىل الطلبة اجلامعيني املتفوقني إىل 

كلنا جيب أن نبذل    ..البالد إىل القطاعات املختلفة يف سلسلة املراتب اإلدارية والعلمية يف البالد

  (2)(مساعينا ونعمل ونركض لنستطيع تعويض هذا التأخر التارخيي املفروض علينا 

الفدائي للشبا  بالدور  املقدس: )وقال يف خطاب آخر يشيد  الدفاع  أعزائي، أهيا  ب يف 

علموا أن جيل  االشباب احلارضون يف هذا االجتامع ويف هذه الصحراء ويا مجيع شباب البالد،  
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الشباب يف فرتة الدفاع املقدس استطاع بتضحياته وفطنته وإرادته وعزيمته الراسخة إنقاذ البالد  

األعداء  أيدي  اإل  .. من  اجلمهورية  نظام  أعداء  هدف  الوطن كان  من  جزء  فصل  سالمية 

أرادوا فرض قهرهم وجربوهتم عىل شعب إيران..    .. اإلسالمي وإذالل الشعب اإليراين بذلك

بذلك؟  يسمح  مل  الذي  من  وأعراضه..  وأمواله  أرواحه  عىل  والتسلط  شعبنا  إذالل  أرادوا 

الذي و القوي هو  الراسخة، وذلك اإليامن  العزيمة  الفدائي، وتلك  املقاتل  أمام  الشاب  قف 

العدو بعدده وعدته الضخمة.. أمريكا كانت تساعد عدونا، واالحتاد السوفيتي يومذاك كان 

األور والبلدان  ذلك ويساعده،  يومها  تساعد  كانت  اإلنسان  بحقوق  اليوم  تتشدق  التي  بية 

وأهلها  األرض  وحيرق  ويدمر  ليقتل  اخلبيث  أن   ..العدو  َبيد  وازع،  دون  ذلك  يفعل  وكان 

أي يف    شبابكم،  بذلك..  يسمح  مل  الشعب،  هذا  عباس]شباب  السهل    [دشت  هذا  يف  هذا، 

األعداء   عىل  وانترصوا  الساحة  إىل  بأرواحهم  الشباب  تقدم  الكبرية،  املنطقة  وهذه  الواسع 

وهزموهم وأذلوهم بعزيمتهم الراسخة وأحبطوا املؤامرة التي شاركت وأسهمت وتدخلت  

 ( 1) تنفيذها(فيها كل القوى االستكبارية وسعت إىل 

 ( فقال:  املجاالت،  كل  يف  الشباب  بدور  أشاد  الشباب  ثم  أهيا  لكم:  أقول  أن  أريد 

األعزاء، هكذا هو احلال دومًا، عزيمتكم الراسخة ووعيكم وبصريتكم وصمودكم وحسمكم  

  .. وشجاعتكم بوسعها دومًا فرض اهلزيمة عىل كل األعداء مهام كانوا يف ظاهرهم كبارًا وأقوياء

أراد الشعب اإليراين أن يبلغ ذروة إذا    ..هو احلال اليوم أيضًا.. وكذلك سيكون يوم غدوهكذا  

فالطريق إىل ذلك عبارة   ـوهو يريد ذلك وسوف يبلغه إن شاء اهلل    ـالسعادة يف الدنيا واآلخرة  

عن الشجاعة، والبصرية، والتدبري، والعزيمة الراسخة، واإلرادة القوية عند النساء والرجال،  

ة الراسخة لدى   .. كل هذا يعتمد عىل اإليامن اإلسالميو اليشء الذي يضمن هذه العزيمة واهلمى
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كانوا مؤمنني بالدين، واهلل، والقيامة، واملسؤولية اإلنسانية مقابل    .. جنودنا هو إيامهنم القلبي 

 (1)توفىر هذا اإليامن يف أي شعب ويف أي جمتمع فسيجعله منيعًا قويًا يستطيع املقاومة(إذا    ..اهلل

السائرون إىل  ]إنني مرتاح جدًا حلركة  وقال مشيدا هبم، وحاثا عىل مواصلة جهودهم: )

التي انطلقت منذ سنوات وهي تنمو وتتصاعد يومًا بعد يوم واحلمد هلل، وأعتربها حركة    [ النور

أنتم الشباب اليوم لو    .. كة جدًا، وأعتقد أن هذه املرحلة احلساسة متثل جتربة بالنسبة لنا مبار

كنتم يف ذلك اليوم حلرضتم يف هذا امليدان بعزيمة راسخة.. لقد أثبتم أهيا الشباب بطولتكم  

أثبتم   لقد  والبصرية..  الوطني  والتضامن  والعمل  واجلدى  والسياسة  العلم  ميادين  يف  حاليًا 

الصعد   .. دكم صمو الفكرية واحلرب عىل  احلرب  من  أسهل  العسكرية  احلرب  تكون  أحيانا 

لقد أثبت الشعب اإليراين أن بصريته وثباته يف احلروب السياسية واألمنية ليس أقل    .. السياسية

لذا فإن شبابنا واحلمد هلل شباب جدير ثابت ناضج وعليهم    ..من صموده يف احلرب العسكرية

ة املضاعفة والعمل املضاعف عدم االكتفاء هب   .. اشحذوا مهمكم  .. ذا القدر والطموح إىل اهلمى

عىل الشعب اإليراين تعويض التخلف الذي عاشه خالل فرتات االستبداد الطويلة والتدخل  

إنني عىل ثقة راسخة بأن شباب بلدنا العزيز اليوم ال نظري هلم عىل مستوى   ..والنفوذ األجنبي 

سوف ترون أهيا الشباب إن شاء اهلل    ..لنظري.. وهذه بشارة ملستقبل البالدالعامل أو هم نادرو ا

اليوم الذي تكون فيه بالدكم من الناحية العلمية والتقنية والسياسية والنفوذ الدويل يف مستوى  

 ( 2) جدير بإيران اإلسالمية وبشعب إيران الكبري(

تع معهم  يتعامل  الشباب  مع  جيمعه  لقاء  كل  يف  نجده  أبنائه  وهكذا  مع  األب  امل 

بنصيحتهم وتوجيههم وحثهم عىل التزود من الفضائل، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف بعض  

 

 .122، ص املصدر السابق( 1) 

 .122، ص املصدر السابق( 2) 
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بأحد أصحابه الشباب فدعا له قائاًل:    لقد فرح الرسول األكرم  التجمعات التي مجعته هبم: )

بشبابه) أمتعه  ُيفهم    (، اللىهم  به..  ويلتذى  شبابه  من  يستفيد  اجعله  اللىهم  دعاء  أي  هكذا  من 

للرسول هلذا الشاب أنىه ليس كل شاب يستفيد من شبابه.. ماذا يعني التمتىع واالستفادة من 

ر أنى االستفادة من الشباب تعني االلتذاذ بالشهوات املادية   مرحلة الشباب؟ من اخلطأ أن نتصوى

هذ ليس  العمر،  من  املرحلة  هذه  يف  باللهو  الوقت  ورصف  الشباب  وتسليات  ا للشباب 

ما من شاب يدع لذة ) يف كلمة أخرى له:    باالستفادة من الشباب.. قال الرسول األكرم  

يقاً أالدنيا وهلوها وأهرم شبابه يف طاعة اهلل إال أعطاه اهلل   ، أي إنى الشاب  (جر اثنني وسبعني صدى

عاىل أجر  الذي حيافظ عىل طهارته وعفته وخيتار عدم االنغامس يف الشهوات املادية، له عند اهلل ت

يقاً  املثال الذي وضعه اهلل كأسوة للشباب  ..  الطهارة يف الشباب منهج نبوي  .. اثنني وسبعني صدى

أهرم شبابه يف  ) ليس هذا بالتمتع من الشباب، بل هو عند من    ، هو النبي يوسف عليه السالم 

 الصالة،  إطاعة اهلل ليست فقط يف  كام ورد يف احلديث يقيض الشباب يف طاعة اهلل..   (طاعة اهلل

بالطبع إن الصالة هامة وبنَّاءة وذات فضيلة عالية، ولكن ليس يف هذا فقط، توجد يف أفق احلياة 

الدرس   العفة والطهارة..  الذنب، حفظ  ترك  الواسع مصاديق كثرية إلطاعة اهلل، ومن أمهها 

عامل التي  الذي تدرسونه هو أيضًا إطاعة هلل، االبتكار الذي تبدعونه هو إطاعة هلل.. هذه األ

هنا يف مسائل الكيمياء والطاقة والعلوم اإلنسانية والطب وغريها وبذل    ذكرها شبابنا العزيز 

 ( 1) (اجلهد يف هذا الطريق، كلها إطاعة هلل

 ثانيا ـ القيم املرتبطة بالعالقات االجتامعية: 

ونقصد هبا القيم املرتبطة بالعالقات التي يبني عليها املجتمع، والتي ورد النص عليها  

ُقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم  ﴿يف القرآن الكريم، كقوله تعاىل:   إِنَّاَم املُْْؤِمنُوَن إخوة َفَأْصلُِحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَّ

 

 . 484، ص 2011( خطابات اإلمام اخلامنئي 1) 
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نِْعَمَت اهللَِّ  َواْعَتِصُموا  ﴿، وقوله:  [ 10]احلجرات:    ﴾ ُتْرمَحُونَ  َواْذُكُروا  ُقوا  َتَفرَّ َواَل  بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيًعا 

َف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا َوُكنُْتْم َعىَل َشَفا ُحفْ  َرٍة ِمَن النَّاِر  َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم أعداء َفَألَّ

 ُ ُيَبنيِّ َكَذلَِك  ِمنَْها  هَتَْتُدونَ َفَأْنَقَذُكْم  َلَعلَُّكْم  آَياتِِه  َلُكْم  اهللَُّ  اخْلرَْيِ      إىل  َيْدُعوَن  ٌة  ُأمَّ ِمنُْكْم  َوْلتَُكْن 

املُْْفلُِحونَ  ُهُم  َوأولئك  املُْنَْكِر  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِاملَْْعُروِف  ُقوا    َوَيْأُمُروَن  َتَفرَّ ِذيَن  َكالَّ َتُكوُنوا  َواَل 

 [ 105ـ  103]آل عمران:  ﴾َما َجاَءُهُم اْلَبيِّنَاُت َوأولئك هَلُْم َعَذاٌب َعظِيمٌ   َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعدِ 

بثالثة   االهتامم  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  كلامت  استقراء  خالل  من  رأينا  وقد 

 أصناف من العالقات، سنذكرها هنا باختصار. 

 . الدعوة للتآلف االجتامعي: 1

بني   يؤلف  ما  كل  هبا  تتعلق  ونقصد  التي  تلك  سواء  املعامالت،  من  املجتمع  أفراد 

 باألخالق والسلوك االجتامعي، أو تلك التي تتعلق بآداب املعامالت املختلفة. 

وقد رأينا أن قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية مل يكتفوا يف هذا املجال باخلطب النظرية،  

وتواضعا كبريا أثناء حديثهم ألي جهة  وإنام كانوا يامرسونه بسلوكهم عمليا، حيث يبدون أدبا  

 خياطبوهنا. 

،  لعلامء اآلذريني ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف رسالة لإلمام اخلميني وجهها لبعض  

( فيها:  قال  األحيث  العلامء  العزة  أويل  واألحرضات  اآلذريني..عالم  العظام  دامت    فاضل 

رسالتهم  أ  فاضاهتم..إ املحرتمني  للسادة  النبيلة  شكر  عواطفهم  عن  عربت  التي  الكريمة 

الدينية أو أن    .. حاسيسهم  عيلى  لزامًا  واملعاناة أوأرى  للمتاعب  وتقديري  شكري  عن  عرب 

يتحملها األ التي  العلمية ال الشاقة  العلمية يف قم.. فهذه   فاضل يف احلوزات  سيام يف احلوزة 

عامرنا القصرية  أمضينا  أالدنيا ستمر بحلوها ومرها، وسنذهب مجيعا إىل دار اجلزاء، فيا حبذا لو  

يف سبيل خدمة اإلسالم واملسلمني لنتمكن من الوقوف مرفوعي الرأس يف حرضة احلق تبارك 

نتم رشحية الشبان الفضالء جسيمة  أمسؤوليتكم  إن    وننخرط يف صف خدمة دين اهلل وعباده.. 
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إىل   فبادروا  املستقبل،  يف  اإلسالم  أحكام  محاة  اإلسالم  إباعتباركم  حلامية  أنفسكم  عداد 

أواملسلمني وخدمتهم بالعزة لإلسالم واملسلمني وعلامء اإلسالم، كام  ..  تعاىل  دعو  أدعو اهلل 

 ( 1) ة اهلل وبركاته(فاضل األجالء بعزة الدارين.. والسالم عليكم ورمحلكم أهيا األ

يتعامل مع كل اجلهات هبذا املستوى من الليونة واللطف واألدب الذي    وهكذا نجده

َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا ﴿حيث فقال:    دعا اهلل إليه من خالل وصفه لرسوله  

وا ِمْن َحْولَِك َفاعْ  ُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف األمر َفإَِذا َعَزْمَت  َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

لِنيَ  ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ املَُْتَوكِّ  [ 159]آل عمران:  ﴾َفَتَوكَّ

ومنها   تالميذه وغريهم،  إىل  اخلاصة  يف رسائله  ورد  ما  ذلك  األمثلة عىل  رسالة  ومن 

حرضة املستطاب  ..  باسمه تعاىل ، يقول فيها: )ري عىل وفاة والدهمواساة للشيخ مرتَض مطه

األ دامت  عامد  مطهري  السيد  اإلسالم  وحجة  ب  فاضاته.. إعالم  املكرمة  مكة  من  ن أبلغني 

بالرفيق   التحق  اهلل(  )رمحه  والدكم  اإلسالم  حجة  علو  أ  األعىل..املرحوم  له  تعاىل  اهلل  سأل 

إنىا إن   .. لقد كانت يل عالقة خاصة به  ..صرب والثوابقارب الالدرجات ولسامحتكم وسائر األ

 ( 2)سأل سامحتكم صالح الدعاء.. والسالم عليكم(أ ..ليه الحقونإشاء اهلل 

شكر سامحتكم عىل رسالتكم الكريمة التي  : )أريزا حممد ثقفيوجهها مل رسالة وقال يف 

اخلالدة للروح  الرشيف  التفسري  لكم عن  أو  ،وصلتني مع  اخلدمة  عرب  شكري هلل عىل هذه 

و بالشفاء  أالقيمة  عليكم  يمنَّ  وأن  اآلخرين  به  ينفع  وأن  الثواب  لكم  جيزل  أن  تعاىل  سأله 

ن كنت عانيت قبل هذا من آالم يف صدري وظهري ولكن وهلل  إ نا بحمد اهلل بخري وإ الكامل.. 

وسيزيد، ولعل اهلل حيدث  يام  األمل الروحي هو الذي يزيد مع األ  .. مر املقلقنه ليس باألإاحلمد ف

 

 .51، ص: 2( صحيفة اإلمام، ج 1) 

 .391، ص: 2، ج صدر السابقامل( 2) 
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أرجو من سامحتكم صالح الدعاء بحسن العاقبة.. والسالم  ..  ىل اهلل املشتكى إمرًا وأ بعد ذلك  

اهلل..  ورمحة  بركاهتم  و  عليكم  دامت  املباحثة  حوزة  يف  اإلسالم  حجج  حرضات  إىل  سالمي 

 (1)سأهلم الدعاء(أو

قوله يف رسالة وجهها البنه    وهكذا نجده يف رسائله إىل أهله، ومن األمثلة عىل ذلك 

تعاىلأمحد: ) بالسالمة إن شاء اهلل تعاىل..  محدأعزيزي  ..  باسمه  نحن بخري    ..أرجو أن تنعم 

تفرغ للدراسة وهتذيب    ..الجتعلوه يتأمل  .. قلق من ترككم شقيقي وحدهإنني    بحمد اهلل تعاىل.. 

هل البيت..  أات وملخدرة  بلغ سالمي لشقيقي املحرتم وللفتي  .. مرأي  أوال تتدخل ب  ، النفس

وهي بحمد اهلل تعاىل بخري كام   ،يسعها الكتابة  الوالدة لدهيا ضيوف لذا ال  والسالم عليكم..

 (2)والدك(.. هو حال اآلخرين 

يف   البنته    رسالةوقال  مصطفويوجهها  )فريدة  تعاىل:  العزيزة..  باسمه  إن  ابنتي   ..

ترتك يل موضوعًا أل مل  للكتابةأحتدث عنه وال  والدتك  العيد    ..ية مساحة  اهلل يكون  إن شاء 

مباركًا عليك وعىل اآلخرين وتكونوا دومًا سعداء وبسالمة وخري.. نحن بحمد اهلل تعاىل بخري  

واأل اجلسامنية  الناحية  الروحيةمن  املتاعب  علينا  تطول  ال  أن  عىل أ  ..مل  تطلعوين  أن  رجو 

بلغي سالمي إىل السيد أ  ..عد أن تعودنا استالم الرسائل منكمننا نقلق بواًل بأول ألأوضاعكم  أ

فرشتة  (3)عرايبأ والسالم   .. (4)والسيدة  اجلميع..  عىل  مباركًا  العيد  يكون  اهلل  شاء  ..  وإن 

 ( 5)والدك(

 

 .391، ص: 2، ج املصدر السابق( 1) 

 .393، ص: 2، ج املصدر السابق( 2) 

 ( زوج السيدة فريدة مصطفوي. 3) 

 ( ابنة السيدة فريدة مصطفوي. 4) 

 .394، ص: 2( صحيفة اإلمام، ج 5) 
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رجو من  .. أمحد أعزيزي  ..  باسمه تعاىلوجهها إىل ابنه بمناسبة العيد: )  رسالة وقال يف  

دعية السادة إىل  أدًا وساملًا.. نحن وهلل احلمد ساملون ونأمل أن تؤدي  اهلل تعاىل أن تكون سعي

عطاء عرشة دنانري  إبنظر االعتبار  ـ يقصد زوجتهـ   خذت السيدة  أ لقد    حل ما نعاين من مشاكل.. 

عطاء مائتي  إطلب منك  أوهي تطالبني اآلن أن    ، فراد العائلة كهدية بمناسبة العيدألكل فرد من  

خذ من السيد العم أو من السيد لواساين املبلغ   دال من الدنانري العرشة.. تومان لكل واحد ب

دعو اهلل أن تكونوا أ  .. بكفي واعط كل واحدة من البنات املحرتمات وزوجتك مائتي تومان

نا قلق من وحدته.. اسأل اهلل تعاىل أن يكون  أبلغ سالمي جلناب العم املحرتم وأ  مجيعا ساملني.. 

 (1)والدك( والسالم.. ساملًا.. 

وهكذا نجد هذه الرقة واللني يف خطاباته للشعب، وللجهات املختلفة منه، ومن األمثلة  

مع من عنارص القوات املسلحة اإليرانية عشية االستفتاء  وجهه جل  خطاب عىل ذلك قوله يف  

خدمة  بطال يف  مر يبعث عىل الفخر أن يكون مثل هؤالء الشباب األأ كم هو  : )الشعبي العام

بلدنا  يف  و  ..اإلسالم  جيمعني  حينام  بالسعادة  أشعر  املودىة!.. إكم  تغمره  واحد  جملس    ياكم 

باألمس قلت هذا األمر ملجموعة من السادة من منتسبي اجليش الذين جاؤوا إىل هنا، وأقوله  

حد الفروق بني احلكومات غري اإلسالمية احلكومات الطاغوتية واحلكومة  أن  إيضا..  أاآلن  

األاإلس أن  وهو  األمر  هذا  يف  يكمن  اإلسالمية  المية  احلكومات  ظل  يف  مودة  أجواء  جواء 

جواء  أ وأخوة، فال اجليش بمعزل عن الناس وال الناس بعيدين عن اجليش، وليس هناك من  

ينعت اهلل تبارك وتعاىل املؤمنني العاملني يف سبيل اإلسالم فيقول عز وجل:    رعب حاكمة.. 

ٌد َرُسوُل ا﴿ اِر ُرمَحَاُء َبْينَُهْم  حُمَمَّ اُء َعىَل اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ، فاملؤمنون رمحاء فيام [ 29]الفتح:    ﴾هللَِّ َوالَّ

 

 .395، ص: 2، ج املصدر السابق( 1) 
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 (1)(بينهم، لكنهم أشداء أقوياء يف مقابل الكفار واألجانب

فيه   هينئهم  اإليراين  الشعب  لعموم  وجهه  خطاب  يف  يف  وقال  الفعالة  املشاركة  عىل 

خالص للشعب  إبارك باإليرانية: )أعالن اجلمهورية اإلسالمية  تم بموجبه إ  الذي  االستفتاء

بحقه   الشاهنشاهي  النظام  مارسه  الذي  واالستخفاف  القهر  رغم  ماحققه،  العظيم  اإليراين 

التي متثل    حياء من مستكربيه..إب املقتدرة  بيده  لقد منَّ اهلل تعاىل علينا فحطم نظام االستكبار 

رثه احلق إماما ورائدا للشعوب املستضعفة وقيض لكم  إجعل من شعبنا  قدرة املستضعفني، و

اإلسالمية.. إب اجلمهورية  أ  قامة  يوم  إنني  املبارك،  اليوم  هذا  يف  الفتح إ علن  ويوم  األمة  مامة 

ن السابقة ملثل  أعلن للدنيا بأعلن قيام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.. إنني  أوالظفر للشعب،  

االستفتاء يف تاريخ إيران، بحيث هجم الناس يف خمتلف أنحاء البالد عىل مراكز االقرتاع هذا  

لإل وعشق  وهلفة  ب بشوق  وإلآدالء  املؤيدة  ورائهم  التاريخ  مزبلة  يف  الطاغويت  النظام  ىل  إ لقاء 

عرب عن تقديري البالغ هلذا التالحم الفريد الذي استجاب فيه اجلميع للنداء  إنني أ  بد..األ

ُقوا﴿اموي  الس وصوتت الغالبية العظمى    [ 103]آل عمران:    ﴾ َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ

أبارك لكم    ثبتت بذلك للرشق والغرب نضوجها السياس واالجتامعي..أ من أبناء الشعب، و

باقرتاعكم لصالح اجلمهورية اإلسالمية، بعد دحركم  إ العدل اإلهلي  للعدو  قامتكم حكومة 

مهات من مشقات  بطال وما حتمله اآلباء واأل اجلبار وفرعون الزمان بفضل شهادة شبابكم األ

يطاق..  ال  نور    وعذاب  لكم  مبارك  اجلميع،  إىل  سواسية  ستنظر  التي  احلكومة  لكم  مبارك 

هلية الذي سيسطع عىل اجلميع بشكل متجانس، مبارك لكم غيث رمحة القرآن والسنة  العدالة اإل

 ( 2) (ة الذي سينزل عىل اجلميع دون تفريقالنبوي
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كل   مع  ولني  بلطف  يتعامل  وحمارضاته  خطبه  كل  يف  اخلامنئي  اإلمام  نجد  وهكذا 

حمافظة  شعبي من أبناء  حشد  اجلهات التي خياطبها، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف خطاب يف  

اإلخوة واألخوات    الغاية من احلضور يف هذا املكان التارخيي وبني حشدكم أهيا : )خوزستان

الذين شهدت   األبرار  املقاتلني والشهداء  أداء االحرتام ألرواح  بالدرجة األوىل  األعزاء هي 

هذه األرض بطوالهتم وتضحياهتم وحركتهم العظيمة خالل أيام احلرب املفروضة والدفاع 

واإلخوة  املقدس.. وهي يف الدرجة الثانية تقديم الشكر والتقدير ألهايل خوزستان األعزاء،  

اال من  خرجوا  الذين  األزمنة  واألخوات  أشد  ويف  املنطقة،  هذه  يف  الرأس  مرفوعي  متحان 

 ( 1) حساسية وأصعب الظروف(

أشكر اهلل تعاىل عىل  : )هايل مدينة شريوان )خراسان الشامليىة(وقال يف خطاب وجهه أل

ن من اللقاء بكم اء من أهايل شريوان املؤمنأهيا    عناية توفيقه هلذا العبد احلقري، أن متكى   ، ون واألعزى

إنى ذكرياتنا عن مدينتكم وأهاليكم هي    ..أهل اللطف واملحبىة يف هذا اجلمع احلامسى واحلميم

عبة والكبرية كانت مدينة شريوان من املناطق التي    ؛ذكريات طيىبة  ففي مرحلة االمتحانات الصى

الذكرى ديوان  الطيىب يف  اسمها  امتحاهنا، وثبىتت  هداء  إىل    فباإلضافة  ؛نجحت يف  الشى مئات 

لشريوان  اء  األعزى األهايل  مهم  قدى الذين  ـ  س  املقدى فاع  الدى مرحلة  يف  قني  املعوى واجلرحى 

يار فإعداد القادة وإرساهلم    .. وضواحيها ـ يوجد فيها أسامء لسبعة قادة من بني شهداء هذه الدى

مرى   عىل  ُتنسى  أن  يمكن  التي  باحلوادث  ليست  شهادهتم،  ثمى  ومن  عبة،  الصى امليادين  إلدارة 

ة آالف من التعبويني، واهليئات    أيضاً واليوم    ..التىاريخ يوجد يف هذه املدينة وهذه املحافظة عدى

الة، باإلضافة هويىة كلى منطقة  إىل    كلى ذلك يشري  ..ةالنىخب الثقافيىة والرياضيى إىل    الدينيىة الفعى

البالد  مناطق  هذه   ..من  أقضية  سائر  يف  أم  القضاء  هذا  يف  أكانو  سواء  ـ  اء  األعزى شبابنا  عىل 
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يف   الكربى  باألعامل  للقيام  وها  يعدى وأن  احات،  النجى هلذه  بأنفسهم  يفخروا  أن  ـ  املحافظة 

وهو أمٌر ملموس متامًا يف قضاء شريوان هذا   إنى من مآثر هذه املدينة وهذه املحافظةـ   ..املستقبل

و  األخويى  التعايش  هذا  هو  والفرس  اإلسالمـ  والرتك  الكرد  من  املختلفة  القوميىات  بني  يى 

املزيد من   ..والتات تقديم  جال، مستقباًل، من  النىساء والرى من  ن شبابكم،  يتمكى اهلل  وإن شاء 

رفعة ثورهتم، وهو    أجل   بلدهم العزيز ومنهلذا املجتمع يف  أكرب    الوجوه الساطعة، وبأعداد

 ( 1)(أمٌل ليس بعيد املنال 

يف   قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  املختلفة،  الوظائف  أصحاب  مع  خطاباته  يف  وهكذا 

ضات النموذجيات خطاب وجهه ل يف    يوم املمرضة ، وهو  والدة السيدة زينب بمناسبة    لممرى

يت األعزاء واملمرضات املحرتمات يوم املمرضة  بداية أبارك لكم مجيعًا إخواين وأخواإيران: )

وكلىنا رجاء من اهلل أن   .. وأيام والدة زينب الكربى، هذه املرأة التي هي أنموذج لتاريخ البرشية

وهدايته   برمحته  فيشملكم  األمهية  الفائقة  املساعي  وهذه  الكربى،  اخلدمة  هذه  عىل  يثيبكم 

وقطاع البلد  يف  املمرضني  ومجيع  أنتم  الصحة..   وفضله  ملف  يف  كالمنا   العاملني  أساس  إنى 

م   يقدى أن  املناسب حقًا  ملن  وإنه  املمرضني..  الشكر عىل جهود  تقديم  إىل  ه  يتوجى اليوم  ولقائنا 

الكثري   العناء  ذا  الكبري  العمل  هذا  ر  ويقدى البالد،  يف  التمريض  قطاع  لكل  شكره  اإلنسان 

لتموها(  (2)واملسؤولية الثقيلة التي حتمى

لوقال   وجهه  خطاب  التعبئةيف  أبناء  اجلامعيني من  الشهيد  يف    ألساتذة  ذكرى شهادة 

أنا شاكر جدًا وسعيٌد جدًا ألن أصدقاءنا هيىأوا هذا اللقاء اجليىد..  : )الدكتور مصطفى شمران 

يف الواقع هذا اجلمع هو مظهر مجٍع ُيظهر توليفة العلم واإليامن، فأساتذة اجلامعات بصبغتهم  
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ال وجيىدالربانية  محيٌم  لقاء  هو  هذا  ولقاؤنا  واإليامن..  العلم  تركيبة  مظهر  هم  وقد    .. تعبوية 

أنتم وهم.. وقد عرض اإلخوة   استمعت بدقة إىل كلامت األصدقاء وهم يمثىلون صلحاءنا، 

باحلكومة   يتعلق  االقرتاحات  هذه  بعض  فإن  وبالطبع  اقرتاحات جيدة،  الوزراء    ـ األصدقاء 

حارضون وعىل أجهزة الدولة أن تتابع تلك االقرتاحات ـ وبعض هذه املحرتمون واملسؤولون  

قرتاحات ليس كذلك، بل هو أشمل وأوسع من حدود األجهزة التنفيذية، مما ينبغي أن نفكر  اال

ونجريه.. منه  نستفيد  اهلل  شاء  وإن  الشهيد   فيه،  شهادة  يوم  بتسمية  يتعلىق  الذي  واالقرتاح 

يوم   باسم  األساتذ] شمران  ذو معنى ومغزى [ةتعبئة  اقرتاح  بنظري  هو  املرحوم  ؛  ،  فالشهيد 

شبابنا  تربية  تتحرك  أن  اإلنسان  يودى  الذي  األمر  لذلك  ومظهرًا  نموذجًا  حقًا  كان  شمران 

 (1)(وجامعيينا باجتاهه، فال بأس بذلك

  أرحب بكم [: )تعبئة البناءمؤسسة ] الف من الشباب وأعضاء  وقال يف خطاب وجهه آل

واألخوات الناشطون امللتزمون الذين أضفيتم  خوة  الشباب األعزاء، أبنائي األحباء، اإلأهيا  

الزمان بحضوركم وقوتكم وطاقاتكم   من  العهد  واملجتمع وهذا  البالد  والرونق عىل  األلق 

الرأس مرفوع  شاخمًا  التاريخ  وجعلتم  وإيامنكم،  وأملكم  ومحاسكم  بداية    ..وشبابكم  نقول 

رفعة عن  اليشء  اليوم  بعض  هبا  تتحلون  التي  أنتم  أهيا    مكانتكم  سواء  األعزاء،  الشباب 

عرشات اآلالف وربام مئات اآلالف من الشباب السائرين يف هذا أو    احلارضون يف هذا املحفل

وما أريد قوله: يا أعزائي، الكل يغبطكم عىل شبابكم    .. الدرب، لكنهم مل حيرضوا اليوم هنا 

شبابه هكذا، وينفق    اإلنسانهذا الشباب، وأن يعيش    ..ن الزمنالذي تقضونه يف هذه الفرتة م 

يف أية مشاعر، وأوهام، وأعامل  .. فرتة شبابه العزيزة الثمينة هبذه الطريقة أمر يبعث عىل الغبطة

يقيض الشباب يف سنكم ويف بلدان خمتلفة من العامل حاليًا سن شباهبم العزيز القيم؟ يف أكثر  
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الكثري من   .. ة اليأس والكآبة وعدم حتديد اهلدف حياة الشباب اجلميلة البلدان تقدمًا تعلو غرب

ال يذوقون لذة خدمة    .. الشباب ال هدف هلم سوى حتقيق آمال مادية صغرية وتافهة خاصة هبم

النادرة يف السبيل الالئق هبا  والكثري منهم ال    ..اآلخرين، وال ينفقون طاقة الشباب العظيمة 

السام لألهداف  يوميًا  يفتقرون  احلياة  ويقضون  أساسًا،  أهدافهم  هلم  ليس  بل  وحسب،  ية 

ال يفهمون شيئًا عن تلك الروح   ..غارقني يف املاديات والشهوات العابرة الباعثة عىل االكتئاب

ه نحو أصل احلبى   املعنوية املتأللئة التي يتحىل هبا الشاب املتدين املؤمن العاشق للخدمة واملتوجى

اعرفوا  ..  شبابكم موضع غبطة مثل هؤالء الناس لو كانت هلم أعني البصرية   .. واجلامل واحلقيقة 

اعرفوا قدر نعمة اخلدمة والقدرة عىل   ..قدر هذه الفرتة وهذا التوجه وهذه الروح واملعنويات

إياها  تعاىل  اهلل  أهداكم  التي  الكنوز    ..اخلدمة  هذه  لكم  يضاعف  أن  واسألوه  اهلل  اشكروا 

ن أي جمتمع وأي بلد يتمتع بمثل هذا الرصيد العظيم الثمني سيستطيع بال واعلموا أ  .. املعنوية 

وهذا هو املصري املحتم ملجتمعكم وشعبكم    ،أعىل قمم العزة والعظمة إىل    أي شك الوصول

 ( 1) (والسبب يف ذلك واملحرك الذي يدفع هذه املسرية هو هذه الروح التي تتحلون هبا 

الكثرية والرسائل  اخلطب  من  إىل    وغريها  باإلضافة  هنا،  استيعاهبا  يمكن  ال  التي 

توجيهاته الكثرية إىل حتقيق التآلف االجتامعي، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف خطاب وجهه  

 للشباب حيثهم عىل رعاية والدهيم، ويرضب هلم املثل عىل ذلك بنفسه. 

اس مراعاة الناس  ية قائم عىل أساإلنسانإن بناء احلياة ومما ورد يف ذلك اخلطاب قوله: )

فبدون الرعاية واملودة واالهتامم وغريها من املشاعر األخرى ال تستقر احلياة   .. بعضهم البعض

قائمة هلا  تقوم  عند    ..البرشية، وال  املشاعر موجودة  والتزامه  اإلنسانوهذه  بينام ال    ..بوعيه 

احليوانات يف  الصورة  هبذه  غرائزية   ،توجد  بصورة  تكون  عند  وتتفاوت  ،  وإنام  املشاعر  هذه 
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 ( 1)(الناس من حيث األمهية واملؤثرية 

،  ينبغي عىل من أنعم اهلل عليهثم حدثهم عن أمهية رعاية الوالدين ورضورهتا، فقال: )

وال    ،حدمها أن يؤدي حق هذه النعمة وشكرها أأو    بنعمة وجود الوالدين   ، وخاصة الشباب

األكرم   الرسول  عن  املروية  الرواية  اخلصوص  هذا  يف  نذكر  أن  أحد    بأس  جاءه  حينام 

كثري من األقارب واألصدقاء واملعارف الذين جتمعه    نسانفلإل ..األشخاص وسأله: من أبر؟

فسأله   ..: أمك أجاب الرسول .. فإىل من جيب أن يتوجه باإلحسان؟ .. هبم عالقات خمتلفة 

ث  ثانية:  من؟الرجل  الرسول  ..  م  أمك فقال  من؟  .. :  ثم  ثالثة:  الرجل  أجاب  ..  فسأله 

وعندما   ..وهذا يعني أن املسافة بني حق األم وباقي احلقوق واسعة جداً   .. : أمكالرسول  

وهكذا نفهم أن حق   ..سأله الرجل مرة رابعة: يا رسول اهلل، ثم من؟ قال الرسول: ثم أباك

 (2)(ة دائاًم لألم ، لكن األولوي أيضاً الوالد كبري 

ن أداء حقوق الوالدين،  إوأنا أقول لكم  ثم ذكر هلم اآلثار العاجلة لرب الوالدين، فقال: )

آثاره اإلهلية األخروية، فإنه يورث بعض التوفيقات املادية واملعنوية والتي ال أقلها إىل  وإضافة

 (3)(حصول السعادة والرضا كأثر طبيعي هلذا العمل

من املفيد أن أنقل لكم بعض التجارب  عنه وعن آثار بره بوالديه، فقال: ) ثم حدثهم  

إنني كلام كنت أوفىق يف جمال ما وأعيد حسابايت، أجد   ..الشخصية التي تعترب مصداقًا ملا نقول

قبل وفاة املرحوم الوالد   ..عمل خري عملته مع والديى إىل    أن كل توفيق وبركة حصلت يل تعود

ـ أي كان له من العمر سبعني سنة ـ ابتيل رمحه اهلل بمرض يف عينيه كاد أن   بحوايل عرشين سنة

فقدانه برصه، وكنت يف تلك الفرتة أتابع دراستي وسكني يف مدينة قم، وبالتدريج إىل    يؤدي 
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جيداً  يرى  يعد  مل  أنه  الوالد  يل  يبعثها  كان  التي  الرسائل  خالل  فقصدت مشهد   ؛علمت من 

قم لرضورات الدراسة،  إىل   فراجعنا الطبيب عدة مرات ثم عدت  طبيب،إىل    ووجدته بحاجة

مل حيصل،    همشهد واهتممت بعالج الوالد، ولكن أي تطور يف حالة عيني إىل  ويف العطلة عدت

طهران لعدم استفادته  إىل    م[ اضطررت أن آخذه 1964يف سنة ]  .. قم مرة أخرىإىل    فرجعت 

بالطبع بعد حوايل ثالث    ..مل نوفق لعالج هلام  اً أيضمن العالجات يف مشهد، ولكننا يف طهران  

آخر عمره، لكن قبل ذلك مل يكن يرى إىل    سنوات عوجلت إحدى عينيه وبقي يرى بواسطتها 

كثريًا فهو مل يعد األمر    وقد أحزنني هذا  ..آخرإىل    ننا كنا نأخذ بيديه لينتقل من مكانأأبدًا حتى  

  .. لقد كان ذلك صعبًا عيل بشكل كبري  .. أي عمل آخر أو    معارشة اآلخرين أو    قادرًا عىل املطالعة 

إخويت  مع  باملقارنة  خاصًا  استئناسًا  بوجودي  يستأنس  الوالد  يذهب  ؛كان  يكن  مل  إىل    فهو 

معي إالى  و  .. الطبيب  الكتب  له  أقرأ  برتكه  نكنت  أنني  شعرت  حتى  العلمية،  املسائل  ناقش 

 (1)(عليه جداً ًا بال عمل، وهذا كان ثقياًل إنسانسيكون 

يف أحد  ثم ذكر هلم بعض االختبارات التي مر هبا، والتي ترتبط هبذا اجلانب، فقال: )

ح أن أرجع أيبراأليام كنت منزعجًا جدًا تساو   مشهد وأعود إىل    ين الشكوك واألفكار التي ترجى

ربته بام جيري خ أًا عارفًا، وإنسانأحد األصدقاء، وكان  إىل    عيلى ذهبت األمر    لكن لصعوبة   ، قم إىل  

  فأنا من جهة ال أستطيع أن أترك والدي، ومن جهة  ؛معي وبام أشعر به من آالم وضيق صدر

ل قلياًل، وقال يل:    ..أرى أن مستقبيل ودنياي وآخريت وصالحهام يف قم فقطأخرى   عندها تأمى

أن كالمه    .. اهلل  ألجل فعل ذلك  ا  ..اترك مدينة قم واذهب وابق يف مشهد فَكرت ووجدت 

أراد  إذا    مشهد، فاهلل تبارك وتعاىلإىل    قررت أن أعود  ..حيح، فام أحىل أن يتعامل املرء مع ربه ص

يأيت بدنياي وآخريت القرار انرشح صدري، ويف    ..مشهد إىل    يستطيع أن  عندما اختذت ذلك 
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  .. البيت براحة ورسور وأخربت اجلميع بقراريإىل    عدت  .. حالإىل    حلظة انقلبت من حال

وعىل أي حال فإنني أعتقد أن ما حصلت عليه    ..اهلل الكثري من التوفيقات إثر ذلك لقد وهبني 

ذكرت هذه احلادثة لتنتبهوا    .. الرب الذي خصصت والديى بهإىل    من توفيقات يف احلياة إنام يعود 

 (1)(ألمهية هذه املسائل عند اهلل تعاىل

املوتثم حدثهم عن   بعد  الوالدين  فقال: )حقوق  الوالدين ال خيتص  إىل    اإلحسان، 

والديه  إىل    يستطيع أن حيسن  إنسانكل    .. أيضاً ما بعد املامت  إىل    بزمان حياهتام، بل إنه يتعداه

وقد ورد يف الروايات أن البعض ممن يكونون بارين بوالدهيم يف حياهتم يصبحون    ..ويربمها 

إن   ..هتم، وقد كان عاقًا هلم من قبل عاقني هلم بعد مماهتم، والبعض يصبح بارًا بوالديه بعد مما 

هكذا ترىض أرواح   .. برى الوالدين بعد مماهتم يكون باالستغفار والدعاء هلم والتصدق عنهم 

 (2)(الوالدين وحيصلون عىل بركات بر األوالد 

فقال:   العالقات،  التفريط يف سائر  يعني  الوالدين ال  بر  الرتكيز عىل  أن  إىل  نبههم  ثم 

وا أن تركيزنا عىل بر الوالدين وأداء حقوقهام ال يعني ترك حقوق اآلخرين،  ينبغي أن تنتبه )

العاقل الذكي هو الذي   اإلنسان  .. أيضاً واجلريان حقوق  خوة  فللزوجة حقوق، ولألوالد ولإل

 ( 3) (جيمع كل هذه احلقوق ويؤدهيا للجميع

 . الدعوة للتناصح االجتامعي: 2

إىل   ليس جسدا فقط حيتاج  اإلنسان ، ذلك أن أساس يف العالقات االجتامعيةوهو ركن 

محاية قد يكفي أمرها التنارص، ولكنه روح وعقل  حيتاج إىل  أو    غذاء قد يكفي أمره التكافل،

، وإليه اإلشارة الركن  تعليم وتوجيه وتربية ونصح، وكل ذلك يستدعي وجود هذاإىل    حيتاج
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ِذيَن  ﴿بقوله تعاىل:   رْبِ َوَتَواَصْوا بِاملَْْرمَحَةِ ُثمَّ َكاَن ِمَن الَّ ، وقوله:  [ 17]البلد:    ﴾آَمُنوا َوَتَواَصْوا بِالصَّ

رْبِ ﴿ احِلَاِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ، وغريها من [ 3]العرص:    ﴾إِالَّ الَّ

 والنهي عن املنكر.  اآليات الكريمة الكثرية التي حتث عىل األمر باملعروف 

وقد أوىل قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية هذا الركن أمهية قصوى، ذلك أهنم يعتربون  

أن كل احلركة التغيريية والتصحيحية التي قاموا هبا تنطلق من النصح واألمر باملعروف والنهي  

 عن املنكر. 

ار الثورة اإلسالمية  ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف بعض خطبه بعد انتص

انا به اهلل يف كتابه بعام واحد: )  ما أحوجنا يف هذه املرحلة للتكاتف والتالحم وللعمل بام وصى

احِلَاِت    ُخرْسٍ إِنَّ اإلنسان َلِفي    َواْلَعرْصِ ﴿العزيز يف سورة العرص:   ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ إاِلَّ الَّ

َوَتَواَصوْ  بِاحْلَقِّ  ﴾ا  َوَتَواَصْوا  رْبِ بعضًا [ 3ـ    1]العرص:    بِالصَّ بعضنا  نويص  ألن  اليوم  أحوجنا  ما   ،

والثبات والصمود  إىل    ..بالصرب  احلق،  إىل  وأصدقاءنا  إخواننا  ندعو  ألن  اليوم  أحوجنا  ما 

بالده   يف  احلق  دولة  وإقامة  يريد احلق  اإلنسان  كان  فلو  اإلسالمية،  اجلمهورية  إىل  اإلسالم، 

فطريق احلق طريٌق عليهم السالم، ه أن يصرب كام صرب األنبياء واألولياء وتطبيق اإلسالم، فعلي

 ( 1) (ميلء بالعقبات والصعوبات

عي اإلسالم وإقامة مجهورية إسالمية، مجيُع أفراده مسؤولون  وقال فيه: ) البلد الذي يدى

فإذا ما صدر    ؛عن إصالح اإلنحرافات وتقويمها من منطلق األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

عن دائرة أو مؤسسة أو جلنة ما عمٌل خمالف للرشع والقانون فعىل أفراد نفس هذه املؤسسة أو  

األزمات   يف  وبالصرب  املخالفات،  يف  باحلق  يتواصوا  بأن  ذلك  وقوع  دون  حيولوا  أن  الدائرة 

ر الدولة  واملشكالت ليسدوا بذلك الطريق عىل أولئك املفسدين الذين يريدون التسلل إىل دوائ 
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نفسه   له  ل  تسوى من  كل  وعىل  الناس،  أعني  يف  التخريب وتشويه صورهتا  هبدف  ومؤسساهتا 

ختالف الرشع والقانون، فاعملوا الصاحلات وأمروا باملعروف واهنوا عن املنكر،    رتكاب أعاملا

تعاىل:   لقوله  مصداقًا  َلِفي    َواْلَعرْصِ ﴿لتكونوا  اإلنسان  ِذينَ   ُخرْسٍ إِنَّ  الَّ َوَعِمُلوا إِالَّ  آَمنُوا   

احِلَاِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا   ﴾الصَّ رْبِ ، فال تكونوا من اخلارسين إن شاء  [ 3ـ    1]العرص:    بِالصَّ

 ( 1)(اهلل

( قال:  اليوم  ثم  وهو  املسلمني،  مجيع  عىل  واجب  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 

املنكرات    .. وظيفتنا مجيعاً  يف وجه  واألمر  الوقوف  املسلمني،  عىل مجيع  واجٌب  عنها  والنهي 

باملعروف والتوايص باحلق من واجبات كل مسلم وأنتم ونحن موظفون باألمر باملعروف يف  

كل ما يتعلق باألجهزة التنفيذية للدولة، بحيث يتوجب عىل كل منا إطالع اجلهات املختصة  

كام أنه علينا أن نتحىل بالصرب    .. املسألة  بكل خمالفة قد تقع هنا أو هناك، لتقوم بدورها بمتابعة

والثبات أمام ما تواجهه بالدنا من مشاكل يف الوقت الراهن، فإن هذه املشاكل ال يمكن التغلب  

عليها إال بالصرب، فام دمتم تعتربون احلكومة واجليش منكم وإليكم وكل ما فيه مصلحة البالد  

ه إحلاق الرضر بكم فأنتم ونحن موظفون بصون فيه مصلحتكم، وكل ما فيه إحلاق الرضر هبا في

وأن نتواىص باحلق،   ، احلق يف هذه البالد، والوقوف يف وجه كل باطل وعمل هو خمالف للحق

دعو إىل احلق ا ونتواىص بالصرب يف ظل هكذا ظروف صعبة وحتديات كبرية تتعرض هلا البالد، ف

ربكم هذا، ويتحقق بذلك الفرج ألمتنا دعو إىل الصرب لعل الرمحة اإلهلية تشلمنا مجيعًا بصاو

 ( 2)(وشعبنا 

قرار   قصرية  بفرتة  اإلسالمية  الثورة  انتصار  بعد  أصدرها  التي  املهمة  القرارات  ومن 
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جملس قيادة الثورة ، ومما جاء فيه خماطبا  (1))مديرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر(  بتأسيس

يتوجب عىل جملس قيادة الثورة اإلسالمية أن يقوم بتأسيس  وفقًا هلذا املرسوم،  : )اإلسالمية

مديرية باسم مديرية )األمر باملعروف والنهي عن املنكر( يف العاصمة، وتوسيعها عن طريق 

مع   جنب  إىل  جنبًا  وتعمل  مستقلة  تكون  أن  وجيب  البالد،  أنحاء  مجيع  يف  هلا  فروع  تشكيل 

عامل احلكومة واإلدارات احلكومية ومجيع فئات  حكومة الثورة اإلسالمية، ووظيفتها مراقبة أ

ويتوجب عىل حكومة الثورة اإلسالمية أيضا إطاعة مجيع األوامر والتعليامت التي    .. الشعب 

تصدر عن هذه املديرية، وعىل هذه املديرية أن تعمل عىل منع وقوع املنكرات يف مجيع أرجاء  

حدود الرشع حتت مراقبة حاكم الرشع البالد بأي شكل من األشكال.. وجيب أن يكون تنفيذ 

وال حيق ألي كان سواء من أعضاء احلكومة أو قوى األمن، أن يتعرض    ..أو من ينوب عنه 

ارتكب مرشد إذا    للعاملني يف هذه املديرية، والأحد مستثنى من إجراء األحكام اإلهلية، وحتى

ال اجلمهورية خطأ  رئيس  أو  وتط  الثورة  أن حياسب  فيجب  اهلل،  الرشعية  سمح  األحكام  بق 

 (2)بحقه(

وهكذا نجد أمثال هذه املعاين كثريا يف خطبه وبياناته، ومن أمثلتها قوله يف بعض خطبه:  

فالبد للجميع مراعاة ذلك.. فكلكم    ،عىل مجيع أبناء الشعب أن يكونوا حراسًا )كلكم راع()

 

السيد أمحد اخلميني عىل هذا القرار بقوله: )صدر هذا احلكم بعد انتصار الثورة بمدة قصرية، وما أن شاع أمر هذا  ( علق  1) 

احلكم، حتى جاء إليه العديد من أعضاء جملس قيادة الثورة، واحلكومة املؤقتة، وبذلوا املستحيل إليقاف تطبيق هذا احلكم. ولقد  

الثاين: خوفا من الفوىض والشغب،   .ببني، األول: عدم وجود الكوادر الالزمة للقيام هبذه املهمةادعوا أن ردة فعلهم هذه تعود إىل س

ولقد رفض اإلمام يف البداية،   .واقتياد أي كان للمحاكمة، وتدخل بعض علامء الدين يف هذه األمور دون أن يكون لدهيم خربة مسبقة

بعد، أنه لو تم تطبيق هذا احلكم، لكان بوسع األجواء الثورية التي كانت   ولكنه قبل بعد ذلك بسبب تدخل البعض. وقد اتضح فيام 

موجودة يومئذ، منع وقوع العديد من األخطاء واملشاكل. أما أنا، فإين أعتقد أن احلكومة املؤقتة عارضت احلكم بسبب خوفها من 

 [164، ص: 9أن يتم استدعاؤها إىل املحاكم( ]صحيفة اإلمام، ج 

 .164، ص: 9مام، ج ( صحيفة اإل2) 
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فالكل رعية والكل مسؤول، يعني جيب عىل اجلميع أن يكون كراع يقود قطيعًا للرعي    ..رعاة

ماكن جيدة، فاملسؤول هو أن يأخذ القطيع إىل مراتع جيدة ويسقيهم  أ وجيب أن يأخذهم إىل  

فكلنا نشعر هبذه احلالة،    ماكن.. مل يأخذه إىل هذه األإذا    مام صاحبهأمن مياه نظيفة فهو مسؤول  

راعي نفيس؛  أمام الضمري.. وجيب علينا مجيعا املراعاة، يعني ال أن  أمام اهلل وأون  نحن مسؤول

يضا كل واحد يراعي اآلخر.. وهذا األمر يقودنا إىل أن أنتم  أنتم مجيعا، و أراعيكم  أوانام أن  

مر باملعروف.. لقد فرض اإلسالم عىل أنقول )ملاذا( للجميع، وفرض عىل كل واحد منا أن ي

يأمروا باملعروف.. فلو أن شخصًا عاديًا بنظر الناس، شاهد خطأ لدى شخص أعىل اجلميع أن  

 (1)منزلة منه بنظر الناس، فالبد من التصدي له ومصارحته بأن عملك خطأ، فال تفعل(

يقولون إن  ثم رضب هلم مثاال عىل ذلك بام كان يف الصدر األول من اإلسالم، فقال: ) 

موين! فشهر أحد إذا    كان يقول   عمر بن اخلطاب عندما كان خليفة ما رأيتموين أعمل باطاًل فقوى

مناك بسيوفنا(  :وقال  ، املسلمني سيفه  (2) لو رأيناك تعمل باطاًل لقوى

إن الرتبية اإلسالمية هي عدم املباالة بأحد جتاه تنفيذ أحكام اهلل  ثم علق عليه بقوله: )

العمل يف سبيل اإلسالم أم ال؟ فالبد   وإقامة الثورات اإلسالمية! وجيب أن يكون التقييم: هل 

فليكن من هو كائن، سواء    ، من تكريم من يعمل يف سبيل اإلسالم، وإذا ما كان خمالفًا لإلسالم

فمن الواجب عىل كل شخص أن يتصدى له    ،أكان عاملًا دينيًا ذا منزلة، أو إنسانًا من املسؤولني

 (3)وحيول دون خطئه!(

نتم الشباب الذين ثبتىم ودعوتم إىل  ع من الشباب: )أوقال يف خطاب آخر وجهه جلم

أنتم    ..نتم الذين أردتم أن يكون اإلسالم نظام هذه البالدأمجهورية إسالمية بقبضاتكم القوية،  
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اإلسالم يكون  لكي  اجلهود  ذلك  ،بذلتم  يكون  ال  لكي  جهودهم  يبذلون  ابذلوا  ..  وهم 

تستط ما  بقدر  اإلسالم،  راية  حتت  للدخول  ومجهودكم  أنتم  أقاربكم،    نيعون  من  تعرفون 

وادعوا كل من حياول االبتعاد عن رعاية اإلسالم يف أي جملس كان أي إنسان كان للعودة..  

ومها ليسا من األمور التي    ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر من األمور الواجبة عىل اجلميع

، ومثلام إنىنا مكلفون باملحافظة عىل دائهامأمجيعنا مكلفون ب  ، جتب عىل واحد وال جتب عىل اآلخر

ما   بقدر  كذلك  اآلخرين  بدعوة  مكلفون  فانىنا  النور،  إىل  الظلامت  من  وإخراجها  أنفسنا 

أهل   من  لست  أنا  املنرب،  أهل  من  لست  أو  بخطيب،  لست  أنا  تقولوا:  أال  جيب  نستطيع.. 

مع    .. املحراب  أرسكم  مع  تتكلموا  ألن  أهٌل  بنائبنأأنتم  ومع  زوجتكم  ا كم،  مع ا ومع  تكم، 

كم، وأنتم مكلفون هبذا املقدار، فلو رأى اإلنسان أحدًا يقرتب من معصية اهلل وجب  ائصدقأ

 (1)عليه هنيه من ذلك.. جيب أالى يدعه يقرتف ذلك(

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يدعو كل جهة يتحدث إليها عن ممارسة دورها يف الرقابة  

نطاق، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف خطاب مهم جدا، يبني  واحلسبة االجتامعية عىل أوسع  

[، وهو  نمط احلياةفيه أبعاد احلضارة اإلسالمية، ومن أهم تلك األبعاد التي ذكرها ما سامه ]

مرتبط ارتباطا وثيقا بام أطلقنا عليه ]التناصح االجتامعي[، ذلك أن كل فرد من املجتمع يسعى  

اإل  احليايت  بالنمط  للتحقق  والرقابة  فيه  والنصح  التوجيه  بتوفر  إال  يتحقق  ال  وهو  سالمي، 

 االجتامعية. 

إىل   اإلسالمية  الثورة  هتدف  التي  اجلديدة  احلضارة  أقسام  مبينا  اخلامنئي  اإلمام  يقول 

ل ما يتعلىق باألداة، والقسم اآلخر  حتقيقها يف الواقع: )  هلذه احلضارة اجلديدة قسامن: القسم األوى

فام هو ذاك القسم املتعلىق   .. وجيب تناول كال القسمني   .. واألصل  األساسن وما يرتبط باملضمو
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ر البلد: العلم،   باألداة والوسيلة؟ إنىه عبارة عن تلك القيم التي نطرحها اليوم حتت عنوان تطوى

والشأنيىة    ، والعسكريى السياسى  واالقتدار  واالقتصاد،  والسياسة،  ناعة،  والصى واالخرتاع، 

واإل ووسيلتها الدولية،  احلضارة  أداة  قسم  من  هو  ذلك  فكلى  وأدواته،  لقد    ..عالم  وبالطىبع 

رنا جيىدًا يف هذا القسم عىل صعيد البلد لقد ُأنجزت أعامٌل كثرية وجيىدة، سواء يف املجال    .. تطوى

 ( 1) (السياسى أم العلميى أم القضايا االجتامعيىة

رب القسم الثاين، وهو ما أطلق عليه ]نمط  ومع أمهية هذا القسم إال أن اإلمام اخلامنئي يعت 

 ( يقول:  احلقيقية،  املعرب األكمل عن احلضارة اإلسالمية  فهو  احلياة[، هو  احلقيقيى  القسم  ا  أمى

ل مضمون حياتنا، وهو نمط احلياة  األمورتلك     األساسى فهذا هو القسم احلقيقيى و  .. التي تشكى

ملسكن واللباس ونمط االستهالك، ونوعيىة  للحضارة، كقضيىة األرسة، ونمط الزواج، ونوع ا

والعمل، وسلوكنا يف حملى   ب  التكسى واللغة، وقضيىة   ، والطبخ والرتفيه، ومسألة اخلطى الغذاء 

اخلاضع  اإلعالم  ويف  الرياضة،  ويف  السياسى  النشاط  ويف  املدرسة،  ويف  واجلامعة  العمل 

ء ومع الرئيس واملرؤوس والرشطة  إلرادتنا، ويف سلوكنا مع األب واألم، ومع الزوج واألبنا 

  ، ، ويف أسفارنا ونظافتنا وطهارتنا وسلوكنا مع الصديق والعدوى واألجنبيى والعامل احلكوميى

 (2)اإلنسان( للحضارة التي متثىل صلب حياة األساسى فكلى هذه ترتبط بالقسم 

( فقال:  اإلسالمي،  الرتاث  يف  هبذا  املرتبط  التأصيل  ذكر  احلضارة  ثم    سالمية اإلإنى 

ل من هذه  األساسى اجلديدة يف قسمها   تتشكى للحياة،  األساسفهذه هي املضامني    .. األمور  يىة 

فالعقل املُعاش ال    [، العقل املُعاش ـ ]يى باإلسالموهذا هو اليشء الذي ُيعربى عنه يف املصطلح  

الو احة  السى هذه  فكلى   ، كالى ورصفه،  تأمينه  وكيفيىة  وإنفاقه  املال  بتحصيل  التي  ينحرص  اسعة 
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املُعاش العقل  من  ُتعدى  عنوان    .. ُذكرت  حتت  أبواٌب  ة  واملهمى األصيلة  الروائيىة  كتبنا  يف  توجد 

ويف القرآن الكريم نفسه توجد آياٌت   األمور.. ، فكتاب العرشة يتناول هذه (1)  [كتاب الِعرشة]

 (2)األمور(هذه إىل  كثرية ناظرةٌ 

يمكن عدى هذا القسم بمنزلة قسم  معارص، فقال: )وقد حاول أن يقرب املعنى بمثال  

ل يرتبط باألجهزة واألدوات )softwareبرجميىات )    ؛ (hardware( احلضارة، وذاك القسم األوى

م يف هذا قناها يف القسم    فلو أنىنا مل نتقدى ر التي حقى القسم املتعلىق بمتن احلياة، فإنى كلى أنواع التطوى

ل ال يمكنها أن تنقذنا،   (3)(وال يمكنها أن متنحنا األمن والطمأنينة النفسيىة األوى

ا مل  )  ثم رضب هلم املثال عىل ذلك بام هو واقع يف الغرب، فقال:  كام الحظتم كيف أهنى

ن من ذلك يف الغرب  فهناك توجد الكآبة واليأس واإلحباط والدمار الداخيلى وانعدام    ..تتمكى

والالهدف األرسة،  ويف  املجتمع  يف  الناس  والقنبلة  أمن  الثروة  وجود  من  بالرغم  والعبثيىة  يىة 

ة ة العسكريى ، والقوى ر العلميى  (4) ( النوويىة واألنواع املختلفة للتطوى

ـ كام يذكر اإلمام اخلامنئيـ  ال تتم إال بكال الركنني،    وبناء عىل هذا، فإن احلضارة الكاملة

( يقول:  الثاين،  الركن  منوخاصة  ن  نتمكى أن  هو  القضيىة  جوهرها   إصالح  أساس  يف  احلياة 

 (5)( للحضارةاألساسى هذا القسم  إصالحومضموهنا، و

ثم تساءل عن أسباب التقصري يف هذا الركن احليس من احلضارة، مقارنة بالتطور الذي  

 

األمثلة عنها كتاب الِعرشة يف إحياء علوم الدين، ومثلها يف كتاب الكايف،    ( وهي واردة يف املصادر السنية والشيعية، ومن1) 

وسنن   آداب  من  فيها  وما  الناس،  مع  والتعامل  واالختالط  العالقات  بأصول  املتصلة  الروايات  جمموعة  الكتاب  ويتضمن 
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ر يف هذا القسم؟حصل يف الركن املادي، فقال: ) د اآلفىات، فلامذا مل نتطوى  ( 1)(جيب علينا أن نحدى

لتناول كيفيىة معاجلة  ذلك بقوله: )ثم أجاب عىل   بعد كشف العلل واألسباب ننهض 

ا تقع عىل عاتق النخب ـ النخب الفكريىة والسياسيىة   ..األمور هذه  ؟ إهنى فعىل من تقع هذه املهامى

الشباب الناظر  ..ـ وعىل عاتقكم وعىل عاتق  بيئتنا االجتامعيىة اخلطاب  رفع إىل    فلو ُوجد يف 

مًا جيىدًا يف هذا القسم، بالنظر إىل    ال، يمكن االطمئناناآلفات يف هذا املج ق تقدى إىل    أنىنا سنحقى

ة   حينها  .. ويف شعب إيران، واالستعداد احلاصل  اإلسالمية النىشاط املوجود يف نظام اجلمهوريى

اإليرانيىة    اإلسالمية يى لشعب إيران والثورة  اإلسالمسيصبح تألىق شعب إيران وانتشار الفكر  

العامل  أسهليف  بالعالج  ..   نقوم  وبعدها  اآلفات  د  نحدى أن  علينا  مسؤولون،    .. جيب  النخب 

اإل الكثري من األجهزة،  عالمية  وكذلك احلوزة واجلامعة والوسائل  املختلفة ومديرو  واملنابر 

والتعليم والرتبية  الثقايفى  املجال  يف  العاملة  األجهزة  خيطىطون   أولئكو  .. وخصوصًا  الذين 

املجالاملأو    للجامعات هذا  يف  مسؤولون  هم  التعليميى  املجال  يف  دون   .. دارس  حيدى والذين 

فكلى هذه متثىل مسؤوليًة    .. مسؤولون  أيضاً املناهج التعليميىة وخمططات الكتب الدراسيىة، هم  

يف هذا املجال    .. جيب علينا أن نستنفر مجيعًا ونعيل الصوت   ..واحدًة ملقاة عىل عاتق اجلىميع 

كجيب علينا أن نع  ( 2)(مل وأن نتحرى

حتاًم، نحن ال نريد  ثم ذكر هلم بعض نامذج اآلفات االجتامعية، وكيفية عالجها، فقال: )

ة من مجيع اجلهات، بل نعرض فهرسًا: ملاذا نجد ثقافة العمل   ا تامى ر القضيىة عىل أهنى هنا أن نصوى

أنفسهم وثبىتوه،  إىل    اجلامعيى مع أنى الغربيني نسبوا العمل    ..اجلامعيى يف جمتمعنا ضعيفة؟ هذه آفة

بكثري:  اإلسالم  لكنى   قبلهم  له  ض  ْثِم  ﴿تعرى اإْلِ َعىَل  َتَعاَوُنوا  َواَل  َوالتَّْقَوى  اْلرِبِّ  َعىَل  َوَتَعاَوُنوا 

 

 .495، صاملصدر السابق( 1) 

 .496، صاملصدر السابق( 2) 



294 

 

، جيب أن يكون مجاعيىًا،  [ 103]آل عمران:    ﴾ َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيًعا ﴿أو    ،[ 2]املائدة:    ﴾َواْلُعْدَوانِ 

ُقوا﴿ ملاذا نجد كثرة    ؟..فلامذا نجد الطالق شائعًا يف بعض مناطق بلدنا   [ 103]آل عمران:    ﴾ َواَل َتَفرَّ

رات ُتراعى الضوابط املطلوبة يف    ؟..إقبال الشباب يف بعض مناطق بلدنا عىل املخدى وملاذا ال 

وملاذا لسنا شعبًا منضبطًا   ؟.. بيننا ضعيفةً   ملاذا نجد صلة الرحم فيام  ؟.. العالقات بني اجلريان

وارع ًا يف جمال ثقافة قيادة السيىارات يف الشى املرور والرتدىد الدائم    .. إنى هذه آفة  ؟..انضباطًا تامى

وإىل أي مدى   ..يف الشوارع هو من قضايانا، وهي ليست قضيىة هامشيىة، وإنىام قضيىة أساسيىة

ةً  كنى يف الشقق رضوريى وما هي مقتضياهتا التي ينبغي    ؟..وكم هي صحيحة  ؟.. لنا تكون السُّ

  ؟.. وما هو أنموذج الرتفيه السليم  ؟.. وكم نراعي تلك املقتضيات واملستلزمات  ؟.. أن ُتراعى

عة والشاملة يف    ؟.. وما هو نوع اهلندسة املعامريىة يف جمتمعنا  فانظروا كم أنى هذه القضايا املتنوى

يف  داخلًة  احلياة  جماالت  القسم  كلى  هذا  يف  أي  احلياة،  بنمط  املتعلىقة  املقولة  هذه    األساسى  

بسلوكيىاتنا  يرتبط  الذي  للحضارة،  والواقعيى  العامرة إىل    .. واحلقيقيى  نوع  يتناسب  مدى  أيى 

  ؟.. وماذا عن تصميم األلبسة لدينا   ؟..وكم هو عقالينٌّ ومنطقيى   ؟.. احلاليىة عندنا مع احتياجاتنا 

الزينة بني   تكونوقضيىة  والنساء كيف  أيى مدى هي صحيحة  ؟.. الرجال  وكم هي    ؟..وإىل 

اليوميىة  ؟.. مفيدة واملعارشات  واإلدارات  السوق  يف  دائاًم  الصدق  نعتمد  أنىنا  وكم    ؟.. وهل 

ج الكذب فيام بيننا  غم    ؟..بعضنا بعضاً   يغتاب وملاذا    ؟..يروى وملاذا هيرب بعضهم من العمل بالرى

ب  فام هي   ؟.. من قدرهتم عليه ة دون سبب    ؟..علىة هذا التهرى إنى بعضهم يظهر الكثري من احلدى

ل املوجود عند بعضنا  ة، وانعدام الصرب والتحمى   ؟.. يف البيئة االجتامعيىة، فام هي أسباب هذه احلدى

وكم أنى    ؟..وما مدى مراعاهتا يف الوسائل اإلعالميىة  ؟.. وكم ينبغي أن نراعي حقوق األفراد

ُتراعى   احلقوق  كذلكهذه  اإلنرتنت  إىل  يف  القانون؟..  نحرتم  مدى  سبب    ؟.. أيى  هو  وما 

ب من القانون ـ الذي هو مرٌض خطٌر   أي مدى الوجدان ؟.. إىل  عند بعض أفراد شعبنا   ـ التهرى

ق االنضباط االجتامعيى يف املجتمع  ؟..املهنيى حارٌض يف املجتمع  وإىل أيى   ؟..وإىل أي مدى يتحقى
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ا يف  موجوٌد  اإلتقان  االلتفات   ؟.. إلنتاجيىةمدى  يتمى  مدى  أي  يف  إىل    وإىل  النوعيى  اإلنتاج 

ملاذا تبقى بعض الكلامت واآلراء واألطروحات اجليىدة يف    ؟.. القطاعات املختلفة واالهتامم به

ملاذا ُيقال لنا إنى ساعات اإلنتاج يف    ..وهو ما الحظتم اإلشارة إليه  ؟.. حدود النظر والكالم

ينبغي    ؟.. عمل األجهزة اإلداريىة عندنا قليلة إنتاجيىتها أإنى ثامين ساعات من العمل  ن تكون 

ساعة  بمقدار  تكون  فلامذا  ساعات،  ثامين  ساعةأو    بمقدار  هي    ؟.. ساعتنيأو    نصف  أين 

أ  ؟.. املشكلة من  الكثري  بني  االستهالك  لنزعة  ج  ُيروى شعبنا ملاذا  االستهالك   ؟.. بناء  أنى  هل 

له عىل أموٍر ليست من رضوريىات احلياة  ؟.. فخرٌ  ماذا    .. االستهالك يعني أن ننفق كل ما نحصى

املجتمع من  الربا  جذور  القتالع  من  ؟.. نفعل  نفعل  الزوج   أجل   وماذا  حقوق  ُتراعى  أن 

ك ؟..والزوجة وحقوق األبناء األرسيى عندنا كام هو    ماذا نفعل لكي ال ينترش الطالق والتفكى

الغرب ك األرسةاألمر    وكذلك   ؟.. حاصٌل يف  بتفكى يتعلىق  ماذا نفعل لكي حُتفظ كرامة    ،فيام 

ا االجتامعيىة   ن من القيام بمسؤولياهتى ة أرسهتا وكرامة حمفوظًة، وتتمكى املرأة يف جمتمعنا وتبقى عزى

ة   واألرسيى االجتامعيىة  حقوقها  ك   .. ؟أيضاً وحُتفظ  نفعل  أحد ماذا  الختيار  املرأة  تضطرى  ال  ي 

 ( 1)(يىةاألساساملذكورة )فقط(؟ إنى هذه من قضايانا  األمور 

وغريها من النامذج الكثرية التي ذكرها، وقد ذكرناها بطوهلا ألمهيتها، وهي تبني اهتامم  

االكتف  املجتمع، وعدم  يف  احلقيقية  احلضارية  القيم  بتعميق  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  اء  قادة 

 باالنتصار أو إقامة احلكومة اإلسالمية يف جانبها الشكيل أو التنظيمي. 

التي    األمورهذا عبارة عن فهرسة لتلك  وبعد أن ساق تلك األمثلة، وغريها، قال: )

ل ُعمدة احلضارة ومتنها  ال يصحى أن    األمور..واحلكم عىل أيىة حضارة مبنيٌّ عىل هذه    ..تشكى

ا نحكم عىل أيىة حضارة بمجرى  د أنى فيها سيىارات وصناعات وثروات ونمتدحها، يف حني أهنى
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هذا هو األصل وتلك هي األدوات    ..تعاين مشاكل داخليىة كثرية تعمى املجتمع وحياة الناس

، وأن    أجل   التي تؤمىن هذا القسم من أن يشعر الناس بالطمأنينة واألمل باحلياة واألمن املعييشى

كوا ويبلغوا ا موا ويتحرى  (1)( املطلوب اإلنساينى لرقيى يتقدى

 . الدعوة للتكافل االجتامعي: 3

ركن   االجتامعية،وهو  العالقات  يف  الرصاع    أساس  لظاهرة  الرشعي  العالج  وهو 

الطبقي التي ذكرها أصحاب الفلسفات املادية، والتي تدعو من خالهلا إىل الثورة عىل األغنياء،  

 ال التكافل والتعاون الذي جاء به اإلسالم. 

ومن األمثلة عىل اهتامم قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية هبذا اجلانب، قول اإلمام اخلميني  

بعض   اجلانب:  يف  هذا  يف  به  التأس  إىل  يدعوهم  عيل،  باإلمام  ملخاطبيه  املثل  يرضب  خطبه 

مري املؤمنني الذي حكم  أمام  أال وهو اإل    عظم رجل يف العامل بعد رسول اهللأتأملوا يف سرية  )

صبح خليفة حيكم مرص واحلجاز والعراق  أضعاف إيران، ويف الوقت الذي أبالدا تبلغ سعتها 

نه  أام نتأمل يف سلوك هذا القائد العظيم وهذا الرئيس الكبري مع أهل مملكته، نرى  حين..  وإيران

فراد مملكته، فقد كان شديدًا عىل نفسه إىل  أيرغب يف أن تكون معيشته أقل من معيشة أدنى  

بني   القلق  تثري  يضع  أ فراد  أدرجة  اخلليفة  وهو  كان،  فقد  دولة،  يرأس  وقت  يف  ذلك  رسته، 

رسته ليضع أفراد  أحد  أحكام خشية أن يأيت  إيأكل منه يف كيس ويغلقه بجشب الغذاء الذي  

هذا تعامله مع نفسه، أما تعامله مع الناس فقد كان خيرج لياًل كام ينقل وجيوب  ..  فوقه زيتا مثال 

يتام والفقراء فيقسمه بينهم ومل يكن ذلك لينكشف إال بعد زقة حامال عىل ظهره الطعام لألاأل

فيه عدد من    حد البيوت وكانأنه حينام ذهب إىل  إعرفه الناس.. وكام ذكر ف  حينها   أن استشهد

نه قلد إضحكهم، يقال  أطعمهم جلس يداعبهم حتى  أنه وبعد أن  إاألطفال يبكون من اجلوع ف
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ذهب أن يكونوا  أرغب حينام  أنني  إهلم صوت البعري مثال وقال لقد جئت إىل هنا وهم يبكون و

 ( 1) سعداء ضاحكني(

طلب من كافة أبناء الشعب  أنني  خطاب آخر بعد انتصار الثورة اإلسالمية: )إوقال يف

إسالمية..  ثرة بعهد الطاغوت إىل نفسيات أنفسهم، أن يغريوا نفسياهتم املتأأن يسعوا إىل تغيري 

لدينا اآلن العديد من الفقراء يف إيران، لدينا العديد من اجلرحى، لدينا العديد ممن جعلتهم تلك 

ما  يفقدون كل  للفقراء حياة   احلقبة  يوفروا  أن  أن يساعدوهم، عليهم  املورسين  لدهيم، فعىل 

مرفهة.. عىل احلكومة أن تفكر هبؤالء، عىل أبناء الشعب أن يفكروا هبؤالء، جيب أن توفر هلم  

لقد قلت    املساكن، جيب أن توفر هلم احلياة الكريمة.. جيب توفري احلياة الكريمة للموظفني.. 

قبل  أبعض  ل لزياريت  الذين جاءوا  واملصانع  املعامل  بأ صحاب  يسامهوا يف  أيام،  أن  عليهم  ن 

بينكم   فيام  اذهبوا واعقدوا جلسة وتشاوروا  املنزل  تغادرون  األمور، قلت هلم حينام  إصالح 

وخصصوا قدرا من املال ألولئك العامل واملوظفني يف املعامل واملصانع كي يشيدوا منازل هلم،  

واذا مل تفعلوا ذلك، فسوف يعلنون اإلرضاب السمح اهلل واذا فعلوا    ، هلم حياة كريمةوفروا  

عد العامل واملوظفني وسائر الفئات املستضعفة  إنني أ  ننا لن نتمكن من الوقوف بوجههم..إف

ن احلكومة ستقوم بتوفري فرص العمل هلم إن شاء اهلل، سيوفر اإلسالم العمل لكم، سيجعل  أب

حيات أكرب  اإلسالم  اهتامما  الفقراء  يويل  فاإلسالم  املنازل،  لكم  سيشيد  اإلسالم  مرفهة،  كم 

 (2)ممايوليه لسائر الفئات(

وهو ال يكتفي هبذا، بل يدعو املسؤولني األثرياء إىل أن يعيشوا حياة بسيطة تقرهبم من  

جهة  سائر الناس، وحتى يشعروا بحاجاهتم، ويكونوا أسوة لغريهم، يقول يف بعض خطبه املو 
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إذا فرضتم أن شخصا كأمري املؤمنني  ملسؤويل الدولة الكبار ـ ضاربا هلم املثل بإإلمام عيل ـ: )

حيكم بلدًا ما، فإن أهل ذلك البلد عندما يرون سريته، وحياته، كيف يعيش وكيف هو سلوكه  

مع املقربني منه، كيف كان أوالده، كيف كانت معيشتهم، أصحابه كيف هم، قومه وأقرباؤه 

رئيس  ك ولباس  طعام  أن  فريون  الناس  عموم  ينظر  عندما  كانوا،  كيف  خواصه  كانوا،  يف 

دولتهم أدنى من طعامهم ولباسهم، حتى أنه عندما كان حيرض لصالة اجلمعة وألنه كان لديه  

قميص واحد فإنه كان يغسله ويلبسه رطبًا، وعندما كان يصعد املنرب ليخطب كان حيرك قميصه  

ف، فعنده قميص واحد، وعندما اشرتى قميصني قدم األفضل خلادمه قنرب  أثناء خطبته حتى جي 

ه! عندما يرى حسب ما يذكر التاريخ وأخذ لنفسه األ دنى، وعندما وجد أن كمه طويل قرصَّ

الناس مثل هذا اإلنسان، وهو حاكم عىل بالد شاسعة، فإيران كانت جزءا من دولته، ومرص  

ت جزءًا من دولته، العراق كانت جزءًا من دولته، اليمن كانت جزءًا من دولته، واحلجاز كان

وغريها أيضًا كانت تابعة لدولته، عندما يرى الناس معيشته يقولون: انظروا إىل حياته البسيطة  

هذه!.. إن مثل هذا اإلنسان الذي يرأس دولة بتلك العظمة، عندما عني قاضيا وبحسب ما 

هيودي، وعندما استدعاه القايض فإنه مل يقل أنا يذكر التاريخ، حصل نزاع بينه وبني شخص  

ٌ من قبيل، مل يقل ذلك وإنام  حاكم، حاكم عىل مثل هذه البالد الكبرية وأنت قاٍض عندي، معنيَّ

ال ختاطبني    :يا أبا احلسن، قال له   :ذهب وجلس يف جملس القايض وعندما خاطبه القايض قائاًل 

فأنت قاض وال يصح أن متيز أحدنا عن اآلخر، وعندما   هبذا وال جتعل فرقًا بيني وبني اليهودي،

للحكم  فإنه سلَّم  اليهودي  لصالح  القايض  مثل هذا ..  حكم  الدولة  رأس  يكون عىل  عندما 

اإلنسان، سوف تصلح تلك الدولة.. إن اإلسالم يريد مثل هذا.. ونحن الذين ننادي باحلكومة  

العث  بأننا لن نستطيع  ور عىل مثل هذا اإلنسان، وهو نفسه قد واجلمهورية اإلسالمية الشك 
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 ( 1) (قال: القدرة لكم عىل هذا ولكن أعينوين بالتقوى، أعينوين بالسداد والعمل الصالح

( فقال:  لذلك،  االجتامعي  األثر  بني  الدولة  ثم  رئيس  وضع  أن  اإلنسان  يرى  عندما 

ناس هو رؤيتهم ذلك هكذا، فإن الفقراء تسكن قلوهبم، إن الذي يؤدي إىل شيوع التمرد بني ال

الرجل يعيش تلك املعيشة حيث يشرتي مثال قرصًا، وحسب ما أخربوين عندما كنت يف باريس  

أن إحدى أخوات الشاه اشرتت قرصًا يف باريس بسعر خيايل ال أتذكره، ولكني بقيت أذكر أمرًا  

ن الشعب  إ  كان عجيبا وهو أنه قد تم رصف مخسة ماليني دوالر عىل تزيني القرص بالزهور..

كانت معيشة أفراد احلكومة قريبة  إذا    عندما يرى حكامه هكذا فإنه يبدأ بالتمرد والطغيان، وأما 

املؤمنني، فال قدرة الناس، ال أقول أن تكون مثل معيشة أمري  لقد كان   من  ألحد عىل ذلك، 

 ءها فإنهموجودًا ال مثيل له، كان موجودًا استثنائيًا، ولكن احلكومة وأجهزة احلكومة وأعضا 

عنهم  إذا   متفاوته  كانت  ولو  منهم، حتى  قريبة  الناس  يراها  بشكل  الشخصية  حياهتم  كانت 

 (2)بشكل ضئيل، فإن الناس يقنعون، الناس يرضون، وينتهي التمرد(

بعد سنوات   آخر  املنجزات  قليلة  وقال يف خطاب  يبني  الثورة اإلسالمية،  انتصار  من 

اإلسالمية   اجلمهورية  حققتها  واملحرومني:  التي  الفقراء  خدمة  ينبغي  )يف  التي  األمور  من 

مسبوق غري  بإبداع  تتسم  اإلسالمية  الثورة  أن  إليها  هيئات    ؛االلتفات  ظهرت  الثورة  فبعد 

فأنا مل أسمع بوجود نظري جلنة    ؛ومجعيات نظري جلنة اإلغاثة، ال أعتقد أن هلا سابقة يف التاريخ

متابعة شؤون الفقراء واملحرومني والفالحني واملزارعني  اإلغاثة يف بلد آخر يرتكز عملها حول  

يف املناطق النائية.. واليشء نفسه بالنسبة للمؤسسات األخرى أمثال احلرس الثوري واللجان 

ن كل ذلك ابتكارات وجدت بربكة اإلسالم ومتسك شعبنا به  إ  .. الثورية والتعبئة إىل غري ذلك
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حدوث ثورة، هنوض فئة باسم احلرس، وثانية  فلم يسبق أن حصل بعد  ؛  وهي غري مسبوقة

احلدود   عىل  للمحافظة  جهودها  تكرس  وكلها  التعبئة،  باسم  وثالثة  الثورية،  اللجان  باسم 

الشعب من علامء ومؤمنني، إىل   أبناء  أنه مل نسمع عن مبادرة  الداخيل.. كام  واستتباب األمن 

إن كل    .. ني يف خمتلف أنحاء البالد تشكيل جلنة لإلغاثة تكرس عملها خلدمة الفقراء واملحروم 

ن عمل هذه الفئات العزيزة وجلنة اإلغاثة، يتسم بالدقة والظرافة  إو .. هذا من بركات اإلسالم

من اجتثاث جذور الفقر واحلرمان يف  ـ إن شاء اهلل ـ والنبل، حيث نأمل أن تتمكن جلنة اإلغاثة 

البالد، وأن تكرس كل جهودها إلغاثة الش عب اإليراين العظيم هبمة احلكومة  خمتلف أنحاء 

 ( 1) اإليرانية العظيمة(

ثم راح يرغب املسؤولني عن تلك اهليئات يف األعامل التي يقومون هبا يف خدمة الفقراء  

إن عملكم أهيا السادة عمل نبيل للغاية وحيظى برضا اهلل تعاىل وموضع واملحرومني، فقال: ) 

تبارك وتعاىل قد أوىص بالفقراء واملحرومني واملعوزين بنحو مل حتظ طبقة    ..عنايته إذ أن اهلل 

خذتم عىل عاتقكم أداء عمل حيظى بعناية اهلل تبارك وتعاىل  ألقد    أخرى بمثل هذا االهتامم..

 ( 2)اخلاصة(

  ثم دعاهم إىل االهتامم باجلوانب النفسية للفقراء، حتى ال حيرجوهم بام يقدمونه هلم، 

ال بد يل من التنويه رغم أن السادة يدركون ذلك جيدًا، إىل أنه ينبغي أداء هذا العمل  فقال: )

يتصور املحرومون والفقراء بأهنم موضع اهتامم جلنة اإلغاثة لكوهنم من    بدقة خاصة كي ال 

  هنم يف الصفوف املتقدمة للمجتمع.. إن الفقراء واملحرومني إبل    ، الطبقات الدنيا يف املجتمع

واملنسيني يقفون يف طليعة املجتمع.. إن هؤالء املحرومني من سكنة املغارات وبيوت الصفيح،  
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هم أنفسهم الذين حققوا النرص للثورة.. هؤالء الذين ضحوا بكل ما لدهيم يف سبيل اإلسالم  

العزيز ويفعلون اليشء نفسه اليوم.. فهم أنفسهم الذين يضحون يف جبهات القتال دفاعًا عن 

ن الشعب اإليراين  إالم والبلد.. وهم أنفسهم املنهمكون يف صيانة البلد ودعم اإلسالم، و اإلس

نجبت أمثال هؤالء الشباب.. واألهم  أالنبيل يدرك جيدًا قدر هؤالء الشباب وهذه األرس التي  

من كل ذلك أن هؤالء املضحني حيظون بمكانة خاصة عند اهلل تبارك وتعاىل.. فلو مل يكن هؤالء  

حرومون وكان املجتمع متمسكًا هبذه الدنيا مثلام هو حال أبناء الطبقات املرفهة، ولو مل تكن امل

مهة هؤالء املحرومني وهؤالء القرويني، ملا كان باإلمكان التخلص من ظلم النظام السابق وملا 

أنتم   الذين هنضتم  أمام املشكالت.. فكل ذلك من بركات هؤالء  استطعنا الصمود والصرب 

م ملساعدهتم.. فأمثال هؤالء يستحقون أن نقدم هلم أنواع اخلدمة بكل تواضع ونبذل ما يف  اليو

نقذونا أوسعنا من أجلهم.. وجيب أن ال نتوانى مجيعًا عن خدمتهم.. فهؤالء أصحاب فضل إذ  

من قيود القوى العظمى التي كانت تكبل أيدينا وأرجلنا.. هؤالء أصحاب فضل علينا وعىل 

هنم هم الذين أوصلونا إىل ما نحن فيه  إلوا عىل سيادة اإلسالم يف هذا البلد..  بلدنا حيث عم

اآلن كي نتمكن من مواجهة القوى املتسلطة وأن نكون مرفوعي الرأس، وال نتىجه إىل الرشق  

ننا بلد حر مستقل، وقد  إوالغرب، علاًم أننا لسنا بحاجة إىل تبعيتهم.. فنحن شعب مستقل..  

ل جذور الفساد، وإذا ما كانت هناك بقايا فسنتمكن من اجتثاثها بإذن اهلل  عملنا عىل استئصا 

 ( 1) تعاىل، وكل ذلك بربكة هؤالء املحرومني(

نني ال استطيع أن أنسى ذلك املنظر الذي  )إ  هلم بعض الشواهد عىل ذلك، فقال:   ثم ذكر

عددًا من النساء  خيرجون    همعرضه التلفزيون ألبناء سكنة األكواخ وبيوت الصفيح، حيث رأيت

والرجال عجائز وصغار من أحد هذه األكواخ، وقد سأهلم مراسل التلفزيون: إىل أين ذاهبون؟ 
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إىل   يفتقرون  كانوا  الذين  أنفسهم  هم  هؤالء  إن  التظاهرات..  يف  للمشاركة  نذهب  فقالوا: 

قدموا الشهداء  الطعام، نزلوا إىل الساحة هبمهم العالية وبتلك القوة املعنوية اإلهلية السامية و

وانترصوا.. وهم اليوم أيضًا ال يتوانون عن تقديم خمتلف أنواع الدعم للجمهورية اإلسالمية،  

 (1)ويتواجدون بقوة يف جبهات القتال وخلف اجلبهات(

ثم ذكر دور النظام السابق واالستكبار العاملي يف جر الشعب إىل الفقر واحلرمان، فقال:  

ال ) طبقات  معظم  أن  خيفى  ألن ال  املستضعفني،  من  وهؤالء  االستضعاف،  من  تعاين  شعب 

نا إىل االستضعاف نحن ومجيع شعوب العامل.. ففي عهد النظام   الدول الكربى عملت عىل جرى

البائد، كانت كل الطبقات يف نظرهم مستضعفة وجيب أن تطيع أوامرهم، بدًء من طبقة علامء  

واآل  بالقرويني  وانتهاء  بالكسبة  ومرورًا  اجلميع  الدين  ولكن  البالد..  أنحاء  يف خمتلف  خرين 

أن   دون  األخرى،  والفئات  واملستضعفون  املحرومون  هؤالء  وهنض  األرس،  من  اليوم  حترر 

 ( 2) أحدًا( هيابوا

( فقال:  باملحرومني،  االهتامم  إىل  الشعب  دعا  هؤالء  ثم  خيدم  أن  بوسعه  من  كل  إن 

هنم يستحقون كل خري.. وقد تم افتتاح حساب  إاملحرومني جيب أن ال يتوانى عن خدمتهم،  

مرصيف جلمع التربعات إلنفاقها عىل خدمة هؤالء املحرومني، ألن ما يقدم ألمثال هؤالء يبقى  

الكربى يتجسد يف خدمة    ن أحد اجلوانب املعنويةإخالدًا.. فالذي يبقى هو اجلانب املعنوي، و

خلق اهلل تعاىل، يف خدمة املحرومني فام حُيفظ لإلنسان وينفعه يف اآلخرة هو خدمة املحرومني..  

ه األخري.. غري أن بوسعه أن  فام جيمعه اإلنسان من مال وثروة يرتكه يف النهاية ويذهب إىل مقرى

ألثرياء إىل مساعدة هؤالء املحرومني  يعمر آخرته ألن الدنيا مزرعة اآلخرة.. واين آمل أن يبادر ا
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الذين هم أولياء نعمتنا، وأن جيودوا بام يف أيدهيم كي يتسنى القضاء عىل احلرمان إن شاء اهلل  

 (1)هبمة اجلميع، وأن تعيش الغالبية من أبناء املجتمع حياة حرة كريمة(

ء واملحرومني، بل  ونالحظ أن اإلمام اخلميني ال هيتم فقط بالدعوة للدعم املادي للفقرا 

يدعو إىل دعمهم معنويا، ألن التكافل االجتامعي احلقيقي هو الذي يراعي كال اجلانبني، وهلذا 

ـ   املغرضون  يفهم  كام  ـ  يعني  ال  وهو  واملحتاجني،  بالفقراء  يشيد  اخلطب  من  الكثري  يف  نراه 

م يف إخراجهم من دعوهتم إىل البقاء عىل وضعهم، وإنام يقصد رفع معنوياهتم، والذي قد يساه

 فقرهم وحاجتهم احلسية. 

( خطبه:  بعض  يف  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  املادي  ومن  الرخاء  أن  كثريون  يتصور  ربام 

يتصور اإلنسان أن السعادة تتمثل    وامتالك الثروة يوفران السعادة لإلنسان، ولكنهم خمطئون.. 

التجارة.. ربام يتصور اإلنسان  يف امتالك عدد من الضياع واألرايض واألرصدة يف البنوك ويف  

ذلك.. لكننا عندما نتأمل يف واقع احلياة نرى أن السعداء هم أولئك الذين عاشوا يف األكواخ..  

ن الربكات التي انطلقت من إهنم يفتقرون إىل السعادة..  إأما هؤالء الذين يقبعون يف القصور ف

 صدر اإلسالم يضم أربعة أو مخسة  األكواخ ال تعرفها القصور أبدًا.. فقد كان لدينا كوخ يف 

هي    وكان هذا الكوخ أكثر تواضعًا من غريه.. ولكن ما   .. أشخاص.. إنه كوخ فاطمة الزهراء

بركاته؟ لقد مألت بركاته بنورها العامل بأرسه.. إن سكنة هذا الكوخ املتواضع كانوا عىل درجة  

اجلا  امللكوتيني.. ويف  يد  إليها حتى  ترقى  ال  املعنويات  بالد  من  بركاهتم  عمت  الرتبوي،  نب 

بلدنا..   ال سيام  بأرسها  األكرم  إاملسلمني  الرسول  كانت    نفسه   ن  األنام،  خري  هو  الذي 

معيشته معيشة سكنة األكواخ.. كل ما كان لديه هو حجرات متواضعة، وإن هذا الرجل ذا  

وا امللك  إىل  ليسمو  املتواضعة  احلجرة  من هذه  نوره  انطلق  السامي  مللكوت، ووسعت  املقام 
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نجازات  ما تأملتم يف كل هذه اإلإذا    تربيته العامل بأرسه.. وإذا ما جتاوزنا هذه املعنويات، فإنكم

من   والعلمية  أعتقد    إبداعات الفكرية  بني  أواخرتاعات واكتشافات، فال  نكم ستجدون من 

ذلك..  حتقيق  يف  نجح  من  القصور  ال  سكنة  هذا  كل  حققوا  الذين  هم  األكواخ  تقدم  سكنة 

والتطور، وطبعًا نعني بسكنة القصور املهتمني بالفسق والفجور واملنصاعني للدنيا واملنشغلني  

موضوع   يف  ختوض  ألن  الطبقة  هلذه  تسمح  لن  البطن  شهوة  أن  إذ  واملقام..  واملنصب  باملال 

املجتمع  أثروا  ممن  القيمة  واملؤلفات  االخرتاعات  فأصحاب  فيه..  والتأمل  واحد  فكري 

مع بإبداعا  تتعارض  القصور  أجواء  كانوا من سكنة األكواخ.. وال خيفى أن  هتم ونتاجاهتم، 

بداع.. وإذا ما بحثتم عن الناجحني منهم فستجدوهنم  الرتبية الصحيحة ومع اجلد واملثابرة واإل

 (1)قليلني جدًا، ألن معظم املبدعني والعباقرة هم من سكنة األكواخ(

األمثلة عىل ذلك )  ثم رضب هلم بعض  فقال:  الواقع،  أحيانا يف من  نتأمل  إننا عندما 

املستويات التي بلغها فقهنا وفلسفتنا عىل صعيد مذهبنا، نجد أن الرجال الذين أثروا هذا الفقه  

فالشيخ الطوس    ؛ وهذه الفلسفة، مل يكونوا من سكنة القصور وإنام كانوا من سكنة األكواخ

الرجا  أكثر  ومن  اإلبداع  من  شعلة  كان  سكنة  الذي  من  يكن  مل  الشيعي،  املجتمع  يف  قيمة  ل 

املؤلفات وهؤالء   املجتمع بكل هذه  يثري  أن  استطاع  ملا  القصور  يقيم يف  فلو كان  القصور، 

وعندما ننظر إىل املتأخرين ..  التالميذ.. فليس بوسع الرشحية املرفهة أن حتقق مثل هذا العمل

هذا الكتاب الذي يعجز عن تصنيفه    الذي صنف مثل  (2)من العلامء نجد )صاحب اجلواهر(

مائة شخص، مل يكن من سكنة القصور.. وإنام كان لديه منزل متواضع، وكانت باب حجرته  

تصنيف   يف  منهمك  وهو  حار  نسيم  هيب  كان  احلار  النجف  طقس  ويف  دهليز،  عىل  مفتوحًا 
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شهوة واملال  )اجلواهر(.. فمثل هذه األعامل ال تتحقق عىل يد شخص ال يفكر بغري البطن وال 

واملنال واجلاه.. طبعًا ليس بوسعه ذلك.. ولعلى الكثري سمع عن حياة الشيخ األنصاري، وما 

مل يكن يف ذلك الوضع ملا كان بمقدوره تربية تالمذة عظام وملا متكن  كان عليه من الزهد.. فلو 

القيمةإمن   اليوم إىل األماكن  .. وثراء املجتمع بتلك املؤلفات  التي يتواجد فيها إذا ما نظرتم 

أهل العلم واملعرفة، هؤالء الذين يعانون ويعملون من أجل اجلمهورية اإلسالمية، جتدوهنا  

من  عنها  يصدر  وما  حاهلا  وانظروا  الدينية  املدارس  حجرات  إىل  اذهبوا  أكواخ..  عن  عبارة 

وانظروا يف  إبداع.. اذهبوا إىل منازل علامء اإلسالم وانظروا وضعها وعظمة نتاجها.. اذهبوا  

منازل أساتذة املجتمع.. كام أن مجيع مسؤولينا اليوم ليسوا من سكنة القصور.. ففي اليوم الذي 

يتخىل   الذي  اليوم  ويف  واملظاهر،  للقصور  اهتاممها  حكومتنا  اهلل  ـ  تويل  سمح  رئيس  ـ  ال 

ولرئيس   للحكومة  االنحطاط  يوم  اليوم  ذلك  األكواخ، سيكون  ُخلق سكنة  عن  اجلمهورية 

الذي يتخلق نواب   اليوم  البلد يف  الفاحتة عىل هذا  نقرأ  اجلمهورية وللمحيطني به.. جيب أن 

 ( 1) الشعب بأخالق سكنة القصور ويتخلون عن األخالق القيمة لسكنة األكواخ(

وهكذا نجده حيذر من الرتف، وترسب أخالق املرتفني إىل املسؤولني، ويعترب ذلك سببا  

د سيق هذا البلد إىل التيه والضياع عن طريق سكنة القصور دائاًم.. إن لقالهنيار البلد، يقول: )

اجلور تقريباً   ـ  سالطني  مجيعهم  القصور  سكنة  من  كانوا  يفكروا   ـ   الذين  أن  يستطيعون  ال 

بالشعب، ليس بوسعهم أن يشعروا بمعنى الفقر، ال يتمكنون من إدراك معنى فقدان املأوى..  

ذ بأمثال  يشعرون  ال  هؤالء  ال  إن  واجلوع،  الفقر  بمعنى  يشعرون  ال  فعندما  مطلقًا..  لك 

باجلياع والفقراء.. بيد أن الذين نشؤوا يف أوساط املجتمع وجترعوا مرارة   يستطيعون أن يفكروا

واملحرومني.. الفقراء  خدمة  عىل  يعملون  الذين  وحدهم  هم  هبا،  وأحسوا  اسعوا    الفقر 
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يف   مجيعًا،  بيننا  الوضع  هذا  عىل  ولدى جماهدينا للمحافظة  احلكومية،  مؤسساتنا  جمالسنا ويف 

عىل  حافظوا  املعنويات..  هذه  عىل  املحافظة  جيب  القضائية..  السلطة  ويف  املسلحة،  وقواتنا 

التوجه إىل اهلل.. إن توجه رجل هنض من الصحراء احلارقة ومن مركز اجلاهلية إىل اجلوانب  

يوجد مثل هذه األمة.. فمثل هذه األمور ال  تربية كل هؤالء العظام و  املعنوية، جعله يستطيع

تأيت من الشاهنشاهية.. إن راعيًا ينهض ويتصدى لفرعون ال يمكن أن يشبه فرعون.. فالبد 

من تربية إنسان ال وحش هنم.. اإلسالم يدعو لبناء اإلنسان.. اإلسالم يدعو للمحافظة عىل 

نيا.. إن هؤالء الذين يعملون اليوم  االستقالل، وال يتحقق االستقالل من خالل االهتامم بالد

عىل ضياع شعوهبم هم من سكنة القصور وال يعرفون معنى اجلوع واحلرمان، ألهنم ال هيتمون 

ما حافظوا عىل مصاحلها..  إذا    بغري مصاحلهم ويؤمنون بأن أمريكا هي التي حتفظ مصاحلهم

ء الذين ال يفكرون بغري  ن هؤالإ فأمثال هؤالء ال يستطيعون التفكري بالشعب وباستقالله..  

