
 

 عطر الشهادة

 

× مركز بقية هللا األعظم 

 للدراسات



 مقدمة الناشر

عندما أردنا أن نكتب مقدمة 

لعطر الشهادة، وجدنا أن كل ما 

يمكن أن يقال في هذا المجال قد 

ورد في طيات خطب وكلمات سماحة 

اإلمام الخامنئي دام ظله، 

فالكتاب الذي نقدمه لقرائنا 

األعزاء عبارة عن مجموعة كلمات 

هادية حول الشهادة والشهيد 

ومسؤولية المجتمع تجاه هذا 

المقام الذي كان سببًا في 

إنتصار الثورة والمقاومة 

 وديمومتها.

إن أهم عمل يمكن أن نقوم به 

بعد فهم ومعرفة موقع الشهادة 

في عصرنا الحالي هو إحياء ذكرى 

الشهادة والشهيد وإبقاء رسالته 

 حية في المجتمع وفي النفوس.

الذي × ركز بقية هللا األعظم وم

أخذ على عاتقه نقل تراث سماحة 

اإلمام القائد إلى اللغة 

العربية، يقدم هذه الباقة 

العطرة من خطب سماحته التي 



 

ألقاها في مناسبات عدة. وألجل 

تعميق اإلستفادة قمنا بتبويبها 

على أساس موضوعي. والمصدر الذي 

اعتمدنا عيه هو البرنامج 

<رهبر> الذي حوى الكمبيوتري 

معظم آثار اإلمام الخامنئي 

 باللغة الفارسية . .

ونتقدم بالشكر الجزيل من 

األخوة الذين قاموا بنقل وترجمة 

وتحرير نصوص هذا الكتاب. 

وباألخص جناب الشيخ فريد توبة 

والشيخ عمار حمادة واألخ محمد 

 عليق . .

 

 الناشر



(1) 

 معنى الشهادة 

 وآثارها



 

سما  كون  الدفاع عن اإل

 ببذل الروح

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين وسالم 

هللا ورحمته على شهداء طريق 

الحّق والعدالة على مدى 

التاريخ خاصًة شهداء الثورة 

اإلسالمية العظام الذين 

قاموا، في زمن غربة 

الفضائل، ضد سلطة شيطانية، 

وضّحوا بالروح في سبيل رضا 

لوطن والشعب، هللا ونجاة ا

وتركوا لنا ذكراهم الخالدة 

كشعلة منيرة وهادية في 

عقولنا وقلوبنا وواقع 

 حياتنا.

وسالم هللا وخلقه على أساس 

وطليعة الوعي واإليثار، سليل 

األولياء الطاهر في عصرنا 



سماحة اإلمام الخميني أعلى 

 هللا مقامه.

إن الدرس الكبير للشهداء 

غفل األعزاء، والذي يجب أاّل ي  

عنه لحظة واحدة، هو أن نقدم 

الروح وكل ما هو عزيز علينا 

في مواجهة ظلم سلطة 

االستكبار والظلم الواقع 

 اليوم على العالم.

اإلسالم والقرآن هما الملجأ 

الذي يستطيع أن ينقذ الشعوب 

ولهذا السبب فإن قوى 

الهيمنة العالمية تبذل كل 

ما في وسعها لتواجه اإلسالم 

اقيل في طريق وتخلق العر

 حاكميته.

إن جمهورية إيران اإلسالمية 

والتي هي أول تجربة ناجحة 

إلنتصار وحكم اإلسالم، هي، 

ولهذا السبب، محل بغض وحقد 



 

تلك القوى المتسلطة والتي 

تحارب الجمهورية بكل ما 

 لديها من قّوة، سرًا وعالنية.

إن الدفاع عن اإلسالم 

اليوم، كما في صدر اإلسالم 

فال يمكن أن يكون إالّ  أيضًا،

بالتضحية والفداء، وببذل 

الروح والمال والعلم والجاه 

وكل ما للمسلمين الصادقين 

من ذخائر، كلما لزم األمر، 

في سبيل الدفاع عن تلك 

 الحقيقة المنيرة والمقدسة.

على جميع أفراد الشعب 

وخاصة العاملين في الحكومة 

اإلسالمية أن يكونوا قد 

لدرس من تعّلموا هذا ا

الشهداء، وأن يطلبوا من هللا 

تعالى التوفيق في هذا 

 الطريق.