تشييد القصور حتى حليواناهتم، ال يستطيعون أن يفكروا بالشعب والفقر واحلرمان املوجود يف  

بلداهنم.. وهلذا نراهم يرسقون نفط الشعب البائس ليذهب إىل جيب أمريكا يف الوقت الذي 

ن االهتامم  إنسانية.. تعاين شعوهبم من الفقر واحلرمان.. إن أمثال هؤالء يفتقرون للمشاعر اإل

ببهارج الدنيا جيرد اإلنسان من مشاعره وأحاسيسه اإلنسانية، فيصبح جمرد حيوان يعيش وسط  

الناس.. احرصوا عىل تعزيز املعنويات بني أبناء الشعب.. فباملعنويات تستطيعون أن حتافظوا  

 ( 1) (عىل استقاللكم وعىل حريتكم والسمو يف مدارج الكامل

يدعو إىل نفس هذه املعاين، وبحسب الظروف املستجدة،  اإلمام اخلامنئي  وهكذا نجد  

أستاذه  منهج  إىل احلفاظ عىل  يدعو فيها  التي  قوله يف بعض خطاباته  األمثلة عىل ذلك  ومن 

منذ بداية انتصار الثورة اإلمام اخلميني يف االهتامم بالفقراء واملحرومني، والتواضع والزهد ـ: )
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ر هذا وُيويص به، فالتعبري بـ  كان اإلمام يرصى ع احلفاة ]ىل االعتامد عىل الرشائح املستضعفة فُيكرى

ان األ رت كثريًا يف كلامت اإلمام  [كواخوسكى وكان ُيرصى عىل املسؤولني    ..من العبارات التي تكرى

كان هذا من   .. وُيرصى عىل املسؤولني أن جيتنبوا حياة األرشاف   ..أن ُيدركوا الطبقات املحرومة

ة لإلمام العظيم، وعلينا أن ال ننساها ا إنى آفة املسؤولية يف أيى نظاٍم يعتمد عىل   ..لوصايا املهمى

ل املسؤولون  ة والبحث  إىل    آراء الناس وإيامن الشعب هي: أن يتحوى التفكري برفاهيتهم اخلاصى

هي  عن الثروة وجتميع املال وهوس حياة النبالء واألرشاف وطرق باب هذا وباب ذاك؛ فهذه  

وقد جنىب اإلمام نفسه هذه اآلفة بشكل تام وكان ُيويص مسؤويل البالد مرارًا  .. اآلفة العظمى

بأن ال يتىجهوا نحو حياة القصور واألرشاف، وأن ال ينشغلوا بتكديس الثروة بل بإجياد روابط  

أن نرتبط  ونحن الذين كنىا يف تلك األيام من املسؤولني كان اإلمام حيبى لنا   .. قريبة مع الشعب

م أهايل تلك إىل    بالناس ونأنس هبم، ويرصى عىل إيصال اخلدمات  أقىص نقاط البالد لكي يتنعى

ة  كان  .. وكانت هذه نابعة من نظرة اإلمام اجلليل لُبعد العدالة ..املناطق النائية باخلدمات العامى

منهم،  ُمنبثقني  يكونوا  وأن  الناس  بني  من  املسؤولون  ُينتخب  أن  ُيرص  ُتصبح   اإلمام  ال  وأن 

والعائالت للشخصيات  التبعية  املسؤوليات،  لتقبىل  ِمالكًا  ]املحسوبيات[  كان   ..التبعيات 

القاجاري  العهد  يف  البالد  هذه  مت  تزعى التي  عائلة  األلف  مصيبة  من  رنا  حُيذِّ اجلليل  إمامنا 

كان  ..الناسيقول يف مقام مدح أحد املسؤولني: إنى هذا جاء من بني أحيانا  وكان ..والبهلوي

ه ِمالكاً  املسؤولية من إىل    فربأي اإلمام اجلليل كان االعتامد عىل الثروة والسلطة للوصول  ..يعدى

 (1)(املخاطر الكربى عىل البالد والثورة

 [ بمؤسسة  فيه  يشيد  آخر  خطاب  يف  البناءوقال  هبذا:  تعبئة  املهتمة  املؤسسة  وهي   ،]

بئة البناء، وخميامت اهلجرة التي بدأت رسميًا منذ عرشة لنذكر شيئًا عن هذه احلركة العظيمة لتع)
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أنفسهم   ..أعوام  الشباب  قبل  من  مرة  أول  انطلق  املرشوع  هذا  بأن  أعرتف  أن  جيب    .. طبعًا 

وصلتنا تقارير    79يف سنة    .. الشباب اجلامعيون وطالب املدارس أنفسهم بدأوا هذا التحرك

أي إن   .. ن نداء تعبئة البناء لكل شباب البالدإعالإىل    هذا التحرك اجلميل العظيم الذي أدى

  .. هذا املرشوع كان حتركًا مجاهرييًا تلقائيًا يشبه عىل وجه التحديد جهاد البناء يف بداية الثورة

البناء   القرى    أيضاً جهاد  نحو  وساروا  أنفسهم  الشباب  بدأه  حيث  الشاكلة  هذه  عىل  كان 

ودفع هذا التحرك    ..واألحوال الصعبة املعقدة  واألرياف واشتغلوا يف اخلدمة يف تلك الظروف 

أعامل الناس تلهم املدراء واملسؤولني    .. بجهاد البناء األمر    اإلمام اجلليل وشجعه عىل إصدار

 (1)(قراراهتم ومبادراهتم

حسنًا، ما هو  ثم حتدث عن العوامل التي يرست حتقيق كل تلك اإلنجازات، فقال: )

ة  ..العامل امُلسبِّب هنا؟   .. هذه هي األعمدة األصلية   ..إنه احلب، واإليامن، والبصرية، واهلمى

الذي  اإلنسان ..الذي ال إيامن له ال يمكنه أن يتصور حمورًا لتحركه  اإلنسان .. العشق واإليامن

 اإلنسان ..ال يتحىل باملشاعر القلبية العاشقة العميقة لن يكون بمستطاعه مواصلة هذه املسرية 

 اإلنسان   ..ة يكتفي باألعامل الصغرية واحلدود القريبة، وال يرمق بنظره أعىل القمماملفتقر للهمى 

ينفقهام يف   فيه عشق وإيامن فسوف  لو كان  الدرب اخلطأ، وحتى  يسري يف  له  الذي ال بصرية 

ومن هنا   ..هذا ما منحته الثورة لشعبنا وجمتمعنا   .. العشق واإليامن والبصرية   .. الطريق اخلطأ

َب اهللَُّ َمثاًَل  ﴿ة تلك الشجرة الطيبة التي يذكرها القرآن الكريم:  أضحت الثور َأمَلْ َتَر َكْيَف رَضَ

َطيَِّبٍة   َكَشَجَرٍة  َطيَِّبًة  األصل    ،[ 24]إبراهيم:    ﴾ َكلَِمًة  الطيبة  السليمة  كالشجرة  الطيبة    ﴿ الكلمة 

يِف   َوَفْرُعَها  َثابٌِت   َأْصُلَها 
ِ
اَمء إهن[ 24]إبراهيم:    ﴾السَّ وقوية  ،  عميقة  جذور  وهلا  متجذرة  شجرة  ا 

َا   ﴿ ،وأغصان وأوراق كثيفة  ، تؤيت ثامرًا بحسب  [ 25ـ  24]إبراهيم:  ﴾ُتْؤيِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِإِْذِن َرهبِّ
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  .. والثورة هي مثل هذه الشجرة  .. هذه هي الكلمة الطيبة   .. الفصول وحسب احتياجات البرش

إمامنا   فتحه  الذي  الثوري  واألولياء  الطريق  الطيبني  لطريق  احلقيقي  السالك  هذا  ـ  اجلليل 

ديقني ـ لنا هو مثل هذه الكلمة الطيبة األئمة والشهداء و  ( 1)(والصى

من بركات خميامت اهلجرة  ثم أشاد بخدمات هذه املؤسسة الكبرية للمجتمع، فقال: ) 

بش خدماتكم  من  املاليني  يستفيد  حيث  للناس  اخلدمة  تقديم  البناء  مبارشوتعبئة    .. كل 

يستفيدون من الناحية املادية وما يتعلق بالشؤون اليومية للحياة، وكذلك من الناحية املعنوية  

حتى لو مل تقيموا هناك دروسًا يف القرآن فإن جمرد حضور الشاب املؤمن   .. ومن حيث اهلداية 

يات القرآنية،  املتدين واملترشع يف بيئة ريفية بني الشباب والناس سيجعله مظهرًا متجسدًا لآل

ويدعوهم الناس  حيضى  واملعنوية إىل    وسوف  والثورة،  بغري  )  .. الدين،  الناس  دعاة  كونوا 

  .. هذا هو تقديم اخلدمة  ..والدين بأعاملكماإلسالم  اإليامن وإىل    ادعوا الناس   ..(2) (ألسنتكم

ألنفسكم حيث تفجرون واألهم من هذا هو اخلدمة التي تقدموهنا    ..اخلدمة املادية واملعنوية

التجارب،   وتكتسبون  بواطنكم،  يف  الكامنة  اإلمكانيات  لون  وتفعى الداخلية،  مواهبكم 

  حياة الناس، وحتطمون األسوار الطبقية، وتلمسون واقع احلياة، وتشعرون داخل إىل    وتتعرفون

ذوق  الذي يت .. بالبهجة والشغف لتقديم اخلدمة، وحتيون هذه املشاعر داخل أنفسكمأنفسكم 

 (3)(لذة اخلدمة والعمل لن يتعب من العمل 

ثم ذكر األدوار الرتبوية التي تقوم هبا املؤسسة إضافة ألدوارها يف التكافل االجتامعي،  

حينام حترضون يف بيئة معينة، يف الصحراء    .. الفائدة الثالثة هي أنكم سفراء العمل واجلدفقال: )

اس الفقراء املحرومني وتعملون، فسوف يستلهم الشاب  مثاًل واجلبال واملناطق البعيدة وبني الن

 

 .357، صاملصدر السابق( 1) 

 .309، ص 67( بحار األنوار، ج 2) 

 . 358، ص2010( خطابات اإلمام اخلامنئي 3) 



310 

 

َوَمْن َأْحَياَها   ﴿   .. هناك دروسًا مما تقومون به، وتصبحون سفراء اجلد والعمل واخلدمة واجلهاد

ثمة الكثري من   ..إنكم حتيون القلوب، وهذه فائدة كبرية  ..[ 32]املائدة:    ﴾َفَكَأنَّاَم َأْحَيا النَّاَس مَجِيًعا 

 ( 1) ( هذا العمل، فحافظوا عىل هذا التيار العظيمالفوائد يف

وبذلك؛ فإن فوائد التكافل االجتامعي ـ بحسب رؤية قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ـ  

ليست منحرصة يف سد حاجات املحرومني، بل هي وسيلة لرتبيتهم وتوجيههم وإصالحهم،  

 لفقرهم وحاجتهم.   ومحايتهم من املؤامرات التي حييكها املغرضون استغالال
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 السياسية احلضارة اإلسالمية اجلديدة والقيم  

الكربى  السادس  الركن   األركان  اجلديدةمن  اإلسالمية  احلضارة  منها  تتشكل  ـ    التي 

السياسية[، ذلك أنه ال يمكن أن تتحقق   ]القيم  بحسب رؤية قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ـ

كل القيم السابقة والالحقة، وبصورهتا املثالية يف املجتمع من دون أن تكون هناك دولة صاحلة  

 قوية، توفر البيئة املناسبة لكل القيم الفاضلة، وتكون جدارا حصينا حلاميتها. 

دعوات األنبياء  حدث عن  وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا الركن يف كل املواضع التي تت 

عليهم السالم، ومواجهتهم ألقوامهم، ذلك أن اهلدف مل يكن حمصورا يف التعريف باهلل وصفاته  

 فقط، وإنام كان يف الدعوة لالحتكام إليه يف كل يشء، ابتداء من الشؤون السياسية. 

باإلضافة إىل اآليات الرصحية يف ذلك، والتي تدعو إىل حاكمية اهلل املطلقة يف كل شؤون  

ِذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن ﴿احلياة، كام قال تعاىل:   ا َأْنَزْلنَا التَّْوَراَة فِيَها ُهًدى َوُنوٌر حَيُْكُم هِبَا النَّبِيُّوَن الَّ إِنَّ

انِيُّوَن َواأْلَْح  بَّ َباُر باَِم اْسُتْحِفُظوا ِمْن كَِتاِب اهللَِّ َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفاَل خَتَْشُوا النَّاَس  َهاُدوا َوالرَّ

وا بِآَيايِت َثَمنًا َقلِياًل َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ فَ  ]املائدة:  ﴾ ُهُم اْلَكافُِروَن  أولئكَواْخَشْوِن َواَل َتْشرَتُ

اإليرانية هبا يف  وغريها من  ،  [ 44 الثورة اإلسالمية  قادة  استدالل  التي ذكرنا  الكريمة  اآليات 

 إثبات احلاكمية اإلهلية ووالية الفقيه. 

هبذا   املرتبطة  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  أحاديث  تصنيف  يمكن  أنه  رأينا  وقد 

 اجلانب إىل األقسام التالية: 

 الطروحات العلامنية، وبيان هتافتها، وعدم  : الدعوة للحاكمية اإلهلية والرد عىل األول 

قدرهتا عىل حتقيق املرشوع احلضاري الناجح.. ومعظم األحاديث املرتبطة هبذا اجلانب كانت  

 قبل انتصار الثورة اإلسالمية. 

: الدعوة إىل توفري املؤسسات الناجحة التي حتقق احلاكمية اإلهلية يف الواقع، وذلك  الثاين 
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جمرد شعار، ال عالقة له بالواقع، مثلام حصل يف التاريخ اإلسالمي الطويل،  حتى ال تتحول إىل  

 والذي كان ظاهره احلكم اإلسالمي، وباطنه احلكم االستبدادي.

، بناء عىل عاملية اإلسالم، ولذلك كانت  الدعوة لتأسيس األمة اإلسالمية الواحدة  :ثالثا 

األمة، وبعدها تتحقق احلاكمية عىل العامل    الدولة القطرية جمرد مرحلة من مراحل احلاكمية عىل 

يِن ﴿أمجع، وبه يتحقق قوله تعاىل:   ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعىَل الدِّ

ُكونَ  ِه َوَلْو َكِرَه املرُْْشِ  [ 9]الصف:  ﴾ُكلِّ

 وسنتحدث عن هذه املعاين يف العناوين التالية: 

 حلاكمية اإلهلية والرد عىل العلامنية: ا الدعوة لتحقيق    أوال ـ 

بناء عىل أن احلاكمية اإلهلية حتتاج يف الواقع إىل توفر القابلية الشعبية؛ فإن قادة الثورة  

اإلسالمية اإليرانية اهتموا باستعامل كل األساليب والوسائل التي حتقق تلك القابلية، وقد جتىل 

 ذلك يف أمرين: 

 ـ رفض الطروحات العلامنية، وبيان هتافتها وعجزها عن تأسيس الدولة العادلة.  أوهلام 

 : إثبات رضورة احلاكمية اإلهلية إما من خالل املستندات العقلية، أو النصية. ثانيهام 

 وسنتحدث عن كال اجلانبني فيام ييل. 

 . رفض الطروحات العلامنية وبيان هتافتها نظريا وواقعيا: 1

 تبناها ثالثة أصناف من الناس: وهي طروحات قد  

الغرب،  ول األ  يف  احلاصل  املادي  التطور  بني  ربطوا  الذين  والعرصنة  احلداثة  دعاة   :

 ورفضهم للدين والكنيسة. 

أن  ثاين ال  أو  بالدين،  هلا  الدنيا، وال عالقة  شؤون  السياسة من  اعتربوا  الذين  العلامء   :

 . الدين جمرد مصدر من املصادر، وليس احلاكم املطلق

: علامء الشيعة الذين تومهوا أن عالقة الدين بالسياسة واحلكم مرتبطة بمجيء  ثالث ال 
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 اإلمام املهدي، وأن كل حركة قبل ذلك ضاللة. 

وقد رد قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية عىل هذه األصناف الثالثة ردودا كثرية، وقد رأينا  

 لسلبية ملعنى االنتظار. بعضها من قبل، خصوصا عند ذكرنا لردهم عىل الفهوم ا 

وسنذكر هنا بعض األمثلة عىل ذلك، ومنها قول اإلمام اخلميني يف خطاب له يرد فيه  

بفرتة  الثورة اإلسالمية  انتصار  قبل  السياسة، وذلك  الفقهاء عن  إىل عزل  يدعون  الذين  عىل 

 ( القصرية:  السنني،  مئات  خالدة  ستبقى  خدمًة  اإلسالم  وخدمت  إيران،  قم  حوزة    أحيت 

تستصغروا أهيا السادة ما قامت به احلوزة هناك، ادعوا حلوزة قم، وادعوا أن نصبح نحن هكذا 

عادت احلوزة العلمية  ألقد    ..سيظل اسم حوزة قم يف التاريخ، بينام ندفن نحن املوتى  .. أيضاً 

قم    يف قم احلياة لإلسالم، لقد أيقظت اجلهود التبليغية للحوزة العلمية يف قم وبيانات مراجع

نا عمالء إلنجلرتا واملستعمرين،  أوعلامئها اجلامعات التي كانت تعتربنا   فيون الشعب، وتعدى

أن  بإعالمهم  يقولون  والسوفيت  واألملان  اإلنجليز  أولئك،  جه  يروى باطل  هذا  أنى  ظهر  لقد 

جون ذلك، ألهنم    فيون..أحوزات الدين، احلوزات العلمية وعلامء الدين هم   إن أولئك يروى

ن ما هي نشاطات هؤالء وما حتركاهتم، فاإلسالم دين متحرك، وهؤالء يعلمون بذلك،  يعلمو

جوا لذلك! حتى إننا   ..سقاط هيبة هذه املؤسسات لدى الشعبإولذا يريدون   وكم سنة روَّ

نحن  )ما  يقول:  منا  فالبعض  أيضًا،  قوا  صدى أنفسهم  املاليل  أيضًا،  قنا  صدى املاليل  نحن 

السياسة( معناه أن نضع اإلسالم جانبًا، أن يدفن اإلسالم يف غرفتنا نحن و  و)ما   .. والسياسة( 

إن هؤالء يتمنون أن يكون الدين مفصواًل عن السياسة، وهذا أمر    هذه، يدفن يف كتبنا هذه..

قنا بأنه   جوه بني الناس حتىى إننا نحن املوجودين هنا قد صدى ابتدعه السياسيون منذ زمن، وروى

لنا بالسياسة ون باملسائل  ض، وراح بعال عالقة  نا يقول: )اتركوا السياسة ألهلها، نحن خمتصى

صفعونا عىل اخلدى األيمن، ندير هلم اخلدى األيرس(، وقد نسبوا هذا خطًأ إىل عيسى  إذا    الدينية،

السالم السالم  ..عليه  عليه  عيسى  حرضة  إىل  هذا  نسبوا  نبي،    ،هؤالء  السالم  عليه  وعيسى 
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أنتم رأيتم األنبياء، إالى أن حرضة عيسى عليه السالم    .. منطقه هكذا  والنبي ال يمكن أن يكون 

 (1)عاش قلياًل بني الشعب، ثم رفع باملعراج إىل السامء(

ثم دعا إىل التأمل يف تاريخ األنبياء عليهم السالم واهتاممهم بتحقيق اإلسالم يف الواقع  

، فحرضة إبراهيم عليه السالم الذي أنتم كلىكم تعلمون تاريخ األنبياء يف كل جوانبه، فقال: )

هو أبو األنبياء العظام عليهم السالم قام بفأسه وحطىم تلك األصنام كلها، ومل خَيَْف قط من 

هذا منطق ذلك اإلنسان    اإللقاء يف النار، مل خيَش هذا الكالم، ولو كان لديه خوف ملا كان نبيًا..

حراقه فيام زاء تلك القوى التي سعت إل الذي حارب القوى الكربى يف زمانه، ووقف وحده إ

صفعوك عىل هذا اجلانب أدْر هلم اجلانب الثاين.. هذا منطق الكساىل إذا  بعد، مل يكن منطقه أنه 

ًا واحدًا راعيًا،  ؤهؤالء مل يقرأوا القرآن، فهذا موسى عليه السالم كان امر  الذين ال يعرفون اهلل.. 

عي األلوهية.. هؤالء أيضًا يريدون ادىعاء  وقف بعصاه مقابل َمن؟ مقابل فرعون الذ ي كان يدى

)أنا ربكم    :األلوهية، يرون أنه ليس هناك من يعبأ هبم، ولو تراخيتم قلياًل لقال هؤالء أيضاً 

إن هذه األكاذيب كانت يف العامل، وها هي اآلن فيه أيضًا، وسوف تبقى إىل ما بعد،    األعىل(..

الذي تعرفون تارخيه جيدًا بعث    الرسول األكرم    فذلك موسى عليه السالم وذلك أيضاً 

وحيدًا، وخطط ثالث عرشة سنة، وحارب عرش سنوات، مل يقل: )ما نحن والسياسة؟(.. أدار  

تعرفون  املؤمنني، وكلكم  أمري  أيضًا حكومة  بالسياسة؟( وتلك  يقل: )ما عالقتنا  بلدانًا، ومل 

بيوتنا نقرأ الدعاء  وضع حكومته ووضع سياسته ووضع حروبه، مل يقل: )علينا أن نجلس يف  

 (2)ونزور، فال عالقة لنا هبذه األمور(

ثم ذكر الصنف الثالث من العلامنيني، وهم الذين خيلون أنفسهم من املسؤولية بحجة  
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 أحد العلامء كان يقول: )لو أن حرضة صاحب الزمانتركها لإلمام املهدي ليقوم هبا، فقال: )

رمحه اهلل، كان يقول: )قلبي ال حيرتق عىل اإلسالم أكثر    ، رأى األمر يقتيض املبادرة، جلاء بنفسه( 

هذا منطق  .. ، فليأت هو بنفسه، فلامذا أقوم أنا بذلك(؟يشء من صاحب الزمان وهو يرى كل  

الذين يريدون التنصل من عبء املسؤولية، واإلسالم ال يقبل هؤالء، وال يقيم هلم اعتبارًا، فقد 

ل من املسؤولية، فراحو ا يقومون بعمل ما، يبحثون عن روايتني من هنا وهناك،  غلبهم التنصى

لون إىل نتيجة مؤدىاها رضورة التنسيق مع السالطني مثاًل، والدعاء للسالطني(  (1)فيتوصى

( فقال:  له،  املوافقة  واألحاديث  القرآن  فهم  عن  الصنف  هذا  انحراف  بني  وهذا  ثم 

رواية تشري إىل هذا املعنى رضبنا هبا   خالف للقرآن، هؤالء مل يقرأوا القرآن، ولو جاءت مائة

  عرض اجلدار، فهي خالف القرآن، خالف سرية األنبياء، مع أنه ليست هناك رواية تقول هبذا.. 

الحظوا أنتم كل تلك الروايات التي تشري إىل أن َمْن أحب سلطانًا ُحرِشَ معه، هل يمكن أن  

هل يمكن أن تكون لديه حمبىة ملن يقتل    .. يرغب املسلم يف أن حييي اهلل أحد الظلمة القاتلني؟

كم لدينا اآلن من العلامء الكبار واملدرسني العظام يرزحون .. إنسانًا، يقتل عاملًا، يقتل العلامء؟

املنفى؟ السجون ويف  من   ..يف  وكم  السجون،  يف  اآلن  يرزحون  العلامء  من  كم  تعلمون  هل 

وا قبضاهتم يف وجه  وبرغم ذلك عاد هؤالء  ..  هؤالء العلامء يف املنفى؟ الذين ُنفوا سابقًا، وشدى

احلكومة والشاه، فوقعوا يف مشكلة مرة ثانية، فهذا األخ الشاب املحرتم الذي تكلىم أمس يف  

ة أخرى، أو أنه سيعتقل    ـ  ظنًَّا يفوق الظنـ  مراسم الفاحتة كان معتقاًل ومنفيًا، وأظن   أنه اعتقل مرَّ

ًا وشدى  مل  إذا   قبضته.. وهذا هو ابن اإلسالم، املسلم هكذا، املسلم   غدًا، لقد جاء من السجن توى

بمسلم  فليس  املسلمني،  بأمور  اهتامم  لديه  فليس    ،يكن  املسلمني  بأمور  هيتم  ومل  أصبح  )من 

وليقل هؤالء )ال إله إال اهلل، كيف ال يكون مسلاًم؟(.. اإلسالم هو ما ينفع املسلمني،    بمسلم(.. 
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املسلم من هيتم ويتأمل حينام يسمع أهنم قتلوا شبابنا.. أينبغي أن  .. املسلم هو من ينفع املسلمني 

جيب   ال نكرتث لذلك؟ قتلوا علامءنا، ثم ال نكرتث؟ قتلوا املؤمنني واملسلمني، ثم ال نكرتث؟ 

ة نفيهم   أن نغريى أنفسنا، هؤالء الشبان الذين سجنوا ونفوا، وهم اآلن منفيون بعد أن قضوا مدى

مرة ثانية إىل قم، بادروا من جديد ملامرسة نفس دورهم يف التبليغ، فباؤا   وسجنهم، وأعيدوا

باملصائب نفسها، فُأعيدوا مرة أخرى إىل املنفى، ولو أعيدوا عرش مرات؛ فهم كذلك، ألهنم  

 ( 1)تربىوا تربية إسالمية(

التي رسخت املفاهيم العلامنية يف   البيئة  ويف خطاب آخر ذكر اإلمام اخلميني اجلهات 

فقال: لالستعامر،  ووسيلة  لإلسالم،  معادية  واعتربها  النهضة    اإلسالمية،  ابتليت  )لقد 

اإلسالمية منذ انطالقتها باليهود، فهم الذين رشعوا أوالً بالدعاية ضد اإلسالم وبالدسائس  

ـ بمعنى من  الدور بعدهم إىل طوائف هم  أيامنا هذه، ووصل  إىل  الفكرية بنحو وصل مداه 

البالد اإلسالمية عىل شكل  املعاين إىل  الوصول  استطاعوا  اليهود، وهؤالء  أكثر شيطنة من  ـ   

استعامر منذ ثالثة قرون أو أكثر، وقد رأوا أنه من الالزم لكي يصلوا إىل مطامعهم االستعامرية  

يكن هدفهم   اإلسالم.. ومل  للقضاء عىل  األرضية  هييئوا  لتقوية  إأن  اإلسالم  الناس عن  بعاد 

نية، ألن هؤالء ال يعتقدون بالنرصانية وال باإلسالم، لكنهم ـ وطوال هذه املدة وأثناء  النرصا

ض مصاحلهم املادية   احلروب الصليبية ـ شعروا أن الذي يقف سدًا أمام مصاحلهم املادية، ويعرى

وقواهم السياسية للخطر هو اإلسالم وأحكامه وإيامن الناس به، فقاموا بالدعاية والدس ضد 

م بمختلف الوسائل، وقد تعاضد يف العمل عىل حتريف حقائق اإلسالم رجال الدين اإلسال

اجلامعات   يف  هلم  يعملون  كانوا  الذين  والعمالء  العلمية،  احلوزات  يف  أوجدوهم  الذين 

الذي واملسترشقني  النرش،  مراكز  أو  احلكومية  اإلعالمية  الدول    نواملؤسسات  خدمة  يف  هم 
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 تكاتفوا يف ذلك بنحو صار فيه الكثري من الناس واملثقفني يف حالة  االستعامرية، فهؤالء مجيعاً 

  (1)من الضياع واالنحراف عن الصواب جتاه اإلسالم(

ويذكر الغرر الذي وقع فيه بعض العلامء حني راح ينكر حاكمية اإلسالم يف كل شؤون  

امة الناس، والشكل  )إن هذا التصور اخلاطئ عن اإلسالم الذي يلقي يف أذهان ع  احلياة، فقال: 

الناقص الذي يعرض فيه اإلسالم يف احلوزات العلمية هدفه سلب اخلاصية الثورية واحلياتية  

متحررين  يكونوا  أن  ومن  والثورة،  والتحرك  للقيام  السعي  من  املسلمني  ومنع  لإلسالم، 

نوا احل ياة وساعني لتطبيق األحكام اإلسالمية، ومن أن يؤسسوا حكومة تؤمن سعادهتم ويكوى

الالئقة باإلنسان، فكانوا يشيعون مثاًل أن اإلسالم ليس دينًا جامعًا، فهو ليس دين حياة، وليس  

فيه أنظمة وقوانني للمجتمع، ومل يأت بنظام وقوانني للحكم، اإلسالم أحكام حيض ونفاس  

ة فحسب، وفيه بعض التوجيهات األخالقية أيضًا، لكن ليس فيه يشء مما يرتبط باحلياة وإدار

املجتمع، ومن املؤسف أن دعاياهتم السيئة هذه قد أثَّرت، وحاليًا ـ فضاًل عن عامة الناس ـ فإن 

يفهموا اإلسالم جيدًا، وهم   مل  الدين  الكثري من رجال  أو  اجلامعيني  املثقفة سواء من  الطبقة 

الغرباء   األشخاص  جيهلون  كام  الدين،  جيهلون  والناس  جتاهه،  خاطئة  تصورات  يمتلكون 

هم، فاإلسالم يعيش بني شعوب الدنيا بغربة كام أنه لو أراد اإلنسان أن يعرض اإلسالم كام عن

بالضجيح  احلوزات  يف  االستعامر  أصوات  تواجهه  بل  برسعة،  الناس  يصدقه  فلن  هو 

  (2) والغوغاء(

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يبني هتافت كل األنظمة املستندة للفكر والفلسفة املادية،  

وكوهنا عاجزة عن حتقيق املرشوع احلضاري املتناسب مع اإلنسان، ومن األمثلة عىل ذلك قوله  
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اليأس من ليربالية الغرب الديمقراطية واالقتصاد الرأساميل، فانظروا يف بعض خطبه: )جيب  

هؤالء يريدون أن يقلىلوا من حجم القضية يف اإلعالم.. يف الواقع، القضية ال    .. ث هنا ماذا حيد

تصغر هبذه الطريقة.. يف املركز املايل ألمريكا ويف العاصمة االقتصادية هلذه الدولة أي نيويورك،  

وأيضًا يف نفس شارع وول سرتيت، الذي هو املركز األساس للرأساملية العاملية جيتمع آالف  

السود  ا املهاجرين وليسوا من  ليسوا من  الرأساملية، فهؤالء  إننا ال نريد  ألشخاص ويقولون 

وقد   جامعات وسياسيون  أساتذة  يوجد  بينهم  فمن  املجتمع،  يف  الدنيا  الطبقات  من  وليسوا 

التحقت هبم مجاعات جامعية، يقولون نحن ال نريد النظام الرأساميل.. حسنًا، هذا هو كالمنا،  

قلنا   البداية  لقد  غربية ]منذ  وال  رشقية  كانت    [ال  تلك  لالشرتاكية،  وال  للرأساملية  ال  أي 

االشرتاكية التي ذهبت إىل جهنىم واألخرى نراها تنزلق شيئًا فشيئًا.. بعد هذه احلادثة، سيزداد  

 (1)اإلقبال عىل اإلسالم(

الديمقراطية ـ:  وقال ـ مقارنا بني االنتخابات يف نظام اجلمهورية اإلسالمية واألنظمة  

االنتخابات  ) راية  االنتخابات ويرفع  يقيم  الذي  الديمقراطيى  العامل  اليوم يف  يوجد  رضا ]ال 

ة ويف البلدان   أمريكا هكذا هي يف    ..القضيىة هناك صورية وهي كذلك يف أغلب األحيان  [، العامى

العامل يف  املعروفة  مون  .. الديمقراطية  يتقدى الذين  األشخاص  هؤالء  وراء  ساحة  إىل    ثمة 

الرأسامليون   أي  خاصة،  جبهات  من  مجاعات   ، االنتخايبى التنافس  وخيوضون  االنتخابات 

الكربى املالية  والعصابات   ، املايلى النفوذ  وأصحاب  رون   .. والرشكات  يمرى الذين  هم  هؤالء 

اليمني    األمور ذات  الشعب  أصوات  ون  وجيرى خمتلفة  وبأساليب  املضلىل  بإعالمهم  واألعامل 

  .. والواقع أنى املسألة رصاع بني الرشكات، وليست رصاعًا بني أصوات الشعب   ..املوذات الش

حقيقيى  غري  خيايلى  يشء  هناك  .. إنه  الديمقراطية  احلكومة  أنى  األقلىية    الواقع  حكومة  هي 
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الواسعة املالية  إمكاناهتم  بسبب  هلم  ق  تتحقى إنام  هذه  اخلواصى  وصفة   ، اخلواصى   .. وحكومة 

 ( 1)(سمون السياساتهؤالء هم الذين ير

ثم ذكر الفرق بني االنتخابات التي جتري يف دول علامنية، وبني االنتخابات التي جتري  

  اإلسالمية.. احلال ليس كذلك يف االنتخابات يف نظام اجلمهورية  يف النظام اإلسالمي، فقال: )

ص   تشخيص  وقد يكون هذا ال  األمور..الشعب هو الذي يتىخذ القرار هنا، وهو الذي يشخى

ليس هنالك   ..بيد أنى القرار بيد الشعب   ..صحيحًا يف موطن من املواطن وخاطئًا يف موطن آخر 

ة وثروة وما  يف هذه االنتخابات ثمة حقًا احرتام    .. ذلك وراء أصوات الشعب إىل    عصابات قوى

 ( 2) (ألصوات الشعب، ولرأيه وتشخيصه

امل  يذكر  ـ  اخلميني  اإلمام  أستاذه  مثل  ـ  نجده  املستكربون  وهكذا  حاكها  التي  ؤامرة 

( فيقول:  املقدسة،  مصادرهم  إىل  التحاكم  املسلمني عن  اسم  ليرصفوا  يكون  اإلسالم  عندما 

مقرونًا باحلكومة والنظام السياس وتشكيل جمتمع ما، فإنه يكون مثريًا بالنسبة للمسلمني، ويف  

أي منذ بداية  ـ    اإلسالمية ومنذ أن بدأت النهضة    اإلسالم..  عداءنفس الوقت مرعبًا وخميفًا أل

ي والقوى السياسية العظمى يف العامل، التي  اإلسالمفإن العامل غري    ـ  القرن التاسع عرش امليالدي

ت مجيعها باخلطر، خاصة وأن استعادة  ـآنئذ  ـكانت  أو   حلياته؛اإلسالم  يف بداية تكوينها، أحسى

عي ااإلسالم  بتعبري أدق   حلكومة والنظام االجتامعي، ظهر أول ما ظهر يف املناطق التي  الذي يدى

  .. كان االستعامر باسطًا سلطته عليها، والتي كانت تواجه مطامع السياسات السلطوية العاملية 

ظهر خالل القرن اإلسالم  االستقالل وحاكمية  إىل    ي الثوري الذي يدعواإلسالمإن الفكر  

والرشق األوسط التي كانت تعاين من الظلم  إفريقيا  ل  األخري يف اهلند، ثم يف بعض دول شام
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املناطقواال لتلك  حسابًا  حيسب  االستعامر  بدأ  هنا  ومن  الربيطاين    ..ضطهاد،  االستعامر  إن 

  .. ارتكب يف تلك املنطقة جرائم مل يكن هلا مثيل  ـ وللمحافظة عىل شبه القارة اهلندية    ـ العجوز  

نبالغ ال  برإذا    وقد  مبادرة  إن  مناطق  قلنا  بعض  يف  هلا  سلطة  إلقامة  والرشق  إفريقيا  يطانيا 

اهلند عىل  سلطتها  حلفظ  جاءت  االستعامر و  ..األوسط،  يوليه  كان  الذي  االهتامم  مع  تزامنًا 

الربيطاين للهند، ُسِمَعت يف أوائل القرن التاسع عرش امليالدي صيحات بعض القادة الدينيني  

  اإلنجليز.. جلهاد والشهادة، فأدخلت الرعب يف نفوس  اإىل    لتلك املنطقة الذين كانوا يدعون

عامًا عىل االنطفاء املؤقت للشعلة التي أوقدها كبار علامء اهلند يف    50ولذلك وحتى بعد مرور  

العزيز دهلوي، كان  السيد أمحد عرفان والشاه عبد  امليالدي، مثل  التاسع عرش  القرن  أوائل 

الناس    حياولون تشويه صورة تلك   اإلنجليز عمالء   الشعب اهلندي وإثارة  أمام  الشخصيات 

لذلك ليس من العجب أن نرى  .. ي اإلسالمضدهم، كام أوجدوا دينًا مأجورًا ليتحدى الدين  

يف إيران واهلند ومرص وأوروبا وتركيا، ويدعو  اإلسالم أنه عندما حيمل السيد مجال الدين راية 

أكرب    لك الوقت، تشكل يف احلقيقة جزءًا من، فإن ردود فعل املستعمرين يف ذ إىل اإلسالم   الناس

وإال فهل كان السيد مجال يعمل شيئًا آخر يف مرص    ..ردود الفعل التي تواجه أي حركة ثورية

 ( 1) (؟!إىل اإلسالم وبقية الدول األخرى عدا دعوته الناس

احلكومة  وهو يذكر أن كل االنتفاضات التي حصلت بني املسلمني، كان هدفها حتقيق  

خالل مئة  اإلسالمية، ولذلك أمخدها املستعمرون خوفا من تلك احلكومة، يقول يف ذلك: ) 

متمثاًل    ـآنئذ    ـ احلديثة، كان االستكبار العاملي والذي كان    اإلسالمية عام، أي منذ بدء النهضة  

م  اإلسالي يقيض عىل كل حركة من جانب العلامء املسلمني، حتمل اسم  اإلنجليزباالستعامر  

يف اهلند ومرص وبقية الدول   اإلسالمية ، وكمثال عىل ذلك سحق احلركات إسالميةوهلا دوافع 
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ف العامل االستكباري والسلطات العاملية من اسم    اإلسالمية.. هذه املسائل إنام تبني مدى ختوى

هو أن  وبدهيي أن هناك قانونًا عامًا، و  ..احلاكمية وإدارة حياة أتباعهإىل    الذي يدعواإلسالم  

لذا فإن   ..أهل احلق لو صمدوا يف دعوهتم النتظروا وانسحب العدو، وهذا ما حصل بالفعل 

يف إيران التي قادها املريزا الشريازي   [هنضة التنباك] أول نموذج ملثل هذا الرتاجع نراه يف مقابل  

تلك   فاملرحوم الشريازي حرك بخطوته..  والذي كان يناضل ضد السلطة االقتصادية لربيطانيا 

أن األمر    الشعب اإليراين، معتمدًا عىل اإليامن الديني ألفراد الشعب، بحيث استطاع يف هناية

، حيث حترك الناس  [الثورة الدستورية ]وبعد أعوام عىل تلك النهضة، انطلقت    .. هيزم العدو 

دية  ، وأجربوا السلطة االستبدااإلسالميف ذلك الوقت بفتوى وقيادة املراجع الدينيني وعلامء  

عىل الرتاجع، كام أفشلوا السياسات العاملية التي كانت تدعم االستبداد، واستطاعوا أن يشكلوا  

تستند  اإلسالم  حكومة  أحكام  بسبب  إىل  وذلك  انتصارها،  بعد  فشلت  الثورة  تلك  لكن  ؛ 

انتفاضة مسلحة باسم    .. أحابيل االستعامر إيران جمددًا  انتفاضة  ]وبعد عدة سنني حدثت يف 

علامء    [الغابة أكثر  يدعمها  املجاهدين،  املسلمني  وبعض  املسلمني  الدين  علامء  أحد  يقودها 

ثورة لعلامء  أكرب    ويف نفس الوقت، أي بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل بدأت يف العراق   .. الدين

الربيطاين االستعامر  تعكس    .. الدين ضد  الثورة  تلك  احلقيقة    ـ وكانت  العظيمة    ـ يف  املقاومة 

العراقللحو عىل  بريطانيا  سلطة  أمام  األرشف  النجف  يف  العلمية  تلك   ..زة  وخالل 

وا يف نفس الوقت بعض الرضبات  ( 1) (االنتفاضات، حقق املسلمون بعض االنتصارات، وتلقَّ

ومن أهم النتائج التي يذكرها اإلمام اخلامنئي لكل تلك التجارب، ما عرب عنه بقوله:  

التجربة التي مر هبا املسلمون وغري املسلمني طوال هذه املدة، أثبتت احلقيقة التالية وهي أن )

ما حترك يف نقطة من العامل هبدف إقامة نظام إسالمي، فستكون له القدرة عىل تعبئة  إذا    اإلسالم
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االستعامرية القوى  وحتدي  القوى  هبذه   .. وتشكيل  وخرجنا  التجربة  هبذه  نحن  مررنا  وقد 

حركة  ا ظهرت  أينام  أنه  وهي  وحاول    إسالمية لنتيجة  منها  بالرعب  العاملي  االستكبار  شعر 

 ( 1) (التصدي هلا 

 ـ إثبات رضورة احلاكمية اإلهلية عقال ورشعا:   2

حيث   وقيم[،  نظام  ]إيران  كتاب  من  األول  الفصل  يف  بتفصيل  ذلك  رشحنا  وقد 

اإليرانية، وخاصة اإلمام اخلميني يف إثبات  استعرضنا األدلة التي ذكرها قادة الثورة اإلسالمية  

ببعض   هنا  الفقيه هو املرشف عليها، وسنكتفي  تأسيس احلكومة اإلسالمية، وكون  وجوب 

 مقوالته الدالة عىل ذلك. 

إبان تواجده يف    يةاإلنجليزمراسل صحيفة تايمز  ولعل أمهها هنا ما ورد يف مقابلة مع  

أن أمتلك القدرة عىل أن إدراك هذا التناقض املشهور  أريد  فرنسا، فقد سأله الصحفي قائال: ) 

كيف أدت سياسة الشاه إىل نفيكم؟ وماذا فعلت حكومات  و  ، بني قيادتك الدينية والسياسية 

واألحداث   التيارات  هذه  وسط  كالطود  تقف  أراك  إين  املعارضة؟  إىل  دفعتكم  حتى  الشاه 

ومن هنا فإنني ال أعتقد بأنه من   ..ةاملهلكة واجلارفة، إنكم قاعدة يف وسط األحداث العابر

التي مرت وكيف   تأثريكم يف األحداث  قوة  ما  ثورية،  بأنكم شخصية  أن أصفكم  الصحيح 

 ( 2) (تنظرون إىل هيمنتكم عىل هذه األحداث؟

اخلميني: اإلمام  له  ثقافتنا  )إ  فقال  يف  الدين  مفهوم  وتدرك  تفهم  أن  استطعت  ذا 

بني القيادة الدينية والسياسية، بل إن النضال السياس    اإلسالمية ترى بوضوح أنه ال تناقض 

النضال السياس هو    ه هو جزء من الوظائف والواجبات الدينية واملذهبية، كام أن القيادة وتوجي
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ويكفيك أن تنظر إىل حياة رسول اإلسالم األكرم    جزء من مهام ومسؤوليات القائد الديني.. 

   وهذه القضية هي من القضايا   ادة دينيني وقادة سياسيني.. والذين كانوا ق،  وحياة اإلمام عيل

الواضحة جدًا يف يف ثقافة الشيعة، وكل مسلم شيعي يعترب وظيفة القائد سياسية ودينية حتى  

اإلرشادي  بالواجب  ويقوم  للمجتمع،  واالجتامعي  السياس  املصري  يف  مبارشة  يتدخل 

 (1)والتوجيهي(

ن يف اإلسالم، وعند املسيحيني أو العلامنيني وغريهم،  ثم ذكر له الفرق بني مفهوم الدي

هناك اختالف كبري بني مفهوم الدين والقيادة الدينية يف الثقافة اإلسالمية ومفهومهام فقال: )

إن دين اإلسالم يف الوقت    يف ثقافتكم، فالدين فيها هو عالقة معنوية خاصة بني اإلنسان واهلل..

يعبد اهلل وكيف يعبد اهلل يقول له أيضًا كيف يعيش وكيف ينظم  الذي يطلب فيه من اإلنسان أن  

عالقاته مع البرش، وكيف جيب أن يقيم املجتمع اإلسالمي العالقات مع املجتمعات األخرى..  

فليس هناك حركة أو عمل لفرد أو جمتمع إال وكان دين اإلسالم قد أقر له حكاًم.. فمن الطبيعي  

والتدين حتت زعامة العلامء الدينيني يف شؤون املجتمع املختلفة،  أن يكون مفهوم القائد الديني  

 ( 2) خذ عىل عاتقه إرشاد وهداية املجتمع يف مجيع املناحي واملجاالت(أوذلك ألن اإلسالم 

وا عىل كظة ظامل أو  ثم ذكر له قول   اإلمام عيل: )لوال ما أخذ اهلل عىل العلامء أن ال يقارى

وهذا الشاه وأعوانه عىل الرغم من الفقر املدقع وطاقات  )  عليه بقوله: ، وعلق  (3) سغب مظلوم(

إذا    وكذلك: ..  شعبنا املنهارة، فقد استأثروا ألنفسهم بمليارات الدوالرات من ثروات البالد 

احليل واخلدع  يدعوا  أن يظهروا علمهم وأن ال  العلامء عندها  الدين، فعىل  البدع يف  ظهرت 

وهذا الشاه هو الذي حرف الدين  ..  يف الدين والشعب وحترفهم  وأكاذيب أصحاب البدع تؤثر
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اإلهلي بمختلف األكاذيب واحليل، وفرض هو وأعوانه مطالبه الشيطانية عىل الشعب اإليراين  

وعىل العلامء    املظلوم عىل أهنا قوانني منسجمة مع اإلسالم، كام أنه زور احلقائق واألحداث..

الشاه قد دمر  الدينيني واملذهبيني أن يظهروا   أن  له.. مثاًل الحظوا  للشعب الصورة احلقيقية 

زراعتنا، وجعل الدولة تابعة للخارج يف املواد الغذائية، وما زال حتى اآلن يفتخر بإصالحاته  

مثاًل يستخرج النفط اإليراين باملقدار الذي يستطيع،  .. أو الزراعية، أليس هذا متوهيا وتزويرًا؟

إن مئات اخلدع واخليانات األخرى جتعل  ..  لك النفط قواعد عسكرية ويبني لألجانب بأموال ذ

القيام بالثورة واجبًا عىل كل مسلم والعلامء الدينيني واملذهبيني الذين جيب أن ينقذوا أنفسهم  

 ( 1) وشعبهم من هذا الظلم(

وهكذا كان يردد هذه املعاين كثريا يف خطبه، لتتحقق القناعة الكاملة للشعب حتى يؤدي  

له يف بعض خطبه يرد عىل واجبه يف الثورة، وحتقيق احلاكمية اإلهلية، ومن األمثلة عىل ذلك ق و

إحدى املؤامرات التي يلجأون إليها )  الذين ينكرون والية الفقيه، ويفرسوهنا تفسريا خاطئا:

ضعاف ثقتهم بدستور البالد.. اسألوهم: هذا الدستور الذي إلزرع اليأس يف نفوس شبابنا هي  

بالرجعية؟تق تتسم  مواده  أنه رجعي، أي مادة من  إليه هو والية    ..ولون  ما سيشريون  فأول 

الفقيه، ألهنا مبدأ اسالمي، وهم خيافون من اإلسالم، ألنه بنظرهم رجعي، ولكنهم ال جيرأون 

عىل القول أن اإلسالم رجعي وإنام يقولون؛ إن هؤالء يريدون أن يرجعوننا ألف وأربعمئة سنة  

راء، وكالمهم هذا ال خيتلف يف مفهومه عام ذكرناها، سوى أهنم حذفوا كلمة اإلسالم  إىل الو

 ( 2) ومل يذكروها(

كل هذا الرفض لوالية الفقيه،  ثم فرس معنى والية الفقيه، وبني مدى عقالنيتها، فقال: )
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من هذا املبدأ اإلسالمي الراقي الذي ال نظري له يف كل دساتري العامل، وهو أن شخصًا عرف  

نه ووطنيته وعلمه، ويتوىل مهمة اإل رشاف عىل سري عمل مجيع  قبل الشعب بأخالقه العالية وتديى

السلطات واملؤسسات، كي ال حتيد عن خط اإلسالم ومصلحة الشعب، أو أن ترتكب خيانات  

فيها.. فاهلدف من وجود هكذا فقيه قَض عمره يف خدمة اإلسالم وألجل اإلسالم، عىل رأس  

لضبط األمور لئال ترتكب خمالفات أو خيانات من قبل كبار املسؤولني، كرئيس    السلطة، هو

اجلمهورية أو قادة اجليش والرشطة وغريها من السلطات واملؤسسات.. طبعًا إن شاء اهلل من  

منحرفني   عسكريني  قادة  أو  جيش  قادة  أو  مجهورية  رؤساء  عندنا  يكون  لن  فصاعدًا  اآلن 

مئنان وضبط األمور تم وضع هذا الفقيه كناظر عليهم، ليرشف  وخونة، ولكن ملزيد من االط 

عىل األمور احلساسة ويتعاطى معها كام يميل عليه اإلسالم، وهذه املادة تعد أرقى مواد الدستور  

 (1)التي متت املصادقة عليها، وأخطر مادة عىل أعداء اإلسالم(

، وأهنا ال تنبع من العلم،  ثم ذكر السبب يف كل تلك الدعاوى ضد اجلمهورية اإلسالمية 

أولئك الذين يرفعون عقريهتم ويتساءلون: ما الذي يمكن أن يقدمه  وإنام من احلقد، فقال: )

سالميًا،  إاإلسالم؟ ويريدون لنظام احلكم أن يكون مجهوريًا ديمقراطيًا وال يريدون أن يكون  

ل هناك معنى واحد  نام يفعلون ذلك خشية من اإلسالم.. عن أي ديمقراطية يتحدثون؟ وهإ

حمدد للديمقراطية تتفق عليه الدول؟ وهل هناك دولة يف العامل ملتزمة بأسس الديمقراطية؟ 

ُتفهم  مكاٍن  كل  ففي  الديمقراطية؟  موازين  وفق  تعمل  العظمى  الدول  هذه  من    وأي 

وعند   آخر،  معنى  هلا  أمريكا  ويف  معنى،  هلا  السوفيتي  االحتاد  يف  مغاير:  بشكل  الديمقراطية 

ن شيئًا غامضًا كهذا ليس لديه معنى حمدد، ال  إأرسطو هلا معنى ثالث خمتلف.. ونحن نقول  

باإلسالم   نؤمن  نحن  هواه،  عىل  شخص  كل  يفرسه  بحيث  دستورنا  يف  نضعه  أن  يمكن 
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واإلسالم له معنى واحد وواضح يف كل مكان ويعرفه املسلمون كافة.. نحن ندعو جلمهورية  

ختارها ما عدا واحد أو اثنني باملئة عارضوا ذلك، وهذا ال يعني أنَّ إسالمية وشعبنا هو الذي ا

شعبنا ال يريد نظامًا اسالميًا.. فهم يرفضون اجلمهورية اإلسالمية ألهنم خيشون من اسالميتها 

وليس من اجلمهورية، وها هم اآلن يرفضون جملس اخلرباء، وسيأيت اليوم الذي يرفضون فيه  

د ذلك ربام يرفضون االستفتاء العام عىل الدستور.. إنَّ الذي يؤرقهم  جملس الشورى أيضًا، وبع

مجيعًا هو ملاذا اإلسالم؟ هذه هي عقدهتم.. أما شعبنا فهدفه األساس هو اإلسالم، ألنه يرى 

 (1)فيه حتقيق ما يصبو إليه من خري الدنيا واآلخرة(

لسبب يف تلك املواقف، فيقول:  وهو يعترب عدم اإليامن، أو اجلهل باحلقائق اإليامنية هو ا

شعبنا يريد اإلسالم ولذلك وقفوا ضده! أما لو قال أنه يريد مجهورية فقط لصفقوا له مجيعًا )

والتربيك، ولكنهم   التهاين  له  )اإلسالم( ألنه أوقدموا  حجموا عن ذلك عند سامعهم كلمة 

هذه الشاكلة، لو كانوا  رجعي! هكذا ينعتونه، إهنم يعتقدون أن اهلل رجعي.. إهنم أناس عىل  

أكثر من إساءهتم لكم،      يعتقدون بوجود اهلل ـ وال يعتقدون بذلك ـ فهم يسيئون للرسول 

سس اإلسالم، إنه نبي رجعي ألنه هداكم إىل اإلسالم، إنه رجعي ألنه  أألنه هو الذي وضع  

قطع أيدي اخلونة عن هذه البالد، وهذا يف نظرهم رجعية، فهو رجعي ألنه جعلكم تقررون 

ون عن خمالفتهم لإلسالم وعن  مصريكم بأنفسكم.. ال أدري متى سيصحى هؤالء ومتى سيكفى

خي أن  من  فبداًل  لألسف  هذه؟  من مغالطاهتم  للتخلص  تضحياته  ويقدروا  الشعب  دموا 

اللصوص وقطع أيدي املتطفلني واالنتهازيني ومعاقبة شلة من املجرمني، جيلسون يف بيوهتم  

الشعب..   هذا  ضد  استطاعوا  ما  للتآمر  التي  إوخيططون  األفكار  هذه  عىل  يأسى  اإلنسان  ن 

عية اإلسالم، ولكنهم ال  حيملوهنا، يكررون عىل الدوام: رجعية.. رجعية! ويقصدون هبا رج
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لكنه تاب بعد ذلك، وال نعلم إن كانت   ، جيرأون عىل قول ذلك حتى أن بعضهم قاهلا برصاحة

 (1)توبته حقيقية أم ال(

احلكومة   بتأصيل  االهتامم  إىل  واملفكرين  العلامء  يدعو  اخلامنئي  اإلمام  نجد  وهكذا 

التي لبست   العلامنية  الدعوات  لباس اإلسالم، ومن األمثلة عىل اإلسالمية، وخاصة يف ظل 

مؤمترات   بعض  يف  قوله  )ي اإلسالمالفكر  ذلك  املجتمعات  :  بني  من  األشخاص  بعض 

باإلسالمية املؤمنني  بني  ومن  ـ،  لأل  اإلسالم  املغرضة  الثقافية  الدعايات  من    ـ   عداء وبتأثري 

فس الوقت  نظام سياس وحكومي، ويف نإىل    يفتقر اإلسالم حصلت هلم هذه القناعة وهي أن  

وإن أهم وظيفة ملقاة عىل عاتق املفكرين    ..ساق هؤالء اجلامهري املسلمة نحو مثل هذا االعتقاد

 (2)(يني هي إزالة هذه التصورات الباطلة من األذهاناإلسالم

( فقال:  صياغتها،  وكيفية  احلاكمية،  عىل  األدلة  من  نامذج  هلم  ذكر  االعتقاد  ثم  إن 

، فأصل االعتقاد باهلل  نسانالعتقاد باحلياة النوعية االجتامعية لإلبالتوحيد ووجود اهلل يعني ا

والقرآن الكريم    .. شكل حياته اخلاصة بإرشاد من األنبياء  اإلنسانوباألنبياء يقتيض أن ينتخب  

منها  إىل    يشري آيات  عدة  يف  املسألة  َمَعُهمُ ﴿ هذه  َوَأْنَزْلنَا  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسَلنَا  َأْرَسْلنَا  اْلكَِتاَب  َلَقْد   

ونفهم من هذه اآلية أن اهلل سبحانه وتعاىل أرسل   ..[ 25]احلديد:  ﴾َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 

 (3)(الرسل وأنزل معهم الكتاب ليقيموا القسط، وليقيم الناس بدورهم القسط يف املجتمع

ر بافتقار املطبقني للقسط للمعارف   إن احلكومة  واملعايري التي هتدهيم إليه، فقال: )ثم ذكى

فبواسطة أي شخص، وعىل أساس أي قاعدة مبادئ،  إذا    .. تشكل العمود الفقري حلياة املجتمع

ل؟ إن مجيع املذاهب جتيب عن هذا السؤال، فهل يمكن أن نتصور    ..وبأي صورة جيب أن تشكى
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نَُهْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َوَأِن اْحُكْم َبيْ ﴿.. األنبياء يرتكونه بال جواب؟

ْوا َفاْعَلْم َأنَّاَم ُيِريُد اهللَُّ َأْن ُيِصيَبُهْم بِ  َبْعِض ُذُنوهِبِْم َوإِنَّ َيْفتِنُوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اهللَُّ إَِلْيَك َفإِْن َتَولَّ

النَّاِس   ِمَن  لَِقْوٍم    َلَفاِسُقونَ َكثِرًيا  ُحْكاًم  اهللَِّ  ِمَن  َأْحَسُن  َوَمْن  َيْبُغوَن  يَِّة 
اجْلَاِهلِ   ُيوِقنُوَن﴾ َأَفُحْكَم 

فقط، إذ أن مجيع  اإلسالم  هذا هو جواب األنبياء، وهذه اإلجابة ال تقترص عىل  ..  [ 50ـ    49]املائدة:  

املذكور السؤال  عن  ليجيبوا  جاؤوا  الذي  ..األنبياء  االعتقاد    والنظام  من  أساس  عىل  يظهر 

يف   القسط  إقامة  عىل  قائم  االقتصادي  ُبعده  أن  كام  باحلكومة،  يتمثل  سياس  ُبعد  له  اإلهلي، 

ُبعد أخالقي، ونظام سياس أال وهو نظام احلاكمية والترشيع وإدارة   أيضاً املجتمع، كام وله  

نعمل للقضاء عىل األفكار التي  علينا أن  إذا    [..اإلسالمية احلكومة  ]البالد، والذي يسمى بـ  

اإلسالم  ، ألن كل شعب يؤمن بإسالمية ال يدعو املسلمني إلقامة حكومة  اإلسالم  تقول إن  

دون أن يؤمنوا  اإلسالم  ؛ وال يمكننا أن نتصور أناسًا يؤمنون بإسالميةعليه أن يطالب بحكومة  

 ( 1) (اإلسالميةباحلكومة 

احلكومات املزيفة التي تشوه اإلسالم يف نفس الوقت تدعي أهنا  ثم دعا إىل بيان عوار  

( فقال:  اإلسالمية،  واحلاكمية  املسلمني  بني  حجاب  أكرب  باعتبارها  به،  جرت  حتكم  العادة 

فكثري من الذين حكموا باسم    ..احلقيقية  اإلسالميةبتشكيل حكومات مزيفة بدالً من احلكومة  

  ـ ي  اإلسالم فعىل العامل    إىل اإلسالم..  م بمثابة هتمة موجهة حلد اليوم، إنام كان وجوده اإلسالم  

احلكومة    ـ اليوم   هي  ما  يعرف  ترتك اإلسالميةأن  أن  املحتمل  فمن  ذلك،  يعرف  مل  وما  ؟ 

 ( 2) (تأثريها يف هذا املجالاإلسالم   عداء اإلدعاءات الباطلة أل

أل وجهه  آخر  خطاب  يف  القيادةوقال  خرباء  جملس  فيه    عضاء  يدعوهم  ممارسة  ـ  إىل 
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إن دور علامء  دورهم يف توعية اجلامهري برضورة حتقيق احلكومة اإلسالمية بأمجل صورها ـ: )

الشخصية وما  الفرعية واملسائل  الشؤون  اهلداية يف  الناس ال يقترص عىل  إىل    الدين يف هداية 

ية الدولة  األهمى من كلى ذلك هداية اجلامهري فيام يتىصل بقضيىة اجتامعية كربى هي قض  .. ذلك

، والواجبات التي ترتتىب عىل هذه القضية يف مواجهة األحداث العامليةاإلسالموالنظام   لو    ..يى

س هذا  هني الروحانيني واملعنويني، ملا كانت هذه الثورة، وملا تأسى ُألغي دور علامء الدين واملوجى

ة التي واجهت الثورة وعىل ذلك، فإنى   ..النظام وملا بقي وصمد أمام كل هذه املشكالت اجلمى

تأثريًا مستمرًا يف أحداث املجتمع ومصريه، ونحن   ـ ومجاعة اخلرباء من خريهتم    ـ لعلامء الدين  

 (1)(نرى آثار ذلك واحلمد هلل

 ( فقال:  تعاىل[،  اهلل  ]طاعة  وهي  اإلسالمية،  احلاكمية  يف  البارزة  السمة  ذكر  يقوم  ثم 

ِذيَن آَمُنوا َأطِيُعوا  ﴿  ..هذه هي امليزة الرئيسة  .. اهلل يى يف أساسه عىل طاعة  اإلسالمالنظام   َيا أهيا الَّ

ُسوَل  بِْبُكُم اهللَُّ﴿ ،  [ 59]النساء:    ﴾ اهللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ بُِعويِن حُيْ بُّوَن اهللََّ َفاتَّ
  ،[ 31]آل عمران:    ﴾ ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

ة: األوىل  و  ..يى هو طاعة اهلل تعاىل اإلسالمإذن، أساس النظام   إن لطاعة اهلل تعاىل مراتب عدى

الصادقة افعلوا هذا    .. الطاعة  حتى لو كان هذا   ـ يف أحوال ومصاديق معيىنة يقول اهلل تعاىل: 

وا،أو    صوموا،أو    يقول مثاًل: أقيموا الصالة،  ـالفعل فعاًل شخصيًا   هذا   .. األمور سائر  أو    زكى

واألهمى من هذه الطاعة    .. وينتهي بالنهي اإلهليى   اإلنسان األمر اإلهلي نمط من الطاعة أن يطيع  

الطاعة املنهجية ومعناها أن يطيع الناس املنهج والطريق واخلطىة التي يرسمها اهلل تعاىل للحياة،  

ق هذه اخلطىة وقضيىة  أخرى    هذه اخلطىة ال حتصل باألعامل الفردية، إنىام هي حالة  ..لكي تتحقى

ا قضية أعىل وأسمى و  ..أخرى ق اخلطة اإلهلية واهلندسة  إىل    حتتاجإهنى عمل مجاعيى حتى تتحقى
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 ( 1) (ياإلسالماإلهلية بخصوص وضع املجتمع 

ة يؤدىون أعامهلم، لكنى املجتمع  ورضب هلم مثاال عىل ذلك، فقال: ) كان املسلمون يف مكى

ست هناك حكومة  اإلسالم ة خيتلف عنه يف املدينة حيث تأسى لقد ظهرت    إسالمية..يى يف مكى

قت   أَلََكُلوا  ﴿هناك أعامل جديدة وحركة أعىل من احلركات الفردية وهي حركة رضورية لو حتقى

ِت َأْرُجلِِهمْ  ، أي لكانت احلياة حياة طيىبة سعيدة، ولرتتىبت اآلثار  [ 66]املائدة:    ﴾ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن حَتْ

 (2)(يةاإلنسانوالربكات والنتائج اإلجيابية، النابعة من إطاعة األوامر اإلهليىة، عىل احلياة 

فقال:   اإلسالمية،  احلكومة  تبني  وجوب  عىل  املقاصدية  العقلية  األدلة  هلم  ذكر  ثم 

السعادةاإلسالمالنظام  ) البرش  يمنح  اهلندسة  اإلسالموالنظام    ..يى  عىل  املبتنى  النظام  هو  يى 

للمجتمع اخلالق  التي رسمها  اخلطىة  للمجتمع وعىل  اخلطىة ألمكن إذا    ..اإلهلية  قت هذه  حتقى

  .. غضى الطرف عن كثري من املخالفات وحاالت الزيغ والزلل الفردية والشخصية واجلزئية

ب)ثمة رواية تروي حديثًا قدسيًا جاء فيه:   دانت بوالية كلى إمام  اإلسالم  نى كل رعيىة يف  ألعذى

ن عن كلى رعيىة يف   ة تقيىة، وألعفوى اإلسالم  جائر ليس من اهلل، وإن كانت الرعيىة يف أعامهلا برى

بمعنى أن العمل  (.. دانت بوالية كلى إمام عادل من اهلل وإن كانت الرعيىة يف أنفسها ظاملة سيئة 

واإلساءة الأو    الفرديى  اه املخالفة  باالجتى عمومًا  السائر  الكبري  االجتامعيى  النظام  يف  فردية 

والتصحيح،    صالحهي بتعبري أدقى ممكنة اإلأو    الصحيح، يمكن التجاوز وغضى النظر عنها،

الغاية املطلوبة، وذلك إىل    أي إنى املجتمع سيستطيع عىل كلى حال األخذ بأيدي هؤالء األفراد

الفر األعامل  كانت  لو  ملا  خاطئة  خالفًا  نظم  االجتامعية  والنظم  العالقات  لكن  صحيحة  دية 

صة من قبل اهلل تعاىل، بل ممالة من قبل الشيطان والنفس وأهوائها، عندئذ لن  جائرة غري مرخى
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الغاية املنشودة وما تريده الرشائع اإلهلية  إىل    تستطيع األعامل الفردية األخذ بيد ذلك املجتمع 

ة وأن ينشد  إذن، قضيى   ..من سعادة للبرشية  فيجده ويسري  اإلهلي  املنهج    اإلنسانة الطاعة العامى

 ( 1)(عليه، قضيىة عىل جانب كبري من األمهيىة 

إن النظام  )  ي، ومدى معقوليتها، فقال:اإلسالمثم ذكر األسس التي يقوم عليها النظام  

التوحيد اإلسالم أساس  عىل  يقوم  األصلية  .. يى  القاعدة  هو  ا  .. فالتوحيد  ة والركيزة    ملهمى

تكريم   هو  اآلخر  املهمى  والركن  العدل،  هي  ورأيه  اإلنساناألخرى  نظرنا   ..وكرامته  إىل    لو 

يى  اإلسالم يى من هذه الزاوية لوجدنا أنىه استطاع إطالق حركة هائلة يف العامل  اإلسالمجمتمعنا  

ة، وهي مل تكن متاحة بأيىة حركة فرديىة إىل   أي إنىنا حينام ننظر اليوم ..حيال هذه املنظومة اخلاصى

نظام  اإلسالمالعامل   هو  اإلهلية  واهلندسة  للشكل  وفقًا  س  تأسى الذي  املجتمع  أنى  نجد  يى 

طبعًا ثمة نواقص ونقاط ضعف وينبغي تاليف    ..أساس إهليى   األساس  اإلسالمية.. اجلمهورية  

كة  كام لو أن ىق.. األمر  ها إصالحنقاط الضعف هذه وتصحيحها والعمل عىل   طارًا كان عىل السى

من الطبيعيى أن يكون يف هذا القطار أشخاص يعملون  ..احلديدية وهو يسري نحو هدف معنيى 

واجباهتم  يؤدىون  ال  وآخرون  اآلخر    .. بواجباهتم  وبعضهم  القطار  أرضية  خون  يوسى البعض 

ن القطار سائر  ليس كذلك، لكنى  أداء واجباته وبعضهم اآلخر  دقيق يف  حو  ينظفها، بعضهم 

 ( 2)(هدفه بال شكى إىل  هدفه وسيصل 

 ثانيا ـ الدعوة لتعميق احلاكمية اإلهلية يف كل املؤسسات: 

وذلك حتى ال يصبح لقب ]اجلمهورية اإلسالمية[ جمرد اسم من دون مسمى، أو يصري  

أهنم   والظلمة  املستبدون  أشاع  حني  اإلسالمي،  التاريخ  يف  حصل  مثلام  اإلسالم  عىل  عبئا 
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 حيكمون باسم اإلسالم. 

وهلذا نجد قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ينبهون إىل خطورة تلك التسميات الكاذبة،  

يدعون إىل احلكم اإلسالمي األصيل الذي ال يستند إىل التاريخ اإلسالمي، وإنام يستند إىل  و

 وأئمة اهلدى، والذي مثلوا اإلسالم حق متثيل.  رسول اهلل 

حتاد املنظامت اإلسالمية  ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف رسالة وجهها ال

لقى خرباء االستعامر، من خالل التزوير  أ لقد  مية: ) أوروبا، قبل انتصار الثورة اإلساللطلبة  

ومل   واالسترشاق،  اإلسالم،  حب  باسم  امليضء  اإلسالم  وجه  عىل  سميكة  حجبًا  واخلداع، 

واأل والرسم  العامرة  فنون  يف  املتمثل  اإلسالم  من  الفني  اجلانب  عىل  إال  الشاخمة  يركزوا  بنية 

لعباسية والعثامنية اجلائرة واملناهضة لإلسالم  موية وا والفنون اجلميلة، وقدموا احلكومات األ 

خفوا الوجه احلقيقي لإلسالم خلف هذه احلجب،  أإىل املجتمعات باسم اخلالفة اإلسالمية، و

بحيث أن من الصعب اليوم أن نقنع املجتمعات البرشية وحتى املسلمني باحلكومة اإلسالمية  

زاحة  إوعلينا أن ال نألوا جهدًا يف    .. تامعية وتشكيالهتا األساسية والسياسية واالقتصادية واالج

وأنتم أهيا اجليل الشاب من واجبكم    جانب املسموم منذ مئات السنني..عالم األ إالستار عن  

ارتكبتها  التي  الالإنسانية  املآس  عن  النقاب  وتكشفوا  سباهتم،  من  املتغربني  توقضوا  أن 

مومًا، وأبناء اإلسالم خصوصًا فيام حكوماهتم وعمالؤهم، وأن تقوموا بتوعية املجتمعات ع

ر طوياًل لأل سف، غري أهنا ورغم عمرها القصري  يتعلق بمنهج احلكومة اإلسالمية التي مل تعمى

 ( 1) وضحت طريق اإلسالم وهنجه يف الوالية والوايل(أ

وقال يف خطاب ألقاه عىل مجع من العلامء، قبل ما يقرب عرش سنوات من االنتصار ينبه  

إىل االنحرافات التي وقعت فيها األمة، بسبب تشوهيها للحكم اإلسالمي األصيل، وحتويله  
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( الواقع:  هلا يف  أثر  البداية  إىل جمرد شعارات وطقوس، ال  ابتيل اإلسالم واملسلمون منذ  لقد 

نفسية، وأن ما نعانيه اليوم يستمد وجوده من نفس تلك األهواء النفسية التي حالت  باألهواء ال 

ولو أهنا سمحت باقامة احلكومة التي أرادها     دون تشكيل حكومة احلق بعد الرسول األكرم

، ولو  اإلسالم، وتنصيب احلاكم الذي أمر اهلل تبارك وتعاىل بتعيينه، وعينه الرسول االكرم  

أتيحت لقيام تلك التشكيلة التي تكون احلكومة فيها إسالمية، واحلاكم منتخب  كانت الفرصة  

ومنصوب من قبل اهلل تعاىل، لكان أدرك الناس ماهية اإلسالم ومعنى احلكومة اإلسالمية، إال  

ومل    عام أمر به    كرم  بعد وفاة الرسول األ  ـ  لألسفـ  أن َمْن حتركهم األهواء مالوا بالناس  

إقامة احلكومة اإلسالمية إىل ما شاء  يكتفوا بذلك   يف زماهنم، بل إهنم مهدوا للحيلولة دون 

 ( 1)اهلل(

ثم ذكر ذلك الفصام النكد الذي أحدثه األمويون يف املفاصلة بني الدين واحلكم، فقال:  

السبب يف  ) املشايخ هم  السابقون، فأولئك  التي مهد هلا  ما أحدثه معاوية هو من األمور  إن 

تل كل  االختالفات  حصول  كل  يف  السبب  وهم  واملسلمني،  باإلسالم  حلت  التي  املآس  ك 

ذلك.. بنتيجة  املؤمنني  أمري  ابتيل  وقد  االختالفات،  أنواع  أسوأ  تعترب  التي  وبعده   الداخلية 

خرجت احلكومة عن شكلها اإلسالمي متامًا، وصارت ملكية أو امرباطورية، واستمرت عىل 

سنح لإلسالم فرصة إقامة حكومة إسالمية، عدا تلك الفرتة ذلك حتى عرصنا احلارض، ومل ت

الرسول االكرم   املؤمنني بعد فرتة طويلة من وفاة  أمري  وبعد كل ما   القصرية من تصدي 

حصل من أمور خالل تلك املدة، ناهيك عام واجهه من مشاكل خالل خالفته، وحرب اجلمل  

 ( 2) وصفني وحرب اخلوارج(
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الفرت لتمثيل  ثم ذكر أمهية تلك  باعتبارها مرجعا صاحلا  التي حكم فيها اإلمام عيل،  ة 

ومع كل ذلك فإن تلك الفرتة القصرية من حكم أمري  )  احلكومة اإلسالمية أحسن متثيل، فقال:

املؤمنني بقيت متثل درسًا من اإلسالم وعربة للمسلمني، فقد حدثت يف تلك الفرتة القصرية  

فلو كان أولئك سمحوا بتشكيل احلكومة    اإلسالم؛ قيقة  من األمور التي جعلت اجلميع يفهم ح 

حكومة   ظل  يف  بالعيش  للناس  وسمحوا  اإلسالم،  ظل  يف  حكومة  وبتشكيل  اإلسالمية، 

إسالمية، لكان من املمكن عدم ظهور كل هذه املصائب التي نواجهها اآلن.. فاحلاكم الذي 

نصة احلكم، واجتامع الناس اليه  مة كان حتى وقت وصوله إىل م عينه الباري تبارك وتعاىل لأل 

باقية   والتي ال زالت آثارها ـ ومبايعته، كان رغم كل ما حصل من ختريبات ومصائب لإلسالم 

كان يعيش حياة بسيطة، بل إنه حتى عند اعتالئه سدة احلكم كان يعيش    ـ  حتى عرصنا احلارض

طالب العلوم الدينية، ال بل  حياة بسيطة، تقل يف مستواها عن حياة أمثالنا، وأمثالكم أنتم يا  

فخبز الشعري الذي كان يأكله حتى يف أواخر    ؛ أقل حتى من مستوى حياة هؤالء الكسبة والباعة

عمره كان يابسًا إىل درجة أنه كان ال يتمكن من كرسه بيده، فيلجأ إىل تكسريه بمفصل ساعده 

ي هواي ويقودين جشعي إىل  ولكن هيهات أن يغلبن: ) وكان يقول  ـ   كام يروىـ  ويأكله مع املاء  

أو أبيت    ..لعل باحلجاز أو الياممة من ال طمع له يف القرص، وال عهد له بالشبع   األطعمة.. ختريى  

ى حرى وأكباد  غرثى  بطون  وحويل  أمري  (مبطانًا  سلب  باإلسالم هي  حلت  نازلة  أعظم  إن   ..

احلزن عىل واقعة كربالء،    املؤمنني حكومته، وعلينا أن نتجلبب باحلزن عىل تلك النازلة أكثر من

التي حلت بسيد  التي حلت بأمري املؤمنني وباإلسالم، أجل وأشد من تلك املصيبة  فاملصيبة 

لإلسالم،   احلقيقي  املعنى  إدراك  من  بسببها  الناس  حرم  التي  املصائب  أعظم  فهي  الشهداء، 

سالم، ومعنى  فالناس جيهلون اليوم معنى اإل  ؛الذي يعيش اليوم حالة من الغموض واالهبام
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 ( 1)احلكومة اإلسالمية، وحقيقة االهداف التي يسعى إليها اإلسالم، وماهية براجمه يف احلكم(

ثم دعا إىل التأس بتلك احلكومة، وبناء احلكم اإلسالمي املعارص عىل أساسها، فقال:  

ومة يتمنى  عوام اخلمسة حتتم عىل املسلمني االحتفاء هبا مدى الدهر، االحتفاء بحكن تلك األ)إ

املوت الحتامل تعرض ذمي أو ذمية لرسقة خلخاهلا يف أحد  اإلمام عيل ـ  ـ رئيسها واحلاكم فيها 

بالده رحيلها،    .. أطراف  عىل  العزاء  مراسم  اقامة  للناس  ينبغي  احلكومة  هذه  أجل  فمن 

  ..واالحتفاء بالسنوات اخلمس من حكومته ألهنا كانت حكومة من أجل العدل، ومن أجل اهلل 

البد من االحتفاء بمثل هذا احلاكم الذي يتساوى مع رعيته، بل يتدنى مستوى معيشته عن 

يتحىل بمعنويات تفوق اآلفاق مجيعًا، يف حني يتدنى مستوى معيشته عن مجيع أفراد    ..اجلميع

ِذيَن َكَفُروا َيَتَمتَُّعوَن َوَيْأُكُلوَن َكاَم َتْأُكُل اأْلَْنَعاُم َوالنَّ﴿..  أمته هذا   .. [ 12]حممد:    هَلُْم﴾ اُر َمْثًوى  َوالَّ

شباع غرائزه ويف مأكله ويف حتقيق  إ فمن يكون قريبًا من املستوى احليواين يف ممارسة    ؛هو امليزان

فاحليوان ال يأبه طبعًا أحالل ما يأكل    .. منافعه يف الدنيا، وجاءت منه هذه اللذائذ، هو كاحليوان

األمة   تعانيه  ما  أدنى    ؛ من مشاكلأم حرام، وال هيمه  دون  ويأكلون  يتمتعون  الذين  فأولئك 

َوالنَّاُر  ﴿اكرتاث، ودون أدنى ضابط أو قانون، دون قانون من اإلسالم، أولئك مأكلهم حيواين  

فليس    .. ةأن للكافر سبع معي، وللمؤمن معدة واحد:  ، ورد يف احلديث[ 12]حممد:    ﴾ َمْثًوى هَلُمْ 

ي املؤمن وسائر غرائزه ختضع للمؤمن سوى معدة واحدة، وهي معدة  فبطن  القانون،  قيدها 

مدفوعًا  يأكل  فإنه  املؤمن،  غري  أما  الضوابط..  تلك  يتجاوز  ال  واملؤمن  اإلسالم،  لضوابط 

أو   )بالغضب(  مدفوعًا  ويأكل  واحدة،  معدة  وتلك  ما،  بضابط  االلتزام  دون  )بالشهوة( 

ثم باجلمع بني كل زوج من  )بالغضب وهوى النفس( وهذه ثالث معى، وهي معًا ستة معى،  

الثالثة، هوى النفس والغضب والشهوة مع بعضها، فهذه سبعة معى.. يف حني أن املؤمن ليس  
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هي أيضًا مقيدة بقانون، مقيدة بام قال به اإلسالم، وال يكون مدفوعًا بغضبه    له إال معدة واحدة،

عقل، والعقل بدوره يتبع  أو شهوته.. فتلك القوى أسلمت مجيعها يف املؤمن، وأصبحت تتبع ال

 (1)الرشع(

لذا ينبغي إقامة العزاء عىل زوال مثل  ثم ذكر خصائص تلك احلكومة وأعامقها، فقال: )

  اإلهلية.. هذه احلكومة التي هي حكومة العقل، وحكومة العدل، وحكومة االيامن، احلكومة  

و لقيامها،  األفراح  إقامة  املسلمني  عىل  ينبغي  لسنواإكام  ذلك  كان  أمري  ن  عهد  من  قليلة  ت 

 ( 2) املؤمنني(

نى القرآن الكريم  وقال يف خطاب آخر يذكر فيه مصادر احلكومة اإلسالمية وأدوارها: )إ

احلقيقة  التي جاءت يف  الساموية  الكتب  يتصدر  إنسان   الذي  اإلنسان، وحتويله من  لبناء هذا 

بدعوهتم بعثوا لتحقيق هذا م  عليهم السال بالقوة إىل إنسان بالفعل، وموجود بالفعل، واألنبياء  

وهو حتويل اإلنسان إىل إنسان حقيقي من )القوة( إىل    ـ  حسب اختالف مراتبهم طبعاً   ـ  الغرض 

)الفعل( فجميع العلوم والعبادات واملعارف اإلهلية واألحكام العبادية وكلى ما هو موجود،  

فالقرآن الكريم    إىل إنسان كامل..   إنىام يراد هبا حتقيق هذا األمر، أال وهو حتويل اإلنسان الناقص 

ة باإلنسان،   اذًا، كتاب لبناء اإلنسان، وإذا ارتبط به اإلنسان، وجده ضامنًا جلميع املراتب اخلاصى

ومنه فيه  حكومة    ..فكلىها  احلكومات،  سائر  عن  ختتلف  اإلهلية  األديان  وسائر  واإلسالم 

هام كان نظامها، فهي هتتم بحفظ  اإلسالم ليست كسائر احلكومات، فسائر احلكومات مادية م

ون العدالة، وال يظلمون أحدًا وال يعتدون عليه،   النظم يف بلداهنا، وإذا كان يف ظلها من يتوخى

بالدهم   يف  النظم  حفظ  غري  يبتغون  ال  م  فإهنى اآلخرين،  عىل  وا  يتعدى ومل  عدلوا،  حكموا  وإذا 
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رشط أن ال يرضى احلكومة، وال يمس  لذا كان لكلى أحًد أن يفعل داخل منزله ما يشاء، ب.. فقط

بإمكانه أن يرشب اخلمر داخل منزله، أو يلعب امليرس، أو يرتكب ما أراد من القبائح،    ..النظام

ض له  خرج معربدًا، فإنى احلكومة تعرتضه ملا يف ذلك من اإلخالل  إذا    أما   .. فإنى احلكومة ال تتعرى

بالنظام.. أما ما يفعله داخل جدران منزله، فليس من شأهنم سواء يف ذلك احلكومة العادلة  

إالى  حينها إذا    واجلائرة،  احلاكم،  عىل  القضية  وعرضت  املنزل،  داخل  اعتداء  حصل 

ها يف كل  ممات اإلهلية ليست كذلك، فهي تطرح حكواحلال أن اإلسالم واحلكو   سيترصفون.. 

أراد أحد القيام بعمل مناف أو فساد إذا  مكان، وعىل كل أحد أينام كان، وعىل أية حالة، أي أنىه 

ما داخل منزله، فإن األحكام واحلكومة اإلسالمية تتبعه إىل هناك، وإن كانت احلكومة ال تأيت  

د العقاب  للتفتيش إال أنى األمر بحد ذاته حمرى  م، فهي تعطي حكاًم بعدم القيام بذلك العمل، وحتدى

ملن يرتكبه، وإذا تم اكتشافه فإن لدهيا من االساليب املختلفة من أنواع احلدود والردود التي  

 (1)تعتمد عىل املوازين املوجودة يف الرشيعة(

احلكومات  اإلسالم وسائر  ثم ذكر شمولية احلكومة اإلهلية لكل شؤون احلياة، فقال: )

مثل   ال  أعالها،  حتى  أدناها  من  بدءًا  اإلنسان  شؤون  بجميع  تعتني  االهلية  والدعوات 

احلكومات األخرى التي هتتم فقط بساسة امللك، فكام أن اإلسالم ذو سياسة للبالد، وأغلب  

ة، فيه حقائق ومعنويات وأمور تبعث اإلنسان عىل  أحكامه أحكام سياسية هو ذو أحكام معنويى

شياء الداخلة يف تربية اإلنسان حمكومة بضوابط معنوية، ويف درجة أدنى  وحتكمه، واأل  الرشد

منها هي درجة األخالق وهلا أحكام أخالقية، أقول: تعتني أحكام اإلسالم بالرشد املعنوي 

املسلمني   بني  العالقة  أحكام  حيدد  فاإلسالم  العرشة،  يف  روحيًا  اإلنسان  وبرتبية  لإلنسان، 

ل اإلنسان مع زوجته،  واآلخرين،  لعالقة  نفسه، وأحكام  اإلنسان مع  لعالقة  إلسالم أحكام 
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صحابه، ولعالقته مع مواطني بلده، ولعالقته مع من يعتنقون أ ومع ولده وجريانه، وحملته و

املوت  بعد  ما  حتىى  احلياة  كل  تشمل  أحكام  ديانته،  غري  يعتنقون  ومن  ديانته،  فلدى   نفس 

ان من قبل والدته وزواج والديه، ومرورًا باحلمل به حتىى الوالدة  اإلسالم أحكام حلياة اإلنس

والرتبية يف الطفولة والصبا والبلوغ والشباب والشيخوخة، بل تتبع اإلنسان إىل القرب وما بعد 

مر، فجميع هذه احلياة البرشية  فوضع اإلنسان يف رمسه ال ينهي األمر، بل ذلك أول األ  القرب..

برتبية اإلنسان، وجعله عقالنيًا وأخالقيًا وغريمها إىل أن ينفصل عن هذا   هنا.. وكل ما يتعلىق 

ثم بعد تسليمه إىل القرب وبدء حياته    ـ   املرتبة األصلية ـ  العامل ويبلغ مرتبة الكامل ومرتبة التجرد  

الروحية   احلياة  أرقى من  الروحية واملعنوية والربزخية، وما هو  احلياة  القرب،  الروحانية حياة 

اإلسالموال اختصاص  من  هذه  وكل  هبا   ؛ربزخية،  تعاىل  اهلل  بعث  التي  وأحكامه  فاإلسالم 

 ( 1) (ال تقترص عىل هذا العامل فقط، وال بالعامل اآلخر فقطعليهم السالم  األنبياء والرسل 

ثم رد عىل أولئك الذين قرصوا اإلسالم عىل بعض جوانبه، وخاصة اجلوانب الروحية،  

( علينا عصوفقال:  يف طلب  مرت  وأمثاهلم  واملتكلىمون  والعرفاء  الفالسفة  فيها  كان  كثرية  ر 

املعنويات بتلك  دومًا  متسكوا  وقد  املعنوية،  إدراكه،  املقاصد  طاقة  حسب  وخطىأوا   ،كل 

وا كل من سواهم سطحيىًا وخطأووه وا ..  السطحيىني إذ عدى ضوا لتفسري القرآن، فرسى وحينام تعرى

ية والفلسفية، وغفلوا كليًا عن احلياة الدنيا، وما هو مطلوب هلا،  أغلب اآليات باملعاين العرفان

وا بتلك املعاين التي  تفوق إدراك   وعن الرتبية الواجب حتقيقها فيها.. غفلوا عن ذلك، ومتكسى

 ( 2) وا كل من سواهم(ؤوعالوة عىل طرح تلك التفاسري خط ـ كل حسب مذهبه  ـ  العامة

ج  عىل  اإلسالم  قرصوا  الذين  اخلميني:  ومثلهم  اإلمام  يقول  املحدودة،  الفقهية  وانبه 
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العلامء ممن توجهوا نحو االهتامم باملسائل  ) وىف عرصهم نفسه كانت هناك طائفة أخرى من 

الفقهية والتعبدية، أولئك أيضًا قاموا بدورهم بتخطئة هؤالء، فوصموهم باالحلاد أو الكفر أو  

وخط  عملوا  ما  معهم  اجلم ؤعملوا  أن  واحلال  الواقع.. وهم،  جيانب  حرصوا   يع  فالفقهاء 

اإلسالم باألحكام الفرعية، والفالسفة والعرفاء حرصوا اإلسالم باجلوانب املعنوية وما وراء  

الطبيعة، إذ كانوا يعتقدون أن ما وراء الطبيعة هو الشامل لكل اجلوانب، يف حني أن أولئك 

ن األحكام الفقهية، وال معنى لكل  رأوا أن اإلسالم مجلة من األحكام للدنيا، وأنه جمموعة م

 ( 1) ما عدا ذلك(

ثم ذكر طائفة ثالثة هي أشبه باحلداثيني الذين هيتمون فقط باجلوانب الدنيوية واملادية  

( فقال:  األخرى،  جوانبه  دون  الدين،  املتدينني  من  الكتىاب  من  جمموعة  ذلك  بعد  ظهرت 

فرسى ..  والفضالء  ما  خالف  عىل  القرآنية  اآليات  األمور  فرسوا  من  والفالسفة  العرفاء  ها 

باملاديات.. وها  فرسى الناس    املعنوية،  لتعليم  أساسًا  جاء  اإلسالم  إن  يقولون:  كانوا  أولئك 

مة لذلك، لذا ينبغي تركها،   التوحيد وسائر املسائل العقلية االهلية، وباقي األمور إنام هي مقدى

يكرتثوا  مل  لذا  الغايات  حتقيق  نحو  مجيعاً   ـ   والسعي  ال  بعضهم  وال    ـ   طبعًا  والفقهاء،  بالفقه 

باألخبار أو ظواهر القرآن أو الكثري من األحكام املوجودة يف القرآن.. طبعًا مل يردىوها، إال أن 

هذا.. معناه  كان  عنها  واحلياد  هبا،  االكرتاث  فعدم  متامًا،  هلا  كالرد  كان  فهم  إىل    تعرى وإضافة 

قرش واعتبارهم  أقراهنم،  معنى  ختطئتهم  هو  َأْن ﴿يني،  َوُيِريُدوَن  بَِبْعٍض  َوَنْكُفُر  بَِبْعٍض  ُنْؤِمُن 

، هم مل يقولوا: ال عالقة لنا، أو ال نقبل بذلك!، بل قالوا:  [ 150]النساء:    ﴾ َيتَِّخُذوا َبنْيَ َذلَِك َسبِياًل 

ثم ظهرت  ..  )إن اجلوانب املادية طاغية عىل الدنيا، وإن الدنيا مليئة بالزخرف، وإن أهلها كذا( 

جمموعة قالت: إنى أحكام اإلسالم جاءت أساسًا إلجياد نوع من العدالة االجتامعية، والقضاء  
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عىل الطبقية، وليس يف اإلسالم يشء آخر، والتوحيد يف اإلسالم إنامى يعني التوحيد بني مجاهري  

بعض بشكل  الناس يف نمط احلياة، وأما العدالة يف اإلسالم، فتعني حياة الناس بعضهم مع  

عادل ومتساو، فاألساس أن تكون احلياة البرشية كاحلياة احليوانية، فيعيش الناس حياًة واحدة،  

يتدخل أحد يف شؤون أحد.. تلك   ال  باملعاد والتوحيد، وكل  ث  تتحدى التي  تلك اآليات  أما 

عنها،    األدلة والرباهني الواردة بخصوص إثبات النشأة الثانية، فإنى ذلك املتدين يغضى طرفه 

فاإلسالم  ..  ويلجأ إىل ما يلجأ إليه ذلك الذي مل يقوى تدينه إىل درجة كافية من التأويل وهكذا

عنَدهم جاء لبناء اإلنسان بناًء غري طبقي، أي: أنه جاء جلعل اجلامعة البرشيىة كاجلامعة البهيمية  

احلكوم فيه  ل  تتكفى العيش  من  نمطًا  الناس  يعيش  أن  يعني  فيها،  تفاوَت  حاجات  ال  بتلبية  ة 

خدمتها.. يف  اجلميع  ويكون  بالتساوي،  اآليات    اجلميع  كل  إسقاط  يريدون  كانوا  فقد 

لون اآليات ما استطاعوا إىل ذلك  والرضورات املوجودة يف كل األديان من حساباهتم، ويؤوِّ

عاهم، معرضني عن اآليات التي ال يستطيعون تأويلها، مت امًا سبياًل، وكام حيلو هلم إلثبات مدى

ون اآليات باملعنى العرفاين(  (1)كام كان أولئك يفرسى

وبعد أن ذكر هلم هذه النامذج من االنحرافات عن املفهوم احلقيقي لإلسالم وشمولية  

إن اإلسالم ليس حمصورًا يف هذه األمور، اإلسالم يبني إنسانًا ساعيًا للعدالة  حكومته، قال: )

له أن ينسجم مع واقع احلياة ونارشًا هلا، إنسانًا يتحىل بأخالق ك ريمة، وحيمل معارف اهلية تؤهى

هؤالء الذين   ..يف العامل اآلخر بعد رحيله من هذا العامل، فهو آنذاك يكون قد أصبح آدميًا بحق

 (2)يرون جانبًا واحدًا من اإلسالم دون غريه ناقصون(

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي حيتذي حذو أستاذه يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة املرتبطة  
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قوله   ذلك  عىل  األمثلة  ومن  وأعامقها،  وشموهلا  حقيقتها  ببيان  وذلك  اإلسالمية،  باحلكومة 

فئة  أو   ترى ما معنى حاكمية الدين؟ هل أن احلاكمية تعني السلطة املطلقة لشخصمتسائال: ) 

اس، أم تعني حتمل مسؤوليات كبرية من قبل بعض األشخاص الذين يتساَوون معينة عىل الن

  مع اآلخرين من حيث احلقوق؟ ما هو منشأ هذه احلاكمية؟ وإذا ما تقرر أن يكون هناك شخص 

احلكومة  أو   رأس  عىل  أشخاص  حيددوا اإلسالميةعدة  أن  هلؤالء  يمكن  املقاييس  فبأي   ،

 (1)(املسؤوليات ألنفسهم؟

قد أعطى أجوبة ملثل هذه  اإلسالم  إن  عىل هذه التساؤالت الوجيهة بقوله: )ثم أجاب  

احلكومة   بمسؤويل  يتعلق  فيام  مقاييس  فهناك  األشخاص    اإلسالميةاألسئلة،  يتمكن  ال  كي 

يفتقرون  للمناصبإىل    الذين  أنفسهم  ترشيح  من  اخلصائص  بأن اإلسالم  ف  ؛تلك  يسمح  ال 

الفاسدون واملستبدون واألوغاد إن رأي ..  مناصب هلم عرب احلصول عىل آراء الناس  يشغل 

الناس أمر ال بد منه، إال أن الشخص الذي له املؤهالت املطلوبة، عليه يف نفس الوقت أن يكون 

ب وعارفًا  عادالً  يعرف    ؛ اإلسالمتقيًا  أن  جيب  املجتمع،  إدارة  يريد  الذي  اإلسالم  فالشخص 

كاملة   احْلَ   ﴿ معرفة  إىل  هَيِْدي  َكْيَف  َأَفَمْن  َلُكْم  َفاَم  هُيَْدى  َأْن  إِالَّ  ي  هَيِدِّ اَل  ْن  َأمَّ ُيتََّبَع  َأْن  َأَحقُّ  قِّ 

 (2)  ([ 35]يونس:  حَتُْكُموَن﴾

ثم ذكر الصفات الرضورية للحاكم املسلم، وعدم كفاية حصوله عىل القابلية الشعبية،  

ي عارفًا بالدين وواعيًا، وَمن يملك هذه اإلسالمنعم، من الرضوري أن يكون احلاكم فقال: )

الناس  إىل    ثم يصل الدور  ..الرشوط ويتميز بالتقوى وضبط النفس يستطيع أن يرشح نفسه 

ال يقبل بفرض  اإلسالم  ليبدوا رأهيم فيه، فإذا مل يوافقوا عليه، فلن يكون حكمه رشعيًا، إذ أن  

 

 . 6( الفكر األصيل، اإلمام اخلامنئي، ص1) 

 . 6( الفكر األصيل، اإلمام اخلامنئي، ص2) 



342 

 

ي ممزوجة بحكومة الناس، ولذلك اإلسالمإن حكومة اهلل يف النظام    .. الناسأية حكومة عىل 

ال يتناقض    حكام اإلسالمية فهذا يعني أن حفظ القوانني واأل  [إسالميةمجهورية  ]فعندما نقول  

 (1)(ونظام اجلمهورية وانتخاب الناس

( فقال:  املسلم،  الصفات األخالقية للحاكم  التقربثم ذكر  والتحدث  الناس  إىل    إن 

وأينام ُسِمع اسم    ..اإلسالمية معهم والعيش مثلهم، هي من املقاييس األخرى ملسؤويل احلكومة  

اقرتبت    اإلسالمية للحكومة   املقاييس  املقاييس، وكلام روعيت هذه  البحث عن هذه  فيجب 

من   احلكومة  املستكربين   اإلسالم..تلك  وسلطة  والفسق  الكفر  حاكمية  اقرتنت  ما  ومتى 

باسم  العاملي الشعوب،  لناهبي  النفطية  وغري  النفطية  املصالح  وحفظ  اسم  اإلسالمني  فإن   ،

 ( 2) (لن يتعدى التزوير ـ آنئذ  اإلسالم ـ 

نحن  ثم ذكر استقاللية احلكومة اإلسالمية وسيادهتا وعدم تبعيتها ألي جهة، فقال: )

يف ظل حاكمية أمريكا واإلحتاد    إسالميةال نقبل بأي شكل من األشكال أن تكون هناك حكومة  

العظمى القوى  وبقية  احلكومة    .. السوفيايت  فإن  القسم  ـ    اإلسالمية لذلك  من األساس أي   

األخرى ومن    اإلسالميةوالتي تراعى فيها كافة السياسات    ـ   الكيان السياس للعامل السياس

 ( 3)([ 141]النساء:  َسبِياًل﴾ َوَلْن جَيَْعَل اهللَُّ لِْلَكافِِريَن َعىَل املُْْؤِمننَِي ﴿ بينها 

صفات احلكومة اإلسالمية ـ كام يذكر اإلمام اخلامنئي ـ إعدادها للقوة الكافية التي  ومن  

 ( يقول:  هبا،  املرتبصني  أعدائها  مواجهة  هلا  األخرى  تتيح  السياسات  هَلُ ﴿مجلة  وا  َما َوَأِعدُّ ْم 

ُكمْ  ٍة َوِمْن ِرَباِط اخْلَْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللَِّ َوَعُدوَّ فهذه السياسات  ،  [ 60]األنفال:    ﴾اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
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 ( 1) إسالمية(جيب أن تكون قائمة، لنتأكد من أن احلاكمية هي حاكمية 

تيارات الفكرية واحلركية التي  وهو ـ كأستاذه اإلمام اخلامنئي ـ حيذر من كل املدارس وال

( يقول:  استكبارية،  مؤامرات  وليدة  أهنا  واعترب  معانيه،  من  معنى  أي  من  اإلسالم  من جترد 

،  اإلسالمواملتسلطون عىل العامل كسالح ضد حاكمية  اإلسالم    أعداءاألساليب التي يلجأ إليها  

، فمتى ما اإلسالمية ي من اإلخالص والنزاهة واألصالة  اإلسالموالفكر  اإلسالم  هو جتريد  

حركة   والفكر    إسالميةظهرت  اإليامن  عىل  قائمة  وضعاإلسالمحقيقية  تيار إىل    ي،  جانبها 

إسالمي آخر، ولكن بأفكار التقاطية؛ ومن هنا كان عىل املسلمني أن يأخذوا هذه املسألة بنظر  

منذ القرن التاسع عرش واىل اليوم، لرأينا أن   الميةاإلسولو راجعنا تاريخ احلركات    .. االعتبار

ذات    إسالميةأسسوا مدرسة  اإلنجليزعىل سبيل املثال إن  .. مثل هذه التيارات كانت موجودة

ومثل    ،اجتاهات غربية، مقابل مدرسة دار العلوم يف اهلند التي كانت مبلِّغة حقيقية لإلسالم 

 نجد الذين أهنَوا دراساهتم يف الغرب، مزجوا اإليامن ، فمثالً أيضاً حدثت يف بالدنا    األمور هذه  

ي بالثقافة واإليديولوجية الغربية، وهذا ما خدم النظام احلاكم آنذاك والذي كان خياف  اإلسالم

 ( 2) (األصيلاإلسالم 

( فقال:  األصيل،  باإلسالم  املتمسكون  هلا  يتعرض  التي  املؤامرات  ذكر  التيار  ثم  إن 

  .. الكتاب والسنىة، يتعرض اليوم هلجوم القوى العامليةإىل    الذي يستندي يف بالدنا واإلسالم

لقد بذلنا   عداء..ولو مل يكن ملتزمًا بالكتاب والسنىة ملا كان يواجه مثل هذا اهلجوم من قبل األ

املستنبط من الكتاب والسنىة، وصونه اإلسالم  ، جهودًا كثريًا حلفظ  اإلسالميةمنذ انتصار الثورة  

املمزوج بثقافة األجانب،  اإلسالم  فلن نقبل    ؛ات االلتقاطية )الرشقية منها والغربية( من التيار
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وعىل أي حال، فمن األجدر   ..ونعتقد أن مثل هذه األفكار لن تشكل خطرًا عىل االستكبار

  اإلسالمية بنفوسه البالغة ما يقارب مليار شخص، أن يفكر باحلكومة    ـ اليوم    ـي  اإلسالمبالعامل  

 (1)(ا فكر عميل وجديعىل أهن

ثم ذكر مدى التطور الذي وصل إليه العمل لتحقيق اإلسالم يف الواقع مقارنة بام سبق،  

عامًا متمثاًل بتأسيس عدد من اجلامعات   50يني قبل  اإلسالمإذا كان األمل للمفكرين فقال: )

يني يف يوم ما املشاركة يف املؤمترات العاملية بغية  اإلسالم ، وإذا كان هدف املفكرين  اإلسالمية

فاليوم تقوم يف نقطة حساسة   .. ، فإن الوضع يتباين اليوم بدرجة كبريةاإلسالمية طرح األفكار 

مل يعد أماًل    اإلسالمية من العامل، حكومة عىل ضوء الكتاب والسنىة، وإن أمل تشكيل احلكومة  

الشعوب    ..بعيداً  لتشكيل حكومة    اإلسالميةلذا فإن  ُدعيت  ملا كان هلا احلق يف  إسالميةلو   ،

 ( 2)(التزام السكوت وإظهار العجز 

ثم دعا اجلميع إىل املسامهة يف نجاح هذه احلكومة حتى تعطي النموذج احلسن للعامل  

الذين هلم دوافع  أمجع، فقال: ) الشعراء واخلطباء والعلامء والكتىاب والفنانني  يف    إسالمية إن 

، ويرووا عطشهم وعطش  اإلسالممكان آخر غري  إىل    أن يلجأوا   ـ اليوم    ـ ال حيق هلم  قلوهبم،  

أمر عميل، وإن اجلمهورية  اإلسالم ، ذلك أن حتقق اإلسالمخماطبيهم من ينبوع آخر غري ينبوع 

 ( 3) (يف إيران هي نموذج لذلك  اإلسالمية

ل التي جاء هبا رسول  ثم بني اهلدف األعىل من احلكومة اإلسالمية، وهو التحقق باملث

)اهلل   فقال:  األكرم  ،  الرسول  بحكومة  أشبه  حكومة  تشكيلنا  عي  ندى ال  ولكننا نحن   ،
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عي بأننا نميض   ) (1)األمام نحو حكومة الرسول األكرم إىل  ندى

إن عاملنا  تلك الدولة دعا مجيع بالد املسلمني ألن تتحد من أجل ذلك، فقال: )  ولتحقيق 

املجاميع، حيث أن القوى العظمى والدول الصغرية يف أجزاء متعددة من العامل  الراهن هو عامل  

توجد يف العامل احتادات وجمالس    األساسوعىل هذا    ..جتتمع معًا لتحقيق أغراضها وأهدافها 

إنني    ..ياإلسالمومعاهدات وأحالف كثرية، وإن أكثر تلك املجاميع ضعفًا هي منظمة املؤمتر  

ي أرصح من هنا بأن هذه املنظمة هي  اإلسالمدولة عضو يف منظمة املؤمتر  وباعتباري رئيسًا ل

أل الدويل،  للتأثري  فقدانًا  وأكثرها  وهزاالً  ضعفًا  العاملية  املنظامت  حق هنأكثر  عن  تدافع  ال  ا 

العامل   تفكر يف إجياد احللول ملشاكل  تتخذ أي مواقف جتاه اإلسالم املسلمني، وال  ي، كام وال 

إن الدولة الوحيدة التي ترفض الدستور واملوازين العرفية    .. وال تبلىغ لإلسالم  ،اإلسالم   أعداء

، وإن النظام الوحيد  اإلسالميةي، تتمثل اليوم باجلمهورية  اإلسالميف حالة تناقضها مع الفقه  

ي  اإلسالم إن جملس الشورى    .. الكتاب والسنىة هو نظامنا إىل    الذي يستند يف أحكامه وقوانينه

ي، عىل أنه حتى لو متت املصادقة عليه، فإن اإلسالمعىل أي قانون ال يتفق والفقه  لن يصادق  

مته منظمة املؤمتر    ..جملس صيانة الدستور يرفضه  التي  ـ  ي  اإلسالمترى ما هو الدعم الذي قدى

الدول   من  جمموعة  األ  اإلسالمية اجلمهورية  إىل    ـ  اإلسالمية تضم  لتطبيق  تعمل  حكام  التي 

حقًا، أليس من األفضل هلا أن تدافع اإلسالم  ذا كانت هذه املنظمة تدافع عن  ؟! وإاإلسالمية

األ عىل  نظامها  يقوم  بالد  اإلسالميةعن  األجهزة  حكام  عىل  املنظمة  هذه  ترد  ال  وملاذا  ؟! 

 ( 2) (يف إيران؟! اإلسالميةالعاملية التابعة للصهاينة والتي تتآمر عىل الثورة عالمية اإل

 ثالثا ـ الدعوة لتأسيس الدولة اإلسالمية العاملية: 
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مرشوع   فإن  اإليرانية؛  اإلسالمية  الثورة  قادة  يتبناها  التي  اإلهلية[  ]احلاكمية  عىل  بناء 

حمصورا فيها، بل هم يدعون إىل تأسيس الدولة  الدولة عندهم، وإن بدأ بإيران؛ فإنه لن يبقى  

الكفيل   وحده  ذلك  ألن  واحدا،  وكيانا  واحدة،  أمة  املسلمني  باعتبارها  العاملية،  اإلسالمية 

لتهتدي  األمم  مثاليا لسائر  نموذجا  أنه يصبح  إىل  باإلضافة  األمة واستقالهلا،  بتحقيق سيادة 

 هبدهيا. 

ع املعنى  هذا  اخلامنئي  اإلمام  ذكر  املرشوع  وقد  يستهدفها  التي  املراحل  إىل  أشار  ندما 

 ( العلمية:  لقاءاته  بعض  يف  قال  حيث  اجلديد،  اإلسالمي  منطقية احلضاري  سلسلة  ..  توجد 

ي، ثم تشكيل  اإلسالم ، وبعدها تشكيل النظام  اإلسالمية احللقة األوىل يف السلسلة هي الثورة  

، هذه اإلسالميةي، ثم تشكيل األمة  ماإلسال ، ليأيت بعدها تشكيل املجتمع  اإلسالمية الدولة  

 (1)(سلسلة مستمرة ذات حلقات متصلة ببعضها بعضاً 

املقصود  ثم وضح املراد من هذه احللقات، وما حتقق منها، فقال ـ عن احللقة األوىل ـ: )

والتي هي احللقة األوىل هو احلركة الثورية، وإن كانت الثورة بمعنى آخر    اإلسالميةمن الثورة  

، تلك احلركة الثورية والنهضة الثورية،  اإلسالميةنقصد هنا بالثورة    ..جلميع املراحل   شاملة

النظام   لقيام  املناسبة  األرضية  وختلق  والتابع  والفاسد  والقديم  الرجعي  النظام  تسقط  التي 

 (2)(اجلديد

( الثانية:  احللقة  عن  النظام  وقال  هي  التالية  اهلوي اإلسالم احللقة  هنا،  به  وأعني  ة  ي، 

الكلية ذات التعريف املحدد والتي خيتارها البلد والشعب وأصحاب الثورة والذين هم الناس  

، أي النظام الذي تنبثق حاكمية الشعب فيه  اإلسالميةبالنسبة لنا، فقد اختار شعبنا اجلمهورية  

 

 . 486، ص2011( خطابات اإلمام اخلامنئي 1) 

 .486، صاملصدر السابق( 2) 



347 

 

القيم  اإلسالم  من   مع  احللقة   ، اإلسالميةويتوافق  هذه  عربنا  قد  بالدولة    .. ونحن  املقصود 

هو أنى هناك دستورًا وقوانني أصلية ومؤسسات وُبنى إدارية للبالد قد حتددت عىل   إلسالمية ا

هذه املجموعة من املؤسسات اإلدارية هي    .. ياإلسالمأساس ما وجد يف مرحلة تعيني النظام 

وليس املقصود هنا بالدولة السلطة التنفيذية )احلكومة( فقط، بل جمموع    اإلسالمية..الدولة  

زة اإلدارية يف البالد والتي تلقى عىل عاتقها مهمة إدارة البالد والنُّظم اإلدارية املختلفة  األجه

 ( 1)  (يف البلد

ي، وهي مرحلة أساس  اإلسالماحللقة التي تليها هي املجتمع  وقال عن احللقة الثالثة: )

األمهية  الدولة    .. وشديدة  قيام  حتقيق   اإلسالمية بعد  يف  يكمنان  والتزامها  مسؤوليتها  فإن 

العليا  و  .. ي اإلسالماملجتمع   املثل  فيه  تتحقق  الذي  املجتمع  واألهداف    اإلسالمية هو 

يرسمها    اإلسالمية  التي  الكربى  بالعدالة،    ..للبرشية اإلسالم  واآلمال  مفعم  عادل،  جمتمع 

فيه دور للناس  يكون  البال  جمتمع حر،  إدارة  يف  أساس  وتقدمهم وتأثري  مستقبلهم  وبناء    .. د 

جمتمع ذو عزة وطنية واكتفاء وطني، جمتمع يتمتع بالرفاهية وخاٍل من الفقر واجلوع، جمتمع 

تقدمًا سياسيًا وأخريًا، جمتمع ال يعرف    األبعادمتقدم يف مجيع   اقتصاديًا،  تقدمًا علميًا، تقدمًا 

م، هذا هو املجتمع الذي نسعى  السكون، بدون ركود، بدون توقف ويف حال مسري دائم لألما 

 ( 2)(له ونرغب به 

( فقال:  لتحقيقها،  العمل جار  وأن  بعد،  إيران  يف  تنته  مل  املرحلة  هذه  أن  هذا  ثم ذكر 

املجتمع مل يتحقق حتى اآلن، ولكننا نسعى جاهدين لتحقيق هذا املجتمع، أصبح هذا هو هدفنا 

عندما يتشكل هذا املجتمع، فإنى أهم    ملاذا نقول الوسطي؟ ألنه  ..واملهمى والوسطي   األساس
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  مسؤولياته أن يتمكن الناس، يف ظل هكذا جمتمع وهكذا حكومة وهكذا أجواء، من أن يصلوا 

ْنَس إِالَّ  ﴿الكامل املعنوي والكامل اإلهلي، حيث  إىل   نَّ َواإْلِ ]الذاريات:   لَِيْعُبُدوِن﴾ َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ت    .. عبودية اهللإىل    ، أن يصل الناس[ 56 وهذا ال يعني أن   [..ليعرفون]بـ    [ليعبدون ]لقد ُفرسِّ

وأنى العبادة تعني املعرفة، كال، بل تعني أن العبادة بدون املعرفة ال معنى    [َعَرَف ]تعني    [َعَبدَ ]

العبودية هلل، يكون إىل    بناًء عىل هذا، إنى املجتمع الذي يصل  ..هلا، ليست ممكنة وليست عبادة 

  .. اإلنسايناملعرفة الكاملة باهلل ووصل للتخلق بأخالق اهلل، وهذا هو هناية الكامل  إىل    قد وصل 

ي،  اإلسالم ه فإن اهلدف النهائي هو ذلك اهلدف، واهلدف الذي قبله هو إجياد املجتمع  وعلي

 ( 1) (والذي هو هدف كبري جدًا وعاٍل جداً 

 ( فقال:  اإلسالمية،  األمة  تأسيس  وهي  األخرية،  احللقة  ذكر  يوجد  ثم  عندما  حسنًا، 

ة    أيضاً هكذا جمتمع ستتحقق   ع هذا املجتمع ومتىدده،  ، أي توسى اإلسالميةاألرضية إلجياد األمى

 (2)(الذي ُذكر كهدف، هو أمر شامخ جداً األمر  هذا  ..وبحث آخر أخرى  وهذه اآلن مقولة

عىل   الثورة  حتقيق  فقط  ليس  منها  املراد  ألن  الثورة،  تصدير  معاين  من  معنى  وهذا 

ني مجيع االستبداد يف كل األمة اإلسالمية، وإنام حتقيق الوحدة اإلسالمية بصورهتا الكاملة ب

الدول اإلسالمية، وهلذا دعا قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية إىل الوحدة بني الدول اإلسالمية،  

 باعتبارها مرحلة من املراحل التي يتحقق هبا مرشوع األمة بصورته األكمل واألمجل. 

 بناء عىل هذا سنذكر هنا ما يتعلق بكال املعنيني: 

لة رضورية إلخراج املرشوع احلضاري من قيوده  : تصدير الثورة، باعتباره مرحاألول 

 القطرية، وحتويله إىل ظاهرة تشمل مجيع بالد العامل اإلسالمي، لتتخلص من كل القيود. 
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الدولة  الثاين  بتحقيق  تنتهي  والتي  املختلفة،  بمراتبها  اإلسالمية  الوحدة  حتقيق   :

 اإلسالمية الواحدة. 

 تاليني وسنتحدث عن كال اجلانبني يف العنوانني ال

 . تصدير الثورة للتخلص من اهليمنة السياسية: 1

أو   املناوئون هلا،  يفهمه  الثورة ما  الثورة اإلسالمية اإليرانية من تصدير  قادة  ال يقصد 

املرجفون الذين يتومهون أن معناها حتقيق النفوذ الفارس أو اإلمرباطورية الفارسية؛ فهؤالء  

ال يقولون هذا ال يعرفون هؤالء  يستلهمون الذين  ربام  بل  الفكرية هلم،  املنطلقات  قادة، وال 

تأسيس اإلمرباطورية   إىل  الذي دعا  الشاه هو  أن  الشاهنشاهية يف احلكم عليهم، ذلك  القيم 

 الفارسية، وكان حياول أن خيرج إيران من اإلسالم ليعيدها إىل تارخيها الفارس القديم. 

يذ فهم  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  املنقذ  أما  هو  اإلسالم  أن  حمل  كل  يف  كرون 

واملخلص، وأنه هو الذي خلص الفرس كام خلص العرب، كام خلص غريهم من األعراق  

 واألجناس. 

لوالدات خمتلفة، فوالدة  ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف بعض خطبه: )ا

كرم  مثل والدة الرسول األ  مخاد معابد األوثان والنار،تكون مبدأ خري، مبدأ حتطيم للظلم وإل

   النار يف فارس وحتطىمت رشفات إيوان كرسى إنه انطفأت نار معبد  ولكن ..  حيث قيل 

خرى القوة واأل   ، حقيقة األمر كانت هناك قوتان يف ذلك العرص، إحدامها القوة اجلبارة احلاكمة

مبدأ لتحطيم هاتني القوتني، إحدامها   وكانت والدة رسول اهلل    .. الروحانية العابدة للنار

  .. خرى نار معبد املجوس بفارس التي مخدت طاق كرسى حيث حتطمت رشفاته الظاملة، واأل

  .. نه كان حاكاًم ظاملًا سفاحاً سطورة، ألأكثر من  أنوشريوان العادل( فهي ليست  أأما ما يقال )

اآل السالطني  يوضع بني  العادل، وإالى فولكن عندما  له  يقال  ربام  والعدالة.. أخرين،    ين هو 

سس الظلم ومخود نريان العقيدة الوثنية وعبادة أكانت مبدأ اهنيار    فوالدة الرسول االكرم  
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مبد  .. النار انتشار  االكرم  أوأن  الرسول  يد  عىل  كان  العامل  يف  والعدل  التوحيد  لقد  ..  ي 

لتحطيم   أساسًا  النبوة  قدرة  أ جاءت  الناساألسس  يظلمون  الذين  النبي    ..قوياء  كان مبعث 

سس قرص الظلم الذي ُشيد بمعاناة وجراح قلوب هؤالء  ألتحطيم رشفات وهدم    االكرم  

فقد   التوحيد،  لنرش  كانت  أهنا  بام  أخرى  ناحية  ومن  الضعفاء..  الناس  واستغالل  املساكني 

مت األماكن التي كانت منطلقًا لعبادة غري اهلل ولعباد  ( 1) ة النار وأمخدت النريان(هدى

اإلمام اخلامنئي عند حديثه عن دور اإلسالم يف حتقيق اخلالص للبرشية يف  وهكذا نرى  

وجود حضارتني يف ذلك الزمن، مها احلضارة اإليرانية  إىل    يشري التاريخكل عصورها، يقول: ) 

، ومن خمتلف األطياف  كان الناس  .. )الفارسية( الساسانيىة، وحضارة اإلمرباطوريىة الرومانيىة

، كانوا يعيشون حياة اإلنسانوالرشائح، يعيشون يف تلك املجتمعات حالة مزرية حترق قلب  

فجاء   واألرس،  والعبوديىة  لقلب  اإلسالم  الرقى  األوىل،  بالدرجة  ة  احلريى وكانت  رهم،  وحرى

شعر    ..وروحه  اإلنسان باحلاجة  اإلنسانوعندما  معها  شعر  الق إىل    باحلريىة،  وقد  فكى  يود، 

يصل فسوف  ك،  وحترى ة  اهلمى عقد  ما  فإذا  املشاعر،  تلك  تأثري  حتت  قواه  احلريىة  إىل    أصبحت 

ما فعله    ، املنشودة  للعامل    نسان.. لإلاإلسالم  وهذا  اليوم  يى والعامل  اإلسالم وهي ذاهتا، رسالة 

 (2) (بأرسه

معنى ]تصدير الثورة[  وغريها من النامذج الكثرية التي تدل عىل أن الذين يتصورون أن  

هو إحياء العرقيات واالمرباطورية اجلاهلية، مل يفهموا الثورة اإلسالمية اإليرانية، ومل يكلفوا  

 أنفسهم عناء البحث عن حقيقتها ودوافعها.

الثورة اإلسالمية   الثورة[ يف كتب قادة  العبارة ]تصدير  ولو أهنم فقط بحثوا عن هذه 
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اإليرانية لعرفوا معناها بكل سهولة ويرس، وعلموا أن املراد منها ليس سوى حتقيق اإلسالم يف  

 الواقع بأمجل صوره، بعيدا عن كل أشكال الطائفية. 

ضيح مراده من تصدير الثورة يف بعض  ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف تو

نحن اآلن ويف هذه املرحلة أمام أمرين إما أن  : )نتسبي مؤسسة املستضعفني خطبه املوجهة مل

أو تندحر   الثورة  فئة أن تدرك أن املوضوع   ـ   ال سمح اهللـ  تنترص  فالبد لكل شخص ولكل 

املبدأ اإلسال فإذا ما متكن هذا   ..مياملطروح هو كرامة اإلسالم وقضية املستضعفني وقضية 

الشعب من حفظ هذه الكرامة وأثبت صحة ادعائه بأن هذه هي مجهورية إسالمية، فإنه ملنترص  

اهلل إن شاء  النهاية!  فإن ..  حتى  إيران،  معانيه يف  لو حتقق اإلسالم بكل  بأنه  ثقة  وكونوا عىل 

ىل هنا تقول بأن شعبها إن كل فئة تأيت إ  ..الدول سوف تقتفي هذا النهج الواحدة تلو األخرى

مهتم بإيران ويسعى لتحقيق هذا اهلدف هناك، يف العراق والكويت ومرص ويف كل مكان، فلو  

ينا هذا الدور بشكل جيد وطبقنا اإلسالم كام هو يف إيران، فإنه باإل ضافة إىل انتصارنا حتى  أدى

الشعوب اإلسالمية  منا إىل  اهلل، سينتقل  بإذن  أ  .. النهاية  العدل  ونحن نطمح  تقام حكومة  ن 

لقد كان حب خمتلف الفئات من أبناء الشعب هلذا النظام    .. اإلسالمي يف مجيع البالد اإلسالمية

خذوا ينطقون أاإلسالمي حبًا إهليًا ووجد بيد غيبية لدى كل الناس بحيث أن األطفال الذين  

 ( 1) (يدون اإلسالموير حديثًا وحتى الشيوخ الذين هم عىل عتبة القرب، كانوا صوتًا واحداً 

وبذلك؛ فإن املقصود من تصدير الثورة ـ وبلسان قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ـ هو  

أن تكون إيران نموذجا صاحلا للحكم الراشد، تقتفي أثره سائر الدول اإلسالمية، مثلام تفعل  

 يف اقتفائها وأخذها بأنامط النامذج الغربية. 

ن حب اإلسالم هو الذي نرصنا، وعلينا اآلن أن نحفظ  إثم زاد األمر توضيحا، فقال: ) 

 

 .131، ص: 10( صحيفة اإلمام، ج 1) 
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هذه الكرامة وهذا احلب! فلنعلم أن كل يشء مرتبط باهلل وكل يشء يتم بيده وأن إرادته هي  

التي أوصلتنا إىل منتصف طريق النرص.. وإذا ما حفظنا اجلهات التي ينبغي حفظها، فإن هذه 

والنرص النهائي هو انتصار    .. إىل النرص النهائي  وستوصلنا   ،اإلرادة ستبقى حمفوظة إن شاء اهلل

 (1)(كل البلدان واملستضعفني عىل مجيع املستكربين

رغبة   خالف  ذلك  وأن  الثورة[،  ]تصدير  معنى  عن  الصحفيني  بعض  سأله  وعندما 

لطائفة وال  أو    لبلد واحد، وال لعدة بلدان،اإلسالم  ليس  اإلسالمية، أجابه بقوله: )كومات  احل

أهيا    وأحيانًا )يا   ..الناس(أهيا    )يا اإلسالم  خطابات    .. جاء للبرشية اإلسالم    .. للمسلمني فقط 

احلكومات    ..يريد أن يشمل كل البرشية بمظلة عدلهاإلسالم    ..الناس(أهيا    )يا أو    املؤمنون(

بعض هذه  ..وحتت لوائهاإلسالم لألسف ال تالحظ أن كل مشكالت بلداهنا ستعالج يف ظل 

وذلك ألهنا ال    إىل اإلسالم..  تكون حتت سيطرة كارتر مثاًل، وال متيلأن    مات تفضلاحلكو

، إهنم يعيشون منذ أن يولدوا يف بيئة ال ذكر فيها لإلسالم تقريبًا، ومن استطاع اإلسالم تعرف  

اإلسالم  ، ودرسوا هناك دون اطالع عىل  أمريكا أوروبا وإىل    اخلارج ذهبإىل    منهم الذهاب 

وإذا سمعوا هبا مل يستطيعوا فهم    .. حتى يعرفوا ما هياإلسالم  بحكومة  مل يسمعوا  .. وأحكامه

روا يف هذا حلد إذا    رضر هلماإلسالم  ، وهل يف  اإلسالمية ماهية احلكومة   حتقق كام هو؟ مل يفكى

نه نافع هلم مجيعًا، أوأدركوا  اإلسالم  لو فهموا    ..مرضأو    مفيد هلماإلسالم  اآلن ليفهموا هل  

مفيدة هلا كلىها، فإننا نأمل أن يميلوا كلىهم نحو    اإلسالميةدركت أن احلكومة  أإذا    لبرشيةحتىى ا

معظم احلكومات اآلن أجنبية عىل شعوهبا ال تبايل بشعوهبا،    أيضًا..، ومتيل احلكومات  اإلسالم

املعايري   خالف  عىل  واحلكومات  اإلسالميةوهي  احلكومات،  عن  منفصلة  الشعوب  فإن   ،

إهنم    .. واحلكومات منفصلة بعضها عن بعض، ويعادي بعضها بعضاً   .. الشعوب  منفصلة عن 
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أنه جيب أن تكون قدراتنا هنا كذا وكذا حتى نستطيع االنتصار  اإلسالم  يرون خالفًا العتبارات  

صنام، ولتحطيم  جاء لتحطيم هذه األاإلسالم  ال يدرون أن    .. يف مكان آخر أخرى    عىل قدرة

لو أدركت احلكومات    .. وتوفري نمط من احلكومة اإلهلية تكون مفيدًة للجميعهذه القدرات،  

 ( 1) (، ملالت إليهاإلسالم هذا، وفهمت حقيقة 

ثم ذكر املنهج املعتمد يف تصدير الثورة، وهو إعطاء النموذج املثايل للدولة اإلسالمية  

جلميع الشعوب، وهي    مور األ نحن نأمل أن تبني هذه النهضة اإليرانية  )القوية الراشدة، فقال:  

للشعوب  العراق    ..الشعوب معنا اآلن  ..واضحة  لو رفعوا احلراب عن هذه الشعوب، عن 

اجلميع بصوت واحد األخرى، سيؤيدنا  األماكن  تركيا وعن  ذلك  إ  .. وعن  دون  حيولون  نام 

لكن إيران حطمت احلربة ووقفت، وقف الشعب الضعيف إزاء القوى املقتدرة،    .. باحلراب

  استيقظت واستطاعت كسب احلكومات إذا    أيضاً وباقي الشعوب    .. م حراهبم وطردهموحطى 

 (2)(جانبها إىل 

ثم نصح احلكومات اإلسالمية بتطبيق اإلسالم لتتحد يف ذلك مع شعوهبا، وال حيصل  

( فقال:  للشاه،  حصل  ما  الشعوب  هلا  الشعوب،  مع  دوا  احتى لنصائحنا:  احلكومات  لتستمع 

صاب اآلخرين ذاك أ، يتىحد اجلميع بعضهم مع بعض، وإال  اإلسالما وواحلكومات يف مكاهن

 ونحن نتمنىى أن تنبثق قوة أجال   بضعة أيام أو    بضعة أيام عاجاًل   .. املصري الذي كان ملحمد رضا 

والدبابات،  إسالمية املدافع  ظل  يف  وال  احلراب،  ظل  يف  ال  العدل،  ظل  يف  قوٌة  عدل،  قوة   ،

ظهر إمام العرص سالم اهلل عليه ستزول هذه إذا    لقد وعدنا أنه  .. ويكون كل البرش يدًا واحدة

اجلميع   ويكون  وإكراهإخوة  االختالفات  أقوياء  هنالك  يكون  نحقق   ..ولن  أن  نتمنىى  نحن 
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هذا من  واحدة  صفحة  األمر،  هذا  من  قدراتنا األمر    جزءًا  تكون   .. بمقدار  أن  ونتمنىى 

أنفسهم يف أن يكونوا معنا، نحن نتمنى ذلك   إصالحاحلكومات معنا كام أن الشعوب معنا، ف

  (1) (إن شاء اهلل

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يوضح املعاين الصحيحة واحلقيقية من ]تصدير الثورة[،  

يف خطاب له يذكر  خاصة يف ظل اهلجامت الرشسة التي تشوهها، ومن األمثلة عىل ذلك قوله  

من النقاط  فيه خط اإلمام اخلميني ومسريته ووصاياه، ويدعو إىل التزامها واحلرص عليها: )

كان اإلمام يعترب النهضة عاملية، ويرى هذه الثورة ثورة    .. الساطعة يف خط اإلمام عاملية هنضته 

هذا يشء    .. ه القضية مل يكن اإلمام ليحايب يف هذ  ..مجيع الشعوب املسلمة، بل حتى غري املسلمة

خيتلف عن التدخل يف شؤون البلدان األخرى، وهو يشء ال نفعله، وهو غري تصدير الثورة 

ولسنا من أهله، إنام معناه أنه جيب أن   أيضاً بالطريقة االستعامرية القديمة، وهو يشء ال نفعله  

هو واجبها وتعلم ما   ينترش األريج الطيب هلذه الظاهرة الرمحانية يف العامل، وتفهم الشعوب ما 

 (2)(هي هويتها 

من نامذج هذه  )، فقال:  اإلسالميةثم ذكر نموذجا لبعض القضايا التي تصدرها الثورة  

فلسطني قضية  من  اإلمام  موقف  العاملية  إن    .. النظرة  رصاحة  اإلمام  غدة   إرسائيليقول 

ا  ..رسطانية الغدة  عالج  يمكن  هل  الرسطانية؟  للغدة  يفعلون  ماذا  سوى حسنًا،  لرسطانية 

أحداً  اإلمام  حيايب  يكن  مل  وقطعها؟  اإلمام  ..باستئصاهلا  منطق  هو  ليس    ..هذا  الكالم  هذا 

منطقي كالم  هو  بل  تارخيي  ..شعارات  بلد  اسمه    .. فلسطني  التاريخ  طوال  بلد  ثمة  كان 

البلد   ..فلسطني الشعب من هذا  العامل وطردت هذا  الظاملة يف  القوى  تدعمها  جاءت مجاعة 
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حيث يوجد اليوم    ـبأعنف وأشد األساليب وقتلته ونفته وعذبته وأهانته وأخرجته من دياره  

البلدان  ويف  املحتلة،  لفلسطني  املجاورة  البلدان  يف  الفلسطينيني  املرشدين  من  ماليني  عدة 

والواقع أهنم ألغوا بلدًا عن الساحة اجلغرافية، وألغوا وجود    ـ املخيامت    األخرى، ومعظمهم يف 

جغرافية  وحدة  وفرضوا  بكامله،  اسمها  أخرى    شعب  وجعلوا  مكانه،    .. إرسائيل مصطنعة 

املنطق يقتضيه  الذي  ما  هنا  ملجرد    ..الحظوا  كالمًا  ليست  فلسطني  قضية  كلمتنا بخصوص 

 ( 1) (ملائةالشعار، إنام هو كالم منطقي مائة با 

 ( فقال:  هلذا،  املقابلة  الرؤية  ذكر  البداية  ثم  يف  رأسهم  عىل  كان  األقوياء  من  مجاعة 

التحقت هبم   ثم  بلد فلسطني وشعب  أمريكا بريطانيا،  إن  يقولون  الغربية  البلدان  واتبعتهم   ،

اسمه   بلد  حملهام  ليحلى  ُيلغيا  أن  جيب  شعب    إرسائيل فلسطني  اسمه  مصطنع  وشعب 

 ( 2) (إرسائيل

العظمى   الدول  ومقولة  اخلميني  اإلمام  مقولة  مجيعا،  املقولتني  يف  التأمل  إىل  دعا  ثم 

هذا كالم، ومقابل هذا الكالم يوجد كالم اإلمام الذي يقول: كال، جيب  املستكربة، فقال: )

إلغاء هذه الوحدة املصطنعة املفروضة، وحيل حملها الشعب األصيل والبلد األصيل والوحدة 

ا والقوة   ..ألصلية اجلغرافية  السالح  عسف  عىل  املعتمد  الكالم  املنطقي؟  هو  الكالمني  أي 

والقمع والذي يريد إلغاء نظام سياس ووحدة جغرافية تارخيية هلا سابقة عدة آالف من السنني،  

يريد إلغاءها متامًا عن املرسح اجلغرايف، أم الكالم الذي يقول: كال، جيب أن تبقى هذه الوحدة 

اإلمام اجلغرافية   يقوله  كان  ما  هذا  املفروضة؟  املصطنعة  الوحدة  وتزول  هو    .. األصلية  هذا 

هذا ما قاله   .. الغاصبة وقضية فلسطني إرسائيل منطقًا الذي يمكن إطالقه حول  األكثر الكالم 
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قال أحد هذا الكالم حتى باإلشارة والتلميح يقول بعض  إذا    واآلن  ..اإلمام وأعلنه برصاحة

اإلما  خط  منطق أدعياء  وهو  ومنطقه  اإلمام  كالم  هو  هذا  الكالم؟!  هذا  مثل  تطلق  ملاذا  م: 

صحيح، وعىل مجيع مسلمي العامل وكل األحرار يف العامل وكافة الشعوب املحايدة أن توافق عىل 

 (1)(هذا هو الصحيح وهو موقف اإلمام   ..هذا الكالم وتقبله

مجعه   لقاء  يف  ]وقال  الشورمع  مركز  ىأعضاء  يف  اإلسالميى    العليا  النموذج  صياغة 

م رين والنخب وأساتذة احلقول العلمية املختلفة [، والذي حرضه  اإليراينى للتقدى   عدد من املفكى

إنى تصميم وصياغة نموذج إسالمي إيراين  يذكر فيه شكال آخر من أشكال ]تصدير الثورة[: )

م هو يف احلقيقة عرٌض لنتاج الثورة اإلسالمية، وطرٌح حلضارة جديدة ومتقدمة يف كل    للتقدى

، وعليه فإن أفق العمل جيب أن يكون طويل األمد وعميقًا   األبعاد عىل  أساس الفكر اإلسالميى

 ( 2)(جداً 

ثم ذكر اهلدف من صياغة هذا النموذج، وهو مواجهة النامذج الغربية، أو ليكون بديال  

( فقال:  للمسلمني،  وخاصة  عنها،  اليوم  صاحلا  العامل  الغريب  إنى  احلضاري  بالنموذج  يتأثىر 

الغربيىة  احلضارة  وهيمنة  الغرب،  يف  احلاصل  احلياةعىل    والتقدم  ميادين  هذه   .. كل  مثل  يف 

م بحاجة  جرأة وشجاعة وحمفزات قوية..  إىل    الظروف فإن صياغة نموذج إسالمي إيراين للتقدى

باإلضافة وينبغي  العملية،  هلذه  األصيل  الروح  هو  ع،  جتنُّ إىل    والفكر  الترسى أشكال  كل  ب 

 ( 3)(االستفادة من التجارب اجلديدة

لدينا علامء شباب  ثم دعا إىل االستفادة من مجيع املواهب لتطوير هذا النموذج، فقال: )

النانو   رة نظري املراكز املختصة بتقنيات  زون ونشطون، يعملون يف املراكز العلمية املتطوى متحفى
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الدفاع وصناعات  النووية  وينبغي والطاقة  وحمفزاهتم    ،  باب  الشى ألن  باب،  بالشى الوثوق 

 (1)(وحيويتهم ال تنتهي 

ثم دعا إىل احلرص عىل أصالة هذا املرشوع وفق رؤية اإلسالم املحمدي األصيل بعيدا  

يف كل أطوار صياغة هذا النموذج ينبغي األخذ بنظر االعتبار  عن كل األفكار الوافدة، فقال: )

ينبغي يف صياغة    اإلطالق..عىل    ع ودقيق، وينبغي عدم الرتدىد يف ذلكمباين اإلسالم بنحو جام

م التشديد أربعة أركان: الفكر والعلم واملعنوية واحلياة،  عىل  النموذج اإلسالميى اإليراينى للتقدى

 ( 2)(أهم من باقي األركان [ الفكر]وركن 

العامل   إىل  ُتصدر  والتي  األخرى،  الرؤى  كل  هتافت  بني  )ثم  فقال:  خمتلفة،  إنى  بأسامء 

هنا وذروة صعودها وبالتايل ظهور عالمات سقوطها يف العرص   احلضارة الغربيىة ومراحل تكوى

  الراهن، هي نموذٌج عينيى لدراسة إشكاالت احلضارة ونواقصها، فقد قامت احلضارة الغربيىة 

لت عىل أساس  أساس الفكر اإلنساين )األومانيسم( ورؤية االقتدار السياس ومن ثعىل   م تشكى

ت هبا، بدت اليوم عالمات فسادها وانحطاطها،   الرؤية الرأساملية، وبعد فرتة الذروة التي مرى

التحلل األخالقي واجلنيس.. االنحطاط اجلنيس وشيوع  ها  رة    وأمهى املدمى الكثرية  إنى احلروب 

األخرى األساسية  اإلشكاالت  من  األخرية  القرون  يف  الغرعىل    جدًا  فربوز  احلضارة  بيىة، 

 ( 3) (املعضالت وحاالت االنحطاط يف احلضارة الغربيىة ناجم عن فقدان املعنوية

ـ حسب   للعامل  النموذج اإلسالمي  الثورة اإلسالمية، أو تصدير  ولذلك؛ فإن تصدير 

قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ـ هو يف احلقيقة ختليص له من كل النامذج املنحرفة، وليس كام 

 هووسون بكون املراد منها قلب األنظمة، أو السامح للنفوذ اإليراين فيها. يزعم امل
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 . الدعوة لتحقيق الوحدة اإلسالمية للتخلص من التبعية: 2

الشاملة، والتي   للوحدة اإلسالمية  بالدعوة  الثورة اإلسالمية اإليرانية  قادة  اهتامم  مع 

إال   النموذجية،  العاملية  اإلسالمية  الدولة  هبا  هبذا تتحقق  اهتاممهم  أن  عىل  يؤكدون  أهنم 

ودعوهتم له، ال يعني عدم احرتامهم خلصوصيات الشعوب، بل هم حيرتموهنا انطالقا مما ورد  

إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن ﴿ يف القرآن الكريم من الدعوة لذلك االحرتام، كام قال تعاىل:   َيا أهيا النَّاُس 

  ﴾ َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َخبرِيٌ َذَكٍر َوُأْنَثى  

 [13]احلجرات: 

، وذلك  اإلسالمية يف احلكومة  قليات  وضع األ وهلذا ـ عندما سئل اإلمام اخلميني عن  

الدينية يف إيران،  قليات  عىل األ قليات  رة نطلق كلمة األ تا قبل انتصار الثورة اإلسالمية ـ قال: ) 

، وُيمنحون حقوقهم حسب القانون، وهم  يشءوهؤالء مشرتكون مع سائر اإليرانيني يف كل  

املوجودة يف    ..اإلسالميةيعيشون يف رفاه ودعة وحرية يف احلكومة   القوميات  ُيراد هبا  وتارة 

ي هؤالء  أوش وإيران كالكرد والُلر والرتك والفرس والبل  مثال ذلك، وأنا ال أرغب يف أن ُأسمِّ

اإلسالم  خوة، ومثل هذا الفصل غري مطروح يف  أقليات، ألنه قد يفهم من ذلك فصٌل بني اإل

 ( 1) (مسلم عريب ومسلم أعجمي .. إطالقًا، فال فارق بني اثنني من املسلمني يتكلىامن بلغتني

ا ذلك  تستغل  التي  األجنبية  املؤامرات  ذكر  الدول  ثم  لتقسيم  الدعوة  يف  الختالف 

ًا أن يكون أساس هذه  اإلسالمية وإضعافها، فقال: )  األيدي التي ال    األمور من املحتمل جدى

للبلدان  ت تتحد بعضها مع بعض  اإلسالمية ريد  العرب والعجم، وقضية    .. أن  يثريون قضية 

يثريون يف بلدنا قضية الكرد والعرب واللر والرتكمن   ..الكرد والعرب والفرس داخل البلدان

لوا   ..والبلوش وأمثال ذلك، يثريها معارضونا وهم أصحاب دراسات مجىة لبلداننا    لقد توصى
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عزل كل هذه القوى املوجودة  تسوف  ُطبَّق كام هو، وحتقق كلى ما يدعو إليه فإذا    اإلسالمأن  إىل  

العامل، وستقع املسلمني وهم  أكرب    يف  أيدي  و  األكثر القوى يف  خريات، ولذلك   األكثرعددًا 

هذه  وفرس  الناحية،  تلك  وترك  الناحية  هذه  عرب  بني  واسع  نطاق  عىل  التفريق  يريدون 

حن إيرانيون ونحن ترك،  مثل: ناإلسالم  وهلذا يثريون النزعات القومية خالفًا ملنطق    ..الناحية

قوا قوميات  اإلسالم  ومرادهم أن ال يكون    ..ذلكإىل    وما    .. اإلسالمومنطقه هاهنا، وأن يمزى

الرتك، وال يقال: هذه أو    كالكردقليات  األصل والقاعدة يف إيران هي أن ال تطرح قضية األ 

ليست إخوهتم  قلية، إنام هم أكثرية، فهل تراهم منفصلون بعضهم عن بعض؟ أأ أقلية وتلك  

 (1)(واحدة؟  اإلسالمية

وبني سبب ذلك،  ثم رضب مثاال عىل تلك املؤامرات، وهي الدعوة النفصال الكرد،  

َر بنقطة أخرى، وهي أن ما ُيطرح من َأنى )  فقال:وهو احلكومات العنرصية الظاملة،   جيب أن ُأذكِّ

يقولون: أعطوا كردستان حقها  يقولون    ..الكرد  البلوش  البلوش    أيضاً ولنفرتض أن  أعطوا 

هم، وهكذا، هذا سببه أن احلكومة التي حكمت إيران كانت ظاملة وألن هذه احلكومات    ..حقِّ

  دائاًم من رشحية واحدة هم الفرس مثاًل، لذلك مل يعطوا الكرد ما حيتاجونه، أو    كانت يف الغالب

أعطوها منقوصة، وكذلك البختياريون أو    كام مل يعطوا البلوش حاجتهم  ، أعطوهم القليلأو  

كان النظام الشاهنشاهي نظامًا طاغوتيًا غري    .. إسالمية كانت تلك أنظمًة غري    .. وسائر األقوام

 ( 2) (إسالمي، ولذلك ظهرت هذه اخلالفات والتمييزات داخل البلد مع األسف

لو  ية الظاملة، واحلكومة اإلسالمية، فقال: )ثم بني الفرق بني تلك احلكومات العنرص

، وكذلك  إسالمية كام أرادها اهلل تبارك وتعاىل وكانت األحوال السائدة    إسالمية كانت احلكومة  
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رها   يف صدر األمر    ، ومثلام كاناإلسالموضع القائمني عىل احلكومة، وكيفية احلكومة كام قرى

د، والقانون يطبق عىل اجلميع بشكل واحد،  فراتنظر احلكومة نظرة واحدة لكل األاإلسالم  

طالب عندما وقع أيب    يف زمن عيل بن   .. املحكمة فيذهبإىل    حكومة تطلب رئيس احلكومة 

أحرَضَ احلاكم    .. خالف له مع أحد الذميني اليهود، فإن القايض الذي عيىنه بنفسه أحرض االمام 

نام حرض كنَّاه القايض احرتامًا له،  وحي  .. يف ذلك العهد، وقد ذهباألمر    يف زمانه، أحرض ويلى 

من آداب    .. فرفض اإلمام ألنى عىل القايض أن يساوي بني اجلميع، جيب أن تكون نظرته واحدة

اخلصمني  اإلسالمالقضاء   ألحد  القايض  ينظر  أالى  الثاين،  أي  من  نظرًا  إفضل  إليهام  ينظر  نام 

الثاين  ..متساوياً  من  أعىل  أحدمها  جيلس  ال  اجللوس  احلكومة  إذا    .. ويف  هذه  مثل  ظهرت 

اإلسالم  وخلفاء  اإلسالم  ئمة  أوآمال  اإلسالم  التي يف آمالنا وطموحاتنا، ويف آمال    اإلسالمية

نا واثق أن هذه االقوال حول حقي وحقك ستزول ألهنم مجيعًا عىل منوال واحد  أمنذ البداية، ف

  .. نطقة أكثر من منطقة أخرىليس من حق احلاكم وويل أمر الزمان أن يعتني بم  .. هلم حق واحد 

ح مكانًا   ..ليس من حقه إعامر جانب من البلد أكثر من جانب آخر ليس من حقه حتى أن يرجى

واإل الشوارع  فيه  يمد  كأن  مكان  مثاًل عىل  هي  إذا    .. سفلت  التي  احلكومة  هذه  مثل  انبثقت 

هذه  سيطرحون  غريهم  وال  العرب  وال  الفرس  وال  الرتك  وال  الكرد  أظن  فال  مطمحنا، 

حينام ال    ..، وكانت جمحفةإسالميةألن احلكومات مل تكن    األمورثريت هذه  ألقد    األمور..

أماكن الرتكمن من صفهان وتركمن وال يكون فرق يف أيكون فرق بني طهران وباوة، وال بني 

  حيث احلكومة والقضاء وتطبيق القوانني وتنفيذ الربامج، يزول داعي القول بأن املكان يف أيدينا 

عوه  ..أيدهيمأو   وهو ساٍر اآلن باضطراب    ..لقد ظهر هذا الكالم بسبب ما كان من ظلم جترى

 (1)(باملعنى الذي نريده إسالميةحتَّى تنبثق حكومة 
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هلم ذكر  البالد    املناهج  ثم  كل  يف  ذلك  بعد  تطبيقها  يمكن  والتي  ستعتمد،  التي 

حتى ال يتصور السادة أن املفروض هو أن تفعل احلكومة املركزية كل ما )  ، فقال:اإلسالمية

تريده، تفعل كل ما تريده مع رشحية، نحن ننوي أن نحيل شؤون كل منطقة وكل مكان ألهايل 

ا هم شؤون اإلعامر وشؤون الزراعة وشؤون البلدية  ذلك املكان، للذين يعينون هناك، ليبارشو

املسؤ  ، مثاًل  بعض  الفرعينيووتعيني  احلكومة  أ وأنا    ..لني  تنبثق  مل  طاملا  للجميع،  هذا  قول 

نريده،  اإلسالمية الذي  م أنتم    بالشكل  ُنقدى ونحن  اعلموا    ..ترغبون  انبثقت  إذا    نه أولكن 

ًا كانسيقول حتى  يومًا، اإلسالمية احلكومة  وسيقول الفرس ليحكم   ..الكرد أنفسهم ليأِت أيَّ

  األمور هل كانت مثل هذه    ..سيقول اجلميع هذا  ..أيضاً وسيقول العرب هذا    .. كائنًا من كان

بأن يعني الناس يف منطقة معينة ألنفسهم شخصًا ما؟ مل يكن اإلسالم مطروحًة أصاًل يف صدر 

ق بني منطقة وأخرى، إالى إذا    ن احلاكممل يك ..جحافإ مثل هذا، ألنه مل يكن ثمة   إذا  حكم يفرى

 ( 1) (وقع االنحراف

( فقال:  هبذا،  املرتبطة  العادل  املسلم  احلاكم  مسؤوليات  ذكر  هذه  ثم  مثل  ظهرت  إذا 

ويؤدىي هذا التكليف اإلهلي، وموظفًا اإلهلي  احلكومة يف بلد ما، فينظر احلاكم بحسب التكليف  

خوانه، ويكون عىل إواحدة لكل أهل البالد، ويعتربهم كلَّهم  بحسب القانون أن ينظر نظرة  

  شاكلة واحدة يف تطبيق القانون عىل احلاكم واملحكوم، ويساوي يف مشاريع اإلعامر ويف كل 

بني مجيع األماكن ويكون عاداًل بني اجلميع، فهل ستقول كردستان يومها إِننا نريد ألنفسنا يشء  

ق احلكومة    ..م رأوا األمرينكذا وكذا؟ إهنم يقولون هذا ألهن مثلام نريده   اإلسالميةيوم تتحقى

يت كردي ليحكم يف طهران،  أوال مانع لدهيم من أن يإخوة  ومثلام يريدها اهلل سيكون اجلميع  

كردستان يف  ليحكم  فارس  احلكومات    .. ويذهب  عن  راضني  غري  أهنم  بسبب  هذه  كل 
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يروا حكومة    ..السابقة يلمسوها اإلسالم  مل  إالى    .. ومل  مل يسمعوا عنها  بل  سمعوا عنها فقط، 

، وهلذا ظهرت تلك اإلسالمية مل يشعروا ما هي احلكومة    .. أخريًا، ومل يكن هلم ذكر قبل هذا

ومصالح    ،األقوال البالد  استقالل  مع  يتعارض  ال  الذي  بالنحو  كالمهم  ُم  نتفهَّ اآلن  ونحن 

  .. ليس احلكم مهاًم لإلسالم..  نحكم  أو  نحن ال نريد أن نحكم، وال نريد أن نجحف  ..الوطن

ةاإلسالم   ( 1) (ُأُخوى

يف صدر  )  ، فقال:اإلسالمثم رضب هلم مثاال عىل ذلك بام وقع يف الصدر األول من  

لغريهم، ويعيشون حياة واحدةاإلسالم   املسلمني مساوين  كبار  اخلليفة    ..كان  فحينام ذهب 

سيطرته، وحينام اقرتبوا حان الدور لغالمه أن يركب  حد البلدان الواقعة حتت  أإىل    الثاين يف سفر

  .. حينام دخلوا املدينة دخلوها عىل تلك احلالة   ..ويمسك هو بعنان الدابة ماشيًا، هكذا ُينقل

الناقة حيدوها وغالمه راكب عليها  بزمام  التي    .. اخلليفة ممسك  وإذا ظهر مثل هذه احلكومة 

قدرته، فهل سيتمنى أحد أن حيكمه واحد من  و اإلسالم  بفضل قوة  اإلسالم  ظهرت يف صدر  

اإلسالم  أهله؟ وهل سيبقى أهل وأجانب أصاًل؟! هل سيبقى حمليون وأجانب؟! هل تطرح يف  

اإلسالم  الكل يف ظالل    .. صاًل قضية هذا حميل وذاك غري حميل؟! لن يعود هنالك حميلى وغري حميل أ

هلذه املدينة، وهذا يذهب لتلك ذاك يأيت    .. بعضهم مثل بعضإخوة  وهم مسلمون ومجيعهم  

يف   متييز  ال  يف    ..أبداً اإلسالم  املدينة،  وال  اإلسالم  ليس  عنرصية،  عصبية  وال  عنرصية 

واأل األمكنة  يف  املوجودة  أن    .. األخرى نظمة  االختالفات  لو  أمتنىى  مثلام اإلسالم  وأنا  حتقق 

وعندها سنخجل نحن  ..سويتجىلى أهنا بال أسا   ..يريد، لتزول كلى هذه األقوال والطروحات

ألسنا مسلمني؟ ألسنا أهل بلد   ..من قوله: أنا تركي   أيضاً لقولنا: أنا فارسى وخيجل ذاك    أيضاً 

مل يتحقق،  اإلسالم  هذه بسبب أن    ..وأنت غريب  واحد؟ ألسنا إخوانًا؟ األخ ال يقول: إنني حميلى 
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وما مل يتحقق   .. اإلسالمية ي والربامج  اإلسالموالعدل    اإلسالميةمل يستطيعوا إقامة احلكومة  

فهذه  اإلسالم كل    األمور ،  يريده  الذي  بالنحو  نعمل  وسوف  حال،  كل  عىل  موجودة 

 ( 1)(الشعب 

خصائص   فيه  حترتم  الذي  املفهوم  هبذا  اإلسالمية  للوحدة  يدعون  نجدهم  وهلذا 

إن عض خطبه: )الشعوب والبلدان والطوائف، ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف ب

ُقوا﴿:  األمر كام ورد يف اآلية الكريمة  ، إن [ 103]آل عمران:    ﴾َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ

القوانني البرشية واألنظمة غري اإلهلية   هذه اآلية الكريمة ال حتض عىل الوحدة فقط، إن كل 

وليس املقصود    ،هو )واعتصموا بحبل اهلل( تدعو إىل االجتامع والوحدة.. ولكن األمر اإلهلي  

وإنام أن تكونوا متفقني عىل االعتصام    ، الرأي وأالتكونوا متفرقني فقط  أن تكونوا متفقني يف 

إن األنبياء مل يبعثوا ليجمعوا  .. بحبل اهلل مجيعًا وهو طريق احلق واالنتباه إىل احلق والتمسك به

وراء    ق وهو الطريق الذي يبدأ من الطبيعة إىل ما الناس يف أمورهم بل ليجمعوهم يف طريق احل

الطبيعة وينتهي يف أماكن النستطيع نحن البرش دركها بقوانا العقلية، فإذا اتفق اجلميع وساروا 

 (2)سيتمكنون من إدارة أمور الدنيا واآلخرة سوية(  ـ  طريق احلقـ يف هذا الطريق 

إنى  ان رغم كثرة أعدائها، فقال: )ورضب هلم املثل عىل ذلك بام حصل من انتصار إلير

رس انتصاركم يكمن يف توجهكم اإلهلي.. بمعنى أن أبناء الشعب اإليراين مجيعًا كانوا يطالبون  

باإلسالم وهذا هو )االعتصام بحبل اهلل(، فاإلسالم هو )حبل اهلل(.. إن وحدة الصف والسري  

رص، إذ جعلنا ننترص يف مواجهة القوى معًا يف طريق واحد، وهو طريق اهلل، هو ما هدانا إىل الن 

السابق ومن ورائه   الشاه  يمتلكها  التي كان  العظيمة  القوة  الداخل واخلارج، أي  الكربى يف 
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القوى األخرى دون استثناء تقريبًا، بام يف ذلك الدول العربية والقوتني العظميني.. كام أن الشاه  

ة التي كانت هلا مصالح معه، مجيعهم وقفوا  نفسه كانت لديه قوة شيطانية وكافة القوى العاملي

 ( 1) (إىل جانبه وكانوا يريدون بقاءه، ولكنهم مل يستطيعوا

إن  وقال يف خطاب آخر ـ يتحدث فيه عن أمهية الوحدة واملؤامرات املحاكة ضدها ـ: )

إليه  ودعا  القرآن  ه  أمرأكدى يف    .. الوحدة  اإلسالم  إىل  الدعوة  إن  املسلمني،  أئمة  إليه  دعا  كام 

أن يكون اجلميع متفقني معًا يف كلمة اإلسالم وأن يعيشوا يف    ىأساسها دعوة إىل الوحدة بمعن 

األخرية  الفرتات  هذه  يف  خاصة  تتحقق  مل  الوحدة  هذه  فإن  تعلمون  كام  لكن  حيث    راحة.. 

ذل يف  األساس  وكان  اخلالفات  دائرة  اجلموع وسعوا  هذه  أن  لو  أدركوا  قد  خرباءهم  أن  ك 

اإلسالمية اقرتبت من بعضها وتالمحت فإن أية قوة التستطيع مواجهتهم والتتمكن أية قوة أن  

املشؤ ألهدافهم  وجدوه  الذي  والطريق  عليهم..  مجيع و تسيطر  بني  اخلالف  إجياد  هو  مة 

ن فيها خالفات وإن قلت اليوم  الفئات.. عندما تذهبون إىل أي مكان أو أي مدينة تالحظون بأ

ففي    الفئات املختلفه يف كل مدينه أو يف كل حيى خالفات..   ىولكنها موجودة لقد كانت لد 

قضية عاشوراء التي جيب أن تكون أساسًا للوحدة كنا نشاهد أن مواكب العزاء يف املدن املقدسة  

ثانيًا إن هناك عوامل دخلت  حتدث بينها خالفات وكان ذلك يدل عىل أننا أوال مل نبلغ الرشد و

يف كل مكان حتى يف مواكب العزاء بحيث أن مواكب العزاء التي من املفرتض أن تكون جمتمعة  

فهذه املواكب كانت بينها خالفات كانت    ..حتت لواء اإلمام احلسني تتنازع فيام بينها وتتقاتل 

وؤت املدن  يف  هبا  مترى  كنت  فعندما  األحياء..  بني  خالفات  إىل  الكبريدي  املدن  تر   ة يف   ىكنت 

اخلالفات التي اختلقوها بينهم.. فكانت هذه اخلالفات بني رجال الدين فيام بينهم وبني الناس  

كان  يعملونه  كانوا  يشء  لكل  اخلالف  يسبب  كان  حزبًا  يؤسسون  كانوا  فعندما  بينهم..  فيام 
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اد اخلالفات وعدم  جيإألجل هذا ألمر وكان سببًا للخالفات وكانت أمورهم كلها هتدف إىل  

االحتاد.. وكان ذلك قد نجح حتى يف أعىل مستويات رجال الدين وأعىل مستويات املثقفني..  

أننا أدركنا اليوم مجيع  فاخلالفات التي كان جيب عليهم حلها أصبحوا طرفًا فيها وإنني أظن 

الوعي السياس  حيث ازداد  ،  القضايا كام أن الناس أدركوا ذلك وهذا بربكة الثورة اإلسالمية

عند عامه الناس.. إن وعيهم السياس اليوم أصبح بحيث أهنم يتدخلون يف األمور وهم كانوا  

النساء    بعيدين عنها وإن مجيع رشائح الشعب تدرك األمور  الوعي كانت  وهي يف حالة نمو 

شؤون مجيع  عن  مراعاة  خارجات  مع  الئق  بشكل  اآلن  دخلن  ولكنهن  املوازين   املجتمع 

 ( 1)لدهين موجود( ء ة فلدهين حمارضات وإعالم وكل يشالرشعي

إن رجال الدين هم الذين  ثم حتدث عن دور العلامء يف حتقيق الوحدة اإلسالمية، فقال: )

روا هذه األمور سمح   الـ  فإذا صلح رجل الدين صلح كل يش وإذا فسد العامِل    ؛ جيب أن يقدى

 (2)فسد العامَل إن هذا هو الواقع(ـ اهلل 

مجع من الطلبة واإليرانيني  آخر ـ قبل انتصار الثورة اإلسالمية ألقاه عىل    خطاب وقال يف  

يمكن تشبيه املجتمع اهلادف الذي يبغي الوصول إىل نتيجة، بقطرات  ـ: )   املقيمني يف اخلارج

منفصلة   ولكنها  القطرات موجودة  من  مليارات  أن  افرضوا  والبحر..  والسيل  واألهنار  املاء 

بعض ومبعثرة قطرة قطرة، فال أثر هلا، فإذا اجتمعت القطرات وكونت جدواًل، فال    بعضها عن

اتصلت هذه إذا    يمكن هلذا اجلدول أيضًا أن يقوم بعمل مهم وكذلك اجلداول األخرى، أما 

فعندما كان عىل شكل قطرات كانت قدرته بمقدار   اجلداول وكونت هنرًا كبريًا تزداد قدرهتا..

يمكنها   وال  أي قطرة  هنرًا،  كونت  ببعض  بعضها  وباتصال  اآلن  أما  واحدة،  ورقة  تبلل  أن 
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فعندما  القطرات،  تلك  عدد  مع  تتناسب  متوحدة  قدرة  وظهرت  الصغرية  القوى  اجتمعت 

حيانًا، ولكنها أاجتمعت كانت النتيجة جمموعة تلك القطرات ويمكن أن تكون قدرهتا أكثر  

أو   مع ذلك قدرة حمدودة وهي بمقدار تستطيع أن  سالت يمكن أن تشكل  إذا    تبلل األرض 

قشة..  ك  حيرى صغريًا  هذه   جدواًل  من  تكونت  التي  الصغرية  اجلداول  هذه  اجتمعت  ما  فإذا 

القطرات وكونت سياًل، تصري قدرة كبرية، يصري هذا السيل عارمًا يمكن أن يقتلع األشجار  

ببعض وكون اتصلت هذه األهنر بعضها  القدرة وهيدم عامرات هبياجه! وإذا  تكون  ت بحرًا، 

إن جمتمعنا هو كذلك، فإذا كان مائة مليون كلُّ لوحده، فال يستطيع هذا املجتمع ..  عظيمة جدًا!

، فقدرة الفرد الواحد حمدودة جدًا، وال يمكنه عمل يشء  يشء املكون من مائة مليون، عمل  

 يشاركوه يف ذلك، أمكنه  وإذا فرضنا أن جمموعة شاركته يف الرأي، غري أن بقية األفراد مل   مهم.. 

  خرى، حتبط األعامل، أ عارضته مجاعة  إذا    إجراء أعامل حمدودة لعدم وجود معارض له، ولكن

فال هو يصل إىل هدفه وال تصل تلك اجلامعة إىل هدفها! حتى إن اجتمعت مائتا جمموعة، فال 

 ( 1) يمكنها الوصول إىل اهلدف لوجود هذه املعارضات(

إن مليارًا من املسلمني  املسلمني، ودور الفرقة يف ذلك، فقال: ) حتدث عن ضعف  ثم  

مليون  املائتي  هؤالء  ألن  نسمة  مليون  مائتي  من  مؤلفة  عظمى  قوة  هيمنة  من  اليوم  يعانون 

منهم   كاًل  إن  بل  فقط  متفرقني  فليسوا  نسمة  مليار  من  املتكون  املجتمع  هذا  أما  متحدون، 

ثال، نجد أن عالقاهتا مع جرياهنا ليست عىل ما يرام..  لنأخذ إيران كم  .. يعارض اآلخر أيضاً 

وأن ما نجده سائدًا بني هذه البلدان اإلسالمية التي ختتلف اختالفًا شديدًا فيام بينها يؤدي أحيانا 

إىل احلرب، ليس بوحي الصدفة انام هو نتيجة ختطيط القوى العظمى، إهنم يدفعوهنم إىل التنازع 

ه القوة املتكونة من مليار نسمة بزمام األمور، وتضيق األرض عليهم  والتفرقة، كي ال تأخذ هذ
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إن القوى العظمى تفرقهم، كي يكون هلذا منهج، ولذاك منهج آخر،  ..  وتتغلب عليهم مجيعاً 

فيكون لكل واحد منهم مسري خاص به ويعارض اآلخرين ويتنازعون ويتقاتلون.. وذلك إما 

بسبب جهلهم وعدم اطالعهم، فلم يتمكنوا من التفاهم    خليانة رؤساء البلدان اإلسالمية، أو 

لوا باحتادهم بحرًا هائجًا حيطم ما يعرتضه(  (1)ومن أن يشكى

( فقال:  املسلمني،  قضايا  مجيع  حل  يف  اإلسالمية  الوحدة  دور  عن  حتدث  إنكم  ثم 

البلدان العر بية  تالحظون كيف أن عددًا قلياًل من الصهاينة يف فلسطني قد أخضع عددًا من 

لقد مضت   مليون نسمة!  مائة  أكثر من  يكونون  يستطيع عمل يشء وهم  وبعضها اآلخر ال 

رايض فلسطني وهذا التعداد من العرب يف البلدان العربية ال  أسنوات وإرسائيل قد اغتصبت  

يملكون القدرة عىل اسرتجاعها! يقولون إن أمريكا تدعمها، ال! أنتم عاجزون وغري الئقني!  

د م مريكا وال أوروبا وال أي جهة أخرى عمل يشء، بل إن أ ائة مليون عريب فال تستطيع  فإذا احتى

الذي يعمله أولئك هو أهنم ال يسمحون هلؤالء باالحتاد، وإذا ما آنسوا أن الدول العربية تبغي  

مثاًل برئيس مجهورية مرص إىل أمريكا ويعقدون  يقومون بام يفشل احتادهم! فيذهبون  االحتاد 

ية ويذهبون به يف طريق ال يسلكه اآلخرون، كام يذهبون بآخر يف طريق غري طريق معه اتفاق

اآلخرين أيضًا، وهذا لعدم فهمنا وعدم لياقتنا نحن املسلمني، مما جعلنا أرسى هبذه الصورة  

 (2)وحتت نفوذ اآلخرين!(

ثم رضب هلم املثل عىل ذلك بإيران، وكيف كان تأسيس األحزاب املتناحرة سبب يف  

) ت فقال:  واالستبداد،  امللكية  مليون  قوية  وثالثني  مخسة  من  تتكون  التي  إيران  أنتم  الحظوا 

ال تظنوا أن األحزاب التي    .. نسمة، فإذا تقرر أن يعمل كل بمفرده ال يستطيعون عمل يشء 

 

 .151، ص: 4، ج املصدر السابق( 1) 

 .151، ص: 4، ج املصدر السابق( 2) 



368 

 

وكونت   اجتمعت  مجاعة  وأن  املصادفة  قبيل  من  الدستورية كان ظهورها  احلركة  بعد  نشأت 

إهنا  ال،  حزب    حزبًا!  كل  يعادي  ولكي  إيران  باحتاد  يسمحوا  ال  كي  شيطانية  خطة  كانت 

هذا هو أحد الطرق التي يستفيد منها الغرب وأمريكا والسوفيت من ثرواتنا وبلداننا ..  اآلخر! 

من خالل افتعاهلم االختالفات داخل املجتمع بطرق شتى، املجتمع الذي جيب أن يكون له  

فيثريون اال يرتقي،  األتراك والفرس  اعتباره وأن  املختلفة واحلرب بني  املذاهب  ختالف بني 

واألكراد وغري األكراد والبلوش وغري البلوش، فيشتتون البالد التي جيب أن تتحد، وتدفع كل  

مجاعة لتسلك طريقًا، وهبذه االختالفات املوجودة يف داخل املجتمع والتي ال تسمح له بالرقي،  

ولئك فينهبون النفط والغاز وكلى ما هو موجود، وال يوجد يرضب هؤالء بعضهم بعضًا ويأيت أ

ه بكلمة! ألنه ال يوجد تفكري واحد، فاألفكار خمتلفة ومتشتتة! هذه صورة من صور   من يتفوى

ة، إن هناك خمططًا الجياد فاالختالفات التي يثريوهنا داخل جمتمعنا وليست هي من باب الصد

 (1)هذه االختالفات!(

مر ال يتوقف عند ذلك، بل إن املتآمرين عىل الوحدة اإلسالمية يفتعلون  أن األوذكر هلم  

التناحر واخلالف، فقال: ) ليحدثوا  هناك نموذج آخر، وهو أن آخرين خيتلقون  أي مشكلة، 

تساعدهم   وقد  ـ  املسلمني  اجتامع  شهري  ـ  حمرم  وشهر  رمضان  شهر  حلول  قبل  موضوعًا 

يف  فعلوه  ما  رأينا  لقد  ذلك!  عىل  )الشهيد  احلكومة  كتاب  حول  األخرية  الثالث  أو  السنتني   

اخلالد( فقد قام اصحاب املنرب واملحراب من جهة وأهايل السوق من جهة، ورصفوا أيامهم يف  

وابتلع  طمأنينة  بكل  جاللته  وجلس  قواهم،  وهدروا  أيامهم  وسائر  وحمرم  رمضان  شهري 

أن حتطم السد الذي أنشأه حممد   فاملنابر التي جيب.. رسى دعائم حكمه! أأموال هذا الشعب و

هدرت ورُصفت مجيع القوى حول كتاب )الشهيد  أرضا ليحول دون تقدم اإلسالم والبالد،  
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جاؤوا بيشء   ذلك  وبعد  ذلك!  يتابعون  اآلن  هم  وها  قواهم عدة سنوات،  اخلالد( وهدروا 

حول من آخر.. قتلوا املرحوم شمس آبادي رمحه اهلل، وأضاعوا وقت الناس سنة يف البحث  

ال حيدث هذا من دون ختطيط، إن ذلك خمطط بدقة! فهم يقومون بمثل  ..  قتل شمس آبادي؟

هذه األعامل عندما جتتمعون وتتحدون وخيافون مما سيحدث.. وعندما متيض عليه مدة، يأتون 

بأمر آخر! فكم هدروا قوانا اإلسالمية يف قضية )عيل رشيعتي( وأثاروا النزاع بيننا وحطموا  

القوى بإثارة االختالف بني أهل املنابر! وال تزال هذه االختالفات موجودة أيضًا وأدت  مجيع  

جيب عىل جيل الشباب أن يستيقظوا وينتبهوا إىل  ..  صليون بنوم هنيء! إىل أن ينعم األعداء األ

مريكا عدة آالف، فإذا سارت هذه املجموعة نحو  أاخلطط الشيطانية، إنكم اليوم يف أوروبا و

فرادها مجيعًا لتنفيذ خطة واحدة،  أواحد ويعمل    عامهلا متناسقة وهلا نظام أحد وكانت هدف وا

أنه ال يوجد مثل ذلك، بل وهناك االختالفات  إأمكنها   نجاز كثري من األعامل، ومما يؤسف 

أيضًا! ليس الوقت اآلن وقت اختالف عىل هذه القضايا اجلزئية! فهذا يشبه حدوث زلزال يف  

ا  ر  وتدمى الزلزال  مدينة  وسيقتل  الفالنية  القضية  حول  وتتناقشون  جتلسون  ذاك  وعند  لبيوت 

 ( 1) (اجلميع عندئذ!

وكيفية   اإلسالمية،  بالوحدة  املرتبطة  اخلطب  من  الكثري  اخلامنئي  لإلمام  نجد  وهكذا 

حتقيقها، وكيفية مواجهة املؤامرات االستكبارية التي حتاك ضدها، ومن األمثلة عىل ذلك قوله  

ق االحتاد إذا    .. الوحدة هي القضية الرئيسة: )يف مؤمتر الوحدة اإلسالمية يف بعض خطبه   حتقى

لمني بشكل واقعي وباملعنى احلقيقي فسوف ُتعاَلج معظم مشكالت املسلمني.. وعلينا بني املس

مجيعًا أن نسعى، وجيب علينا نحن أيضًا أن نسعى حتى تتقرب القلوب من بعضًا إن شاء اهلل،  
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 (1)تقربت القلوب من بعضًا تقاربت األيدي واألعامل تبعًا هلا(إذا   وليس األلسن فقط.. 

ع حتدث  أن  قال:  وبعد  توحده،  دون  حتول  التي  واملؤامرات  اإلسالمي،  الواقع  ن 

الِحُظوا مشاهد صدر اإلسالم، فهي نامذج لنا.. ال أريد االدىعاء أنى مجيع أحداثنا ُتشبه بصورة )

ت، لكنى صدر  زات واألشكال قد تغريى ، واملحفى عينية أحداث صدر اإلسالم، ال، فالعامل قد تغريى

دة  وفنىية ومندجمة ُيمكن أن ُنشاهد يف أجزائها اجلوانب املختلفة لتاريخ   اإلسالم لوحة جد معقى

ة اإلسالمية إىل يومنا هذا وإىل األبد.. فأيى جزء من هذه األجزاء الحظه املرء وطابقه  إذا    األمى

َوإِْذ َيُقوُل  ﴿الِحظوا أنى هناك نوعني من األفراد يف مواجهة األعداء   مع زمانه أمكنه أن َيفهم..

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُه إِالَّ ُغُروًرااملُْ  َوإِْذ َقاَلْت َطائَِفٌة ِمنُْهْم َيا َأْهَل    نَافُِقوَن َوالَّ

  .. هذه نظرة ورؤية يف مواجهة هذه األحداث   [ 13ـ    12]األحزاب:    ﴾ َيْثِرَب اَل ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا

أخرى نظرة  َوَرُسوُلُه  ﴿ تقول:    وهناك  اهللَُّ  َوَعَدَنا  َما  َهَذا  َقاُلوا  اأْلَْحَزاَب  املُْْؤِمنُوَن  َرَأى  َوملََّا 

إِياَمًنا   إِالَّ  َزاَدُهْم  َوَما  َوَرُسوُلُه  اهللَُّ  وكاِل    .. وهذه بدورها نظرة  [ 22]األحزاب:    َوَتْسلِياًم﴾َوَصَدَق 

حل تعودان  كالمها  واحدة..  حادثة  يف  يرى النظرتني  حينام  الناس  بعض  األحزاب..  ادثة 

ا َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُه إِالَّ ُغُروًرا﴾، وبعضهم اآلخر حينام يرى األحزاب   األحزاب يقول: ﴿مَّ

هذا   .. يقول: ﴿َهَذا َما َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم إِالَّ إِياَمًنا َوَتْسلِياًم﴾ 

.. وهو يشء ُيظِهر وضعنا احلايل، فنحن لدينا نوعان من األفراد، نوع من األفراد حينام  يشء مهمى

الوافرة،  وأمواهلا  واإلعالمية  والدبلوماسية  العسكرية  وقدراهتا  أمريكا  هيمنة  خيافون    يرون 

اد موجودون ويقولون ال نستطيع فعل يشء، فلامذا هندر طاقاتنا دون فائدة؟ ومثل هؤالء األفر

اآلن، وكانوا موجودين يف زمن ثورتنا.. لقد واجهنا أفرادًا من هذا القبيل كانوا يقولون: ملاذا  

بعض   هم  هكذا  القضيىة..  وَأهنوا  األدنى،  باحلدى  اقنعوا  سيىدي؟  يا  فائدة  دون  نفسك  جُتِهد 

 

 .52، ص 2011( خطابات اإلمام اخلامنئي 1) 



371 

 

تع  الناس..  ُيقارنون قدرة العدوى بقدرة اهلل  اىل، وَيَضعون وبعضهم اآلخر ليسوا كذلك، فهم 

ون أنى العدوى تافه بشكل مطلق وليس بيشء،   عظمة العدوى مقابل عظمة اخلالق، وعندها سرَيَ

، لقد َوَعَدنا اهلل   ًا وصدقًا، وحيسنون الظنى بالوعد اإلهلي.. هذا مهمى ون الوعد اإلهلي حقى وسيعدى

َلقَ ﴿تعاىل:   اهللََّ  إِنَّ  ُه  َينرُْصُ َمْن  اهللَُّ  نَّ  قاطٌع وأكيد  [ 40]احلج:    َعِزيٌز﴾ ِويٌّ  َوَلَينْرُصَ إذا    ..هذا وعٌد 

أحسنىا الظنى بالوعد اإلهلي سوف نعمل بطريقة معيىنة، وإذا أسأنا الظنى بالوعد اإلهلي فسوف  

الباري تعاىل الذين ُيسيئون الظنى باهلل فقال:    .. نعمل بطريقة أخرى ص  َب  ﴿ ولقد شخى َوُيَعذِّ

 َوَغِضَب  املُْنَافِِقنَي َواملُْنَافِ 
ِ
ْوء  َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّ

ِ
ْوء َكاِت الظَّانِّنَي بِاهللَِّ َظنَّ السَّ كِنَي َواملرُْْشِ َقاِت َواملرُْْشِ

َوَساَءْت   َجَهنََّم  هَلُْم  َوَأَعدَّ  َوَلَعنَُهْم  َعَلْيِهْم  َظنَّ   [ 6]الفتح:    َمِصرًيا﴾اهللَُّ  بِاهللَِّ  ﴿الظَّانِّنَي  هؤالء 

  ﴾
ِ
ْوء أيضاً السَّ اليوم  ك  ..  موجودون  التحرى عن  ويعجز  يقعد  اإلنسان  جيعل  باهلل  الظنى  سوء 

م  (1)(والسعي والعمل.. وإذا أحسنىا الظنى باهلل عندها يمكننا أن نتقدى

جيب أن ال تكون  ثم بني دور اجلانب العاطفي بني املسلمني يف حتقيق وحدهتم، فقال: )

لشعور بالتعاطف والتضامن بني الشعوب األثر  هناك فوارق بني الشعوب.. جيب أن يكون ا

يكون حزينًا  وحينام  الشعوب،  باقي  له  تفرح  يفرح شعب  اإلسالمية.. حينام  للوحدة  األول 

حتزن له باقي الشعوب.. وحينام يكون يف مأزق يرى اآلخرون أنفسهم أنى هلم نصيبًا يف ذلك 

تون إليه؛ هذا هو واجبنا.. وهو ما املأزق، وحينام يستنرصهم شعب هيبى اآلخرون لنرُصته ويأ

أنى   ونعتقد  منه،  يقني  وعىل   ، اإلهليى الوعد  هبذا  مؤمنون  إنىنا  م..  ويتقدى حيصل  ِذيَن ﴿سوف  الَّ

([ 69]العنكبوت:   ﴾َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا   (2).. وأنى اهلل تعاىل سُيعني املؤمنني بال شكى

ثم حتدث عن استعامل األعداء كل وسائل التفريق بني املسلمني، ودعا إىل مواجهتها،  
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كلىنا جيب أن نعرف قدر هذه اجللسات واالجتامعات.. تقاُرب القلوب هذا مهمى جدًا..  فقال: )

الرتكيز   اليوم  اإلسالم  أعداء  يريد  أمور  والشيعة  السنىة  ورصاعات  والشيعة  السنىة  مسائل 

ثون حول التسنُّن ال يؤمنون بالسنىة وال  عليها.. إنى   ثون حول التشيىع والذين يتحدى الذين يتحدى

بعظامء  وال  بعلامء   بالشيعة  وال  جيب    اإلسالم  أخرى..  أهداف  هلم  إنىام  املعارصين،  اإلسالم 

التغلىب عىل كلى هؤالء، وتأمني الوحدة، وستكون الوحدة إن شاء اهلل رصيدًا ودعامة النتصار  

(العامل ا  (1)إلسالميى

، وهو املؤمتر املتزامن كل سنة  لوحدة اإلسالميةآخر لمؤمتر  وقال يف خطاب آخر، ويف  

) ذكرى مولد رسول  مع   املحرتمني  :  السعيد والعظيم جلميع احلارضين  العيد  أبارك هذا 

ول اإلسالمية،   الدى ول، وسفراء  الدى باقي  املكان من  فونا يف هذا  الذين رشى اء  والضيوف األعزى

ة وثباهتم عليه..   وكذلك جلميع أبناء شعب إيران العظيم الذين أثبتوا بالعمل حبهم ملقام النبوى

يستشعرون وحدهتم وانسجامهم حول حمور   الذين  ة اإلسالمية  األمى أبناء  أهنئ مجيع  كذلك 

عيد لكلى أحرار العامل، وذلك أل  نى االسم املبارك لنبيى اإلسالم.. وأبارك أيضًا هبذا العيد السى

اء مولده العظيم هي يف احلقيقة ُبرشى لكلى   النبيى والربكات اإلهليىة احلاصلة جرى ُبرشى مولد 

ة والعدالة والوصول إىل القيم اإلهليىة السامية  يى  (2) ( أحرار العامل، ولكل الذين يسعون خلف احلرى

إنى  )  يف حتقيق الوحدة بني املسلمني، فقال:   ثم حتدث عن دور االرتباط برسول اهلل  

ة ارتباطنا القلبيى بالنبيى  د االحتفال ليس كافيًا، ففي الدرجة األوىل جيب أن نزيد من قوى ..    جمرى

م   ة ارتباطه املعنويى والقلبيى والعاطفيى بالنبيى املكرى وجيب عىل العامل اإلسالميى أن يزيد من قوى

. أولئك الذين ختفق قلوهبم  يومًا بعد يوم، فهذه هي القضيىة املشرتكة بني مجيع مسلمي العامل.
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االرتباط   القضيىة: وهي  يعتمدوا عىل هذه  أن  ة اإلسالمية جيب عليهم  األمى تشكيل  من أجل 

س  رجة األوىل أن يكون العزم عىل اتىباعه   املعنويى والعاطفيى بوجود النبيى املقدى .. أي يف الدى

يىة.. ففي اآليات القرآنية الكريمة تمى التفصيل بشأن أخالق النبيى    يف مجيع األمور وبصورة جدى

    ..وسلوكه السياسى وطريقة حكمه ومشاعره جتاه النىاس، سواًء كانوا مسلمني أم غريهم

حابة األجالء وسلوكهم يدلى عىل تلك اجلىهة التي ينشدها اإلسالم والنبيى يف قضيىة   فرتبية الصى

نطبىق هذ أن  ة اإلسالمية وتربيتها.. جيب علينا  األمى د  تعليم  األمور يف حياتنا وال يكفي جمرى ه 

 ( 1) القول والكالم(

تكن   مل  والتي  للمسلمني،  حصلت  التي  الكثرية  التطورات  بشأن  التفاؤل  إىل  دعا  ثم 

قت األرضيىة اليوم هلذه القضيىة.. فالصحوة اإلسالمية واقٌع قد  تالحظ سابقا، فقال: ) لقد حتقى

اإل أعداء  هيمنة  من  متامدية  عقود  فبعد  املجتمعات  حصل..  عىل  املسلمني  وأعداء  سالم 

اإلسالميةـ  سواء بصورة االستعامر املبارش أم بصورة االستعامر اجلديد، واالستعامر غري املبارش  

سواء بصورة اهليمنة الثقافية أم التسلىط االقتصاديى أم اهليمنة السياسيىة ـ فبعد كلى هذه السنني  

املس الشعوب  فيها  عانت  التي  الغربية  املتامدية  للسلطات  اهلائلة  الضغوطات  من  لمة 

اإلسالمية   واليقظة  الصحوة  نواة  تفتىحت  بلداهنم،  عىل  واألمريكية  األوروبية  واحلكومات 

هتم   ونمت تدرجييًا وها هي اآلن تظهر نفسها.. يشعر أبناء العامل اإلسالميى اليوم أنى طريق عزى

ق مجيع األمنيات  ووسيلة رفعتهم واستقالهلم مها اإلسالم.. فبربكة   تتحقى أن  اإلسالم يمكن 

.. وبربكة اإلسالم يمكن للشعوب اإلسالمية أن تقف   الوطنيىة أليى شعب يف العامل اإلسالميى

يف مقابل اهليمنة الغربيىة وتكربُّ حكوماهتا، ويف مواجهة تسلىطهم الظامل ويف مقابل استغالل هذه 

واستكبارها.. الغربيىة  اليوم هذه   والغرب جمربٌ   احلكومات  تشاهدون  أنتم  ها  الرتاجع..  عىل 
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.. لقد حدث هذا األمر قبل أكثر من ثالثني سنة يف إيران، وها أنتم   التىجربة يف العامل اإلسالميى

االنتصار..   نحو  ك  تتحرى فاألقدام  أفريقيا..  شامل  ويف  اإلسالميى  العامل  يف  اليوم  تشاهدونه 

ف يقظني  دمنا  ما  لكن  مشاكل،  يوجد  أمام  وبالطبع  ًا  سدى توجد  أن  يمكن  ال  املشاكل  هذه  إنى 

القرآن:   َأًذى﴿ طريقنا.. يقول  إاِلَّ  وُكْم  َيرُضُّ يؤذون وخيتلقون   [ 111]آل عمران:    ﴾ َلْن  م  إهنى أجل 

عاب، لكن ًا أمام  إذا    الصى ك لن يمكنهم أن يوجدوا سدى رنا التحرى لنا عىل اهلل وقرى ما عزمنا وتوكى

ا بربكة اإلسالم قادرة عىل   طريقًا.. ها هي الشعوب اإلسالمية اليوم قد استيقظت، تستشعر أهنى

جه الشبكة الصهيونيىة الفاسدة املهيمنة  أن تثبت كلمتها يف مقابل أعداء العامل اإلسالميى ويف و 

عظيمة   قيمة  االنتصارات  فلهذه  الغربية..  الدول  سياسات  َكثرَِيًة  ﴿ عىل  َمَغانَِم  اهللَُّ  َوَعَدُكُم 

َل َلُكْم َهِذهِ  قـ     ،[ 20]الفتح:    ﴾َتْأُخُذوهَنَا َفَعجَّ َوَكفَّ َأْيِدَي   ﴿فهذا قسٌم من الوعد اإلهلي الذي حتقى

اًطا  النَّاِس َعنْ قه    ..[ 20]الفتح:    ُمْسَتِقياًم﴾ ُكْم َولَِتُكوَن آَيًة لِْلُمْؤِمننَِي َوهَيِْدَيُكْم رِصَ إنى كل انتصار حيقى

عايات واإلعالم واألساليب اخلبيثة ُيعدى بشارة وعالمة إهليىة   أيى شعب يف مواجهة األعداء والدى

انيىة ﴿َولَِتُكوَن آَيًة﴾ بحيث إنىكم   (1)(كتم ستصلون إىل نتيجة حترى إذا  وآية ربى

( فقال:  املسلمني،  بني  الفرقة  لبث  املستكربين  مؤامرات  عن  حتدث  العامل  ثم  هو  ها 

اء ـ   اإلسالميى اليوم يف مواجهة مؤامرات األعداء.. أقول لكم أهيا اإلخوة واألخوات األعزى

ل به العدوى اليوم ملواجهة الصحوة اإلسالمية هو    أكنتم إيرانيني أو غري ذلك ـ: إنى أهم ما يتوسى

إجياد اخلالفات، فيجعل املسلم يقف مقابل املسلم، وجيعل املسلم يقتل أخاه املسلم، ويشغلهم  

يشء  فأيى  ببعض..  املسلمني    بعضهم  يشغلوا  أن  من  اإلسالميى  االستقالل  ألعداء  أفضل 

ل الذي انترصت فيه الثورة اإلسالمية يف إيران ، اتىبع هذا العدوى ببعضهم بعضًا؟ فمنذ اليوم األوى

سياسة إثارة اخلالفات بني شعبنا وداخل بلدنا.. لكنى اجلمهوريىة اإلسالمية وقفت بحزم قاطع 
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ول اإلسالمية، لكن  مقابل هذه القضيىة.. وقد عملوا عىل اخلالفات املذهبيىة عىل مستوى الدى

ث إمامنا اجلليل عن اجلمهوريىة اإلسالمية رفعت راية الوحدة اإلسالمية.. هذا ما أعلنىاه،   وحتدى

ر يف زمن اإلمام وما بعده: أننا نؤمن باأل د شعب إيران وكرى ات، وأكى ات ومرى خوة  هذا األمر مرى

 ( 1) (اإلسالمية

ب السارية  اخلالفات  من  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  موقف  عن  حتدث    نيثم 

( فقال:  مواجهتها،  إىل  ودعوهتم  أيى  املسلمني،  نرفض  هي  إنىنا  وهذه  املسلمني..  بني  شقاق 

النقطة املقابلة متامًا ألعامل األعداء الذين يستغلىون أيىة ظاهرة صغرية من أجل إجياد اخلالفات  

بني املسلمني.. لو نظرتم لرأيتم اليوم كيف أنى سياسة أعداء الصحوة اإلسالمية يف بلدان شامل  

ة االستكبار، أن جيعل اجلميع يتنازعون  إفريقيا هي عبارة عن إجياد اخلالفات.. هذه هي سياس

عالج هذا املرض هو شعور الوحدة بني املسلمني، فعىل الشعوب املسلمة أن تتىحد   ويقتتلون.. 

بني   أو  بلد  كل  داخل  بعضًا  لبعضهم  أيدهيم  وا  ويمدى اجلميع  يتعاضد  أن  جيب  بينها..  فيام 

املختلفة دة واألجنحة  املتعدى املختلفة واملذاهب  الفكرية  اجلامعات  .. وأن ال جيعلوا اخلالفات 

نوا من  كاهتم األساسية، كي يتمكى والعقائدية والسياسيىة والسالئقية واحلزبية حاكمة عىل حترى

إجياد   أجل  احليل من  أنواع  يستعملون  ، فال طريق سوى هذا.. ها هم  العدوى مقابل  الوقوف 

ام بينهم تصبح قضيىة فلسطني عىل اخلالفات وأنتم ترون.. عندما ينشغل املسلمون باخلالفات في 

ش عندهم قضيىة الصمود مقابل سياسة االستكبار والنهب األمريكي  اهلامش، وكذلك تتهمى

 ( 2)(والغريب، اللذين جيدان عندها فرصًة لتنفيذ خمطىطاهتم 

ثم رضب هلم بعض األمثلة عىل ذلك بام جيري يف بعض بالد العامل اإلسالمي، فقال:  
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أنى ) اليوم  شعوهبا    يشاهد  عىل  اهليمنة  أجل  من  إفريقيا  يف  جديدة  بحركة  بدأوا  قد  الغربيىني 

دًا إىل ساحة حياهتم.. فعندما تشتعل نريان اخلالفات جيد العدوى فرصة لتنفيذ كلى   وللعودة جمدى

ة االختالفات، وترون كيف   ما يريد.. أنتم ترون أيىة فجائع يصنعون يف جارتنا باكستان بحجى

النىاس   بصورة يتقاتل  الشعب  صوت  خيمدون  م  أهنى كيف  وتشاهدون  سوريا..  يف  بينهم  فيام 

كاملة يف البحرين، وهم يقاطعون شعبًا من مجيع اجلىهات، ويف مرص ويف املناطق األخرى كيف  

ة   ا سياساٌت يمكن أن نجد هلا دوافع شخصيىة واعتقاديى جيعلون الشعب يتواجه فيام بينه.. إهنى

.. عند األشخاص، لكنىها عىل  م شخصًا    صعيد التخطيط الكامل هي خطىة العدوى إنىني ال أهتى

ذ خطىة العدوى عاملًا وعامدًا، لكنىني أقول قطعًا ويقينًا: إنى كلى حركة اختالفية بأيى  دًا بأنىه ينفى حمدى

ده العدوى   شكل كانت: بني الشعوب املسلمة، أو بني أبناء أيىة دولة، هي لعٌب يف امللعب الذي حدى

والدينيىة  وهي   السياسيىة  النىخب  ية،  بجدى الوحدة  قضيىة  نأخذ  أن  جيب   .. العدوى هلذا  إعانة 

يأخذوا قضية   أن  بلدنا  بالدرجة األوىل.. وعىل اجلميع يف  واجلامعيىة واحلوزويىة يف كلى مكان 

يىة.. فإجياد اخلالفات املذهبيىة بني اجلامعات املسلمة املختلفة هو خطٌر كبري.. ل  و  الوحدة بجدى

من  سيكون  إمخادها  فإنى  مكان  أيى  يف  املذهبيىة  اخلالفات  نريان  يشعلوا  أن  األعداء  استطاع 

واملجاهدة  باملبادرة  إال  ق  يتحقى ال  وهذا  حصوهلا،  دون  احلؤول  جيب  األعامل..  أصعب 

واإلخالص من قبل النىخب يف أيى بلٍد.. وعىل العلامء واجلامعيني والسياسيىني وكل من له تأثري  

بإجياد  ونفو العدوى  بتفاؤل  يتعلىق  فيام  الناس  بني  الوعي  وينرش  العدوى  خطىة  للناس  يبنيى  أن  ذ 

يعة،   ول اإلسالمية، وبني األجنحة اإلسالمية، وبني السنىة والشى اخلالفات بني الناس، وبني الدى

دة.. سعى فيه  هذا هو اخلطر العظيم الذي ي   وبني التيىارات املختلفة يف املذاهب اإلسالمية املتعدى

األعداء.. ولإلنكليز يف هذا املجال باٌع طويل.. ونحن نقرأ يف سريهتم عىل مرى التاريخ ونرى 

ة أفاعيل قاموا هبا من أجل إجياد اخلالفات.. فهم خرباء واآلخرون يتعلىمون منهم.. يسعون   أيى

إلمخ السطحية  املشاعر  عىل  االعتامد  ينبغي  وال  احلذر..  فيجب  اخلالفات..  هذه إلجياد  اد 
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د مصري الشعوب، ويغرقها بالتعاسة والبؤس، وجيعل أعداء اإلسالم   النريان، فمثل هذا يسوى

ذ خطىتهم، فيجب الصحوة واليقظة(  قون ما يريدون وينفى  (1) واملسلمني وأعداء االستقالل حيقى

س.. فلو كان النبيى  ثم ختم كلمته بقوله: ) إنى شعار الوحدة اإلسالمية هو شعار مقدى

س   فإنىه بمقتَض اآلية الرشيفة    املقدى اليوم  بيننا  أنفسكم  ﴿ موجوٌد  ِمْن  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  َلَقْد 

ان ليدعونا إىل  فإنىه ك  [ 128]التوبة:    َرِحيٌم﴾ َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاملُْْؤِمننَِي َرُءوٌف  

أن  م فيجب  املكرى لنبيى اإلسالم  كنىا حمبىني  لو  مثل هذه اخلالفات..  إجياد  الوحدة ويمنعنا من 

ق له هذه اإلرادة القطعيىة(   (2) نحقى
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 االقتصادية احلضارة اإلسالمية اجلديدة والقيم  

الكربى  السابع  الركن   األركان  اجلديدةمن  اإلسالمية  احلضارة  منها  تتشكل    ـ   التي 

االقتصادية[، ذلك أن االقتصاد هو املعني    ]القيم   بحسب رؤية قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ـ 

بتوفري احلاجات املعيشية التي ال تتم أو تستقر أو تكمل احلياة من دوهنا، وهلذا اعترب اهلل تعاىل  

َفَهاَء َأْمَواَلُكمُ ﴿ املال سببا لقيام احلياة، فقال:   تِي َجَعَل اهللَُّ َلُكْم ِقَياًما َواْرُزُقوُهْم  َواَل ُتْؤُتوا السُّ  الَّ

 [5]النساء:  ﴾فِيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا هَلُْم َقْواًل َمْعُروًفا 

هو تعبري مجيل ورائع جدًا  يف تفسريه هلا: )   (1)وقد قال العالمة نارص مكارم الشريازي

واملجتمع، وبدوهنا ال يمكن للمجتمع الوقوف  عن األموال والثىروات، فهي قوام احلياة الناس  

إِعطاؤها  يصحى  فال  قدميه،  يعرفون  إىل    عىل  ال  الذين  واملرسفني  ربىام إصالحالسفهاء  بل  ها، 

ومن هذا التعبري نعرف جيدًا   ..أفسدوها وأتلفوها وأحلقوا بسبب ذلك أرضارًا كبرية باملجتمع

يوليه   باإلسالم  ما  اإِلهتامم  اال والشؤو  األمورمن  يف  ن  نقرأ  العكس  وعىل  واملالية،  قتصادية 

لتالميذه: احلق أقول لكم أنىه يعرس أن يدخل غني إىل ملكوت    فقال يسوع )اإِلنجيل احلارض:  

ة الفقرية ال تستطيع أبدًا الوقوف عىل قدميها(  (2)الساموات( يف حني يرى اإلسالم أنى األُمى

قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية حول    وقد رأينا من خالل استقراء وحتليل ما ورد عن 

اجلانب االقتصادي، والقيم املرتبطة به، أهنا مجيعا تنبع من هذا املعنى، أي محاية االقتصاد من 

 كل ما قد ينحرف به عن الدور الذي أنيط به، وهو كونه وسيلة لقيام حياة الناس وتيسريها. 

اف والبذخ والرتف الذي عاشه  ذلك أن من أسباب قيام الثورة اإلسالمية ذلك اإلرس

 

العلامء يف إيران املعارصين، والذين أعطوا أحسن األمثلة يف اجلمع  (  وهو من تالميذ اإلمام اخلميني الكبار، مثله مثل كبار  1) 

 .بني فهم اإلسالم والعمل واحلركة ألجل حتقيقه يف الواقع بجميع جماالته

 . 108/ 3( تفسري األمثل، 2) 
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الشاه يف نفس الوقت الذي عاش الشعب اإليراين يف فقر مدقع، باإلضافة إىل كونه كان تابعا 

 مطلقا للمستكربين هيبهم من ثروات إيران بقدر ما هيبونه من تسلط واستبداد ومتكني. 

يل، وهو  وبعد قيام الثورة اإلسالمية وانتصارها، تعرضت إيران حلصار اقتصادي طو

الذي دعا كذلك إىل وضع سياسات خاصة حتفظ االقتصاد، وجتعل الشعب اإليراين بمنأى عن 

 آثار ذلك احلصار والتضييق. 

 وبناء عىل هذا رأينا أنه يمكن تقسيم أحاديثهم يف هذا اجلانب إىل قسمني: 

االقتصادأوهلام  لتحقيق االستقالل  االقتصادية،  التبعية  التخلص من  إىل  ي،  : دعوهتم 

 الذي ال يتم االستقالل السياس من دونه. 

: دعوهتم إىل التخطيط االقتصادي ملواجهة املؤامرات االستكبارية التي تريد أن  ثانيهام 

 تتخذ من احلصار االقتصادي وسيلة إلسقاط النظام اإلسالمي. 

 وسنتحدث عن كل اجلانبني فيام ييل: 

 أوال ـ التخلص من التبعية االقتصادية:   

ة الثورة اإلسالمية اإليرانية أن كل ما حصل إليران، بل لألمة مجيعا من مآس  يرى قاد

وآالم، سببه تبعيتها للمستكربين، وعدم ختلصها من نريهم وقيودهم، وهو ما جعلها يف اجلانب  

السياس، ال متلك قراراهتا السيادية، ويف اجلانب االقتصادي، هتبهم كل ثرواهتا، ليهبوها بدل  

 تات والقشور، الذي جيعلها تعيش يف أدنى مستويات احلياة. ذلك بعض الف

أمريكا وسائر الدول االستعامرية ال هدف  يف قوله: )  هذاوقد أشار اإلمام اخلميني إىل  

والسياسية   الثقافية  املجاالت  خمتلف  يف  الضعيفة  الدول  ختلف  عىل  اإلبقاء  سوى  هلا 

أن   ..والعسكرية إالى  يسعهم  ال  املتخلفة  الدول  سائر  وثروات  ثرواتنا  عىل  السيطرة  وابتغاء 
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 ( 1) يكونوا مصدرًا ملامرسة املزيد من الضغط علينا يف خمتلف املجاالت(

ن  وقال يف خطاب آخر ـ يربط فيه بني أنواع التبعيات املختلفة، وتأثر بعضها ببعض ـ: )إ

عىل مجيع األصعدة، ومن غري املمكن نيل االستقالل ما مل  كتفاء الذايت علينا السعي لتحقيق اال

نكن مستقلني اقتصاديًا، ألن التبعية االقتصادية تقود للتبعية عىل أكثر من صعيد، وهكذا األمر  

عىل الصعيد الثقايف.. لقد كان للحمالت الدعائية عىل مرى التاريخ، ال سيام تلك التي رافقت  

ور كبري يف تكوين هذا التصور الذي حيمله الرشقي عن الغرب  دخول الغربيني بلدان الرشق، د

كام أهنا كانت وراء نشوء هذه الروح االهنزامية    ، بأنه مركز احلضارة واملدنية ومنبع كل ازدهار

قلبت   أينام  أنه  بحيث  السوفييت..  الرشقي:  نظريه  وأمام  واألمريكان  اإلنجليز  الغرب:  أمام 

وجدت الكالم عن الغرب، حتى الدواء أو القامش املصنع    ناظريك، أو طفت يف أرجاء الرشق

ينام تذهب ـ الغرب  ـ أ  نك جتدإحمليًا يف إيران جيب أن حيك عليه اسم أجنبي كي يباع للناس..  

 ( 2) وثقافته وأن علينا االستعانة به يف كل يشء(

تويف اآلن،  كان من أكثر الدعاة إىل التغريب، رجل  ثم ذكر نموذجا عن ذلك، فقال: )

له رئيسًا  أو  األعيان  جملس  يف  عضوًا  يقول:(3) كان  كان  نكون  إذا    ،  أن  فعلينا  التقدم  أردنا 

لقد كان خادمًا لالنجليز، وكان يروج ملثل هذا الكالم وبشكل واسع   ..انجليزيني يف كل أمورنا 

ال عىل  نعتمد  وجعلنا  الفكري  واستقاللنا  بأنفسنا  ثقتنا  أفقدنا  مما  إيران،  ما يف  كل  يف  غرب 

 ( 4)نحتاجه(
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ولتحقيق هذا املعنى، نرى قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية يستعملون كل وسائل التنفري  

من التبعية االقتصادية ببيان آثارها اخلطرية، خاصة تلك التي عاشها اإليرانيون يف ظل احلكم  

 االستبدادي التابع للغرب تبعية مطلقة. 