األمل أن تصبح عوائل هؤالء 

األعزاء والجرحى والمفقودين 

جميعًا مشمولين بلطف هللا 

وعنايته، وأن يعلم شعبنا 

قدر هؤالء المضحين دائمًا، 

 .(1)ويتخذهم قدوة في الفداء

 

 الشهادة وآثارها

في  ال معنى للشهادة إال

 الدكن

رغم أنه في هذه األيام 

والليالي المتعلقة بذكرى سيد 

تعبق مجالس شعبنا × الشهداء 

وبقية مجالس الشيعة في كافة 

أنحاء العالم بعطر الشهادة 

والتضحية، إال أن لمجالسنا هذا 

المتعلق بعوائل وأبناء الشهداء 

والمسؤولين في مؤسسة خدمة 

 الشهيد له طعم ورونق وجو خاص.

                                                 
(1) . 



 

كم تمتلئون فخرًا حيث تنتمون إن

للشهادة. الشهادة هي من إحدى 

المفاهيم التي ال يوجد لها معنى 

إال في األديان اإللهية، وإن كان 

يقال في كل األمم واألوطان للذي 

يقتل في سبيل األهداف الوطنية 

شهيد، وجميع البلدان التي لها 

تاريخ وتراث عريق ضحى في سبيل 

شخاص صناعته مجموعة من األ

يعّرفون بعنوان شهداء، وي فتخر 

بهم ويكرمون ذكراهم. فهؤالء قد 

جاهدوا في فترة من الزمن في 

سبيل األهداف الوطنية أو للحفاظ 

على االستقالل وق تلوا، لكن في 

الحقيقة اسم ومعنى الشهيد يكون 

صادقًا حيث يكون الدين موجودًا 

 وحاضرًا.

يعني اإلنسان الذي يقتل الشهيد 

سبيل األهداف المعنوية ويضحي في 

بروحه ـ التي هي الجوهر األصلي 

لكل إنسان ـ ألجل الهدف والمقصد 

اإللهي . وهللا المتعال يرد على 

هذا اإليثار والتضحية العظيمة 



بأن يجعل ذكر ذلك الشخص وفكره 

حاضرًا دائمًا في أمته ويبقى 

هدفه السامي حيًا، هذه هي خاصية 

فاألشخاص  القتل في سبيل هللا،

الذين يقتلون في سبيله يحيون، 

أجسامهم ال ت حيى لكن وجودهم 

 الحقيقي يبقى حيًا.

حقيقة كل إنسان هي إرادته 

وفكره وهدفه ومسيرته، الشخص 

الذي يقتل في سبيل األهداف 

الشخصية والدنيوية، ذلك الهدف 

يدفن معه عند موته ويزول. فكل 

هدف يقوم على شخص فيرتبط به، 

ته يموت ويزول بينما ومع مو

الهدف اإللهي الذي يقوم على 

الغيب وإرادة هللا، عندما يضحي 

اإلنسان في سبيله فإن هذا الهدف 

لن يموت عند موته. طبعًا نفس 

هذه األهداف اإللهية من الممكن 

أن تزول وهذا إنما يحصل عندما 

يتقاعص اإلنسان عن الجهاد من 

 أجلها.



 

اف األهدفإذا جاهد شخص من أجل 

العالية السامية وتحمل المصاعب 

ثم قتل، فهذه األهداف عندها 

ست حيى، وأن نفس وجود هذا الشخص 

هو بوجود الهدف وشخصيته وهويته 

 الحقيقية تكون أيضًا قائمة به.

لكن عكس هذه القضية ليس صحيحًا 

بأن يكون الهدف قائم بالشخص. 

بل الشخص قائم بالهدف، لذا 

ول. وألجل فإنه يبقى حيًا وال يز

هذا بقي األنبياء ودعاة الحق 

إلى يومنا هذا أحياء، وذلك ألن 

الفضائل واألهداف والكمال الذي 

كانوا يسعون لتحقيقه للبشر مع 

رحيلهم لم يمت، وشيئًا فشيئًا 

كانت تتحقق أهدافهم في واقع 

العالم وأحداث التاريخ. ومع أن 

تلك األهداف جميعًا لم تتحقق حتى 

م تشاهدون في اليوم ولكنك

العالم أن نداء العدالة 

والحرية موجود ومفكري العالم 

ينادون بأهداف سامية وهي نفس 

أهداف األنبياء حتى ولو لم 



يعلموا من هو صاحب تلك األهداف 

 باألصل.