اإلي  رون  يذكى الوقت  نفس  الذايت  يف  االكتفاء  وحتقيق  االستقالل  عىل  بقدرهتم  رانيني 

 ويشجعوهنم عىل العمل واإلبداع يف كل املجاالت، للتخلص التام من كل آثار التبعية. 

 وقد رأينا من خالل حتليل ما ورد عنهم يف هذا اجلانب تركيزهم عىل املعاين التالية: 

 ـ بيان آثار التبعية االقتصادية وأرضارها:   1

من خالل تتبع كلامت وخطب قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ـ وخصوصا اإلمام  نرى  

وذلك  السياسية،  بجرائمه  مقرونة  االقتصادية،  الشاه  جرائم  بذكر  كبريا  اهتامما  ـ  اخلميني 

 هلدفني: 

: إقناع الشعب بالثورة، وتوعيته بواقعه، حتى ينهض السرتداد حقوقه املسلوبة،  أوهلام 

كل خطبه قبل الثورة اإلسالمية، يذكر هذا اجلانب، ويصف البذخ والرتف الذي وهلذا نراه يف 

 يعيشه الشاه يف نفس الوقت الذي يصف فيه الفقر املدقع للشعب اإليراين. 

جيعله  ثانيهام  قد  اخرتاق  أي  من  اإليراين  للشعب  احلصانة  توفري  وهو  األهم،  وهو   :

 املؤامرة والكيد.مستهدفا من القوى االستكبارية التي ال تكف عن 

وما يذكره اإلمام اخلميني يف هذا اجلانب، ال يرتبط فقط بإيران، بل يرتبط بأكثر الدول  

اإلسالمية التي أباحت ثرواهتا لألجنبي بغية اعرتافه بحكوماهتا اهلشة، التي ال تستند للشعب  

 بقدر استنادها للدعم اخلارجي.

مام اخلميني التي يربر هبا الثورة عىل  ومن األمثلة عىل هذا ما ورد يف بعض خطب اإل 

( قال:  حيث  اقتصاده  الشاه،  إىل  نظرتم  فإن   .. خمتالى وجتدونه  اال  تلحظونه  يشء  من  ما  إنكم 

فبالء! فكام يقول اخلرباء أن زراعة إيران ال تكفيها اال ملدة ثالثة وثالثني يومًا يف السنة، والبقية  
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 ( 1)أعيننا(يستوردوهنا من اخلارج! وها نحن نرى ذلك ب

النظام   املضلل  اإلعالم  به  يزين  الذي  الكاذب  البهرج  يكشف  آخر  خطاب  يف  وقال 

ىل أي جمال من جماالت هذه )احلضارة الكربى(، ينظر اإلنسان جيد العناوين  الشاهنشاهي: )إ

أما  ـ  وغريها  والدكتور  كاملهندس  ـ  كثرية  العناوين  للمحتوى،  فاقدة  لكنها  فيه  شاخصة 

ونفس األمر يصدق عىل الرتكيبة العسكرية، فلدينا أفواج من ذوي الرتب   املضمون فمفقود..

 (2))املهيب والفريق( ولكن دون حمتوى(

لنرى  ، فقال: ))اإلصالح الزراعي( ثم رضب مثاال عىل ذلك بمرشوع الشاه املرتبط بـ  

التي  الزراعي(، فهو اآلخر من تلك املصطلحات  فقدت معناها..    اآلن مصطلح )اإلصالح 

لقد أفسدوا زراعتنا ودمروها وجعلونا يف حاجة إىل كل يشء حتى مددنا أيدينا إلرسائيل طلبًا 

للفاكهة، واالسترياد قائم عىل قدم وساق للحنطة والشعري وغريها ولو أوقفه يومًا واحدًا لكان 

أمل اجلوع، وهم يقولون أن زراعة إيران ال تلبي حاج  يتحمل  ة شعبها سوى عىل الشعب أن 

هكذا أصبح حال إيران التي كانت يف    ثالثة وثالثني يومًا والباقي جيب استرياده من اخلارج.. 

ن كلمة )اإلصالح( مجيلة جدًا لكنها فقدت  إالسابق بلدًا مصدرًا للمنتجات الزراعية.. أجل  

جذابة ولكن )الثورة البيضاء(، ثورة لكنها سوداء! كل هذه العناوين عريضة مجيلة    حمتواها..

من  خالية  نجدها  األلفاظ؟  وراء هذه  ما  إىل  ننظر  عندما  نرى  ماذا  يشء وضعوها؟  أي  عىل 

هلاء الشعب عندما كان ال يستطيع التعبري عن إمضموهنا، فام هي اال جمموعة ألفاظ يراد منها  

 ( 3)رأيه وغافاًل عن هذه القضايا(

خرف الكاذب الذي زينت به، فقال:  ثم ذكر اهلدف احلقيقي لتلك املشاريع بعيدا عن الز
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نه يعني  أأما اآلن فقد تغري الوضع واتضحت حقيقة خواء مصطلح )اإلصالح الزراعي( و)

جياد سوق ألمريكا وشعبها وأذناهبا، أي أن نكون سوقًا استهالكية هلم، فقمحهم كثري وهم  إ

بيق برنامج اإلصالح يضطرون أحيانا إىل رميه يف البحر كي ال يبور، فاألفضل أن يبدأوا بتط

وبالفعل رشعوا بإصالحهم    .. ضايف يف البحرالزراعي لكي ال يضطرون إىل القاء قمحهم اإل

 ( 1)(لقاء القمح يف البحر بل أخذوا يبيعونه ويقبضون ثمنه إالزراعي وختلصوا من 

ثم ذكر بعض احليل التي يستعملها املستكربون لتسويق سلعهم، وحتقيق منافع هلم، ال  

إهنم يأخذون منا النفط ويعطوننا األسلحة، ولكن أية أسلحة؟ ب املستضعفة، فقال: )للشعو 

فهم بحاجة    .. األسلحة التي تستخدم يف القاعدة األمريكية ـ يف إيران ـ ضد االحتاد السوفيتي

إيرانإل النفط منىا ويشيدون هلم قواعد! وهذه من   قامة قواعد هلم يف  وألجل ذلك يأخذون 

ريكية.. واال فام حاجة إيران لكل هذه األسلحة التي تبلغ قيمة كل صفقة منها املعجزات األم 

مليارات الدوالرات؟ بل وهل لدينا اخلرباء الذين يستطيعون التعامل مع هذه األسلحة، وأنى  

أردتم تعبيد طريق.. يف حني أن تلك األسلحة واملعدات  إذا    لكم ذلك وأنتم تستوردون اخلرباء 

ني، وما موجود يف إيران عناوين دون مضامني، بينام صنع املدفع وإصالحه  حتتاج إىل متخصص 

 (2) غري ممكن بالعناوين املجردة، بل حيتاج إىل املضامني التي نفتقدها(

ا هبذه األسلحة  وإذن جاؤثم ذكر هلم نوعا آخر من التالعب باأللفاظ يف هذا، فقال: ) 

لامت التي فقدت مضموهنا، ألن )ثمن( النفط  )ثمنًا( للنفط، وهذا )الثمن( هو اآلخر من الك

ينبغي أن يكون من العملة الصعبة، غري أهنم يعطوننا بداًل من ذلك أسلحة ويشيدون قواعد 

 ( 3) رضنا ليوم عرسهم(أهلم عىل 
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هذا  ثم وصف الواقع االقتصادي اإليراين املزري، والذي يدعو إىل الثورة عليه، فقال: )

د دمرت واضمحلت، ونفطها ضاع ويضيع هبذه الصورة، فهذا هو وضع إيران، فزراعتها ق

مليون دوالر، فام حاجتنا ملثل    550أو    350)البلد احلضاري( يقدم النفط ليشرتي طائرة ثمنها  

تصور ذلك، يصدرون أ هذه الطائرة ونحن نريد التنقل بني مشهد وقم وطهران.. ال أستطيع أن  

 ( 1)األخرى(ه يصدق عىل املجاالت لنا مثل هذا ويأخذون النفط، واليشء نفس

التبعية االقتصادية عىل   آثار  يذكر  الثور اإلسالمية  انتصار  قبل  ـ  وقال يف خطاب آخر 

الحظوا هؤالء الذين يعيشون يف اخليام واألكواخ البالية يف ضواحي طهران العاصمة  إيران ـ: )

هؤالء.. اذهبوا إىل ضواحي  واألكثر قربًا إىل )بوابة احلضارة الكربى(، وشاهدوا كيف يعيش  

هؤالء   جاء  ملاذا  واخليام..  البالية  واألكواخ  الكهوف  يف  الناس  يعيش  كيف  وانظروا  طهران 

ريافهم، واضطربت  أللعيش هنا؟ عندما نفذوا )اإلصالح الزراعي( مل يستطع هؤالء البقاء يف  

ء املساكني  أوضاعهم، ولذلك زحفوا نحو املدن وباألغلب إىل ضواحي طهران، ويعيش هؤال

صعبها! ليس مجيعهم يف سنى الشباب ليبيعوا شيئًا أو يقوموا بالعتالة، إن أاليوم بأسوأ حالة و

أكثرهم من املسنني والعجائز والضعفاء واملساكني! لقد كتبوا إيلى أن هؤالء املساكني يقيمون يف  

ماء وال كهرباء..  أكثر من ثالثني حي يف طهران ويف مدينة )حرضة عبد العظيم( وليس لدهيم  

وبعضهم يعيش يف حفرية كبرية وجيب أن يصعدوا مسافة كبرية جللب إناء من املاء! أما طهران  

عطاء  إفتقطع الكهرباء يف عدة مناطق منها يوميًا! ويأتون من أقىص القرى إيلى ويستأذنونني يف  

للمياه كي جتتمع فيه مياه حداث خمزن  إ مبلغ من النقود ليضم إىل مبلغ آخر يعد من قبلهم بغية 

مطار ليستفيدوا منه عندما ينحبس املطر، ألن قريتهم تبعد فرسخًا ـ كام يقولون ـ عن خمزن األ
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 (1)(املاء املوجود يف املنطقة 

ثم دعا إىل عدم االنخداع ببعض مظاهر احلضارة التي هيتم هلا اإلعالم املضلل، فقال:  

التي يركبها عدد من االشخاص يف طهران! إن طائفة من هؤالء  ال تنظروا إىل هذه السيارات )

هم منهم، وطائفة تستطيع اقتناءها.. انظروا إىل سائر املدن والقرى اإليرانية واألكواخ البالية  

يف نفس طهران أيضًا، وانظروا ماذا جيري عىل هذا الشعب! لو كان لدينا دولة حاكمة أمينة،  

 ( 2)  الشعب، مل يكن وضع الشعب عىل هذه احلالة(تبيع النفط بأمانة وتنفقه عىل 

ثم رضب مثاال لذلك ببعض الرتف الذي يعيشه الشاه وأرسته مقارنة بحال الشعب  

إن نداءنا هو: ملاذا تعيش طائفة من املساكني عىل هذه احلالة وينفق مخسة ماليني  املزرية، فقال: )

نفاق  إ! لقد كتبوا يل يطلعونني بأنه تم  زهار لفيال إحدى أخوات الشاه؟دوالر عىل زراعة األ

ين جاءوا هبذه األموال؟  أ حدى أخوات الشاه بالزهور.. من إمخسة ماليني دوالر لتزيني قرص 

ين جاء هؤالء هبذا املال؟! وبأي أ فقد قام رضا شاه بانقالب عسكري وهو خايل اليدين، فمن 

عب الذي يرسقون نفطه هبذه الصورة هنا بأموال هذا الشإأموال تدار مؤسسة )بنياد هبلوي(؟!  

إن نداءنا هو أن يتوقف هذا النهب، وجيب أن يتبدل هذا النظام كليا!  ..  ويعيش هو هبذه احلالة! 

 ( 3)وسنهتف بذلك حتى النفس األخري، وإذا انقطع هذا النفس فاهلل تبارك وتعاىل سيعذرنا(

في  يرد  اإلسالمية  الثورة  انتصار  قبل  أجراه  حوار  يف  للثوار  وقال  الشاه  اهتام  عىل  ه 

( والتخلف:  وازدهار بالرجعية  الرقي  منهج  والقرآن  واالزدهار..  الرقي  دين  اإلسالم 

ذا نعارض نظام الشاه؟ إنه نظام عميل وتبعيته ألمريكا، ويعمل عىل ا اإلنسان.. ولكن لنرى مل

ولكي حي الفناء..  إىل  إيران  يقود  إنه  إيران..  يف  األمريكية  املخططات  من تنفيذ  نوع  عىل  افظ 
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املوازنة وضع جانبًا من موارد البلد وثرواته حتت ترصف السوفيت.. اإلسالم يدعو ألن تكون 

إيران مستقلة.. فأي واحد منهام حمافظ؟ لقد صادر نظام الشاه كلى احلريات يف إيران.. فلو كنا 

والسيا  اإلقتصادية  اإلمكانات  وتكافئ  الرأي  بحرية  نطالب  كنا  ملا  أن حمافظني  غري  سية.. 

اإلسالم عىل درجة من الكامل بحيث يرى تقدمه، منذ نزوله، يف حرية البحث والنقاش ورفض  

بيد أن نظام الشاه، وباعرتاف أذنابه يف املجلس ويف الصحافة ويف احلكومة، غارق يف    املنع..

ذا الفساد،  الفساد، وإن مسؤوليه هنبوا وبددوا املليارات من ثروات هذا البلد.. فهل معارضة ه

قتصاد الوطني متامًا.. وقد تم التحذير من ذلك مرارًا يف  عمل حمافظ؟ لقد قوض نظام الشاه اال 

نفق ماليني الدوالرات عىل أالسنوات املاضية.. غري أن الشاه وبداًل من االنصياع للحقائق،  

ب أسامه  ملا  يف   ـدعاياته  له  مثيل  ال  بنحو  إيران  و)تنمية  اإلقتصادية(  فهل  )املعجزة  العامل(..   

قتصاد البلد، عمل حمافظ؟ لقد ارتكب النظام مئات اخليانات يف إيران يطول  امعارضة تدمري  

رشحها، فهل معارضة هذه اخليانات عمل حمافظ؟ احلقيقة هي أنه ال يوجد يف إيران رصاع بني  

بأرسه،   والشعب  النظام  بني  هو  الرصاع  إن  بل  املرتقية..  والقوى  املحافظة  حقه  القوى  وهو 

يتوق   الذي  احلقيقي  الرقي  يف  احلرة  إاملرشوع  احلياة  يف  وحقه  بل  فحسب  هذا  ليس  ليه.. 

إيران..  أمريكا طاعة عمياء، ويعمل عىل مصادرة مصداقية  يطيع  نظام    الكريمة.. رصاع مع 

وينبغي للصحافة العاملية أن تكتب عن ذلك وتوعي شعوب العامل.. إن الدول الكربى ومن  

 (1)(اهتا، تسحق البلدان التي ترزح حتت هيمنتها زمأأجل حل 

الذي  )الثورة البيضاء( ومرشوع اإلصالح الزراعي  وقال يف حوار آخر سئل فيه عن  

ليه الشاه سوى خمطط للقضاء عىل زراعة  إمل يكن اإلصالح الزراعي الذي دعا  أقامه الشاه: ) 

كثر احتياجاتنا الغذائية  أث إن  إيران وفرض االقتصاد ذو املحصول الواحد عىل املجتمع، بحي
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اخلارج من  اليوم  استريادها  ترك    .. يتم  إىل  اضطروا  للفالحني،  الزراعية  احلالة  تدهور  ومع 

ن سياسة الشاه اخلاطئة يف جمال صناعات التجميع أقراهم ومزارعهم والتوجه إىل املدن.. كام  

تىى باحلد األدنى، بل ضاعفت  ليس فقط مل حتل املشاكل ومل تضمن معيشة القرويني املهاجرين ح

 (1)(من تبعية البلد لألجانب بنحو مل يعد باإلمكان حتديد آثاره االقتصادية السيئة 

 . وضع الطروحات البديلة للتبعية االقتصادية: 2

للنظام   االقتصادية  اجلرائم  باستنكار  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  يكتف  مل 

عليه، وإنام كانوا يذكرون البدائل الكثرية، واملرتبطة بجميع املجاالت  االستبدادي الذي ثاروا 

االقتصادية، بعد بياهنم للثغرات التي حيملها السلوك االقتصادي الذي كان يتعامل به الشاه يف  

 تلك املجاالت. 

وسنكتفي هنا بنامذج عن بعض احلوارات التي ُأجريت مع اإلمام اخلميني قبل انتصار  

المية، سواء يف الفرتة التي كان فيها يف النجف، أو يف الفرتة القصرية أثناء تواجده الثورة اإلس

 يف فرنسا، باعتبارها متثل السياسة العامة لالقتصاد اإليراين، والتي تم تبنيها بعد ذلك. 

؛ فقد  مراسل صحيفة العامل الثالث األملانيةومن األمثلة عنها ما ورد يف حوار أجراه معه  

)هل لديكم نظريات معينة حول تقليص الفارق الطبقي بني أبناء القرى واملدن،  :  سأله قائال 

 (2)وبني األثرياء والعامل والفالحني؟(

نعم، إن براجمنا اإلسالمية التي سنعلن عنها ونطبقها يف  ) :  قائال  اإلمام اخلمينيفأجابه  

وجه وتصبح قدوة لكافة   املستقبل بإذن اهلل، بإمكاهنا أن تتعاطى مع هذه املوضوعات بأحسن

 ( 3) شعوب العامل(
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من   موقفه  عن  الصحفي  معه فسأله  املتزامن  والتضخم  املايل  اإلمام  الفساد  فأجاب   ،

الربامج  ):  اخلميني وتطبيق  واألجانب،  املحليني  والناهبني  السارقني  أيدي  قطع  تم  لو 

والتخلص   للمجتمع،  واملنطقية  املعقولة  االحتياجات  ضوء  يف  غري  االقتصادية  القوانني  من 

 (1)(اإلهلية التي هي وسيلة النفعيني، لن تكون هناك مشكلة باسم التضخم يف البلد

سأله   آخر  حوار  االكونوميستاإلنجليزاملراسل  ويف  لصحيفة  )  ي  نظركم  قائال:  ما 

لإلصالح الزراعي وأمالك الشاه اخلاصة؟ هل ستستمرون يف سياسة توزيع األمالك؟ هل أنتم  

 (2)(مللكية اخلاصة؟من أنصار ا

مل يكن إصالح األرايض من قبل الشاه كام كان معلومًا  فأجابه اإلمام اخلميني بقوله: )

منذ البدء، واتضح للجميع فيام بعد أنه تدمري للزراعة، أدى إىل هدر قسم كبري من أموال النفط  

رايض ألصحاهبا أبدًا،  لكننا لن نعيد هذه األ لرشاء املواد الغذائية من اخلارج وأمريكا خاصة..

ألهنم مل يراعوا القوانني اإلسالمية ال يف متلكها وال يف حماصيلها، ولن ندعها تبور، وسنعمل  

أما األمالك اخلاصة، فهي  ..  عىل محاية الفالحني بتوفري أفضل اآلالت الزراعية ومجيع تكاليفها 

إلسالمية األمور االقتصادية  كام هو مسلم به تلقى قبواًل من اإلسالم، وحني تسود القوانني ا

تسري يف مجيع االجتاهات، وتشمل كل املرافق سريًا واعيًا وشمواًل نافعًا ستحل مشكلة الفقر  

وتتم الوقاية من اغتصاب الثورة،، ويصان املجتمع بكامله من الفساد، ولن يكون هناك عائق  

نني اإلسالمية وشموهلا،  وعندما يعرف أحد سعة القوا  .. للتطور واإلبداع ورسيان االطمئنان

العلمية   الطاقة  وليدة  تكون  أن  يمكن  وال  اإلنساين  التفكري  حدود  عن  خارجة  بأهنا  يعرتف 

 (3)والفكرية لإلنسان(
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 ( الصحفي:  األجنبية،  فسأله  الدول  مع  املوقعة  املعاهدات  عىل  ستحافظون  هل 

ا  بمحطات  املتعلقة  واملعاهدات  الدفاعية  املعاهدات  منها؟  الطرق  وتتنصلون  وبناء  لطاقة، 

 (1)(وسكك احلديد؟

أواًل ليس لدينا اطالع كاف عىل مضمون هذه املعاهدات،  فأجابه اإلمام اخلميني قائال: )

قط..  حمتواها  عىل  يطلعه  أو  الشعب  خيرب  مل  الشاه  جمددًا   فنظام  ستدرسها  القادمة  واحلكومة 

ينفعه ونستفيد من مجيع اإلمكانات التي  وستلغي منها كل ما ال يلبي منافع شعبنا، ونربم ما  

ترغب الدول األجنبية يف وضعها حتت ترصفنا مع املحافظة عىل استقالل البالد وحريتها عىل 

 (2)اإلحرتام املتبادل(

( الصحفي:  من  فسأله  فيها  التي  إيران  يف  واملستشارين  الفنيني  بقاء  يف  ترغبون  هل 

( الغربيني45000األمريكيني  واالملانيني   ) (  13000( والربيطانيني  والفرنسيني  1000(،   )

 ( 3)(؟(7000( واليابانيني )7500)

احلكومة القادمة ستبحث ما خيص كل جمموعة من هذه  )   فأجابه اإلمام اخلميني قائال:

بناء عىل ذلك.. وليس   الدولة هلا، وتقرر  إيران ومدى حاجة  املجموعات ودور كل منها يف 

 (4)ألحد سوى تعهدها للشعب بصون مصاحله وأهدافه(للحكومة القادمة تعهد 

 ( الصحفي:  د فسأله  )أوائل  مؤخرًا  رسميًا  1978سمرب  يأعلنتم  تعرتفوا  لن  أنكم   )

تعرفون   وكيف  تقصدون؟  املعاهدات  فأي  الوطنية،  للمصلحة  املخالفة  املعاهدات  بجميع 
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 ( 1) (املصلحة الوطنية؟

ل املصالح الوطنية ال أتصور أن هناك غموضًا  عندما يقا )   فأجابه اإلمام اخلميني قائال:

يف هذا القول، فمثاًل اليوم ال إيراين يشك يف أن معاهدة رشاء األسلحة بمليارات الدوالرات  

وإقامة القواعد العسكرية األمريكية بأثامن النفط اإليراين ووجود آالف املستشارين العسكريني  

جدًا،  الضخمة  ونفقاهتم  إيران  يف  وهذه   األمريكان  اإليراين..  الشعب  ملصلحة  ليست  كلها 

 (2)(املعاهدات أبرمها الشاه مع الدول األجنبية، وهي ليست بقليلة

( الصحفي:  والعرض  فسأله  التجارية  واملعاهدات  اإلجراءات  يف  ستستمرون  هل 

 ( والطلب مع الغرب؟ ما هي سياستكم التجارية؟

قائال: اخلميني  اإلمام  نبي)  فأجابه  ما  املشرتية األخرى  عىل نحو  الدول  إىل  ع حماصيلنا 

ولكننا سنقوم هبذه التبادالت التجارية عىل   ، ونشرتي من اخلارج كل ما نحتاج اليه يف الداخل

السياس وأهدافها اإلستعامرية   نفوذها  دولة  أن متيل علينا  الطرفني، ولن نسمح  املساواة بني 

 (3)(بالتبادل االقتصادي

 ( 4) (تقدون عالقات الشاه مع أمريكا والغرب؟ملاذا تن فسأله الصحفي: )

قائال:  اخلميني  اإلمام  االستعامرية  )  فأجابه  القوى  وكلتها  التي  للمهمة  نحن خمالفون 

للشاه يف تأمني مصاحلها وتدمري البالد حفظًا لتاجه وعرشه املهتز وحكومته غري املستندة إىل  

ؤدية إىل زوال استقالل البالد وحرية  الشعب.. نحن معارضون لعالقات الشاه مع األجانب امل

 

 .261، ص: 5، ج املصدر السابق( 1) 

 .261، ص: 5، ج املصدر السابق( 2) 

 .261، ص: 5، ج املصدر السابق( 3) 

 .261، ص: 5، ج املصدر السابق( 4) 



391 

 

 ( 1)(الشعب 

)إن مطالبة الشعب  ، قائال:  مراسل صحيفة العامل الثالث األملانيةويف حوار آخر سأله  

فضل، هلا دور أساس يف األوضاع السياسية احلالية  أبدخل أكرب وظروف اجتامعية واقتصادية  

 ( 2)وحتقيق ذلك عمليًا؟(يف إيران.. كيف يتسنى تلبية مطالب الشعب 

اخلميني فأجابه   حيث  ):  قائال  اإلمام  احلاصل  الدمار  إعامر  لنا  سيتسنى  الشاه  برحيل 

التي تم اإل التي دمرت بشكل كامل.. أما عائدات النفط،  الزراعة  رساف فيها سيتم إصالح 

حسن  نفاقها عىل رفاهية الشعب الفقري.. وسوف يتإنفقت يف مواضع زائدة ومرضة، سيتم  أو

 ( 3) (توزيع الثروات والعائدات يف ضوء العدالة اإلسالمية لتحسني أوضاع أبناء الشعب

( الصحفي:  ضوء  فسأله  يف  الصناعية  االستهالكية  السلع  تطوير  برجمة  يمكن  كيف 

 (4) ( مصالح التجار واملستهلكني؟

الشاه متركزت حول ) :  قائال  اإلمام اخلميني فأجابه   لنظام  الصناعية  السياسة  تنمية    إن 

األ بالصناعة  الصناعي  النشاط  وربط  والتجميعية  االستهالكية  أن  الصناعات  غري  جنبية.. 

جياد صناعات أساسية وأصيلة بنحو  إالسياسة الصناعية للحكومة القادمة ستكون عىل أساس 

ومع   تبعية..  أية  االستهالكية  إتزول  الصناعية  املنتجات  تطوير  فإن  أساسية  صناعات  جياد 

 ( 5) (ع ذلك وستتم املحافظة عىل مصالح املستهلكني اإليرانيني قبل أي يشء آخرسيتزامن م

قائال:   الصحفي  باملئة خالل  فسأله  مئة  بلد غريب  إىل  إيران ستتبدل  بأن  الشاه،  )يزعم 
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نتاج العرشين عامًا القادمة.. ومثل هذا مؤرش يدل عىل الديمقراطية الغربية وعىل ظروف اإل

ال املعيشة يف  بإمكان ومستوى  الشيوعية.. يف تصوركم هل  النظر عن األحزاب  غرب بغض 

 ( 1)ذلك تأمني مستقبل أفضل إليران؟ وماذا تقرتحون كسبيل حل؟(

خداع الشعب ردد ويردد مثل هذه    أجل   إن الشاه ومن ) :  قائال  اإلمام اخلمينيفأجابه  

إىل    يشك بأن الشاه يلجأ   وليس هناك سواء يف إيران ويف كثري من الدول، من ال   .. األقوال كثرياً 

املتتالية وهزائمه  جرائمه  عىل  ليغطي  كهذه  اإليراين،  إىل    إضافة   ..أكاذيب  الشعب  فإن  ذلك 

ك راقية  عقيدة  المتالكه  بحاجة اإلسالمونظرًا  ليس  الغربية إىل    ،  النامذج  الدول  أو    حماكات 

 (2) (الشيوعية لتحقيق تقدمه وازدهاره

سأل   آخر،  حوار  اإلويف  الفرنسيني    ذاعةمراسلو  قائلني:  والتلفزيون  اخلميني  اإلمام 

نفاد  ) االعتبار  بنظر  واألخذ  الراهن  اإليراين  واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  إىل  بااللتفات 

السبيل حلل   ترون  الغذائية، كيف  املواد  البلد يف جمال  املستقبل وتبعية  النفطي يف  االحتياطي 

 ( إليرانية؟زمة ااأل

اخلمينيفأجاب   األجانب  ):  قائال  اإلمام  والطفيليني  النفط  ناهبي  أيدي  قطعت  إذا 

واملحلىيني عن املستودعات النفطية، وبيَع النفط بأسعار معقولة، لن نحرم احتياطي النفط يف  

القريب، فالتبذير املفرط الذي يامرسه الشاه يف بيع النفط، واإلرساف الذي يامرسه    املستقبل 

دان بخطر نفاد االحتياطي النفطي.. ونحن بإقامة احلكومة الوطنية   ات املعطوبة هُيدى برشاء املعدى

للتخلىص من  لدينا حلول معقولة  رين  املبذى املؤمنني حملى اخلونة  الوطنيني  اإلسالمية وإحالل 

قتصاد أواًل: التخلص من ناهبي بيت املال ويف مقدمتهم الشاه الذي أحلق باال  األزمة، منها:

 

 .365، ص: 4، ج املصدر السابق( 1) 

 .365، ص: 4، ج املصدر السابق( 2) 



393 

 

ذين األمريكيني من بيت املال إبقاًء   اإليراينى بإصدار صكوك بماليني الدوالرات للسفراء واملتنفِّ

ثانيًا: وضع حد إلجحاف وخيانة كبار املسؤولني من وزراء ومعاونني ومديرين    عىل عرشه..

منها سوى   ثالثًا: إلغاء الكثري من الدوائر احلكومية التي ال جدوى  ورؤساء الدوائر املهمة.. 

رابعًا: توظيف سليم للطاقات    تأخري معامالت الناس وفرض نفقات إضافية عىل بيت املال..

األمريكية،   الشاه  ثورة  من  سنوات  خالل  عليها  القضاء  تم  جمدية  لزراعة  حتقيقًا  الزراعية 

 ( 1)جانب(وأسقطوا إيران من موقعها الزراعي، وحولوها إىل سوق لأل 

هل  قائال: )  ( مريكيةستاذ جامعة روتكزر األأالسيد كرككروفت )ويف حوار آخر سأله  

تؤيد احلكومة اإلسالمية امللكية العامة أم اخلاصة؟ وهل سيتم احرتام ملكية الشعب إلدارة 

األرايض واملصانع؟ وما هو دور احلكومة فيام ذكرته اآلن؟ هل ستؤمم األمور املذكورة أعاله؟ 

 (2)(كومة اإلسالمية بملكية الشعب؟ كيف تنظم هذه العالقة وتدار؟ما عالقة احل

امللكية املطروحة يف أمريكا ليست يف اإلسالم أساسًا..  ) :  قائال   اإلمام اخلميني فأجابه  

مها، وإذا تم العمل هبذه القوانني اإلسالمية ال يملك  اإلسالم يقرى بامللكية، لكن بقوانني تقوى

لكية يف اإلسالم تقارب مستواها عند اجلميع، وحني تكون هكذا ملاذا امل  رضًا شائعة..أأحد  

نسمح للدولة بالتدخل وال نعطي الشعب احلقل واملصنع؟ وأصحاب رؤوس األموال الكبرية  

املصانع  يملكون  ال  األساس  هذا  والفالحني، وعىل  العامل  يستغلون  إيران  يف  واإلقطاعيون 

هم ورؤوس أمواهلم ونعيد احلقوق احلقة للشعب  واألرايض، وسنحاكمهم ونحقق يف أمالك

املظلوم الذي سلبوه إياها زمنًا طوياًل.. وهبذا ال نسلبهم االختيار، وال يمكن ألحد أن يأكل  

 (3)(حقوق اآلخرين، ولن تبوء حياة بنقص مايل
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اإلسالم خيالف الفساد واالحتكار ورفع األسعار والربح  فسأله األستاذ األمريكي: )

 (1)(واستغالل الناس، فكيف تعامل الدولة اإلسالمية جتار السوق؟الفاحش 

قلت مرارًا بأن التجار يف احلكومة اإلسالمية لن يكونوا  ) :  فأجابه اإلمام اخلميني قائال

كبارًا  رأسامليني  أصبحوا  اليوم  إيران  يف  الذين  التجار  اليوم..  التجار  عليه  الذي  بالشكل 

سالمية، وإال فليس يف احلكومة اإلسالمية فوارق طبقية كام هو  بعالقاهتم االقتصادية غري اإل 

 ( 2) (موجود اآلن وسوف يعيش اجلميع يف مستوى معييش واحد

نحن نعلم بأن التقاليد هلا دور يف حتديد القوانني اإلسالمية،  فسأله األستاذ األمريكي: )

طار املجتمع احلديث احلايل وتدعو إىل التقدم،  إوالكثري من هذه التقاليد متطورة ومتقدمة يف  

ولكن هناك أيضًا تقاليد وآداب مل يبق هلا أي فائدة يف املجتمع احلايل احلديث، وجيب حذفها، 

ثقاًل عىل ك امرأة يف وقت واحد.. فام هو  ألهنا ستشكل  بأكثر من  الزواج  مثل  الشعب،  اهل 

 ( 3) (رأيكم؟

بعض األمور التي شاعت غربًا ورشقًا باسم اإلسالم هي  ):  فأجابه اإلمام اخلميني قائال

يف األساس من صنع املستعمرين الظاملني املستبدين، وهم يقومون بتضليل الرأي العام لتنفيذ 

ع اإلسالم مالئمة لكل زمان ومكان، وال تكون مفيدة يف زمن مرضة يف  ما يرغبون فيه.. فرشائ

 ( 4)(آخر.. وأحيانًا ال يمكن أن يتحقق موضوع احلكم فيرتك ذلك احلكم 

( األمريكي:  األستاذ  يف  فسأله  اإليراين  والتحديث  التصنيع  برنامج  سيكون  كيف 

هلا  التكنولوجية  تأمني  سيتم  جهة  أية  ومن  اإلسالمية؟  وتعليم  احلكومة  تنشئة  ستتم  كيف  ؟ 
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 ( 1) (املتخصصني والعلامء؟

يف برنامج تصنيع البالد ال يمكن أن نذهب وراء التجميع  ) :  فأجابه اإلمام اخلميني قائال

هنائيًا.. نحن سنحدث يف إيران صناعة أساسية، ونقوم بالتحديث عىل أفضل وجه، وبالتأكيد  

ل الشاه، ألن الشاه دمر وخرب إيران عامة،  جيب أن ال نتوقع انجاز هذه األعامل بمجرد رحي

حداث صناعات أصلية..  إوجعلها بالدًا منكوبة، ولذا نحتاج إىل وقت إلعادة أعامر الدمار و

ومن ناحية اخلرباء    وسوف نؤمن احتياجاتنا التكنولوجية من كل جهة تكون أكثر نفعًا لبالدنا.. 

اإلير اخلرباء  فآالف  جدًا،  أغنياء  فنحن  يف  البارعني  العلمية  االختصاصات  خمتلف  يف  انيني 

مغادرة  عىل  األساسية  العلمية  الصناعية  الربامج  وعدم  الشاه  ظلم  أجربهم  األجنبية  الدول 

 ( 2) (البالد والعمل لدى املؤسسات األجنبية.. وبرحيل الشاه سيعود أكثرهم إىل إيران

 ( األمريكي:  األستاذ  أرضفسأله  الزراعية  الشاه  بأن إصالحات  الدين  قيل  برجال  ت 

وهذا أحد أسباب مناهضتكم للشاه، هل هذا اليشء    .. الذين هم ثاين أكرب طبقة مالكة لألرايض 

الشاه؟  ..صحيح؟ رحيل  بعد  األرايض  هذه  ادارة  ثانية  مرة  الدين  رجال  سيتوىل  ما و   .. هل 

قبلكم؟ قبواًل من  التي تالقي  الزراعة احلكومية  الزراعية حم   .. مصري  ل  وهل ستحل اآلالت 

 ( 3) (العمل اليدوي؟ يف هذه احلالة من أين سيتم تأمني هذه اآلالت الزراعية؟

بشكل عام مل يكن أحد من رجال الدين املعارضني للشاه  ):  فأجابه اإلمام اخلميني قائال 

من اإلقطاعيني الكبار، حتى يشمل اإلصالح الزراعي أراضيهم.. وكنت قد أعلنت أننا لن  

اطنني ألن مالك األرايض الكبار مل يدفعوا رضائبهم اإلسالمية وخاليف  نستعيد األرايض من املو

أنا ومجيع رجال الدين مع الشاه مل يكن هلذا السبب قط، وهذه من دعايات الشاه املغرضة التي  
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فقدت صبغتها مرة أخرى.. نحن سوف نحدث زراعتنا، واحلكومة اإلسالمية ملزمة بتوفري  

إليه املزارعون ب وجدت زراعة صحيحة يف إيران فسنكون يف  إذا    أفضل وجه..كل ما حيتاج 

املستقبل أحد املصدرين للمواد الغذائية.. لقد كنا أحد مصدري املواد الغذائية قبل اإلصالح 

حدى الدول النادرة إالزراعي األمريكي املنشأ الذي وضع إيران حتت ترصف أمريكا، فإيران  

صحيحة فإن حمافظة أو حمافظتني منها ستؤمن القسم  روعيت فيها األسس الزراعية الإذا    التي

احلايل   الوقت  يف  إيران  ولكن  تصديره..  يمكن  والباقي  اإليرانية  الغذائية  املواد  من  األعظم 

تستورد أكثر موادها الغذائية من اخلارج.. وألجل حتديث الزراعة سنستورد اآلالت الزراعية  

مقاومة وأكثر  فيها  أرخص  تكون  التي  الدول  احلكم    من  يف  النوع..  حيث  من  وحصانة 

 ( 1) االقتصادي(اإلسالمي ستحافظ إيران عىل استقالهلا 

آخر سأله   حوار  السنغافوريةويف  تايمز(  )اسرتيت  ) مراسل صحيفة  قائال:  لنفرض  ، 

االقتصادية   سياساتكم  رؤوس  هي  ما  احلالية  املعارضة  القوى  توحيد  يف  نجحتم  أنكم 

 (2)(والسياسية األساسية؟

قائال  اخلميني  اإلمام  فقد شل  ):  فأجابه  لآلخرين،  تابع  غري  اقتصادًا سلياًم  نريد  نحن 

سوف   ونحن  وأمريكا..  والغرب  الرشق  ترصف  حتت  ثرواتنا  مجيع  ووضع  اقتصادنا،  الشاه 

بدًا أن ينهبوا وجودنا، سوف نقوم بثورة حقيقية يف مجيع املجاالت  أنقاوم ذلك، ولن نسمح  

الزراعي حيظى يف دولتنا بأولوية خاصة ألن الشاه دمر قطاع الزراعة يف    االقتصادية، والشأن

أما يف جمال الصناعة، فسنوجد الصناعة األم    البالد بربنامج اإلصالحات الزراعي االمريكي.. 

يد   نرفع  وسوف  مستقلة،  وهلا سياسة  مستقلة،  فإيران دولة  التجميعية،  الصناعات  من  بدال 
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نقيض عىل كل التبعيات السياسية، ونجعل املواطنني مسؤولني  الرشق والغرب عن وطننا، و

يزيد عىل مخسني عامًا   عن تقرير مصريهم، ونحرر الشعب الذي حرم كل حقوقه يف إيران ما 

أزمات  سنواجه  أننا  نفكر  ال  أننا  وبرغم  كاملة،  بحرية  املرشوعة  مطالبه  كل  إىل  يصل    حتى 

سنتالىف مجيع اهلزائم االقتصادية احلادثة يف العهد اقتصادية حادة بعد النرص، ولكن بإذن اهلل  

 ( 1) (البهلوي

هل سنشاهد تغريات أساسية يف نمو االقتصاد اإليراين؟ وهل سيتغري  فسأله الصحفي: ) 

 ( 2) (وضع رشكات النفط الكربى األجنبية يف إيران؟

قائال  اخلميني  اإلمام  التغ):  فأجابه  يتكفلوا  أن  الذين جيب  هم  املتخصصني  يريات  إن 

التي ترضى مصلحة   النفطية، وما يمكنني قوله هو أن مجيع االتفاقات  األساسية يف الرشكات 

الشعب اإليراين لن تكون مقبولة لدينا، ألهنا متت من قبل الشاه املخلوع واحلكومة الغاصبة  

 (3)(وبطرق غري قانونية 

حدى األزمات احلالية يف  إ هل ستكون من عودة إىل اقتصاد السوق؟  فسأله الصحفي: )

التي   الغربيني  األموال  احلالية ألصحاب رؤوس  االقتصادية  التبعية  إيران هي رفض سياسة 

 ( 4) (تعارض التجار التقليديني اإليرانيني

قائال  اخلميني  اإلمام  عىل  ):  فأجابه  قائم  ووطني  وسليم  مستقل  اقتصاد  اقتصادنا  إن 

 ( 5) أمني أهم االحتياجات لشعب إيران املحروم املظلوم، وليس اقتصادًا استهالكيًا فقط(ت
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هل تعتقدون أن البالد ستواجه قريبًا حالة من الفوىض االقتصادية؟  فسأله الصحفي: )

و النفط  مضخات  اغالق  تم  وقد  يكفي  أاآلن  ال  الوقود  ألن  ـ  السوق  يف  قلياًل  اخلبز  صبح 

 ( 1)(جراء جيب اختاذه يف إيران؟ إن؟ ما هو أول لألفران ـ ماذا ترو

قائال اخلميني  اإلمام  وقد  ):  فأجابه  النفط،  تصدير  يتم  أن  يمكن  ال  الشاه  وجود  مع 

أرسلت جلنة للنظر يف االستهالك الداخيل، ليتم تأمني وقود البالد، لكن إرضاب رشكة النفط  

التي   أما اإلشكاالت  نتيجة لنقص  سيبقى عىل حاله حتى ذهاب الشاه..  الداخل  ظهرت يف 

 ( 2)(الوقود فسيتم رفعها قريباً 

هل املعارضة التي تبدوهنا نموذج حلكومة اشرتاكية يف إيران، أو أن  فسأله الصحفي: ) 

 ( 3) (ساس األصول الدينية؟أحكومتكم هلا مرجعية إنسانية عىل 

اإلسالمية التي ستنفذ القوانني  إن حكومتنا هي احلكومة  ):  فأجابه اإلمام اخلميني قائال 

اإلسالمية التي تصنع اإلنسان وتوصله إىل قمة إنسانيته، وهي قادرة عىل تلبية حاجاته املادية  

 (4)(أيضاً 

( الصحفي:  أن تكون  فسأله  تتوقعون  الدولة، فكيف  قيادة  تسلمتم  أنكم  افرتضنا  إذا 

 ( 5)(عالقاتكم بالغرب؟ 

همتي يف الدولة القادمة هي اإلرشاد، وال فرق عندي  م) :  فأجابه اإلمام اخلميني قائال

أحسن   عىل  رعايتها  جتب  التي  اإليراين  الشعب  مصالح  هو  فاألساس  والغرب،  الرشق  بني 
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وجه، فإذا التزم الغرب والرشق بمبدأ االحرتام املتبادل يف معاملتهام للشعب اإليراين عاملنامها 

 (1)(عىل هذا األساس أيضاً 

( الصحفي:  حكومة  فسأله  سقوط  فور  اختاذها  جيب  التي  االقتصادية  التدابري  ما هي 

 (2) (بختيار؟

قائال اخلميني  اإلمام  إل):  فأجابه  اقتصاديون  خرباء  وسنكل  لدينا  البلد،  اقتصاد  نقاذ 

الثورة  بعد  وسنواجه  اهنار..  قد  البالد  فاقتصاد  األولويات..  لنا  حيددوا  حتى  إليهم،  العمل 

البنوك نقدًا من أجل إحالل اهلدوء الومهي يف  أزمات اقتصادية كربى،   ألن الشاه مل يرتك يف 

إيران.. كام أخرج اخلونة مبالغ هائلة وضخمة من البالد.. لكن مع كل هذا لدينا من يستطيعون  

بأن إ نأمل  ولذا  اإلسالمية،  اجلمهورية  جانب  إىل  يقف  بكامله  الشعب  وألن  حلول،  جياد 

ننظم مجيع اجلوانب املادية واملعنوية وبمشيئة اهلل ـ تعاىل ـ نبني  نستطيع التغلب عىل املشكالت و

 ( 3) ( إيران من جديد.. ولكن عىل االعرتاف مرة أخرى بأننا سنواجه مشكالت اقتصادية كبرية

وعند الرجوع للقرارات التي اختذها اإلمام اخلميني بعد انتصار الثورة اإلسالمية نجد  

تاما بكل ما طرحه، ومن األ مامنا  أن  مثلة عىل ذلك قوله يف بعض خطبه يذكر ذلك: )إوفاء 

لقد أمرت مؤخرًا وقبل أن   مشوار طويل من العمل وعيلى أن استعرض لكم بعضا من ذلك.. 

بأ طهران،  األإغادر  كافة  ومصادرة  حرص  لألجراء  تعود  التي  واألموال  البهلوية  مالك  رسة 

ا ممن سامهوا يف هنب هذا الشعب.. وسوف  املنحوسة، ومصادرة كافة أموال أولئك املرتبطني هب

ذ أن أموال  إتستخدم هذه األموال يف بناء مساكن ألبناء الطبقة الضعيفة يف كافة أنحاء إيران،  

قوال..  ننا نعمل وال نكتفي باألإ   .. عادة اعامر بلد بكاملهخته وأخيه كافية إلأالشاه املخلوع و
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ران أن تبادر إىل مصادرة ما يعترب من ثروات إيران وعىل مجيع اللجان الثورية يف كافة أنحاء إي

أو   أخذه  حاولوا  حساب مرصيف سيتم إ وما  يف  واتباعهم، ووضعه  عالن عنه  اإل  خفائه، هم 

الحقا كي يتم االستفادة منه يف بناء مساكن للعامل واملستضعفني والبؤساء كي يعيشوا حياة 

 ( 1) مرفهة(

ننا وعالوة عىل ما نسعى إىل حتقيقه من احلياة املادية الكريمة لكم، نحرص عىل  وقال: )إ

نتم بحاجة إىل املعنويات، فهؤالء قضوا عىل أيضا كريمة ومرفهة، فأ أن تكون حياتكم املعنوية  

ننا سنقوم ببناء املساكن وجعل املاء والكهرباء جمانيًا للفئات الفقرية،  أاملعنويات، وال يسعدنكم  

ننا نحرص عىل تعزيز  إفري باصات النقل العام جمانيًا للفقراء، ال يسعدنكم هذا القدر فقط، فوتو

إىل احلط من إمعنوياتكم وتقوية روحياتكم و اإلنسانية، فقد سعى أولئك  مقام  إىل  يصالكم 

ب الدنيا  وزينوا  بأقدركم  خلتم  حتى  فأعينكم  نحن  أما  يشء..  كل  دنياكم  إهنا  سنعمر  ننا 

األموال غنائم اإلسالم  أن  إوآخرتكم..   فتلك  االهتامم هبا هي هذه..  التي جيب  األمور  حد 

مرت باعطائها للمستضعفني وسوف يعطوهنا هلم.. وبعد أوهي للشعب وللمستضعفني وقد  

ذلك سيتم أيضًا التخفيف من بعض الضغوط، ولكن عليكم أن تتحلوا بقدر من الصرب وأن 

الباط النعرات  هذه  إىل  تستمعوا  وهؤالء  ال  نعمل،  نحن  ولكننا  الكالم  يطلقون  فهؤالء  لة، 

 ( 2) يريدون زرع اليأس يف نفوسكم من اإلسالم واحلال أن اإلسالم هو سندكم(

خراجها من هذا الوضع االستعامري املؤسف..  طروحات للمصارف إلألدينا  وقال: )

فق عليها املاليني  نأينبغي استبدال هذه القصور التي تستخدمها احلكومة والوزارات، والتي  

ب استبداهلا  جيب  الشعب،  أموال  من  النمط  أواملليارات  فهذا  معتدلة..  إسالمية  جنبي  أماكن 
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هنا  إ قيم هلا قرص فخم لكنها ليست بعدلية وليس بمكان للعدل  أ ونمط طاغويت، فالعدلية قد  

وضاع أن هذه القصور جيب أن تزول وأن يقام العدل يف مكاهنا وجيب تعديل  إقرص فحسب..  

 (1)(املصارف بشكل تدرجيي والقضاء عىل املعامالت الربوية بشكل تام 

( والنهي عن  وقال:  باملعروف  األمر  دائرة  الفساد ضمن  بمكافحة  اهلل  إن شاء  سنقوم 

ت خالل  من  الفحشاء  أاملنكر  عىل  نقيض  وسوف  باحلكومة،  ترتبط  ال  مستقلة  وزارة  سيس 

تلفزيون ودور السينام، فإن مجيع تلك املؤسسات  ونصلح وسائل االعالم، نصلح اإلذاعة وال

عالما إسالميا، والوزارات  إعالم  اإلسالمي، وينبغي أن يكون اإل   جيب أن تكون عىل النمط

وزارات إسالمية، واألحكام أحكام إسالمية.. سوف نقيم احلدود ولن نخشى أن ال يعجب  

ا وجعلنا مأسورين له وسوف  هنكنا الغرب، لقد قَض الغرب عىل روحيتنألقد    ذلك الغرب..

نقوم نحن بالقضاء عىل هذه الظاهرة، سوف نزيل مع الشعب اإليراين ووقوفه معنا ودعمه لنا  

كل اآلثار الغربية، كل آثار الفساد ال التحرض، سوف نزيل األخالق الغربية الفاسدة والنعرات  

تكون راية ملكية، وشعارات    الغربية الباطلة وسنقيم بالدا حممدية.. فراية إيران ينبغي أن ال 

كافة  وعىل  إسالمية  شعارات  تكون  أن  جيب  بل  ملكية  شعارات  تكون  ال  أن  ينبغي  إيران 

زالة شعار األسد والشمس املنحوس وجيب أن يكون العلم إسالميا..  إالوزارات واملؤسسات  

 (2)(إلسالماثر من آثار الطاغوت، جيب أن تسود معامل أ زالة آثار الطاغوت وهذا التاج إجيب 

 . االهتامم بجميع املجاالت االقتصادية: 3

اهتاممهم؛   جل  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  أوالها  التي  املهمة  النواحي  من  وهي 

 فاالقتصاد ـ يف رؤيتهم ـ كل متكامل، والغفلة عن بعض أجزائه، قد تؤدي إىل اهنيار اجلميع. 
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اجلهات املختلفة، من الفالحني والصناعيني والتجار  وهلذا نجد مقابالهتم الكثرية مع  

 وغريهم.. ويف كل مقابلة نجد اإلرشادات املرتبطة هبا. 

وسنذكر هنا نامذج وأمثلة عن ذلك، نتبني من خالهلا مدى ارتباط الرؤية االقتصادية  

كمية  لقادة الثورة اإلسالمية اإليرانية باألصل الذي بنوا عليه مرشوعهم احلضاري، وهو احلا 

 اإلهلية الشاملة لكل جماالت احلياة.

االحتاد اإلسالمي ملنتسبي وزارة الصناعة  وأول األمثلة لقاء أجراه اإلمام اخلميني مع  

، حيذر فيه من اإلرضابات التي تلت انتصار الثورة اإلسالمية، والتي كان املقصد منها واملعادن

التي  النتائج  فيه    إجهاض مجيع ثامرها، استعجاال لتحقيق  لتحقيقها، ومما جاء  حتتاج إىل زمن 

 ( املنزل  قوله:  هذا  خارج  ويف  هنا  الناس  اجتامع  أرى  ال  وأنا  عمل،  إىل  بحاجة  اليوم  إيران 

صحيحًا.. ألهنم ال جيوز هلم ترك أعامهلم واالنشغال دائاًم يف املظاهرات، علاًم بأنَّ املظاهرات  

كن ال جيوز أن تستمر دائاًم.. إذ جيب عىل الناس  تقوي املعنويات يف جمال تقدم أمور البالد.. ل

باإل ينشغلوا  أن  جيب  املصانع  وأصحاب  يزرع،  أن  جيب  فالفالح  يعملوا،  وكذلك  أن  نتاج، 

أصحاب الصناعات الصغرية والكبرية جيب أن ينشغلوا بأعامهلم، فعىل مجيع أبناء الشعب أن  

العمل  إىل  بحاجة  اليوم  البالد  فإنَّ  فعىل فالبال  .. يعملوا  فقرية..  بالد  اقتصادها  أخفق  التي  د 

وقعنا هبا النظام السابق.. علاًم أاجلميع أن ال يرتكوا هذه احلاجة التي هي أساس كل يشء والتي  

أن هناك افتقارًا آخر قد أوجده النظام السابق يف إيران باسم اإلصالح الزراعي الذي أدى إىل  

اآلن   فنحن  لذلك  الزراعية،  األوضاع  الزراعية  اضطراب  األمور  يف  اخلارج  إىل  مفتقرون 

استرياد   إىل  حمتاجون  فنحن  والدواجن،  احليوانات  تربية  عىل  للقضاء  عملوا  إذ  واملعيشية، 

اخلارج..  من  وغريها  االفتقار   اللحوم  يستلزم  فذلك  اقتصاديًا  الغري  إىل  مفتقرين  كنا  فاذا 

جع بالدنا إىل ما كانت عليه سابقًا..  السياس، بل ويستلزم االفتقار العسكري أيضًا، وبذلك تر

يف حني نريد اآلن إدارة بالدنا بأنفسنا.. فالبالد اآلن ملك ألهلها.. ويف هذا الوقت الذي يملك 
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ضهم كثريًا وباستمرار   الشعب زمام أمور بالده بيده نرى أن هناك مجاعة تغلغلت بني الناس حترى

القال واثارة  الزراعة  عن  املزارعني  تثبيط  تعطيل  عىل  عىل  اآلن  يعملون  فهم  املصانع،  يف  قل 

صناعاهتا   تأخذ  ال  لكي  تستقر  البالد  هذه  يرتكون  ال  هؤالء  إنَّ  املصانع..  وتعطيل  الزراعة 

 ( 1)ومعاملها وزراعتها جمارهيا الطبيعية، وحتى ال تتطور صناعاهتا(

التي حتاك ضد اجلمهورية اإلسالمية، وهي يف مهدها،  املؤامرات  فقال:    ثم حذر من 

إنسانية يف    هناك حفنة من الذين ال يريدون االستقرار هلذه البالد، وال قيام مجهورية إسالمية)

إيران.. إنى هؤالء يقصدون التخريب أينام ذهبوا.. بحيث إنَّ اإلنسان أينام ينظر جيد هناك مجاعة  

ض اجلامعة  مرضبة عن العمل، وجيد أنَّ سبب إرضاهبم هو اشاعة الفوىض.. فكل مجاعة حترى 

ُيَزيىن هلم أمرًا.. بحيث عون يف تصديق كل من  جاءهم  إذا    األخرى.. والشبان البسطاء يترسى

شخص وزيىن هلم عماًل أو أمرًا فاهنم يقبلون منه دون تفكري، فتكون النتيجة اإلرضاب عن 

اقتصادنا ومن الواضح أنى هذه اإلرضابات املتتالية ترض بالوطن، إذ إهنا تلحق الرضر ب  العمل..

جيد  ذهب  أينام  اإلنسان  أنى  بحيث  حدًا  الظاهرة  هذه  بلغت  وقد  ورشفه..  وطننا  وبسمعة 

إرضابًا.. فاذا ذهب إىل اجليش وجد هناك إرضابًا، وإذا ذهب إىل املعامل واملصانع وجد إرضابًا 

أيضًا،  الطالب  شمل  كام  شملتها،  قد  اإلرضابات  إنى  إذ  املدارس،  يف  األمر  وكذلك    أيضًا، 

وهكذا بقية الرشائح حتى صار اإلرضاب اآلن أمرًا طبيعيًا لدى مجيع رشائح املجتمع.. لكنَّ 

ذلك  وتعكس  ورشفه،  الوطن  كرامة  إىل  ُتيسء  اإلرضابات  أنى هذه  يدركون  ال  هؤالء مجيعًا 

مستقر   وغري  مضطرب  البلد  هذا  إنى  ويقولون:  ذلك،  املستعمرون  يستغل  حيث  للخارج، 

يره.. فيمهد هذا هلم الطريق لكي يأتوا بالشخص الذي يروق هلم إلدارة هذه وحيتاج إىل من يد

البالد.. فهؤالء املرضبون ال يدركون هذه األمور، وال ينتبهون إىل أنى هؤالء الذين خيطبون يف  
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إنام  التأييدية،  باهلتافات  هلم  يستجيبون  الذين  وأولئك  اإلرضاب،  عىل  وحيرضوهنم  حمافلهم 

 (1) نَّ هذا الوطن غري مستقر وتسوده الفوىض، وال وجود حلكومة مركزية فيه(يعكسون للعامل أ

ثم بني احلكم الرشعي لإلرضاب يف ذلك الوقت الذي يتآمر فيه مجيع املستكربين عىل  

إنَّ اإلرضاب اليوم حرام رشعًا، وهؤالء الذين يرضبون اجلمهورية اإلسالمية الوليدة، فقال: )

فليكف لإلسالم..  وال  خائنون  األمور..  هذه  وليرتكوا  والتضليالت،  األالعيب  هذه  عن  وا 

يريد أن   إنى شخصًا واحدًا  يريدون استغاللكم..  الذين  أيدي  ألعوبة إىل هذا احلد يف  يكونوا 

عن  ترضبوا  لكي  استغاللكم  يريدون  فالذين  الطيىبني..  الشبان  هؤالء  ويستغل  يستغلكم، 

األمر أو ذاك، هم أشخاص حمتالون خداعون يريدون   العمل وتثريوا الفوىض وتقفوا أمام هذا 

يف   وتتكلمون  وتتناحرون،  العمل  عن  فترضبون  ذلك؛  عن  غفلة  يف  لكنكم  استغاللكم.. 

املحافل بام تشاؤون، وتشتمون من تريدون، وأنتم يف غفلة عن نوايا هؤالء، وغري ملتفتني إىل  

غأأنى   بلد  وكأنه  بلدكم  تظهرون  أنكم  تعني  هذه  عدم  عاملكم  أن  تعلمون  وهل  مستقر،  ري 

االستقرار يستلزم تعيني قيىم عليكم، وهذا القيم إما أن يكون من هذا اجلانب أو من اجلانب  

إنكم ال تعلمون هذه األمور.. فأية    نه سيضطهدكم، وحيرمكم من بالدكم..إاآلخر، وأيًا كان ف

الرشق والغرب؟ إهنم    مصيبة هذه التي نزلت هبذا الوطن؟ وأي خمطط هذا الذي رسمه لكم

يرسمون لكم املخططات من كل جانب.. لذلك نرى الفوىض مستمرة، واالضطرابات يف كل  

مكان، ونجد يف كل مكان حتركًا، ويف كل مدينة فسادًا، ويف كل يوم نشاهد جتمعات، خيطبون  

لذي فام هذا الوضع ا  ويتكلمون بام يشاؤون، ويشتمون هذا وذاك، ويسبون العلامء وغريهم..

ابتلينا به يف هذه البالد؟ ملاذا جيب أن تكون أوضاع البالد هكذا؟ وملاذا ينبغي أن خيتلف أهل  

جيب أن تتحدوا اليوم وتتعاضدوا، وجتتمعوا عىل االلتزام بأحكام  ..  البالد فيام بينهم اليوم؟ 
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النا  أموال  وتصادرون  اإلسالمية،  للموازين  خالفًا  اآلخرين  تشتمون  وإنكم  س  اإلسالم، 

شجار خالفًا ألحكام اإلسالم.. وماذا تفعلون بمزارع الناس يف الرباري؟ وملاذا تقطعون األ

من البساتني؟ إنَّ هذه األعامل خمالفة للموازين اإلسالمية.. إنى أولئك حيرضون الشبان عىل 

األعامل..  هذه  هذه   ارتكاب  ارتكاب  إىل  لدفعكم  اخلفاء  يف  تعمل  الستار  وراء  يد  هناك 

الفوىض تسودها،  األفعا  أن تكون مستقلة، ألنى  إيران ال تستطيع  ليثبتوا للعامل أنَّ  ل.. وذلك 

وهذا ما حدث اآلن، ألنى اإلنسان يرى الفوىض تسود مجيع أرجاء إيران.. حسنًا؛ لنا أن نسأل:  

ملاذا حصل هذا الوضع؟ وملاذا ال تفيقوا؟ وملاذا ال يعود شباننا إىل رشدهم؟ وهل من العقل أن 

تلفوا فيام بينكم يف هذا الوقت الذي نواجه دولة عظمى؟ وهل من العقل أن يمسك بعضكم  خت

بتالبيب بعض، وأن تنسبوا لعلامئكم الرجعية قاصدين النيل منهم، وأن تنهبوا بساتني الناس  

ومنازهلم بذرائع خمتلفة، ثم تطردون النساء واألطفال من منازهلم؟ فام هذا الوضع الذي أنتم  

ملاذا ال تلتزمون بأحكام اإلسالم؟ فاإلسالم هو الذي أوصلكم إىل ما أنتم عليه اآلن،  فيه؟ و

خرج حممد رضا من منازلكم ومن وطنكم، واآلن أنتم تعملون بخالف موازين أ وهو الذي  

أنكم  يعلم  واهلل  ظهوركم،  وراء  اإلسالم  جتعلون  إنكم  وراء  إذا    اإلسالم..  اإلسالم  جعلتم 

 ـ سيصفعكم صفعة ال تنهضون بعدها أبدًا.. إذن جيب عليكم أن تعودوا نه ـ تعاىلإظهوركم ف

نفسنا؟ هل هنضنا أإىل رشدكم واىل أحكام اإلسالم.. فهل هنضنا ألجل أن نفعل كل ما تشتهي  

ثرنا  ألننا  اال  ليشء  ال  آخر  أحد  أي  وال  الدين،  علامء  وإىل  احلكومة،  إىل  ال  نصغي  ال  لكي 

إسال  الثورة  إنى  ضد وهنضنا..  تثوروا  مل  إنكم  اإلسالم..  تطلعات  لتحقيق  انطلقت  وقد  مية 

قيموا النظام  أاإلسالم حتى تفعلوا اآلن ما تشتهي أنفسكم؟ إنكم ثرتم من أجل اإلسالم، ف

 (1)اإلسالمي، وأطيعوه وانقادوا له(
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، قالـ  مشيدا بدورهم يف الثورة اإلسالمية وقبلها  أصحاب املهنويف لقاء له مع التجار و

التاريخ دور مؤثر وفاعل والسيام سوق طهران، فقد ـ: ) لقد كان لألسواق اإليرانية عىل مر 

كان سندًا قويًا لإلسالم والبالد وسيبقى كذلكـ  إن شاء اهللـ  ولذلك كان رضا شاه حيرص عىل 

إن النظام السابق كان خياف من كل جممع له سور وسقف لئال يكون    ..حمو السوق من إيران

كان حمال الجتامع املؤمنني واملتدينني والشباب املؤمن.. كان خياف من املساجد الجتامع ذلك امل

التجار فيها ومن السوق نفسه لكونه مكان جتمع للناس.. لقد كانت السوق ساعدًا قويًا وداعاًم 

لتحقيق املقاصد اإلسالمية وتقدم اإلسالم واالقتصاد اإلسالمي وما زال كذلك.. فقد كان 

د رضا ال جيرؤ عىل دخول السوق ألن األنظمة السابقة السيام نظامه مل يكن هلا شعبية، أما   حممى

فقد   والكسبة  ااآلن  والتجار  اجلمهورية  ورئيس  والسوق،  احلكومة  أن  حيث  األمر  ختلف 

إخوة.. فهم من هذا الشعب وليسوا كاملسؤولني يف النظام السابق الذين يعتربون أنفسهم يف  

بحسب الواقع يف األسفل.. لقد كان للسوق دور رائد يف مساندة علامء اإلسالم  األعىل وهم  

لعلامء   ظهرت  مشكلة  حتل  حتى  يوم  لنصف  ولو  السوق  يعطل  أن  يكفي  كان  فقد  العظام، 

اإلسالم العظام أو للعامل اإلسالمي.. فالسوق ذخرية عظيمة لإلسالم وعىل التجار والكسبة  

 (1)متناهية(املحافظة عىل هذا األمر بدقة  

 ( فقال:  والتجارة،  بالسوق  املرتبطة  الرشيعة  بأحكام  االلتزام  إىل  دعاهم  إن  ثم 

العامة،   املسلمني  بمصالح  يكرتثوا  أن  دون  جيوهبم  ملء  عىل  حيرصون  الذين  االنتهازيني 

موجودون يف مجيع رشائح املجتمع ويف السوق خاصة هناك منحرفون ال خيافون اهلل سبحانه  

يبعث عىل األسف..  وتعاىل، اآل أمام احلكومة وهذا مما  العراقيل  احلايل يضعون  ن ويف وقتنا 

املدن والقرى والنواحي واألسواق قلقون حول أوضاع  املليونية يف  الشعب  فجميع طبقات 
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نجد عدة   احلرب ويدعمون اجليش وحرس الثورة ويساندون املترضرين من احلرب، يف حني 

البلد، ويف السوق أيضًا يقفون أمام  قليلة تقف يف وجه هذه األمواج   البرشية، يف كل مناطق 

هتام  إسالمهم وبلدهم اإلسالمي.. عليكم أهيا السادة التجار أن تسعوا لعدم إعطاء الفرصة ال 

والشعب   للبلد  سندًا  دائاًم  كان  السمعة  حسنة  اإليرانية  فالسوق  سمعته،  من  والنيل  السوق 

املشاكل و الذي يسعى لالواإلسالم وكان يسهم يف حل  الشعب  قتصاد ا رتقاء بهو جزء من 

حاولوا أن ال تعطوا الذريعة لتلك القلة التي فقدت مصاحلها غري املرشوعة أو أولئك  ..البالد

أقواال كاذبة فإن فعلوا ذلك فعليكم   ينقلوا عنه  أو  السوق  ليتهموا  الذين خيافون من فقداهنا 

 (1)ب علينا اإلنتباه إىل هذه املسائل واألمور(اإلعرتاض واملطالبة باإلعالن عن أنفسهم، جي 

ـ واحلمد هلل  إذا    إن جتمعات السوقوقال: ) سارت وحتركت وفق املوازين اإلسالمية 

هي كذلك ـ فلن تتعرض البالد ألي خطر ألن السوق تعترب ذخرية للجيش والبالد واحلكومة،  

السوقـ  ال قدر اهللـ  فإنه سيأيت    ويف حال متكن املغرضون من نرش الشائعات وبث اإلختالف يف

فعليكم أخذ احلذر واليقظة فأنتم تعلمون بدور    يوم يقضون فيه عىل عمود اإلسالم القوي.. 

وقتنا  وحتى  الشريازي  املريزا  عهد  منذ  املستعصية  واألمور  املشاكل  حل  يف  وتأثريه  السوق 

طهران بسبب سوء معاملة    خرج عامل الدين منإذا    احلارض لقد كانت األسواق تغلق أبواهبا 

احلكومات القاجارية وذلك تضامنًا معه واحتجاجًا عىل سوء ترصف احلكومة مما يؤدي إىل  

اعتذارها ودعوة عامل الدين للبقاء يف طهران.. فيجب عىل السوق واملتعاملني فيها أن يكونوا  

ال  سنة وما رأيته يف  داعني، ويعملوا عىل أعامر املساجد وملئها بالناس ففي بعض بلدان أهل 

احلجاز أنه عندما يرفع أذان الظهر فإن السوق تغلق أبوابه أو تبقى مفتوحة حيرسها الرشطة  

جيب أن تكون   ..وهيرع الناس والتجار ألداء الصالة يف املسجد احلرام أو يف مسجد النبي  
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عد عام خيالفها السوق مظهرًا كامال لإلسالم والعدالة وأن يقبل عىل كل ما يوافق أحكامه ويبت

كتطهري السوق من الربا، فإذا وجد أشخاص يأكلون الربا ـ ال قدر اهلل ـ فعىل التجار أنفسهم أن 

ينصحوهم.. حذاِر أن يتفشى مثل هذا املرض ويقيض عىل بلدنا.. إن أكل الربا هيلك الشعب  

  ا، وهو يفويقيض عىل األسواق، وهو معصية كبرية اليدانيها معصية حتى أنه أعظم من الزن

وكذلك جيب أن تكونوا عىل حذر من ظهور أشخاص    ، حكم إعالن احلرب عىل اهلل عزى وجلى 

مستغلني يبيعون بغالء يؤدي إىل شلل حياة الناس يف الوقت الذي يقدم هؤالء الناس رجااًل  

ال قدر ـ  ونساًء وأطفاال كل ما بوسعهم ملساعدة املترضرين من احلرب ويضحون من أجلهم  

 ( 1) لو أرضت أعاملنا باإلسالم فإن مسؤولية ذلك ستكون عظيمة علينا أمام اهلل عزوجل( اهلل ـ

ثم حذر من استعامل األسواق وسيلة لنرش الدعايات التي متس باألمن القومي، فقال:  

كونوا عىل حذر من طرح مواضيع يف األسواق أو يف أماكن أخرى تتعلق باجليش أو املحاكم  )

ا  حرس  أو  الرشطة  باحلرب  أو  منشغلون  اآلن  هؤالء  القوى،  هذه  إضعاف  إىل  تؤدي  لثورة 

دماءهم   يبذلون  للجبهة  األمامي  اخلط  يف  وهم  الثورة  وحرس  والرشطة  اجليش  وخاصة 

إن الناس العاديني ليس لدهيم معلومات دقيقة عن فنون    وأنفسهم يف سبيل عزة هذه األمة..

ر منهم، فإهنم يدركون فنون احلرب بدقة  احلرب بخالف العسكريني وال سيام الضباط الكبا 

فإذا ما تقدم اجليش يف يوم وانسحب يف يوم آخر فال يطرح ذلك يف املجالس واألسواق ملاذا  

حصل كذا وكذا.. فأنتم غري مطلعني عىل سري العمليات احلربية، فيوم تقدم إىل األمام ويوم  

هذه املسائل، والواجب عىل غري  ختصاص املعنيني والقيىمني عىل  انسحاب وهذه األمور من  ا

واال التحفظ  خصوصًا املختصني  اجلميع  أنصح  وإين  املواضيع..  هذه  مثل  طرح  عن  حرتاز 

فيجب أن ال تعلنها مهام  ..  ونحن اآلن مبتلون هبذه احلرب، أن ال يبدوا وجهات نظرهم حياهلا 
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اجليش ورئيس    جيب عدم إعالن أي أمر قد يؤدي إىل تشويش أفكار قادة  ..كانت وجهة نظرك

ن قوله هذا يسهم  أاجلمهورية واحلكومة، فقد يقال كالم دون معرفة عاقبته وربام حيسب قائله  

  ، يف خدمة األمة، بينام يكون الواقع خالف ذلك، فيجب أخذ احليطة والدقة يف هكذا مسائل 

ألولئك  فاجلبهة  اجلبهة،  يف  حيدث  عام  يتحدث  ال  أن  عليه  اجلبهة  من  يعود  الذي  حتى 

حدث  ا فإذا  عليها..  وحيافظون  اجلبهة  يديرون  كيف  يشخصون  الذين  هم  هبا،  ملتخصصني 

 (1)ضعف أو فتور عىل اجلبهة ـ ال قدر اهلل ـ بسبب أقاويلنا وأحاديثنا فنحن مسؤولون(

نتم أهيا الكسبة والتجار املحرتمني، عليكم مراعاة وقال يف خطاب آخر ناصحا هلم: )أ

فيام حيتاجونه من   التعاون الناس  البيع ومتسكوا بحس  مواد متوينية، ختلوا عن اإلجحاف يف 

ثامن باهضة وكونوا  أواإلنسانية، واهتموا بالضعفاء وخفضوا أسعار سلعكم.. حتاشوا البيع ب

فيام بينهم فكونوا معا واحرصوا عىل إخوة  ن مجيع فئات الشعب  إخوة..  إنتم  أمنسجمني معا ف

التي راجت بينكم خالل اخلمسني عاما املاضية    مراعاة بعضكم بعضا واجتنبوا تلك األمور 

اليوم يف ظل اإلسالم و الزمان ينظر لكم والرسول  إ كالكذب والغش واالحتكار، فانتم  مام 

 ( 2) ينظر لكم واهلل تبارك وتعاىل هو سندكم(  األكرم 

كل هذا اخلراب املوجود اآلن،  بعض البلديات، قال: )  ي رئيس وموظفويف لقاء له مع  

وكل هذه املشاكل التي يعاين منها الشعب، حتصل ـ مع األسف ـ يف وقت يزخر البلد بثروات  

صبحت حتت ترصفكم، لذا جيب عليكم أن حتثوا  أوخريات ال حتىص.. ولكن احلكومة اآلن  

ننا مرة  إوالفالحة، فاخلطى ال سيام يف جمال الزراعة، فإذا أردتم أن تتكاسلوا يف شؤون الزراعة 

أخرى سنقع يف براثن التبعية ألمريكا وغريها، البلد اآلن يف أيديكم واحلكومة حاذقة كل ما 
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ن بلدنا من البلدان الغنية غاية األمر أن بعض األيدي اخلائنة كانت تعمل عملها إفيها جيد..  

جة الشعب وأن يصدر  واآلن أصبح األمر يف أيديكم.. الزراعة يف هذا البلد جيب أن تلبي حا 

منها إىل اخلارج، فال ينبغي أن يأيت يوم نمد فيه أيدينا مرة أخرى ألمريكا قائلني: نريد  ضالفائ

االكتفاء   أن نحقق ألنفسنا  به سنبقى جائعني.. جيب  يزودونا  مل  واذا  أشياًء أخرى،  أو  قمحًا 

 الذين يعملون جاهدين يف  الذايت، علينا أن نستيقظ، علينا أن نخدم هذا البلد، نخدم الفالحني 

أموال   املعنى وهو علينا أال نغتصب  نتذكر هذا  الزراعة واحلراثة وري األرايض، وينبغي أن 

مطلقا،   ذلك  جيوز  ال  يده..  اليه  تصل  ما  كلى  يف  شخص  كل  ليعمل  قال:  فالبعض  الناس، 

املتكفلون وليعمل  الرشعية..  املوازين  وفق  أصحاهبا  هبا  يعمل  أن  جيب  بالزراعة    فاألرايض 

واحلراثة وفقًا ملوازين الزراعة، ال تتساحموا يف هذا األمر حتى نستطيع أن نحقق االكتفاء الذايت  

تساهلنا واعتمدنا عىل إذا   نفسنا.. أإن شاء اهلل خالل األعوام القادمة ونتمكن من االعتامد عىل 

ية السياسية وبدورها ، فإن هذه التبعية االقتصادية ستؤدي بال شك للتبع يشء األجانب يف كل  

إىل التبعية الثقافية ونصبح أرسى هلم كام كنا من قبل، ينبغي علينا أن ننتهي من مسألة االقتصاد 

ننا سوف نصاب بالشلل.. جيب  إوأن ال نستجدي اآلخرين، فإذا ما مددنا أيدينا هلم كل مرة ف

سية.. عىل اجلميع أن يتعاون يف  علينا أن نؤمن بأنفسنا املواد األولية الالزمة واحتياجاتنا األسا 

هذا السبيل واحلكومة أيضًا متد هلم يد املساعدة وكل من استطاع ذلك، عليه املشاركة ومد يد  

 ( 1) (العون هلم

وقال يف خطاب توعوي حيذر فيه من املؤامرات املرتبطة باالقتصاد اإليراين بغية استعامله  

ننا اليوم نواجه عدة أمور من الرضوري اإلشارة إوسيلة لتحقيق التبعية للقوى االستكبارية: )

املعادي  باإلعالم  تقوم  الداخل واخلارج  نواجه قوى عظمى يف  أننا  املسألة األوىل هي  إليها: 
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علينا  الدسائس  وحبك  الذين   ..لإلسالم  واألفراد  البالد  عانته  الذي  الدمار  هي  والثانية 

كنا نروم  إذا    اننا اليوم   من كل جانب..يضخمون مثل هذه القضايا، وحياولون أغفال شبابنا  

ننا بحاجة لعدة أمور: أواًل جيب أن إالتصدي هلذه القوى العظمى دون أن نذوق طعم اهلزيمة ف

نصل إىل االكتفاء الذايت يف القطاع االقتصادي الذي يستدعي أواًل االهتامم بالزراعة، فاملزارع 

ئح.. مع األسف توجد جمموعات حتول  واحلقول جيب أن تزرع بمشاركة ونشاط مجيع الرشا

م   دون القيام هبذا األمر، أما عن جهالة أو بتحريض من عنارص مناوئة للثورة، أو عن علم ألهنى

ينام تذهبون توجد مثل هذه أجزء من تلك املجموعات.. يذهبون إىل املزارع يف أنحاء البالد ـ  

ملستضعفني ومساعدة الناس، وحيولون دون املسائلـ  بعناوين خمتلفة وذريعة أنىنا نريد مساعدة ا

إذا    تعرفون أنهأنتم    القيام بالزراعة عىل النحو الصحيح وهذا األمر يشكل خطرًا عىل بالدنا..

ًا، خاصة هذا النوع من االقتصاد الذي يتعلق بمعيشة الناس،   احتاج بلد ما إىل اخلارج اقتصاديى

ون نفسه واحتاج إىل اآلخرين يف هذا املجال،  ووصل إىل مرحلة من احلاجة ال يستطيع إدارة شؤ 

والتبعية يف هذا احلقل تؤدىي إىل استسالم الشعب اإليراين وبالد    .. فهذا يعني التبعية االقتصادية 

و لآلخرين  حاليًا  إإيران  به  القيام  تنوي  الذي  األمر  هذا  يف  تنجح  أن  أمريكا  استطاعت  ن 

القتصادي عىل إيران.. وإن شاء اهلل لن توفىق يف  وجنىدت مجيع القوى إىل جانبها لفرض احلظر ا

واحلذر.. ولو ـ ال سمح اهلل ـ نجحت وفرضت    هذا األمر، لكننا جيب أن نتىخذ جانب احليطة 

عىل إيران احلظر االقتصادي من مجيع اجلهات ومنها قضية املؤونة التي نحن بحاجة إليها، طبعًا 

ه إىل ثورتنا وهي باألساس  يف هذه احلالة لن نستطيع االستمرار يف امل قاومة وهذه رضبة توجى

فالواجب امللقى عىل عاتقنا هو قيامنا مجيعًا بام نستطيع وبام أوتينا من   .. رضبة توجه لإلسالم 

 (1)قوة يف هذا املجال(
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لتفادي   إجراءات  يلزم من  ما  كل  يتخذوا  بأن  للحكومة والشعب  توجيهات  قدم  ثم 

يف جمال الزراعة وتربية املوايش جيب أن تقدم احلكومة  فقال: )   الوقوع يف التبعية االقتصادية، 

مساعداهتا، إىل جانب مساعدة الناس بعضهم بعض، كام ينبغي للناس تكريس جهودهم وبذل  

مساعيهم.. عىل الناس أن يعملوا وجيدوا.. إن شعبًا حيتاج إىل أيد عاملة، فإن استثمرت هذه 

يؤدي إىل أن ال تستطيع تأمني احتياجات الشعب، فعدم  القوة يف جمال آخر، فإن هذا األمر س

إىل   البلد  حيتاج  ال  أن  جيب  براجمنا..  رأس  هي  واملؤونة  األرزاق  جمال  يف  اخلارج  إىل  احلاجة 

اخلارج يف تأمني حلمه وخبزه ونحومها.. وهذا األمر يستدعي كثرة مراكز تربية املاشية، وكذلك 

عىل الظاهر حينام حرض إخوتنا من قم، قالوا: إن مدينة    الزراعة عىل نطاق واسع.. كان باألمس 

الناس   املجال،  هذا  يف  ُبذلت  واسعة  جهودًا  ألن  العام،  هذا  الذايت  االكتفاء  إىل  وصلت  قم 

واجلهات املعنية األخرى قامت من تلقاء نفسها بزراعة الكثري من األرايض.. ويف هذا املجال،  

واملزروعة   البوار  األرايض  زراعة  قمنا أي:  لو  املزارعون،  هبا  قام  التي  األخرى  والنشاطات 

بتخطيط وإدارة صحيحني فإن مدينة قم لن تكون بحاجة إىل اخلارج.. أنا رُسرُت كثريًا هبذا 

األمر، وأعربت عن شكري وتقديري هلم.. وليحفظ اهلل هؤالء ـ إن شاء اهلل ـ جيب أن يتم هذا 

ن حيدث يف شتى أنحاء العامل.. أي عىل كل منطقة  األمر يف كل مكان.. مثل هذا األمر جيب أ

 ( 1) بذل ما بوسعها لكي ُتؤمىن االكتفاء الذايت لنفسها(

إن خلوزستان مياهًا كثرية وأراٍض واسعة..  بقوله: )  خوزستانثم خاطب أهل منطقة  

أيضًا  والناس  بينهم  فيام  وتعاضدوا  الشعب،  ومن  احلكومة،  من  املساعدة  تقديم  تم  فلو 

تعاضدوا وقدموا املساعدة وقاموا بالزراعة بنوعيها )السيحية ـ والديمية( فإن املنطقة مستعدة 

فلو ك أكثر..  الديم  الزراعة وإن كان  النوعني من  قد لكال  بذرات  ثامين  تعطي  بذرة  انت كل 
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تعطي عرشين بذرة يف هذه املنطقة.. عىل أي حال هذا تكليف يقع عىل عاتقنا حاليًا وهو ليس  

 ( 1) بقضية طبيعية(

إن بالدنا اليوم  ثم ذكر بالتكاليف واملسؤوليات الرشعية املرتبطة هبذا اجلانب، فقال: )

غري طبيعية لكي يقول اإلنسان طيىب، نحن تعيش حقبة تعيش وضعًا غري طبيعي، األوضاع  

ننا ال نريد..  أعية لذلك ال نستطيع القول بيلسنا بحاجة إىل هذه األرباح اآلن.. األوضاع غري طب

فمعنى أننا ال نريد هو التبعية للخارج.. واالحتياج إىل اخلارج، يعني أن نضع مجيع ما نملك يف  

ة أخرى.. ورفض   مرى تكليف رشعي، وليسمتناوهلم  بأ  التبعية  نقول  أن  لسنا  أمرًا طبيعيًا  ننا 

تتعلىق  وال  هكذا،  ليست  املسألة  ال،  العام..  هذا  ومنفعة  أرباح  عىل  احلصول  إىل  بحاجة 

باألهواء.. ففي مثل هذه الظروف الطارئة التي ابتلينا هبا يكون هذا األمر، واجبًا وطنيًا أيضًا 

أخرى إن كنىا نستطيع القيام بعمٍل ومل نقم به فاننا مسؤولون أمام  إىل جانب أنه رشعي.. بعبارة  

اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ هذا جانب من األمر، وهو جانب الزراعة وتربية املوايش واألمور األخرى 

ب بإمكانه وكان  الذي  فالبلد  البالد،  بأرزاق  املوايش إىل  إاملتعلىقة  مكانه أن يصل يف جمال تربية 

بال يقوم  تصدير إىل اخلارج، عليه أن يؤمن حلمه من مكان ويشرتي حنطته من مكان مرحلة 

آخر، ويؤمن بيضه من جهة أخرى، وكل يشء آخر جيب أن يؤمنه من أماكن أخرى.. إن هذا 

راتنا يف يد اآلخرين، وأن ننتظر من يؤمن لنا خبزنا ومن  األمر ودعاة النقص لنا أن تكون مقدى

ىل اجلميع شحذ اهلمم، لسدى هذه احلاجة، أي: األرزاق التي  يقدم لنا اللحم.. لذلك جيب ع

 (2)نحن بأمس احلاجة إليها وشعبنا بحاجة إليها، وإن شاء اهلل نصل إىل االكتفاء الذايت(
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يرانية؛  وهي من النواحي التي نجد هلا حضورا قويا يف خطب قادة الثورة اإلسالمية اإل 

فهم ال يرتكون فرصة أو مناسبة إال ويتحدثون فيها عن العامل يف كل القطاعات، ويشيدون 

هبم، ويدعون إىل إعطائهم مجيع حقوقهم املادية واملعنوية، ذلك أن االقتصاد اإلسالمي الذي 

بام فيها يدعون إليه مبني عىل القيم اإلنسانية التي تقدم اإلنسان وحقوقه وكرامته عىل كل يشء،  

 زيادة اإلنتاج نفسها. 

ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف بعض خطبه بعد انتصار الثورة اإلسالمية  

إن اإلسالم يويل أمهية لكافة الفئات ومجيع عباد اهلل واملستضعفني.. ويويل أمهية  )  بفرتة قصرية: 

ا الطبقات  من  والفالحني  العامل  إن  والفالحني..  للعامل  اإلسالم..  أكرب  هبا  التي هيتم  لقيمة 

ال   إهنم  األرض..  يف  مفسدون  هم  والفالح  العامل  بني  الفرقة  إيقاع  يريدون  الذين  هؤالء 

الطبيعي، ألنه بذلك يتحقق االستقرار يف   الزراعة واملصانع أن تسري بشكلها  يريدون ألمور 

يف خدمتكم ال هؤالء.. هؤالء  تيقظوا أهيا اإلخوة العامل! فاإلسالم   البلد وُتقطع يد اخلائنني..

التي خيتلقوهنا والبلبلة التي يثريوهنا كل يوم   معارضون.. هؤالء يريدون من خالل الفوىض 

بمختلف الذرائع بني طبقات الشعب، سلب استقرار البالد وفتح البال لتطاول اآلخرين عىل 

هتلك مصانعكم..    ثرواته.. ال تفسحوا هلم املجال للدخول إىل املصانع ألهنم حرشات ضارة

 (1) رد اهلل كيد اخلائنني، وقطع أيدهيم ووفىق الشعب املسلم للسري قدمًا بفضل تكاتفه واحتاده( 

يبني فيه أمهية العمل والعامل يف الرؤية   يوم العامل العامليآخر بمناسبة   خطابوقال يف  

يم، وإالى فإن كل  إن اختصاص يوم بالعامل لعله بلحاظ التكريم والتعظالكونية التوحيدية: )

  ل يوم هو يوم العمل والعامل، بل العامل قد تشكل من العمل والعامل.. إن ختصيص يوم للعام 

كمن خيصص يومًا للنور، ختصيص يوم للشمس، إذ النور موجود يف كل يوم، والنهار نور..  

 

 .111، ص: 7، ج املصدر السابق( 1) 



415 

 

 كل يوم هو يوم الشمس، ولكن لعل ذلك كان من أجل التعظيم والتكريم، وهلذا فال يوجد

أردنا الواقعية فإن العمل والعامل موجودان يف مجيع عوامل ما إذا    إشكال يف هذا األمر، ولكن

والعامل موجودان يف كل   فالعمل  الطبيعة..  بعد  ما  الطبيعة ويف عوامل  الطبيعة ويف عامل  قبل 

أم   الطبيعية  املوجودات  أم  الطبيعة،  قبل  ما  العامل سواء موجودات  موجودات  مكان، ومجيع 

)الوجود(  مو نظري  فالعمل  العامل..  بسبب  حتققت  قد  مجيعها  فإن  الطبيعة  بعد  ما  جودات 

العامل.. شؤون  مجيع  يف  من   حارض  العامل  أجزاء  ووجدت  اهلل،  فعالية  من  العامل  وجد  لقد 

الفعاليات لبعض املوجودات.. إنكم ال تستطيعون العثور عىل موجود إالى والعامل والعمل  

  بنفسه عمل، العامل أيضًا هم بأنفسهم عمل، وقد وجدوا من العمل.. موجودان فيه، بل هو  

إن ذرات الكائنات يف العامل ـ يف عامل الطبيعة ـ فعالة من أجل اجياد مجيع كائنات هذا العامل حتى  

اجلامدات واألشجار مجيعًا حية، مجيعها عاملة، فالعمل حميط بكل العوامل، ومنذ البداية إنام وجد  

بالع والعامل،  العامل  العمل،  مبدأ  هو  تعاىل  احلق  إن  املوجودات..  مجيع  مبدأ  فالعامل  مل، 

أينام  الطبيعة،  الغيبية هي عاملة.. إن كائنات عامل  بالفعالية  التي حتققت  الغيب  وكائنات عامل 

نظرتم، وأية فئة من الفئات الحظتم سواء الكائنات التي هي بنظرنا يف أدنى مراتب الوجود  

املعادن   النباتات  مثل  مثل  ـ  املرتبة  هذه  فوق  املوجودة  الكائنات  أو  واجلامدات،  واألرض 

واألشجار، أو التي تليها يف سلىم الوجود مثل احليوانات، أو التي ارقاها مثل اإلنسان ـ هي  

بجميع  حميط  فالعمل  أوجدوها..  الذين  هم  العامل  عاملة..  ومجيعها  للعمل،  مظهر  مجيعها 

بعد الطبيعة ـ اجلنة والنار ـ أيضًا قد ظهر بالعمل، اجلنة والنار تتحققان   إن عامل ما   الكائنات.. 

من عمل اإلنسان.. فعمل اإلنسان إما عمل صالح وعمل حسن وهو مبدأ حتقق اجلنة، وإما  

 ( 1) (وفاسد وهو مبدأ النار عمل غري صالح
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اه التطور بيدكم  إذا اجته بلد نحو التقدم، فإنه يسري باجتثم راح خياطب العامل قائال: ) 

أنتم أهيا العامل، وإذا سار بلد باجتاه االنحطاط، فهو أيضًا يبدكم أنتم، إذ بعدم العمل أو بقلة  

منكم، من  اليوم  احلكومة  إن  االنحطاط..  نحو  البلد  يسري  العمل  يف  الرغبة  بعدم  أو  العمل 

. مل يعد هناك اختناق..  العامل، والبلد بلدكم.. فلم يعد لألجانب تدخل فيه.. مل يعد هناك كبت.

مل يعد هناك هنب.. البلد اليوم بلدكم، وأنتم مسؤولون عنه مبارشة.. فإذا مل تبذلوا اجلهد يف  

ين الذي إذا    هذه املسؤولية، مل تبذلوا اجلهد يف هذا األمر الذي بعهدتكم، وإذا مل تؤدوا ذلك الدى

بذلتم جهدكم وأدرتم  إذا    . وأما عليكم جتاه بلدكم وجتاه اإلسالم، ستتحملون مسؤولية ذلك.

البلد، فإن لكم قيمة كبرية عند اهلل تبارك وتعاىل.. إن اإلسالم جيعل لكم قيمة كبرية،   عجلة 

أنتم   األرض..  إحياء  وعليكم  األرض،  خزائن  عىل  األمناء  فأنتم  األرض،  ان  ُخزَّ ويعتربكم 

املسؤولية، والتصغوا إىل الذين الذين حتيوهنا، إنكم حتيوهنا ألنفسكم فعليكم حتمل أعباء هذه 

بكم   هيتم  الذي  هو  العزيز  اإلسالم  الحيبونكم،  إهنم  تدور..  أن  العجلة  هلذه  اليريدون 

عىل   ويعمل  بحقوقكم  ويطالب  اجلذور  إوحيرتمكم  دعوا  حيكم،  اإلسالم  دعوا  حقاقها.. 

األ خدمة  يريدون  الذين  وليمنى  وتتالشى،  تستأصل  واالستعامر  لالستبداد  جانب  الفاسدة 

 (1)باخليبة والفشل(

إنكم إخوتنا، إنكم أعزتنا، عليكم إدارة هذا البلد، أنتم من يستطيع األخذ هبذا  وقال: ) 

البلد.. أنتم أهيا إالبلد إىل برى األمان.. أنتم من يستطيع يف املصانع ادارة عجلة املصانع و نقاذ 

ا الزراعة، وفعاليتكم هي  أن حيرك عجلة  يستطيع  الزراعة  الفالحون من  لتي تستطيع حتقيق 

أن  بعد  اآلن،  أنتم  وعليكم  ودمروها،  الزراعة  خربوا  أهنم  تعلمون  فكام  الصحيح،  بشكلها 

أصبح البلد بأيديكم وقطعت أيدي األجانب، أن هتتموا بزراعتكم، وأعطوا احلكومة الفرصة  

 

 .133، ص: 7، ج املصدر السابق( 1) 



417 

 

املعامل تعمل    خوتنا العامل، دعواإ حتى تساعدكم، تساعدكم باملقدار الذي تستطيعه.. وأنتم  

ليمكن إعامر هذه البلد للجميع، أعطوا الفرصة لتعمل هذه املصانع وتدور عجلة البلد، وإنكم  

هذه  عىل  والقضاء  البلد  إدارة  يستطيع  من  أنتم  خدمتكم..  يف  مجيعًا  ونحن  لنا،  إخوة  مجيعًا 

ورحلوا   الفوىض..  هنبوا  مضطرًا..  البلد  تاركني  رحلوا  قد  هؤالء  أن  تعلمون  أفرغوا  فكام   ،

خزائننا ورحلوا.. فيجب علينا اآلن مجيعًا.. وليست فئة واحدة، علينا مجيعًا أن نسعى ونحرك 

يعطي   وسوف  حقوقًا،  لكم  جعل  اإلسالم  إن  أوضاعه..  تتحسن  حتى  البلد  هذا  عجالت 

النساء والرجال   الرجال والنساء.. جلميع  للعامل من  حقوق اجلميع.. اإلسالم جعل حقوقًا 

حقوقهم.. دعوا اإلسالم حيكم، لتتحقق مجهورية    .. وهو يكرمهم وسوف يرد هلماملزارعني

أن  العجالت  يريدون هلذه  ال  الذين  بأولئك  تعبأوا  ال  النورانية..  اإلسالم  اإلسالم وأحكام 

تدور، وال يريدون لزراعتنا أن تسري أمورها، ومعاملنا أن تعمل، التصغوا إليهم وال تنخدعوا  

لينهبوا ثروات هذا هبم وال تفسحوا   هلم املجال ليعملوا ما يريدون.. إهنم يريدون خداعكم 

البلد، لينهبوا خزائن هذا البلد، ليكون الطريق مفتوحًا أمام من يريد مدى يده لينهب من هذه 

 (1)اخلزائن.. جيب أن حتولوا دون ذلك.. علينا مجيعا أن نمنع وقوع ذلك(

بنفس   آخر  خطاب  يف  )وقال  وخاصة  املناسبة:  الكادحة  للشعوب  العامل  يوم  أبارك 

املجتمعات..   يف  الفئات  أنفع  ومن  الطبقات  أثمن  من  العامل  للكلمة..  العام  باملعنى  العامل 

العجلة العظيمة للمجتمعات البرشية تدور وتتحرك بالسواعد القوية للعامل.. حياة أي شعب  

نحرص بحركة خاصة والعامل ال يتلخص بفئة  من الشعوب رهن بالعمل والعامل.. العمل ال ي

التخريبية   األعامل  العموم،  من هذا  يستثنى  كله..  الشعب  يوم  العامل  يوم  فإن  وهلذا  خاصة 

والعامل املخربون، وكذلك الذين حيولون دون عمل العامل باسم الدفاع عنهم، وخيتبئون خلف  
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عاهبم السنوية، ويثريون القالقل  قناع منارصة الفالحني ليحرقوا بيادرهم التي هي حصيلة أت 

فهذا اليوم ليس يومهم وإنام ؛  يف املعامل بكل ما أوتوا من قوة متسرتين خلف قناع خدمة العامل

الشعب   السالح ضد  الشعب، وحيملون  أقنعة خدمة  الذين خيتفون وراء  أعدائهم..  يوم  هو 

كادحون وعامل فقراء، وقد ويبادرون إىل تفجري األماكن العامة حيث يتواجد يف الغالب أناس  

شاهد الشعب النبيل أن الذي استشهد يف انفجار طهران كان عاماًل وبالتايل فإن معظم اجلرحى  

 (1)(هم من هذه الطبقة أيضا 

يوم العامل يوم دفن هيمنة القوى العظمى، فبالعمل باملعنى العام للكلمة، يعود  وقال: ) 

تم جتريد القوى الكربى املفرتسة للبرش والعامل من االستقالل بكل أبعاده ملستضعفي العامل وي

السالح؛ ويبدو أن هذه التفجريات املتتابعة عىل أعتاب يوم العامل ليست عديمة الصلة هبذا 

أراد شعبنا الرشيف أن ينترص يف هذه الثورة عليه أن يشمر عن سواعده وينهمك يف  إذا    اليوم.. 

واملعا  األسواق  إىل  اجلامعات  من  الذايت  العمل..  االكتفاء  يبلغ  حتى  واحلقول،  واملزارع  مل 

 ( 2) ويقف عىل قدميه(

إن تكريم يوم العامل ـ الذي يعترب العمود الفقري  وقال يف خطاب آخر بنفس املناسبة: )

شعبي   واجب  هو  ـ  واالرتباط  التبعية  من  واملخلِّص  املصريية  واألسطورة  البلد  الستقالل 

العامل الرشيفة يف هذه املدة القصرية وخصوصًا بعد عدوان   لقد أثبتت طبقة  إسالمي ومجاعي.. 

عمالء األجانب عىل أرض الوطن العزيز أهنا قادرة بإرادة اهلل عىل ختليص وطنها العزيز من 

التبعية بالسعي الدؤوب لياًل وهنارًا ولطمت كل من يتكلم عبثًا وكل النفايات العميلة املتبقية  

اههم، وردعت كل املنحرفني واملنافقني العمالء لليسار واليمني  من السابق يف الداخل عىل أفو
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 (1)بكل قوة(

هناك فئتان من الشعب يمثالن العمود الفقري للبلد: األوىل هي  آخر: )  خطاب وقال يف  

فئة العامل الذين أوصلوا هذه الثورة بنضاهلم املستمر من أول الثورة بإرضابات واسعة وهم  

هبا إىل األمام بسعيهم وجهادهم يف طريق اإلسالم وأمتنى أن تكون    كذلك بعد الثورة يتقدمون

وهناك.. هنا  اهلل  هم  وأعزى وتعاىل  تبارك  اهلل  عند  مقبولة  املزارعون   أعامهلم  الثانية:    ؛ والفئة 

فاملزارعون والعامل هم أساس استقالل البلد ولو أن هاتني الفئتني تعمالن بالشكل املطلوب  

هلذا فإن هاتني الفئتني هيامجهام املخالفون للثورة   ..شاء اهلل  نإزول  فإن مصاعب البلد سوف ت 

اإلسالمية.. فإن نشاط اجلامعات املخالفة للجمهورية اإلسالمية والتابعني لألجانب تركيزهم  

ويف املعامل عىل الرغم من   عىل هاتني الفئتني ليس اعتباطا ويريدون أن حيرفوا هاتني الفئتني..

شجعون العامل، يشجعون الضعفاء يف البلد، فإهنم يقومون بأعامل تدفعهم عىل دعائهم بأهنم يا

لو   بأنه  العظمى  القوى  آمال  العمل.. وهذا من  إيقاف  أو  بالعمل  االهتامم  اإلرضاب وعدم 

حد عمودي أاستطعنا أن نجرب طبقة العامل بأن ال يعملوا بوظيفتهم اإلسالمية واإلنسانية، فإن  

ول ينكرس،  سوف  بني  الشعب  تذهب  والتابعة  املنحرفة  املجموعات  هذه  بعض  أن  عبثًا  يس 

املحصول   هلم  فإهنم حيرقون  ولو عملوا  األفضل،  بالشكل  بالعمل  هلم  تسمح  املزارعني وال 

اجلمهورية    أحيانًا.. فشل  يريدون  الذين  األشخاص  أولئك  أمام  وقاموا  صمدوا  أهنم  فلو 

لف تبعا  اإلسالم  فشل  سيكون  التي  إىل  اإلسالمية،  البلد  هبذا  النهوض  الستطاعوا  شلها، 

 (2)(األمام

كام أن القوى املسلحة حتافظ عىل احلدود وحترسها وتدافع عن  آخر: )  خطاب وقال يف  
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اإلسالم بكل شجاعة وشهامة، فإن املجاهدين يف الداخل من العامل واملزارعني يناضلون أيضًا 

هؤالء.. وأ  كجهاد  الرضر  من  احلدود  حيفظون  التبعية،  فهؤالء  من  البلد  حتفظون  أيضًا  نتم 

فهؤالء جياهدون يف سبيل اهلل وأنتم أيضًا جماهدون يف سبيل اهلل.. فكام أن دمهم مقدس ونفيس  

تعاىل.. تبارك وتعاىل، فإن عرقكم مقدس عند اهلل  العامل    عند اهلل  أهيا  أنتم  أنكم هنضتم  ولو 

البالد ألمر فيه مصلحة بل أنحاء  البلد واملزارعون يف كل  دكم واستقالله وحريتكم فإن هذا 

 ( 1)سوف يتقدم ولن يصيبه أذى(

أسأل اهلل تبارك وتعاىل التوفيق لكم أهيا العامل األعزاء فأنتم عزة  وقال يف دعائه هلم: )

البلد واإلسالم، وإلخوتكم املزارعني الذين يقفون جنبًا إىل جنب معكم من أجل إكامل مسرية  

اهلل لكم وأشكركم، وأدعو أيضًا ملن حيرس احلدود وحيافظ عىل استقالل  استقالل البلد، وأدعو  

البلد، ولكم أيضًا ألنكم كذلك، أدعو اهلل لكم ألنكم حتافظون عىل استقالل البلد وحتافظون  

آخر  بشكل  حريتكم  اإلسالمي  .. وعىل  الشعب  هذا  وتعاىل سالمة وسعادة  تبارك  اهلل  أسأل 

اهدين يف سبيل اهلل.. وأن يعطيكم القدرة ويمنحكم القوة أكثر  ورفعة العامل واملزارعني املج

يف سواعدكم وأن جيعل عزمكم أكثر مضاًء حتى تقفوا أمام كل قوى العامل، مقابل كل القوى 

 ( 2)العظمى، وحتافظوا عىل بلدكم(

( هبم:  مشيدا  من  وقال  املاليني  أن  اإليراين  والشعب  اإلسالمية،  األمة  تعلم  أن  جيب 

الشعب املشغولني بالعمل يف املعامل واملصانع والزراعة هم من أفضل خلق اهلل تبارك وتعاىل  

الذين  أولئك  أو  املضحون  هؤالء  يدعم  أن  وجيب  صاحبه،  وعناية  اإلسالم  عناية  يف  وهم 

 (3)يضحون عىل احلدود وحيمون اجلميع حتى حيقق هذا البلد االكتفاء الذايت(
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فكرة )نحن ال نستطيع( من رؤوسكم بل )نحن نستطيع(    أبعدواوقال مشجعا هلم: )

وأساس    فأهيا اإلخوة األعزاء عندما تريدون االكتفاء الذايت، فإنكم متلكون القدرة عىل ذلك..

ذلك أن تعتمدوا عىل سواعدكم وأن يعتمد املزارعون األعزاء عىل سواعدهم القوية بالتوكل  

 ( 1) عىل اهلل تبارك وتعاىل(

إن أولئك الذين ظنوا أهنم يستطيعون اللعب واملشاغبة يف هذا البلد  )  م: وقال حمذرا هل 

وجر العامل واملزارعني إىل الفساد هم مستعدون ألن ُيدخلوا األجانب مرة أخرى إىل البالد،  

فهؤالء عىل خطأ ومع ادعائهم بأهنم يدعمون هذه الفئات إال أهنم يفسدون يف املدن ويتآمرون 

يواصل شبابن حال  بعض  يف  استشهد  وقد  اجلبهة تضحيتهم  يف  الطبقتني  هاتني  األعزاء من  ا 

فهؤالء خمطئون، فلو أهنم رجعوا إىل الشعب كان أصلح هلم،    املسؤولني األعزاء يف هذه األيام.. 

وإذا استمروا يف أعامهلم، فسوف يندمون يومًا وعندئذ ال ينفعهم الندم، وذلك اليوم هو اليوم  

الرش الواجب  يتم  سيفعل  الذي  ماذا  حتديد  ويتم  هؤالء  بمواجهة  الشعب  عىل  واإلهلي  عي 

 ( 2) الشعب هبم(

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يشيد بالعامل ويف كل املناسبات، وخصوصا ما يرتبط منها  

لنا األعزاء فقط، بل هي  ) هبم، ومن األمثلة عىل ذلك قوله:  ام أسبوع العامل ال تتعلىق بعامى إنى أيى

ل يف الواقع متثىل أحد الصفوف األمامية يف احلركة  مرتبطة بجميع   اإليرانيني، ألن رشحية العامى

وما يبيىنه اإلسالم فيام يتعلىق بالعامل ـ باملعنى    .. العامة للبلد والشعب من أجل بناء املستقبل 

العام للكلمة ـ ليس جماملة وليس ألجل اإلرضاء.. فعندما ينحني نبي اإلسالم العظيم ويقبىل  

عامٍل فال ينبغي محل هذا الفعل عىل جمرد املجاملة، إنىه تأسيٌس ثقايف، وُيعدى درسًا، وهذا كله  يد  
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الزمان  مرى  وعىل  اإلسالمية  األمة  يف  النشيط  وعضده  املاهر  العامل  قبضة  تقدير  أجل  من 

ل.. العامل العادي، العامل املاهر، امل إننا ننظر هبذه العني إىل رشحية العامى هندس،  والتاريخ.. 

م، وكل أولئك الذين يبذلون اجلهود يف كل مراحل اإلنتاج هم مشمولون هبذا التكريم   املصمى

 ( 1) واألجالل يف اإلسالم(

( فقال:  هلا،  الوفاء هبا الستحقاقهم  ووجوب  املادية  العامل  مطالب  إن  ثم حتدث عن 

ة ـ حمفوظة يف حملها، وعىل اجلميع ل ـ التي هي مطالب ماديى أن يتابعوا هذه املطالب    مطالب العامى

نوها(  ( 2)املادية التي هي حق، وعليهم أن يؤمى

هناك مطالب معنوية وهي تتعلق بشأن  )  االهتامم باملطالب املعنوية، فقال:إىل    ثم دعا 

فالعامل   أمٌر مهم..  فهذا  ُيفهم أن هذا جهاٌد،  أن  أجل  بنشاطه وسعيه، من  االهتامم  العامل، 

والتخطيط، أو يف العمل يف املزرعة، أو يف أي مكاٍن يعمل فيه عىل   خلف اآللة أو حني التصميم 

اإلنتاج ويؤدي إىل اإلنتاجية، جيب أن يشعر بأنىه حيقق عماًل كبريًا مهاًم قيىاًم، هذا ما يريد اإلسالم  

بيانه، وهذا هو اعتقادنا القلبي.. ويوجد فارق كبري بني هذه النظرة ونظرة العامل املادي ـ سواء  

فاليوم يف العامل الرأساميل،  ..  امل الرأساميل أو العامل االشرتاكي ـ الذي ينظر إىل العامل كأداةالع

ـ فليس هذا األمر   املادية بوضٍع جيد  العاملني من ناحية االمتيازات  وبالرغم من متتىع بعض 

يس سوى عامًا، وإنام هو لبعضهم ـ لكنه بنظر املدراء وواضعي السياسات يف العمل واإلنتاج ل

أداة أو آلة، له قيمة ما دام قادرًا عىل إنتاج القيمة املادية واألرباح.. ويوجد فارق كبري بني هذه 

يه ما هو   النظرة إىل العامل والنظرة التي تراه جماهدًا يف سبيل اهلل.. حيث يتخذ العمل الذي يؤدى

والثواب   والقيمة  اإلهلي  األجر  وهو  املادية،  األجور  مجيع  من  هذين أبعد  بني  وما  اإلهليني، 
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 ( 1) األمرين فاصٌل عميق، فهذا املطلب الزٌم، وهو ذاك االحتياج احلقيقي(

يف النظام  ثم أشاد بدور العامل يف حتقيق كل أنواع النجاح التي حظيت هبا إيران، فقال: )

الثو ل ومنذ بداية  العامى العزيز، فإن رشحية  لبلدنا  رة وإىل  اإلسالمي، يف اجلمهورية اإلسالمية 

اليوم قد عربت االمتحان بشكٍل رائع.. ففي مرحلة احلرب املفروضة، شاهد كل من كان فيها 

ل الصناعة أم الزراعة،    ورأوا حضور رشحية  ل املدن أو القرى، عامى ل العظيمة، سواء عامى العامى

ل اخلدمات وغريهم، يف امليادين العسكرية أو ميادين الدعم العسكري، شاهد اجلميع ورأوا   عامى

لنا أدىوا دورًا مبتكرًا طوال تلك السنوات الثامين.. وبغري هذا، منذ بداية الثورة وإىل   كيف أن عامى

ل يف نظام اجلمهورية اإلسالمية قد نجحوا يف أصعب االمتحانات  (2)(اليوم، فإن العامى

استخدامهم، فقال:  إيران ضد كل املؤامرات التي أرادت    ثم حتدث عن وقوف العامل يف 

والنظام  ) اإلسالم  ضد  اإلسالمية  اجلمهورية  وأعداء  اإلسالم  أعداء  برامج  من  جزء 

اجلمهورية   نظام  ضد  الورقة  هذه  استخدام  أجل  من  يسعون  وهم  سنة  ثالثون  اإلسالمي.. 

ل.. فه  ل بلدنا بردىهم خائبني.. هذا ما نعرفه عن طبقة العامى ذه اإلسالمية ولثالثني سنة يقوم عامى

املبنية عىل اإليامن، والقائمة عىل األساس   ل والنظام اإلسالمي  هي العالقة احلميمة بني العامى

للبلد عىل طريق  احلركة اجلامعية  فإنى  النظام اإلسالمي وُوجد.. هلذا  ُبني عليه  الذي  املحكم 

نوا من حتقيق أي إخال  م من خالل حمورية العامل ورب العمل، ولن يتمكى  ( 3) (لٍ اإلنتاج ستتقدى

اإلسالمية   الرؤية  بني  والفرق  عنهم،  واملسؤولني  العامل  بني  العالقة  عن  حتدث  ثم 

القضية األخرى يف جمال العمل هي عالقة العامل برب العمل..  والرؤية املادية يف ذلك، فقال: ) 

أساميل  فكلٌّ من املنهجني اللذين كانا مستعملني يف عاملنا اليوم ـ املنهج االشرتاكي واملنهج الر
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عىل خطأ.. ففي منطق الفكر االشرتاكي يكون العامل ورب العمل ضدين وعدوين متقابلني  

موه كان طريقًا ضاالً وباطاًل  يرتبص كل منهام باآلخر، هذا كان منطقهم، وسبيل احلل الذي قدى

  وخاطئًا: وهو أن تتملىك الدولة مجيع مصادر اإلنتاج ووسائله، حيث إنىه بعد مرور عدة عقود 

وربى   العامل  بني  والرصاع  العداء  عىل  قائمة  كانت  نظرة  وهذه  الفضيحة..  تلك  إىل  وصل 

عىل   .. العمل  مسلطًا  العمل  رب  فيه  يكون  الذي  الغريب  املنطق  نظرية  هي  األخرى  النظرية 

العامل وبيده زمامه، ويكون العامل وسيلة بيده وحتت إمرته.. وهذا أيضًا ُيعدى حتقريًا لشخصية  

فهو خطٌأ فوق خطأ، وكالمها عىل خطأ.. أما نظرة اإلسالم فليست كذلك.. بل هي    اإلنسان،

التعاون عىل  اليسارية    مبنية  للنظرة  وخالفًا  العمل..  يتحقق  بامتزاجهام  عنرصان  فهذان 

واملاركسية التي تعترب كل يشء مبنيًا عىل أساس التضاد ـ والتي بحمد اهلل قد حُميت من صفحة  

اإلسالم هي نظرة االلتئام والتعاون.. فبدالً من أن يكون   العامل ـ فإن نظرة  الفكر الفلسفي يف 

املوجود   هذا  إجياد  ألجل  يلتئامن  فإهنام  ثالث،  موجود  إلنتاج  التضاد  من  حالة  يف  العنرصان 

الثالث.. هذه هي نظرة اإلسالم ونظرة الطبيعة والسنىة اإلهلية وقوانني اخللقة.. ويف كل قضايا  

مر كذلك، سواء يف القضايا الطبيعية أو السياسية أو التارخيية أو االقتصادية وغريها..  العامل األ

يف اإلسالم  والتعاون   فنظرية  واالئتالف  االلتئام  نظرية  هي  املاركسية  التضاد  نظرية  مقابل 

ام عنرصان جيب أن  واالنسجام.. وفيام يتعلق بقضية العامل ورب العمل، األمر كذلك.. إهنى

منهام بيد اآلخر حتى يتحقق العمل واإلنتاج.. فالعامل ال يمكنه أن يقوم بعمله  يمسك كل  

ام جنبًا إىل جنب  إذا    بدون رب العمل، ورب العمل ال يمكنه أن يفعل شيئًا بدون العامل.. إهنى

 (1)(أقاما عالقة سليمة أخالقية وإنسانية فإنى الظروف تصبح مهيىئة لزيادة اإلنتاج

ترب رب العمل، كام يراه التيار اليساري، ملعونًا ومطرودًا وال كالتيار  نحن ال نعوقال: )
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يتعاون  عندما  ـ  عنرصًا رشيفًا  يكون  أن  يمكن  العمل  فربى  كال،  ومسيطرًا،  اليميني سلطانًا 

يتحركان  بيد  ويدًا  فمعًا  العامل،  هو  آخر  رشيٍف  عنرٍص  جنِب  إىل  ـ  رشيفًا  يكون  باحلقيقة 

مية بيىنة.. وهذا ما يشكل أساس العمل.. وعىل اجلميع أن يتحركوا يف  بعالقات إنسانية وإسال

 ( 1)هذا اإلجتاه(

إنى قضية العمل وشأن وقال يف خطاب آخر مبينا قيمة العمل والعامل عقال ورشعا: ) 

منطق   ففي  العقالئي..  املنطق  يف  أم  اإلسالم  يف  سواء  األمهية  فائقة  قضيىة  وموقعه  العامل 

اإلنسان إىل سلسلة احتياجاته املصريية لوجد أنى احللقة املتعلىقة بالعمل هي   العقالء، لو التفت

حلقة أساس ومصريية.. أي إنىنا لو مجعنا كلى أموال الدنيا ومل يكن عنرص العمل والعامل إىل  

جانبها لبقيت كلى حاجات اإلنسان عىل األرض.. فاملال ال يمكن أكله أو لبسه أو االستفادة  

يشء الذي يؤمىن حاجات اإلنسان من الثروة البرشية والنىعم املوجودة عىل األرض  منه.. إنى ال

هو عنرص العمل.. والعمل يعتمد عىل العامل.. هلذا فإنى دور الساعد املقتدر واألنامل املاهرة 

أم   الفردية  اإلنسان سواٌء يف حياته  العامل يف حياة  املوجودة عند  والسليقة  والذهن والذوق 

ا أولئك الذين ال يعتنون وال يلتفتون إىل دور العامل  االجتامعي ة هو أمٌر عقالئيٌّ واضح.. أمى

  .. م يف الواقع ال يرون هذا الدور األساس واملهم أو ال يأخذونه مأخذ اجلدى وجمموع العمل فإهنى

وأولئك الذين يعتربون العامل من أدوات العمل كوسيلة هم من هذا القبيل.. هذا هو املنطق 

الئي وهو منطق صحيٌح متامًا؛ ولكن ما هو أعىل من هذا، هو منطق اإلسالم.. فاإلسالم  العق

يعدى هذا العمل الذي نقوم به عبادة وعماًل صاحلًا.. أي إنى قضية العامل والعمل الذي يقوم به  

أي   ليست حمدودة ومنحرصة باحلياة الدنيا، بل إنى اهلل تعاىل قد أعدى هلذه احلقيقة وهلذه الظاهرة 

ة يف الدنيا واآلخرة.. عندما   ظاهرة العمل مقامًا ساميًا يف اخلطىة اجلامعة للحياة البرشية املمتدى
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ب اجلميع النبي األكرم  أخذ ها   عندها قال النبي  ،يد العامل وقبىلها تعجى : هذه يٌد ال متسى

لنا   الليل التي نؤدىهيا وقراءتنا للقرآن الكريم وتوسى إىل اهلل تعاىل توجد يف  النار؛ أي إنى صالة 

مانع  إلجياد  سبب  بنفسه  هو  به  نقوم  الذي  العمل  وكذلك  النار،  وبني  بيننا  حجبًا  الواقع 

 (1)(وحجاب بيننا وبني النار.. وهذا أمٌر ساٍم جدًا، ومهم للغاية، هذه هي رؤية اإلسالم

( الثورة وبعدها، فقال:  املختلفة قبل  املراحل  العامل يف  نأِت اآلن إىل  فلثم أشاد بدور 

الفئة العاملة.. إنىني أذكر ما يتعلىق ببلدنا وخصوصًا ما يتعلق بعهد الثورة واجلهاد.. أوالً، كان 

ل دوٌر مهمٌّ يف إيصال نضال شعب إيران إىل ثامره.. لو أنى الفئة العاملة وبشكل أساس يف   للعامى

امليد إىل  تنزل  مل  األخرى  املهمة  احلساسة  األماكن  وبعض  ومشاكل  النفط  عقبات  لبقيت  ان 

س ويف   س.. وقبل الدفاع املقدى عديدة عىل طريق انتصار الثورة.. ثمى جاءت قضية الدفاع املقدى

ا   ا أنىكم مل تكونوا موجودين وإمى قضايا أوائل الثورة نفسها حيث إنى أغلبيتكم أهيا الشباب إمى

ل وجمتمع العامى  ل يف البالد أدىوا ما عليهم..  أنكم ال تذكرون، نحن كنا نشاهد عن قرب والعامى

ل    22و   21أنا شخصيًا يف يومي   من شهر هبمن كنت يف أحد املصانع القريبة من طهران بني العامى

وشاهدت عن كثب كيف أنى العنارص التي تمى حتريكها من قبل يسار ذلك الزمن أي الشيوعيىني  

لوا  وأذناهبم أرادوا االنطالق بحركة من نقطة ما، هي بحسب االصطال لية ويبدى ح حركة عامى

الثورة اإلسالمية إىل ثورة شيوعية وماركسية.. وكان هذا األمر جيري يف طهران.. ومن وقف  

ل أنفسهم.. بالطبع، كان ذلك املصنع ال يستخدم أكثر من بضع مئات   يف قبال هؤالء هم العامى

ل ولكنىهم أرادوه أن يكون نقطة االنطالق خلطىتهم.. نحن ذهب نا إىل هناك ووقفنا بني  من العامى

ل الذين كانوا يعرفون جيىدًا صوت الدين.. مل يكونوا يعرفونني، كنت طالبًا عاديًا، لكن  العامى

أدركوا أنى صوت الدين هو صوٌت معروٌف عندهم؛ وأنى الصوت املعادي للدين هو صوت  
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ال ل  ذين كانوا آنذاك يف  غريب وأجنبي عليهم؛ وكان بالنسبة هلم منكرًا.. لو أنى من بني العامى

املصنع من يسمع هذا الكالم وجيلس ليرشح ما حصل يف تلك األيام الثالثة التي كنىا نذهب  

البلد.. هكذا قام   ة يف  فيها إىل هناك وكنت أجلس هناك لساعات لكانت جتربة عجيبة ومهمى

ل ملواجهة ا ل بام عليهم.. أي إن أولئك الذين أرادوا هتيئة جمتمع العامى إلسالم واجلمهورية  العامى

ل عىل وجوههم.. وطيلة هذه السنوات كان األمر   وا صفعة من نفس هؤالء العامى اإلسالمية تلقى

س وتلك السنوات الثامنية   عىل هذا املنوال واستمر إىل يومنا هذا، ثم جاءت قضية الدفاع املقدى

احلضور وقت  جاء  ثم  الساحة،  هذه  يف  للعامل  والواسع  العظيم  احلضور  ميدان   وذلك  يف 

 ( 1) العمل(

ما  ثم أوىص العامل بام جيب عليهم حتى يستحقوا ذلك التكريم املخصص هلم، فقال: )

ات:   ة مرى رحم اهلل امرًأ عمل  )أويص به الفئة العاملة هو اإلتقان والدقىة.. هذا احلديث قرأته عدى

وغري اإليراين أن جيب أن نعمل من أجل أن تثبت يف ذهن املستهلك اإليراين  (..  عماًل فأتقنه

ة   البضاعة اإليرانية هي بضاعة متقنة مطلوبة مجيلة توافق األذواق ومتينة.. وهذا يعتمد عىل مهى

جمموعة املبتكرين والعاملني واملتصدين لألمر.. بالطبع، إنى هلذا األمر متطلىبات.. من املمكن 

حيث  املهارات  بتقوية  تتعلىق  ولدوراٍت  للتدريب  حاجة  هناك  تكون  ة    أن  مهمى هي  هذه  إنى 

األجهزة احلكومية وأشباهها لكن يبقى اهلدف هو ذاك.. فحيثام يقوم العامل اإليراين بإعامل  

اٍب وملفت..  هذه األعامل الفنىية التي هي مزيج    ذائقته وسليقته وأنامله املاهرة خيرج بعمٍل جذى

؛ فهذا األمر ملحوٌظ  من الفن والعمل والتي كانت لدى اإليرانيني يف السابق، موجودة اآلن

ومشهود.. حيثام نزل الذوق والفن اإليراين إىل امليدان نفس هذا العامل الذي يعمل ويبتكر وله  

من  الكثري  فإن  احلظ  وحلسن  واآلن  ومستدياًم..  ابًا  جذى يكون  العمل  فإنى  وإتقاٌن  وفنٌّ  ذوٌق 
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رجات وكذلك أمجل  املنتوجات املحلىية هي أفضل من نظائرها اخلارجية، وبعضها أفضل بد

وأكثر إتقانًا وجاذبية.. علينا أن نجعل هذا األمر شاماًل جلميع املواد التي ننتجها، سواٌء عىل 

مستوى املواد الغذائية أم األلبسة أم وسائل العيش أم الزينة.. جيب أخذ هذا األمر بعني االعتبار 

ال فئة  إن  ذلك..  ويمكننا  إنتاجها،  يتم  التي  األشياء  مجيع  مني  يف  واملصمى واملهندسني  ل  عامى

وأصحاب رؤوس املال والعاملني يف جمال األعامل اليدوية واآلالت يمكنهم أن يقوموا هبذا 

عمٌل   وهذا  وفاخر،  مجيٍل  مستديٍم  منتٍج  إلجياد  االجتاه  هذا  يف  نا  مهى نصبى  أن  جيب  العمل.. 

 (1)مجاعي(

 املؤامرات: ثانيا ـ التخطيط االقتصادي ومواجهة  

التي   العسكرية  احلرب  تلك  عىل  اإلسالمية  الثورة  عىل  املستكربين  مكايد  تتوقف  مل 

أعلنوها عليها، وهي يف مهدها، وال يف ذلك التضليل اإلعالمي، أو يف حماولة زرع دعاة الفتنة،  

من واحلرب الناعمة، بل راحوا ـ ومنذ اليوم األول من االنتصار ـ يستعملون االقتصاد وسيلة 

 وسائل تلك احلرب. 

وقد تصدى قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية لذلك بقوة، ال باخلطب العاطفية فقط، وإنام  

بخطط اسرتاتيجية شاملة، كان هلا آثارها يف خروج إيران منترصة يف احلرب االقتصادية مثل  

 انتصارها يف سائر احلروب. 

عهد  يف  متا  املخططات،  تلك  عن  نموذجني  هنا  ذلك    وسنذكر  بعد  اخلامنئي،  اإلمام 

احلصار الشديد الذي فرضه االستكبار العاملي.. أوهلام ]اجلهاد االقتصادي[، والثاين ]االقتصاد  

 املقاوم[، وسنذكر اخلطط املرتبطة بكليهام يف العنوانني التاليني.

 . الدعوة للجهاد االقتصادي: 1

 

 .136، ص املصدر السابق( 1) 



429 

 

النو برناجمها  بسبب  إيران  عىل  املتزايدة  للضغوط  اإلمام  نظرا  أعلن  السلمي،  وي 

[،  ( 1)عن خمطط جديد لالقتصاد اإليراين أطلق عليه ]اجلهاد االقتصادي  2011اخلامنئي سنة  

 وسنذكر هنا بعض ما ورد حوله من كلامت اإلمام اخلامنئي. 

( املخطط:  عن  اإلعالن  يف  اخلامنئي  اإلمام  اجلهاد  يقول  عام  العام  هذا  أعلنُت  لقد 

شعب إيران يف هذا املقطع الزمني ينبغي أن يكون جهاده بشكل أساس    االقتصادي، ومعناه أنى 

يف املجال االقتصادي.. جئنا اليوم إىل هذه املنطقة لالطالع عن قرب.. هذه املنطقة هي منطقة  

اقتصادية تعتمد عىل اإلنتاج، وإنى أهم قطاع يمكن أن يؤدىي إىل االزدهار الثابت هو اإلنتاج،  

ق هنا؛  وخصوصًا ذلك القطاع   االقتصادي اإلنتاجي الذي يعتمد عىل العلم، وهذا ما هو متحقى

كان إذا    فهو اقتصاٌد وأيضًا إنتاج وأيضًا علم ويستند إىل املعرفة، وهذا ما يليق بشعب إيران..

والغرور   العنجهية  مقابل  يوم  ذات  وقفوا  للبلد  املختلفة  املناطق  وأهايل  املنطقة  هذه  شعب 

م اليوم يقفون مقابلها بشكل أكثر تعقيدًا   والنهب الذي قامت به الدول الناهبة واملُعتدية فإهنى

بة وعميقة( عًا وهو ما حيتاج إىل جهود متشعِّ  (2)وحساسية وأكثر تنوى

 

: أعلن مدير مؤسسة ]نداء امللكوت[ القرآنية يف العاصمة االيرانية طهران،  2011/ 29/3بتاريخ  ( ورد يف وكالة أنباء إيكنا  1) 

حجة االسالم واملسلمني )السيد حسني كوشيش( عن إصدار كتاب اجلهاد االقتصادي للمرة األوىل يف البالد، وقال حجة االسالم 

القرآنية العاملية )ايكنا(: إن اصدار هذا الكتاب يأيت يف اعقاب   واملسلمني )السيد حسني كوشيش( خالل حديث خاص لوكالة االنباء

اجلديد االيراين  العام  االقتصادي( عىل  الثورة االسالمية تسمية )اجلهاد  قائد  العام   . اطالق  واوضح: خالل خطابه بمناسبة بداية 

ا  السيد عيل  العظمى  اهلل  آية  أكد  الشميس(  اهلجري  التقويم  اجلديد )بحسب  العام اجلديد سيحمل شعار عام االيراين  ان  خلامنئي 

واضاف: التزاما هبذا الشعار، قامت مؤسسة نداء امللكوت القرآنية يف طهران باعداد واصدار كتاب يتمحور   .)اجلهاد االقتصادي

ع التالية، فصول رئيسية تتضمن املواضي  6ويتألف الكتاب من    . حول موضوع )اجلهاد االقتصادي(، وذلك للمرة االوىل يف ايران

)العمل  االقتصادي(،  )اجلهاد  االسالم(،  يف  االقتصادي  اجلهاد  وامهية  االسالم  يف  )االقتصاد  االسالمية(،  الثورة  قائد  )خطاب 

واجلهد واالنتاج والتوزيع(، )عوامل تطور النشاطات االقتصادية يف االسالم(، )عقبات التطور االقتصادي يف االسالم(، )املجاهد  

 املجال االقتصادي: االمام عيل.النموذجي يف 
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يعلم معنى ثقافة  ثم ذكر سبب ربط اجلهاد باالقتصاد، فقال: ) إنى شعبنا  حلسن احلظ 

أبىل  لقد  اجلهاد..  عن  غرباء  لسنا  فنحن  سواٌء    اجلهاد،  اجلهاد  ميادين  يف  حسنًا  بالًء  شعبنا 

ة،   املدى السياس طوال هذه  أم يف اجلهاد  الثامنية،  س  املقدى الدفاع  العسكري يف مرحلة سنوات 

وأيضًا اجلهاد االقتصادي والعلمي.. شعبنا يعرف معنى اجلهاد.. إنى هذا اجلهاد الذي ينبغي  

ع اجلهاد الذي ال يزيد صعوبة عامى قام به شعب  أن تقوموا به اليوم اجلهاد االقتصادي من أنوا

 ( 1) (إيران إىل يومنا هذا

( فقال:  االقتصادي،  اجلهاد  من  املراد  ذكر  سعٍي  ثم  د  جمرى ليس  االقتصادي  اجلهاد  إنى 

؛ فليس كلى سعٍي يمكن أن ُيقال عنه أنىه جهاد؛ ففي   اقتصادي.. للجهاد أحيانا معنى خاصى

.. عندما يقوم اإلنسان بسعي وال  اجلهاد ُيفرتض أن يكون هناك   حضور ومواجهة مع العدوى

ى هذا السعي جهادًا.. لكن أردتم ذات يوم أن تقوموا بسعي  إذا  يكون يف مقابل العدو ال يسمى

ى جهادًا.. ومن املمكن أحيانا أن يصبح  ما وكان هناك عدوى يواجهكم وجهًا لوجه فهذا ما يسمى

انًا جهادًا ماليًا وأحيانًا جهادًا علميًا وقد يكون جهادًا تقنيًا..  هذا اجلهاد عىل شاكلة القتال وأحي

اليوم أن  ى جهادًا؛ فهي من أنواع وأقسام اجلهاد واملواجهة.. لو أردنا  مجيع هذه األمور ُتسمى

نجد يف أدبياتنا مرادفًا للجهاد فيمكننا أن نعربى عنه باملواجهة، فاجلهاد االقتصادي يعني املواجهة  

 ( 2)ادية ]أو النضال االقتصادي[(االقتص

عليها:   يقوم  التي  واألسس  االقتصادي  اجلهاد  بامهية  يعرف  آخر  خطاب  يف  وقال 

تتمتىع ) ة  بالطبع عناوين مهمى ُينجز فيها.. هناك  ينبغي أن  الذي  السنة والعمل  بالنسبة لشعار 

أ جيب  رضوري  عمٌل  هو  مثاًل،  اإلداري  النظام  ل  فتحوى باألولوية..  وكذلك  مجيعًا  ُينجز؛  ن 
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ل يف الرتبية والتعليم، والذي ُيعدى عماًل بنيويًا.. وموقعية العلوم اإلنسانية يف اجلامعات   التحوى

والقضايا   ة  العامى بالثقافة  املتعلىقة  القضايا  أساس..  عمٌل  هي  والتحقيق  التعليم  مراكز  ويف 

ا مجيعًا أعامٌل مهمة؛ ولكن بنظر اخلرباء فإنىه يف هذه الربهة من   املتعلقة بأخالق املجتمع، فإهنى

الزمن تتمتىع القضية االقتصادية بلحاظ مجيع القضايا يف البالد باألولوية والفورية.. لو أنى بلدنا 

ن من القيام بحركة جهادية يف جمال القضايا االقتصادية فإنى هذه اخلطوة الكبرية التي   العزيز متكى

ق باإلضافة للخطوات الكبرية الالح ر  ستتحقى قة ستكون بال شك ذات تأثرٍي هائل للبلد وتطوى

حلى   جمال  يف  اإلسالمي  النظام  قدرة  إظهار  من  ن  نتمكى أن  جيب  إيران..  شعب  ة  وعزى البلد 

ن الشعوب من رؤية كيف   املشاكل االقتصادية لكلى العامل.. نعلن هذا النموذج عىل املأل لتتمكى

ن يف ظلى اإلسالم وتعاليمه من  م أنى شعبًا يتمكى  ( 1) (التطور والتقدى

املخطط اجلديد،   إليها يف ظل  يصبو  التي  اإليراين، واألهداف  االقتصاد  ثم ذكر واقع 

( بحسب  فقال:  للبالد  املتسارع  النموى  هو  كشاخٍص  أمهية  وله  املجال  هذا  يف  موجوٌد  هو  ما 

د ضمن اخلطىة اخلمسية.. أي أن احلدى األدنى هو   و فإنى النصيب  .. يف هذا النم%8امليزان املحدى

األكرب يتعلىق باألرباح، أي أن نتمكن من االستفادة من إمكانات البالد بأفضل شكٍل ممكن..  

ل العام يف جمال قضية االستهالك واملشاكل   ة مطالب يف حديثي أوى لقد ذكرت قبل سنتني عدى

إنىني أويص مسؤويل  أن يعرف شعبنا مثل هذه األمور..    املوجودة بخصوص األرباح، جيب 

ثوا مع الشعب حول أمهية ارتفاع مستوى األرباح يف التنمية االقتصادية للبالد..   البلد أن يتحدى

املسافة  من  التقليل  وكذلك  للبلد  االقتصادي  النمو  يف  األرباح  مستوى  ارتفاع  أمهية  ليبينوا 

  الفاصلة عىل مستوى مدخول الطبقات املختلفة للمجتمع، هذا الصدع املوجود يف املداخيل، 

عات   ة والتصدى ع االقتصادي بني القطاعات املختلفة للمجتمع.. فهذه الفواصل واهلوى والتصدى
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ما يف   للقيام هبذه األعامل إىل حدى  السعي  ليست مقبولة عندنا، واإلسالم ال حيبىذها.. وجيب 

ل البطالة وزيادة العاملة يف البالد من القضايا األ  برنامج اخلطىة اخلمسية..  ساس  إنى ختفيض معدى

ة جدًا، وكذلك قضية زيادة استثامرات القطاع اخلاص ومساعدته للقيام باالستثامرات   واملهمى

ة   يف املجاالت االقتصادية للبلد.. هذه أيضًا من القضايا املهمة واألساس.. ومن األعامل املهمى

  تشكيل التعاونيات حيث يمكن بواسطتها تشكيل رساميل كربى واستثامرها يف   يف هذا الباب 

العمل..   القيام هبذا  لتتمكن احلكومة من  للبلد وحلى عقد مهمة،  ة  املهمى القضايا االقتصادية 

العمل   تفتىح  دعم  يعني  وهذا  األمر..  هلذا  والقانونية  احلقوقية  املستلزمات  تأمني  جيب 

ملياه من ا  % 90االقتصاد يف استهالك املواد األساس ومنها ما يتعلىق باملياه.. فاليوم    وانطالقته.. 

من  اهلل  بتوفيق  احلكومة  نت  متكى لو  الزراعي..  القطاع  يف  ُتستهلك  البلد،  يف  نستهلكها  التي 

ة    % 90من هذه الـ    % 10إصالح أساليب الري، ومتكنىا من التقليل بنسبة   سوف تالحظون أيى

االستخدام   األخرى  القطاعات  مجيع  يف  الزراعي  القطاع  غري  ففي  عليها..  سنحصل  نتيجة 

تستهلك  املنزيل   كلىها  املاء  إىل  حتتاج  التي  والقطاعات  لو    %10والصناعي  البلد..  مياه  من 

يف القطاع الزراعي، سوف تالحظون أي نتيجة سنصل إليها..   % 10استطعنا أن نقتصد بنسبة  

يف الواقع إنى إمكانيات االستفادة من املاء يف القطاع غري الزراعي تصبح مضاعفة، حيث إنى 

املشاركة الشعبية املبارشة يف االقتصاد أمٌر رضوري.. وهذا حيتاج إىل    جدًا وقيىم..هذا أمٌر مهمٌّ  

متناول   يف  يضعوها  أن  للمسؤولني  ينبغي  حيث  الرضورية  املعلومات  إىل  حيتاج  كام  التقوية 

الناس ونأمل إن شاء اهلل أن يتكامل هذا السعي يومًا بعد يوم.. وبالطبع للوسائل اإلعالمية  

كالتل ف  دور،  تترصى أن  احلكومة  عىل  وجيب  الناس؛  إطالع  يمكنهم  حيث  والراديو،  فزيون 

م بالقضية االقتصادية( ن إن شاء اهلل من التقدى  ( 1) بفعالية وتتمكى
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لو أردنا  ثم حتدث عن املقتضيات التي يتطلبها النجاح يف هذا النوع من اجلهاد، فقال: )

هـ[، هناك جمموعة من   1390يف عامنا هذا ]حتقيق هذه احلركة االقتصادية العظيمة يف البلد  

 ( 1)  (املقتضيات.. وجيب أن نصنىف هذه املقتضيات ونرتىبها 

إنى شعبنا منذ بداية الثورة وإىل يومنا هذا قد  ثم ذكر تلك املقتضيات، فقال عن أوهلا: )

س، ويف   م يف أيى موضٍع دخله بروحية جهادية؛ شاهدنا ذلك يف الدفاع املقدى جهاد إعادة  تقدى

البناء، ونشاهده يف احلركة العلمية.. لو أنىنا كنىا نمتلك الروحية اجلهادية يف القطاعات األخرى 

د إسقاط التكليف فال شكى  ية وبصورة ال تعرف التعب ال ملجرى أي أنىنا نعمل يف سبيل اهلل وبجدى

 ( 2) أن هذه احلركة ستتكامل(

ـ ) ـ كام يذكر    .. املعنويات وروح اإليامن والتديىن يف املجتمعاستحكام  أما الثاين، فهو 

ليعلم اجلميع هذا، تديىن املجتمع والشباب يساعد الشعب واملجتمع يف األمور الدنيوية أيضًا،  

ر أنى تديىن  ام االعتكاف يف املساجد أو يف ليايل اجلمعة يف دعاء    ال ُيتصوى الشباب ينحرص أثره يف أيى

شبابه صار  شعبًا  أنى  لو  وجيتنبون   كميل..  والفوىض  العبث  عن  سيبتعدون  م  فإهنى متديىنني، 

من  فرتفع  والقعود،  اخلمول  إىل  بالشباب  تؤدي  التي  األشياء  عن  ويبتعدون  اإلدمان 

والفعاليات   العلمية  املجاالت  يف  وتتكامل  البالد  فتتطور  فاعلني  وجتعلهم  استعداداهتم 

اد أيضًا.. فروحية املعنويات والتديىن هلا االجتامعية والسياسية.. وهذا األمر جيري يف االقتص

 (3)دوٌر مهمٌّ جدًا(

أن ال ُتبتىل البلد بالقضايا الثانوية.. الحظوا، يف كثري من  أما الثالث، فهو ـ كام يذكر ـ: )

وا هبا، وجيب أن  األوقات هناك قضية أساس يف البالد جيب عىل اجلميع أن يبذلوا مهمهم وهيتمى
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ة؛ ولكن فجأة نرى أن هناك صوتًا يرتفع من زاوية وخيتلق قضية ثانوية  تكون القضية املركزي

ك وهدفه الوصول   ه األذهان إليها.. ومثال هذا كمن يكون يف سفٍر مهم والقافلة تتحرى فتتوجى

إىل نقطة معينة وفجأة يشغل األذهان بأمٍر ثانوي يف الصحراء فيتوقىفون عن امليض ويف بعض  

إمكانية ُيسلبون  إىل    األحيان  الثانوية  بالقضايا  اإلتيان  ينبغي  فال  ك..  التحرى يف  االستمرار 

ق بني القضايا   امليدان.. وشعبنا حلسن احلظ يمتلك قدرة حتليلية، وهو ذكي وواٍع ويمكنه أن يفرى

الفرعية والثانوية والقضايا األساس.. فليتم احلذر من أن ال تصبح القضايا الثانوية واهلامشية  

ه الر  ( 1) أي العام(نقطة توجى

 ( ـ:  يذكر  ـ كام  فهو  الرابع،  اد  أما  االحتى الوطني.. هذا  يتعلق بحفظ االحتاد واالنسجام 

هبم،   وثقتهم  بمسؤوليهم  الشعب  وتعلق  واملسؤولني،  الشعب  وبني  الشعب  بني  املوجود 

يوم..  وإعانتهم وتأييدهم ووجود االحتاد والوحدة بني الناس، جيب أن يبقى ويقوى يومًا بعد 

ع يف الداخل؛ حتت   وإحدى اخلطط الكربى ألعداء الشعب اإليراين هي إجياد الفرقة والتصدى

هات السياسية واألجنحة والتيىارات وغريها من احلجج.. جيب   ة القومية واملذهب والتوجى حجى

النظام   الذين حيبىون بلدهم وحيبىون  إنى شعبنا واٍع.. وكلى  الوحدة.. حلسن احلظ  احلفاظ عىل 

الشعبي الديني الذي ُيعدى مفخرة الشعب اإليراين اليوم جيب عليهم أن حيصلوا عىل االنسجام  

بينهم   لو كان  أن يسعوا معًا  أيضًا  فعليهم  األمر عىل مسؤويل احلكومة؛  بينهم.. وينطبق هذا 

شكاية ما وأحيانًا قد تكون هذه الشكاية حمقة أن ال يظهروا هذه الشكاية عىل مستوى الرأي 

ر وأنبىه  ال ه إىل الوحدة الوطنية؛ فليلتفت اجلميع إىل هذا.. إنىني ُأذكِّ ل رضبة توجى عام؛ فهذه تشكى

الناس شكاية عىل بعضهم   لبعض  يكون  أن  املمكن  الدولة بصورة جادىة هلذا.. من  مسؤويل 

ون هناك ومنذ بداية الثورة عندما كنىا يف العمل، أحيانًا، يك   اآلخر، حيث شاهدنا هذا األمر دائامً 
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اعرتاض من السلطة التنفيذية جتاه السلطة الترشيعية أو بالعكس أو يكون هناك اعرتاض من  

قبل السلطة القضائية جتاه السلطة التنفيذية؛ وطبيعة العمل هي هذه ومن املمكن أن تكون هذه 

أ العام، وإزعاج  الرأي  ميدان  األمور إىل  اإلتيان هبذه  ينبغي  ذهان الشكايات حمقة؛ ولكن ال 

الناس وقلوهبم وبالتايل إحباطهم؛ فليحلى املسؤولون هذه األمور بينهم.. إنى أهم قضايا العامل  

قابلة للحل من خالل التفاوض؛ وهذه القضايا اجلزئية ليست ذات أمهية.. هلذا فإنى انسجام  

 ( 1) السلطات وتعاوهنا أمٌر مهم(

للجها  املخصص  العام  يف  الكثرية  اخلطابات  نجد  لكل  وهكذا  تتوجه  االقتصادي،  د 

فئات الشعب، باملعاين األخالقية والرشعية املختلفة املرتبطة باالقتصاد، وكأهنا دورة توجيهية  

 وتعليمية خاصة به. 

النقطة األخرى  : )البضائع املحليةومن األمثلة عىل ذلك قوله يف الدعوة لالهتامم برشاء  

تتعلىق باسته أبناء شعبنا  ه هبا إىل  أتوجى املحلىيةالتي  املنتجات  فمن اآلفات املوجودة يف    .. الك 

جمتمعنا والتي تعود بجذورها إىل إرث عهد الطاغوت والعرص الظالمي البائد هي أنى الناس  

، ويف أحياٍن أخرى يكون  حيبىون املنتجات األجنبية.. يف بعض األحيان ال يكون لدينا إنتاٌج حميلى

هالك؛ ولكنىنا يف هذا الزمن لسنا كذلك، فاآلن أضحت  املنَتج موجودًا لكنىه غري قابل لالست

املنتجات املحلىية مرغوبة ومطلوبة.. ويف نفس الوقت هناك من يعجبه أن فالنًا توجد ماركة  

أجنبية عىل لباسه أو عىل وسيلة طعامه وهذا مرٌض وجيب معاجلته.. هذا األمر هو عدم اكرتاث  

بال البلد وننعم فيه  البلد   نعم اإلهلية.. فعندما نحصل عىل األموال بأنىنا نعيش يف هذا  يف هذا 

االكرتاث   عدم  يعني  وهذا   .. املحيلى بالعامل  نرض  فإننا  أجنبي  عامٍل  جيب  يف  بصبىها  ونقوم 

للحاجة املحلية والعامل املحيل الذي يتعب لينتج، ثمى نذهب إىل العامل األجنبي وهذه عادة 
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د االقتصادي للشعب، يف عام اجلهاد االقتصادي، هو أن  برأيي، إنى من أنواع اجلها   سيئة جدًا..

يتىجهوا نحو البضائع املحلية ويطلبوها.. وبالطبع اجلانب اآلخر للقضية هو أن تكون السلع 

املصنىعة حمليًا مقنعة، أي جيب أن يكون إتقاهنا ومرغوبيتها وصالحيتها بحيث تقنع املشرتين..  

 (1) فكالمها معًا الزمان وواجبان( 

 . الدعوة لالقتصاد املقاوم: 2

حيب   الذي  اإليراين  الشعب  لدى  كبريا  قبوال  لقيت  وقد  الدعوات،  أشهر  من  وهي 

أثناء مواجهته للشاه،  التي مارسها  يرتبط هبا، ألهنا تذكره باحلامسة والقوة  ما  املقاومة، وكل 

 ولكل املستبدين قبله. 

ه  بل  حمدودة،  لفرتة  أو  معينة،  مرحلة  وليدة  ليست  الثورة  وهي  قادة  يذكر  كام  ـ  ي 

التي   باملنجزات  تكتف  مل  والتي  الثورة،  شمولية  خصائص  من  خاصية  ـ  اإليرانية  اإلسالمية 

 حصلت عليها، مع أمهيتها، وإنام تطمح لتحقيق شمولية القوة واالنتصار يف كل اجلوانب. 

ثلة عىل ذلك  ونحب أن نبني أن يف كلامت اإلمام اخلميني الكثري مما يدل عليها، ومن األم

ا مسألة احلصار االقتصادي، فنحن شعٌب اعتاد اجلوع، إذ ابتلينا بذلك قوله يف بعض خطبه: ) أمى

مخسًا وثالثني أو مخسني سنة، فنحن نصوم ونتناول يف اليوم وجبة غذائية واحدة، وإذا تقرر أن 

تستطيع ذلك وأنى جتري الدول العظمى احلصار االقتصادي عىل إيران وفرضنا فرضًا حمااًل أهنا  

مجيع الشعوب تتبعها وهذا أمر خيايل مستحيل فإننا نأكل ما نزرعه يف بالدنا من شعري وحنطة  

ونقتصد يف ذلك ليكفينا.. وال نأكل اللحم إال يف يوم واحد فقط من أيام االسبوع.. علاًم بأنى 

فال   واحدة..  غذائية  وجبة  إال  اليوم  يف  نأكل  وال  حممود،  غري  اللحم  هذه أكل  من  خييفونا 

ماء   وحفظ  رشفنا  سالمة  األول:  التاليني:  األمرين  أحد  ننتخب  أن  ُفرض  فإذا  األمور.. 
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وجوهنا.. الثاين: أن نشبع بطوننا وال نعاين آالم اجلوع.. فإننا نختار سالمة رشفنا وحفظ ماء  

 ( 1) وجوهنا، ونرجح هذا عىل الشبع والرفاهية(

لقد عشتم عيشة انطوائية، ومل تطالعوا االقتصاد  قائال: ) وعندما سأله بعض الصحفيني 

متارسوا   ومل  )الدينية(،  اإلهلية  العلوم  يف  منحرصة  ودراستكم  الدولية،  والعالقات  احلديث، 

احلياة السياسية، ومل تتورطوا يف املعامالت االجتامعية، أال يثري هذا يف ذهنكم احتامل وجود  

املعادل هذه  يف  تدركوها  مل  )ة؟عوامل  بقوله:  اخلميني  اإلمام  أجابه  املعادلة  (،  حطمنا  قد  إننا 

العاملية واملعايري االجتامعية التي توزن هبا شؤون العامل حتى اآلن، وأوجدنا إطارًا جديدًا يكون  

الدفاع أساس  العدل  عادل،    ، فيه  كل  عن  ندافع  إننا  واحلروب..  العدوان  أساس  والظلم 

وا هذا ما  وه.. فإننا سنضع حجر األساس لذلك، ونرجو    وهناجم كل ظامل.. فسمى شئتم أن تسمى

أن يوجد من يسعون إىل بناء الرصح الكبري ملنظمة األمم املتحدة وجملس األمن الدويل وبقية  

املنظامت واملجالس، عىل هذا األساس، ال عىل أساس نفوذ األثرياء وأصحاب القدرة الذين 

نعم  أرادوا..  وقت  أي  يف  شاءوا  من  وضعتموها   حيكمون  التي  الضوابط  عىل  اطلع  مل  أنا 

 ( 2)واألفضل أن ال أطىلع عليها(

أجيبوا بإنصاف، وتكلموا بصفتكم رجل سياسة، أمل تفشل الثورة  وعندما سأله قائال: )

واالقتصاد مل ينتعش، والفقراء يف جنوب طهران ما زالوا فقراء، واجليش ضعيف ال يستطيع 

ج، والنشاطات االعتيادية والسياسية معدومة، واألحزاب  حدث هجوم من اخلارإذا    الدفاع

يمكن أن تكون هذه األمور  (، أجابه اإلمام اخلميني: )السياسية تعيش يف حالة من الفوىض؟

كام قلت، لكنى الثورة مل تفشل، فإنى أسسها صارت أقوى، وشعبنا بدأ ينسجم مع الثورة، فصار 
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قة أقوهلا بجد.. فنحن نستطيع بكل سهولة أن نقف  اجلميع ثوارًا يطلبون الشهادة، وهذه حقي

بوجه أمريكا، وال نستبعد أن تبيدنا أمريكا لكنها ال تستطيع أن تبيد ثورتنا.. وهلذا نقول: إننا 

منترصون.. انتبهوا للشعارات التي هيتف هبا الشعب، ومنها هذا الشعار )أساطيل الطائرات مل  

م  الشهادة..  تعد تنفع أصحاهبا، فإنى كارتر جيهل  أمريكا ال تدرك حقيقة  إنى  الشهادة(..  نطق 

ا خراب األوضاع يف إيران، فتمتدى جذوره إىل مخسني عامًا مضت،   وهبذا نحل مجيع املسائل.. أمى

لذلك تستغرق عودة الناس إىل وضعهم الطبيعي عرشين عامًا يف األقل، وما هنض شعبنا من  

ا وهم  هيتفون،  كانوا  فقد  القضايا  هذه  احلرية..  أجل  )االستقالل..  الشعار  هبذا  هيتفون  آلن 

ولتحقق  اإلسالمية،  اجلمهورية  حتققت  كام  احلرية،  حتققت  وقد  اإلسالمية(  اجلمهورية 

 (1)(االستقالل الكامل جيب قطع أيدي الرشق والغرب، وسنفعل ذلك 

املناطة هبا فكثرية،   ما أما كلامت اإلمام اخلامنئي يف توضيحها، واألدوار  ورد يف    منها 

مجع من مسؤويل األجهزة املختلفة ورجال االقتصاد ومديري املراكز العلميىة   خطاب مجعه مع 

مكم عناء احلضور وترشيفكم إىل هنا،  ، فقد قال فيه: )واإلعالمية واإلرشافيىة اهلدف من جتشى

ث قلياًل حول سياسات االقتصاد املقاوم، والتي ُبلىغت وُأعلن عنها   ًرا،  هو أن يتمى التحدى مؤخى

عاتقنا   عىل  واألساسية  ة  اهلامى السياسات  هذه  تلقيها  التي  والواجبات  السياسات  هذه  وعن 

دة يف املجاالت االقتصادية، كسياسة   عة ومتعدى مجيًعا.. لقد تمى يف السابق، إبالغ سياسات متنوى

غريها، وما الطاقة، وسياسة اإلنتاج الوطني، وسياسة توفري األمن لالستثامر، وسياسات املياه و

تمى الرتكيز عليه يف تلك السياسات يف كلى قسٍم هو تقديم خارطة طريق، أي إنىنا أردنا يف جمال  

اإلنتاج الوطني أو مسألة املياه أو مسألة الطاقة عىل سبيل املثال أن ُتعَرض خارطة طريق، بحيث  

م بأعامهلم عىل أساسها  )االقتصاد املقاوم(    ولكن يف هذه السياسات  .. يقوم املسؤولون بالتقدى
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ات السليمة  وليست املسألة مسألة خارطة طريٍق فقط، بل ُيطرح هنا أيًضا الشواخص   املؤرشى

السري عالمات  مثل  متاًما  الطريق،  واجبات    لطيى  حتديد  تمى  لقد  والعبور..  املرور  وإشارات 

ة للحركة يف هذا ووظائف يف البنود املختلفة هلذه السياسات، مُتثِّل يف احلقيقة ضامنات صحيح

قسٍم   كلى  يف  دت  ُحدى قد  وكليىة،  ة  وعامى شاملة  هي  والتي  السياسات،  هذه  إنى  أي  الطريق، 

القيام   جيب  التي  األعامل  ح  وتوضى ـ  السياسات  بنود  مطالعة  عند  واضحة  وهي  ـ  شواخص 

 ( 1)هبا(

ثم رشح هلم أهداف االقتصاد املقاوم، واجلهات التي شاركت يف وضع خططه، فقال:  

ة  ) إنى جمموعة سياسات االقتصاد املقاوم هي نموذج حميلى وعلميى مستخَرج من ثقافتنا الثوريى

اإلسالمية، متناسب مع أوضاعنا احلاليىة واملستقبليىة.. وأنا، سأرشح كيف أنى هذه السياسات  

ال ترتبط فقط بوضعنا وظروفنا اآلن، بل هي تدابري طويلة األمد القتصاد البالد، يمكنها أن 

تزيل   أن  ويمكنها  االقتصاديىة،  املسائل  جمال  يف  اإلسالمية  اجلمهوريىة  نظام  أهداف  ق  حتقى

مغَلق  كإطاٍر  السياسات  هذه  إىل  ننظر  مل  إنىنا  أي  نفسه،  الوقت  يف  حيويىة  وهي  املشكالت، 

ر، بل هي قابلة لالستكامل والتكيىف مع الظروف املختلفة التي يمكن أن حتدث يف أي  ومتحجى

ا تزيل    فرتة من الزمن، وعمليًّا، فإنى هذه السياسات توصل اقتصاد البالد إىل حالة مرنة، أي إهنى

معرض   يف  إليها  سأشري  والتي  ـ  املختلفة  ات  اخلضى مواجهة  يف  االقتصاد  انكسار  حالة  ومتنع 

الكالمـ  لقد متىت صياغة هذا النموذج بجهوٍد وتفكرٍي مشرتك لشخصيىات وأصحاب رأٍي ومن 

حث يف جمَمع تشخيص مصلحة النظام وحضور رؤساء السلطات الثالث ومسؤويل  خالل الب

ويف   كامل،  بشكٍل  النموذج  هذا  إلعداد  االقتصاديىني  اخلرباء  من  االستفادة  وجرت  البالد، 

ُأشبع  إنىه  أي  حوله،  وتوافق  إمجاع  مورد  أنىه  هو  النموذج،  هذا  ميزات  إحدى  فإنى  احلقيقة، 
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صلحة وجرى متحيصه والتدقيق بكلى جوانبه وأبعاده، كان رؤساء  مناقشة يف جمَمع تشخيص امل

السلطات الثالث حارضين يف املجَمع وكذلك املسؤولون واملدراء املختلفون، مجيعهم تباحثوا  

ا   ( 1) (وتدارسوا األمر، بحيث خرج هذا العمل دقيًقا ومتينًا وقويًّ

اد العاملي هو السبب يف االهتامم  ثم بني هلم أن النظام الرأساميل الذي يتحكم يف االقتص

هبذا النوع من االقتصاد، ليس من إيران فقط، بل من دول أخرى تريد أن تتحرر من مفاسد 

ا بنا فقط، ففي الكثري من البلدان الرأساملية، فقال: ) ه نحو االقتصاد املقاوم ليس خاصًّ إنى التوجى

ة يف السنوات القليلة املاضية ـ وبعد ا لتدهور االقتصادي الشديد الذي حصل يف  اليوم ـ وخاصى

العامل، انتبهت العديد من الدول وهنضت لتجعل اقتصادها مقاوًما، وبالتأكيد فإنى كلى بلٍد له  

ة الناشئة من هذا االقتصاد، وهذه  ة.. هذا االقتصاد الرأساميل له مشكالته اخلاصى ظروفه اخلاصى

ل  املشكالت رست من الغرب وأمريكا إىل الكثري من   البلدان، حيث إنى االقتصاد العاملي يشكى

بناًء عىل  بلداٍن أخرى..  أكثر من  تتأثىر  بلدان  وبالتأكيد هناك  ببعضه،  ُكالًّ مرتابًطا  بمجموعه 

تبنىوا هذا  قد  م  فإهنى اقتصادها مقاوًما، وبتعبرٍي آخر،  رت جعل  قرى البلدان  من  الكثري  إنى  هذا، 

 ( 2)  (داهنم، وخطىطوا لتحقيقهاالقتصاد املقاوم بشكٍل متناسب مع بل

( فقال:  االقتصاد،  هذا  النتهاج  إيران  تدعو  التي  األسباب  هلم  ذكر  أنىنا  ثم  أعتقد  أنا 

نحتاج إىل االقتصاد املقاوم أكثر من غرينا من البلدان، نحن نحتاج أكثر منهم جلعل اقتصادنا 

األخ   مقاوًما.. البلدان  وبني  بيننا  املشرتك  السبب  هلذا  الً،  باالقتصاد أوى مرتبطون  فنحن  رى، 

العاملي، ونعمل عىل هذا االرتباط، وال نريد، بأيى وجٍه من الوجوه، أن ننفصل وننعزل عن 

االقتصاد العاملي، وهذا األمر غري ممكن أيًضا يف الظروف واألوضاع احلاليىة للعامل، بناًء عليه  
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انًيا، بسبب اخلصوصيىة التي نتمتىع هبا،  ث  فنحن نتأثىر بام حيصل يف العامل عىل االقتصاد العاملي.. 

تنا، وإرصارنا عىل عدم رضوخنا لسياسات القوى الكربى،   بسبب استقاللنا وحمافظتنا عىل عزى

ض هلجوٍم ونوايا سيىئة معادية لنا، أي إنى هناك بالنسبة لنا ـ كام تشاهدون يف   كذلك فنحن نتعرى

نا أكثر من العديد األوضاع احلاليىة ـ دوافع ملخالفتنا وإجياد اال  ختالل واملشاكل والذرائع ضدى

واالهتامم أكثر من غرينا بتقوية أسس االقتصاد    من الدول األخرى.. وعليه، جيب علينا االنتباه

اٍت ُمربَكة أو نوايا سيىئة   وجعله مقاوًما، وأن ال نسمح بحصول واقٍع ما أو أحداٍث أو خضى

 (1)ًء عىل هذا، فإنىنا نحتاج إىل هذا االقتصاد املقاوم(ترتك آثاًرا سلبيىة عىل اقتصادنا.. بنا 

خصائص   عرشة  هلم  ذكر  املقاوم ثم  )لالقتصاد  ـ:  يذكر  كام  ـ  وأوهلا  ك  ،  التحرى إجياد 

االقتصادي  النموى  مثل  الكليىة،  والشواخص  املؤرشات  وحتسني  البالد  اقتصاد  يف  واحليويىة 

العمل وخفض   الوطني وإجياد فَرص  م وزيادة اإلنتاجيىة والرفاهيىة  واإلنتاج  التضخى مستوى 

البالد   اقتصاد  يف  واحليويىة  النشاط  إىل  االلتفات  تمى  السياسات  هذه  تأمني  وألجل  ة..  العامى

وحتسني هذه الشواخص، واألهمى بني هذه الشواخص، هو شاخٌص أساسى ومفصيلى مهمى هو  

ق رونق وازدهار اقتصادي دون   أي إنىنا ال نقبل بأيى وجٍه من  ،العدالة االجتامعيىة  الوجوه بتحقى

ات فيها  تأمني العدالة االجتامعيىة، وال نؤمن هبذا أبًدا.. يوجد بلدان وْضُع الشواخص واملؤرشى

ها االقتصادي عاٍل، ولكن التمييز والفروقات الطبقيىة، وغياب العدالة أموٌر ظاهرة   جيىد ونموى

ملنهج اإلسالم وأهداف اجلمهوريىة اإلسالمية وال ينسجم  يف تلك البلدان، إنىنا نعترب هذا مناٍف  

أن   جيب  الشواخص..  أهمى  من  االجتامعيىة  العدالة  شاخص  فإنى  هذا،  عىل  بناًء  أبًدا..  معها 

م االقتصادي للبالد بكلى معنى الكلمة تستفيد الطبقات   ( 2) (املحرومة من التقدى
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( ـ:  يذكر  كام  فهو  ـ  الثاين  املقاوأما  عىل  والتي  القدرة  دة  املهدِّ العوامل  مواجهة  يف  مة 

عىل  تؤثىر  التي  العوامل  بعض  فإنى  ذكرت،  وكام  عليها..  زت  وركى السياسات  هذه  تضمنىتها 

ات االقتصاديىة يف العامل ـ والتي شهدها االقتصاد العاملي يف هذه السنوات   اقتصاد البلدان كاهلزى

ة، بأنىه عندما زار رئيس  املاضية وحصلت سابًقا ـ وهي ترتك بصامهتا عىل الب لدان.. لقد قلُت مرى

أحد البلدان يف جنوب رشق آسيا إيران وكان لنا لقاء معه، يف تلك الفرتة التي حصل فيها اهنيار 

اقتصادي عجيب يف تلك املنطقة، كان هذا حديثه معي: )اعلموا فقط بأنىنا يف ليلة واحدة فقط  

لنا من بلٍد غنيى إىل بلٍد فقري! االقتصاد غري املقاوم هو هكذا.. إذن، هناك عامل مؤثىر  ، ف( حتوى

بلٍد إىل   عة لالقتصاد العاملي والتي ترسي من  املتنوى ات  ات واخلضى اهلزى عىل االقتصاد هو هذه 

ات   بلدان أخرى، وهناك عامل الكوارث الطبيعيىة التي حتصل أحياًنا.. هناك عامٌل آخر هو اهلزى

عقوبات وما شابه.. افرضوا مثاًل، بأنىه ويف مراكز القرار العامليىة  املعادية واهلجوميىة كاحلظر وال 

قد أخذوا قراًرا حول قيمة النفط، عىل سبيل املثال، بأن تصبح قيمة الربميل ستىة دوالرات،  

قرارات مدروسة   ا  إهنى بل  ا،  ا وعفويًّ ليس عاديًّ أغلبها  األمور  قد حصل سابًقا، هذه  ما  وهذا 

مرا ِقَبل  من  هذه ومتىخذة  مقاومة  عىل  القدرة  هو  الثاين  العنرص  فإنى  عليه،  بناًء  القرار..  كز 

دة، وفق التوضيح الذي ُذكر(  (1)العوامل املهدِّ

االعتامد عىل الطاقات واملوارد الداخليىة، سواء العلميىة منها  أما الثالثـ  فهو كام يذكر ـ: )

ة، أي إنىه   .. اجلغرافيىة أم املناخيىة أم اإلنسانيىة أم الطبيعيىة أم املاليىة أم   إنى لدينا موارد وطاقات هامى

أساسى  بشكٍل  االعتامد  السياسات  هذه  يف  عة    تمى  متنوى هي  والتي  الداخليىة،  الطاقات  عىل 

، بالتأكيد   ومنترشة بشكٍل واسع.. وهذا ال يعني أنىنا ال نلحظ أبًدا اإلمكانات اخلارجيىة، كالى

ـ وباحل ـ ولكن نظرنا واعتامدنا هنا وثقتنا أكثر ما تكون باإلمكانات  سنستفيد منها  دى األقىص 

 

 .109، ص املصدر السابق( 1) 



443 

 

 (1)الداخليىة، تركيزنا عىل إمكانات البلد الداخليىة وموارده املحليىة(

( : ة اجلهاديىة،  أما الرابعـ  فهو كام يذكرـ  م بواسطة  واهلمى اإلرادة اجلهاديىة.. ال يمكن التقدى

أن  يمكن  ال  العاديىة،  والغفلة    احلركة  والرتابة  العاديىة  احلركة  بواسطة  الكربى  األعامل  ُتنَجز 

ك جهاديى وإدارة جهاديىة، هذا  ة جهاديىة وحترى والتثاقل أحيانا وغياب احلساسيىة، املطلوب مهى

ة، وأن تتحىلى  رضوريى هلذه األعامل.. عىل احلركة أن تكون علميىة ويف الوقت نفسه مفَعَمة بالقوى

اجليى  رؤساء بالتخطيط  مع   
ٍ
لقاء يف  املسألة  هذه  َطرحُت  لقد  اجلهاديىة..  بالروح  وكذلك  د، 

ة قال   ، فإنى السيىد رئيس اجلمهوريى ة أسابيع، وحلسن احلظى السلطات الثالثة املحرَتمني منذ عدى

مون عىل إنجاز األعامل هبذه احلركة   ات يف احلكومة مصمى يل بحزٍم: بأنى الذين يتابعون هذه امللفى

م بدونه( اجلديىة ا، إنى هذا مطلوب، وال يمكن التقدى  (2)واجلهاديىة، هذا أمٌر جيىد جدًّ

نتها هذه السياساتأما اخلامس ـ فهو كام يذكر ـ: ) نا    ..حموريىة الشعب والتي تضمى تدلى

د التعاليم واملعارف اإلسالمية، بأنىه حيثام يكون الناس، فإنى يد اهلل معهم:   التجربة وكذلك تؤكى

ا أيًضا،  )يُد  اإلهلي  والدعم  والعون  اإلهليىة  العناية  تكون  الناس،  يكون  حيثام  اجلامعة(  مع  هلل 

الثورة  )قيام(  وكذلك  املفروضة(،  )احلرب  الثامنية  السنوات  دفاع  ونموذجه:  ذلك  ودليل 

خالل   الشاقىة  واملحطىات  املصاعب  كلى  العبور من  هو  آخر  ونموذٌج  ألنى   35نفسها..  سنة، 

رنا   حارضين يف امليدان، فإنى الناس كانوا   مت، لكنىنا يف املجال االقتصادي، قلىام قدى املسرية قد تقدى

ر حضورهم، جيب أن ينزل   هذه املسألة والتفتنا إليها.. جيب علينا أن نعتمد عىل الناس، أن نقدى

ورجال   ناشطون  البالد  هذه  يف  يوجد  االقتصادي،  امليدان  وسط  إىل  إمكاناهتم  بكلى  الناس 

ل، ومبتكرون، وأصحاب مهارة واحرتاف، وأصحاب رؤوس أموال وطاقات ال حدى هلا  أعام

 

 .109، ص املصدر السابق( 1) 

 .109، ص املصدر السابق( 2) 



444 

 

وال انتهاء، احلقيقة أنى هذه الطاقات ال ُتعدى وال حُتىص.. وأنا العبد هلل، طوال سنوات متامدية  

أحيانا  لنا  َتظهُر  نفسه  الوقت  ويف  املختلفة،  الشعب  فئات  مع  عميل  وارتباط  تواصل  يل  كان 

ة للعمل،    أموُر، أرى  أنىنا كنىا غافلني عنها أيًضا.. يوجد يف البالد الكثري من العنارص املستعدى

وذات املهارات واإلبداعات، أو التي حتمل العلم واملعرفة أو التي متتلك الرساميل يف البالد،  

زمة حلضور هؤالء،   الالى هتيىئ األرضيىة  أن  للعمل، جيب عىل احلكومة  متعطىشة  وهي عنارص 

أن ترشدهم إىل املجاالت التي يستطيعون تفريغ طاقاهتم فيها، عىل احلكومة أن تدعمهم،    عليها 

وهذه هي املسؤوليىة األساسيىة للحكومة.. إنى الدولة تضطر يف بعض األقسام إىل القيام بنشاٍط 

اقتصادي، ولكن األصل أنىه جيب أن يوكل النشاط االقتصادي إىل الناس، وهذا األمر قد ُأِقرى  

 ( 1)  هذه السياسات(يف

 ( ـ:  يذكر  كام  فهو  ـ  السادس  الغذاء أما  وهي  واألساسيىة،  االسرتاتيجيىة  املواد    تأمني 

ن بنحٍو بحيث ال يواجه   ل اإلنتاج الداخيل ويتكوَّ والدواء يف الدرجة األوىل.. جيب أن يتشكى

عنارص األساسيىة  البلد أي مشكلة يف جمال الغذاء والدواء حتت أيى ظروٍف وأوضاع، وهذا من ال

إبالغها.. تمى  التي  السياسات  هذه  إىل    يف  نلتفت  أن  اكتفاء ذايت، وجيب  لدينا  يكون  أن  جيب 

 ( 2)املجاالت التي تتطلىب اكتفاًء ذاتيًّا بشكٍل كامل(

ة    ..خفض التبعيىة للنفطأما السابع ـ فهو كام يذكر ـ: )  إنى من أصعب آفاتنا االقتصاديى

هذه النعمة اإلهليىة الكربى )النفط(، قد أصبحت طوال العقود املاضية    هي هذه التبعيىة.. إنى 

بقراٍر   ر  نفكى أن  جيب  بلدنا،  إىل  بالنسبة  واالجتامعيىة  والسياسيىة  ة  االقتصاديى لالهنيارات  سبًبا 

مصرييى حول هذا األمر.. ال نقول هنا، بأن ال ُيستفاد من النفط، بل أن يصل اعتامدنا عىل بيع  
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اٍت ومنتجات نفطيىة، وهذا ما النفط اخلا  َم بشكل مشتقى ، يمكن للنفط أن ُيقدَّ ه األقلى م إىل حدى

نته هذه السياسات.. هذا العمل هو عمٌل أساس ومهمى جيب إنجازه، وهو ما حيتاج إىل   تضمى

َذ هذا  ة عالية، وقد تناولنا هذا األمر يف البند الثالث عرش من هذه السياسات، وجيب أن ُينفى مهى

ية(الب  (1)ند عمليًّا وبمنتهى اجلدى

( ـ:  يذكر  كام  فهو  ـ  الثامن  االستهالكأما  نموذج  وعدم    ..إصالح  االقتصاد  قضيىة 

بالدرجة   ه  موجى خطايب  فإنى  بالتأكيد،  التبذير..  وعدم  الزائدة  املصاريف  وجتنىب  اإلرساف، 

وامل واهلدر  اإلرساف  يتجنىبوا  أن  املسؤولني  عىل  املسؤولني،  إىل  بكلى  األوىل  الزائدة  صاريف 

يف   بل  ـ  األمهيىة  يف  الثانية  الدرجة  من  مسألة  وهذه  ـ  الشخصيىة  حياهتم  يف  فقط  ليس  يىة،  جدى

فوا، بل نقول أن  هم.. نحن ال نقول للناس أبًدا أن يتقشى الدرجة األوىل يف نطاق عملهم ومهامى

هالك هو موضوع ال يكون هناك إرساف وال هدر، إنى االستهالَك هو موضوٌع وسوَء االست

تنا إىل هذه القضيىة، إنى اإلرساف    آخر خمتلف متاًما..  نا ومهى ه مهى جيب علينا نحن املسؤولني أن نوجى

وسائل   يف  واإلرساف  الدواء،  واإلرساف يف  الغذائيىة،  املواد  ويف  اخلبز  يف  واإلرساف  املاء  يف 

ىل هدر قسٍم هام من املصادر  املعيشة، واإلرساف يف أدوات التجميل والزينة وما شابه، يؤدىي إ

 ( 2) (واملوارد احليىة يف البالد، وهذا من األمور التي جيب أن تراعى بدقىة

( ـ:  يذكر  كام  فهو  ـ  التاسع  الفسادأما  امليدان  إذا    .. مكافحة  يف  الناس  حيرض  أن  أردنا 

االقتصادي، ينبغي أن يتمتىع هذا امليدان باألمن، وألجل استتباب األمن هذا، ينبغي كفى أيادي 

املفسدين واملستغلىني واملتحايلني عىل القانون وخمالفي القانون، هذه هي مكافحة الفساد، وهو  

، حلسن احلظى  ، فإنى املسؤولني اليوم يقولون هبذا، ولكن القول  ما ينبغي أن ُيؤخذ عىل حممل اجِلدى
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أم   قضائيىني  مسؤولني  أم  تنفيذيىني  مسؤولني  كانوا  سواء  ـ  املسؤولني  مجيع  يكفي..  ال  فقط 

كان وضع املجتمع واالقتصاد يف البلد شبيًها إذا    مسؤولني ترشيعيىني ـ مطاَلبون هبذا الواجب..

ابة، بحيث يد خل إليه من يشاء ويعمل به ما شاء كيفام شاء، يأخذ من بمنزٍل ال باب له وال بوى

أي واحد ما حيلو له ويأكل ما يطيب له! فمن الطبيعي عندها، أن يقف اإلنسان النبيل الصالح 

أساسى   رشٌط  هي  الشفافية  ميدان..  هكذا  عىل  ُيقدم  وال  جانًبا  احلالل  الرزق  يطلب  الذي 

، جيب خلق أجواء للمنافسة، أجواء تتمتىع بالثبات  ملكافحة الفساد هذا، جيب التعامل بشفافية

واالستقرار، يف هذه األجواء سيشارك الناشط االقتصادي وسيشعر باألمن واألمان.. عندها 

ويف هكذا أجواء، فإنى النظام اإلسالميى سيوفىر الدعم والتأييد لكل من جيني الثروة من خالل  

كانت األجواء سليمة فإنى مجع الثروة  إذا    لعمل..ابتكاره وإبداعه أو رأسامله أو خلقه لفرص ا

 (1)وحتقيق األرباح هو أمٌر مباح وحمل تأييد ومحاية النظام(

ـ: )  ـ فهو كام يذكر  البالغة األمهيىةأما العارش  ات  ة العلم والتي هي من املؤرشى   ..حموريى

، فإنى الوضع العلمي للبالد اليوم يسمح لنا بامتالك هذا ال طموح والتحليق عالًيا،  حُلسن احلظى

بأن نجعل اقتصادنا اقتصاًدا مبنيًّا عىل العلم، حيث سأشري الحًقا إىل هذا األمر.. إنى لدينا وفرة  

صني والرشكات املبنيىة عىل العلم واألشخاص املبدعني، وهذا  كثرية يف أعداد العلامء واملتخصى

البنى التحتيىة لالقتصاد يف أيى بلٍد، أي األمر   إنى أهمى بنية حتتيىة اقتصادية لبلٍد ما هو    من أهمى 

 ( 2) وجود املوارد البرشية(
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 والتقانة   العلم  احلضارة اإلسالمية اجلديدة وقيم  

الكربى  الثامن  الركن   األركان  اجلديدةمن  اإلسالمية  احلضارة  منها  تتشكل  ـ    التي 

وإليهام اإلشارة بقوله تعاىل   العلم والتقانة[،  ]قيم  بحسب رؤية قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ـ 

ـ  القرنني  ِمنُْه  ﴿  :ـ عن ذي  َعَلْيُكْم  َسَأْتُلو  ُقْل  اْلَقْرَننْيِ   ِذي  َعْن  َلُه يِف    ِذْكًرا َوَيْسَأُلوَنَك  نَّا  َمكَّ إِنَّا 

 
ٍ
ء  [ 85-83]الكهف:  ﴾ َسبَ ًباَفَأْتَبَع  َسَبًبا اأْلَْرِض َوآَتْينَاُه ِمْن ُكلِّ يَشْ

فاآلية الكريمة تشري إىل أن ذا القرنني استعمل كل األسباب لتحصيل العلوم واملعارف  

إذا    َحتَّى  َسَبًبا ُثمَّ َأْتَبَع  ﴿ وغريها، ويدل عىل ذلك السد الذي بناه بعلم وإحكام، كام قال تعاىل:  

َيفْ  َيَكاُدوَن  اَل  َقْوًما  ِمْن ُدوهِنِاَم  ْيِن َوَجَد  دَّ َبنْيَ السَّ َيْأُجوَج    َقْواًل َقُهوَن  َبَلَغ  إِنَّ  اْلَقْرَننْيِ  َذا  َيا  َقاُلوا 

َوَبْينَُهْم   َبْينَنَا  َعَل  جَتْ َأْن  َعىَل  َخْرًجا  َلَك  َنْجَعُل  َفَهْل  اأْلَْرِض  يِف  ُمْفِسُدوَن  اَوَمْأُجوَج  َما   َسدًّ َقاَل 

ٍة َأْجَعْل َبيْ  نِّي فِيِه َريبِّ َخرْيٌ َفَأِعيُنويِن بُِقوَّ َساَوى إذا    آُتويِن ُزَبَر احْلَِديِد  َحتَّى   َرْدًما نَُكْم َوَبْينَُهْم  َمكَّ

َدَفنْيِ َقاَل اْنُفُخوا  َحتَّى  َفاَم اْسَطاُعوا َأْن َيْظَهُروُه   ِقْطًرا َجَعَلُه َناًرا َقاَل آُتويِن ُأْفِرْغ َعَلْيِه  إذا    َبنْيَ الصَّ

اَء  َوَكاَن َوْعُد َريبِّ  َقاَل هَ   َنْقًبا َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه     ﴾ َحقًّا َذا َرمْحٌَة ِمْن َريبِّ  َفإَِذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه َدكَّ
 [ 98-92]الكهف: 

ويف اآليات الكريمة إشارة إىل اجلمع بني األمرين.. العلم والتقانة.. فبالعلم استطاع أن  

  حتقيق ما حيتاجه من حاجات. يعرف خصائص األشياء، وبالتقانة استطاع أن يستفيد منها يف

وإىل ذلك أيضا اإلشارة بام ورد يف القرآن الكريم من املرشوع االقتصادي ليوسف عليه  

ما  حفظها،  وكيفية  بالسنابل  املرتبطة  معارفه  فلوال  وآثاره؛  اجلفاف  من  الوقاية  بغية  السالم 

 استطاع أن ينجح ذلك املرشوع.

نفس  هو  والتقانة  العلم  بني  ]العلم  واالرتباط  الرشعي  االصطالح  يف  عليه  يطلق  ما  ه 

باألخالق،   املرتبط  فالعلم  جماالته..  باختالف  ختتلف  التي  الواقعية  جتلياته  فللعلم  النافع[؛ 
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 يستدعي العمل هبا.. والعلم املرتبط بمعرفة اهلل يستدعي البحث عن التواصل معه.. وهكذا.

نية بالدعوة للعلم النافع، والدعوة للجمع  وهلذا نجد اهتامم قادة الثورة اإلسالمية اإليرا

وسيلة   العلم  استعامل  إىل  دعوهتم  إىل  باإلضافة  ونحوها..  والتزكية  واألخالق  العلم  بني 

 للخروج من التخلف، وتوفري البيئة املناسبة لنجاح املرشوع احلضاري اإلسالمي اجلديد. 

 وبناء عىل هذا، رأينا تقسيم هذا الفصل إىل قسمني: 

الدينية    :األول  جماالته  كل  ويف  للعلم  بالدعوة  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  اهتامم 

 واإلنسانية والكونية.. وتوفري املؤسسات املتكلفة بذلك. 

 : االهتامم بالتقانة والتطور التقني، ويف كل املجاالت املدنية والعسكرية. الثاين 

 : ومؤسساته أوال ـ االهتامم بالعلم  

الطبيعي أن يويل قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية للعلم ومؤسساته أمهية كربى، تفوق  من  

الدينية   العلمية، سواء  باملؤسسات  بدأت  الثورية  االنطالقة  لكون  املجاالت، وذلك  ربام كل 

 منها، كاحلوزة العلمية، أو غري الدينية كاجلامعات ذات التخصصات املختلفة. 

اخلطاب أن  إىل  خطاب    باإلضافة  جمرد  يكن  مل  اإلسالمية،  الثورة  به  اتسمت  الذي 

عاطفي، بل كان خطابا علميا مؤسسا عىل قواعد منهجية، وهلذا ال ُيستغرب كون قادة الثورة 

]إيران:   بالعلوم بمختلف جماالهتا، كام ذكرنا ذلك يف كتاب  املهتمني  اإلسالمية اإليرانية من 

 ثورة وانتصار[ 

مهم الشديد باحلظ عىل العلم والتعليم، باإلضافة إىل االهتامم  وبناء عىل هذا نجد اهتام

العلمية يف   الكفيلة بذلك، وتزويدها بكل ما حتتاجه، وهذا ما جعل احلركة  ببناء املؤسسات 

إيران، ويف كل املجاالت، متقدمة جدا، وخاصة مع الظروف القاسية واحلصار الشديد الذي 

 فرض عليها. 

 بعض أحاديثهم يف هذه اجلوانب.  وسنذكر هنا ـ باختصار ـ 
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 . االهتامم بالعلم والتعليم: 1

من خالل استقراء خطب ولقاءات قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية مع اجلهات العلمية  

 والتعليمية نجد نوعني من احلديث: 

: اإلشادة هبم، وبأدوارهم اإلجيابية يف حفظ اجلمهورية اإلسالمية، والعمل عىل  األول 

 وتقدمها. تطويرها 

: توجيههم توجيهات خمتلفة تبدأ بالدعوة للتهذيب والتزكية، واجلمع بني العلم  الثاين 

 والعمل، وتنتهي بالدعوة إىل تطوير املعارف والعلوم، وحتصيل السبق فيها. 

ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف خطاب حرضه كبار العلامء واملسؤولني يف  

ن الرتبية والتعليم ركنان أساسيان يف مجيع املستويات العلمية سواء كان )إاملؤسسات التعليمية:  

 الذي نأمل النجاح فيه والقضاء عىل األمية    دنى حتى مستوى حمويف اجلامعات أو يف املراحل األ

الركنني األمية   كال  عىل  اإلسالم  أكد  وقد  البالد،  وعلامء    ، يف  الرتبية  عىل  تأكيده  كان  ولكن 

واحلو كانوااجلامعة  أينام  العلمية  والرتبية  ألهنم    زات  التعليم  ركن  الركنني،  هبذين  معنيون 

ية وهتذيب النفس والشعب الذي يتلقى الرتبية والتعليم  خالقالعلمية وركن الرتبية، الرتبية األ

 ( 1)  (يصبح نموذجياً 

املقدسة من االهتامم هبذين اجلانبني، فقال: ) النصوص    وردت ثم ذكر هلم ما ورد يف 

من  األولياء،  وأحاديث  الكريم  القرآن  من  املواضع  شتى  يف  العلمية  والرتبية  التعليم  مسألة 

وتم تكريم العامل بمعناه الواسع، وجرى احلثى عىل   ،سائر أئمة اهلدىإىل    الرسول األكرم  

أي جيب االستفادة من علم البالد النائية التي ليس    ..وجوب طلب العلم ولو كان يف الصني

التعليم ال يقترص  أيضًا عىل أن    وهو تأكيد  ..اللحدإىل    يضًا، ومن املهد أ هلا اطالع عىل اإلسالم  
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 نسان ذا ما درس اإلإن العلم حقيقة غري متناهية، وأو  .. عىل سن معينة وال يستغني عنه أحد 

 ننا نحتاج أال يستطيع استكامله لذلك ينبغي عليه السعي يف مجيع مراحل العلم أي  فإنه    العلم

عن    نسانالرتبية والتعليم، وال يستغني اإلإىل    ن نتعلم عن بعضنا البعض ونحتاج مجيعا أإىل  

حٍد ما، وكل من يظن إىل   وصلإذا   ال يقول كفى، أ وعىل كل من يريد طلب العلم    .. العلم قط

فالعلم يف كل فرع حقيقة ال هناية هلا وغري متناهية، ولذلك ينبغي  ؛  هذا، مل يدرك ماهية العلم 

 ( 1) (طلب العلم طوال حياتنا، وأن نريب اآلخرين علميًا، ونرفع املستوى املعلومايت لدى الناس

ينبغي علينا  ويف مجيع املستويات واملراحل، فقال: ) ثم دعا إىل االهتامم بجميع العلوم،  

يوفق يف ذلك حتى  األمية    تطوير حركة مكافحة  املسألة حيث نتصدى هلذه   الذي مل  البلد  يف 

  .. الثانوية فصاعدًا ويف اجلامعة إىل    اآلن، وينبغي العمل عىل رفع مستوى الدراسة من الروضة 

إىل    ساتذة اجلامعة بحاجةأن  أطلب العلم، حتى  نام  إو،  ال يكون اهلدف نيل شهادة التخرجأو

بل    ، وال ينبغي االكتفاء بحد معني من التعلم ، يف احلوزات العلميةاألمر  التعليم والتعلم وكذا

ن أل األمور    والفائدة هي متبادلة فاملعلم يتعلم من تلميذه كثريا من  ،ينبغي العمل حتى النهاية 

مل يقتنع به التلميذ إذا    ستاذلطرح آرائهم بحرية ورفض رأي األالتعليم مفتوحة للجميع  أجواء  

العلمية  الرتبية  يعني  لو    ..وهذا  اجلميع  يتمنى  الذي  الرشيف  كاملوجود  هو  هنم  أ والعلم 

اإل  .. يمتلكونه  حد   نسان ففطرة  عند  تتوقف  املادية  أولو فرضت    .. ال  العلوم  تعلم مجيع  نك 

يضًا، فالفطرة غري متناهية يف  أن فطرتك تطلبه  إ آخر، فن يف مكان ما علامً أواملعنوية ثم تسمع  

 ( 2)(كل األمور، وان أمهية العلم أمر يعرفه اجلميع 

لكن  ثم دعا إىل االهتامم باجلمع بني طلب العلم والسلوك الروحي واألخالقي، فقال: )
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لنفس،  ي واملعنوي وكيف يكون هتذيب اخالقعلينا أن نعرف كيف تكون الرتبية والتعليم، األ

 يضًا، ولكنها أ فرضنا أن جامعتنا أو املدرسة الفيضية تعرف العلوم بشكل واسع، أو تدرس    فلو

واألإذا   النفس  وهتذيب  الروحية  الرتبية  من  ختلو  الرتبية  خالقكانت  هذه  من  الفائدة  فام   ،

الذ  العزيز؟ وما  البالد والشعب واإلسالم  تربية روحية ومعنوية ختدم  اخلالية من  ي العلمية 

ينبغي   فالعلم  الشعب من ذلك؟  النفس  أيستفيده  الروحية وهتذيب  بالرتبية  يكون مقرونا  ن 

للفساد؟   خالق..واأل العلم سببًا  املعنوية، فكم يكون هذا  بالرتبية  العلم مقرونا  فإذا مل يكن 

و الفساد  أستاذوالعامل  سوى  يمنحان  ال  النفس  بتهذيب  يتحليان  ال  اللذان  وقد    ..اجلامعة 

ألتعرض   للكوارث  التاريخ  مدى  عىل  األشعبنا  بالرتبية  يقرتن  مل  العلم  والدينية  خالقن  ية 

واملعنوية، فاذا وجد ركنا العلم والرتبية املعنوية يف اجلامعة، متخضت هذه اجلامعة عن نتائج 

مجة  وقد كانت مجيع املشاكل نا   ..ومل يكن بلدنا يعاين مما يعاين منه اآلنأيضًا    سليمة وراقية وبناءة

البالد من مصائب  خالقمن االنحرافات األ النفس، كام أن كل ما يصيب  ية وانعدام هتذيب 

  .. وكل هذه األفكار التي ُتبتدع إنام تصنع ما هيلك الناس كاملدفع والدبابة والصاروخ وأمثاهلا 

الروحية وليس ألن هؤالء مسيحيون ألألهنم    كل ذلك الرتبية  ن املسيحي يلتزم  ال يملكون 

الرتبويةبتعا  عليه  اهلل  سالم  املسيح  السيد  تعاليم  ألهنم    وليس  ،ليم  عىل  تربوا  فاليهود  هيودا 

 (1)(وهكذا املسلمون الذين تربوا عىل تعاليم االسالم الروحية  ، موسى عليه السالم

( فقال:  التعليم،  عن  الرتبية  انفصال  خطورة  هلم  ذكر  كانوا  ثم  البرش  أن  فرضنا  لو 

لامء، لعاشت الدنيا يف أهدأ حال، ولكن البرش سيكونون متخلفني جدًا مهذبني، ومل يكونوا ع

ن من إكان العلم بدون هتذيب هللك البرش فإذا    ولكن   ..بدون علم وسيصابون بنقص كبري
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 (1) األهم(ولكن تبقى الرتبية هي  ، جانب الرتبيةإىل  ن يكون العلمأمصلحة البرش 

إن عملتم عىل تعليم  )  التعليمية عىل مراعاة هذا، فقال:ثم حض األساتذة يف كل املراحل  

صغارنا، وكان هدفكم توفري العلم هلم، وال تعملون لتهذيب أنفسهم وتربيتها، فلن تنجحوا  

اجلامعة أساتذة  همى  كان  واذا  لبلدكم،  اجيايب  بعمل  تقوموا  مل  أنكم  أي  عملكم،  عطاء  إ  يف 

يكن ومل  فقط  الرتبية إىل    الدروس  اجلامعة    ، لتعليموا  جانبها  من  يتخرجون  الذين  فإن 

العل العلوم    .. ية مسيفسدون، وكذلك احلوزات  تعليم  القديمة  العلمية  فلو كان يف احلوزات 

واأل  التهذيب  يكن  ومل  الدنيا   خالقفقط  خيربون  أفراد  منها  فسيتخرج  املعنوي،  والتعليم 

معا معا يمكن عند ذاك االستفادة ن ركني الرتبية والتعليم مقرتنان، واذا اجتإذن فإويدمروهنا،  

 ( 2) (من اجلامعة ومن احلوزات العلمية ومن مجيع مستويات التدريس والتعليم

لأل وجهه  آخر  خطاب  يف  بفرتة  املعلمني  وساتذة  وقال  اإلسالمية  الثورة  انتصار  بعد 

ليته  كلام زادت عظمة اإلنسان فإن مسؤوقصرية يشيد فيه بدور املعلمني، ويبني مسؤولياهتم: )

تزيد باملقدار نفسه، وحيث إن عظمة املعلم كبرية فمسؤوليته كبرية أيضًا.. عظمته كبرية ألنه  

متت تربية  إذا    يريب الشباب، فالطاقة الشبابية تتم تربيتها عىل يد املعلم.. املسؤولية كبرية ألنه

ه  الشباب والطاقة الشبابية عىل يد املعلمني تربية صاحلة، فإن مستقبل البلد س يكون جيدًا وتعمُّ

كان هناك انحراف عند املعلمني وكانت الرتبية منحرفة، فإن الفساد سينترش  إذا    وأما ..  السعادة

يف البلد.. ولذلك فأنتم أهيا الشباب وكام أن شأنكم كبري ألنكم طلبة، تدرسون، وبعد ذلك 

وعظ رشيف  عمل  وعملكم  كبري  شأنكم  أن  فكام  معلمني،  اهلل  شاء  إن  فإن ستكونون  يم، 

 ( 3) (مسؤوليتكم مسؤولية كبرية أيضاً 
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إن  ، فقال: )صالح وفساد املجتمع ثم بني دور أهل العلم سواء كانوا أساتذة أو طلبة يف  

العلامء يف أي مكان كانوا وحيث إن الناس تتطلع إليهم، من الطبيعي أن يرتكوا تأثريهم عىل 

الناس سيميلون نحو الصالح، وإن كانوا    الناس شاؤوا ذلك أم أبوا.. فإذا كانوا صاحلني فإن

 ( 1) ( فاسدين فإن الناس سيميلون نحو الفساد

إنكم من طبقة علامء األمة،  ثم دعاهم إىل أن يكونوا قدوة صاحلة ملجتمعاهتم، فقال: )

دخلتم إىل دائرة ما فإنكم تالحظون أن رئيس الدائرة إذا    وتقع عليكم تلك املسؤولية.. إنكم

أنظار اجلميع، فإذا كان صاحلًا وأمينًا فإن ذلك سيؤثر فيهم تلقائيًا وذلك بسبب توجههم  حمط  

أن  ودون  خفي  بشكل  به  يقومون  فإهنم  خاطئ  بعمل  القيام  أرادوا  ما  وإذا  إليه..  وتطلعهم 

كان رئيس الدائرة  إذا    يلتفت إليه أحد، ومع مرور الزمن فإهنم سوف يصبحون صاحلني.. وأما 

إذا     رجال سارقا، فإن هذه الرسقة سوف تنترش بشكل تلقائي وعفوي بني اجلميع.. ال سمح اهلل 

 (2) (كان رئيس بلد يتطلع إليه مجيع الناس، سارقا فإن هذا سيرسي إىل الناس

( فقال:  أنفسهم،  تزكية  إىل  دعاهم  من  ثم  قريبة  أنفسكم  إن  حيث  اآلن  ومنذ  جيب 

العالئق والقيود الدنيوية، وتلوثها اآلن أقل، جيب   امللكوت، نفوس مل تدخل بعد كثريًا يف هذه

زكيتم أنفسكم، طبقة  إذا    أن تفكروا بإصالح أنفسكم وتزكيتها من أجل مستقبل البلد.. إنكم 

إن مجيع هذه املفاسد سببها فساد هذه .  فإن املجتمع سيكون مهذبًا.  ، اجلامعيني، طبقة العلامء

ثري وعودهم أو خوف هتديداهتم، إهنم لو كانوا الطبقات حيث ترضخ لسلطة اآلخرين حتت تأ

وا أنفسهم ملا أثرت فيهم وعود اآلخرين وال هتديداهتم  ( 3) ( زكى

البد يل من التذكري بأن مقام املعلم  : )مقام املعلم ورسالتهوقال يف خطاب آخر، يذكر  
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، ولكنه يتحمل  مقام رفيع، فال يوجد مقام أسمى من مقام املعلم، مقام عظىمه اهلل تبارك وتعاىل

إن   .. مسؤولية جسيمة.. يتحمل مسؤولية عظيمة، فكلام كان املقام أسمى كانت املسؤولية أكرب

معلمني   معلمني،  يكونوا  أن  الشعب  أبناء  وعىل  عظيمة،  مسؤولية  الشباب  تربية  مسؤولية 

ساء جيب  ألبنائهم.. جيب عىل مجيع أتباع اإلسالم أن يكونوا معلمني، وأن يكونوا متعلمني، الن

أن يكن معلامت أيضًا فيعملن عىل تربية أبنائهن يف أحضاهنن مثل األساتذة واملعلمني.. اآلباء  

اإلسالم   أحكام  لتعليم  مدارس  تكون  أن  جيب  أرسكم  ألبنائهم..  معلمني  يكونوا  أن  جيب 

أ  املعلمني  املعلمني، وعىل  موا صغارًا مهذبني إىل  ُتقدى أن  ن وهتذيب أخالق الصغار.. عليكم 

 ( 1)  (هيذبوهم أكثر فأكثر

إن للمعلمني مقامًا كبريًا وتقع عىل  ثم نبه إىل أمهية اجلمع بني التعليم والرتبية، فقال: )

قرصى معلمونا يف التعليم فإهنم مسؤولون.. املعلمون هم الذين إذا   عاتقهم مسؤولية جسيمة..

الذين س بلدنا.. إن شبابنا  بلدنا، حفظ استقالل  بلدنا،  يستطيعون حفظ  يمسكون بمقدرات 

جيب أن تتم تربيتهم عىل يد املعلمني، فإذا كانت تربيتهم تربية صاحلة فستكون بالدنا صاحلة،  

 ( 2)  (تربيتهم غري ربانية فإننا سنفقد بلدنا   - ال سمح اهلل -كانت إذا  وأما 

إن املعلمني يقفون يف صف واحد مع معلمي العلوم القديمة،  آخر: )  خطابوقال يف  

املعلمني اآلن..  أي   العلوم اإلسالمية، هو نفس عمل  إن عمل علامء اإلسالم، وهم معلمو 

وهذا العمل أرشف األعامل وأعظمها مسؤولية.. أرشف األعامل ألنه عبارة عن تربية اإلنسان،  

.. إن القرآن كتاب تربية اإلنسان وقد  عليهم السالم  وهو العمل الذي جاء ألجله مجيع األنبياء 

جل إعداد اإلنسان.. وهذا العمل الذي يقوم به املعلمون سواء معلمو العلوم القديمة  نزل من أ
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أعددنا اإلنسان فإن هذا يؤدي إىل نجاة إذا    أم سائر العلوم عبارة عن بناء اإلنسان أيضًا.. إننا 

يكون  بعضهم  أن  األمر  غاية  أناٌس..  دائاًم  هم  الدول  رات  بمقدى يمسكون  الذين  إن  بلدنا.. 

م إنساين ولكنهم شياطني يف واقع األمر.. وبعضهم يكونون أناسًا حقيقيني، وهؤالء  ظاهره

العظامء يظهرون دائاًم من بني أهل العلم.. إن الذين يستطيعون إنقاذ الشعوب وإحياء البالد  

وإعامر الدنيا واآلخره لألمم هم املعلمون، فالتعليم هو مصنع لصنع اإلنسان، كام أن األنبياء  

 ( 1) (هلذا األمر وهو تربية اإلنسانبعثوا 

إن التعليم هو  ثم ذكر رشف التعيلم وكونه الوسيلة لتحقيق الكامل اإلنساين، فقال: )

أهم ما ُكلىف به األنبياء الذين أرسلهم اهلل تبارك وتعاىل، فوظيفة األنبياء التي كلفهم اهلل هبا هي  

ية هم األقرب إىل األنبياء.. عندما تساءلت  تربية اإلنسان.. والذين هم أقرب إىل مقام اإلنسان

إيِنِّ َأْعَلُم  ﴿املالئكة عن سبب خلق اإلنسان مع أنه سيكون مفسدًا يف األرض، أجاهبم اهلل تعاىل  

.. ثم علىم اهلل آدم األسامء كلها.. وعندما عرضت عىل املالئكة عرفوا [ 30]البقرة:    ﴾ َما اَل َتْعَلُمونَ 

فمنذ البداية عندما جاء  . احلقائق كام يدركها آدم، إهنم ال يستطيعون. أهنم ال يستطيعون إدراك 

آدم جاء مع التعليم اإلهلي وكان معلاًم للبرش.. األنبياء كانوا معلمني للبرش.. إن عمل التعليم  

عمل عام يشمل األنبياء واألولياء والفالسفة واألئمة والعلامء واألساتذة واملعلمني، ونحن 

وإعداده، وال    عمل عظيم للغاية.. إنه عمل بناء اإلنسانإذا    .. فهذا العملمنهم إن شاء اهلل

ترقى إليه بقية األعامل، ذلك ألهنا مرتبطة بجوانب أخرى.. إنه ال يوجد يف العامل موجود يصل  

هو عمل عظيم جدًا،  إذا    إىل مقام اإلنسان، وليس هناك من عمل يوازي عمل بناء اإلنسان..