  إ  الشهادة أحييت ببركة

 النظا  اإلسمامي:

حقًا عينا أن نفتخر بذلك وهو أن 

الشهادة وهذه السّنة اإللهية 

لقتل في سبيل هللا. قد أحييت ا

ببركة وجود النظام اإلسالمي. في 

الماضي الذين أوذوا في سبيل هللا 

كانوا قلة والبعض لم يلَق أي 

أذى في سبيل هللا طول عمره ولم 

يكن حاضرًا أن يتحمل عبسة واحدة 

من الغير في سبيل هللا. فكيف 

ليقدم روحه وجوهر وجوده في 

تعيش باسم سبيل هللا؟ األمة التي 

اإلسالم من السيء جدًا بحقها أن ال 

تتحمل أي مشكلة في مسيرة تحقيق 

الهدف العظيم، ومن الواضح في 

هكذا مجتمع، أن اإلسالم سيخبو 

 يومًا بعد يوم ويصبح عديم األثر.

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصلخووا  مالعوا      

 لخمينيا  مالإما في كلام 
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 الفصل األول 

 مفاهيم عامة

 مقدمة حول بحث العوام والخواص:

إّن الموضوع األساس محل البحث في هذا 

الكتاب؛ هو الوقـوف علـى رأي اإلمـام 

خواص  الخميني + في موضوع العوام وال

فــي المجــاالت السياســية  اودورهمــ

فــي اإلســالم والثــورة  يــةجتماعاالو

حث هـذا اإلسالمية. وقبل الو في ب لوج 

الموضــوع، نجــد مــن الضــروري أوالً أن 

العوام والخواص  اصطالحنتطرق إلى بحث 

من جوانبه المختلفة لنتمكن من تعيين 

ــرّ  ــنى للق ــى يتس ــث، حت ــال البح اء مج

ــا  ــيع وإدراكه ــم المواض ــرام فه الك

 ووضوح.بسهولة 
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 صطالحاالـ العوام والخواص في اللغة و1

غــة إّن كلمــة )عــوام( تعنــي فــي الل

لم الفارسية الناس األ   ميين أو الذين 

ر م، ويعبّ يحضوا بنصيب كبير من التعلّ 

فة  مات المراد عنها أيضًا بـبعض الكل

 لها في المعنى.

صة مـن  أما كلمة )خواص( فتعني الخا

ـــوم ـــة الق ـــاس أو علّي ـــي  ،الن وه

 م.العوا ضد

عــوام( النــاس الكمــا تعنــي كلمــة )

البسطاء، في حين تعني كلمـة )خـواص( 

 قة األشراف واألثرياء. طب

السياسي، فـإن كلمـة  صطالحاالأما في 

عوام( تعنـي الطبقـة الـدنيا مـن ال)

ــي  ــين تعن ــي ح ــع؛ ف ــراد المجتم أف

سعى  تي ت )الخواص( مجموعة األفراد ال
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لهم لتنفيذ استغالط على العوام وللتسلّ 

 .(1)السياسية أهدافهاو آربهام

ـ العوام والخواص في استنباط المعارف 0

 آنيةالقر

هم للعلـوم  يتم تقسيم الناس في فهم

والمعــارف الدينيــة والقرآنيــة إلــى 

طبقتــين أساســيتين تبعــًا لــدرجات 

إدراكهــم وفهمهــم للمطالــب الدينيــة 

ــا  ــان هم ــان الطبقت ــة؛ وهات العميق

العوام والخواص، رغم تمايزهما أيضـًا 

 إلى درجات خاصة بهما.

حديث  اإلمام الخميني+ فـي تفسـيره ل

من خ وط ـَب ب هإنما َيْعر  < ، (2)>ف  الق رآَن 

يقول حول إدراك اآليات والفهم العميق 

ــريم:  ــرآن الك ــات <للق ــض اآلي إن بع

ــــة  ــــام الظاهري ــــة باألحك المتعلق

                                                 
، المركــز 452فرهنـ  سياســي، آقــا بخشــي، ص  (1)

 العلمي اإليراني للمعلومات.