 (2) (رشيف للغاية 
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لكن هناك مسؤولية كبرية تقع عىل عاتق  ثم ذكر املسؤوليات املرتبطة باملعلمني، فقال: ) 

مجيع  عن  مسؤولون  إهنم  أيضًا..  عظيمة  املسؤولية  كانت  عظياًم  العمل  كان  كلام  املعلمني.. 

رات واحلوادث التي ترد عىل البلد.. مسؤولون عن مجيع الناس الذين جيب أن يصبحوا   املقدى

أناسًا.. مسؤولون عن مجيع الشباب الذين ينبغي أن تتم تربيتهم عىل أيدهيم.. جيب أن تتم تربية  

رات أية دولة تقع يف يد هؤالء الذين يتخرجون من التعليم..   اإلنسان عىل يد املعلمني.. إن مقدى

بإعداده   فاملعلم  املعلمني..  بيد  يكون  إنام  ختلىفه  أو  وتقدمه  بلد  أيى  تطور  أن  جيعل  كام  لنفسه 

اآلخرين يتقدمون إىل األمام وجيعل البلد يتحرك نحو األفضل.. كذلك فإنه هو الذي يؤدي 

ما انحرف ال سمح اهلل.. إن املعلم هو الذي ينشىء أناسًا مهذبني، ملتزمني  إذا    إىل خراب البلد

من املدرسة..    يشعرون باملسؤولية.. أو ينشىء أناسًا طفيليني مرتبطني بالغري.. إن كل هذا ينشأ

 ( 1) ( إن مجيع أنواع السعادة ومجيع ألوان الشقاء تبدأ من املدارس.. ومفتاحها بيد املعلمني

جيب عىل املعلمني أن يلتفتوا أواًل  ثم ذكر مستلزمات الشبه بني التعليم والنبوة، فقال: )

ياء.. إن األنبياء  إىل أن عملهم هو عمل األنبياء، وثانيًا إىل أن مسؤوليتهم هي مسؤولية األنب

من  عليهم  ما  ويؤدون  بشكل صحيح،  بمسؤولياهتم  يقومون  كانوا  ولكنهم  مسؤولني  كانوا 

مسؤولية بشكل تام، وينجحون يف االمتحان.. كانوا مكلَّفني بالرتبية، وقد قاموا هبا وعملوا  

كأن .  .عىل قدر استطاعتهم.. وأنتم أيضًا تتحملون أعباء هذه املسؤولية، ولكم الرشف ذاته 

التعليم ظل للنبوة، واملعلمني ظل للنبي، فيجب عىل الظل أن يعمل بنفس الكيفية التي عمل  

هبا ذو الظل.. وإنام أقول )ظل( ألن الظل ال ينبغي أن يكون عنده يشء من نفسه، فكام أنه عندما 

ذلك   ، وإنام يتحرك الظل بحركة يشء يقع ظل يشء عىل األرض فإنَّ احلركة تكون حركة ذلك ال

.. وما يقولونه من أن السلطان هو )ظل اهلل( فهو أفضل متثيل ولو أننا تصورناه الستطعنا يشءال
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متييز احلق عن الباطل.. ظل اهلل إنام يكون )ظل اهلل( عندما تكون حركته حركة اهلل، وليس له  

  ﴾ َت َوَلكِنَّ اهللََّ َرَمى َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْي   ﴿.. إن النبي األكرم هو )ظل اهلل( ألنه  يشءمن نفسه  

، إن البيعة مع النبي هي بيعة  [ 10]الفتح:    ﴾ إِنَّاَم ُيَبايُِعوَن اهللََّ  ﴿، وأولئك الذين بايعوك  [ 17]األنفال:  

مع اهلل، ملاذا؟ ألن كل ما كان عند النبي كان من عند اهلل، وكل ما كان يراه فهو اهلل.. كل حركة  

ة لرضا اهلل، فهم يتحركون بحركته، يتحركون بتحريكه.. ليس  يقوم هبا األنبياء تكون مطابق

هلم حركة من عند أنفسهم وإنام يتحركون بتحريكه.. وأنتم أيضًا أهيا املعلمون جيب أن تكونوا  

 ( 1)  عليهم السالم( ظل األنبياء

اف  ثم نبهـ  كعادتهـ  إىل األدوار القذرة التي قام هبا املستبدون واملستكربون ألجل االنحر

( فقال:  هلام،  واإلساءة  والتعليم  باهلجوم عىل بالعلم  قاموا  الرشق،  دول  هنب  يريدون  الذين 

هذين الفئتني: فئة علامء العلوم القديمة، وفئة العاملني يف حقل التعليم.. غاية األمر أن اهلجوم  

متثل بمهامجة  أما اهلجوم املكشوف فقد  .  كان رصحيًا مكشوفًا حينًا.. وخفيًا مستورًا حينًا آخر.

علامء   مع  فعلوه  ما  يتذكر  ال  مجيعكم  أو  أكثركم  ولعل  رضاشاه،  عهد  يف  اإلسالم  علامء 

اإلسالم.. لقد قاموا بأعامل جعلت طالب العلوم الدينية يف مدارس قم، يف املدرسة الفيضية،  

ويرجعون   البساتني  إىل  يذهبون صباحًا  فكانوا  مدارسهم،  يف  هنارًا  البقاء  يستطيعون  آخر  ال 

الليل.. مل يكن باستطاعتهم تشكيل جلسة درس واحدة أو إقامة جملس واحد للوعظ.. وما هو  

أسوأ من هذه اهلجمة، اهلجمة اخلفيَّة بحيث مل يسمحوا للتعليم والثقافة بالنمو، وعملوا عىل 

بشكل   إبقاء التخلف يف هذا املجال، مل يفسحوا للرتبية أن تتم كام ينبغي .. جعلوا التعليم ينمو

ليس من باب الصدفة أن تنمو مدارسنا بشكل غري إسالمي يف عهد هؤالء.. بل  .  غري إسالمي.

املسألة مدروسة وقد خططوا هلا.. فقد أدركوا أن الذي يمكنه إنقاذ البلد من أيدهيم هو اإلنسان 
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هذا العامل  سالمية، وكل مههم  إاملسلم امللتزم الذي يشعر باملسؤولية.. إن الذين ال ينشؤون نشأة  

امتالك سيارة! وال فرق عندهم بني أن تصلهم بواسطة   املادي، فإن سعيهم يكون من أجل 

الشيطان أم اهلل! إنه يريد سيارة، يريد بستانًا، يريد حياة مرفهة، وال فرق عنده بني أن هييء له  

يش املسؤولية هو  هذه احلياة لصٌّ أو نبي، ألنه ال شأن له باملعطي.. إن اإلنسان امللتزم الذي يع

أتته عن طريق إنسان منحرف، بينام يشعر باالمتنان والتقدير لليشء  إذا    الذي يرفض البساتني 

وصله عن طريق إنسان صالح.. فهذا هو شأن اإلنسان احلقيقي.. إن الذي يستطيع إذا    القليل 

تصل التي  احلياة  بني  فرقًا  جيعل  الذي  هو  ومصاحلها  البالد  منافع  عىل  طريق املحافظة  عن  ه 

)كارتر( واحلياة التي تصله عن طريق فرد مسلم.. جيعل فرقًا بني االثنني.. فمثل هذا ال يسعى  

مه الشاه بعنوان أنه األفضل، ولو كان من ِقبل جمرم! بل يسعى للبحث عن مصدره  وراء ما يقدى

و إليه،  يصل  فيام  ه  مهى كل  فإن  املادي  اإلنسان  أما  طبيعته..  حول  بحثه  يكون  له  وال  شأن  ال 

بمصدره وعن أي طريق وصل إليه.. إن اإلنسان امللتزم الذى يعيش املسؤولية هيمه البحث  

مونه له هو من مال الناس؟ هل ما  عام حصل عليه، هل وصل من طريق حالل؟ هل إن ما يقدى

إليه هو م  يقدى ما  مال مرسوق؟ هل  إليه هو  م  الفئتني تفرتقان عن   يقدى إن هاتني  مال حالل؟ 

ام البعض.. إن الذي يستطيع املحافظة عىل منافع ومصالح البلد هو الذي هيمه معرفة  بعضه

 ( 1)(السبل السليمة لتحقيق رغباته وتطلعاته 

( فقال:  واألخالقي،  الديني  وااللتزام  العلم  بني  اجلمع  أمهية  هلم  ذكر  التعليم  ثم  إن 

شىء ملتزمًا، مؤمنًا بام وراء هذه أصبح التعليم بشكل يريب إنسانًا، ين إذا    يستطيع حلى الُعقد..

الطبيعة، بام وراء هذا العامل، هو الذي يستطيع املحافظة عىل البلد، وهو الذي اليرىض القيام  

موا له كل ما يريد.. يكون مثل أمري املؤمنني إذ أقسم  حسب رواية موجودة يف    ـ   بخيانة ولو قدَّ
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البالغة  الدين  ـ   هنج  أقاليم  ُأعطيت مجيع  لو  أفعل..  بأنني  نملة أسلبها قوهتا ال  ا عىل أن أظلم 

وطبعًا فال أحد يستطيع أن يصبح مثله، ولكن مقدرات البلد بيدكم.. إن الذين هامجوا التعليم  

عندنا، هامجوا املدارس القديمة، هامجوا اجلامعات رسًا وعالنية كانوا هيدفون من وراء ذلك أن 

املدارس القديمة إنسان، وهلذا فقد وقفوا بقوة أمام  ال خيرج من اجلامعة إنسان، أن ال خيرج من  

التعليم والثقافة عندنا حتى ال نخطو إىل األمام.. ذلك أن الذين سيمسكون بمقدرات البلد يف  

صاحلني،  إذا    املستقبل،  باملسؤولية  يشعرون  ملتزمني  أناسًا  كانوا  بشكل  التعليم  أثناء  نشؤوا 

وأما  خمططاهتم..  تنفيذ  يعيق  بإذا    سوف  يبالون  وال  باملسؤولية  يشعرون  ال  وال  يشءكانوا   ،

يفهمون شيئًا غري ما يأكلونه، فإن الذين يقومون باصطيادهم سوف يقدمون هلم ما يريدونه 

إىل   ليستدرجوهم  أكثر،  أفضل، وأموال  مناصب  أفضل من اآلخرين.. فيقدمون هلم  بشكل 

 (1) (االستعامر واالستغالل 

  أما عن دور املعلم فهو كدور األنبياء: ) ر املعلم يف املجتمع دووقال يف خطاب آخر يذكر  

، إذ أن األنبياء كانوا معلمني للبرشية مجعاء، ودورهم حساس ومهم وتقع عىل عليهم السالم 

اهللَُّ َويِلُّ  ﴿عاتقهم مسؤولية جسيمة، وهي مسؤولية الرتبية )االخراج من الظلامت إىل النور(،  

ِذيَن آَمنُوا   ، فاألنبياء خيرجون الناس من الظلامت  [ 257]البقرة:    ﴾ خُيِْرُجُهْم ِمَن الظُُّلاَمِت إِىَل النُّورِ الَّ

اإلهلي يف األرض وعملهم التعليم،    إىل النور ويدعوهنم إىل الكامل واملحبة، وهم يمثلون الدين 

تقوا إىل املراتب  فهم معلمون للبرشية يربوهنم ويعلموهنم كيف يرتفعوا عن املراتب احليوانية لري

اإلنسانية، فاإلنسان له مقامات عديدة أوهلا مقام احليوانية.. فاإلنسان من غري تربية ال خيتلف  

خطر منه.. فاإلنسان يرتكب بحق أبناء نوعه من اجلرائم ماال يرتكبها أي أ عن احليوان، بل هو  

حلة خطرية هتدده وهتدد  لقد بعث األنبياء لينقذوا اإلنسان الذي تدنى إىل مر..  وان وحيشيح
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به إىل مستوى اإلنسانية بعد أن تدنى إىل مستوى احليوانية..   البرشية مجعاء، وتربيته والسمو 

 ( 1)  (ومن بعد األنبياء أنتم أهيا املعلمون يقع عىل عاتقكم الدور نفسه

 ( الكامل، فقال:  الرتبية يف حتقيق االستقالل احلقيقي  الذين ال  ثم ذكر دور  إن هؤالء 

يروق أن يوجد إنسان، ألهنم خيشون من اإلنسان.. فهذه األنظمة ختشى من اإلنسان.. فإذا 

أكثر    (2)وجد اإلنسان بوسعه أن حيدث تغيريًا يف هذه األنظمة.. إن رضا شاه كان خياف مدرس

بكثري مما كان خياف من اللصوص أو قطاع الطرق أو حتى املحاربني، ألن مدرس كان يقف يف  

ه الشنيعة، ولذلك حاول التخلص منه يف النهاية وقتله.. إهنم خيشون علامء الدين وجه أعامل 

السليم وهم اليريدون ذلك، وهلذا حاولوا احلط من شأن  تربية اإلنسان  ألهنم يعملون عىل 

تربية األطفال يف أحضان أمهاهتم، وأطلقوا الدعايات هبذا الشأن لدرجة أن األمهات أنفسهن 

أطفالنا األعزاء إىل احلضانات وأبعدوهم عن أحضاهنن وهناك تلقوا    صدقن ذلك، فأرسلن

ويدعم   للفساد،  يتصدى  الذي  اإلنسان  تربية  واجبنا،  فإن  ولذلك  الشيطانية..  الرتبية 

اهلل   رسول  كان  إذ  حلاهلم..  ويتأثر  املستضعفني    املستضعفني  مع  املؤمنني  أمري  وكذلك 

املستض تقهر  األنظمة  هذه  كل  هؤالء  املعذبني..  خدمة  يف  تفكر  وال  وتستغلهم  عفني 

 ( 3) (الضعفاء

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي حيتذي حذو أستاذه يف االهتامم بالعلم واملعلمني، والدعوة  

لتكريمهم، ويف نفس الوقت دعوهتم إىل حتمل مسؤولياهتم االجتامعية، أو مسؤولياهتم املرتبطة  

 بتقدم البلد وتطوره. 

الشيخ  استشهاد  ـ وهو يوم    يوم املعلمقوله يف بعض خطبه بمناسبة    ومن األمثلة عىل ذلك
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إنه لدرس لنا أن جيعلوا يوم املعلم يوم استشهاد  : )  علمني املشد غفري من  مرتَض مطهري ـ حل 

معلم كبري.. هذه خطوة رمزية تعني أن عظمة عملية الرتبية والتعليم ترتقي إىل حد االمتزاج 

والعلمي   الفكري  العمل  للحياة  بني  األساس  امليادين  يف  الشهيد   ـ واملشاركة  عليه  كان  كام 

مطهري رضوان اهلل تعاىل عليهـ  وهذا هو الوضع املنشود واملحبىذ يف هذه املهنة الرشيفة والعمل  

 ( 1) ( العظيم

ثمة نقطة أساس هي أن عىل  ثم نبه املعلمني إىل أمهية الوظيفة التي أنيطت هبم، فقال: )

علم املرء  إذا    البالد معرفة عظمة العمل الذي أخذوه عىل عواتقهم وراحوا يقومون به.. معلمي  

أي عمل عظيم يقوم به سوف يتضاعف حتفزه وحركته وإيامنه وسعيه يف هذا العمل.. كاجلندي 

الشجاع الذي يعمل وجياهد يف نقطة حساسة من خطوط اجلبهة، فإن دوره اجلهادي من العظمة  

علم املقاتل هذه احلقيقة فلن يتعب أبدًا إذا    يمكن أن يؤثر وينفع للجبهة كلها..واألمهية بحيث  

ولن يملَّ إطالقًا، ولن يؤثر فيه أيُّ عامل من عوامل اليأس.. هذه نقطة جيب أن تكون حارضة  

دومًا أمام أعني معلمينا وهي أن دور املعلم بالنسبة للمجتمع دور حيوي وال يقبل املقارنة مع 

 ( من األدوار املهمة واحلساسة يف الرتكيبة االجتامعية   الكثري

ثم ذكر دور املعلم يف تربية األجيال، وهتيئتها لتوفري املجتمع الصالح، والدولة القوية،  

هذه املادة اخلام التي توضع حتت ترصف املعلم لوح بسيط.. واليد الرسامة ترسم عىل فقال: )

ملعلم أن خُيرج هذه املادة اخلام حتى من أرس العوامل  هذا اللوح ومتنحه هوية جديدة.. بوسع ا

واألعراض   كاألمراض  السلبية  الوراثية  العوامل  أن  كام  ذلك..  العلم  أثبت  وقد  الوراثية.. 

بالنسبة   احلال  كذلك  حمددة،  وأنشطة  وقائية  وأعامل  معينة  بتدابري  إزالتها  يمكن  اجلسمية 

واملع والروحية  األخالقية  الوراثية  الطفل    . .نوية للعوامل  أو  احلدث  هذا  تربية  املعلم  بوسع 
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وجعله إنسانًا عاملًا مفكرًا يتحىل بروح البحث العلمي ويرغب يف البحث والدراسة والعلم،  

جه   خيرِّ أن  بوسعه  العلمي..  والبحث  والتعمق  العلم  يف  راغب  غري  سطحيًا  إنسانًا  جيعله  أو 

ًا ط عىل العكس قد جيعله    يب القلب طاهر النفس، أوويقدمه للمجتمع إنسانًا رشيفًا نجيبًا خريى

بالنفس ومملوءًا باألمل وحمبًا  ذا ثقة  متفائاًل  إنسانًا  إنسانًا رشيرًا مسيئًا.. وبمقدوره أن جيعله 

للعمل والنشاط، أو عىل الضد من ذلك يمكنه خترجيه إنسانًا يائسًا قانطًا منعزالً ومنكفئًا عىل 

ه إنسانًا متدينًا تقيًا ورعًا وطاهرًا، أو إنسانًا غري مباٍل وغري آبه  كام بوسعه أن جيعل من .  نفسه. 

مثل   اخلارجية  الرتبية  عوامل  عىل  حتى  التغلب  بوسعه  الدينية..  والتعاليم  األخالقية  للقيم 

وسائل اإلعالم.. بل إن التعليم املستمر عىل مدى سنوات والعمل عىل هذه املادة اخلام والقلب  

 ( 1) (ألشكال املختلفة، يمكنه التفوق حتى عىل الدور الرتبوي للوالديناملستعد لتقبىل ا

املجتمع بحاجة إىل أفراد  وقال ـ يذكر حاجة املجتمع إىل هذا الصنف من املعلمني ـ: )

إىل   الوصول  العامة وراغبني يف  باملصالح  آملني مهتمني  متفائلني  متحفزين صبورين  مؤمنني 

م.. من الذي قمم الكامل الفردي واالجتامعي   .. أناس مبتكرين حمققني باحثني وطالب تقدى

 ( 2) ( سيخلق ذلك؟ هنا يربز دور املعلم.. جهاز الرتبية والتعليم مهم وحساس إىل هذه الدرجة

ليلتفت املعلمون األعزاء..  ثم ذكر املعلمني بالغايات الكربى للرتبية والتعليم، فقال: ) 

هي اخلصوصيات التي جيب أن يتميىز هبا رجالنا ونساؤنا أيَّ إنسان بحاجة لغد هذا البلد.. ما  

من أجل بناء هذا البلد بشكل مطلوب وجيد؟ هذا ما يتمى عىل أيديكم.. هذا احلدث أو الطفل  

اجلالس يف الصف أمامكم هو حتت ترصفكم ويمكنكم تعزيز روح الثقة بالنفس لديه وزرعه  

سلوبكم وسلوككم معه، وبمقدوركم بثى  باألمل ودفعه إىل سوح العمل من خالل كالمكم وأ
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كام ينبغي له.. يمكنكم جعله إنسانًا ذكيًا دؤوبًا اجتامعيًا حمبًا ملصالح املجتمع،    روح التدين فيه 

 (1) (وإيقاظ روح اإلبداع لديه.. معلمنا الواعي يمكنه القيام بكل هذا داخل الصف الدراس 

طبعًا،  اسب مع هذه األدوار املهمة، فقال: )ثم دعا إىل تكوين املعلمني وتوجيههم بام يتن

من أجل أن يقوم املعلم بكل هذا يشعر أنه بحاجة إىل توجيه وإرشاد دقيق من قبل املجتمع 

شعر  ذا  إ  واملفكرين ومتخصيص الرتبية والتعليم.. هذه احلاجة هي التي تفرز الثامر وتأيت هبا.. 

عىل األجهزة املنتجة يف البالد، فيتمُّ إنتاج املعلمون هبذه احلاجة سينعكس شعورهم هذا فورًا  

ما نحتاج إليه.. ما مل نشعر باحلاجة وما مل نسأل وما مل نطلب فلن يصار إىل إنتاج اليشء الذي 

 ( 2)(نحتاجه

الشهيد   املعلم الصالح من خالل متثله يف نموذج  ، فقال:  مطهريثم ذكر هلم صفات 

كإاحلق  ) وطبعه  الكبري  الرجل  ذلك  سلوك  يشعر  ن  كامل  معلم  عىل  ومؤرشًا  دلياًل  ان 

املفكر   التي حتتاج إىل حضور  يتخلف عن اخلوض يف أي جمال من املجاالت  باملسؤولية.. مل 

اإلسالمي، ومل تستطيع املالحظات واملصالح واالعتبارات املختلفة إعاقته ومنعه من اخلوض  

عىل مستوى اإلجابة .  د الفكرية.يف هذا املجال أو ذاك، سواء يف املجاالت السياسية أو الصع

عن األسئلة املختلفة التي كانت تشغل ذهن شبابنا يف تلك الفرتة مل يكن الشهيد مطهري كبعض  

أدعياء التنوير الديني يعرض أفكارًا أجنبية عىل منطق الدين وحمتواه بطالء ديني وقوالب دينية،  

بمظاهر  احلقيقية  الدينية  املفاهيم  م  قدى العكس،  عىل  أسئلة    بل  العرص ومع  روح  مع  تتناسب 

ني واحتياجاهتم. مل يكن يلهث وراء أن متدحه جمموعة معينة أو فئة فكرية خاصة.. حارب  .  املتلقى

الرجعية والتخلىف الفكري والتحجر واألفكار الدينية اخلاطئة ـ الناجتة عن التحجر والرجعية  
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ار املنحرفة واالنتقائية.. هذه كانت ميزة   البدع واألفكامـ بنفس املقدار والشدة اللذين واجه هب

مل يتعب، بل كان دؤوبًا يبذل جهوده دون انقطاع.. ومل يتقيىد باألسامء  .  ذلك الرجل الكبري. 

والعناوين اجلامعية واحلوزوية الدارجة.. نزل إىل الساحة كجندي من جنود الفكر والتأمل..  

م بعد ثالثني عامًا عىل استشهاد ذلك الرجل  عمل بإخالص وقد بارك اهلل تعاىل يف عمله.. واليو

يف ذلك الوقت كان ثمة من ينتفع  ..  الكبري ال يزال كالمه جديدًا حيًا، وكأنه ُكتب هلذا العرص 

من آرائه وأفكاره عىل خمتلف املستويات الفكرية ويستخلص إجاباته من أفكاره، واليوم أيضًا 

ل التي واجهت أذهان الباحثني، ال يزال فكر  حيث تطورت األفكار وُحلَّت الكثري من املسائ

املصحوب   العميق  الفكر  سمة  هي  وهذه  جديدة..  أسئلة  عن  جييب  مطهري  الشهيد 

 (1) (باإلخالص

العامل يسري حاليًا يف طريق سيئ..  ثم دعا املعلمني إىل االهتامم بالرتبية األخالقية، فقال: )

العامل.. والشعوب تعاين وتتأمل من هذا االنحطاط ويعيش أوضاعًا سيئة.. األخالق ُتسحق يف  

وقلقهم،   انزعاجهم  ويبدون  الكربى،  اخلسارة  هلذه  متنبهون  الشعوب  ومفكرو  األخالقي، 

وهذا ما يمكن أن يالحظ من كالمهم وآرائهم.. هذا املصري املفزع املاثل أمام البرشية يمكن 

واألمر يبدأ  .  حرك الكبري والتحول العظيم.تغيريه، واخلطوة األوىل أن نوجد يف أنفسنا ذلك الت

الثالثني يف   السنوات  هذه  هلل طوال  واحلمد  التحتية  الُبنى  توفرت  لقد  والتعليم..  الرتبية  من 

 ( 2)  (القطاعات املختلفة بشكل جيد.. يمكن التحرك عىل أساس هذه الُبنى التحتية

لىم هو الذي يعمل عىل إعداد  املع: )دور املعلىم وتأثريهوقال يف خطاب آخر يبني أمهية  

إال   هي  فام  البعيد..  غري  املستقبل  يف  واملجتمع  البالد  حياة  إدارة  أجل  من  البرشية  الطاقات 
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تعملون  الذين  والطالب  الشباب  هؤالء  عاتق  عىل  املجتمع  هذا  أعامل  وتكون  عني  غمضة 

يزون والعظامء؛ ومن عليهم، ويف أية رتبة أو مستوى كانوا.. فمن بينهم سيكون املبدعون واملم

السائرون عىل  بينهم سيخرج املجاهدون يف سبيل احلق واألصفياء واملخلصون املجهولون، 

طريق األهداف اإلهلية؛ ومن بني هؤالء ستولد األيدي املقتدرة التي ستدير عجلة اقتصاد البالد  

تريد أنتم  صفوفكم..  يف  يدرسون  الذين  الطالب  هؤالء  م  إهنى ثقافتها..  ه  تنشئتهم  وتوجى ون 

وخترجيهم، أنتم تريدون تربيتهم ليكونوا يف املستقبل قادرين عىل العمل بنحٍو جيد وصحيح 

األمر مهم. أنى  فانظروا كم  أوأسباب فساد،  موانع  ر ال  تطوى أساس  يكونوا  تأثريكم  .  وأن  إنى 

التي تالزم  كمعلىمني يف العديد من املوارد هو أكثر من تأثري الوراثة.. فاخلصائص الوراثية هي 

يمنح  أن  للمعلىم  يمكن  عليها..  التغلىب  يمكن  الثانوي  واالعتياد  بالتمرين  ولكن  اإلنسان، 

به هذا التمرين عىل االعتياد الثانوي.. إنىكم تقدرون عىل إجياد إنسان عىل الطراز   تالمذته وطالى

اجلم طراز  وفق  إنسانًا  توجدوا  أن  يمكنكم  للكلمة؛  احلقيقي  باملعنى  هورية  اإلسالمي 

 ( 1)  (اإلسالمية

إنى من األعامل الواجبة  ثم ذكر حقوق املعلم، ومسؤولية املجتمع والدولة جتاهه، فقال: )

ر املعلىم عىل مستوى أفراد الشعب كبارًا وصغارًا، من املقامات العالية إىل آحاد  علينا أن نقدى

وعىل الوسائل اإلعالمية  الناس، وأن ندرك حرمته وأمهيته.. وهذا من األعامل املهمة جدًا..  

جماملة   د  جمرى األمر  يكون  ال  وأن  املسؤولني..  كام  املجال  هذا  يف  دورها  تؤدي  أن  املختلفة 

وإعالن.. ليفهم من هم أمثايل مدى أمهية الدور الذي يؤدىيه هذا الرجل أو تلك املرأة التي تبذل  

بالطبع نفس هذا املعلىم، عليه    عمرها يف الصف من أجل تربية فتيتنا هؤالء وأطفالنا وأبنائنا..

أن يدرك أيضًا هذا الدور وهذه األمهية.. فهذا من األعامل األساسية واملهمة امللقاة عىل عاتقنا..  
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عىل اجلميع أن يلتفتوا؛  . هلذا إن قيمة املعلىم يف أسبوعه ويومه هي أمور فائقة األمهية والعظمة. 

ومؤ أخرى،  بطريقة  واملسؤولني  بطريقة،  وكذا الناس  ثالثة،  بطريقة  والتعليم  الرتبية  سسة 

احلكومات، عىل كلى واحٍد منىا مسؤوليات جتاه هذا املقام للمعلىم.. وعىل اجلميع إن شاء اهلل أن 

يتعلىق  بام  ة  وخاصى واملعنوية  املادية  بجوانبه  وينجزوه  األمر  هذا  أعناقهم  يف  ويضعوا  يلتزموا 

 (1) (بجانب التقدير واالحرتام 

إذا أرادت اجلمهورية اإلسالمية رفع  : )اهلدف من الرتبية والتعليمخطاب آخر    وقال يف

أنىه  راية اإلسالم وإيصال نفسها إىل السعادة وإعامر دنياها وآخرهتا ـ حيث إن القرآن يعلىمنا 

ـ  ذلك  علينا  وجيب  واآلخرة  الدنيا  بعامرة  القيام  للشعوب  إذا    يمكننا  عونًا  تكون  أن  أرادت 

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ ُكنْ﴿األخرى   ة للشعوب األخرى    [ 110]آل عمران:    ﴾ ُتْم َخرْيَ ُأمَّ شاهدة ومبرشى

ارة  فبالطبع هناك مقتضيات ولوازم: جيب أن تربىوا أشخاصًا رشفاء وعلامء وباستعدادات فوى

ومبتكرين ويتحلىون باألخالق اإلنسانية احلسنة، ويتمتعون بالشجاعة والقدرة عىل املخاطرة 

قني  وا التعايل، أشخاصًا متحرى لدخول يف امليادين اجلديدة بدون أية عقدة من عقد النقص أو 

وحلم   ل  وحتمى وصرب  كامل  ل  توكى ولدهيم  اإلهلية  القدرة  عىل  ويعتمدون  تعاىل،  باهلل  متعلىقني 

املعتقدين  لكلى  واحدة  كمجموعة  اخلصائص  هذه  كل  اإلسالم  م  قدى وقد  وتفاؤل..  وأمل 

خرها   واملؤمنني به.. فلنفتح هذه املجموعة ولنستفد من هذه املواد قطعة قطعة، ولنتذوقها ولندى

األفق  فَضيِّقو  والرتبية..  التعليم  ناتج  عليه  يكون  أن  ينبغي  ما  هذا  وجودنا..  أعامق  يف 

موا   يتقدى أن  يمكنهم  ال  والفاسدون  التقوى  وعديمو  واملحبطون  واليائسون  واملتشائمون 

شعوب سعادهتا، وبالطبع لن يقدروا عىل أن يكونوا أنموذجًا وأسوة..  باملجتمعات ويمنحوا ال 
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 ( 1)  (فالتحول يف التعليم والرتبية ناظٌر إىل هذه القضايا 

وال يكتفي قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية هبذا، بل نجدهم يف أحيان كثرية يدخلون يف  

هذه اجلوانب، ومن األمثلة عىل ذلك التفاصيل املرتبطة بالرتبية والتعليم خلربهتم الكبرية يف  

توجد قول اإلمام اخلامنئي يف بعض لقاءاته التوجيهية للمعلمني ـ بعد استامعه ألحاديثهم ـ: )

بناء   يف  األوىل  بالدرجة  هنتمى  أن  وهي  دومًا،  ذهني  يف  ختطر  ائنا،  أعزى كلامت  مطاوي  يف  نقطٌة 

وحيى ألطفالنا.. فلو استطعنا أن   ل اهلويىة اإلنسانيىة هلذا الطفل منذ نعومة  وتشكيل الُبعد الرى نشكى

ًا.. هنالك عوارض   أظافره، ونوجد فيه تلك األخالق، فإنى ذلك سيكون عىل الدوام نافعًا جدى

تعقيدات تلقي بظالهلا وتؤثىر عىل األخالق، إال أنىه لو تمى بناء وتشكيل شخصيىة الطفل منذ و

 ( 2) (يضًا للعوامل املساعدة دورها خالل ذلكالبداية، فإنى تأثريها سيتضاءل، وسيكون أ

، وهذا التعبري صحيٌح  [فلسفة اإلنسان]لقد أشارت هذه السيىدة إىل مصطلح  وقال: )

يًا يف   رة مادى ة يف الدول املتطوى ًا.. يف يومنا هذا، نجد أنى من األعامل األساسية والفروع املهمى جدى

العامل هو تدريس الفلسفة لألطفال.. إنى الكثريين يف جمتمعنا ال خيطر بباهلم من األساس، أنى  

رون  أنى الفلسفة هي نوع من اهلذر،    الفلسفة هي أمٌر مهمٌّ للطفل.. فبعض األشخاص يتصوى

وبعضهم يلتفت إليها يف آخر عمره، لكنى األمر ليس كذلك.. إنى الفلسفة عبارة عن تشكيل  

منذ   يكون  أن  ينبغي  األمر  وهذا  م،  والتفهى ر  التفكى عىل  الذهن  وتعويد  الفهم،  وتعليم  الفكر 

املحتوى واملضمون يف   .. ولئن كان  القالب والشكل مهمٌّ جعلهم  )فلسفة األطفال  البداية.. 

عىل  طفولته  بداية  منذ  الطفل  يعتاد  أن  أي  األسلوب،  هو  األساس  لكنى   ، ً مهامى متفلسفني( 

ل.. وهذا األمر مهمٌّ جدًا.. وقد رُسرت ألنىني رأيت تذكريًا هبذا األمر من   ر، وعىل التعقُّ التفكى

 

 .145، ص السابقاملصدر (  1) 

 . 455، ص 2012 خطابات اإلمام اخلامنئي(  2) 



468 

 

 (1) (خالل هذه الكلامت 

املعنوية   باجلوانب  االهتامم  إىل  دعا  )ثم  فقال:  املتعلم،  بنفسية  ئ  املرتبطة  ننشى أن  جيب 

ته.. وبالطبع، إنى هذا األمر ال   الطفل منذ البداية عىل أن يكون لديه ثقة بالنفس واعتقاد هبويى

خيتصى بأطفال املرحلة االبتدائيىة.. ينبغي أن يكون هذا األمر يف الثانويىات ويف اجلامعات أيضًا..  

سيس ثقافة منحرفة بالكامل يف بلدنا، وما تزال آثارها باقية ـ ُرغم  لقد تمى يف املايض ولألسف تأ

اإلعالم هذا  بعني    كل  الغرب  إىل  النىظر  وهي  ـ  اليوم  وحتىى  الثورة  بداية  منذ  مارسناه  الذي 

موجودة   زالت  ما  الثقافة  فهذه  مقابله..  يف  النفس  وتصغري  الغرب،  وتضخيم  االحتياج، 

ذلك لغياب الثىقة بالنفس.. إنى ما ترونه من زيادة الطلب عىل   ولألسف، ومل يتم اجتثاثها.. كلى 

طبقٍة   بني  الوقت،  نفس  يف  أعىل  بسعٍر  ُتعرض  التي  األجنبية  املاركة  ذات  الفالنية  البضاعة 

ة، يف حني يوجد بضاعة وطنيىة مشاهبة هلا وتكون أحيانًا أفضل جودة، هو بسبب   اجتامعيىٍة خاصى

ص يف الداخل ومل  تلك النظرة، وهذا ُيعدى مرض ص، قد ختصى ًا وآفًة.. ولو قيل إنى فالنًا املتخصى

يسافر إىل اخلارج، فإنى هذا يؤدىي للوهلة األوىل إىل النظر إليه بصورة سلبيىة.. أجل، لو أنى هذا 

، الذي درس يف وطنه، استطاع بأعامله املميىزة أن يزيل هذا االعتقاد ـ حيث   ى ص املحيلى املتخصى

ق بكثرة يف السنوات األخرية ـ فتلك قضية أخرى.. لكن ما دام ُيقال إنى  إنى هذا األم  ر قد حتقى

ص يف الداخل، فإنى النظرة إليه ستكون نظرة فوقية..   ص يف اخلارج، وهذا قد ختصى ذاك قد ختصى

 ( 2)  (هذا عيٌب 

ًا ما  لعلىه كثريثم بني الفرق بني االستفادة من اآلخر، واالنبهار والذوبان أمامه، فقال: ) 

أنا العبد ـ أنىني ال أعارض أبدًا اكتساب العلوم من األجانب.. لقد قلت مرارًا إنىه  ـ  سمعتم منىي  
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نتطلىع باستجداء وأمٍل   أن  نتتلمذ عىل يد أحد ونتعلىم منه، لكنى عارنا هو  أن  العار  ليس من 

و األمر السيئ الذي وشعوٍر باحلقارة الذاتيىة إىل ما يف أيدي اآلخرين وفكرهم وأعامهلم.. هذا ه

املثال   املجتمع، فإن  نبذر خلقًا جيىدًا يف  أن  أنىنا أحيانًا عندما نريد  املرء  جيب اجتثاثه.. يشاهد 

الذي نأيت به لتمجيد ذلك اخللق اجليىد جيب أن يكون حتاًم من الدول الغربيىة، فام رضورة ذلك؟ 

م   إهنى الروحيىة يف خماطبينا، بحيث  ي من هذه  الغرب من أجل  وملاذا نقوى للتطلىع إىل  حيتاجون 

اآلن بعض   الذي ذكره  األمر  واملميَّز من غريه؟ هذا هو  القبيح،  من  تشخيص ومتييز احلسن 

اء حتت عنوان الثىقة بالغرب.. والثقة بالنفس تأيت يف مقابل هذا.. هذا ال يعني العداء أليى  األعزى

ب ضدى منطقٍة جغرافيىة أو  أنىه عندما ُيعرض    أحد، وكذلك ال يعني التعصى سياسيىة، بل يعني 

فإنى مصريه سيكون مصري تلك  يؤمن هبا،  ونتاجاته وال  إمكاناته واستعداداته  ما عن  شعب 

ول األخرى التي   ول التىابعة ـ وهو ما حصل عندنا يف العهد البهلوي أو ما حيصل مع الدى الدى

 (1)  (نشاهدها 

نبه إىل بعض األمثلة عىل ذلك، فقال: ) بالنفس عند شبابنا ثم  الثقة  جيب علينا تقوية 

األستاذ   أو   ، الصفى يف  الفالين  املعلىم  أنى  التقارير،  تصلني  وأحيانًا  أشاهد،  إنىني  وأطفالنا.. 

جمال   يف  ق  حتقى قد  إنجازًا  أنى  افرضوا  به..  املسلَّم  العلميى  ر  بالتطوى ك  يشكى اجلامعة  يف  الفالينى 

ر البلد يف  اخلاليا اجلذعيىة، أو النانو التكن  ولوجي، أو املجاالت العلميىة املختلفة ـ حيث إنى تطوى

ًاـ  فمثل هذا اإلنجاز هو حقيقيٌّ وال   املجاالت العلمية املختلفة، وحلسن احلظ، أصبح كبريًا جدى

ه   يف صفى بالتشكيك  يبدأ  الشخص  هذا  لكنى  ملموس..  أمٌر  وهو  للعيان،  وواضٌح  فيه،  شكى 

، ويق  افع هلذا اجلامعيى أو الثانويى ول: كال، إنى األمر ليس كذلك، وهو غري معلوم! فام هو الدى

أذهان  يف  نلقيه  ألن  يدعونا  الذي  فام  ر،  التطوى هذا  ق  بتحقى شكٌّ  أحدنا  عند  كان  فلو  األمر؟ 
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ق حتىى يتىضح لنا هل أنىه حصل أم ال.. إنى  الشباب الذين نخاطبهم؟ حسٌن، فلنذهب ولنتحقى

 ( 1)  (دها ُيعدى من األعامل األساسيىةتعزيز الثقة بالنفس وإجيا 

إحدى مشكالتنا هي الكسل، فقضيىة املطالعة هي  ثم دعا إىل االهتامم باملطالعة، فقال: )

ه   ٌة، إنى إمهال الكتاب موجوٌد يف جمتمعنا.. يشاهد املرء أحيانًا يف التلفاز سؤاالً يوجى قضيىٌة مهمى

كم تعطي للمطالعة من وقت؟ فواحٌد يقول مخس  إىل هذا أو ذاك: كم ساعة تقرأ يف اليوم؟ أو  

د الشباب عىل املطالعة،   ب اإلنسان! جيب علينا أن نعوى دقائق وآخر يقول نصف ساعة! يتعجى

وكذلك األطفال بحيث ترافقهم إىل آخر العمر.. إنى تأثري املطالعة يف مثل سنىي ـ أنا العبد ـ وأنا 

يقرؤه  ما  أضعاف  هو  ما  الكتب  من  أقرأ  من   العبد  بدرجات  أقلى  األغلب  يف  هو  ـ  الشباب 

اء املوجودون هنا.. إنى ما يبقى لإلنسان دومًا  ا األعزى املطالعة يف سنيى الشباب، أو يف عمركم أهيى

هو املطالعة يف السنوات األوىل.. فليطالع تالمذتكم من الشباب واألطفال ما أمكن، وليتعلىموا  

وبالط احلقول،  خمتلف  يف  يمكنهم  ما  اجتناب  كلى  جيب  بالطبع،  املختلفة..  واألساليب  رق 

االستهتار يف بيئة الكتاب، وإن كانت هذه القضيىة الحقة.. إنىام القضية األوىل هي أن يتعلىموا  

أن  وبالطبع جيب عىل األجهزة  فيه..  والنظر  الكتاب من األساس  إىل  الرجوع  ويعتادوا عىل 

لكتاب اجليىد، حتىى ال يضيع العمر بالكتب  تراقب وكذلك األشخاص، ويتولوا التوجيه نحو ا

 (2) (السيىئة

إنى لقاءنا باملعلىمني يف كلى سنة  وقال يف خطاب آخر يدعو إىل االهتامم باملعلم وتقديره: )

ة أهداف جانبيىة.. اهلدف األساس هو التكريم الرمزي للمعلىم.. نرغب   له هدف أساس وعدى

ملن  حبىنا  إظهار  هذا  لقائنا  خالل  واجب  من  عمل  هي  الرمزيىة  اخلطوة  هذه  املعلىم..  زلة 
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ا شاماًل يف جمتمعنا، وينبغي أن يفتخر   ورضوري، جيب أن يكون تكريم املعلىم ومهنة التعليم عامًّ

ما سلىموا عىل املعلىم وأبدوا له االحرتام.. كلىام إذا    املعلىمون بكوهنم معلىمني، أن يفتخر اجلميع 

إنى قرص النظر يف التعامل مع املعلىم  .  منزلة الرتبية والتعليم يف املجتمع.ارتفع مقام املعلىم ارتقت  

هو خسارة للمجتمع، جيب العمل عىل منع هذا األمر.. النظرة للمعلىم ينبغي أن تكون نظرة  

جتليل وتكريم.. الكثري من األعامل واملهن والوظائف يف البالد هلا هبارجها وبريقها ومظاهرها  

عة، لكن منزلتها مجيًعا هي أدنى بكثري من منزلة التعليم ومهنة التعليم.. هذا ما جيب أن    املتنوى

إنىام بعثت معلىاًم(، فهذا أعىل )قوله:    حينام ُيروى عن الرسول األكرم  .  نفهمه وندركه مجيعنا.

 ( 1)(افتخار أن يعترب الرسول نفسه معلىاًم 

التفكري يف   بتنمية  املعلمني إىل االهتامم  العزيز أن  املتعلمني، فقال: )عىل  ثم دعا  املعلىم 

رة  املقرى الكتب والعلوم  تعليم مواد  أو بعبارة أخرى ليس  التعليم فقط،  بأنى عمله ليس  يعَلَم 

وعمليىة   التفكري  منهج  يعلىم  أن  نفسه  الوقت  يف  وعليه  العلم،  يعطي  أن  املعلىم  عىل  فقط.. 

أخذنا التعليم بمعناه الواسع،  إذا    خالق..التفكري، وكذلك أن يشمل بعمله تعليم السلوك واأل 

األول: تعليم العلم، أي تدريس حمتويات الكتب والعلوم  ..  فإنىه يشمل هذه الساحات الثالث

الًدنا ـ رجال ونساء بالدنا يف املستقبل ـ أن يتعلىموها، هذا واحد من األعامل. .  التي ينبغي ألوى

رون ـ  العمل الثاين: ـ وهو أهمى من األول هو ـ تع ليم التفكري: جيب أن يتعلىم أطفالنا كيف يفكى

ر الصحيح.. إنى النظرة السطحيىة   الفكر الصحيح واملنطقي ـ وينبغي أن تتمى هدايتهم نحو التفكى

وتعليم السطحيىة يف قضايا احلياة يشلى املجتمع، ويسبىب الفشل والشقاء للمجتمع عىل املدى 

 يف املجتمع.. لذلك، الحظوا، إنىنا عندما نذكر الشهيد  ينبغي تأصيل وترسيخ التفكري.  البعيد.

ري..  ري، بل هنتمى أيًضا بتفكري الشهيد مطهى ري مثاًل، ال هنتمى فقط بعلم الشهيد مطهى إذا    مطهى
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ة.. إذا   امتلك شخٌص ما تفكرًيا وفكًرا، فإنى هذه الروح ستؤدىي إىل اكتشاف قضايا العلم املهمى

رين، فإنى ذخائر علومهم سوف تطرح العرشات، بل املئات من   تمى إعداد شبابنا وعلامئنا  كمفكى

األمر  .  املسائل اجلديدة وأجوبتها.. إًذا، االستفادة من العلم إنىام تصبح ممكنة بواسطة التفكري.

واألخالق السلوك  تعليم  أي،  واألخالق:  السلوك  هو  أناًسا ..  الثالث:  يستلزم  األمر  وهذا 

، مبدعني، مبادرين، شجعان، بعيدين عن الكسل، عطوفني، رمحاء،  صبورين، عقالء، متديىنني

 ( 1)  (ذوي سلوك مؤدىب، أتقياء، يشعرون أنى آالم اآلخرين هي آالمهم

 . االهتامم باملؤسسات التعليمية: 2

وهي من اجلوانب املهمة التي نجدها يف خطب ولقاءات قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية  

املؤسسات الرتبوية والتعليمية ومسؤوليها، وغريهم، وهم ال يقترصون فيها عىل مع أعضاء  

ذكر البناء املادي للمؤسسات التعليمية، والتطور احلاصل فيها، وإنام يذكرون حاجتها للتأطري  

 الكايف، وللمنظومات واملقررات والربامج التي جتعلها حتقق أهدافها بكل دقة. 

يد نراهم  ذلك  إىل  املختلفة،  باإلضافة  العلمية  املؤسسات  التكامل بني  إىل رعاية  عون 

متثله   الذي  احلديث  والتعليم  العلمية،  احلوزة  متثله  الذي  التقليدي  التعليم  بني  وخصوصا 

 اجلامعة، وغريها من املؤسسات. 

التي متت يف   التنبيه إىل خطورة املؤامرة  ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف 

ن من اخليانات  )إ  بدادي، والذي حاول أن يؤلب فيها الرصاع بني اجلامعة واحلوزة: العهد االست

خيافون من العلامء،    ساتذةفاأل  ..التي حدثت يف هذا البلد، فصل احلوزة العلمية عن اجلامعة 

العلامء  يدخل  وحينام  اجلامعات،  ختشى  ويدخل  إىل    وحوزاتنا  إىل    اجلامعة  أساتذةاجلامعة، 

إىل    فحينام كان يذهب كل منهام  .. ن عندئذ أي جريمة اقرتفت بحق هذا البلد احلوزات، يدركو
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هذا احلد هو  األمر إىل    يصال إوكان السبب يف    ..حيث اآلخر، يرى نفسه غريبًا، ويف بيئٍة سيئة

 ة كبرية من إعالمين يكون هناك تقارب بني هاتني الفئتني وقد بذلوا جهودا  أهنم كانوا خيشون  أ

يرون يف التقارب بني احلوزة واجلامعة والتفاهم بينهام انعكاسا ألهنم    بينهام   زرع اخلوف أجل  

زرع العداوة بني هاتني اجلبهتني اللتني تستطيعان حفظ البلد أجل  ، وعملوا منسالم ملاهية اإل

ن كل  إ  ..وقد رأينا كيف أهنم حققوا ذلك  .. هدفهم إىل    نقاذه من املشاكل، ليصلوا من ذلكإو

الدعايات  كانتإالسيئة    تلك  التقى  ألهنم    نام  اذ  لكن  خيافون،  علامء    أساتذةكانوا  اجلامعة 

، عندها لن يصابوا باخلوف، وسيدركون  سالماحلوزات العلمية وأساتذهتا، ورأوا ما هو اإل

خرية ألننا كنا سيام يف السنوات اخلمسني األ   حجم املصيبة التي عانيناها يف هذه الفرتات وال

ألخوتنا   إلأعداءًا  منا  كل  اآلخرويعمل  بني    ..ضعاف  العالقة  إقامة  تغفلوا عن رضورة  فال 

بلدكم حفظ  من  لتتمكنوا  والفيضية  األ  ..اجلامعة  سعى  ما  ومعلمو    ساتذةواذا  اجلامعيون 

الثانويات واملدارس، لتعريف الطالب والتالميذ باحلوزات العلمية، وسعى العلامء وطالب  

واجل احلوزة  بني  للتقريب  صاحلتني  احلوزة  العلامء  من  الفئتان  هاتان  غدت  وإذا  امعة، 

لبلدنا   يعاين أي نقص  أومنسجمتني، فال يمكن  العاملَ )ن  يفسد   ( إذا فسد العامِل، فسد  فالعامِل 

 ( 1)  (العامل وليس مجاهري الناس

 ( العلامء:  تشويه  يف  املستبدين  مؤامرات  إىل  يشري  آخر  خطاب  يف  خرى  أقضية  وقال 

فيهم   يرون  كانوا  الذين  الدين  تشويه صورة علامء  فيها وتتمثل يف  أشخاصا انصب جهدهم 

التاريخ و القوى املتجربة. أمؤثرين ذكرهم  ب  .شار اىل هنضاهتم يف مقابل  ن علامء  أوهلذا قالوا 

. واحلال  .شخاص يريدون استغفال الناس واستثامر طاقاهتم أهنم  أالدين هم علامء البالط! و

ن من قاموا بوجه  أ. و .ن علامء الدين يقفون يف الطليعة يف كل عرص أطلع عىل التاريخ يرى بن املأ
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ن علامء الدين هم الذين هنضوا، ويف  إففي عهد امللكية الدستورية ف.  الطاغوت هم علامء الدين.

يضا تشاهدون بان أن علامء الدين هم الذين انتفضوا، ويف هذا العرص  إعهد حتريم التنباكو ف

لامء الدين هم الذين قاموا وضحوا بدمائهم وتعرضوا لالعتقال، حتملوا املصاعب وتعرضوا  ع

 ( 1)  (للنفي

عن   ومنفصلة  متخلفة  لتبقى  التعليمية  املؤسسات  استهدفت  التي  املؤامرات  ذكر  ثم 

ن امتالكها للقدرة سيحول دون متكنهم من حتقيق  أخرى التي رأوا  من املواقع األ الدين، فقال: ) 

بقاء عىل اجلامعات متخلفة، فلم  لقد بذلوا أقىص ما يستطيعون لإل   . صدهم، هي اجلامعات.مقا 

.  . بناءنا من احلصول عىل تعليم سليم أبنائنا بطريقة سليمة، منعوا  أساتذتنا تعليم  يسمحوا أل

إذا   ن هؤالء الشبانإقامت بدورها بشكل سليم ومستقل فإذا    ن اجلامعة أهنم رأوا بوذلك أل

م لالستعامرخترجوا  معادين  فسيكونون  اجلامعة  تلك  . ن  عىل  أ.  عملوا  خطة  كانت  يضا 

غراضهم وضعوا اجلامعة يف مقابل الدين، ووضعوا الدين أعموما ومن أجل حتقيق . تنفيذها. 

علامء   مقابل  يف  واجلامعيني  اجلامعيني،  مقابل  الدين  علامء  وضع  بمعنى  اجلامعة،  مقابل  يف 

وامرهم التي  أ. وقد مضت سنني طوال والعالقات بيننا وبينكم مقطوعة وذلك نتيجة  .الدين

 (2) (ىل الفصل بيننا وبينكم إوضاع بنحو يؤدي  كانت تنص عىل ذلك وتدفع اىل تأزيم األ

إنكم  وقال يف خطاب آخر يشري إىل املنجزات التي حتققت بسبب الثورة اإلسالمية: )

اربت فيام بينها بمقدار، اقرتبت اجلامعة من احلوزة الدينية وعلامء  ترون األجنحة املختلفة قد تق

الدين واقرتب علامء الدين، من اجلامعة، واحتد السوق )البازار( مع اجلامعة وعلامء الدين برغم  

 ( 3)  كانت بينهام(خالفات 
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ومن  وهكذا نجد  اإلمام اخلامنئي حيتذي حذو أستاذه يف التنبيه إىل هذه األمور وغريها،  

األمثلة عىل ذلك قوله يف خطاب آخر يذكر املنجزات التي حصلت يف إيران يف املجال التعليمي  

، واآلن األرقام  2012مقارنة بام كان عليه الوضع يف عهد الشاه، مع العلم أن اخلطاب كان سنة  

منا يف هذه املجاالت التي نحبىها ويف جممل الرشحية الثقاف: )(1) زادت كثريا ية والعلميىة  إنى تقدى

، فال ينبغي أن نشكى أبدًا بقدراتنا.. إنى هذا ظاهٌر للعيان..   ٌم استثنائيٌّ للبلد هو، ولإلنصاف، تقدى

، ولدينا اليوم أكثر من    170000لقد كان لدينا مع بداية الثورة، نحو   ماليني..    4طالب جامعيى

وما زلت أذكرـ أنا العبد ـ كم    عضو يف اهليئة التعليميىة..   5000لقد كان لدينا يف ذاك الزمان  

ر حينها.. وكانوا يدعون بعض األعضاء يذهبون، وهم معدودون،   كان رقم مخسة آالف يتكرى

 

ورد فيه نقال عن مسؤول   2020أغسطس    16(  من األمثلة عىل ذلك، ما ورد يف خرب يف موقع قناة العامل الفضائية بتاريخ:  1) 

( حممد جواد دهقاين باأ إيران حتتل املرتبة األوىل يف املنطقة والعامل االسالمي من حيث ISCالقاعدة املرجعية لعلوم العامل االسالمي )

وقال دهقاين يف ترصيح له هبذا الصدد: )إن تصنيف شنغهاي يعد من أكثر    .2020عدد أفضل اجلامعات حسب تصنيف شنغهاي  

للجا  املرموقة  تصنيف التصنيفات  )إن  وأضاف:  شنغهاي(،  يف  تنغ[  ]جياو  جامعة  قبل  من  نتائجها  تصدر  والتي  العامل  يف  معات 

أفضل    2020شنغهاي   ستانفورد    1000تضمن  ثم  ومن  األوىل  املرتبة  االمريكية  هارفارد  جامعة  فيها  احتلت  العامل  يف  جامعة 

جامعة إيرانية يف تصنيف شنغهاي    12وأوضح بان هنالك    .رتبة الثالثةاالمريكية ايضا املرتبة الثانية ومن ثم كمربيدج الربيطانية امل

ضمن أفضل اجلامعات االلف يف العامل، واضاف: إن جامعة طهران كانت اجلامعة اإليرانية األوىل يف التصنيف وحلت ضمن   2020

ت ]امري كبري[ الصناعية و]رشيف[ (، وقال دهقاين: )إن جامعا 400-301األفضل األوىل يف العامل يف نطاق    400اجلامعات الـ  

من   املراتب  يف  حلت  طهران  يف  الطب  وجامعة  املدرسني(  )اعداد  مدرس  تربية  وجامعة  أفضل   5اىل    2الصناعية  ضمن  إيرانيا 

ولفت اىل ان جامعات )الشهيد هبشتي( الطبية وجامعة شرياز حلتا يف التصنيف ضمن   (يف التصنيف  600  -501اجلامعات يف نطاق  

واشار اىل ان جامعة ]فرودس[ يف مشهد وجامعة تربيز   .إيرانيا   7و  6وجاءتا يف املرتبتني   800  -  701عات األفضل يف نطاق  اجلام

نطاق   يف  التصنيف  يف  وجامعة   900  -  801حلتا  اإليرانية[  والصناعة  ]العلم  جامعة  ثم  ومن  إيرانيا  والتاسعة  الثامنة  واملرتبتني 

واوضح بان جامعتي شرياز وتربيز   .بني جامعات البالد  12و  11و  10واملراتب    1000  -  901  اصفهان وجامعة كيالن يف نطاق

 1000-901وجامعة تربيز من النطاق    800- 701اىل النطاق    1000-901حقتتا تقدما نوعيا، اذ ارتقت جامعة شرياز من النطاق  

النطاق   التصنيف  900-801اىل  املرتبة األوىل بني    .فيام جاءت جامعة كيالن للمرة األوىل يف  بأن إيران حلت يف  ورصح دهقاين 

بـ   التصنيف  بـ    12الدول االسالمية يف هذا  تركيا  ثم  منها    11جامعة ومن  جامعات والسعودية   5جامعة وماليزيا ومرص ولكل 

 جامعات وبعدها تونس ولبنان وقطر ولكل منها جامعة واحدة(  4وباكستان ولكل منهام 
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ا السيىد لقد نقصنا واحد أو عرشة! أما اليوم فإنى أعضاء هيئتنا التعليميىة أكثر   وكان ُيقال: أهيى

، لدينا اليوم عرشات اآلالف من أعضاء اهليئة التعليميىة.. لدينا   بكثري من ذلك.. حلسن احلظى

كلىيىة ومركز للتعليم العايل عىل مستوى البلد..    2000جامعة يف مجيع أنحاء البلد، و    200اليوم  

قنا ذلك كلىه يف ظروٍف عسرية.. فذاك احلظر الذي  وهذه األمور ليست باليشء القليل.. لقد حقى

د بنحو م ، كان موجودًا منذ البداية.. نحن باإلضافة  ُيقال اليوم إنىه سيشتدى أو إنىه سيتشدِّ ستمرى

إىل احلظر، كانت لدينا حرب.. وباإلضافة إىل احلظر، كان لدينا يف املراحل املختلفة انخفاض  

اينى    يف أسعار النفط، كام أنى الكثري من املشاكل الداخلية ُفرضت علينا.. وقد كان لدينا فائض سكى

ال بداية  اننا مع  إذ كان عدد سكى اهلل يف    35ثورة  ـ  ـ ولكن بحمد  ازداد ضعفني  مليونًا، واآلن 

م  قنا هذا التقدى  ( 1) (الوقت الذي كانت مجيع هذه القضايا قائمة حقى

التغيري اجلذري للرتبية  وقال يف خطاب آخر يدعو إىل تطوير املؤسسات التعليمية: )إن  

ية والتعليم مرارًا.. واحلمد هلل  والتعليم مرشوع أساس نبىهنا إليه مسؤويل البالد ومدراء الرتب

سمعتم يف كلمة الوزير املحرتم أنه تم العمل بصورة جيدة عىل هذا الصعيد حيث جيب القيام  

السامية   والتعليم وذلك حسب االحتياجات وعىل أساس األهداف  الرتبية  بتغيري أساس يف 

جودة.. هذا اليشء صحيح يف  واإلمكانيات اهلائلة املتوفرة يف البالد، والطاقات اإلنسانية املو

حمله وموضعه، وأنا أشدد هنا عىل هذه العملية وأن ال تتوقف بل جيب أن تتاَبع وتستمر حتى  

ز ال ينتهي، وهي عملية صعبة طبعًا، لكن املعلم من حيث   النهاية بشوق ومهة مضاعفة وحتفى

مل إىل حني يتوفر  استعداده الشخيص ومن حيث شعوره باملسؤولية ال يمكنه أن يتوقف عن الع 

 ( 2)  (الواقع املنشود واملحبذ يف مؤسسة الرتبية والتعليم
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وقال يف خطاب آخر يدعو إىل االهتامم بإصالح املنظومة الرتبوية لتتوافق متاما مع القيم  

( اإليرانية:  تتبناها اجلمهورية اإلسالمية  والتعليم واإلدارة هي  التي  الرتبية  نقطة حول  هناك 

والتعليم]مسألة   الرتبية  يف  البنيوي  ل  التحوى تنظيمها   [.. وثيقة  تمى  والتي  ـ  ل  التحوى وثيقة  إنى 

وإعدادها وإقرارها، بحمد اهلل، يف األعوام األخرية ـ مل حتصل دفعة واحدة، منذ بدايات الثورة 

األح من  الوثيقة  هذه  كانت  يف  وانتصارها  والتعليم  الرتبية  نظام  ألنى  الكربى..  واآلمال  الم 

بالدنا، كان قد قام عىل أساس تقليد نظم الرتبية والتعليم الغربيىة، بالشكل نفسه واملضمون 

ل أساس يف قطاع الرتبية والتعليم، سواء يف   نفسه وتقريًبا بالرتتيب نفسه.. كان ال بدى من حتوى

حسن، لقد نضجت هذه الفكرة التي راودت الكثريين طوال    الشكل والقالب أو يف املضمون..

ل   (1) (أعوام بشكل تدرجيي لتظهر عىل شكل وثيقة التحوى

ل هذه هي احلد  ثم دعا إىل مزيد االهتامم هبذه الوثيقة، فقال: ) ال نقول إنى وثيقة التحوى

ره ـ من املمكن،  األعىل من الطموحات والتوقىعات، كال، فلكلى أمر هناك حد أعىل يمكن   تصوى

موا إىل األمام وترتاكم جتاربكم وتضيفوا بعد ميض زمن معنيى شيًئا  إن شاء اهلل، أن تعملوا وتتقدى

إىل ما هو موجود عندكم اليوم ـ ولكن حاليًّا هذه الوثيقة هي بني أيدينا، وجيب التعامل معها 

امل  واملدراء  املسؤولني  به  وأويص  أقوله  ما  اجلديىة..  وحزم  بمنتهى  بجديىة  النظر  هو  حرتمني، 

ل البنيوي يف الرتبية والتعليم، بشكٍل عميل يتجاوز الترصحيات الرسميىة.   حسن، .  لوثيقة التحوى

ق كام جيب ـ كام أشاروا إىل ما قلناه سابًقاـ فمن الرضوري إذا  ل هذه أن تتحقى أردنا لوثيقة التحوى

ل أفكارإذا    وجود خارطة طريق وبرنامج.. نا، واألفكار الكليىة التي يتبنىاها املسؤولون مل تتحوى

 ( 2) (واملخلصون، إىل برنامج عميل، فسوف تبقى يف عامل الذهنيىات ولسوف هترتئ وتبىل 
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باعتباره من أهم القطاعات املنتجة،    دعم قطاع الرتبية والتعليمثم دعا إىل مزيد االهتامم ب

سات فقال: ) يف احلكومة دعم قطاع الرتبية والتعليم..  واجب ومسؤوليىة مجيع األجهزة واملؤسى

ة بالتخطيط وامليزانيىة أو األجهزة التي تصادق عىل هذه امليزانيىات يف   سات املختصى سواء املؤسى

هذه  مثل  والتعليم  للرتبية  نظرهتم  تكون  أن  مجيًعا  عليهم  جيب   ، اإلسالميى الشورى  جملس 

القطاع قطاع يستهلك  أنى هذا  روا  يتصوى ـ وهذه نظرة    النظرة، فال  التكاليف وامليزانيىات فقط 

مشهودة يف بعض األحيان، إذ يقولون إنى جهاز الرتبية والتعليم هو قطاع يستهلك ويكلىف ـ  

صتم ميزانيىات، وأنفقتم عليه أكثر فسرتبحون أضعاًفا مضاعفة.. إنىه  ، إنىه جهاز كلىام خصى كالى

ج منه صنىاع الثروة يف املستقبل، وص نىاع العلم يف املستقبل، وصنىاع احلضارة يف  قطاع سيتخرى

لنا نفقات  و املستقبل، ومدراء املستقبل..   ر أنى الرتبية والتعليم حتمى ليس من الصحيح أن نتصوى

، فال يوجد أرباح ومكاسب أكرب من مكاسب الرتبية والتعليم.. كلى ما  ومصاريف فقط.. كالى

ات ومظا  م واإلنتاج واإلبداع، فإنى جذوره تشاهدونه يف كلى أرجاء البالد من مؤرشى هر التقدى

األموال   إنفاق  فإنى  هذا،  عىل  بناًء  يشء!  كلى  عندها  فيصلح  القطاع  هذا  أصلحوا  هنا.. 

وامليزانيىات عىل الرتبية والتعليم وتنمية املصادر املاليىة للرتبية والتعليم من األعامل األساسيىة،  

 ( 1)  (ون االهتامم الالزمالتي نأمل أن يولىيها املسؤولون احلكوميى 

فقال:   التعليمية،  املؤسسات  إلدارة  املناسبني  املسؤولني  باختيار  االهتامم  إىل  دعا  ثم 

عىل ) اهتاممهم  ينصبى  مدراء  يكونوا  أن  جيب  نختارهم  الذين  املدراء  أنى  هي  أخرى  قضيىة 

هات السياسيى  ة واحلزبيىة والفئويىة وما  القضيىة األصليىة يف الرتبية والتعليم.. إنى النزعات والتوجى

إىل ذلك هي سمى مهلك للرتبية والتعليم.. لقد شاهدنا، يف فرتة من الفرتات طوال هذه األعوام  

املتامدية ـ حني جرى االهتامم والرتكيز عىل هذه األمور أكثر ـ مدى الرضر واخلسارة التي حلقت  
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قطاع الرتبية والتعليم    تلف مسائلبالرتبية والتعليم.. راقبوا واحذروا! فليكن التعامل مع خم

بحيث تكون القضيىة األهمى بالنسبة ملدير أي قسم أو دائرة يف هذا اجلهاز العظيم الواسع قضيىة  

د  [تربية اإلنسان]، أن تكون قضيىة [ الرتبية والتعليم] ، وتربية الطاقات الثوريىة.. إنىنا حينام نشدى

ن واملتديى الثوريىة  والكوادر  الطاقات  درب  عىل  الشعب  هذا  أمام  طوياًل،  درًبا  أمامنا  فألنى  ة، 

طويل.. اهلدف الذي رسمناه للجمهوريىة اإلسالميىة عىل أساس التعاليم األساسيىة للثورة هو  

خلق جمتمع نموذجي.. إنىكم تريدون ويف إطار إيران العزيزة ـ والواقعة من الناحية اجلغرافيىة  

ا من العامل ـ   اسة جدًّ أن تصنعوا جمتمًعا يكون بربكة اإلسالم وحتت راية القرآن،  يف منطقة حسى

م املادي، ويف الوقت نفسه أسوة ونموذج يف   ة والتقدى أسوة ونموذج.. نموذج يف األبعاد املاديى

 (1) (األبعاد املعنويىة واألخالقيىة

االنتباه والتدقيق  جيب ، فقال: )املناهج والربامج والكتب الدراسيىة ثم دعا إىل االهتامم ب

كثرًيا يف الكتب الدراسيىة، إذ ينبغي أن تكون متقنة ـ فاملضمون واألفكار والكالم الضعيف يف  

أو   السياسيىة  االنحرافات  وكذلك  ـ  مرضى  هو  بل  مفيد  غري  أنىه  ليس   .. مرضى الكتب  هذه 

مرضى  الكتب  هذه  يف  والواقعيىات،  احلقائق  عن  االنحراف  أو  الدينيىة  الذين االنحرافات  ة.. 

وقد ذكرُت  .. يتولىون مسؤوليىة هذه العمليىة جيب أن ينجزوا هذا العمل بمنتهى األمانة والدقىة

جامعة إعداد  ]هذه ـ أو    [ جامعة املعلىمني] هذا للوزير املحرتم يف الطريق قبل قليل.. قلت له:  

عاديىة.. فضاًل عن عن اجلامعات ال  حسب التعبري القديم ـ هي جامعة، ولكنىها ختتلف   [املعلىم

وخترجيه ختتصى فقط هبذه  [ إعداد املعلىم]االمتيازات املوجودة يف اجلامعات األخرى، فإنى ميزة 

  ( اجلامعة.. وهلذا األمر طبًعا رشوطه ومقتضياته.. ينبغي االهتامم هبذه اجلامعة بمنتهى اجلديىة 

 (2) 
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 : التقني والتطور  بالتقانة  ـ االهتامم    ثانيا 

انب املهمة التي أوالها قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية اهتاممهم الكبري،  وهي من اجلو

 وذلك ألمرين: 

: احلصار الشديد املفروض عىل إيران بعد الثورة اإلسالمية، والذي جعلها حتتاج  األول 

 أحيانا إىل أبسط املواد، واحلاجة ـ كام يقال ـ أم االخرتاع. 

ورة اإلسالمية اإليرانية بالسبق يف هذا املجال، باعتباره : وهو األهم، اهتامم قادة الثالثاين 

 من أكرب مظاهر احلضارة والتمدن.

وجهه   خطاب  يف  اخلميني  اإلمام  قول  اجلانب  هذا  يف  أحاديثهم  عىل  األمثلة  ومن 

إن أكرب الرضبات التي تلقيناها من القوى الكربى هي  للمسؤولني والعاملني يف حقل النفط: )

الشخصية.  اإلسالمية  الرضبة  اإليرانية  الشخصية  عن  وبدال  شخصيتنا،  لسلبنا  سعوا  لقد   .

حاولوا إعطاءنا شخصية تابعة أوروبية رشقية أو غربية.. أي أن الرتبية الفاسدة التي كانت يف  

عهد النظام السابق وكانت تقوى شيئًا فشيئًا، هي الرشوع من احلضانة وهبذا الشكل يمهدون 

ودات تابعة هلم إىل أن ينتقل إىل مرحلة أعىل كالثانوية مثاًل وهكذا إىل  لتحويل أطفالنا إىل موج 

املراحل العليا.. طيلة املدة التي ابتليت فيها إيران هبذا الربنامج وظهر فيها هذا املرض الذي 

، وجيب علينا أن نجلب أي يشء من اخلارج أو أن  يشء جيعلنا نفكر أننا ال نستطيع أن نقوم ب

ذا أردنا أن نقوم بعملية زائدة دودية جيب أن نحرض الطبيب من اخلارج أو أن نطلب منهم.. وإ

نرسل املريض إىل اخلارج.. لقد رأيتم يف عهد حممد رضا أنه من أجل مرض بسيط جدَاـ  الزائدة 

الدودية او مرض شبيه به ـ أحرضوا طبيبًا من اخلارج.. وتعلمون أن الشخص الذي عنده كل  

نا قائد هذا الشعب وأريد أن أوصل البالد إىل )احلضارة الكربى( وكل تلك هذا االدعاء إنني أ

الدعايات التي قاموا هبا من أجل هذا املوضوع من أجل أن يظهروه بمظهر الشخصية الكبرية  
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ومن مثل هذه الشخصية التي يدعون أهنا كبرية فإن مثل هذا العمل الذي صدر منه كم يصبح 

كان إذا   اخلارج والداخل.. ما حيدث يف اخلارج هو أهنم يقولونكارثة وفاجعة للوطن يف أعني 

حضار طبيب من اخلارج.. ويف  لدهيم طبيب متخصص يف مثل هذا املرض فليس هناك داع إل 

شأن وقيمة أطبائنا ومتخصصينا.. واإلنسان يفهم أن مثل هذه املسألة مل    الداخل فإنه يقلل من 

ا هبذه  يتعلق  الشخص  هذا  مصادفة،  هذه تكن  اخلارج..  من  شخصًا  حيرض  أن  ويريد  لرغبة 

أردتم أن تعبىدوا أرضًا أو شارعًا او  إذا    املسألة مدروسة من أجل سلب الشخصية الوطنية..

لي أيدهيم إىل اخلارج  توا بمتخصصني ليقوموا بمثل هذا أطريقًا فاهنم كانوا يسارعون إىل مد 

ومتوفرًا هنا بل من باب أهنم يريدون أن ال    موجوداً العمل.. وهذا مل يكن من باب أنه مل يكن  

يأخذوا أصل املوضوع هنا بعني االعتبار.. أساسه هو أن حيطموا بلدهم بأننا نحن ال يشء ومن  

سفلت وتعبيد  األساس نحن ال نساوي شيئًا.. جيب أن يكون كل ما لدينا من اخلارج حتى اإل

الباهظة مع أن النفقات ليست مهمة باملقايسة مع طريق مثاًل.. كانوا ينفقون كل تلك النفقات  

إلقاء تلك الفكرة يف أذهان عامة الناس من أننا بحاجة إىل متخصص من اخلارج يف مثل هذه 

األمور البسيطة وهذا هو املهم.. وهذا ما كان يتم عن دراسة وخطة.. أساسها أهنم يريدون 

يفقد األطباء أنفسهم شخصيتهم وبداًل عن   مجيع العقول التي يف إيران أن تكون تابعة.. أي أن

ال   نحن  أننا  من  خوفًا  اخلارج  إىل  األشياء  حتويل  يتم  مستقلة  شخصية  لدهيم  يكون  أن 

 (1)(نستطيع

وأن   الصناعات،  كافة  تطوير  عىل  اإليرانيني  قدرة  عن  نامذج  هلم  ذكر  املقاطعة  ثم 

ذه احلرب املفروضة التي تعرضنا يتم يف ه ألقد ركانت فرصة سانحة لذلك، فقال: ) االقتصادية  

هلا واملقاطعة االقتصادية التي فرضت علينا بأن اإليرانيني أنفسهم والعسكريني قاموا بصناعة  
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أهنم فقدوا  باب  القطع من  أن نصنع واحدة من هذه  مل نكن نستطيع  قبل هذا  القطع..  هذه 

تعرضنا ملقاطعة اقتصادية  إذا    أنا أعتقد أننا .  شخصيتهم وكانوا يقولون جيب أن يأيت املتخصص. 

ننا سنكتشف شخصيتنا أي أن مجيع العقول التي كانت  إملدة عرش سنوات أو مخس عرشة سنة ف

هنا ستتفعل.. من الطبيعي أن الشخص  إراكدة يف ذلك الوقت ومل تكن تستطيع ممارسة نشاطها ف

مكنه أن يصبح ن فكره ال يبدع حتى ال يإالذي جيلس يف مكان ويتم إحضار كل يشء إليه ف

كاسبًا وتاجرًا! لو أن شخصًا من الصباح أحرض له الشاي واخلبز وعند الظهرية أحرض له ما 

يقوم بيشء   أن  يستطيع  ال  فإنه  كان  أيًا  ما حيتاجه  تأمني  وتم  هكذا  املساء  وعند  أيضًا  حيتاجه 

ه البالد.. دعاية  ويصبح إنسانًا مصابًا بالشلل.. هؤالء كانوا يريدون تربية أناس مشلولني يف هذ

..  يشء وسيعة وأعامل مدمرة كانت من أجل أن يقنعونا أننا ال نستطيع ولسنا أهاًل للقيام بأي  

أي  يف  إليه  حيتاج  ما  وكل  املتخصصني  ويستوردون  يشء  كل  حيرضون  األخرى  اجلهة  ويف 

ن اخلارج يدير كل شؤونه ال حاجة ليشء آخر فإنه أموضوع.. عندما يرى شعب من الشعوب  

مل نجتهد يف زراعتنا إذا    يف اليوم الذي فهمت فيه األمة أننا .  ن يؤمن حاجاته بنفسه. أال يفكر يف  

النفطية ومعاملنا ف للفناء وال  إويف صناعتنا  حد يعطينا، عندما يوجد هذا أننا سوف نتعرض 

إذا    هيئ كل يشء ال أن يعطيني اآلخرون، أاإلحساس يف الشعب وهو إنني أنا الذي جيب أن  

ن العقول ترشع بالفعالية ويظهر املتخصصون يف كل جمال وتبدأ األيدي إحساس فجد هذا اإلو

كام .  التي تستطيع القيام بأي عمل بالنشاط.. بعدها يصلحون زراعتهم ويصلحون معاملهم.

حيانًا يشاهد أهنم هم الذين أزيون أيضًا  فنفسهم.. يف التلأهنم قاموا بتشغيل املعامل بإترون ف

املقاطعة  قاموا   هذه  بركات  من  اإلبداعات  هذه  بأنفسهم..  أشياء  أبدعوا  إهنم  أو  بالتشغيل 

رسلوه هم إلينا، فإن شبابنا ما كانوا ليفكروا يف  أاالقتصادية.. لو أننا كنا كام احتجنا إىل يشء  

منها أ خياف  التي  هذه  االقتصادية  املقاطعة  نصنع..  ماذا  موجود  نصنع..  أن  جيب  نحن  ننا 

، أنا أعدها نعمة لبالدنا ألن املقاطعة االقتصادية معناها أن ما نحتاجه ال يعطى لنا..  الكثريون
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ف  املمكن  إوعندما ال نعطى ما نحتاجه  أنفسنا عرش سنوات يف  أ ننا نبحث عنه.. من  ن نتعب 

ولن نكون يف حاجة إىل أن نمد   ،ولكن يف النهاية سوف نكون نحن الذين وجدناه  ، البحث عنه

و ذاك.. املشكلة هي أن النظام السابق عمل بطريقة  أهذه املؤسسة أو تلك أو هذا البلد  أيدينا إىل  

وربانا نحن وشبابنا بحيث كانوا يرون أنفسهم فارغني من كل مضمون وكانوا يقولون نحن 

علينا أن نستهلك.. هذا اليشء الذي كانوا يعرفونه! حتى أن تعبري البعض كان هو؛ حسنًا ما 

ن يكون اآلخرون خدمًا لنا يأتوننا باألشياء ونحن نستهلكها! وهم غافلون عن هو العيب يف أ

 ( 1)  (أن هؤالء أسيادكم! ويأخذون كل يشء لديكم هبذا الشكل ويعطونكم شيئًا ما 

( فقال:  وقدرات،  إمكانات  من  لدهيم  ما  بتطوير  االهتامم  إىل  اجلميع  دعا  فهم  ثم  إذا 

نجاز  إخلارج ال يعطينا شيئًا عند ذلك فإن املزارعني يقومون باملزارعون هذا املعنى واقتنعوا أن ا

فوق   احلنطة  أحيانًا  يزرعون  الصني  يف  سمعت،  ما  حسب  بالعمل..  يقوم  والشعب  العمل 

عىل سطوح  القمح  بزراعة  يقومون  دورهم،  وساحات  أراضيهم  عن  منازهلم فضاًل  سطوح 

ا وأن تستقل يف مجيع النواحي فال مفر  أرادت دولة من الدول أن تقف عىل قدميهإذا  منازهلم.. 

هلا من أن تطرد من ذهنها هذه الفكرة )نحن جيب أن نستورد األشياء من اخلارج( وأن توجه  

مل يكن عندنا يشء فال نجلبه من اخلارج،  إذا    ذهنها إىل أننا جيب أن ال نستورد شيئًا من اخلارج..

رأينا يف وقت ما أن لدينا معماًل ال  إذا    نفسنا..أال نقوم بالعمل الفالين أن نصنعه، حتى ننجزه ب

ن نذهب  أننا  عىل  نتكل  فال  تشغيله  نصنعه  أيمكن  أن  بأنفسنا  نحاول  بل  اخلارج..  من  به  يت 

نه.. عقول أوروبا ال ختتلف عن عقول إيران إال يف هذا املعنى وهو أن هؤالء تربوا عىل  ونؤمى

ربونا نحن هبذه الطريقة.. بحيث صنعوا منا هذه الطريقة وصنعوا أنفسهم هبذه الطريقة.. و

موجودات كسولة غري منتجة.. حسنًا، إىل متى نتحمل كوننا موجودات كسولة ومهملة، إىل  
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أن يصلنا من أسيادنا؟ إىل أن يعطونا خبزنا وحلمنا، إىل أن يبنوا لنا إداراتنا وجيشنا.. جيب أن 

واألساس  .  نسان دائاًم طفيليًا عىل اآلخرين.يكون هناك هناية هلذا األمر وال يمكن أن يكون اإل

هو أن نصدق بأننا نستطيع.. بداية كل يشء هو هذا االعتقاد والتصديق بأننا نستطيع أن نقوم  

شعب من   وجدت هذه اإلرادة يفإذا    بالعمل.. وعندما يوجد هذا االعتقاد تتحقق اإلرادة..

ع  للعمل..  وهيبون  العمل  أجل  من  اجلميع  يقف  هذا الشعوب  نخرج  أن  جيب  حال  كل  ىل 

الذين  االعتقاد ]إننا ال نستطيع[ من أذهاننا وعىل اخلطباء والكتاب واالداريني يف االدارات 

الناس هبذا املوضوع.. وكام أهنم من خالل دعايتهم طيلة   يقنعوا  لدهيم معلومات عليهم أن 

 نتجه إىل الغرب أو الشامل  مل إذا    عدة مئات من السنوات أوجدوا هذه القناعة يف الرشق من أننا 

.. كان هذا اعتقادًا يعمل عىل ترسيخه الكتاب واخلطباء  يشء ننا ال نستطيع أن نقوم بإأو الرشق ف

نواياها احلسنة وكانت عقيدهتا   األمر رغم  تعتقد هبذا  الوقت.. وكان هناك جمموعة  ذلك  يف 

عالقة ورابطة مع أهنم من ذوي هكذا.. اآلن أيضًا الكثريون يعتقدون أننا جيب أن تكون لدينا 

النوايا احلسنة.. وكانت هناك جمموعة مرتبطة وعميلة هلؤالء من أجل إثارة هذه املسألة.. اآلن 

التي   أمريكا  أن  وهو  حيتمله  أحد  يكن  ومل  مستحياًل  يعد  كان  الذي  باليشء  دولة  قامت  وقد 

ري رغم كل الدعاية التي قامت  يت شعب صغأعندها كل يشء وهي القوة األوىل يف الدنيا تقريبًا ي

هذه   أمريكا،  ويطرد  وجهها  يف  ليقف  الشعب  هذا  يأيت  أوجدهتا،  التي  القيود  كل  ورغم  هبا 

القضية مل تكن بنظر الكثريين ممكنة.. أنا مل ألتق بشخص يقول )ممكنة(.. إما كان ساكتًا أو أنه 

أنه عندما أراد الشعب، حتقق ما  .  يقول غري ممكن. أراد الشعب شيئا إذا    أراده..حسنًا رأيتم 

 ( 1)  (فسيتحقق

اإلمام اخلامنئي حيتذي حذو أستاذه، فيذكر أن التطور التقني ال حيتاج إىل  وهكذا نجد  
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ما  لبعض  رسده  بعد  ـ  فيقول:  كافية،  ودافعية  صادقة،  نية  إىل  حاجته  بقدر  راعية  مؤسسات 

ر يف املجاالحصل من تطور يف إيران ـ: ) ق بسعٍي مجاعيى  إنى كلى هذا التطوى ت العلميىة مل يتحقى

فيها، ُوجدت جمموعة   منا  تقدى التي  القطاعات  العديد من  ، ففي  ة.. كالى نقطة خاصى شامل يف 

إىل   وصلت  وفجأة  ما،  جهٍة  من  الدعم  من  قدر  عىل  حصلت  استعدادات،  ذات  حريصة 

أريد ذكر اسمه ـ ال  الصديقة  الدول  قبل سنواٍت، جاء مسؤولو إحدى  هنا،  الذروة..  إىل  ـ  ا 

ـ وقد جنىدنا  دة ملوضوع خاصى ـ مثاًل للتكنولوجيا احليىة  إنىنا قد وضعنا ميزانيىًة حمدى لنا  وقالوا 

االستعداد   نتيجة  كان  حدث  ما  وإنَّ  األمر،  هذا  بمثل  نقم  مل  نحن  القضيىة..  هلذه  كلىه  البلد 

ر قد ظهر ونام كالورود يف  واالندفاع والرغبة املوجودة عند جمموعات خمتلفة، فأكثر هذه األمو

أحواضها، ومل حيدث أن جتنىدت الدولة بكاملها لنحصل عىل اخلاليا اجلذعية عىل سبيل املثال..  

، كان هناك جمموعة من الشباب من أصحاب االستعدادات واالهتامم تابعوا قضيىة اخلاليا   كالى

ف أصبحوا من املميىزين  اجلذعيىة، وحصلوا عىل دعٍم حمدود من زاوية ما، وفجأة الحظتم كي 

املختلفة.. فكلى هذه  النانو، وغريها من األبحاث  بتقنية  يتعلىق  العامل.. وهذا ما جرى فيام  يف 

األبحاث املتعلىقة بالصواريخ، سواء الصواريخ الفضائية أم األقامر االصطناعيىة أم الصواريخ 

غبة من قبل جمموعة، وبعد   العسكرية، كلى هذه األعامل قد بدأت انطالقًا من الشوق وامليل والرى

البلد ال هناية   ذلك شاهد اجلميع نتائجها.. أريد القول إنى االستعداد واالقتدار عىل مستوى 

م أكثر من ذلك بكثري  ( 1)  (له.. ونحن نستطيع أن نتقدى

ثم أشار إىل املراتب التي وصلها التطور العلمي والتقني يف إيران يف ذلك الوقت، أي  

ا عىل مستوى العامل اليوم ، فقال: )(2)م 2012سنة  فإنى إيران قد حلىت يف    ـ   2012ـ أي سنة   أمى
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 املعرفة، برويز كرمي، أن إيران من الدول الرائدة يف العامل يف جمال إنتاج العلوم والتكنولوجيا والتكنولوجيا، واالقتصاد القائم عىل
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ق ذلك؟ هذا ما تعلنه املراكز اإلحصائيىة املعتربة عىل   16املرتبة الـ   علميىًا، فهل هناك من يصدى

ة  م.. إىل املرتب  2018مستوى العامل.. ويف نفس الوقت، يتوقىع أحد املراكز أن تصل إيران عام  

ة إيران يف إنتاج  الرابعة علميىًا عىل مستوى العامل.. هكذا هي إمكانات البلد وقدراته.. إنى حصى

قه يف األيام الطبيعية،   % 2العلم اليوم هي  عىل مستوى العامل، أي ضعفا ما يمكن إليران أن حتقى

أم  هذه  كل  إنى   .. العلميى اإلنتاج  هذا  جمال  يف  ة  حصى من  حتوزه  أن  عليها  جيب  مميىزة  وما  وٌر 

ة   ( 1)(ومهمى

م املادي  وقال يف خطاب آخر يذكر رضورة ارتباط العمل واإلنتاج بالعلم: )  إنى التقدى

للبلد يعتمد بالدرجة األوىل عىل عنرصين: األول عنرص العلم، والثاين عنرص اإلنتاج.. فام مل  

م بالعلم ُيبَن اإلنتاج عىل ُوجد  إذا    يوجد العلم سُيخفق اإلنتاج.. فالبلد يتقدى العلم، ولكن مل 

أساسه يف تطوره وتكامله ونموه، فإنى البلد سيصاب باجلمود أيضًا.. لقد كان العيب يف جمال  

العمل يف عرص حكومة الطواغيت هو أنىنا مل نكن نمتلك العلم، وألننا مل نكن نمتلكه فلم يكن 

العلم أسس  عىل  يعتمد  ومتكامل  متطور  إنتاج  ميدان   هلذا   ..لدينا  إىل  نزل  عندما  العامَل  فإنى 

 

وأكد أنه وفًقا   .وتبادل النتائج العلمية أن إيران من الدول الرائدة يف العامل يف جمال إنتاج العلوم والتكنولوجيا وتبادل النتائج العلمية

إىل املركز اخلامس عرش يف    2005يف العامل يف اإلنتاج العلمي يف عام    52ة، صعدت ايران من املرتبة  لقواعد البيانات العلمية العاملي

ويف معظم املجاالت كام حتتل العلوم والتكنولوجيا الناشئة واملتقاربة املرتبة األوىل يف املنطقة ؛ أي أهنا حتتل املرتبة األوىل  2019عام 

يعتمد هذا   .والفضاء واخلاليا اجلذعية والفيزياء والكيمياء والعديد من العلوم األساسية األخرىيف علم البايو )األحياء( والنانو  

ونوه كرمي أنه يف العلوم املذكورة أعاله ،   .عىل كل من قواعد البيانات العلمية الدولية وميداليات شباب إيران عىل املرسح العاملي

وجاءت النانو يف املرتبة الرابعة و البايو السابعة والفضاء يف املرتبة التاسعة واخلاليا اجلذعية يف املرتبة   .يف العامل  10لدينا مرتبة أقل من  

 . املنتجات والتقنيات وبراءات االخرتاع العلميةوتتمتع إيران اإلسالمية بتصنيفات عاملية يف كل من إنتاج العلوم وتوريد  .السادسة

وأضاف بأنه يف مؤرشات االبتكار التي تعد من املؤرشات الرئيسية يف إنتاج األعامل العلمية والتكنولوجية، حصلنا عىل تصنيفات 

إىل املرتبة   2014تكار يف عام  يف مؤرش االب   120، فقد ارتفع مؤرش االبتكار العاملي من    GIIجيدة يف السنوات األخرية، وفقا لتقرير  

 . 1909373( رمز اخلرب 2018يف عام  61
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رت، أما نحن  ة آسيا التي جاءت إىل هذا امليدان متأخرة عن أوروبا تطوى الصناعة تطور.. قارى

أردنا أن نجرب ما إذا    وبسبب حكومة هؤالء الطواغيت وغريها من األسباب بقينا متأخرين..

قى   ك يف هذا االجتاه وحقى الكثري ـ فعلينا أن نويل اهتاممًا للعلم  فات ـ ونحن نريد، وشعبنا قد حترى

فيجب ة   واإلنتاج..  ولعدى احلديثة..  باملناهج  األبحاث  مراكز  يف  العلم،  مراكز  ويف  املتابعة 

م العلمي واإلنتاج العلمي   سنوات وأنا أؤكد عىل قضية العلم، واحلمد هلل فإنى عجالت التقدى

العنرص    رع، فنحن ال زلنا يف أول الطريق..قد انطلقت يف البلد، ال شك بأن هذا ينبغي أن يتسا 

يتمتىع باألولوية.. فالبلد غري   الزراعة  أو  الصناعة  الثاين هو اإلنتاج.. اإلنتاج، سواء يف جمال 

املنتج سُيبتىل بالتبعية شاء أم أبى، ولو كان كل هذا النفط والغاز يف العامل موجودًا حتت أرضنا 

أنكم ترون بعض الدول التي حتتوي عىل ثروات هائلة من املعادن ويف آبارنا فإنه لن ينفعنا، مثلام  

يعيشون  م  فإهنى ـ ومع ذلك  والنادرة  النفيسة  املعادن  أو  الطاقة،  ثروات  ـ سواء كانت  وغريها 

م اإلنتاج يف   عيشة مأساوية فوق تلك األرض املليئة بكل تلك الكنوز الباطنية.. ينبغي أن يتقدى

الق اإلنتاج  وخصوصًا  والتجر البلد  العلمية  املهارات  عىل  واملعتمد  العلم  عىل  وهذا يائم  بية، 

وبذل   األمور  بتنظيم  تقوم  أن  وعليها  الدولة،  بيد  وإدارته  العمل،  ورب  العامل  بيد  األمر 

والتي قمنا بإبالغها جلميع األجهزة احلكومية    44اجلهد.. هذه السياسات املطروحة يف املادة  

ة سنوات،   يمكن أن تؤدي الدور املطلوب، غاية األمر أنىه يلزم من ذلك والترشيعية قبل عدى

ي فيها   (1)(منتهى الدقة والتحرى

فقال:   ذلك،  دون  حتول  التي  العراقيل  كل  بإزاحة  االهتامم  إىل  املسؤولني  دعا  ثم 

أن ) جيب  التنفيذ  مرحلة  عىل  يرشفون  والذين  والسياسيون  السياسات  وواضعو  املخططون 

عندها فإن العامل ورب العمل جيب أن يسعيا بإخالص كامل    االجتاه ويعملوا.. يتحركوا هبذا  
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بالبال م  بأننا   دللتقدى شك  ال  األعزاء!  أهيا  متأخرون  نحن  عملهام..  نتاج  خالل  قارنىا إذا    من 

مني جدًا.. ففي مرحلة الطاغوت كنا بحاجة إىل األجانب   عرصنا بعرص الطاغوت نكون متقدى

م وجزء  قطعة  أصغر  املصانع يف  كانت  والصناعات..  واملصانع  واآلالت  اإلنتاج  جمموعة  ن 

م وال كيف  .  . %100ُتنتج، وكانت صناعات جتميعية وتابعة لألجانب   فام كنىا نعرف كيف نصمى

ى   نصنع، وال نعرف العنارص الالزمة.. كان علينا أن نأخذ كل يشء من اآلخرين، وكنا نرتجى

ة والقدر ة حتت سلطتهم من أجل احلصول  وندفع النقد واملال والعزى ة السياسية ونصبح بعد مدى

ر اخلدمات الفنىية.. إن بلدكم اليوم ُيعدى من أبرز   عىل األشياء.. واليوم فإن شعب إيران يصدى

فأين هذا . البالد ويف املرتبة األعىل عىل صعيد بناء السدود وحمطات الطاقة عىل مستوى العامل. 

تقومون هبا ـ األعامل الصناعية، اخلدمات الصناعية، واخلدمات   وأين ذاك! اليوم األعامل التي 

الفنىية ـ هلا زبائن يف الكثري من الدول.. وأنتم اآلن تقومون بتأسيس خطوط اإلنتاج يف الكثري  

من دول العامل.. هذا الكالم مل يكن له أي معنًى من األساس يف زمن الطاغوت، أن نذهب إىل  

نًا تكون دولة نفطية عامرة بالثروات، ثم يتم إحداث خطوط إنتاج دولة مكتظة بالسكان، أحيا 

فيها، ونقوم أيضًا باإلنتاج الصناعي..! مل يكن ملثل هذه الكلامت معنًى يف األصل، ولكنه قد 

منا كثريًا، أما ما يناسب شأن الشعب اإليراين،  .  حتقق اليوم. هلذا فإنىنا بالنسبة إىل املايض قد تقدى

هو من لوازم إرثنا التارخيي، وبالنسبة ملا ينبغي أن تكون عليه إيران ضمن جمموع وبالنسبة ملا  

م.. وهذا ما حيتاج إىل الكثري من العمل.. وإنى ما  دول العامل، فنحن متأخرون، وعلينا أن نتقدى

تنا يف أن نرفع هذا العائق من   ة املضاعفة ألجل هذا.. فال ينبغي أن تنحرص مهى أذكره حول اهلمى

ة.أما  ة املضاعفة.. وهذا ال  .  منا ـ فهذا ليس بيشء ـ بل ينبغي أن نصل إىل أعىل القمى هذه هي اهلمى

ق بالكالم وباالستحسان والتعليق، بل إنى هذا حيدث بالنزول إىل   ان، فهو ال يتحقى ق باملجى يتحقى

ومص ومهندسني  الً  عامى اجلميع  عىل  للكلمة..  احلقيقي  باملعنى  واالبتكار  العمل  ممني  ميدان 

العلمية،   الناحية  من  العمل  هذا  يدعمون  والذين  والدراسات  األبحاث  مراكز  يف  وباحثني 
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لتصبح  مهمهم  يضاعفوا  أن  اجلميع  عىل  الدولة،  يف  ومسؤولني  باملال  وداعمني  ومسؤولني 

 (1) (أضعافًا مضاعفة، وهذا ما يمكن أن حيدث 

حت  بام  االكتفاء  وعدم  الوسع،  يف  ما  كل  بذل  إىل  دعا  )ثم  فقال:  أمهيته،  مع  إنى  قق 

استعداداتنا، فردًا فردًا، هي أكثر بكثري من استعدادات غرينا أعزائي! قد ُيطلب من اإلنسان 

عندما  أحيانًا  ولكنكم  عقالئيًا،  ليس  وهذا  فردًا،  فردًا  قدرته  خالف  بعمٍل  يقوم  أن  أحيانًا 

أنه يمك ترون  بنيته وتنظرون إىل عضالته  أن يكون مصارعًا من تنظرون إىل شاب وترون  ن 

الدرجة األوىل، أو أنه يمكن أن يكون رياضيًا من الطراز األول، حيث يمكن أن يصبح نجاًم 

يف هذا العمل، فتقولون: أهيا السيد إذهب واسَع.. وهذا خيتلف عن الرجل الضعيف الذي 

إيران يشبه    إنى شعب.  يامرس الرياضة ملدة عرشين سنة فإنه ال يمكن أن يصبح مصارعًا جيدًا. 

ة،   القمى إىل  يصل  فإنه  املطلوب  اجلهد  ببذل  قام  فلو  القوية  البنية  ولديه  االستعداد  ملؤه  شابًا 

ويصبح مشهورًا.. وهذا حال الشعب يف إيران، وقد أظهر مثل هذا األمر.. فليس هذا األمر  

ا وقائع اتضحت لنا بلحاظ املتابعة واملعلومات، وقد بيى  نت لنا جتربة هذه ادىعاء أو شعارًا، إهنى

إنى الشعب الذي ال حيصل عىل عون .  السنوات الثالثني هذا األمر كالشمس يف رابعة النهار. 

من أحد وُتغلق بوجهه أبواب املنتوجات الصناعية والتقنيات املتطورة ثمى يتمكن من تصنيع  

كون الطاقة  اجليل الثاين والثالث والرابع من الطارد املركزي، سيدهش كل أولئك الذين يمتل

النووية والتصنيع النووي يف العامل، هؤالء من أين تعلىموا هذا؟ هذا الشعب الذي مل ُيعنه أحد 

اخلاليا   بواسطة  حيوان  استنساخ  من  ن  يتمكى أنىه  فريون  ينظرون  فجأة  احلياة،  علوم  جمال  يف 

من بني مجيع    اجلذعية.. ففي هذا العامل كم هي الدول التي متتلك هذا؟ ثامن أو تسع أو عرش.. 

ـ عىل سبيل   العرشين  املرتبة  الدولة( من  تنتقل )هذه  عني فجأة  املدى الدول؟ وكل هؤالء  هذه 
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الفرض ـ إىل املرتبة الثامنة.. ما معنى هذا؟ أال حيكي ذلك عن االستعداد االستثنائي؟ يف بداية  

ه واستعملوه  احلرب، مل نكن نعلم ما هي األر يب جي، هؤالء الذين كانوا يف احلرب شاهدو

كثريًا ـ ومل نكن نمتلك منها شيئًا ومل نكن نعلم ما هي ومل يكن من أسلحتنا العسكرية، واآلن  

يل، صاروخًا فضائيًا،   ة سنوات ومع احلظر، ها هو بلدنا يصنع صاروخ سجى وبعد مرور عدى

العامل كله وينظر مندهشًا. أنكروا، وقالوا هذا هذيان وكذب فإنى .  فيقف  البداية  إيران ال    يف 

يمكنها ذلك، وفيام بعد رأوا أن األمر ليس كام متنوا.. ويف مجيع القطاعات األمر كذلك.. فامذا 

واإل باالستعداد  ميلء  الشباب  هذا  أن  يعني  هذا  األمور؟  هذه  الشعب  تعني  هذا  مكانيات، 

وجيب  وواعدة..  عالية  قيمة  ذات  اإلنسانية  الطاقات  هذه  هائلة..  استعدادات  عىل    حيتوي 

االستفادة من هذا األمر.. نحن قادرون.. واهلمة املضاعفة تعني أن نوصل هذا االستعداد إىل  

 ( 1)  (عامل الفعل

ثم ختم خطابه بالدعوة لالستعانة باهلل واللجوء إليه يف كل أمر، كام هي العادة يف خطب  

إنى سندنا زات: )قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية وخاصة تلك التي يذكرون فيها ما تم من منج 

هو األلطاف اإلهلية واعتامدنا عىل التوفيقات اإلهلية.. نستند إىل ذلك اإليامن الذي أرشنا إليه يف  

ر يف قلوبكم وقلوب أفراد شعب إيران.. وعندما يكون هذا  ل وجتذى ق وتأصى البداية والذي تعمى

ِذيَن آَمُنوا  ﴿يكون  الدعم موجودًا ويسعى اإلنسان ويبذل طاقته يف ميدان العمل، عندها   إِنَّ الَّ

َجنَّاُت   هَلُْم  احِلَاِت  ، فذاك هو إيامنكم وهذا هو العمل الصالح..  [ 8]لقامن:    ﴾النَِّعيمِ َوَعِمُلوا الصَّ

وكل تلك الوعود احلسنة التي ُأعطيت يف القرآن للمؤمن الذي يعمل الصاحلات من النرص يف  

ة  ب إىل اهلل تعاىل، والرفعة والعزى الدنيا والفالح والنجاح يف عامل املعنويات وعامل اآلخرة، والتقرى

عًا نتاجات ذلك اإليامن والعمل الصالح.. وعلينا أن والفالح يف الدنيا واآلخرة، إن هذه مجي
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م عىل هذا الطريق  ( 1)  (نتقدى
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 والفنون   الثقافة  احلضارة اإلسالمية اجلديدة وقيم  

الكربى  التاسع  الركن   األركان  اجلديدةمن  اإلسالمية  احلضارة  منها  تتشكل  ـ    التي 

ة والفنون[، وهي من القيم املهمة التي  الثقاف  ]قيم   بحسب رؤية قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ـ 

 روعيت قبل انتصار الثورة اإلسالمية وبعدها، وذلك من جهتني: 

ـ كون التبعية الثقافية وانحالل الفنون من األسباب الكربى التي دفعت الشعب    أوال

نتامء  اإليراين إىل الثورة عىل الشاه، ذلك أنه حاول أن خيرج إيران من انتامئها اإلسالمي إىل اال

 للحضارة الغربية احلديثة، أو احلضارة الفارسية القديمة. 

نظام    ثانيا  تغيري  إىل  هتدف  سياسية  ثورة  جمرد  ليست  اإليرانية،  اإلسالمية  الثورة  أن  ـ 

احلكم، وإنام هي ثورة شاملة تبدأ بالفكر والثقافة وتنتهي إىل كل شؤون الدولة، وهلذا نرى قادة  

ية بسبب إدراكهم ألمهية الثقافة والفنون، دعوا إىل ثورة فيهام، بحيث  الثورة اإلسالمية اإليران

 تتحوالن إىل أدوات ووسائل لنرش القيم احلضارية اجلديدة. 

وبذلك يمكن تقسيم أحاديث وبيانات وخطب قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية يف هذا  

 اجلانب إىل ثالثة أقسام: 

الثقافية التي كانت يف عهد الشاه، أو حصلت  ـ دعوهتم إىل مواجهة االنحرافات    أوال

 بعده، وذلك ألجل حتصيل االستقالل الثقايف الذي ال يتم االستقالل السياس من دونه. 

ـ دعوهتم لوضع البدائل، وحضهم عىل اإلبداع الثقايف ، مع االلتزام بالقيم واملعايري    ثانيا 

 اإلسالمية. 

الفني،  ثالثا  املجال  يف  لإلبداع  كل    ـ دعوهتم  من  املجتمع  حتصني  يف  ولدوره  ألمهيته، 

 املؤامرات التي تستهدف قيمه وأصالته. 

 وسنذكر نامذج عن أحاديثهم يف هذه اجلوانب. 
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 أوال ـ الدعوة للحصانة الثقافية: 

وهي من النواحي املهمة التي يراعيها قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية عند حديثهم عن  

أحاديثهم   مثل  اجلوانب،  لوضع هذه  بالدعوة  فيها  يكتفون  ال  والتي  األخرى،  اجلوانب  يف 

 البدائل، وإنام يدعون قبلها إىل التحصن من كل املؤامرات ومكايد األعداء التي ال تتوقف. 

ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف بعض خطبه إبان الثورةـ  وهو يربر أسباهبا  

ن هذه الثقافة ثقافة استعامرية، يعني ثقافة مزيفة  أنرى  اه ـ  ـ ثقافة الشعندما ننظر إىل ثقافته  ـ: )

ن لديه مهمة كلف  إجل وطني(، وقد صدق فأ فقد نرش كتابًا عنوانه )مهمة من    .. أمر بنرشها 

فساد أبناء الشعب وإبقاء البالد متخلفة، كي ال تنمو  أي إن الشاه مكلف من قبل أمريكا إل  ..هبا 

 (1)   (وتسأهلا ما هي دعواك؟!أمريكا مام أطبقة الشباب وال تقف 

يف عهد رضا شاه، وكم هو حسن  وقال يف خطاب آخر بعد انتصار الثورة اإلسالمية: )

بكل جرأة دون أن   أنكم مل تشهدوه، كانت الصحف واملجالت تيسء إىل الرسول األكرم  

أحد  عليها  واملثقف   .. يرد  والكتىاب  الشعراء  مجيعًا،  جهودهم  تظافرت  إىل  لقد  لإلساءة  ون، 

اإلسالم وقمعه.. وبطبيعة احلال كانت هناك استثناءات، غري أن هؤالء كانوا أقلية ومل يتمكنوا  

هبؤالء   يومذاك  واملجالت  الصحافة  فعلته  الذي  ما  يعلم  وحده  اهلل  شيئًا..  يفعلوا  أن  من 

صاء اإلسالم عن الشباب.. فدور السينام واملسارح والفنون كانت تعمل جنبًا إىل جنب معًا إلق 

مرسح األحداث واملجيء بأمريكا.. غري أن اهلل تعاىل تلطف علينا ورمحنا ومنى علينا بكل هذا 

التحول.. وما دام اإليامن موجودًا فإن هذا التحول قائم ومستمر.. فال ختافوا شيئًا.. فالذي 

ون من أجل اهلل تعاىل،  خياف اهلل جيب أن ال خيشى أحدًا.. إن الفارق بينكم وبينهم هو أنكم تعمل

جتاهدون يف سبيل اهلل.. يف حني مل يكن هناك ذكر هلل يومئذ.. وانام املنطق الذي كان سائدًا هو:  
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اجلاللة..  صاحب  وأمر  اجلاللة،  صاحب  يرصخون    قال  كانوا  الذين  هم  الدين  علامء  إن 

إليامن وقدرته الفائقة  برضورة تعزيز اإلسالم وتقوية إيامن الشعب، ألهنم كانوا واثقني من قوة ا

نفسكم.. إن أمثال هؤالء الشباب املوجودين هنا اآلن،  أعىل خلق املعجزات.. وقد ملستم ذلك ب

كان أمثاهلم يف السابق أيضًا، ولكن ماذا كان حيدث آنذاك؟ فعندما كنت تسري يف الشارع كنت  

ائدة.. عندما كنت تسري  جتد مظاهر الفساد يف كل مكان، ألن الثقافة األجنبية هي التي كانت س

يف الشارع كنت ترى حمالت بيع اخلمور والنساء شبه العاريات يف كل خطوة.. وال شك أنكم  

تعلمون ما الذي كان جيري يف املدارس واجلامعات.. لقد كانت جدران اجلامعة تضج باإلساءة 

امل  الثورة حينام كانت اجلامعة يف قبضة  الكريم.. حتى بعد  نافقني وأمثاهلم،  لإلسالم والقرآن 

كان يساء إىل اإلسالم من عىل جدران اجلامعة.. فعندما يكون احلال يوجب علينا أن نأكل ما 

تقدمه لنا أمريكا وننفذ كل ما ختططه لنا، ونغمض عيوننا وأسامعنا حتى ال نرى وال نسمع،  

  (1) (فمن الطبيعي أن حيصل كل هذا الذي شاهدناه وسمعناه

مهام يكن فالذي يصنع  افة ودورها يف تصحيح كل األوضاع، فقال: )ثم بني أمهية الثق

مناهج  والبلد، هو  للشعب  نافعة  اجلامعة  الذي جيعل من  إن  السليمة..  الثقافة  الشعوب هو 

اجلامعة وليس الدراسة.. فالصناعة بمعزل عن اإليامن جتلب الفساد.. العلم بدون إيامن جيلب  

ونًا باإليامن فسوف يقود البلد إىل اهلاوية وإىل التبعية.. فام  الفساد.. فإذا مل يكن التخصص مقر

الذي فعله كل هؤالء املتخصصني الذين كانوا يف العهد البائد، هلذا الشعب سوى ختلفه وتبعيته  

حتى أصبح كل يشء لديه يضج بالتبعية.. لقد ضحكوا عىل الذقون وأهلوا شبابنا وساقوهم إىل  

لد ألعوبة وضحكوا عىل شعبنا مدعني أهنم يريدون أن يقودوه إىل  الفساد.. لقد جعلوا من الب

نام عملوا  إطاعهم الشعب، فإنه مل ير خيال احلضارة وحسب وأأبواب احلضارة الكربى.. وملا  
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عىل انحطاطه حتى أصبح كل يشء لدينا رهنًا لآلخرين.. لقد استولوا عىل ثرواتنا وهنبوا البنوك 

مدينون للبنوك بمبالغ طائلة.. كل ذلك ألن الثقافة مل تكن ثقافة   وهربوا.. إن هؤالء اهلاربني

إيامنية مل يكن اإليامن سائدًا يف املجتمع، مل يكن اإليامن يف السوق والشارع واجلامعة.. كل الذي 

كانوا يقدرون عليه هو ممارسة املزيد من الكبت والقمع إزاء من يتوجسون منهم خوفًا.. وقد 

الطبقة العلامئية عن أداء مهامها، غري أهنم عجزوا عن ذلك.. حتى أهنم    حاولوا كثريًا حرف

الكبار يف عهد  الدين  العديد من علامء  قتل  عرضوهم للقتل واألرس والنفي والسجن.. فقد 

مهملة..   نائية  أماكن  يف  وحجزوهم  مدهنم  من  آخرين  وهجروا  شاه..  علامء  أ رضا  خرجوا 

أما أ إىل  ونفوهم  موطنهم  من  إىل  ذربيجان  هبم  وجاؤوا  مشهد  علامء  اعتقلوا  كام  نائية..  كن 

بمغادرة منزله، كان جالسًا   له  يكن يسمح  مل  الذي  الكبار،  العلامء  أحد  رأيت  طهران.. وقد 

الناس يغدون ويروحون دون أن جيرؤ أحد عىل إلقاء التحية عليه..    يعتمر )القلنسوة( وكان

د أفراد الرشطة ذاهبًا به إىل املحكمة، وقد قتلوه  يقوده أح  كذلك كان أحد علامء مشهد املرموقني 

 (1) (يف النهاية 

( فقال:  املزري،  الوضع  ذلك  كل  أسباب  بني  مل  ثم  فلامذا  نفسه،  الشعب  هو  الشعب 

يعرتض أو حيتج؟ ألن الثقافة األجنبية مل تكن تسمح بذلك.. فالشاب عندما كان يفتح عينيه  

.. وينظر إىل الصحف فريى سيل الشتائم  باالنحرافات األخالقية ينظر إىل املجلة فرياها حافلة 

الصغر عىل كراهية اإلسالم، وعىل   ضد املعمم أو اإلسالم وما إىل ذلك.. لقد ربىوا األطفال منذ

معاداة الوطن، وعىل انعدام اإليامن.. وقد تلطف اهلل تبارك وتعاىل هبذا الشعب املظلوم، رغم  

أن األحالم التي كان خيطط هلا هؤالء كلها كانت عىل هذا النمط.. يكفي أن تنظروا إىل إحدى 

، وهي زواج أحد أبناء اجلنراالت من قضاياهم التي أرادوا أن يروجوا هلا يف السنوات األخرية
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آخر.. زواج ولد من ولد.. هذه من القضايا التي فتحوا باهبا، ولو أهنم أمهلوا قلياًل لعملوا عىل 

 ( 1) (تروجيها، مثلام حصل يف بعض املناطق األخرى

يف الوقت  الب الثقايف املرتبطة باللغة: )وقال يف خطاب آخر يذكر بعض مظاهر االست

نرى  باللغة    الذي  كلامت  ببضع  هيتموا  وراحوا  وهجروها  لغتهم  عن  ختلوا  ممن  البعض 

ذا مل  إ صلية.. ومكانية توضيح نفس ذلك املوضوع بلغتهم األإ نجليزية يف كتاب ما، رغم  اإل

هنم يعتربونه كتابًا ال قيمة له.. فأولئك كانوا  إجنبية، فأيكن الكتاب حيوي عدة مصطلحات  

امله بأيدهيم يصيغونه ويشكلونه وفقًا لرغباهتم.. وقد شاهدتم  ن يكون وجودنا بكأيريدون  

دوية ومراكز بيع الكتب وغريها لوحات والفتات املحالت التي هي يف الغالب ملراكز بيع األ 

 ( صيلةجبارنا عىل نسيان وجتاهل ثقافتنا األإرادوا  أهنم جنبية، وكل ذلك ألأ حتمل أسامء 

.. كام هرب  إىل العودة إىل الثقافة الفارسية القديمة ـ ) وقال ـ يذكر أولئك الذين دعوا  

عدد آخر من اإلسالم حتت اسم ثقافة تاريخ إيران، حيث كان كالم بعضهم ممن اجتمعوا يف  

جسادنا صوب كعبة العرب  أننا علينا التوجه بأاخلارج قبل وقت ليس بالبعيد مما يثري العجب  

خذنا من العرب  أذا  إني وجوهنا صوب هذه القبلة، و سبع عرشة مرة يف اليوم ونقيم الصالة مول

 ( ثقافة إيران لن يبقى هلم سوى اجلمل 

ذهان وعقول اإليرانيني ومنذ نعومة  أيف املايض زرعوا يف  وقال ـ يذكر دعاة التغريب ـ: ) 

وأ أوروبا،  من  ويأخذوه  يشء  كل  يتعلموا  بأن  مستندة  أظفارهم  اإلنسانية  القيم  إىل  أن  كثر 

 ( قدامنا أمخص أ جنبية من رأسنا إىل طبع باألفكار والثقافة األالتغرب والت

( بقوله:  مجيعا  هؤالء  عىل  رد  يكلفوا  ثم  ال  السادة  وأهؤالء  باجللوس  جراء  إ نفسهم 

نواحي   يف خمتلف  الثقافات  وبقية  اإلسالمية  الثقافة  بني  املوجودة  الفروقات  ومعرفة  املقارنة 
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ال يعني ذلك  أنه انترش عىل يد العرب، ولفة اإلسالم ألن علينا خما أاحلياة.. ويدرسون فكرة هل  

الذي يريد األ العرقي  التعصب  وروبيون من خالله جرنا لالستعامر واالستعباد وزرع نفس 

 ( 1)(بذور التفرقة والشقاق بني طوائف العرب والعجم واالتراك؟

ل ختدير  وقال يف خطاب آخر يذكر استغالل النظام االستبدادي السابق للفنون من أج

( الشباب:  وخصوصا  فعندما الشعب،  الغناء،  الشباب  عقول  ختدر  التي  األشياء  مجلة  من 

يتعرض عقل الشاب للغناء طوال الوقت فإنه يصبح غري العقل الطبيعي الذي جيب أن يفكر  

  إىل أمور   بجدية، ويبدأ بتوجيه صاحبه   األموربجدية، ويصبح غري قادر عىل التفكري ب  األمورب

 ماشاء اهلل وحتى أن بعضها الزال موجوداً إىل    وعددها ـ    هذه الوسائل التي أعدوها   كل  ، أخرى

ب  بعادإ  أجل  كانت منـ   بمقدراهتم، وإهلاهم  التحكم  يتسنى هلم  أمور أخرى  الناس عن  كي 

  جر الشباب   أجل  وكل ذلك كان قد تم التخطيط له بدقة ومل يأت اعتباطًا، من  ، حتقيق مطامعهم

 ( 2)  (الفساد والرذيلةإىل 

التي يتلذذ    األمورالغناء من  وشبه ما يفعله اإلعالم يف ذلك بام تفعله املخدرات، فقال: )

اهلزلية  إىل    من اجلدية يف العمل   اإلنسانحسب طبعه، ولكنه عىل كل حال خيرج    إنسان هبا كل  

إىل    وعادة ماكان يستمعـ    والالمباالة، والشاب الذي اعتاد أن يقيض يومه وهو يستمع للغناء

دون أن يعري مسائل احلياة اليومية أي أمهية، فإنه سيعتاد  ـ    والتلفزيون  ذاعة هذا الغناء من اإل 

نه يف ذلك كالذي وشأ  ،احلياة اجلادة  أموربال مباالة وسيصبح غافاًل عن    األمورعىل التعامل مع  

فالذين يتعاطون املخدرات اليمكنهم أن يكونوا جادين واليمكنهم    ،يتعاطى املخدرات متاماً 

عقل   جيعل  فالغناء  السياسية،  باملسائل  الشهوات    اإلنسانالتفكري  التفكريبغري  عن  عاجزًا 
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اإل  ، احليوانية السبب فقد أرصوا عىل أن تكون  وا   ذاعة وهلذا  ملجالت  والتلفزيون والصحافة 

حرف  إىل    مع بعضها وتؤدي   األمورودور السينام واملرسح عىل هذا النحو، حتى جتتمع هذه  

من    أبناءاهتاممات   أمور  احليوية  األمور الشعب  بحياهتم،    إىل  عالقة  أي  هلا  ليس  فرعية 

 (1) (هنب ثروات البالد إىل  وينرصفون هم 

[، (2)الناتو الثقايفبل يطلق عليه ]الغزو الثقايف،  وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي حيذر من  

قبل عدة سنوات، طرحنا ويرد عىل دعاة االنفتاح الذين ينكرون ذلك، ومن أقواله يف ذلك: ) 

بحث الغزو الثقايف هذا، وأنكر بعضهم أصل وجود هذا الغزو، قالوا: أي غزو؟ ثم شاهدوا 

ت العديد من البلدان فيام بعد وبشكل تدرجيي أنىه ليس نحن فقط من يقول ذلك، فقد طرح

حت بأنى الغربيىني يقومون بغزو ثقايف ضدنا  الثقايف، ورصى ثم بعد   .. غري الغربية مسألة الغزو 

ال  ..  ذلك، ظهر أنى األوروبيني أنفسهم صاروا يقولون أيًضا أنى أمريكا تقوم بغزو ثقايف ضدنا 

األمري األفالم  أنى  من  األوروبيون  قاله  ما  وقرأتم  شاهدتم  أنكم  األمريكيىة  بدى  والكتب  كيىة، 

ثقافتنا  عىل  وتؤثر  ثقافًيا  كانوا   ..تغزونا  ممن  الكثريين  فإنى  اآلخرين،  اعرتاف  وبربكة  وأخرًيا 

موجود..   واقع  هو  الثقايف  الغزو  إنى  بوجودها..  واعرتفوا  كالمنا  قبلوا  املسألة  هذه  ينكرون 

آلالف، منتهى األمر، أودى أن أحتاط  وحالًيا فإنى املئات ـ  أنا أقول اآلن املئات، ويمكن قول ا

قلياًل يف جمال اإلحصاءات، فأقول املئات  ـ  من وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واألنرتنتية  

إيران استهداف  تعمل اآلن عىل  العامل،  إيران  ..واملكتوبة يف  يقومون   ..اهلدف هو  م  أهنى ليس 
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أنى  فيها،  املطلوب فحسب، هناك حالة تفرتضون  البلد بعملهم  تلفاز  أو  الفالين  البلد  إذاعة   

ون براجمًا   الفالين يقومان بعملهام كاملعتاد، كال، ليس األمر كذلك.. األصل أنى هدفهم هنا، يعدى

باللغة الفارسية ثم يالئموهنا مع وقت استامع الناطقني باللغة الفارسية، يرصدون قضايانا وبناًء  

لو واملحتويات  املواضيع  خيتارون  أهنا  عليها،  جًدا  الواضح  من  وبالتايل  اإلعالمية،  سيلتهم 

حون   (1)   ( بذلك، وال ينكرونه تستهدف إيران.. هم أنفسهم يرصى

الغزو الثقايف حقيقة موجودة  ثم ذكر نامذج عن وسائلهم وأساليبهم يف ذلك، فقال: )

باب والفتيان وحتى األطف ال.. وإنى  يريدون التأثري عىل ذهن شعبنا وعىل سلوك شعبنا، من الشى

هي   البلد  إىل  ُتستورد  التي  والدمى  األلعاب  األمور،  هذه  مجلة  من  هي  األنرتنيتية  األلعاب 

كذلك أيًضا، وكم حترَسُت عىل موضوع إنتاج ألعاب ودًمى حملية جذابة وهادفة، مطالًبا بعض  

اخُتذ يف   قراًرا قد  أنى هناك  العمل، واحلمد هلل، يظهر  يتابعوا هذا  بأن  هذا املجال..  املسؤولني 

عملًيا.. ذ  ُينفى حتى  القرار  هذا  أيًضا  أنتم  تابعوا  اهلل  إن شاء  أصدقاؤنا يف    واآلن،  قام  حسٌن، 

البداية، ثارت ثائرة  الناشطة بصناعة دًمى جيدة، كانت نوعيتها جيدة، يف  احدى املؤسسات 

  [ باريب]ى يف مواجهة  اجلهة املقابلة ـ  أي املخالفون األجانب  ـ  بأنى هؤالء قد صنعوا هذه الدم

وأمثاهلا، ولكنىها مل تصل إىل اهلدف املنشود.. أنا قلت هلم: إنى مشكلة عملكم هي أنكم قد جئتم  

وأحرضتم إىل األسواق دمية بنت وصبي باالسم الفالين، لكن أوالدنا مل يكونوا يعرفون هذه 

ا دمية  ، فهذا ما نعن[ملف ثقايف مرفق]الدمى باألصل  ـ  الحظوا، حني نقول   يه  ـ  حسٌن، إهنى

يعرف   عندنا  الولد  أنى  واحلال  العنكبوت]فقط،  الوطواط ]ويعرف    [ الرجل  حيث    [الرجل 

والولد قد شاهد هذه األفالم، فيام بعد   ،ُأنتجت عرشة أو عرشون فيلاًم عن هذه الشخصيات 

شرتوا يل هذه،  عندما يشاهد هذه الدمية التي كانت يف الفيلم، يف املتجر، سيقول ألبيه وأمه: ا

 

 . 649، ص 2013 خطابات اإلمام اخلامنئي(  1) 



500 

 

فهو يعرف هذه الدمية، هذا هو املرفق الثقايف.. كان عليكم، عندما صنعتم هذه الدمية، إضافًة 

إىل اللعبة نفسها، أن تنتجوا عرشة أو عرشين فيلاًم لألطفال، للتعريف والرتويج هلذه اللعبة بني  

ُتع  مل  عندما  ولكن،  بأنفسهم..  فسيشرتوهنا  معروفة  تصبح  حني  إىل  األطفال،  تنزل  ومل  ف  رى

ا  ض لإلفالس األسواق فإهنى  (1) (تتعرى

ومن نامذج الغزو الثقايف التي ذكرها اإلمام اخلامنئي، وحذر منها، استغالل تعليم اللغة  

لقد راج حالًيا تعلم اللغة اإلنكليزية  ـ  خاصة  األجنبية لنرش الثقافة الغربية، يقول يف ذلك: )

األخرى أقل منها بكثري ـ  بحيث يتم افتتاح الكثري من املعاهد   اإلنكليزية لكن حالًيا، اللغات 

إعدادها  تمى  والتي  اإلنكليزية،  اللغة  تعليم  كتب  كل  تعليم،  مراكز  يوجد  حسن،  واملراكز.. 

العيش   أسلوب  الغربية،  احلياة  لنمط  ناقلة  هي  ومؤثىرة،  جديدة  وبأساليب  متقن  بشكل 

انا وشابىنا هذه الكتب، فإنىه ال يتعلىم اللغة فقط،  اإلنكليزي.. حسن، عندما يدرس ولدنا، فت

حتى إنىه من املمكن أن ينسى تلك اللغة، لكن أكثر ما يرتك أثًرا فيه هو ذلك االنطباع والتأثري  

م يقومون  الذي حيصل عند قراءة هذا الكتاب، عن نمط احلياة الغربية، فهذا يبقى وال يزول، إهنى

 ( 2)  (حالًيا هبذه األعامل

أن  وه إىل  دائام  ينبه  هجوميىةو  الغرب  التمكني  ثقافة  من  نوع  تقليدها  فإن  ولذلك؛   ،

( قوله:  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  الثقايف،  التي  لالستعامر  ول  للدى بالنىسبة  الغرب  تقليد  إنى 

ذلك  يف  بام  والفاجعة،  بالرضر  إالى  عليها  يعد  مل  به،  وعملت  لنفسها  التقليد  استحسنت هذا 

ول التي وصل  ت بحسب الظاهر إىل الصناعات واالخرتاعات والثروة لكنىها كانت مقلىدة..  الدى

والسبب هو أنى ثقافة الغرب هي ثقافة هجوميىة.. هذه الثقافة هي ثقافٌة إلبادة الثقافات.. فأينام 
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أبادوا الغربيىون  الشعوب    جاء  تاريخ  وا  املحلىيىة، واجتثىوا األسس االجتامعيىة، وغريى الثقافات 

إىل  ولغاهت املحليىة  الناس  لغة  لوا  بدى اإلنكليز  أينام حلى  استطاعوا..  ما  )خطوطها(  وحروفها  ا 

ة اهلنديىة   م كانوا جيتثىوهنا من اجلذور.. ففي شبه القارى اإلنكليزيىة، وإذا ُوجدت اللغة املناسبة، فإهنى

واملراسال  املكاتبات  فكلى  قرون،  ة  لعدى الرسميىة  اللغة  هي  الفارسيىة  اللغة  احلكوميىة  كانت  ت 

باللغة   جتري  كانت  الرئيسيىة  والشخصيىات  األساسيىة  واملدارس  والعلامء  الناس  ومكاتبات 

جوا للغة اإلنكليزية.. لقد   ة يف اهلند، وروى الفارسيىة.. جاء اإلنكليز ومنعوا اللغة الفارسيىة بالقوى

ة اهلنديىة من املراكز األساسيىة للغة الفارسيىة، وال يوم اللغة الفارسيىة هناك غريبة،  كانت شبه القارى

ا اللغة اإلنكليزية فهي لغة الديوان ولغة املراسالت احلكوميىة مع إنكلرتا، وإنى املحادثات   أمى

ثوا باللغة اإلنكليزية ـ وهذا ما ُفرض   ة ـ فينبغي أن يتحدى األساسيىة للنخب هي باللغة اإلنكليزيى

جد فيها اإلنكليز يف عرص االستعامر، ُفرضت  عليهم.. ولقد حدث هذا يف مجيع الدول التي وُ 

ا نحن فلم نفرض اللغة الفارسيىة عىل أحد.. كانت اللغة الفارسيىة رائجًة يف اهلند،   فرضًا.. أمى

باللغة   وتؤلىفه  الشعر  تنشد  ة  اهلنديى الشخصيىات  وكانت  أنفسهم،  اهلنود  هبا  ب  رحى وقد 

وإىل هذا الزمن األخري قبل جميء اإلنكليز،    الفارسيىة.. فمنذ القرن السابع والثامن اهلجريني 

وبيديل   دهلوي  خرسو  أمري  مثل  بالفارسيىة،  الشعر  يؤلىفون  اهلند،  يف  كثر  شعراء  هناك  كان 

الدهلوي ـ اللذين كانا من أهل دهيل ـ وكثري من الشعراء اآلخرين.. إقبال الالهوري كان من 

ه يف اللغات األخرى.. مل نفعل ما فعله  أهل الهور، لكنى شعره الفارسى أكثر شهرًة من شعر

اإلنكليز يف ترويج اللغة اإلنكليزية يف اهلند، بل راجت اللغة الفارسيىة برغبة الناس، وإقبال  

، لكنى اإلنكليز جاؤوا وأجربوا الناس عىل  الشعراء والعارفني، والعلامء وأمثاهلم بشكل طبيعيى

دو ثوا باللغة الفارسيىة، وقد حدى ث أو يكتب باللغة  أن ال يتحدى ا عقوبات معيىنة لكلى من يتحدى
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 ( 1)  (الفارسيىة

وقد فرض الفرنسيىون أيضًا  ومثل ذلك الفرنسيون وغريهم، يقول اإلمام اخلامنئي: )

الرؤساء يف   أحد  ة، جاء  مرى استعامرهم.. ذات  التي كانت حتت  الدول  الفرنسيىة يف كلى  اللغة 

فرنسا هتيمن عليها وتسيطر لسنوات ـ ليلتقي يب حينام كنت رئيسًا  شاميل أفريقيا ـ التي كانت  

ر الكلمة   ث معي باللغة العربية، وبعدها أراد أن يقول مجلًة فلم يتذكى للجمهوريىة.. كان يتحدى

العربيىة املناسبة ومل يعرفها، سأل معاونه أو وزيره فقال له باللغة الفرنسيىة ماذا تصبح هذه اجلملة  

ن باللغة العر بيىة؟ فقال له حسنًا، هكذا تصبح اجلملة باللغة العربيىة.. أي أنى هذا العريبى مل يتمكى

هو   هذا  إنى  له  ليقول  بالفرنسيىة  رفيقه  يسأل  أن  واضطرى  العربيىة،  باللغة  مقصوده  أداء  من 

، وقد تمى فرض هذا األمر عل م قد ُأبعدوا عن لغتهم األساسيىة إىل هذا احلدى يهم  املطلوب! أي إهنى

لغاهتم،   فرضوا  ذهبوا  فأينام  واإلسبانيىون،  واهلولنديىون  الربتغاليىون  فعل  وهكذا  لسنوات.. 

استطاعوا،   أينام  الغرب هجوميىة،  ثقافة  فإنى  اهلجوميىة.. هلذا،  بالثقافة  تسميته  ما يمكن  وهذا 

  (2) (اجتثىوا أسس الثقافات والعقائد

املوجودة يف الثقافة الغربية، وهو ما يؤثر سلبا  وينبه ـ كذلك ـ إىل االنحرافات األخالقية  

( ذلك:  يف  يقول  هبا،  املتأثرين  ًا،  عىل  عاديى أمرًا  املعصيىة  جعل  الغربيىة  الثقافة  خصائص  من 

وكذلك اآلثام اجلنسيىة.. وقد جلب هذا الوضع يف يومنا هذا العار للغرب.. يف البداية، كان 

ول األخرى وأمريكا.. فأصبحت هذه املعصية الكربى األمر يف إنكلرتا، ثمى انتقل إىل بعض ال دى

املتعلىقة بالشذوذ اجلنيسى قيمًة، ويتمى االعرتاض عىل السياسى الفالينى ألنىه خيالف الشذوذ أو  

ين  ، هذه هي الثقافة الغربيىة.. كذلك ..  يعارض الشاذى انظروا إىل أين يصل االنحطاط األخالقيى
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ك األرسة وانتشار امل  رات..هناك تفكى يف السنوات املاضيةـ  يف العقد    رشوبات الكحوليىة واملخدى

الفكر   أصحاب  من  وأفرادًا  كبارًا  خراسان  جنوب  مناطق  يف  رأيت  ـ  واألربعينيى  الثالثينيى 

ة بني الناس، فالناس مل يكونوا   ج اإلنكليز لألفيون بأساليب خاصى رون كيف روى والشيوخ يتذكى

ر هؤالء األشخاص    يعرفون ما معنى تعاطي األفيون، ومل تكن مثل هذه األمور موجودًة.. يتذكى

تدرجييى   بشكل  رات  للمخدى جون  يروى كانوا  األساليب  هذه  فبمثل  خصوصيىاهتا..  ويذكرون 

د طائرة ووسائل الراحة يف   داخل البلد.. هكذا هي الثقافة الغربيىة..ليست الثقافة الغربيىة جمرى

عة والسهولة، ف ًا..  العيش أو وسائل الرسى هذه ظواهر الثقافة الغربيىة التي ال ُتعترب أمرًا مصرييى

ثة بالشهوات واآلثام واملعادية   ة امللوى إنى باطن الثقافة الغربيىة عبارة عن ذاك النمط من احلياة املاديى

للهويىات واملعنويىات.. ورشط الوصول إىل احلضارة اإلسالميىة اجلديدة يكون بالدرجة األوىل  

 ( 1) (قليد الغربيف اجتناب ت

 ثانيا ـ الدعوة لإلبداع الثقايف: 

وهو يشء طبيعي ومعقول، ذلك أن الذي يكتفي بالدعوة للمواجهة والتحصني، دون  

أن يضع البدائل الكافية، أو يوفر هلا البيئة املناسبة، لن حتظى دعوته بأي نجاح، ألن الثقافة من  

 وخاصة يف عرصنا.  احلاجات األساسية التي ال يمكن االستغناء عنها، 

ومن األمثلة عىل أحاديث قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية يف هذا اجلانب، قول اإلمام  

التي قمتم    عامل ن األاخلميني يف خطاب له بحضور املسؤولني الكبار عن الثقافة يف إيران: )إ

ن كل األعامل  إهبا تستحق التقدير والثناء.. فالبد من البدء من الصفر يف خمتلف املجاالت..  

وبذل جهود    ، رشاد االسالمي علينا البدء هبا من اجلذورواألمور املرتبطة بوزارة الثقافة واإل

ف حكام الع هد البائد كل  مضاعفة حتى نصل هبا إىل نقطة البداية، وهلذا السبب رأينا كيف حرى
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وباأل بحيث  يشء  للوراء  هبم  وعادوا  الشباب  أفكار  بأخص  زعموا  الذين  املثقفني  هنم  أن 

و مبادئ،  أيعملون عىل التحديث، فالتحديث بنظرهم يعني التحلل وعدم التقيد بأي ضوابط  

نه كل يشء جيب أن  أذهاهنم، بأويعني كام ركزت الدعايات الداخلية واخلارجية والصحف يف 

سلوب خمتلف، وهلذا فإذا أردنا أكانت بإذا    وكأنام احلياة غري ممكنة  ، من األجانب  مستلهام  يكون

  ن ذلك يتطلب وقتًا طوياًل.. إتغيري الوضع الراهن واالرتقاء باألفكار إىل الطريق الصحيح ف

يد خارجية  أوهذه الثورة التي حصلت يف إيران، كانت ثمرة جهود حممودة كبرية دون تدخل  

شبابنا دفعة واحدة وبارادة اهلل سبحانه وتعاىل من مستنقع الفساد هذا، وهم مستعدون وختلص  

 ( 1) (اآلن لتلقي التعليم والتثقيف فعليكم بذل مساعيكم العدادهم ثقافياً 

كل األمور خاصة  ثم أشاد بالتغيريات التي حصلت يف املجال الثقايف والفني، فقال: )

حد يسمع  أنه عندما كان  أي  أالثقافة والفنون يف عهد النظام البائد تغريت مضامينها وتبدلت..  

خالقية ومركز لألعامل  أهنا بؤرة للفساد والترصفات الالأباسم السينام فأول ما يتبادر إىل ذهنه ب

ان إىل يشء مبتذل  ن سامع كلمة مرسح تذهب بفكر اإلنسأو  أصول..  عراف واألاملخالفة لأل

ساسية التي تقع يستغل للمفاسد، وقس عىل ذلك بالنسبة لبقية املسميات.. وعليه فاملهمة األ

ذهان هؤالء الشباب وحتى كبار السن ومدعي  أعداد أفكار وإ ن نعمل عىل  أعىل عاتقنا هي  

يدينا أا نمد  مر ليس هبذه الصورة بأننن األ أبناء آدم و أننا برش وأ الفكر املحدث، لتقبل حقيقة  

اآل األإىل  حتى  منهم  ونتعلم  يشء،  كل  منهم  ونستجدي  نتحدث  خرين  التي  واللغة  خالق 

 ( 2)(هبا 

التي أرشنا إليها يف املبحث السابق،   وبعد أن ذكر بعض مظاهر االستالب احلضاري 
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بناء عىل هذا، علينا بذل جهود مكثفة ولفرتة طويلة لنؤمن بأننا نحظى بثقافة وحضارة قال: )

ن إإنسانية عظيمة ذات قيم إسالمية سامية واذا كنا نعاين اليوم من شحة الطاقات البرشية، ف

نشاء وبناء مرسح منسجم مع إن  إذلك بسبب تعود عقولنا عىل ذلك النمط من التفكري.. لذا ف

والسينام  مكثفة،  ومساع  يتطلب جهودًا  واإلسالمية  اإلنسانية  تكون أرادت  أإذا    األخالق  ن 

بدًا بأهنا  أن ذلك يتطلب وقتًا طوياًل وجهدًا مضاعفًا.. ومل يرد يف نص السينام واملرسح  إكذلك ف

ن  أشياء مبتذلة، وال تتعدى  أن الفنون املقدسة فيها هي جمرد  أن تكون مراكز للفساد أو  أجيب  

ف  بنائنا وشبابنا يف اجلامعات ويف اخلارج والداخل بطريقة حتر أتكون هبذا الشكل كي يتم تربية  

 ( 1)  (اجلميع عن جادة الصواب وتقوده إىل الفساد

( فقال:  املجال،  الثقافة ألن تؤدي واجباهتا يف هذا  اهلل سبحانه  ثم دعا وزارة  منى  لقد 

مل  أنقذه من احلكم املشؤوم والظامل للنظام الشاهنشاهي.. وكيل  أوتعاىل عىل هذا الشعب بأن  

وباألأ الشباب  هؤالء  وجهود  بربكة  نفلح  أن ن  اإلرشاد،  ووزارة  الثقافة  يف  العاملني  خص 

ن شاء  إنتمكن من العودة إىل ذواتنا واالتكال عليها السرتداد مكانتنا ونحن قادرون عىل ذلك  

نعد   وضاع يف إيران واحلمد هلل وملنفوسنا.. فقد استقرت األن يدب اليأس يف  أاهلل وال ينبغي  

لأل ليكتشف  تابعني  وتوعيته  القادم  اجليل  لتبصري  جهود  من  بوسعنا  ما  بذل  وعلينا  جانب، 

حباط الدعايات  إ ن يكون النجاح حليفكم خاصة يف جمال مواجهة وأالطريق الصحيح.. وآمل  

اًل.. فام هي حقيقة ما جيري يف العامل وماذا يقول  سف فعالقادمة من خارج البالد التي تثري األ

األ فاإلأولئك  األجانب؟  وذاعات  حماسن  وتتجاهل  تتناسى  حترفها إجنبية  أو  إيران  جيابيات 

وتشوه صورهتا، واذا وجدت قضية بسيطة فهي هتوهلا وتبالغ فيها وتشن دعايات مغرضة ضد 

ن يتلطف بنا وجيعل نوايانا أل منه سبحانه  الثورة، لكننا نتوكل عىل اهلل سبحانه وتعاىل، ونأم
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 ( 1) (ن اهلل معه والنرص حليفه إن من كان مع اهلل فهلية وخالصة له وحده، ألإ

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يدعو إىل توفري البدائل الثقافية التي حتمي من الغزو الثقايف،  

ا عن  لنامذج  عرضه  بعد  خطبه  بعض  يف  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  واألساليب  ومن  لوسائل 

ما العمل الواجب يف مواجهة هؤالء؟ يوجد أمران مطلوبان يف  املستعملة يف الغزو الثقايف: )

أحدمها   هؤالء:  ينبغي  [اإلبداع]واآلخر    [،العمل ]مقابل  املهامن  واألمران  العمالن  هذان   ،

 ( 2) (وضعهام ُنصَب أعيننا، جيب علينا العمل، والعمل جيب أن يكون إبداعًيا أيًضا 

عىل   التي  األعامل  عن  نامذج  هلم  ذكر  اإلرشاد  ثم  فقال:    الثقافةو وزارة  هبا،  القيام 

بالتأكيد، فإنى مسؤولية اإلذاعة واملرئي واملسموع يف هذا املجال ثقيلة وكبرية جًدا.. مسؤولية  )

ا.. أظنى أنىني قلُت هذا للسيد جنىتي ، أحد أعاملنا املطلوبة هو  (3)وزارة اإلرشاد الثقافة ثقيلة جدًّ

الكتب..   وترمجة  الكتب  ُتنرَش  اإصدار  التي  األشياء  هي  ما  العامل  هذا  يف  لرتوا  أنتم  نظروا 

اب اإليراين، ثمى قوموا برتمجتها، ادفعوا املال للمرتمجني،    وُتصَدر، وتكون معرفتها رضورية للشى

  وا وانرشوا الكتب، أنتجوا األفالم..ترمِجوا الكتب، ألىف..  كي ُيرتمجوا لكم كام يفعل اآلخرون

الدكتور   للسيد  قلت  لقد  األفالم..  إنتاج  عىل  عالية  قدرة  نمتلك  اهلل،  وبحمد  اليوم،  نحن 

ٍة وجيزة  ـ   ًرا فيلاًم إيرانيًّا، واحلقى واإلنصاف أنىه من جهة  إروحاين  ـ  قبل مدى نىني شاهدت مؤخى

،  األسلوب واإلتقان واالحرتاف، ُيضاهي مستوى ا  ألفالم اجليِّدة يف هوليوود.. وإنىه ألمٌر مهمى

رسالتنا  إيصال  نستطيع  بحيث  البلد،  يف  واإلمكانيىات  القدرات  هذه  اآلن  نمتلك  إنىنا  حيث 

اب، السينام هي أداة شديدة اجلاذبيىة، وسيلة   وإيضاح املفاهيم السليمة.. الفيلم هو يشٌء جذى

آخر كالسينام، من حيث القدرة عىل التأثري، حسٌن،    إعالم ممتازة، أي إنىه حالًيا ال يوجد يشء 
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ألعاب   وكذلك  األلعاب  إىل  بالنسبة  وهكذا  إبداعيىة،  أعامال  أنتجوا  املجال،  عىل هذا  اعملوا 

اللعبة   البندقيىة هي  احلاسوب، والُدمى أيًضا.. هذه أشياء مطلوبة ورضوريىة.. لقد أصبحت 

ون الذين سبقونا بكثري يف هذا املجال، ها هم اليوم  ما هذا! واألمريكيى   .. الرائجة لدى أطفالنا 

نادمون وحائرون ال يدرون كيف يعاجلون املوضوع.. فأوالدنا الذين كانوا يلعبون ألعاًبا جيىدة 

ألعاب أوالدنا  ـ  فأحرضنا   مليئة بالنشاط وجتمع بني الرياضة واللعب والتسلية  ـ  كانت هذه

،  هؤالء األوالد وأجلسناهم أمام اإل ، وال نشاط روحيى نرتنت، حيث ال حركة وال نشاط بدينى

ويتمى السيطرة بواسطتها عىل أذهاهنم من ِقَبل الطرف املواجه لنا.. حسٌن، تعالوا وأنتجوا ألعاًبا،  

جوا أللعاب، هذه األلعاب التي ذكرهتا اآلن وعرشات األلعاب األخرى املشاهبة والتي   وروى

ال منذ  أوالدنا  رائجة بني  بالرتويج هلا، فهذا من األعامل  كانت  إحياءها وقوموا  أعيدوا  ِقَدم، 

وأيى  الغربيىني  لنرى  دائاًم،  ننتظر  أن  لنا  ينبغي  ال  هلا..  والرتويج  األلعاب  هذه  نرش  املطلوبة، 

 (1) (ألعاٍب يتبنىون ويدعمون، فنقوم نحن بدورنا بدعم هذه األلعاب

ر عند دعوته لوضع البدائل واإلبداع   فيها بأمهية الثقافة، وكوهنا الركن األصيل  وهو يذكى

 الذي حيقق للثورة نجاحها الواقعي يف الثبات واالستمرار حتى حتقيق مجيع مطالبها. 

إنى الثقافة هي ُهوية أيى شعٍب.. القيم الثقافية هي روح  ومن األمثلة عىل ذلك قوله: )

 مرتبط بالثقافة.. الثقاف
ٍ
.. كلُّ يشء ة ليست هامًشا لالقتصاد وتابعة له،  الشعب ومعناه احلقيقيى

ليست هامًشا للسياسة وتابعة هلا، بل إنى االقتصاد والسياسة مها تابعان للثقافة وهامشان هلا..  

الساحات األخرى ونفكىك  الثقافة عن  أن نفصل  يمكننا  ينبغي االلتفات إىل هذا األمر.. ال 

وهلذا  بينها  االقتصاد..  للمسائل  يكون  أن  ينبغي  مرَفق قلنا:  ثقايفى  ملفٌّ  املتنوعة  واملسائل  ية 

أنىنا حني نريد أن نقوم بحركة أساسية، يف جمال االقتصاد أو السياسة أو العمران .. أي  خاص هبا 

 

 . 652، ص 2013 خطابات اإلمام اخلامنئي(  1) 



508 

 

يقوم   الثقافية..  لوازمها  إىل  نلتفت  أن  ينبغي  العلمي،  م  والتقدى العلم  إنتاج  أو  التقنيات  أو 

إىل لوازمه وآثاره   ولكنىه ال يلتفت   ـ   عىل سبيل املثال   ـ اإلنسان أحياًنا بعمٍل ما، عمل اقتصاديى  

الثقافية.. نعم، العمل عليه كبري، عمُل اقتصاديى كبري، ولكن غاية األمر أنىه يرتتىب عليه لوازم  

وآثار تسبىب أرضاًرا للبلد، هكذا هي الثقافة.. ينبغي أن نأخذ هذا الُبعد الثقايف يف مجيع املسائل،  

 ( 1)(بالنا  وال ندعه يغيب عن

وهو ـ مثلام يدعو للتخطيط يف كل املجاالت ـ يدعو إىل التخطيط الثقايف، ألنه ال يمكن  

الثقافة حتتاج إىل التخطيط أيًضا، ينبغي عدم  أن تتحقق أهداف الثورة من دونه، يقول يف ذلك: )

أ النَُخب  ثقافة  أو  العامة  الثقافة  سواء  ـ  البلد  ثقافة  بأنى  والتوقىع  اجلامعات  االنتظار  ثقافة  و 

إىل حيتاج  األمر  هذا  إنى  كالى!  األمام،  إىل  وتسري  عفويى  وبشكٍل  وحدها  ن  تتحسى ـ    وغريها 

 ( 2) (ختطيط

اإلمام   للبناء عليه وتصحيحه؛ يدعو  الواقع جيدا،  إىل معرفة  التخطيط حيتاج  أن  وبام 

الوا أبراج عاجية بعيدة عن  قع االجتامعي،  اخلامنئي إىل ذلك، حتى ال توضع املخططات يف 

وا بالتيىار العام لثقافة املجتمع، أن ينظروا يقول يف ذلك: ) جيب عىل احلكومة واملسؤولني أن هيتمى

إزالتها،   عليهم  ينبغي  عوائق  ُوجدت  فإذا  ينتظرنا،  الذي  ما  حيدث،  الذي  ما  نسري،  أين  إىل 

بة واملفسدة والوقوف بوجهها   (3)(والعمل عىل ضبط املوانع والعنارص املخرِّ

ـ كبتا   ـ كام يذكر اإلعالم املضلل  ثم نبه إىل أن الوقوف ضد العنارص املفسدة ال يعني 

نحن عندما نقول لبستاينى وحدائقيٍّ ماهر وخبري بأن: ُقم بتعشيب هذا البستان للحرية، فقال: )

ة، فهذا ال يعني أنىنا نقف يف وجه نموى هذه األزهار وتكاملها أو أنىنا نريد   وقلع األعشاب الضارى
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الرائحة   ذات  املعطىرة،  الورود  تسمحون هلذه  احلال  أنتم يف هذه  بل  أمًرا، كالى،  هلا  أن نصدر 

املاء واهلواء، ونور  اجلم من  تستفيد  تنمو وترتبىى بحسب طبيعتها واستعدادها، وأن  بأن  يلة، 

ا ستمنع  ة بأن تنمو، وإالى فإهنى الشمس، ولكنىكم إىل جانب هذا ال تسمحون لألعشاب الضارى

من   ونتوقىع   ، جديى بشكٍل  الثقافية  الظواهر  بعض  أحياًنا  نخالف  فحني  األزهار..  تكامل 

ـ سواًء املسؤولني الثقافيني أو غريهم ـ ومن جملسكم هذا )الثورة الثقافية( أن    مسؤويل البالد 

يقفوا بوجه هذه الظواهر، فألجل هذا األمر، أي: إنى مقاومة العوائق الثقافية ال تتناىف أبًدا مع 

 (1)(تنمية وحرية وتربية األهداف الثقافية املنشودة، هذه النقطة شديدة األمهية 

إنى إحدى واجبات  مة بجميع أجهزهتا إىل االهتامم هبذه اجلوانب، فقال: )ثم دعا احلكو

فرضنا مثاًل أنىه يف الثقافة العامة  إذا    احلكومة إرشافًيا ورقابًيا أن تلتفت وهتتمى هبذه العوائق..

.. افرضوا، واحلال هذه، أنى حركة إعالمية أو  [ الطالق]يوجد اآلن عامل وآفىة خطرة باسم  

ت يف أنحاء البالد، تؤدىي إىل إضعاف بنية األرسة، وتساهم يف الطالق، حسٌن،  إعالنية ظهر 

إنىكم جمبورون أن متنعوا هذه احلركة، أي: إنىكم إن أردتم أالى َيروج الطالق يف املجتمع، فعليكم  

االنتباه إىل هذا املعنى، جيب أن متنعوا هذا األمر الذي يؤديى بشكٍل طبيعيى إىل جرف الناس 

وجتاهل  والشى  األرسة  بمؤسسة  االكرتاث  وعدم  العائلة  يف  الرغبة  عدم  نحو  والشابات  باب 

د وجود خمالفة وعقبات.. هذه مسألة أيضاً   (2)(الزوج أو الزوجة )أحدمها اآلخر( من املؤكى

( فقال:  مرشوع،  غري  تدخال  ذلك  يعترب  من  إىل  االلتفات  عدم  إىل  ل  ونبه  نتحمى إنىنا 

قانونية جتاه ثقافة البلد والثقافة العامة للبلد.. بالطبع، نحن نرى   مسؤولية رشعية ومسؤولية 

أنىه، يف بعض الصحف واملطبوعات والكتابات والترصحيات واألقوال، يريد البعض، وحتت  
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وا من إرشاف احلكومة وتكوين وصمة  [الثقافة احلكومية ]و  [ الدين احلكومي]عنوان  ، أن حيدى

فيُ  عىل خمالفتها،  والعمل  وجعل  خاطئة  الدين حكوميًّا،  جعل  يريدون  م  إهنى السيىد،  ا  أهيى قال: 

الثقافة حكوميًة! ماذا يعني هذا الكالم؟ ال يوجد فرق بني احلكومة الدينية والدين احلكومي..  

عند   الذي  الدين  ذلك   ، الشعبيى الدين  هو  احلكومي  الدين  الشعب،  من  جزء  هي  احلكومة 

ه.. احلكومة لدهيا واجب أكرب برتويج الدين.. كلى من  الناس، واحلكومة عندها هذا الدين نفس

لديه قدرة ينبغي أن ينفق منها، عامل الدين ينبغي أن ينفق بمقدار استطاعته، الطالب اجلامعي  

ينبغي أن يبذل بمقدار استطاعته، وكذلك كلى إنسان يمتلك منرًبا أو جمااًل للنفوذ والتأثري عىل 

ا بمقدار  ينفق  أن  فعليه  سلطة  الناس،  هي  هؤالء  كلى  من  قدرًة  األكثر  اجلهة  إنى  ستطاعته.. 

أن ينبغي  بالطبع  حسٌن،  ترويج   احلكومة،  سبيل  يف  استطاعتها  بمقدار  السلطة  هذه  تنفق 

ها   (1)   (الفضائل ومنع ما يعيق رقيى هذه الفضائل.. فإًذا، حتتاج ثقافة املجتمع إىل مسؤول يتوالى

حلاميته من االنتهازيني،  املجال االقتصادي، ة يف ثم رضب مثاال عىل ذلك بتدخل الدول

( اعتقادنا فقال:  هو  وهذا  الناس،  بأيدي  يكون  أن  ينبغي  االقتصاد  بأنى  أيًضا  تعتقدون  أنتم 

أيًضا.. حسٌن، هذا ال يعني أن تسمح احلكومة لشخٍص ما بالقيام بنشاٍط اقتصاديى واحتكار  

ر النىاس ، أنتم تقفون يف وجهه، ويف وجه االحتكارات  وحقى حرصيى يؤدىي بالنهاية إىل ترضى

واالنتهاكات والفساد املايل واستغالل اإلمكانات احلكومية والعامة، أي أنىكم تقفون أمام هذه 

العوائق.. مع أنىنا نعتقد بأنى االقتصاد ال ينبغي أن يكون حكومًيا ـ أنا العبد كنت أعتقد هبذا منذ 

الذي   الزمن  ذلك  من  أي،  االقتصاد البدايات،  وراء  يسعون  احلكوميني  مسؤولونا  كان 

الوقت نفسه   ـ ولكن يف  املعنى  أمثااًل هبذا  ، مل أكن معتقًدا هبذا، وكنُت أرضب هلم  احلكوميى

ل احلكومة واجب رضوريى يف بعض األحيان..   اجلميع يؤيىدون إرشاف احلكومة، حتىى أنى تدخى
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أنىه ال يوجد رغبة أنىكم الحظتم  ، وال    وافرضوا مثاًل  عند أحٍد يف العمل االقتصاديى الفالينى

ماذا  كدولة  أنتم  املجال،  هذا  يف  االستثامر  يريد  ال  املال  رأس  صاحب  فيه،  نشاط  يوجد 

البلد،  ..  تفعلون؟ حيتاجها  مادة  هناك  أنى  افرضوا  املجال..  هذا  يف  تستثمرون  أنىكم  شكى  ال 

ضوع ـ مل يسَع وراء التجارة هبا، فهي  وصاحب رأس املال ـ كتاجر، وبنظرة اقتصادية إىل املو

ل ازعاًجا له، وال يتوقع أرباًحا مناسبة منها.. أنتم ماذا تفعلون؟ ال شك أنىكم تستوردون  تشكى

هذه املادة أو أنكم تنتجون هذه املادة املطلوبة.. بناًء عىل ذلك، ومثل هذه احلاالت األخرى،  

طاء ومنع االنحرافات، فال شك أنى هذا حيث تقوم احلكومة بتكميل النواقص وتصحيح األخ

الثقافة، أهمى وأعمق أنا ذكرت االقتصاد عىل   املعنى، يف جمال  بدرجات من مسألة االقتصاد، 

 ( 1)  (سبيل املثال

ال يعني كبت حريتها،    إرشاف أجهزة احلكومة عىل الثقافةوهو يذكر ـ بناء عىل هذا ـ بأن  

( ذلك:  يف  يقول  السليم،  التوجيه  توجيهها  يعني  هذه وإنام  كلى  الشعب،  عىل  ترتكز  الثقافة 

املجالس للعزاء احلسيني، وكلى هذه اجللسات اخلطابية، وكلى هذه النوادي األدبية، وكلى هذه 

هذا؟ كلى هذه   النوادي العلمية، يف األصل، أي حكومة يمكنها أن توجد كل هذا؟ أين يمكن

  اجلامعات )صالة اجلامعة( وكلى هذه األعامل الثقافية املتنوعة التي ُتقام يف مجيع أنحاء البالد، 

فرضنا أنى احلكومات تريد أن تنجز كلى هذه األعامل، بالطبع ال تستطيع، إنىه عمل الشعب..  إذا  

يف هذه األعامل الشعبية  ولكنى هذا ال يوجب عليكم ـ أنىكم حني تالحظون مثاًل، حركًة جتري  

لوا وتقولوا ال شأن لنا، كال، ُهنا من الرضوري أن  ة ـ أن ال تتدخى ذات تأثريات اجتامعية ضارى

ل واإلرشاف والعمل  (2) (يتمى التدخى
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وهو ينبه إىل أن الغرب الذي يدعي احلرية، وينتقد إيران، هو نفسه يفعل هذا، يقول:  

ولألسف،) يرى  اإلنسان،  ينظر  األجهزة    عندما  يف  لدهيم  مسؤوليات  ال  الذين  بعض  أنى 

إىل   ينظرون  م  إهنى حيث  مسؤولة،  غري  بطريقة  ثون  يتحدى شابه  وما  واملؤسسات  الرسمية 

االدعاءات التي ُتطلق يف البلدان الغربية حول احلرية وما شابه، واحلال أنى الواقع ليس كذلك..  

كه بقيمه الثقافية ليس أ  قلى منا، بل أكثر.. افرضوا أنى العرف والثقافة يف  إنى إرصار الغريبى ومتسى

إذا    البلد الفالين يفرض أن يكون يف مراسم لقاء رئيس اجلمهوريىة، املرشوب املعنيى الفالين.. 

قال رئيس مجهورية ما: إنني ال أريد ذلك، يتمى إلغاء اللقاء من أساسه! وقد حدث هذا األمر  

إذا    ذا، لعلى أكثركم تعلمون هذا، ولديكم اطالع عليه..بالفعل وشاهدناه بأنفسنا يف زماننا ه

مل يقبل شخص أن يضع ربطة العنق )الكرافات( وأراد املشاركة يف جملس رسمي، ُيقال له: إنى 

عليكم حتاًم أن تضعوا ربطة عنق أو    هذا خمالف للربوتوكول، ال يمكن أن حيرض هناك، جيب

الثقافة  ..  بابيون إهنا  هذا؟  هو  ما  هذه حسٌن،  إىل  هبا  كون  ومتمسى بون  متعصى م  إهنى غري،  وال 

 ( 1)  (الدرجة

مسألة االختالط  املوجود يف الغرب، فقال: )  االختالط ورضب مثاال آخر عىل ذلك ب

بني النساء والرجال، والتي أطلقوا عليها اسم املساواة، وهي لألسف ليست مساواًة، بل هي  

يف   موجود  بالء  وهو  املهلكة،  بالسموم  مملوء   ، مرضى اختالٌط  والرجال،  النساء  بني  اختالٌط 

ؤهم أنى هذا املجتمعات اليوم، وأكثر ما يسود املجتمعات الغربية نفسها.. واليوم قد أدرك علام

ا حركة مستمرة هبذا الشكل، وإنى النىهم الذي ال يمكن  املسار هو مسار ال هناية له أبًدا، أي أهنى

يعتربون  هم  والضياع..  املجهول  بالد  إىل  احلركة  هبذه  سيؤدي  اإلنساين  للطبع  إشباعه 

م يطردونكم، ويرفضونكم و ونكم، أي االختالط أحد أصوهلم، إن مل تقبلوا أنتم هبذا، فإهنى يذمى
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هذه  املثال،  سبيل  عىل  أو  العقل..  يرضاها  ال  بأشياء  كون  ويتمسى منىا  أكثر  بون  متعصى م  أهنى

ة الرائجة يف البلدان الغربية، وتلك الفجائع التي حتدث هناك، والتي حتتاج  ريى احلفالت التنكى

أل منىا  أكثر  ويعاندون  منىا،  أكثر  بون  متعصى م  أهنى املقصود  يطول،  لرشح  قيمهم  قصتها  جل 

ك  أيًضا )منافية للقيم(.. ملاذا ال نصمد نحن ونتمسى الثقافية، والتي هي يف الواقع ضدى القيم 

مسؤوليتها،   تقع  مسألة  هي  هبا  واالهتامم  الثقافة  أمهية  فإنى  هذا،  عىل  بناًء  بثقافتنا؟  بإرصاٍر 

الثقافية( هو املحل    بالدرجة األوىل، عىل مسؤويل البلد.. وجملسكم هذا )املجلس األعىل للثورة

ل املسؤولية(  ( 1)  األعىل )لتحمى

[، وكونه أحد االبتكارات املهمة للثورة  املجلس األعىل للثورة الثقافيةثم ذكر بأمهية ]

املجلس األعىل للثورة الثقافية هو  اإلسالمية، والتي حفظتها وضمنت هلا االستمرار، فقال: )

للثورة الثقافية،    م العظيم.. يف البداية، كان هناك جلنةأحد االبتكارات املباركة، بالفعل، لإلما 

د أو   وفيام بعد، حني ُعرض اقرتاح تشكيل جملس أعىل للثورة الثقافية، وافق فوًرا دون أي تردى

أي سؤال وجواب، وأصدر حكاًم فورًيا نافًذا.. ثم سألته ـ وكنت حينها رئيًسا للجمهورية ـ  

اإلمام: جيب العمل باملقررات الصادرة عن املجلس.. أي:    هل لقراراتنا حكم القانون، فأجاب

إنىه منح للقرارات حكم القانون.. وهذا كان من األعامل املهمة لإلمام العظيم.. وصحيح ما 

قاله الدكتور روحاين من أنى هنا أعىل وأفضل مركز، أي: إنىه ال توجد أي حكومة يمكن أن 

 ( 2)  (رأسامل كبري تستغني عن هكذا جمموعة، واحلمدهلل فهذا

وهو ينبه يف الكثري من خطبه إىل رضورة ربط الثقافة باإليامن والدين، ويرد عىل دعاة  

ال يمكن حتقيق أيىة حضارة من دون املذهب،  العلامنية الثقافية، ومن األمثلة عىل ذلك قوله: )

 

 .644، ص املصدر السابق(  1) 

 .645، ص املصدر السابق(  2) 



514 

 

ن جيب أن يكون متمتىعًا بالعلم    ومن دون األيديولوجيىا، فاحلاجة هي إىل اإليامن.. إنى هذا التمدى

م.. وهذا املذهب سيكون هاديًا ومديرًا لكلى هذه األمور.. فذاك الذي جيعل   والصناعة والتقدى

اه التوحيد، سوف ينال مجيع هذه  ك باجتى مذهب التوحيد أساسًا لعمله، واملجتمع الذي يتحرى

رة وينرش اخلريات التي تتوقىف عىل بناء احلضارة، وسوف يصنع حضارة عميقة وكبري   ة ومتجذى

ل هو احلاجة إىل اإليامن.. إنى سوق املجتمع  فكره وثقافته يف العامل.. بناًء عليه، إنى األمر األوى

نحو الالإيامن هو من تلك املؤامرات التي سعى إليها أعداء صناعة احلضارة اإلسالميىة، وهم  

ة..  بشدى أجله  من  ويسعون  هذا  يتابعون  الو  اآلن  ويف  هذا  يومنا  يوجد يف  الثقافيىة،  بيئات 

ذروة  بمرحلة  كون  ويشكى خمتلفة،  وطرق  بأشكاٍل  الدينيىة  الشعارات  من  روننا  حيذى أشخاٌص 

يومهون  اليوم  وهم  الثورة،  تلت  التي  العرش  السنوات  يف  حصلت  التي  الدينيىة  الشعارات 

عارات الثوريىة واإلسالميىة، ويريدو ن أن يلقوا هذه أنفسهم بشأن تكرار الشعارات الدينيىة والشى

ويستتبع   للرأس،  وموجٌع  مكلٌف  هذا  إنى  السيىد  ا  أهيى ويقولون:  اآلخرين  قلوب  يف  األوهام 

لدى  وبالطبع  ـ  التاريخ  يطالعوا  مل  م  إهنى نقول  هبم،  الظىنى  أحسنا  وإذا  والتهديدات..  احلظر 

وم جرى  ما  عىل  واطىلعوا  التىاريخ،  قرأوا  قد  كانوا  فلو  ـ  أيضًا  ظنى  سوء  به  بعضهم  بدأت  ا 

أن تسيطر عىل  اليوم  تريد  التي  الغربيىة  املاديىة  احلضارات وانطلقت منه، ومنها هذه احلضارة 

التاريخ..  يطالعوا  مطىلعني ومل  م غري  إهنى نقول  أن  الكالم.. جيب  مثل هذه  قالوا  ملا  إنى   العامل، 

ة، لكنىه عندما املجتمع دون مبادئ ودون مذهب ودون إيامن يمكن أن يصل إىل الثروة والقدر

احليوان   من  أهمى  هي  اجلائع  اإلنسان  قيمة  وإنى  ومقتدرًا..  شبعاَن  حيوانًا  يصبح  فإنىه  يبلغهام 

الشبعان.. فاإلسالم ال يريد هذا.. فاإلسالم يؤيىد اإلنسان الذي حيوز عىل أمور وهو مقتدر  

ة بالرتاب.. اإلنسانيىة واال غ جبهة العبوديى قتدار والعبوديىة هلل، هذا ما وهو شاكٌر وعبٌد هلل، فيمرى

فبالدرجة األوىل    يريده اإلسالم.. يريد أن يصنع إنسانًا، ويوجد أنموذجًا لصناعة اإلنسان..

إذًا، حيتاج بناء احلضارة اإلسالميىة اجلديدة إىل اإليامن.. وقد وجدنا هذا اإليامنـ  نحن املعتقدين 
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كننا أن نجد يف أخالقيىات اإلسالم وأدبيات احلياة باإلسالم.. إيامننا هو اإليامن باإلسالم.. ويم

أبحاثنا   حمور  األمور  هذه  كلى  نجعل  أن  علينا  وجيب  اليوم..  إليه  نحتاج  ما  كلى  اإلسالميىة 

وحتقيقاتنا.. لقد قمنا بالكثري من األعامل يف الفقه اإلسالميى واحلقوق اإلسالميىة، فيجب علينا 

تعلىق باألخالق اإلسالميىة والعقل اإلسالميى العميلى ـ وهي  أن نقوم بعمٍل عظيٍم ونوعيى فيام ي

أساس   نجعلها  وأن  ـ  واجلامعة  والباحثون  قون  واملحقى والعلامء  احلوزات  لها  تتحمى مسؤولية 

 ( 1) (ختطيطنا وأن ندخلها يف مناهجنا التعليميىة

 ثالثا ـ الدعوة لإلبداع الفني: 

ة باحلصانة الثقافية ووضع البدائل املناسبة التي  مثلام اهتم قادة الثورة اإلسالمية اإليراني

تيرس ذلك، نراهم هيتمون باجلوانب الفنية، باعتبارها وسيلة من أهم الوسائل التي يستعملها 

 املتآمرون عىل األصالة، باإلضافة لكوهنا أداة من أدوات التبليغ املهمة. 

،  اإلذاعة والتلفزيوني  ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف خطاب لإلمام اخلميني ملوظف

يذكر هلم فيه استغالل النظام االستبدادي للفنون وخاصة الغناء واملوسيقى يف ختدير الشعب  

فيه قوله: )  بجدية، فاتركوا اهلزل واملزاح والالمباالة   األمورعليكم أخذ  وإفساده، ومما جاء 

اجلادة، فوطنكم بحاجة إىل    والتفتوا تق  ، إدارةإىل    القضايا  أن  ـ    والتلفزيون  ذاعة دم اإلوجيب 

تعليميتني تكونا  أن  املفرتض  اللتان من  الوسيلتان  أن ـ    هاتان  لشبابنا، فالجيب  والقوة  املنعة 

 حتويل الشاب القويإىل    يكون التلفزيون مثاًل أداة لبث األغاين عرش ساعات يوميًا، وبالتايل

املخمورين إىل   حالة  تشبه  حالة  يف  وإدخاله  يف  املخدرينأو    ضعيف،  الختتلف  فاملخدرات   ،

الثاملة وذلك من  التلفزيون، فهذا حيدث حالة  الثاملةأيضًا    أثرها كثريًا عن    ، حيدث حالة من 

ولكن جيب أن يتغري كل هذا، فإذا كنتم تريدون أن يكون وطنكم حرا أبيا، مستقال، عليكم من 
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والتلفزيون    ذاعةعليكم إلغاء بث الغناء من اإل   ،بجدية تامة   األموراآلن فصاعدًا أن تأخذوا  

أو    وسيلتني تعليميتني، والختشوا أن يقول البعض عنكم متخلفنيإىل    وحتويل هاتني الوسيلتني

أوالتلفزيون بالفعل، فقولوا هلم: )إذا كنا سنصبح   ذاعة حذفتم الغناء من اإلأنتم    وإذا   ، رجعيني

كم  بعادإإىل    قلقوا، ألن مثل هذه األقاويل هتدف ن( والتوهبذا العمل متخلفني فنحن متخلف

 ( 1)  (اجلادة عاملعن األ

إمكانية استغناء وسائل اإلعالم عن ذلك، فقال: ) يزعم عدم  يزعم  ورد فيه عىل من 

الغناء فإن الناس ستبحث عنه يف مكان آخر، اتركوهم ليفعلوا    ذاعة مل تقدم اإلإذا    البعض أنه

ولكن شاؤوا،  إن  بهالتأنتم    ذلك  أيديكم  اإل  ، لوثوا  كانت  وراحوا    ذاعةفإذا  الغناء،  التبث 

يبحثون عنه يف أماكن أخرى، فهل يعني هذا أن نقدم نحن الغناء هلم؟! أن نخون واجبنا؟!  

الغناء بشكل كامل، ووضع   ،فهذا العمل خيانة للوطن، خيانة لشبابنا  وهلذا عليكم منع بث 

عل الشعب يتقبل هذه األشياء تدرجييًا، وجعلهم  وعليكم السعي جل  ، ء آخر تعليمي مكانهيش 

هذه اخلبيثة  عاداهتم  عن  شبابنا   ،يقلعون  فإن  اآلن  تشاهدون  فإهنم  إذا    وكام  الغناء  جيدوا  مل 

يبحثون عنه، ألهنم اعتادوا عىل هذه األشياء، وهذا شاهد عىل أن شبابنا باتوا منحلني خلقيًا،  

اجليل املنحل، ومنع تكرار هذه املأساة مرة ثانية، وجيب  وعىل عاتقنا تقع وظيفة إعادة تأهيل هذا  

كام أن االختالط بني الرجال والنساء عىل شاطئ البحر هو اآلخر    ،بجدية تامة  األمورأخذ هذه  

،  األمورفال أن يكون الناس جادين يف وقاية أنفسهم من هذه    ،التي كانوا خيططون هلا   األمورمن  

وعىل   األمور،جيب أن تبذل مابوسعها ملنع وقوع مثل هذه  يضًا  أ  قوى األمن واألجهزة اإلدارية

 ( 2)(والفساد الكامن فيها  األمور أن توضح للشعب خماطر هذه  ذاعةاإل
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الشاه  وقال يف لقاء آخر ـ يذكر دور الشاه يف االنحراف بالفنون عن أهدافها النبيلة ـ: )

أو   الرجل  الشعب سواء  الذي صادر حرية أبناء  أنفاسهم، ومل يسمح ألحد  هو  املرأة، وكتم 

ج للربامج االستعامرية يف السينامت،   بالكالم، ومن أجل جرى شبابنا اىل الفساد أخذ الشاُه يروى

.  . ويعمل عىل انحراف أبنائنا وبناتنا أخالقيًا وإبعادهم عن التفكري بالوضع املأساوي للبالد

للفحشاء   مركز  اىل  السينام  ل  حوى الذي  هو  بأنفسهم  الشاه  دارين  غري  الرجال  أشباه  وتربية 

. فالشعب املسلم يرى هذه املراكز معارضة ملصالح البلد،  .وجيهلون األوضاع املرتدية لبلدهم

 ( 1)  (وُيقِدُم عىل إغالقها دون احلاجة اىل إيعاز من علامء الدين

يف عهد  ويف خطاب آخر يذكر فيه أسباب مواقفه السلبية من الفنون التي كانت منترشة 

النظام االستبدادي، وأنه ال يعارض الفن لذاته، وإنام الستخدامه وسيلة للتخدير واإلفساد،  

  . اإلنسان كائن له حاجات كثرية، والقرآن مشحون باألمور التي حيتاج اليها اإلنسان.قال: )

امل تلبية احلاجات  ادية،  وحاجات احليوانات إنام هي احلاجات املادية، وإن الذين يدعوننا إىل 

ملليار شخص   يقال  ان  صحيحًا  فليس  حيوانات!  لنكون  دعوة  تأكلون إفهي  حيوانات  نكم 

  . ن تنشط. أ. فاإلنسان ليس بحيوان! لالنسان فكر ومعنوية وله قدرات أخرى جيب  .وتنامون 

فال يمنع اإلسالم والقرآن التسلية    .. واإلسالم هيتم بالدنيا كام يرى هؤالء، ولكن الدنيا السليمة

النفس ال عن  والرتفيه  اىل  .سليمة  االنسان  تقود  التي  والشهوات  املفاسد  يعارض  االسالم   .

فإذا تكلم علامء  ؛  إنى ما خيالفه اإلسالم هو استدراج الناس إىل الشهوات النفسية .  االنحطاط.

فساد جيل  اإلسالم عام آلت اليه دور السينام، ذلك ألن السينام املوجودة يف إيران اليوم هي إل

 (2) (فإن كانت السينام اخالقية وعلمية، من الذي يمنعها؟! ؛شباب ال
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وهو يذكر أن موقفه هذا ليس خاصا بالفنون فقط، بل بكل يشء يمكن أن يفسد الشعب  

:  متحدثا عن واقع السينام وغريها قبل الثورة اإلسالمية  أو يقعده عن حقيقته ومطالبه، فيقول

املد) حتى  بالسينام  بدءًا  نرى  استعامرية  ارس ولكننا  بالدنا  نغلق    ؛يف  صار   .. بواهبا أفإننا  وإن 

وقد   ،هدم مسجدًا اختذوه رضاراً   إن النبي األكرم    ..يضاً أحيانًا كذلك نسد بابه  أاملسجد  

فاذا كان هناك مسجد   ؛ وكان يقوم بالدعاية الالأخالقية وأمثال ذلك،  بني ملعارضة الرسول  

غالقه، فام ظنك لو كانت  إننا سنعمل عىل  إصالحه، فإسالم ومل يتسن لنا  رضار باإليستغل لإل 

السينام إ احلقيقة  يف  نعارض  السينام  نعارض  عندما  فنحن  ذلك؟  متارس  السينام  دور  حدى 

املنحرفة وليس السينام بصورة مطلقة .. ملاذا نعارض السينام؟ فإذا كانت السينام أخالقية ولرتبية  

 (1) (الرتبية، وإهنا كاملعلم أو املدرسة  شبابنا، فهي إحدى طرق 

وقال يف خطاب آخر يرد عىل املزاعم التي تعترب الثورة اإلسالمية متناقضة مع احلضارة  

نعارض مظاهر  وفنوهنا: ) أننا  العلامء ورد  أقوال  قول من  أو  القرآن  يف أي حكم من أحكام 

االنحراف مظاهر  نعارض  إننا  دعاة    ..احلضارة؟!  نعارض  الذين إننا  واملستعمرين  الفساد 

بأيدهيم تقع  السينام ذاهتا   .. يمسخون مظاهر احلضارة عندما  كانت مفيدة إذا    إننا ال نعارض 

ما استخدمت بصورة سليمة،  إذا    أن تعمل السينام عىل تربية جيل كامل  للناس، فمن املمكن 

راكز الفساد يف إيران ولكننا نعارض مراكز الفساد التي تسلب شبابنا منا، فكام ترون، كم من م

. فكم من شبابنا دفعهم هؤالء إىل اإلدمان عىل املخدرات.. نحن نعارض  . ويف طهران بالذات

.  . وإالى فنحن ال نعارض السينام التي تعمل عىل توعية الشعب وتربية الشباب وتثقيفهم..هذا

  .. ذاعة نفسها!إلذاعة التي تفسد أوالدنا، وليس ا. إننا نعارض اإل.إهنم بصدد ضياع شعوبنا 

ذاعة، سنديرها أحسن منكم! إنكم متلكون التلفزيون، ولكنه يعرض ما يقيض عىل سلمونا اإل
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إننا  إنه يدمر جياًل كاماًل، نحن نعارض هذه األمور وال نعارض مظاهر احلضارة!  الشباب، 

قال نحن نعارض االذاعة  تقدمنا! أي عامل  التخلف، وهؤالء يريدون إعاقة    نعارض مظاهر 

عرضت برامج سليمة؟! إننا نعارض هذه األشياء التي صارت بأيدي هؤالء،  إذا    والتلفزيون

 ( 1) (وهؤالء الرؤساء الذين يعملون يف تدمري بالدنا!

وهكذا نرى اإلمام اخلامنئي يدعو إىل احلصانة الفنية، باعتبار الفن وسيلة من وسائل  

ن النقاط التي ينبغي االلتفات إليها يف مواجهة  مترويج الثقافة والقيم الغربية، يقول يف ذلك: )

عامل الغرب بشكل كامل، هو عنرص الفنى وأداته التي يستخدمها الغربيىون.. لقد استفادوا من 

الفنى إىل أقىص احلدود من أجل ترويج هذه الثقافة اخلاطئة واملنحطىة واملاحقة للهويىات، وال  

وخاصى  )األدائية(،  املرسحية  الفنون  فهؤالء  سيىام  يمكن..  ما  وبأقىص  السينام  من  االستفادة  ة 

جيعلون أيى شعٍب حتت الدراسة عىل شكل مرشوٍع ما، فيكتشفون نقاط ضعفه ويستفيدون من 

خني والفنىانني وأمثاهلم، ليكتشفوا طرق اهليمنة عىل هذا  علامء النفس وعلامء االجتامع واملؤرى

سة فنىيىة يف هوليوود لكي تصنع فيلاًم..  الشعب.. ثمى بعد ذلك، يوصون منتجًا سينامئ يىًا أو مؤسى

فالكثري من األفالم التي ينتجوهنا لنا وللدول هو من هذا القبيل.. ليس لديى اطىالٌع عىل األفالم  

ة سنوات،   .. قبل عدى ، لكنى ما ينتجونه للشعوب فيه بعٌد هجوميى اخل األمريكيى املتعلىقة بالدى

رت أن تواجه األفالم األمريكية.. هؤالء  ُنرش يف األخبار أنى بعض ال دول األوروبيىة الكربى قرى

ليسوا مسلمني، لكنىهم يستشعرون هذا اخلطر، خطر اهلجوم.. وبالطبع، إنى الدول اإلسالميىة،  

، يستشعرون هذا األمر أكثر.. فهم ينظرون ويقيسون اخلصائص،   وبلدنا الثوريى بشكل أخصى

م  ويزنون األوضاع، وينتجون األف ون األخبار عىل هذا األساس، وكذا اإلعالم فإهنى الم، ويعدى

م يصنعون السالئق ويبنون  لونه ويبثىونه وفقًا لذلك.. جيب االلتفات إىل هذه األشياء.. إهنى يشكى
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العسكرية   ات  القوى بالدوالرات وبإرسال  يبدأون  السالئق واألذواق،  الثقافات، وبعد تبديل 

احتاجوا  إذا    واجلنراالت، وجيب  ما  الغربيني  حركة  أسلوب  هو  هذا  واهليمنة..  ة  القوى إىل 

االلتفات إليهم.. جيب عىل اجلميع أن يشعروا أنى مسؤولية إجياد احلضارة اإلسالميىة اجلديدة 

هو عىل عاتقهم، وأحد حدود وثغور هذا العمل هو مواجهة احلضارة الغربيىة، بحيث ال يكون 

 ( 1)  (فيها التقليد

كان الفن  اجلرائم التي كان يرتكبها النظام االستبدادي باسم الفن، فيقول: )وهو يذكر  

يف العهد السابق مظلومًا، ألهنم عزلوه عن القيم واألهداف اإلنسانية، فلقد أقاموا حكمهم  

عىل الرتهيب والرتغيب، وكانوا حمتاجني لوسائل تعينهم عىل إبقاء عرشهم وسلطتهم؛ وكان 

رًا   خلدمة أهداف السلطويني والذين يكنزون الذهب )األثرياء(، فاستخدموه أداة الفن مسخى

لتسويغ مسلكهم وسلوكياهتم كلام احتاجوا لذلك وحرية ضد القيم األصيلة ووسيلة للتخدير  

حال كل  عىل  والقيم    .. والتضليل  األصول  خدمة  يف  الفن  فيها  يكون  التي  الوحيدة  واحلالة 

ا يف  جيتمع  أن  هي  حتققها احلقيقية،  يندر  حالة  كانت  وهذه  واجلرأة،  اإليامن  لفنان 

 ( 2) واستمرارها(

لقد حررت  )  :من تلك االنحرافات، فيقول  حترير الفنيف  الثورة اإلسالمية  ويذكر دور  

الثورة اإلسالمية الفن من أغالل الظلم، ولكن إزالة سالسل الثقافة الغربية املنحطة والغاوية  

علىقوا هبا أمر صعب، ومن قيود هؤالء الفنانني الذين تربَّوا يف ظل  عن أعناق الذين اصطبغوا وت

نظام الظلم امللكي املنحط، لذا جيب اعتبار الفن الذي نام يف بوتقة القيم الطاغوتية بأنه خطر  

د(  (3) مهدِّ

 

 . 506، ص 2012 خطابات اإلمام اخلامنئي(  1) 

 (م7/8/1987من رسالة لإلمام اخلامنئي إىل املؤمتر األول للمرسح اجلامعي )(  2) 

 املصدر السابق. (  3) 
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وهو هلذا يدعو إىل عدم االكتفاء بالتحصن السلبي الذي تعوزه البدائل، وإنام يدعو إىل  

اإل تبليغ التحصن  وسيلة  وإنام  فقط،  حتصن  وسيلة  جمرد  ليس  الفن  من  جيعل  والذي  جيايب، 

 وهتذيب وتربية وتوعية، ليساهم يف نرش القيم اإلسالمية، وتأسيس املجتمع املسلم. 

( أقواله يف ذلك:  تأثريًا  ومن  أبلغ وأدق وأكثر  للبيان واألداء، وهو  أسلوب  الفن هو 

خرى؛ والتدبر يف كل واحدة من هذه اخلصائص التي ذكرهتا  وبقاًء من األساليب التبليغية األ

. وربام كان التقرير غري الفني ـ وإن كان علميًا وحتقيقًا ودقيقًا ـ فاقدًا . يعني يف معرفة معنى الفن

لقد قلت مرارًا أن ال حظ ألي رسالة ودعوة وثورة وحضارة وثقافة،  .  خلاصية البيان الفني.

مل ُيطرح يف شكل فني، وال فرق يف ذلك بني الدعوات املحقة  إذا    بقاء من التأثري واالنتشار وال

 ( 1) والباطلة(

ال ينبغي الشك يف حاجة الثورة للفن، وحيث  وقال يف رسالة له لبعض اجلهات الفنية: ) 

أن يكون ممتازًا  لكنه جيب  يكون غريبًا،  أن  لذا فطبيعي  الثورة حيمل مفاهيم جديدة،  أن فن 

، إذ من املؤكد أنه سيصطدم بأشكال املعارضة والعداء التي ال مناص ألي ثورة وفاخرًا وتقدمياً 

 (2)عن مواجهتها؛ يضاف إىل ذلك أن عليه أن يرسخ يف األذهان املعارف اجلديدة(

الن  ويتحدث خصوصا عن دور الشعر واألدب يف ذلك، فيقول: ) الشعر واألدب يشكى

اجلديدة   الدعوات  إبالغ  صور  واألرواح أمجل  القلوب  أعامق  إىل  وإيصاهلا  نرشها  ووسائل 

اإلنسانية، وقد استطاع الشعراء واألدباء الواعدون رسم أسمى املعارف اإلنسانية يف صحائف  

 ( 3)  الدهر بخطوط خالدة وإيصاهلا إىل األجيال الالحقة(

ـ: ) ـ مبينا دور الفنون يف ترسيخ قيم الثورة  لفن هي  إن لغة الشعر واألدب وا ويقول 

 

 (م18/12/1986مع أعضاء املؤمتر يف عموم إيران الذي ينظمه اجلهاد اجلامعي، بتاريخ )من حديث له (  1) 

 (م1986/ 5/11من رسالة اإلمام اخلامنئي إىل املهرجان املرسحي اجلامعي الثاين جلامعات إيران )(  2) 

 (م1984/ 18/12اريخ )من رسالة اإلمام اخلامنئي إىل املؤمتر األول للشعر واألدب للجامعيني اإليرانيني بت (  3) 



522 

 

القادرة عىل ترسيخ رسالة الثورة يف أعامق املجتمع؛ فعىل شعر الثورة أن يكون قادرًا عىل عرض  

لبى لباب الثورة وحمتواها احلقيقي بأفضل األشكال الفنية؛ وشعر اليوم هو مرآة املستقبل التي  

عريف اجليل  وحقًا إن من الصعب ت.  سيعرف أبناء العصور القادمة ما جيري اليوم يف جمتمعنا.

املعارصة بمجريات وقائع  الوقائع  يشهدوا  الذين مل  أبناء جمتمعنا  بعد مخسني سنة من  القادم 

نتصار الثورة وعودة اإلمام، وما جرى يف هذه السنني  االثورة يف أيام احلرب املفروضة، وأيام  

درة عىل تعريف  العجيبة التي شهدت كل حلظة منها واقعة يف هذا البلد.. والوسيلة الوحيدة القا 

 (1) األجيال القادمة بذلك هي وسيلة الشعر والفن واألدب(

وقت،   أقرب  ويف  البدائل،  توفري  عىل  بقدرهتا  اإلسالمية  الثورة  مجهور  يطمئن  وهو 

 ( أفضل  فيقول:  تقديم  من  وجيزة  فرتة  بعد  ستتمكن  اإلسالمية  الثورة  أن  فيه  شك  ال  مما 

للعامل املجال  هذا  يف  الفنية  اإلهلي  النتاجات  املنهج  هدايا  أقَيم  إحدى  للبرشية  وتوصل   ،

وذلك من إذا    واإلسالمي،  القيمة  ذخائر  وجنَّد  واجلد،  العزم  أحزمة  املؤمن  شبابنا  شد  ما 

نتفع من الوقائع البديعة الفريدة ا املواهب، واستفاد من األرضية املالئمة التي هيأهتا له الثورة، و

الثورة وا ميادين  له  متها  قدى التمثييل يف  التي  للفن  الشديدة  باحلاجة  املفروضة، وأحس  حلرب 

العمل املرسحي والسينامئي   الثورية، وقام باالستفادة من كل ذلك يف  املفاهيم  ترسيخ ونرش 

 ( 2)  وتطويره وتطوير أساليبه ومضامينه(

اإلسالمي  وهو يركز يف أحاديثه ـ مثل أستاذه اإلمام اخلميني ـ عىل رضورة توفري البعد  

يف الفن، وعدم االنضباط بالضوابط التي يضعها املحرفون له، ومن األمثلة عىل ذلك قوله:  

تعريف  ) هو  ما  فمثاًل  بمحتواها،  ـ  والتمثيلية  كالقصة  ـ  الفنية  األعامل  بعض  ترتبط إسالمية 

 

 (م3/2/1987من كلمة اإلمام اخلامنئي يف املؤمتر الشعري الذي أقامته مؤسسة الشهيد )(  1) 

 ( م5/11/1986من رسالة وجهها للمؤمتر الثاين للمرسح اجلامعي )(  2) 
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تشتمل عىل   القصة أو املقالة اإلسالمية؟ إهنا التي توضح املعايري واملفاهيم اإلسالمية، وإذا مل 

املسائل الدينية بمعناها اخلاص بل تشتمل عىل قضايا اجتامعية وسياسية وأمثاهلا، فيجب أن ال  

تكون معارضة لألصول اإلسالمية؛ فإذا التزمتم هبذه املواصفات فهذه املقالة إسالمية، أو عىل 

 ( 1) األقل ليست مضادة للصبغة اإلسالمية، وال مغايرة هلا( 

أنه ال يبني  بل    وهو  فنية،  الصحيحة بصيغة  القيم  لتبليغ  املختارة  إشكال يف األشكال 

ال يوجد يف اجلوانب الفنية يف كتابة القصة يشء خاص يمكن اإلشكال بمحتواها، فيقول: ) 

اعتباره معيارًا إلسالمية القصة أو عدم إسالميتها، فكل ما يمكن به حتسني القصة أو تطوير  

كان إذا    ولكن .  ل هو أمر راجح، وكذلك احلال مع التمثيلية.شكلها الفني فال إشكال فيه، ب 

 (2) فيها تربية وأفكار منحرفة وإغواء وهبتان وافرتاء وفحش، فهي غري إسالمية(

وهو يرد عىل التصورات اخلاطئة التي توهم ارتباط الفن باالنحراف، بحجة الواقعية  

الفنون املامثلة التي دخلت يف بلدنا من الطبيعي أن يكون العلم املرسحي وونحوها، فيقول: ) 

يف العقود اخلمسة األخرية ـ أي يف فرتة غربة القيم اإلسالمية ونبذها واهلجوم الشامل عليها ـ 

للمفاهيم   بل وحتى مضاد  مغاير،  اجتاه  إهنا نمت يف  بل  أقيمت عىل أسس غري إسالمية،  قد 

أساليبها اجلديدة ـ وهم الذين عرضوها فاملغرتبون هم رواد هذه الفروع الفنية ـ ب.  اإلسالمية. 

يف بلدنا اإلسالمي، وهؤالء كانوا غرباء، بل ولعلهم معاندون لإلسالم، ولذلك ولد تدرجييًا 

يف أذهان اجلميع ـ وال سيام األجيال الفتيىة ـ تصور أن للمرسح والسينام طبيعة غري دينية، بل  

 (3) لعرض املفاهيم اإلسالمية(مضادة للدين، وال يمكن وال ينبغي االنتفاع منها 

، ومراعاة الضوابط اإلسالمية فيه، يقول يف  الشكلوهو يذكر أيضا رضورة االهتامم ب

 

 ( 5/2/1980من حديث لإلمام اخلامنئي مع أعضاء القسم الثقايف يف صحيفة اجلمهورية اإلسالمية )(  1) 

 . املصدر السابق(  2) 

هها للمهرجان الثاين للمرسح اجلامعي )(  3)   (م5/11/1986من رسالة لإلمام اخلامنئي وجى
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إضافة إىل املحتوى، يؤثر الشكل يف تشخيص إسالمية أو عدم إسالمية الفن، فمثاًل يف  ذلك: )

ص األمر من جهة املحتوى يف كون اللوحة تشتمل  عىل صورة امرأة    فنون الرسم وأمثاله يشخَّ

أيضًا  فهو  والشكل  الظاهر  أما  وغري ذلك؛  واهتامي  كاذب  منظر  أو  مغرية،  أو صورة  عارية 

يمكن أن يكون معيارًا ملعرفة إسالميتها، أي نفس الشكل املنحوت، بغض النظر عن كونه نحتًا 

م ويف بعض الفتاوى، فالبحث هنا هو ع ن رشعية  إلنسان عاٍر أو مستور، فأصل هذا النحت حمرى

بة  مة هذه املرأة عارية أم حمجَّ  ( 1) (أصل العمل وليس يف كون جمسَّ

( وعدم  ويقول:  إسالميتها  معرفة  يف  مؤثرًا  األداء  نوع  يكون  أن  يمكن  التمثيلية  يف 

م رشعًا،   الرجل وبالعكس حمرى لزيى  امرأة  ارتداء  النظر عن حمتواها، فمثاًل  إسالميتها، بغض 

ه بكلامت مثرية للشهوة(سواء جاءت هذه املرأة لت  (2)قرأ آية من القرآن أو للتفوى

وهكذا نراه يعرف الفن اإلسالمي، ال باعتبار اجلهات التي قامت به، أو املرشفة عليه،  

فيقول: ) باعتبار شكله ومضمونه،  املسلمني وإنام  الفن اإلسالمي غري فن  فمثاًل عندما ..  إن 

أو   موسيقية  قطعة  بإعداد  مسلم  حتاًم. يقوم  إسالميان  أهنام  يعني  ال  فهذا  فيلم  الفن  .  إنتاج 

أي أن يتوفر يف الشكل    ..اإلسالمي هو الذي يتوفر فيه عنرص بنىاء مأخوذ من الفكر اإلسالمي

الفني وليس يف املحتوى فقط يشء مأخوذ من اإلسالم ومفاهيمه؛ فابحثوا عن هذا اليشء لكي 

 ( 3)  ي(تستطيعوا العثور عىل منبع الفن اإلسالم

وهو ـ خالفا للمتشددين ـ ال يرى حرجا يف أداء املرأة ألي عمل فني برشط االنضباط  

أما فيام يتعلق بالسؤال الذي ورد عن بالضوابط الرشعية، يقول جوابا عن سؤال حول ذلك: )

كان ظهور  إذا    إمكانية حضور املرأة يف العمل السينامئي واملرسحي، فيجب القول يف اجلواب: 

 

 (م5/2/1982من حديث اإلمام اخلامنئي مع أعضاء القسم الثقايف يف صحيفة اجلمهورية اإلسالمية )(  1) 

 . املصدر السابق(  2) 

 . املصدر السابق(  3) 
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م فيهام، وعليه فاشرتاكها  م يف غريمها فهو أيضًا غري حمرى املرأة يف الفيلم أو التمثيلية بشكل غري حمرى

م؛ وغاية األمر هو أنه حيدث أحيانًا أن حيتضن رجل  يف التمثيل يف الفيلم أو التمثيلية غري حم رى

املرأة   أن تظهر  أو  الفيلم والتمثيلية،  م يف كل مكان وبضمها يف  امرأة أجنبية، وهذا عمل حمرى

م أيضاً  ه بكلامت أو تقوم بحركات مثرية للشهوة، وهذا حمرى . لذا .بحالة مثرية للشهوة أو تتفوى

 (1) خال من موجبات اإلشكال(إذا  املرسح ال مانع منه أصالً فظهور املرأة يف الفيلم أو عىل 

من   موقفه  ذلك  واملوسيقى ومثل  ) الغناء  ذلك:  يف  يقول  باملوسيقى  ،  يتعلق  فيام  أما 

يف   املسألة؛  هذه  بشأن  وكاماًل  واضحًا  جوابًا  اآلن  إىل  م  نقدى مل  بأننا  أعرتف  أن  فعيلى  والغناء، 

ا الرأيـ  بأن املوسيقى املخصصة واملختصة بمجالس اللهو  السابق كنا نعتقدـ  وال زلت عىل هذ

حكم   هو  ما  ولكن  اللهو،  بمجالس  خمتصة  الغنائية  املوسيقى  أن  نتصور  آنذاك  وكنا  مة،  حمرى

أو طريقة   اإلنشادية  ..  وأمثاهلام؟  [مهايون ]أو    [أبو عطا ]األدوات احلامسية  احلناجر  إن مجيع 

مة؛    ..ة )اإليقاعات( االثني عرشةخُيرجون أنغامًا تنطبق مع هذه األجهز إذًا، فهذه ليست حمرى

مة إال   .واملوسيقى ليست سوى هذه األنغام واإليقاعات واألطوار.    وعليها، فهي ليست حمرى

م(إذا   ( 2)  داخلها يشء حمرى

إليه هنا هو املحتوى  وقال: ) م يف رشع اإلسالم فاملشار  إننا عندما نقول إن الغناء حمرى

أردتم البحث عن مصداق الغناء فال تدرسوا املوسيقى من زاوية  إذا    وليس الشكل؛ وأساساً 

شكلها لتقولوا بأهنا حرام أو حالل، بل ابحثوا يف املورد من زاوية املحتوى، بمعنى أن الغناء  

 شكل؛ فإذا بيىنتم مضمونًا توحيديًا بأمجل األغاين أو بأي صورة أخرى فهذا قضية حمتوى ال

مًا، ولكن م فيه معصية عرب موسيقى رزينة وحلن مقبول  إذا    ليس حمرى حتدثتم عن مضمون حمرى

 

 (م5/2/1982اإلمام اخلامنئي مع أعضاء القسم الثقايف يف صحيفة اجلمهورية اإلسالمية )من حديث (  1) 

 ( م15/2/1982من حديث اإلمام اخلامنئي مع أعضاء القسم الثقايف يف صحيفة اجلمهورية اإلسالمية )(  2) 
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م(  (1) فهذا غناء حمرى

ـ: ) إنه قال بشأن  وقال ـ يذكر موقف أستاذه اإلمام اخلميني من ذلك  ُنقل عن اإلمام 

الوتريةبع اآلالت  بأنغام  املقرتنة  حتى  املوسيقى،  موارد  )ض  املقدار :  هذا  يف  إشكال    ( ال 

مة عىل نحو اإلطالق،   ونستنبط من رأي اإلمام أن أنغام اآلالت املوسيقية الوترية ليست حمرى

وكذلك األغاين املنَشدة، أي ال إشكال يف التي تشتمل عىل حمتوى سليم وُتنَشد بأنغام مناسبة،  

للحرمة. إذا    أما  سبب  منهام  فكل  سليم  غري  واملضمون  مناسبة  غري  قبيحة  األنغام  .  كانت 

، وهذا طبع   وبالطبع ينبغي أن أشري إىل أن األنغام عمومًا خُترج اإلنسان بمقدار عن حالة اجلدى

بحدوث    حكان حمتواها من القوة بحيث ال يسمإذا    املوسيقى، فال ينبغي إنكار الواقع، اللهم إال

، كام هو حال القرآن، فاللحن القرآين له هذه اخلاصية فهو يبعث الروح يف املقروء ويربزه ذلك

أمام اإلنسان ويدخله ذهنه كلمة كلمة، وجيري يف الروح جريان املاء، وبذلك يزيل تلك احلالة  

( الناجتة من صوت مجيل مثل صوت الشيخ مصطفى إسامعيل   السلبية )اإلخراج عن حالة اجلدى

أنا نفيس عندما سمعت للمرة األوىل نشيد املرحوم الشهيد البهشتي رأيت أنه أخرجني  .  مثاًل. 