، الوفاء، 442، ص 42بحار األنوار، المجلسي، ج (2)

 بيروت.
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ها  والمتعلقة بالنصائح هي آيات يفهم

الجميــع، أمــا اآليــات المتضــمنة: )ال 

ه  إالّ من خ وط َب به( أي نفس الرسول عرف  ي

ا حتـى الواسـطة أي ال يفهمه |؛ األكرم

من ـ  أيضاً  يتمكن  حتى جبرائيـل لـم 

كان واسـطة  ـفهمها! فجبرائيل األمين 

كرم |..  يقرأ الكلمات على الرسول األ

واآلخرون أيضًا فهموها بواسـطة النـور 

الذي انتقل من قلب الرسول| إلى قلوب 

ما مـن هـم  خواصه الذين علمه لهم. أ

جزون  شر العـاديون فيع أمثالنا والب

كم(؛ وأي   حقًا عن هو مع  فهـم معنـى )

 .(1)>؟همعيَّة هذ

جات فهـم × واإلمام الحسين  يبـين در

كتاب  <القرآن الكريم بالشكل التالي: 

لى  شياء، ع لى أرَبعـة  أ هللا  َعزَّ وَجـلَّ ع

ــــائ ف   ــــاَرة  واللَّط ــــاَرة ، واإلش الع ب

ق؛ فالعباَرة  للعوام ، واإلشاَرة  ائوالحق

                                                 
ــام، ج (1) ــحيفة اإلم ــار 464، ص 81ص ــة آث ، مؤسس

 اإلمام.
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قائق  للخواص  واللطائ ف  لألولي اء ، والح

 .(1)>لألنبياء

دراك األفراد وفهمهـم إوفيما يتعلق ب

لمعاني آيات القرآن الكريم حسب نسبة 

  فهمهم وإدراكهم، يقول اإلمام الخميني

+: 

إلهية مفروشة لجميـع  القرآن مائدة<

مة الطبقات، أي مكتوب بلغة تناسب ع ا

الناس، وتناسب الفالسفة أيضًا، ومكتوب 

فة.. بلغة العرفاء وب هل المعر لغة أ

ــياء  ــه أش ــون من ــاس يفهم ــة الن فعام

عاني  مون منـه م كثيرة، والخواص يفه

أعمق منها، وأخص الخواص أيضًا يفهمون 

 .(2)>منه المعاني األكثر عمقاً 

 ـ العوام والخواص في الفقه اإلسالمي2

بإدارة األمـور  يتكفل الفقه اإلسالمي

ــد  ــن المه ــان م ــة لسنس ــى الحياتي إل

                                                 
 .42، ص 18بحار األنوار، ج (1)

 .228ـ  221، ص 42ة اإلمام، جصحيف (2)



ــــــــــــــــــوام  ــــــــــــــــــة الع نظري

 .......................................................................................والخواص
02 

)الفقيـه( علـى  اصـطالحلق اللحد، ويط

العلماء الذين يقضون سنوات طويلة من 

ــام  ــة وإدراك األحك ــي معرف ــرهم ف عم

اإللهيــة والمباحــث الفقهيــة حتــى 

الدينية  اإلحتياجاتيتمكنوا من تلبية 

بل يجـب  الضرورية للناس، وفـي المقا

لذي قدرة ن على األفراد ا كون  ال يمتل

ــام  ــائل واألحك ــتنباط وإدراك المس اس

ية المتعلقة بحياتهم اليوميـة، الفقه

 تقليد فتاوى الفقهاء.