بالكامل عن حالة اجلدى )الواقعية(، وذلك بمالحظة ذكريايت اخلاصة وسوابقي الذهنية التي  

جعلت موسيقى هذه األنشودة ومضموهنا تؤثر يف أكثر من الشخص العادي الذي ال اطالع 

واآلن أيضًا عندما ُيَبث هذا النشيد أرسح يف عامل    ..وال معرفة له بالشهيد  له عىل هذه القضية

 ( 2)  الذكريات والذهنيات وهذه حالة قد ال تكون لطيفة(

ـ املوضوع  حول  األسئلة  بعض  إجابة عىل  ـ  الغناء  ):  وقال  هو  اإلسالم  يف  م  املحرى إن 

أو أداة معيىنة وفق أسلوب  وليس املوسيقى، فاملوسيقى هي كل نغمة وصوت خيرج من حنجرة  

 

 املصدر السابق. (  1) 

 املصدر السابق. (  2) 
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م هو نمط خاص منها هو الغناء ، واملحرى  ( 1)  (معنيى

وهو ال يكتفي بذلكـ  باعتباره فقيهاـ  بل نراه يذكر رأيه فيها مثلام يفعل الناقدون الفنيون  

جيب شكر السيد توكيل عىل جهوده  متاما، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف بعض األعامل الفنية: )

قيىم  حيث   نتاج  ُأنشدت هو  التي  للثورة، فكل واحد من هذه األناشيد  للغاية  قيىاًم  نتاجًا  أعدى 

واملوسيقى   الشعر  من  حقًا  إبداعي  فني  عمل  هو  النشيد  هذا  أجزاء  من  جزء  وكل  للثورة، 

لذا جيدر بنا شكر هذا الرجل الكادح   . وتشكيل جمموعة اإلنشاد وإنشاده هبذا االختيار اجليد. 

م    الصابر ـ  ل املشاقى ـ وجيدر أن نقدى حيث ال يمكن إنجاز مثل هذه األعامل دون الصرب وحتمى

كام أن مجيع .  التربيكات هلم عىل نجاحهم يف إنجاز هذا العمل الفني بصورة جيدة واحلمد هلل.

أفراد فرقة اإلنشاد األعزاء قد أجادوا أداء مهامهم، وقد دقىقت النظر يف التلفزيون عند بث هذه 

ناشيد فوجدت عمل وأداء هؤالء الفتية املكرمني يدل حقًا عىل النضوج والتمرس مما يدل  األ

تناسب   عدم  أن  حيث  للغاية  جيدة  بصورة  متناسبة  أصواهتم  أن  كام  مدربيهم؛  جهود  عىل 

كام أشكر هذا السيد العازف عىل الناي   .. األصوات يف اإلنشاد اجلامعي يؤدي إىل ختريب العمل 

ائه اهلادئ واملؤثر، وهكذا جيب أن يكون العزف، ألن للعزف ولألنغام يف أداء  املنفرد عىل أد

النشيد ككل حكم امللح للطعام فيجب عدم اإلكثار منها فالتأثري األساس هو ألنفاس املنشدين 

 ( 2)  فهي املوصلة للمضمون إىل أذهان اجلميع(

 وتقديرًا كبريًا للعمل  نحن نويل احرتاماً وهكذا نرى موقفه من السينام، حيث يقول: )

السينامئي الذي نقبله، والذي حيقق املقاصد التي يؤيدها اإلسالم والثورة، يف حني نرى أن من  

غري الصالح وجود العمل السينامئي الذي يتحرك خالف هذه املقاصد وال نرى له قيمة أصاًل؛  

 

 (م1987/ 16/12ئي عىل أسئلة احلارضين يف جامعة طهران )من ندوة أجاب فيها سامحة اإلمام اخلامن(  1) 

 ( م28/11/1987من كلمة قصرية لإلمام اخلامنئي يف مركز حمافظة شرياز بعد برنامج اشتمل عىل إنشاد بعض األناشيد )(   2) 
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افرتضنا وجود مثل ذلك،  إذا    وبغض النظر عن النمط اخلايل من كال هاتني احلالتني املتقدمتني

إذ أن لكل فيلم رسالة وكلمة ما يعرضها بصورة مبارشة أو غري مبارشة، وحكم هذا النمط  

م، فنحن نويل قيمة  .  يتضح من معرفة حكم العمل السينامئي النافع أو الضار.  وبناءًا عىل ما تقدى

نية األخرى، ألن أسلوب  كبرية للعمل السينامئي املطلوب وقيمته هي أكرب من أكثر الفروع الف

 ( 1)  (إبالغه لرسالته أفضل وأبرز وأكثر تأثريًا من غريه

بالطبع إن اجلاذبية عنرص  ، قال: )اجلاذبية يف العمل السينامئي وعندما سئل عن حدود  

ال نراه مصطلحًا جيدًا، ونحن   [التلهية ]أساس يف الفيلم وال يمكن جتاهلها، ولكن مصطلح  

ن ال يكون هناك يشء هبذا املعنى، بل نريد أن يكون عامل تعليم وتوعية  ال نستخدمه، ونرغب أ

إىل جانب كونه جذابًا أيضًا، وال تعارض بني هذين أصاًل، فاجلاذبية عنرص أساس يف الفيلم،  

بمعنى أننا لو فرضنا أن فيلاًم حيمل أفضل مضمون ورسالة لكنه يفتقد اجلاذبية فهو عاجز عن 

وحاله حال اإلنسان الذي جيلس وحده يف غرفة ويتحدث عن أسمى    حتقيق وتبليغ أي يشء 

أهنم    .موضوع. وهو:  نزيله  أن  ينبغي  البعض  أذهان  يف  موجود  وخلط  اشتباه  هناك  ولكن 

يتصورون أن الرسالة التي جيب أن حيملها الفيلم ـ ونقصد هنا رسالة الثورة اإلسالمية وهي  

الفيلم باجتاه انعدام اجلاذبية، ويبدو أهنم تومهوا وجود  املحرتمة املقدسة عندنا ـ تقتيض أن يتجه  

مل يكن إسالميًا وثوريًا فهو جذاب حتاًم، هذه معادلة  إذا    تعارض بني هذين، بمعنى أن الفيلم 

خاطئة ونحن نرفضها، بل قد حيدث أحيانًا أن تكون رسالية الفيلم وحمتواه عاماًل يف إضفاء  

املشاهد   اجلاذبية عليه بحيث يغطي حتى عىل  له بحيث هييمن عىل  الفني  التقنية واألسلوب 

م فإن  .  الكالم الذي حيبه وجيذبه بحيث جيعله يغفل حتى عن ضعف التقنية.  واستنادًا إىل ما تقدى

 

امئي، ونرش يف جملة صحيفة  (  مقابلة أجرهتا معاونية وزارة اإلرشاد اإلسالمية اإليرانية مع اإلمام اخلامنئي حول العمل السين1) 

 .م 1985اإليرانية يف عددها الصادر يف نيسان 
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يدفعكم   الذي  فام  وإال  السينامئي،  والعمل  الفيلم  يف  عندنا  األصل  مها  والرسالية  اهلدف 

خىل من املحتوى إذا    جال؟! وهل ستواصلون العمل فيه باعتباركم ثوريني إىل العمل يف هذا امل

إذًا، فالشخص املنسجم واملتفاعل مع الثورة  .  الثوري أو اإلسالمي؟! اجلواب واضح: كال. 

يريد العمل السينامئي املستلهم منها وال ريب يف ذلك، وهو املهم عندنا بالدرجة األوىل، وغاية  

السي أننا نعلم أن إيصال العمل  أن يكون جذاباً األمر هي  لرسالته يستلزم  وعليه، فال    ،نامئي 

إذا    ..مناص من توفري اجلاذبية فيه باعتبارها وسيلة رضورية فيام املحتوى هو اهلدف واملقصد

ُوِضعت أفضل املضامني يف شعر سيئ من الزاوية الفنية فلن حتقق أثرها املطلوب، ولكننا مع 

 العمل الشعري بل جيب أن يكون االهتامم به يف  ذلك ال نضع املضمون يف الدرجة الثانية يف 

الدرجة األوىل رشيطة أن يقرتن بالتقنية الفنية املطلوبة إذ بدوهنا ال يكون مفيدًا فيام ال يمكن 

 ( 1)  (إنكار أن التبليغ هو املهمة األساسية للعمل الفني

ويشيد هبا، أو يقرتح عليهم  وهو يف لقاءاته مع األدباء والفنانني يناقش األعامل الفنية،  

قِدم إلينا  ما يرى الواقع حمتاجا إليه، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يصف بعض لقاءاته معهم: ) 

ثوا قلياًل    .. ، يف القطاعات املختلفة، والتقوا بنا إيرانمن فنىاين    300يف السنة املاضية حوايل  حتدى

ثت قليالً  اللقاء وقلت: لو إنكم أهيا الفنانون أو منتجو  مسألة يف ذلك  إىل    لتفتُّ اوبعدها    .. وحتدى

أي  فحول  ديني،  فيلٍم  صناعة  نريد  إننا  قائلني:  سألتموين  املخرجون  أو  املمثلون  أو  األفالم 

افرضوا أننا أردنا أن نصنع فيلاًم عن احلجاب، فامذا ينبغي أن يكون حمتواه؟   ..موضوٍع نعمل؟

ي عقيدة الناس بشأن قضية التوحيد أو  أردإذا    ومن أين نبدأ؟ وماذا ُنظهر للناس؟ نا أن نقوى

 (2) ؟(فامذا ينبغي أن يكون املوضوع واملضمون ..النبوة أو قضية الوالية أو والية الفقيه

 

 . املصدر السابق(  1) 

 . 348، ص2010 خطابات اإلمام اخلامنئي(  2) 
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( آخر:  لقاء  يف  وبناؤها وقال  حتدثه  الذي  التأثري  ومدى  جدًا،  مهمة  التمثيلية  الفنون 

ة حيىة هلا ك لمتها وتشعر هبويتها ووجودها لنا أعداء كبار  للثقافة واسٌع جدًا، ونحن اليوم كأمى

الفنون  باستخدام  يتعلق  ما  منها  متعددة،  وبأساليب  األنواع  خمتلف  من  عداوات  ونواجه 

وهذا يدلى عىل أمهية أن نويل كأمة حيىة وكجامعة هلا كلمتها يف العامل    .. وأكثرها الفنون التمثيلية 

 (1)(ايف هلا ونبذل ألجلها الرساميل املادية واملعنوية وهدفها قضية الفنون التمثيلية االهتامم الك

وهو يدعو الفنانني إىل عدم التوقف عن العمل بسبب النقد املوجه هلم، ويرضب هلم  

املثل عىل ذلك بالنقد املوجه ملسلسل يوسف عليه السالم مع النجاح الكبري الذي حققه، يقول  

وهو مسلسل ُأنتج ومتت    ..ل النبي يوسفمسلسل كمسلسإىل    نظروا اها أنتم هنا  يف ذلك: )

فإنه يبنيى سرية أحد األنبياء وأساس العمل فيه مبنيى    .. مراعاة مجيع اجلهات الرشعية وغريها فيه 

العشق والشهوة وأمثاهلام  العاملية، من  الرائج يف األفالم  العفاف، وليس عىل األساس    .. عىل 

اء العامل اإلسالمي ـ ولعله يف بعض مناطق غري  وفيام بعد يتم اإلقبال عليه هبذا الشكل يف أنح

ولقد تم انتقاده يف اجلرائد وأسء القول نحوه واعرتضوا عليه علنًا واختلقوا    ..العامل اإلسالمي

إنني أريد أن أقول لكم أن ال حتملوا    ..يف النهاية، مثل هذه األمور حتدث .. حوله أمورًا أخرى

د والقيل والقال، فلو كان األمر مبنيًا عىل أن تعتنوا بمثل  يف أنفسكم كل هذا القلق من االنتقا 

هذه األمور املقلقة، ولعل بعضها غري واقعي ومما يتصوره الفنان بسبب رقته، وهو وهم، ملا 

هلذا ال ينبغي أن حتزنوا كثريًا من هذه األمور    .. أمكن لإلنسان القيام بأي عمل، هذا ما أؤمن به 

 ( 2)  (املقلقة

إليها كونه قائدا  وهو ال يكت في يف كل هذا باعتباره فقيها أو فنانا أو أديبا، وإنام يضم 

 

 .232، صاملصدر السابق(  1) 

 .232، صاملصدر السابق(  2) 
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ومرشدا ووليا لألمر؛ فلهذا يدعو إىل رضورة الرقابة الشديدة عىل كل ما ينرش من فنون، حتى  

أعتقد أن احلكومة ال يمكنها عزل  ال خترج عن املعايري اإلسالمية، وقد سئل عن ذلك، فقال: )

وإذا كان مقصودكم من اإلرشاف  .  ملجال السينامئي عن املسؤوليات التوجيهية. دورها جتاه ا

هو املعنى الذي يشمل التوجيه واملراقبة واملنع من األشياء السيئة، فأجيب: نعم جيب أن يكون 

كان املعنى املقصود أقلى من هذا فال يكفي اإلرشاف، إذ أين أعتقد أن ا  إذ  للحكومة إرشاف؛ أما 

احلكومة أن تكون مؤثرة وحارضة يف الشؤون املربوطة بالعمل السينامئي، وهذا احلضور  عىل  

دعم وتأييد وتشجيع الفنانني الثوريني، ووضع اإلمكانات حتت    املؤثر يشمل عدة مصاديق:

وجتارهبم   خرباهتم  لتوسيع  الفنية  املهرجانات  هذه  مثل  وإقامة  هبم،  والتعريف  ترصفهم، 

مي وتطهري  وتقدمهم.وتعليمهم،  لنموهم  املعرقلة  العنارص  من  العمل  عىل .  ادين  جيب  كام 

العمل   يستخدموا  أن  يمكن  الذين  مع  ـ  اآلخر  اجلانب  عىل  ـ  وذكاء  بحذر  التعامل  احلكومة 

السينامئي والفيلم وسيلة ضد اجلمهورية اإلسالمية، وجيب عليها منعهم من القيام بذلك، فال  

 ( 1)  ( بلدنا بأيدي أشخاص معادين للثورةيمكننا أن نضع العمل السينامئي يف

 

 . املصدر السابق(  1) 
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 واالتصال   اإلعالم  احلضارة اإلسالمية اجلديدة وقيم  

الكربى  العارش  الركن   األركان  اجلديدةمن  اإلسالمية  احلضارة  منها  تتشكل  ـ    التي 

ـ  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  رؤية  العتبارات    ]قيم   بحسب  واالتصال[، وذلك  اإلعالم 

 مهها: خمتلفة، أ

رضورية    أوال  أداة  فيهام  املستخدمة  واألساليب  والوسائل  واالتصال  اإلعالم  كون  ـ 

للتواصل مع اجلامهري لتحقيق الثورة.. ولذلك نرى قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية يعتمدون 

نراهم   بينهم وبينه، ولذلك  الذي حال االستبداد  الشعب  إىل  للوصول  أتيح هلم منها  ما  كل 

التبليغ   عىل  يتحقق حيضون  ال  التي  الرشعية  الواجبات  من  ويعتربونه  املمكنة،  الطرق  بكل 

 االنتصار من دوهنا. 

التواصل مع    ثانيا  ما لدهيم من وسائل  العاملي وأدواته استخدموا كل  ـ أن االستكبار 

اإلسالمية   الثورة  قادة  اضطر  ولذلك  وقادهتا،  اإلسالمية،  الثورة  تشويه  أجل  من  اجلامهري 

مواجهة تلك احلروب، والرد عىل التضليل والتشويه اإلعالمي واحلرب النفسية  اإليرانية إىل  

 باستخدام ما أتيح هلم من وسائل والدعوة إىل االهتامم باستخدامها.

ـ أن املرشوع الذي استخدم يف إشاعة الفوىض اخلالقة، وإسقاط األنظمة، أو ما    ثالثا 

ا وخصوصا  اإلعالم  استخدم  الناعمة[،  ]احلرب  كانت  يسمى  وقد  ذلك،  لكل  منه،  جلديد 

قادة  احتاج  يتعاون معها.. ولذلك  أو  إيران، وكل من حيالفها  األكرب هو  اهلدف  بل  البداية، 

الثورة اإلسالمية اإليرانية إىل التنبيه إىل خطورة هذه احلرب ووسائلها، بل كان هلم السبق يف  

 التنبه والتنبيه لذلك، وهو ما أتاح هلم االنتصار فيها. 

اإلعالم  ب قيم  اإليرانية حول  اإلسالمية  الثورة  قادة  كلامت  تقسيم  يمكن  هذا  ناء عىل 

 واالتصال إىل ثالثة أقسام: 
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الثورة  األول  لتشويه  وأدواته  الغرب  يسوقها  التي  اإلعالمية  املؤامرة  إىل  التنبيه   :

 اإلسالمية واحلكم اإلسالمي، وهو ما يطلق عليه ]التضليل اإلعالمي[ 

حذير من احلرب الناعمة التي تستهدف إسقاط األنظمة، وإحالل الفوىض  :  التالثاين 

 بدهلا.

: الدعوة إلنشاء إعالم هادف، يمكنه مقاومة كل املؤامرات األجنبية، ويف نفس  الثالث 

للثورة  الكربى  الغاية  هو  الذي  املسلم  املجتمع  وحتقيق  الرتبية،  يف  دوره  يؤدي  الوقت 

 اإلسالمية.  

 التضليل اإلعالمي:   أوال ـ التحذير من 

اهتم قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية قبل انتصار الثورة وبعدها بالتحذير من التضليل  

اإلعالمي الذي يامرسه املستكربون وأدواهتم، ومن خالل استقراء ما ورد عنهم من ذلك نراهم  

 يردون عىل ثالثة أنواع كربى من التضليالت: 

ن أداة يف يد الشاه، ومن يسانده من املستكربين، والذي  : اإلعالم املضلل الذي كا األوىل 

استغل يف إعطاء صورة كاذبة عن الوضع يف إيران ومتدهنا وحترضها، وهو عكس ما كان عليه  

 الواقع. 

اإلسالمية  الثاين  الثورة  لتشويه  وسيلة  استعمل  والذي  املضلل،  العاملي  اإلعالم   :

ني، الذين ال يملكون أي مرشوع حضاري، وأن وقادهتا، وتصويرهم بصورة املتخلفني الرجعي

خالفهم مع الشاه ليس بسبب استبداده وتالعبه بالثروة الوطنية، وإنام لكونه يسعى لتحرض  

 إيران ومتدهنا. 

املتطورة،  الثالث  واألساليب  الوسائل  كل  استعمل  والذي  املضلل،  العاملي  اإلعالم   :

مي يف إيران بصورة اإلرهايب املستبد الذي وخصوصا اإلعالم اجلديد، لتصوير النظام اإلسال

 ال يعرف سوى القمع وكبت احلريات. 
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ولكثرة أحاديثهم يف هذه اجلوانب الثالثة سنقترص عىل بعض األمثلة التي توضح كيفية  

اإليراين   الشعب  وحيموا  فيها،  ينترصوا  أن  استطاعوا  والتي  التضليالت،  هلذه  مواجهتهم 

عليه، بل امتد تأثريهم لغريهم من الشعوب، وخصوصا املثقفني،  خصوصا من تأثرياهتا السلبية  

 والذين يعرفون جيدا الواقع اإلعالمي العاملي واملكاييل املزدوجة التي يكيل هبا. 

فمن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف لقاء مع بعض الصحف ـ جوابا عن سؤال  

عن   امتناعه  ث  حول  للتحدى العاملية  الصحافة  معظم  ):  ـ  إليها دعوات  تويل  العاملية  الصحافة 

مجشيد  ختت  احتفاالت  نظري  الرسمية  واالحتفاالت  اإلعالمية  ة  والضجى للبهارج  اهتاممها 

الشاه النفط،    ..وتتويج  أسعار  تتعدى  ال  اهتاممها  اإل أ وغاية  الشعب  تعاسة  ومتاعبه  يراين ما   

مائة مليون دوالر سنويًا عىل إعالمه يف  ومهومه فال شأن هلا هبا، وكام هو معلوم أن الشاه ينفق  

 بكل ما يراينالشعب اإل إىل    ومن هنا وعىل مدى اخلمسة عرش عامًا املاضية حتدثت  ..اخلارج

أيضاً  املستقبل  اليه، وسأواصل ذلك يف  واتطلع  فيه،  ر  إنَّ صحيفتكم من   .. أفكِّ قيل يل:  وقد 

قضايا   تتناول  ا  وإهنى املستقلة،  بحق   احلقيقية   إيرانالصحف  يامرس  الذي  التعذيب  قبيل  من 

 والقتل والظلم وغياب العدالة، ولذا آمل أن ُتساعد هذه املقابلة عىل تعريف  يراين الشعب اإل

 (1) (أهداف شعبي 

الصحافة الغربية تظهر للعامل أن الغالبية من  )سؤال:  وسأله صحفي يف لقاء آخر هذا ال 

وع للرقي،  ومعارضون  متحجرون  ُأناس  هم  بارتدائها الشيعة  املرأة  مكانة  املثال:  سبيل  ىل 

 ( 2) (الشادور، مهامجة السينامت واملصارف، بَم تردُّون ذلك؟

يفرض نظام الشاه بإنفاق األموال الطائلة هيمنته عىل  ):  فرد عليه اإلمام اخلميني بقوله 
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األصلية    إيرانعدد من الصحف ووسائل اإلعالم الغربية، وحلرف أنظار الغرب عن قضايا  

شنى محالت دعائية  إىل    مهها قضية رحيل الشاه وأعوانه الظلمة وقطع أيدي األجانب جلأأومن  

فالشاه هو الذي صادر حرية أبناء الشعب سواء الرجل أو املرأة، وكتم    .. ال متت للحقيقة بصلة 

ج للربامجإىل    أنفاسهم، ومل يسمح ألحد بالكالم، ومن أجل جرى شبابنا   الفساد أخذ الشاُه يروى

التفكري   عن  وإبعادهم  أخالقيًا  وبناتنا  أبنائنا  انحراف  عىل  ويعمل  السينام،  يف  االستعامرية 

بطبيعة احلال،   (1)وعمالء الشاه هم الذين دبىروا حادثة سينام آبادان .. بالوضع املأساوي للبالد

الشاه أن معارضيه وعدوا بذلك،   الذي زعم  الرعب والذعر  لبث  الشاه  كي يستغلها إعالم 

 ( 2)  (ربعامئة نسمة وتفحيمهمأولتحقيق نواياهم السيئة أقدموا بكل وحشية عىل إحراق نحو 

الصحافة، فإن  إىل  ولنأتوقال يف بعض خطبه يذكر استغالل الشاه لوسائل اإلعالم: ) 

، وكل ما تكتبه هو ما يتفضل به )صاحب اجلاللة(!  يراينالصحف كانت صحف النظام اإل

 ( 3) (من آراء الشعب يشءومل يكن فيها  .. تقوله هو مدحه والثناء عليهوكل ما كانت 

التي شنها   الرشسة  يواجه احلملة  اإلمام اخلميني  نرى  الثورة اإلسالمية  انتصار  وبعد 

ومن  مهدها،  يف  عليها  والقضاء  الناشئة  اإلسالمية  الدولة  لتشويه  أمريكا  بقيادة  املستكربون 

إنني أحذر الصحفيني، اإلذاعة والتلفزيون، اجلامعات  خطبه: )األمثلة عىل ذلك قوله يف بعض  

 (4) (التي بدأت متارس نشاطها اآلن، هذا حتذير للجميع بأهنم أرادوا خيانة الشعب 

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي حيتذي حذو أستاذه يف الرد عىل كل التضليالت اإلعالمية  

انظروا اليوم  مية، ومن األمثلة عىل ذلك قوله: )التي تريد أن تشوه القيم النبيلة للثورة اإلسال 
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بأحدث   اإلعالمية  الوسائل  وصنوف  وأنواع  ومسموعة  مرئيىة  إعالمية  وسيلة  ألف  كم 

مئات األدمغة واألفكار جتلس يف الغرف السوداء وتبتكر كلى    .. األساليب تعمل ضد النظام

عاجزون عن اإلرضار بالثورة   يوم كالمًا أو شعارًا أو فكرة أو حيلة ضد هذه الثورة، لكنهم

 ( 1) (والنظام اإلسالميى 

ما من نظام يف العامل    ..هذا النظام ال يشبه سائر األنظمة)  بني سبب تلك القوة، فقال:   ثم

ه كلى هذه اهلجامت اإلعالمية والسياسية واالقتصادية وُتفرض عليه أنواع احلظر   اليوم ُتشنى ضدى

لكن هذا النظام    .. ال يوجد مثل هذا اليشء يف العامل   .. ويستطيع أن يبقى رصينًا متينًا هبذا الشكل 

أيضاً  اليوم  بعد  صامدًا  وسيبقى  هذا  .. صامد  اجلميع  وال    ..ليعلم  الصهيونية  وال  أمريكا  ال 

منظومة املستكربين والعتاة يف العامل وال الوسائل السياسية وال االقتصادية وال احلظر وال التهم  

رسى بقاء هذه   ..وال حتريض العمالء يف الداخل تستطيع زعزعة هذه الثورة ولو بدرجة قليلة 

حظون أنىه يوم تشعر كتل الشعب اهلائلة يف  لذلك تال  .. الثورة هو االعتامد عىل اإليامن وعىل اهلل

ة عدوًا خطريًا جادًا يواجهها سوف   كلى أنحاء البالد أنى هناك خطرًا وعداء يواجه الثورة وأن ثمى

دون دعوةإىل    ينزلون  من  املظاهرات    .. الساحة  إىن  القول  دومًا  حياولون  الذين  الثورة  أعداء 

ألوف   ة  نونه    ـ املليونية مظاهرات من عدى رون األمر وهيوى إنىه طوال هذه   ـ يصغى اعرتفوا وقالوا 

تكن هناك حركة شعبية يف   العظمة    إيرانالعرشين سنة مل  الذين   ..كتبوا هذا وقالوه  ..هبذه 

فام السبب؟ السبب هو أنى    ..اإلسالمية قالوا هذا واعرتفوا بهحياولون كتامن حقائق اجلمهورية  

هذه حركة    ..الساحةإىل    اجلامهري حينام يشعرون أنى العدوى يقف بوجه النظام اإلسالميى ينزلون

هذه   ..إهنا يد القدرة اإلهلية ويد اإلرادة اإلهلية  ..إيامنية وقلبية ويشء تقف وراءه احلوافز اإلهلية

كان إذا    .. القلوب بيد اهلل واإلرادات مقهورة إلرادة اخلالق  ..يدي ويد أمثايل األمور ليست ب
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ك إهليًا ويف سبيل اهلل وكان فيه   ( 1) ( ( خالص وحسن نيىة سيدافع اهلل عنهإالتحرى

هذا  ثم ذكر بعض أساليب أعداء الثورة اإلسالمية يف ذلك، ومكامن خطئهم، فقال: )

اإلسال النظام  أعداء  يفهمه  ال  احلظر  يشء  يفرضون  لذلك  اآلن  حلدى  يفهمونه  ال  وهم   ، ميى

يف   الضعف  نقاط  عن  أوهامهم  حسب  ويبحثون  عة  متنوى أساليب  ويستخدمون  ويتكلىمون 

أحيانًا يذكرون مسألة حقوق اإلنسان وتارة يذكرون اسم الديمقراطية    .. اجلمهورية اإلسالمية

لكنى الرأي   .. يقولون: الرأي العام   ..  العاملهذه احليل التي تعدى اليوم حقًا استهزاء بالناس يف   ..

ق هذا الكالم من أمريكا والصهيونية ملا أبدت الشعوب يف خمتلف البلدان  العام لو كان يصدى

ا ُتبدي هبا كرهها هلم    .. واملواقف واملواقع كرهها لزعامء االستكبار هبذه الصورة التي ترون أهنى

واضح أنى الرأي العام يف العامل ال ينخدع   ..تف ضدهم أينام يسافرون خترج مجاعة من الناس وهت

 ( 2) ( بحيلهم وأخاديعهم

يرتكبها   التي  املظامل  عىل  هجوما  الدفاع  من  حيول  اخلميني  اإلمام  أستاذه  مثل  وهو 

السبب يف كلى ذلك هو الرشكات االقتصادية  املستكربون الذين حياولون تشويه إيران، فيقول: )

ا املال  وزعامء  واملجاميع  الكربى،  واهليمنة،  للسلطة  املتعطىشة  واألحزاب  أمريكا،  يف  لكبار 

متسك  والتي  واألخالقية  الفكرية  الناحية  من  السويىة  غري  والشخصيات  النافذة،  الصهيونية 

واألعامل األمور  خمزٍ   .. بزمام  جدى  وماٍض  ثقيلة  جدى  ات  ملفى باألشياء    .. هذه  ليست  هذه 

البرش غري    ..الصغرية إليهم،  القضاء عىل  بالنسبة  الثروات غري هام  بالنسبة هلم، وإهدار  هام 

ل    .. وسحق العدالة غري هام بالنسبة إليهم، والفجائع اإلنسانية غري هام بالنسبة إليهم  ال تشكى

طبعًا، من أجل حفظ الظواهر يستخدمون إمكاناهتم    ..أيى من هذه األمور موانع يف طريقهم
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اهلائلة عبارة    ..اإلعالمية  األعىل ]ذكروا  عبارة صحيحة  [الصوت  حياولون بصوهتم    ..وهي 

األعىل تنظيم املناخ العاملي بنحو يتكتمون معه عىل هذه الفجائع، ويظهرون أنفسهم باعتبارهم  

 (1)(منارصين للسالم والديمقراطية وحقوق اإلنسان

 ( فيقول:  املجال،  هذا  يف  تضليالهتم  بعض  اخلامنئي  اإلمام  األمريكان  يطويذكر  رح 

هذه املبادئ هي حرية    ..مبادئ باعتبارها املبادئ األمريكية ويقولون إهنا أصول عاملية شاملة

هل هذه   ..اإلنسان، وحرية الفكر، وكرامة اإلنسان، وحقوق اإلنسان، وأمور من هذا القبيل

  مبادئ أمريكية؟! هل هذه هي خصوصيات املجتمع األمريكي اليوم؟! هل سامت احلكومة 

األمريكية اليوم هي هذه التي يذكروهنا؟! أمل يكن هذا النظام هو الذي ارتكب املجازر ضد 

النظام والعنارص   أمل يكن هذا  أمريكا؟  أمريكا األصليني؟ وقَض عىل اهلنود احلمر يف  سكان 

  املؤثرة يف هذا النظام هو الذي أخذ ماليني األفارقة من بيوهتم عبيدًا، واختطفت بناهتم الشباب 

الرتاجيدية   الفنية  يمكن؟ من األعامل  ما  بأفجع  متامدية  لالستعباد، وعاملتهم طوال سنوات 

، الذي يروي حياة العبيد يف أمريكا، وهو كتاب ال يزال حيًا  [ كوخ العم توم]اليوم عمل اسمه  

  .. هذه هي حقائق أمريكا وهذا هو النظام األمريكي   ..رغم ما يقارب مائتي عام عىل ظهوره

ي السامت واخلصيصة التي عرضها النظام األمريكي عىل العامل، وليس حرية اإلنسان أو  هذه ه

ال يزال    .. أية مساواة؟! إنكم ال تساوون حلد اآلن بني األسود واألبيض  ..املساواة بني البرش

التوظيف   مراحل  من  مرحلة  كل  يف  لديه  ضعف  نقطة  اآلن  حلد  الشخص  يف  األمحر  العرق 

ملساواة بني البرش؟! حرية الفكر؟! هل أنتم عىل استعداد لبث هذه الكلمة  ا  .. اإلداري عندكم 

أمريكا؟ السيد رئيس اجلمهورية يف وسائل إعالمكم يف  كانت هناك حرية فكر  إذا    أو كلمة 

وبثوها  استغرقت نصف ساعة  التي  هذه  خامتي  السيىد  كلمة  خذوا  تعبري  حرية    .. وحرية  أية 
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ل متنوعة،  اإلعالم  وسائل  والرأسامليني  فكر؟!  الرأساملية  باألجهزة  مرتبطة  كلها  تها  أزمى كن 

أمريكا ومعظمهم يف الصهاينة! هل هذا هو معنى حرية وسائل اإلعالم يف    الكبار يف  قبضة 

أمريكا؟! ملاذا تكذبون عىل الناس يف العامل؟ هل هذه هي املبادئ األمريكية؟! ثمى يقولون إن 

ومن أنتم حتىى تسمحوا ألنفسكم بوضع مبادئ عاملية للبرش؟   ..املبادئ األمريكية عاملية شاملة

كان يقول إن العامل   ..ستالني أيضًا كانت له مبادئ عاملية .. قبلكم كان للشيوعيني مبادئ عاملية

املبادئ هذه  ويتبع  يطيعني  أن  جيب  عاملية    ..كله  مبادئ  هلم  كانت  أيضًا  العامل  يف  والفاشيون 

ي يقول إن مبادئنا هذه مبادئ عاملية وكل من ال يقبلها يف  أي منطق هذا الذ  .. حسب ظنهم 

منطق  هذا  هل  ؟!  حرى شعب  منطق  املنطق  هذا  هل  النووية؟  بالقنابل  نقصفه  أن  جيب  العامل 

 ( 1) (حكومة تؤمن حقًا بكرامة اإلنسان؟! هكذا تكذبون عىل البرشية؟!

ما كان العامل املستكرب  فيومًا  وقال يف خطاب آخر يذكر تكالب املستكربين عىل إيران: )

أي أنه يف الواقع مل يكن من جماٍل للراحة ـ يف العقد األول من الثورة كان األمر    إيران.. كلىه ضد  

ل جمموعة كبرية من الدول   د دولة واحدة، بل كان يشكى كذلك ـ واإلحتاد السوفيايت مل يكن جمرى

تاب الرشقية  أوروبا  اليوم، وقد كانت  األفريقية  املتمركزة حول روسيا  الدول  عة هلم، وأغلب 

كانوا مجيعًا ضد اجلمهورية    .. وأمريكا الالتينية، ويف آسيا الكثري من دوهلا كانت حمسوبة عليهم

ويف ذلك الوقت ما كان بإمكاننا احلصول عىل السالح التقليدي من أي مكان،    ..اإلسالمية

ة لبيعنا أي سالٍح تق ليدي ـ كالدبابة مثاًل ـ لو أردنا فلم يكن يف ذلك الوقت من دولة مستعدى

منها  ثالثني  أو  عرشين  سافرت  ..رشاء  للجمهورية  رئيسًا  كنت  عندما  الوقت  ذلك  إىل    يف 

يوغوسالفيا التي كانت بالظاهر متيل إلينا كثريًا وحترتمنا ومتدحنا، بيد أننا مهام أرصرنا مل يكونوا  

ًا من األسلحة التقليدية  الرغم من أن يوغوسالفيا كانت من الدول  هذا ب  .. مستعدين لبيعنا أيى
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املستقلة وال ُتعدى ضمن منظومة الغرب أو معسكر الرشق، ولكنها يف نفس الوقت ما كانت  

ة، فكيف بغريها؟! ومن جانب آخر، كان معسكر الغرب: أمريكا وأوروبا  حتى فرنسا    ..مستعدى

ات املرياج، وصواريخ )سوبر  التي تشنى علينا اليوم هذه احلمالت اإلعالمية كانت ترسل طائر

أتاندارد( )ألعدائنا( أي أن هجوم تلك الدول علينا كان يف ذلك الوقت أكثر بكثري مما هو عليه  

ح ضدنا يف إعالمها ـ سواء من مستشارها أو غريهـ  كانت يف تلك   .. اليوم  فأملانيا اليوم التي ترصى

معامل   له  وتبني  الكيميائي  بالسالح  ام  تزود صدى أن عداواهتم  األيام  أي  إلنتاجه وصناعته، 

واليوم ال يوجد مثل تلك األخبار واألقوال، فهم ال يستطيعون  ..كانت أكثر فعالية وعمالنية

ذلك لعدم توفر املجاٍل ال ألهنم أضحوا أفضل أو أصلح، كال، هم يرون أنه ال يمكنهم أن 

وها   .. الزمن أكثر جتوهرًا وأشد قوةيقوموا هبذا األمر، وهذا اهليكل العظيم أضحى مع مرور  

تتزلزل،   اإلسالم  عامل  القديمة عىل  هيمنته  بأن  يشعر  ـ  املهمة  النقطة  وهنا  ـ  اليوم  الغرب  هو 

فهؤالء الذي كانوا ُيغريون عىل الدول اإلسالمية والعربية دون رادٍع أو مانع ويتحركون كيف  

وحتى لو أرادوا   .. التيار اإلسالمي جيربهم حيلو هلم، يرون اليوم أهنم مل يعودوا قادرين، فهذا  

 ( 1)  (إعادة النظر، فإهنم جيدون األمر صعباً 

وقال يف خطاب آخر يشيد بصمود الشعب اإليراين يف مواجهة كل املؤامرات التشوهيية:  

نظام  ) عمر  من  بالفخر  املليئة  املاضية  العقود  طيلة  ضدنا  كثرية  هجامت  هناك  كان  بنظري 

اإلسال والروح اجلمهورية  اإلسالمية  للهوية  ة  بشدى معادية  وهجامت  قاصمة  هجامت  مية، 

الثالثني السنوات  هذه  يف  جدًا  كثرية  اهلجامت  كانت  لقد  الثورية،  والروح  لقد   .. اإلسالمية 

وها يف كثري من األحيان بشكل خاطئ فوها وفرسى وكثريًا ما سعوا ـ    ..تالعبوا بشعاراتنا وحرى

ويف هذا   ..فردية فقط ـ من أجل تشكيك الناس بأصل الثورة  وبذلوا جهودًا منظىمة وليست
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املايض الذي ال يبعد عنا كثريًا قاموا بخرق القانون مرات ومرات ويف كل مرة كانوا خيتلقون 

ولكن الناس صمدوا والثورة كانت باملرصاد   .. عناوين وظواهر وحججًا، قاموا بأعامٍل خمتلفة 

سؤولون املؤمنون الذين كان هلم حضوٌر فاعٌل وسط  الثورة صمدت والناس صمدوا ووقف امل 

مت الثورة ومل يتمكنوا من فعل يشء    .. هذه الرشائح العظيمة وبيىنوا املسائل، وبحمد اهلل تقدى

هلذا الحظتم كيف أن الناس يف االنتخابات األخرية مل يكرتثوا لتلك الكلامت التي كان هلا طابٌع 

ة جداً فهذه مسأل  .. غري إسالمي وغري ديني ه الناس  .. ة مهمى الذي يطلق الشعارات  إىل    لقد توجى

الكامليات(،   نحو  )التوجه  الدنيوية  للنزعات  املناهضة  الشعارات  واإلسالمية،  الثورية 

فالناس حيبون   ..وهذا ما يدلى عىل يقظة الناس  .. الشعارات التي تطالب بالعدالة االجتامعية 

وننا مظهر اإلسالم والناطقني به   وهم حيرتموننا ألهنم حيبون   .. هذه األمور    .. اإلسالم، ويعدى

سنة وهم يعملون ضد   ثالثنيمنذ أكثر من    .. هذه خصوصية شعبنا وهي حتوز عىل أمهية فائقة 

وها هي كلامت اإلمام    .. الثورة ورغم ذلك فقد صمد هذا الشعب وبقيت شعارات الثورة حيىة

رون كلامت اإلمام ويربطون أنفسهم  أولئك الذين يريدون الرفعة بني ال  ..اليوم رائجة  ناس يكرى

خالف هذا، وهو ليس باليوم البعيد عنا، كان هناك من يتظاهر    ذات يوٍم كان األمر  ..باإلمام

حوا بذلك بعضهم قال إنىه ينبغي فصل    ..بمخالفة اإلمام، راحوا يقولون إن الثورة ُدفنت ورصى

حون هبذ يف    .. واليوم ال جيرؤون عىل ذلك  .. ا علناً الناس عن اهلل! وكانوا يف ذلك اليوم يرصى

يومنا هذا، أولئك الذين يقدرون عىل خماطبة الناس ولدهيم منرب أو أية وسيلة أخرى، يتغنىون  

وهو    ..هذا األمر مهم جداً   .. باإلمام والثورة وشعارات اإلمام، وهو ما يكون بأساليب خاصة  

ٌ عىل أن العملة الرائجة يف البلد واألسلو  (1) (ب املقبول هو هنج اإلمام وطريق الثورةمؤرشى

 ثانيا ـ التحذير من احلرب الناعمة: 
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اإلمام   وخصوصا  هبا،  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  قادة  اهتامم  وعن  عنها،  حتدثنا  وقد 

اخلامنئي الذي كان من السابقني إىل التنبيه إليها يف كتاب ]إيران: ثورة وانتصار[، وذلك عند  

 م باحلفاظ عىل املكتسبات، ومواجهة املؤامرات. بيان اهتاممه

ولذلك سنكتفي هنا ببعض حتذيراته وتنبيهاته إىل كيفية مواجهتها، ومنها قوله يف بعض  

خطبه يف الدعوة للبصرية والوعي، واللذين مها السالح األكرب ملواجهة هذا النوع من احلروب:  

  ي من بني ما يشاهده املرء من سلوكيات أمري املؤمنني ـ الت   .. ٌس وإن حياة أمري املؤمنني كلها درُ )

وللحاكم ـ فإن أسمى هذه اخلصائص ليومنا هذا قضية    نسانتشمل مجيع اخلصال احلسنة لإل

ففي    ..الذين حيتاجون إليها، أي تبيني األجواء وتوضيحها   ولئكالتبرصة وإعطاء البصرية أل

توعية الناس    أجل  هية وهذه التضحية العظيمة من مجيع املراحل كانت هذه الشجاعة الالمتنا 

ففي معركة صفىني عندما كان الطرف املقابل يشعر بأنه   ؛وإضفاء العمق عىل تفكريهم وإيامهنم 

و ة  ألجل سُيهزم،  عدى فجاء  الرماح،  عىل  املصاحف  رفع  احلرب،  يوقف  املؤمنني  إىل    أن  أمري 

 وكان عماًل تزويريًا، عجيباً   ،القرآن  وضغطوا عليه حتى يسلىم ويوقف احلرب، وطرحوا قضية

اليوم كَحَكٍم ال    ..فخطىأهم أمري املؤمنني وقال هلم إنكم ال تعلمون  فالذين يعرضون القرآن 

أعرفهم:   فإنني  به،  ورجاالً )يعتقدون  أطفاالً  عرفتهم  قد (إنني  كان  املؤمنني  أمري  أن  أي   ،

، فإهنم مل يؤمنوا بالقرآن،  (ورشى رجال   فكانوا رشى أطفال )شاهدهم يف طفولتهم وعندما كربوا:  

وا حتى حلت تلك   .. فإذا ضاقت عليهم األرض أبرزوا القرآن  لكن هؤالء مل يستمعوا وأرصى

إىل    ونحن اليوم بحاجة  ..إن أمري املؤمنني هو رائد البصرية والتبرصُّ   اإلسالم..اخلسارة بعامل  

 (1)(هذه البصرية 

يف الواقع اجلديد الذي يريد األعداء اهليمنة من    ثم ذكر هلم رضورة استعامل البصرية
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( فقال:  إىل    نزلوا   اإلسالمية الوحدة    أعداءي واإلسالمالعامل    أعداء اليوم،  جديد من خالله، 

فهم عندما يريدون أن   ؛ية، فينبغي احلذرخالقامليدان من خالل الوسائل الدينية والوسائل األ

غري   العام  الرأي  يأتون  اإلسالمخيدعوا  حقوق  ي  اسم  وعندما   اإلنسانعىل  والديمقراطية، 

، يف حني أهنم ما آمنوا ال  اإلسالمي يأتون باسم القرآن واإلسالميريدون خداع الرأي العام  

وإن شعب   ،أن تعرف هذا اإلسالميةوعىل األمة  ..اإلنسانوال بالقرآن وال بحقوق اإلسالم ب

ندرك هذا  إيران أن  اختربهم، وعلينا مجيعًا  الثالثني  السنوات  أمري    ..وطوال هذه  أشار  وقد 

  (، امضوا عىل حقكم وصدقكم )أصحابه قائاًل:  إىل    املؤمنني يف تلك اللحظة من اخلداع والفتنة 

تزلزل   بأن  تسمحوا  وال  تضيىعوها  وال  الصادقة  احلركة  وهذه  احلق  الطريق  هذا  ترتكوا  فال 

 (1)(الل كلامت املفتننيقلوبكم من خ 

آخر: بأمٍر صعب وغري ممكن..  )  وقال يف خطاب  ليست مطالبة  بالبصرية  املطالبة  إن 

فيه   يكون  الذي ال  احلدى  إىل  البصرية حيتاج فقط  اكتساب  أمرًا شاقًا..  ليس  البصرية  اكتساب 

س واألحكام  اإلنسان أسريًا للمصائد والشباك املختلفة من الصداقات والعداوات وأهواء النف

املطالبة بالبصرية هي هذه   .. يكفي اإلنسان هذا احلد، ى بأن ينظر ويتدبىر ليجد احلقيقة ..املسبقة 

البصرية هو عمل   أن حتصيل  يفهم  أن  يمكن  أكثر.. وعىل هذا  النظر وليس  بالتدبىر،  املطالبة 

عناد وال بسبب  اجلميع، اجلميع يمكنهم إجياد البصرية.. بعضهم يقع يف الغفلة، ليس بسبب ال

سوء النوايا.. مع أن اإلنسان حيب نفسه كثريًا ولكنىه أحيانًا يغفل للحظة أثناء قيادة السيارة،  

ت األقدام التي   ض.. العثرات وزالى حلظة من السهو، من غلبة النعاس، تعقبها خسارة ال تعوى

ولكن  ذنوبًا،  ها  عدى يمكن  ال  املجال  هذا  يف  فإذا    حتصل  وتتابعت،  ت  فقدان إذا    هذااستمرى
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 (1)(للبصرية، وهذا ليس مقبوالً بعد اآلن

ثم ذكر هلم دور اإلعالم يف صناعة الفوىض واحلروب، وأنه ال يمكن مواجهته من دون  

حاليًا، أساس عمل العدوى يف احلرب الناعمة، هو إثارة الغبار يف اجلو  الوعي والبصرية، فقال: ) 

وم أهم عمل للعدوى هو هذا.. املطىلعون واملتابعون للعمل  السياس للبلد، انتبهوا إىل هذا.. الي 

السياس وقضاياه، يعرفون بأنىه حاليًا قدرة القوى العظمى ال تكمن يف قنابلها النووية وال يف  

هتا اإلعالمية، يف صوهتا العايل الذي يصل   سة يف مصارفها، بقدر ما تتجىلى يف قوى الثروات املكدى

يتقنون هم  مكان..  كل  العمل    إىل  يف  روا  تطوى لقد  ولإلنصاف  اإلعالمية..  األساليب  جيدًا 

سواء يف أوروبا أو يف أمريكا ـ أساليب حديثة ومتطورة   - اإلعالمي.. لقد تعلىم الغربيون اليوم  

م حمرتفو   جدًا يف اإلعالم، نحن ما زلنا يف اخللف يف هذا املجال.. أحد أهم أعامل هؤالء أهنى

إىل هذه النقطة، ينبغي مراقبة هذا األمر.. تكليف شبابنا اليوم يف هذا   إعالم.. ينبغي االلتفات 

كم   املجال ثقيل، ليس املطلوب منكم فقط أن تعرفوا أنتم احلقيقة، بل إنى عليكم أن جتعلوا جوى

 ( 2) (وحميطكم اخلارجي ذا بصرية أيضًا وأن توضحوا القضايا لآلخرين

الم من فوىض حتت إدارة اإلعالم األمريكي  ثم نبههم إىل أن ما حيصل يف العامل اإلس

( فقال:  احلق،  ثوب  الباطل  فيها  يلبس  فتنة  سوى  ليس  أن  وأدواته  وهي  أساس  نقطة  هناك 

الباطل ال يظهر دائاًم أمام اإلنسان بشكل واضح وجيلى ليعرف اإلنسان بأن هذا هو الباطل،  

 ( 3) (احلق غالبًا ما ينزل الباطل إىل امليدان بلباس احلق أو بجزء من 

إنام بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، وأحكاٌم تبتدع، خيالف  ثم أورد هلم قول اإلمام عيل: ) 

فلو أن الباطل خلص من مزاج احلق مل خيف عىل املرتادين، ولو أن احلق خلص  ..  فيها كتاب اهلل
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،  ولكن يؤخذ من هذا ضغٌث، ومن هذا ضغٌث ..  من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن املعاندين

 (1) (فيمزجان! فهنالك يستويل الشيطان عىل أوليائه 

اليوم، يف اإلعالم العاملي، كل اعتامدهم عىل هذا األمر، أن يظهروا  وعلق عليه بقوله: )

إمكاناهتم   للواقع،  بنحٍو معاكس وخمالف  بلدكم وجمتمعكم ونظامكم اإلسالمي  احلقائق يف 

دائاًم.. بالطبع، هناك أيضًا أشخاٌص يف الداخل، عمدًا اإلعالمية كثرية وكبرية، وهم مشغولون  

جونه  رون كالم اخلارج ويروى  (2)(أو سهوًا، يكرى

( فقال:  الناعمة،  احلرب  ملواجهة  والعزم  اإلرادة  رضورة  هلم  ذكر  تكون  ثم  البصرية 

ان يف الوقت نفسه، ولذلك قلنا إنى البصرية ل يست  أحيانًا موجودة ولكن اخلطأ واالشتباه يستمرى

للنجاح، هي رشط الزم.. يوجد هنا عوامل أخرى، إحداها مسألة عدم وجود   رشطًا كافيًا 

ح بام جيب،   ر أن يرصى ر أن يتىخذ موقفًا، ال يقرى العزم واإلرادة.. بعضهم يعرف احلقائق، لكنىه يقرى

اذ ا ر أن يقف مع احلق ويف موقف الدفاع عن احلق.. طبعًا، هناك أسباب لعدم اختى لقرار:  ال يقرى

طلب العافية أحيانًا، هوى النفس أو الشهوات أحيانًا أخرى، اتىباع املصالح الشخصية وأحيانًا 

ه بكلمة ويريد أن يبقى ملتزمًا بكلمته، فلو تراجع فإنى  العناد واللجاجة، حيث إنى أحدهم يتفوى

رواية:   يف  ورد  وقد  به..  ويشمت  ه  سيعريى اللجاجة) بعضهم  اهلل  األش( لعن  بعض  خاص  .. 

اهات املخالفة،   مطىلعون عىل الوقائع ويعرفون احلقائق، لكنىهم يف الوقت نفسه يساعدون االجتى

أعقاهبم،   عىل  وانقلبوا  وجهادهم!(  ثوريتهم  )عىل  ندموا  الذين  من  الكثري   .. العدوى اهات  اجتى

د، ولكنىكم اليوم تروهنم قد وقفوا   يف النقطة  كانوا يف يوم من األيام ثوريني بشكل إفراطي متشدى

الثورة  النفسانية،    .. املعاكسة متامًا وانشغلوا بخدمة أعداء  العوامل، األهواء  السبب هو تلك 
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الشهوات النفسانية، الغرق يف الطلبات املادية، والعامل األصيل هلذا كلىه هو الغفلة عن ذكر  

القيامة، هذا ما جي علهم يغريون اخلالق، الغفلة عن الواجب، الغفلة عن املوت، والغفلة عن 

اههم مئة وثامنني درجة..  ين.. نحن   اجتى طبعًا، هناك من يشتبه.. ال يمكن اعتبار اجلميع مقرصى

وتقدير،   تودىد  بعنوان  أو  هدية  بعنوان  أمواالً  أعطاهم  من  جاءهم  قد  بعضهم  أنى  كيف  رأينا 

ضه بعضًا، لكنى فأخذوها منهم ومل يفهموا أنى هذا اسمه رشوة.. ما جيري يف عامل الواقع يشبه بع

 (1)(التفطىن إىل أن اسم هذا رشوة أو ال، هو املهم 

الناعمة   احلرب  مواجهة  يريد  من  كل  حيتاجها  التي  األدوات  ملخصا  خطابه  وختم 

إنى عليكم أن تكونوا يقظني، عليكم أن تكونوا أذكياء، عليكم أن والفتن املرتبطة هبا، فقال: )

  البصرية حمورًا ألعاملكم.. حذار أن تبتلوا بعدم البصرية.. حترضوا يف الساحة، عليكم أن جتعلوا  

.. ال تدعوا مظاهر العدوى ختدعكم.. النزعة املادية، الفكر املادي، احلضارة املادية   اعرفوا العدوى

  كلىها أعداء البرشية وأعداؤكم أنتم.. العامل الغريب قد وصل قبل قرنني أو ثالثة قرون إىل العلم 

األرقى وحصل بذلك عىل سبل جتميع الثروات وتكديسها.. ظهرت املدارس  األعىل والتقنية  

دة   املتعدى الفلسفات االجتامعية  أفكار  املختلفة،  القائمة عىل   -واملذاهب االجتامعية  الليربالية 

كان هدف هؤالء أو    -نسني )أصالة حمورية اإلنسان(، الفكر الديمقراطي وما شابه  الفكر اإل

ذه األفكار إيصال البرشية إىل الراحة والسعادة والرفاهية، لكن ما حصل  هدف الذين اتىبعوا ه

يف احلقيقة كان العكس.. فالبرش حتت ظالل األفكار اإلنسنية )حمورية اإلنسان( وأنظمتها، مل  

قوا إنسانيتهم ومل يصلوا إىل الراحة، ليس هذا فحسب، بل األدهى من ذلك أنى أكثر احلروب   حتقى

الذين   جلرائم وأبشع أعامل اإلنسان ضدى اإلنسان قد وقعت يف هذا العرص.. واملجازر وأسوأ ا 

رًا يف هذا امليدان كانوا هم األسوأ  باألمس قرأت يف إحدى الصحف خربًا    ..كانوا األكثر تطوى
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بني   ما  وذلك  الدنيا  أنحاء  مجيع  يف  انقالبًا  بثامنني  قامت  قد  أمريكا  أن  أمريكية  مصادر  عن 

أي خالل مخسني عامًا! انظروا إىل الذين وصلوا    - عينيات من القرن املايض  األربعينيات والتس

الح والتجهيزات لرتوا مستوى مهجيتهم.. اإلجرام وقتل اإلنسان   إىل قمم التقنية والثروة والسى

ون هم   هذه عالمة منتهى القسوة.. ليس    [..القتل بربودة دم]بالنسبة هلم أمٌر عادي، كام يعربى

ة السالح، بل حتى  فقط يف أفغانس تان والعراق ويف تلك املناطق املحتلىة من ِقَبلِهم وغزوها بقوى

داخل بلداهنم وجمتمعاهتم نفسها فاألمر كذلك.. راجعوا آداهبم التي تعربى عن حقائق حياهتم،  

غاية   يف  عمل  إليهم هو  بالنسبة  اإلنسان  قتل  ما حيصل يف حياهتم..  إىل  تشري  آداهبم  فنوهنم، 

االكتئاب  السهولة.  حاالت  شباهبم،  أوساط  ويف  جمتمعاهتم  يف  يالحظ،  أخرى،  ناحية  من   .

د عىل أعراف احلياة االجتامعية.. أنواع لباسهم وطرق تربىجهم غالبًا  واليأس من احلياة والتمرى

تدلى عىل أن الشاب قد ملى من اجلوى املسيطر عليه.. هذا نتيجة جتربة املذاهب واألنظمة التي  

م قد ابتعدوا عن اهلل والدين واملعنويات..  أوجدها الغ  ربيون.. سبب مجيع هذه الظواهر هو أهنى

 ( 1)  (لذلك فإن سلوكهم هو عدوى للبرشية

احلرب:   هلذه  املتزعمني  األمريكيني  لدى  املعايري  ازدواجية  يبني  آخر  وقال يف خطاب 

بني يف الشوارع كنهضة  ) ف الرئيس األمريكي املشاغبني واملخرى مدنية! إحراق البنوك لقد عرى

تضع  ألهنا  الشهيد  وأم  أخت  ورضب  الغافلني،  األبرياء  ة  املارى عىل  واالعتداء  واحلافالت 

اجة شاب ألن له حلية هي هنضة مدنية!  عون حقوق  أنتم    الشادور عىل رأسها وإحراق درى تدى

االنتخابات  اإلنسان يف  العظيمة  الشعبية  احلركة  هذه  ترون  ال  لكنكم  ويف    والديمقراطية 

ثم تنحازون ملصلحة جمموعة من املخلىني واملشاغبني! ثم    احلضور يف امليادين وتتغافلون عنها،

حقوق   عن  ندافع  إننا  قائلني:  عون  يدى ختجلون؟!  أال  املدنية!  النهضة  اسم  هذا  عىل  تطلقون 
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ث أنتم    ونشعر باملسؤولية جتاه هذه احلقوق!   اإلنسان وا مع لستم يف موقٍع حيق لكم فيه أن تتحدى

متوه من مواقفكم خالل هذه السنوات فيام   .. اإلنسانأي أحد حول حقوق   فام هو الذي غريى

قلىصتم من املجازر يف أفغانستان؟ وهل قلىصتم تدخالتكم يف العراق؟ أمل   يتعلىق باملايض؟ هل

الدفاع عن حقوق   عوا  تدى ة وقتل األطفال، حتى  الناس يف غزى املفجعة بحق  املجازر  تدعموا 

 (1) (؟نساناإل

الوعي   تشكيل  يف  كبري  دور  هلا  كان  التي  الكثرية  والبيانات  اخلطابات  نجد  وهكذا 

أصقاع  خمتلف  يف  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  حمبي  كل  لدى  بل  اإليرانيني،  لدى  والبصرية 

البصري   اجلاد  العمل  يف  بل  الفتن،  يف  الوقوع  من  محايتهم  يف  دورها  هلا  كان  والتي  األرض، 

 ملواجهتها. 

 ثالثا ـ الدعوة لإلعالم الرسايل املقاوم: 

هيتمون   ال  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  فقادة  التحذيرات؛  كل  مع  ترتافق  دعوة  وهي 

اإلعالم   يولون  نراهم  ولذلك  العملية،  اإلجيابية  باملواجهة  اهتاممهم  بقدر  السلبية،  باملواجهة 

  حتويله إىل أداة لتحقيق أمرين: بوسائله املختلفة اهتامما بالغا؛ فيدعون إىل 

الرسالية:  1 هو  .  الذي  املسلم  املجتمع  لتشكيل  والتوعية  والتعليم  الرتبية  يف  وتتمثل 

 اهلدف األكرب من النظام اإلسالمي. 

املقاومة 2 عىل  .  املستكربون  يفرضها  التي  التحديات  أنواع  كل  مواجهة  يف  وتتمثل   :

 املستضعفني. 

النساء العامالت  يف ذلك قول اإلمام اخلميني يف لقاء له مع  ومن األمثلة عىل أحاديثهم  

الصحفية، يدعو فيه إىل حتويل الصحافة وسيلة خلدمة الشعب وعقيدته    يف مؤسسة )كيهان( 
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ينبغي للصحافة واإلذاعة والتلفزيون يف كل بلد أن تسري مع مسرية الشعب وأن وقضاياه: )

 توجهات الشعب وتطلعاته، فتقوم بالتوعية  تكون يف خدمته.. فعىل الصحافة أن تتعرف عىل 

الناس.. كانت هناك مطبوعات ختالف يف مسريها مسري الشعب،  إذا    يف هذا االجتاه وإرشاد 

ن  أن احلكومة تسمح بذلك، فإهنا ال يمكن أوكان طريقها غري طريق الشعب، هذا عىل فرض  

ال    ـ وصحيفة وطنية وإذا كانت عالم وطنية،  إحتظى بتأييد الشعب، وال ينبغي اعتبارها وسيلة  

تنرش املقاالت املنحرفة، وال تكتب ما يتوافق مع مسرية الشعب، فإن ذلك يشري إىل    ـ  سمح اهلل

 ( وجود مؤامرة يف البني، والتآمر غري حرية الصحافة

( فقال:  للصحافة،  املطلقة  احلرية  دعاة  عىل  رد  شعار  ثم  يرددون  الذين  السادة  إن 

ن يكتبون يف الصحف واملجالت أم الفئات األخرى التي تنادي باحلرية،  )احلرية(، سواء الذي

اطار إ يف  تكون  إنام  بلد  كل  يف  فاحلرية  جيهلوهنا..  أو  صحيح،  بشكل  احلرية  يبينون  ال  هنم 

القانون، يف اطار قوانني ذلك البلد، فالناس ليسوا أحرارًا يف جتاوز القانون، ليس معنى احلرية  

ام شاء ولو كان خمالفًا للقوانني، خمالفًا للقانون األساس للشعب، خمالفًا أن يتكلم كل انسان ب

احلرية تكون ضمن حدود قوانني البلد.. وإيران بلد إسالمي، وقوانينها قوانني    لقوانني األمة..

عىل   ينص  كان  الدستور  إن  حتى  اإلسالم،  إاإلسالم  قوانني  مع  يتعارض  قانون  كل  لغاء 

ن يكون خمالفًا أن موافقًا لإلسالم.. والقانون األساس يف إيران ال يمكن  ن يكوأفالقانون البد  

التعني   ـ يقال الصحف واملجالت حرة، اإلعالم حر  ـ لكالم نبي اإلسالم أو القرآن.. فاحلرية

يف  أ أحرار  الناس  يف  أن  أحرار  مثاًل  يشاؤون..  ما  يفعلوا  ممارسة  أن  يف  أحرار  يرسقوا،  ن 

  ـ   طبعًا باستثناء الرسقة   ـ   تح مراكز للفحشاء .. فهذه احلرية حرية غربية الفحشاء، أحرار يف ف

هذه حرية غربية أن يفعل كل إنسان ما يشاء ولو كان الفحشاء، ولو كان أمرًا مشينًا، إن مثل  

ن تكون ضمن حدود القانون، البد من أن تكون يف إيران، احلرية جيب  أهذه احلرية ال يمكن  

م .. فضمن إطار قوانني اإلسالم وضمن إطار القانون األساس، يكون  رعاية قوانني اإلسال
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 (1) (اإلعالم حرًا ويكون التعبري عن الرأي حراً 

لالنحراف   وسيلة  تصبح  ال  حتى  مراعاهتا،  الصحافة  عىل  التي  الضوابط  بني  ثم 

هؤالء الذين ينادون باحلرية إهنم متأثرون بالغرب، يريدون احلرية الغربية..  والفساد، فقال: )

هؤالء الذين يتحدثون عن الديمقراطية، إهنم يتطلعون للديمقراطية الغربية، يريدون احلرية  

تناول   يف  حرة  الصحف  ان  بالغرب..  املتأثرين  مجلة  من  هؤالء  إن  اإلباحية..  أي  الغربية 

ائل، ولكن هل هي حرة يف اإلساءة مثاًل إىل مقدسات الناس؟! حرة  املوضوعات، وطرح املس

يف سبى الناس..؟! حرة يف اهتام الناس؟ ان مثل هذه احلرية ال يمكن أن ُتقبل، حرية التآمر ال  

ُتقبل.. أن  الصحف  إذا    يمكن  إحدى  األمور  ـ  فرضًا  ـ  كانت  بنرش  الشعب  التآمر ضد  تريد 

الشعب وعدم نرش الشعب، املناهضة ملسرية  ما خيدم  التآمر والسري يف طريق إذا      تريد  كانت 

هذه  مثل  فإن  الشعب،  أعداء  خيدم  ما  وتكتب  الشعب  أعداء  ألعامل  ج  فرتوِّ الشعب،  أعداء 

 ( 2) (ن يقبلها أاحلريات ال يمكن لشعبنا 

يف   عىل    خطابوقال  بالقراءة( [  خواندنيها ]جملَّة    مسؤويل ألقاه  اجلديرة  ،  )األشياء 

يدعوها فيه إىل التكيف مع الوضع اجلديد للجمهورية اإلسالمية والقيم التي     فيها نيوالعامل

اخلدمُة التي تستطيع املجالت والصحف وسائر وسائل اإلعالم أن تسدهيا لبالدها حتملها: )

أْن تغريِّ وضعها، فهذه املجالت كان هلا وضع ما يف العهد السابق يف بحوثها  ولإلسالم هَي 

ليها.. وإذا أردتم أن ختدموا بالدكم، وأن ختدموا اإلسالم، فيجب أن جتتنبوا وصورها وما إ

ومقاالت   منحرفة  شهوانية  صور  من  ت  املجالى يف  يرد  مما  االنحراف  جتلب  التي  األشياء 

 (3) (منحرفة.. ال تتصوروا أن هذه وقعت َعْفوًا.. فهذا هنُج رِسَم َرْساًم جلرِّ شبىاننا إىل االنحراف
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إذا استيقظ كتىابنا وخطباؤنا ، وارتباطها باإلسالم ـ: )رسالة اإلعالمحدث عن  وقال ـ يت

رونا، وجب تغيري صيغة كل   .. جيب أن تكون املجلَّة يف خدمة البالد، وخدمة البالد  يشء ومفكِّ

رًا مفيدًا لبالده.. جيب أن تكون املجلى  ًا مفكِّ ة  هي أن تريبِّ الشبىان وتصلح الناس، وتعدى إنسانًا قويى

ْت بحثًا جيب أن يكون  عندما يقرأها أحد يرى فيها صورة تبعثه عىل منازلة اآلخرين، وإذا َضمَّ

استقالله  حلفظ  لقارئها  هذا  ُمَعبِّئًا  وبالده..  يته  وجملىة  إذا    وُحرِّ إسالميىة  املجلىة  هذه  كانت 

فىف، فام جيب  إذا كانت املجلىة تعرض القضايا السابقة لكن بنحو خم واجلمهورية اإلسالمية..  

ة   مجهوريى هنا  لنا  يقال  إذ  الطاغوتية  املجلَّة  تدعى  بل  اإلسالمية،  اجلمهورية  جملىة  تْدعى  أن 

 ( 1) (إسالمية، وكلى األشياء تؤسلم 

عن   يتحدث  ـ  اإلعالموقال  )رسالة  ـ:  باإلنسان  وارتباطها  اخليانات  ،  مجيع  من  أشدى 

تنا اإلنسانية، وهذه عرقلة القوة اإلنسانية وعدم السامح هلا بالنامء  ، وأسمى خدمة هي تنمية قوى

ي طاقتنا  ح، فهذه تستطيع أن تقوِّ يف ُعهدة الصحافة املجالت واملذياع والتلفاز والسينام واملرْسَ

 ( 2)  (اإلنسانية وتربىيها تربية صحيحة، وتكون خدمتها جليلة

وعامل   مسؤويل  أمام  آخر  خطاب  يف  والتلفزيون وقال  وسائل    اإلذاعة  أمهية  يذكر 

( التلفزيون:  وخصوصا  صح اإلعالم  من  لدينا،  املتوافرة  اإلعالم  وسائل  مجيع  بني    ف من 

وجمالت ودور السينام واملرسح والراديو والتلفزيون.. يعد التلفزيون من أكثر تلك الوسائل  

نسان.. فالصحافة، مهام زادت سعة انتشارها فلن تصل إىل حد يسد ارتباطا وتعلقا بحياة اال

منها،   االستفادة  اليستطيعون  الزالوا  الكثريين  فإن  أخرى  ناحية  ومن  برمته،  البلد  حاجة 

والسبب هو أن نصف جمتمعنا تقريبا اليستطيع القراءة أو الكتابة.. أما دور السينام فإهنا تبقى  
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اديو كذلك يف كل مكان ولكنه مسموع فقط، أما التلفزيون فهو  ضمن دائرهتا املحدودة.. والر

القروي األمي يستطيع االستفادة منها وهو جالس يف   انتشارًا والذي حتى  الوسيلة األوسع 

املطلقة يف   منزله، يستطيع أن يرى من خالله ويسمع، وبالتايل فهو ذو أثر كبري عىل األغلبية 

لتان تستطيعان أن متارسان دورًا إجيابيًا يف بناء املجتمع أو  املجتمع.. فالراديو والتلفزيون وسي

 ( 1)  (تدمريه.. فهاتان الوسيلتان أكثر تأثريًا من بقية وسائل اإلعالم عىل ثقافة املجتمع

( فقال:  التأثري،  ذلك  نواحي  بعض  ذكر  السمع  ثم  املرئي عن طريق  اإلعالم  يستطيع 

اإلنسانية يف داخلهم، ومن هذا املنطلق كانت املسؤولية  واملشاهدة تربية الناس أو هدم األسس  

بمعنى عندما  إدارة هذه األجهزة اإلعالمية مسؤولية جسيمة  الواقفني عىل  امللقاة عىل عاتق 

فإن الساملني،  والتلفزيون  الراديو  املسري    نمتلك  يف  املجتمع  وسيسري  إجيابيًا  سيكون  تأثريهم 

 أي انحراف فإنه سيؤدي إىل ضياع املجتمع بأكمله.. لذا كان فيهامإذا    الصحيح، وال قدر اهلل 

بل هي وجدت يف األساس إلصالح  املجتمع،  املريب يف  القيام بدور  لوسائل اإلعالم  ينبغي 

حتى   الرتبية..  وسائل  من  وسيلة  بالنهاية  فهي  لذلك  توجد  مل  إهنا  فرضنا  ولو  املجتمع.. 

قرأمها، والسينام جيب أن تكون مربيًا ملن يدخلها الصحيفة واملجلة جيب أن تكونا تربويتني ملن ي

وكذلك املرسح ويأيت دور الراديو والتلفزيون عىل نطاق أوسع.. لذلك ينبغي استخدام هذه 

 (2) (األجهزة لرتبية أفراد وطنيني مسلمني صاحلني 

دور   عن  حتول  أن  البائد وبعد  العهد  يف  اإلعالم  وتضليله،    وسائل  املجتمع  إفساد  يف 

أما اآلن فبعد أن أصبح بلدنا حرًا، وال أحد عن الدور اجلديد بعد حتقق احلرية، فقال: ) حتدث

الشعب،   ملا فيه خري  إدارة األجهزة اإلعالمية  يعتدي عليه، وأنتم اآلن أحرار يف  يستطيع أن 
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  وجيب أن تفكروا يف حتويل هذا اجلهاز اإلعالمي إىل جهاز لبناء اإلنسان، الذي حالوا دون بنائه 

 (1) (منذ أكثر من مخسني سنة

التي   اجلذرية  والثورة  الشامل  التغيري  إلحداث  اإلعالم  وسائل  استعامل  إىل  دعا  ثم 

اليوم حيث أصبحت بالدنا ومقدراهتا أمانة يف أيديكم جيب عىل تستأصل كل املفاسد، فقال: )

فزيون عىل سبيل  الراديو والتلف ..كل شخص ويف أي مكان يتواجد فيه أن يبني ويوجد التغيري

إذا ما أردنا ان نقدم عىل عمل لصالح واملثال كانا ينرشان الثقافة الطاغوتية يف زمن الطاغوت..  

بلدنا، وجاء الغربيون أو املتغربون وأشكلوا علينا وقالوا إن ذلك عمل رجعي، فهل جيب علينا 

صلحتنا ومصلحة شعبنا،  أن نتخىل عنه، ونرمتي يف أحضاهنم؟ أم نأخذ بنظر االعتبار ما هو يف م

مربيًا هلذا  أن يكون  املجتمع، جيب  املعلم واملريب هلذا  يلعب دور  أن  فاجلهاز اإلعالمي جيب 

 (2) (اإلنسان الذي يراه ويسمعه كل يوم يتأثر به حتامً 

ة لوسائل اإلعالم حتى تستطيع أن تؤدي رسالتها، فقال:  يودعا إىل االستقاللية الفكر

وذلك   ، تقالل الفكري، وجيب فصل طريقة تفكرينا عن الطريقة الغربيةجيب أن نمتلك االس)

التشبه   عن  ابتعادنا  يف  إالى  يتحقق  ال  الفكري  استقاللنا  وإن  فكريًا،  مستقلني  نعيش  لكي 

مستقال اإلعالمي  جهازنا  مستقلة،  وأفكارنا  مستقلة  شؤوننا  فلتكن  ولنمتلك باآلخرين..   ،

تاممًا حني يتهمونكم بالرجعية والهتابوا من أن ينتقدونكم يف  احلياة اخلاصة بنا، والتعريوهم اه

كتاباهتم أو مقاالهتم.. فإذا أردتم أن تستقل بالدنا فليعمل كل منكم بجد من موقعه بام حيقق 

صالح أداء مؤسسة اإلذاعة  مصالح هذا البلد وال هتابوا النقد أو االهتام.. ولتكرس اجلهود إل

ناء اإلنسان وينمي فيه كامالته الروحية واملعنوية والعقلية، وجيب أن  والتلفزيون بام يساعد يف ب
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احلضارة  واجهة  حتت  البلد  هذا  ختلف  يف  البائد  النظام  فعله  الذي  ما  أذهاننا  عن  يغيب  ال 

 (1)الكربى(

جيب أن  : )اإلذاعة والتلفزيون يف خدمة الرتبية والتعليم وقال يف خطاب آخر يذكر دور  

أفضل من أي ـ  ة لرتبية وتعليم الشعب، إن باستطاعة اإلذاعة والتلفزيون  تكون اإلذاعة وسيل

أن يربيا بلدًا كاماًل، ألن طالب العلم واألمي معًا يستطيعان االستفادة منهام،    ـ   وسيلة أخرى 

وتأثريها   الناس  من  معينة  فئة  ختاطب  فهي  واملجالت،  كالصحف  األخرى  الوسائل  ولكن 

زيون فإن انتشارمها واسع وكام تقولون أنتم: أن إذاعتكم لدهيا أربعة  حمدود، أما اإلذاعة والتلف

ماليني مستمع، فجميع فئات الشعب تستطيع اآلن أن تشاهد التلفزيون وتستمع إىل اإلذاعة،  

وأنتم تستطيعون خدمة هذا الشعب عن طريق السمع والبرص، بينام كانوا خيونونه يف السابق 

إلذاعة والتلفزيون مها أفضل الوسائل التعليمية، وبواسطتهام عن طريق السمع والبرص.. إن ا

الناس   مجيع  ألن  خالهلام،  من  الشباب  جيل  تربية  يمكن  كام  األخرى،  الوسائل  ارتقاء  يتم 

يتابعوهنام، حتى القرى النائية من املمكن أن تصلها برامج اإلذاعة والتلفزيون، ومن مل يستطع 

يست فإنه  لنفسه،  جهازًا  يمتلك  اإلذاعة  أن  برامج  ملتابعة  صديقه  بيت  إىل  يذهب  أن  طيع 

أن    والتلفزيون..  تريدون  كنتم  فإذا  الوسيلتني،  هاتني  يف  اجياد حتول  من  حال، البد  عىل كل 

يكون وطنكم ملكًا لكم جيب أن تغريوا هنج سري اإلذاعة والتلفزيون، ألنه إن مل حيدث ذلك،  

نت عليه يف السابق وإذا مل يكن ذلك اآلن، فسيكون كا  فكونوا عىل ثقة أن األمور ستعود إىل ما 

 ( 2)  (بعد عدة سنوات أخرى، وسيعيش أبناؤكم وأحفادكم يف زمن البؤس مرة أخرى

يذكر   آخر  خطاب  يف  اإلعالم وقال  وسائل  )مسؤولية  اإلذاعة  :  ملؤسسة  ينبغي 
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النهوض   من  هلا  البد   .. تربوي  تعليمي  مركز  إىل  تتحول  ان  كرارًا،  ذكرت  كام  والتلفزيون، 

ن ننتبه إىل هذا املعنى وهو  أعداد الشعب من خالل برامج تعليمية وتربوية.. علينا  إبمسؤولية  

يف  أ املتمثلة  تطلعاته  بعض  حتقيق  من  اإليراين  الشعب  متكن  وقت  ويف  عرص  يف  نعيش  ننا 

العدالة االجتامعية بشكل عام وقطعوا    العدالة.. ينبغي  يدي األأحيث بسطوا  رشار.. واآلن 

جهزة التي كانت يف خدمة الظاملني ويف خدمة حكام اجلور وإذا كان هناك أشخاص  هلذه األ

ن يعوضوا اآلن عن املعايص التي  أكانوا يعملون لصالح حكام اجلور يف العهد السابق، فعليهم  

ال  لبسط  ارتكبوها يف ذلك  النور عن قريب تعترب مركزًا  ينبغي أن ترى  التي  القناة  إن  وقت.. 

يتلقون  بقوا  كانوا،  اجلميع أن شبابنا حيثام  احلقيقي، وليعلم  بمعناه  تعليميًا  العدالة، وجهازًا 

تعلياًم مشوهًا طيلة مخسني عامًا، ليس فقط يف اجلامعات التي كانت متدهورة للغاية، بل يف كل  

هنا ستنرش الفساد  إفساد، فعندما يامرس التلفاز والراديو والصحافة واملجالت اإل مكان.. ألنه 

كافة   يسمعون هذه أيف  كانوا  الرباري عندما  كانوا يف  الذين  الشباب  الشعب.. فحتى  وساط 

ينبغي  األ واآلن  الفساد،  نحو  ينحرفون  كانوا  أحيانًا  الصحف  هذه  يقرأون  كانوا  أو  شياء 

ينب التي ارتكبوها.. ال بد ملؤسسة اإلذاعة  أ غي  التعويض عن ذلك..  ن يعوضوا عن املعايص 

ن يتحولوا إىل  أعامل يف السابق.. وأوالتلفزيون أو الصحافة التعويض عام جرى وارتكبوه من  

ن يسعوا جاهدين أن ال تكون براجمهم فاسدة، بل ختدم البالد  أاجهزة تربوية بمعنى الكلمة، و

يا تعليمية وتربوية .. كذلك احلال بالنسبة للمقاالت التي تكتب  يف هذه املرحلة، وتتضمن قضا 

 (1) (يف الصحف وتقرأ، ينبغي ان تتحول إىل قضايا ذات أهداف تربوية 

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يذكر باألدوار الرسالية واملقاومة التي عىل اإلعالم القيام  

ن اإلذاعة والتلفزيون وكام قال اإلمام  هبا، ومن األمثلة عنها قوله: )بشكٍل عام جيب أن تكو
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ين واألخالق والقيم اإلسالمية وأسلوب العيش األفضل   ة ُيعلَّم فيها الدِّ الراحل جامعة عامى

واجلديد يف جمال العلم والسياسة واألفكار اجلديدة بلغة بليغة ومفهومة، حتى يستطيع اجلميع  

ر املفكِّ العقول  أو من أصحاب  الناس،  الفيىاض كلٌّ  سواء من عامة  املعني  اإلرتواء من هذا  ة 

 (1) (حسب استعداده وقابليته

وهو ال يكتفي بالدعوة العامة لذلك، وإنام يذكر يف لقاءاته مع املسؤولني، الكثري من  

ر الرسالية، ومن األمثلة عىل ذلك دعوته يف خطاب  االتفاصيل املرتبطة بكيفية حتقيق تلك األدو

  :(2) إىل األمور التالية لتلفزيون إلذاعة وا للمسؤولني عن ا

الكيفي    1 ق  التفوى إىل  الوصول  اه  باجتى اجلهاز  هذا  يف  ك  التحرى مسار  ينصبَّ  أن  جيب  ـ 

ية.. ولكن التغطية الفنىية جلميع   لرباجمه عىل التوسع الكمي الذي يأيت بالدرجة الثانية من األمهى

مة عىل   كلى يشء يف الوقت احلارض. أنحاء البالد بام فيها القرى واألرياف ُمَقدَّ

ـ إعادة النظر يف تشكيالت هذا اجلهاز وإحداث التغيريات املطلوبة من أجل حتسني    2

 نوعية األعامل وأساليبها. 

ـ االستفادة من آراء ونظريات اجلامعيني واملراكز اجلامعية من أجل طرح البحوث    3

ة أبناء الشعب، والبدى من التأكيد يف    العلمية واالجتامعية والنظريات واألبحاث اجلديدة لعامى

اآلراء   طرح  عن  واالجتناب  األبحاث  تلك  وعمق  نوعيىة  عىل  اإلسالمية  األبحاث  طرح 

ومن أجل  ..  الضعيفة واملمزوجة باخلرافات واألوهام والتي تتحكم فيها األذواق الشخصية

العلمية وعلامء الدين  واملدروس مع احلوزات    حتقيق هذا اهلدف ال بدى من إقامة التعاون اجلادى 

 الكرام. 
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ـ تطوير وترسيع نظام إيصال املعلومات الذي يعترب من أهمى مسؤوليات هذا اجلهاز    4

 اإلعالمي بلغة واضحة وبليغة.

أفضل    5 وعرض  والتلفزيون  لإلذاعة  الفنىية  الربامج  عىل  واجلامل  اجلاذبية  إضفاء  ـ 

وسي وأخالقية  اجتامعية  بمحتويات  الفنىية  املشاهد املشاهد  وبث  عرض  وعدم  هادفة  اسية 

 املبتذلة واملضلىلة والفاقدة للقيم الفنىية. 

ا  6 أن تكون حملىلة  جتناب  ـ  املبتذلة واللهوية، واملوسيقى وسيلة يمكن  املوسيقى  بثى 

اإلذاعة   يف  منه  واالستفادة  منها  املحلىل  وانتقاء  معرفة  فيجب  مة،  حمرَّ تكون  أن  ويمكن 

 والتلفزيون. 

جيب أن يكون املسار العام لربامج اإلذاعة والتلفزيون هو مواجهة اهلجمة اإلعالمية  ـ    7

والثقافية واخلربية لالستكبار العاملي، وال جيب العمل هبذا األمر يف جمال األخبار فحسب، بل  

اه إىل التقارير والربامج العلمية واال  الربامج  جتامعية والسياسية أيضًا؛ وباألخص  جيب أن يتعدى

 الثقافية واملسلِّية كالتمثيليات واملسلسالت. 

ـ توضيح هذا األمر املهم جلميع العاملني يف اجلهاز اإلعالمي: وهو أنَّ الثقافة األجنبية    8

املهامِجة تستطيع التأثري عىل األذهان عن طريق العروض الفنىية والربامج املسلىية أكثر من التأثري  

ي هلذا التأثري القهري بطريقة ذكيىة وعقالئيةعن طريق احلوار، فلذا جي  . ب التصدى

( اإلعالم:  وسائل  يف  األخالقي  االلتزام  أمهية  يذكر  آخر  خطاب  يف  اهلوية  وقال  إن 

األخالقية هي اهلوية احلقيقية للمجتمع، أي أن مركز الثقل يف املجتمع هو القطب األخالقي،  

تدور حول حمورها..  إنام  األخرى  األمور  كبرية، وعىل   ومجيع  أمهية  األخالق  نويل  أن  فعلينا 

كاألخالق   وبياهنا،  وتفهيمها  األخالقية  الفضائل  نرش  جمال  يف  التخطيط  والتلفاز  اإلذاعة 

االجتامعي،   واألدب  والنظم والتخطيط،  االجتامعي،  واالنضباط  املجتمع،  السلوكية ألفراد 

ا  إلنسان، واإلحساس باملسؤولية  واالهتامم باألرسة، ورعاية حقوق اآلخرين، وحفظ كرامة 
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واالعتامد عىل النفس، والتحيلى بالشجاعة الذاتية والوطنية، والقناعة التي هي من أهم الفضائل  

ولو أننا قد تعرضنا حاليًا يف بعض املجاالت إىل املصائب، فمرد ذلك   األخالقية يف املجتمع..

مساندة احلق وابتغاء اجلامل بمعنى  إىل غفلتنا عن السجية احلسنة، وكذلك األمانة والصالح و

واختيار اإلستهالك،  وجتنب  والباطنية،  الظاهرية  الناحيتني  من  اجلميلة  احلياة  العفة،    اختيار 

واألستاذ..  األبوين  تتكفل    واحرتام  أن  والتلفاز  اإلذاعة  األخالقية، وعىل  فضائلنا  هي  هذه 

الربامج  كافة  يف  الفضائل  هذه  تدعموا  أن  وعليكم  مسلسل    بنرشها،  كل  ويف  تعدوهنا  التي 

 (1)(وحوار واجتامع ومكاملة هاتفية أو تقرير حتى ال يتم نقضها أو تضييعها 

وقال يف خطاب آخر يذكر بأمهية تكفل وسائل اإلعالم بالدعوة إىل اإليامن وااللتزام  

)إ هبا:  يرتبط  وما  الدينية،  من  بالتكاليف  الديني  واإليامن  الدينية  املعرفة  ارتقاء  مهام  ن  مجلة 

اإلعالم، وهناك فرق بني املعرفة واإليامن، والبد من تقوية كال األمرين، والبد من التحرز عن 

بالرتكيز عىل جمرد   االكتفاء  أيضًا عدم  وينبغي  أو قرشيًا،  أو سطحيًا  واهيًا  الناس  إيامن  جعل 

شاطكم.. ولنعد املشاعر اإلفراطية؛ لعدم جدوى ذلك يف تبليغ الدين، فاجعلوا هذا أساسًا لن

اآلن إىل برامج اإلذاعة والتلفاز لرتوا ماذا ينبغي عليكم فعله أو تركه، فيجب أن هتدف الربامج 

الدينية إىل إزاحة الشبهات عن الدين، ال أن تقوم عىل إثارة الشبهات وتوسيع دائرهتا، حيث  

يف مجع من املؤمنني  عرضت  إذا    ربام أمكن هلا   .. تعرض أمور تؤدي أو تساعد عىل إثارة الشبهات

املخلصني أن تعمل عىل زيادة إيامهنم، إال أن عرضها عىل املاليني ال تكون نتيجته سوى زعزعة  

وأن يكون اخلطاب الديني مبنيًا عىل دفع الشبهات،    إيامن بعضهم، إذن ال بد من جتنب ذلك.. 

، فإننا برغم تبويب  ن يكون واضحًا ومتقنًا وفنيًا، وأن يكون صحيحًا عىل مجيع املستوياتأو

ثم   الشباب،  ومستوى  الثقافة،  ومتوسطي  النخب،  مستوى  إىل  وتصنيفه  الديني  اخلطاب 
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الصغار، إال أن اخلطاب الديني حتى بالنسبة ملستوى الصغار ينبغي أن يكون صحيحًا، فالطفل  

تيجة  يف الصف األول االبتدائي يتعلم حاصل مجع االثنني واالثنني هو أربعة، وتبقى هذا الن

الرياضيات..إذا    صحيحة عنده حتى القمم يف علم  أعىل  األمر    بلغ  يكون  أن  ينبغي  وهكذا 

ارتقى  إذا    بالنسبة إىل تعليم الدين للطفل والعامي، فال ينبغي أن يكون خاطئًا، فيدرك اخلطأ 

 ( 1) (عمليًا وعندها يشكك يف مصداقية الدين

والرتفيه عند أداء اإلعالم ألدواره الرسالية حتى ال  وهو يذكر دائام باالهتامم بالتسلية  

  ؛ إن البسمة من املقوالت املهمة والرضورية جداً يسبب امللل والسآمة ملتابعيه، يقول يف ذلك: )

، فإذا أمكنكم إدخال  ( املؤمن برشه يف وجهه: )فاحلياة بال ابتسامة حياة ال تطاق، قال اإلمام عيل 

ببرشكم،   املجتمع  عىل  ومتقن.. الرسور  مدروس  بأسلوب  ولكن  ذلك،  إىل  املبادرة    فعليكم 

وهذا ال يعني أن أسلوبكم مل يكن مدروسًا، فقد قمتم بأعامل اجيابية كثرية، وإنام يأيت كالمي  

تأكيدًا عىل اإلستمرار يف ذلك، فعليكم أن حتذروا امتزاج إضحاك الناس باالبتذال والتهتك،  

الناس إضحاك  إىل  تلجأوا  أن  التعبري    فعليكم  أو  الطرفة  تؤثر  فأحيانًا  الصحيح،  الطريق  من 

املتهتك قصارى جهوده   يبذل  السامع، يف حني  أثرها يف إضحاك  البدهية  اجلاري عىل رسعة 

إن القدرة عىل إضحاك الناس تعدى من الفنون    املتكلفة دون أن يفلح بانتزاع ضحكة املشاهد.. 

 ( 2)  (ادة بأسلوب ساخرالبارزة التي تقوم عىل استعراض املسائل اجل

عىل أن تكون جوائزها متوافقة معها ومع أهدافها، وأن  إىل االهتامم باملسابقات،  ثم دعا 

كام أن املسابقات من مجلة  ال تتسم بام يتسم به اإلعالم اآلخر من اإلرساف والتبذير، فقال: )

ا  التبعات  إىل  االلتفات  ينبغي  ولكن  اجليدة،  األمور  من  وهي  الناحية  التسليات،  من  لسيئة 
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القولية والعملية فيها، وأحيانًا يف الضحكات غري املربرة، ومن بني املسابقات املسابقة اهلاتفية،  

ة ال ليشء، فقد شاهدت يومًا يف واحدة من هذه املسابقات  زحيث يتصل شخص وُيعطى جائ

لغ عبارة عن وهذا املب  .. أن أعطي شخص مخسة ماليني تومانًا، ألنه أجاب عىل بضعة أسئلة

قد يقال: إن يف هذا النوع من املسابقات   جمموع ما يتقاضاه املوظف عىل مدى ثالث سنوات..

للعلم، إال أن األفضل أن يتم ترويج العلم بطريقة أخرى، ألن هذه الطريقة    واجلوائز تروجياً 

كان إذا    معرفة ماذا مرضة وغري منطقية ويساء االستفادة منها؛ إذ ليس من املنطقي أو الرضوري  

وعليه فإن   اإلنجيل عربيًا أو يونانيًا أو التينيًا، حتى استحق عىل هذه املعرفة مليون تومان..

ثالث، وكوهنا مفيدة يشء، وجتنب ما   يشء مقولة التسلية ورضورهتا يشء آخر، والتخطيط هلا  

 ( 1) فيها من السلبيات يشء رابع(

إىل االهتامم بالرقابة عىل وسائل اإلعالم ومنتجاهتا  وهو يدعو ـ كعادته يف كل املحال ـ  

بدقة، حتى ال تستغل احلرية املتاحة فيها إىل ما خيرج هبا عن مقاصدها، ومن األمثلة عىل ذلك 

والتلفزيون:   اإلذاعة  منظمة  ومدراء  رئيس  مع  لقائه  عند  التنفيذية  ) قوله  وظائفكم  بني  من 

للربامج، و الكيفي  املحتوى  اإلرشاف  اإلرشاف عىل  الرقابة وهذا  هذه  ينبغي حرص  ال  لكن 

باملالحظات الفقهية والرشعية، كأن ال حيدث متاس بني الفتى والفتاة أثناء التمثيل أو أن يكون 

جلسا عىل األريكة، فهذا وإن كان رضوريًا وينبغي أن يتم بأسلوب ذكي، إال  إذا    بينهام فاصل

ينبغي االقتصار عليه، فالبد باإلضا الكيفية  أنه ال  الناحية  فة إىل ذلك من رقابة املحتوى من 

أيضًا، فالفيلم الذي تدفعوه للمنتج كي يعدهى لكم البد من مراقبة حمتواه.. ومن مجلة األعامل  

د العمل أثناء اإلنتاج للحيلولة دون هدر األموال يف األمور التافهة، ليأيت  اإل جيابية أن يتم تفقى

وعىل كل حال البد من السعي احلثيث وراء الرقابة الكيفية    دور التدارك بعد فوات األوان،
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 ( 1)  للحيلولة دون اخلطابات السلبية وغري اإلجيابية(

التقبل   وهو يدعو إىل الواقعية واختيار األساليب املناسبة لتبليغ الرسالة لتكون سهلة 

  أسلوب متتابع، ال بد من التنسيق يف بيان اخلطاب وأن يتم بلدى املشاهدة، يقول يف ذلك: )

عداد كافة الربامج بشكل  إفاالكتفاء بمقطع ومورد واحد ال جيدي شيئًا، فمن الرضوري أن يتم  

يعضد بعضها بعضًا حتى يتجذر فحوى اخلطاب يف املجتمع، إذ من املمكن أن نذكر أحيانًا  

نق  آخر  برنامج  العدالة االجتامعية من جهة، ويف  فنتحدث مثاًل حول  متناقضة،  وم  خطابات 

قصور   يف  أحداثها  تدور  املسلسالت  أغلب  نشاهد  حيث  عماًل،  االجتامعية  العدالة  بنقض 

إن ..  فهل حقًا يعيش غالب الناس يف مثل هذه القصور؟ إذن، فام هي رضورة ذلك؟  ..فارهة

أهنا  إال  اجلديدة،  املسلسالت  عليه  الذي  الكيفي  باملستوى  تكن  مل  وإن  القديمة  املسلسالت 

الواقع حيث تعكس حياة الناس عىل واقعها ويف البيوت املتواضعة، وهذا هو    كانت أقرب إىل 

إن بث الدعايات التي تدعو    الصحيح، فال رضورة إىل تعريف احلياة بأهنا حياة ترف وبذخ..

 ( 2)  الناس إىل االستهالك تتناقض والربنامج الذي انتخبتموه يف نقد االستهالك وشجبه(

مرير األهداف الرسالية يف كل املحتويات اإلعالمية، حتى لو  وهو يدعو إىل االهتامم بت 

( فيقول:  ترفيهي،  طابع  ذات  أمرًا  كانت  الربامج  كافة  يف  املحتوى  دراسة  جتعلوا  أن  عليكم 

يعني   ال  وهذا  وخطاب،  رسالة  عىل  تبثوهنا  التي  الربامج  مجيع  تنطوي  أن  فالبد  إلزاميًا، 

، إذ باإلمكان إدراج اخلطاب ضمن برنامج ممتع أو  بالرضورة أن تكون الربامج مملىة ومضجرة

فليس ينبغي أن ختلو براجمنا من اخلطابات السلبية فحسب، بل جيب عدم خلوها من    مسًل.. 

اخلطاب االجيايب، فال تكون عقيمة، فال بد من إدراج اهلدف الذي تتعقبونه يف املسلسل الذي 
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ت الذي  واللقاء  تبثونه،  الذي  والفيلم  احلوار تنتخبونه،  ويف  تعدوهنا،  التي  واملسابقة  قيمونه، 

الذي ينفع املجتمع، وأحيانًا ينبغي دراسة موضوع بشكل حوار عام، فال بد من توفري األرضية  

 (1) لذلك(

 ( فيقول:  ذلك،  عىل  مثاال  أفراد  ويرضب  حيرضها  مهجورة  مجاعة  لصالة  مشهدًا  إن 

لصالة اجلامعة؛ وليس بكاٍف بثى األذان   معدودون من العجزة اخلاملني ليس من شأنه الرتويج 

العامرة  الصفوف  من  اآلالف  لون  يشكى شبابنا  واملرئية..  املسموعة  اإلعالم  وسائل  قبل  من 

باحلامس والتوجه وهم يقفون ألداء صالة اجلامعة عىل امتداد ربوع وطننا، والكثري ممن تتناقل  

ترضعني املتهجدين، وَلكثرية هي احلناجر  األفالم السينامئية تفاصيل حياهتم هم من املصلني امل

هي    التي حيركها  املعنوي، وكثرية  النشيد  أوان هذا  باألذان حينام حيل  فترتنم  والتعبد  اإليامن 

احلشود التي تكفى عن األعامل اليومية وتتوجه صوب املساجد؛ هذه املشاهد مجيعًا بوسعها أن 

 (2) (ضة املنجية عرب النتاج الفنِّي تضفي صورة زاهرة من شأهنا الرتغيب يف هذه الفري 

وهو يدعو اإلعالميني إىل مترير كل تلك الرسائل بطريقة سهلة مستساغة، من غري أن  

تلقني اخلطابات واملفاهيم بأسلوب غري  حتدث أي سآمة أو ملل لدى املشاهد، يقول يف ذلك: )

ًا يف األفالم األجنبية خطابات  مبارش، وقد حتدثنا يف هذا املجال مرارًا وتكرارًا، فأشاهد أحيان

ثقافية، وأحيانًا دينية عجيبة ال يشعر اإلنسان هبا أبدًا، فالفن هو أن ينقل اإلنسان مراده بأروع 

 (3)أسلوب وأبلغه تأثريًا، دون أن يوجد أي امتعاض ومتنىع يف املستمع أو املشاهد(

اإليرانية يف   الثورة اإلسالمية  قادة  نامذج عن أحاديث  بتتبع  هذه  املجال، ويمكن  هذا 

اإليرانيون  استطاع  والذي  اإلسالمي،  لإلعالم  كاملة  نظرية  تأسيس  فيها  خطبهم  تفاصيل 
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بفضل تلك التوجيهات النرية أن يوفروا له البدائل املناسبة، والتي لقيت القبول العام، ال من 

 الشعب اإليراين فقط، بل من مجيع الشعوب اإلسالمية. 
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 هذا الكتاب 

الكتاب  حياول   اجلديدة وروحها،  هذا  اإليرانية  احلضارية  التجربة  لباب  يدخل يف  أن 

حتى ال تظل حمصورة يف تلك األرض الطيبة والشعب الكريم، وإنام تعم العامل أمجع بداية بالعامل  

 . ياإلسالم

  هو أن تكون   ـ   كام يذكر قادهتا   ـ  اإليرانية   اإلسالمية ذلك أن املقصود األول من الثورة  

 . ي، بل لكل املستضعفني يف األرضاإلسالمبداية لنهضة جديدة للعامل 

وهي بذلك تستحق أن ُتدرس من هذه الناحية بعيدا عن اخلصوصية الزمانية واملكانية  

 املرشوع احلضاري اإليراين له وجهان:  ؛ فاملرتبطة هبا 

العلمي والتقني    وجه يراه الناس مجيعا من خالل املقاومة والسيادة والعزة والتطور   . 1

 . والفني وغريها من النواحي التي يقر هبا كل صادق يتابع الواقع اإليراين

ووجه خفي، هو تلك الروح السامية، وذلك الفكر النبيل، الذي كان سببا وراء كل    .2

 . تلك النواحي اجلميلة والسامية التي حتققت لإليرانيني

 يمكن حرصه، وال احلديث عنه،  وغرض هذا الكتاب ليس الوجه األول؛ ذلك أنه ال 

فالتطور يسري يف إيران يف وترية متسارعة، ال يمكن حدها وال حرصها، ولو ذكرنا يف الكتاب  

 . أي إحصائيات؛ فإهنا ستصبح بعد سنوات قليلة جمرد أرقام ال قيمة هلا أمام التطور اجلديد 

له عىل سبب ما  ولذلك كان األجدى هو البحث عن الوجه الثاين، ال للتعرف من خال 

حيدث يف الوجه األول فقط، وإنام لالستفادة منه يف خدمة كل من يرغب يف مرشوع جاهز أثبت  

 . صالحه من خالل التجربة والواقع وألجيال عديدة
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