بعد أن يعـدد × اإلمام الحسن العسكري

تاوى  صفات الفقيه، يصـف مـن ي قلّد ف

 الفقهاء بلفظ )العوام(، فيقول:

صائ نًا < .. فأّما َمْن كاَن م َن الفقهاء 

ه  مخالفًا َعلى هواه فظًا لدين  ل َنْفسه ، حا

ـــوام  أْن م طيعـــًا ألمـــر  مـــواله، َفل   ْلَع

 .(1)>ي َقلَّد وه  

                                                 
ــي، ج (1) ــاج، الطبرس ــي، 251، ص 4اإلحتج ، األعلم

 بيروت.
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وحسب هذا الحديث الشريف، تطلق كلمة 

 وام( على األفراد الـذين يجهلـون)الع

المسائل الفقهية والشرعية؛ وبالتالي 

يمكن أن نطلق كلمة )الخواص( في مجال 

المســائل الفقهيــة علــى العلمــاء 

 لفقهاء.وا

 ـ العوام والخواص في التربية الدينية2

لواجبـــات والفـــرائض وحســـب أداء ا

ــدَّة  ــى ع ــاس إل ــم الن ــة، ينقس الديني

مجموعات، مجموعة منهم تؤّدي واجباتها 

ظاهرًا، وأخرى تؤّدي واجباتها باطنـًا؛ 

ضمن مجموعـة )العـوام( فيصنّ  ف بعضهم 

 ف البعض اآلخر في مجموعة الخواص:ويصنّ 

آيـة هللا الحـاج الميـرزا  ـ الصـوم:8

يزي به  جواد الملكي التبر في كتا  +

ف األخالقي والعرفاني )المراقبات( يصـنّ 

بارك  الناس حسب صومهم شهر رمضان الم

 ة أصناف، فيقول: إلى عدّ 

 مراتب الصوم ثالثة:فوكيف كان 
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أ ـ صوم العوام: وهو بترك الطعام  <

ــّرره  ــا ق ــى م ــاء عل ــراب والنس والش

 ه ومحرماته.الفقهاء من واجبات

صوم الخواص: وهو تـرك ذلـك مـع  ـب 

 رح من مخالفات هللا جلَّ جالله.حفظ الجوا

ترك كـل  :ـ صوم خواص الخواص ج وهو 

 .(1)>ما هو شاغل عن هللا من حالل أو حرام

ـ الصالة: أما بالنسبة للصـالة وهـي 4

قاة الوصـول إلـى  مؤمن ومر معراج ال

هل  الحق تعالى، فتكمن فيها أسرار ين

ــه من ــدار معرفت ــؤمن بمق ــل م ــا ك ه

 وقابليته.

يقــول عــن ســبب اإلمــام الخمينــي + 

ــد  ــالة( بع ــاب )آداب الص ــه لكت تأليف

 تأليف )أسرار الصالة(:

ضّمنتها بعضـًا » قبل هذا أّلفت  رسالة 

ها  كان، وألن من أسرار الصالة قدر اإلم

                                                 
جواد  (1) يرزا  سنة، م المراقبات في أعمـال ال

 .845الملكي التبريزي، ص 
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يت  لم تكن تناسب فهم العامة، فقد رأ

لبعض مـع ا هأن أجمع بعض من اآلداب ا

نوي فـي القلبية ل هذا المعـراج المع

 .(1)«هذه الرسالة

ذكر سماحته في مقاطع متعددة من  وقد

كتاب )آداب الصـالة( أن سـبب تأليفـه 

لى  عوام ع لهذا الكتاب هو مساعدة ال

ــه  ــب في ــالة، فتجّن ــاني الص إدراك مع

الدخول بالمباحث العميقة والدقيقـة، 

هذه  لك هـو: أن  وذكر أن السبب في ذ

ئم مــع ذوق الرســالة قــد كتبــت لتــتال

 .(2)العامة

حث  أسـرار قـراءة ويقول اإلمام في ب

 الصالة:

وهي كسائر أجزاء الصالة، لها مراتب »

ــل  ــات أه ــب مقام ــف حس ــات تختل ومقام

                                                 
 .4آداب الصالة، اإلمام الخميني، ص  (1)

 .58المصدر السابق، ص  (2)
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ها علـى  شير ل العبادة والسلوك، وسن

 نحو اإلجمال: 

ــلها  ــة، وأص ــراءة العام ــى، ق األول

 التجويد وتصحيح الصورة..

ــي  ــة، وه ــراءة الخاص ــة: ق الثاني

حقائق لطائف الكالم اإللهي في استحضار 

قد هان أو كمـال القلب ب قوة البر ر 

 .(1)«العرفان..

ـ العوام والخواص في األخالق اإلسالمية  2

 )التقوى(

مال األخـالق  كل شخص ينال درجته من ك

حسب معرفته الدينية وسعيه في مراقبة 

مة  صنف األئ سلوكه؛ لهـذا ي أعماله و

ل المعصومين وعلماء األخالق بعض الفضائ

األخالقيــة حســب المعرفــة الدينيــة 

 متصفين بهذه الفضيلة.لل

                                                 
 .18ـ  12سر الصالة، اإلمام الخميني، ص  (1)
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ية  خترنـا إومن بين الفضـائل األخالق

ــوى( ــيلة )التق ــم  ،فض ــا أه باعتباره

الفضــائل وأكثرهــا قيمــة، لنبــين 

 مراتبها:

م ، يقسّـ×في كالم منسوب لسمام الصادق

 التقوى إلى ثالث مراتب:

ـ التقوى باهلل وفي هللا: أي في سبيل هللا 8

وهـذه ؛ هلل يبتعد عن كل ما هو لغير هللاو

 درجة أخص الخواص من المؤمنين.

عـن  بتعـاداالأي  :ـ التقـوى مـن هللا4

فراد  الشبهات؛ وهي درجة الخواص من أ

 المجتمع اإلسالمي.

أي  :ـ التقـوى مـن جهـنم والعـذاب3

مات خوفًا من جهنم وعذاب اجتناب المحرّ 

 .(1)هللا، وهي درجة العوام

                                                 
، 253ح الشريعة، عبد الرزاق الگيالني، ص مصبا (1)

 ، انتشارات الصدوق.14الباب 
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م شـرح اإلمام الخميني في كتابه القيّ 

بين مراتـب ودرجـات  األربعين حديثًا ي

 التقوى، فيقول:

تقوى العامة عن المحرمات؛ والخاصة »

عن   اإلرتبـاطعن المشتهيات، والزهاد 

 .(1)«بالدنيا..

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  } وفي تفسيره المختصر آليـة

ــماحته: (2){  ڤٹ  ٹ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ــول س . يق

هذه اآلية الصغيرة لفظًا, الكبيرة جدًا 

ماالتتضمن عددًا من اإلفي المعنى،  ت حت

المفيدة التي تحذر المؤمنين، وسنشير 

 بعض منها:الإلى 

ـ يمكن أن تكون خطابًا لمن هـم فـي 8

أول مراتب اإليمان, كإيمـان العامـة. 

بالتقوى يك حتمالوفي هذا اإل ون األمر 

أي تقـوى العامـة،  ،أمر بأول مراتبه

                                                 
 .426األربعون حديثًا، اإلمام الخميني، ص  (1)

 .81سورة الحشر، آية:  (2)
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ية وهو اجتناب م كام اإلله فة األح خال

 الظاهرية.

ـ يمكن أن تكـون خطابـًا لمـن وصـل 4

بالتقوى  مرهم  اإليمان إلى قلبه.. وأ

األول، فالتقوى  حتمالهنا يختلف عن اإل

هذا اإل مالفي  عن  حت قوى  ست الت لي

ــن ــوى ع ــل التق ــال؛ ب ــل األعم  رذائ

بغير هللا، والتقوى عن عبودية  ستعانةاإل

 غير الحق.

اآلخـر، أن تكـون خطابـًا  حتمالـ اإل3

 ،مان من خواص أهل المعرفـةألصحاب اإلي

ية المحبـين  ،المولهين بمقام الربوب

يرون بقلـوبهم  ،لجمال الجميل الذين 

يع الموجـودات  باطن جم ومعرفتهم أن 

وبهـذا  ،مظهر من مظاهر الحق تعالى..

هذه  حتمالاإل بالتقوى ل يكـون األمـر 

لذين  خواص ا الطائفة من العشّـاق وال

مر هو أ خرين،   يختلفون كثيرًا عن اآل

شهود  عن رؤيـة الكثـرة وال بالتقوى 
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ه المرائي والرائي، والتقوى عن التوجّ 

ه إلى الغير حتى ولو كان بصورة التوجّ 

 .(1)إلى الحق عن الخلق

اإلمــام الخمينــي فــي بحثــه فضــيلة 

ها صـيانة يعرّ )الورع( التي  ها بأن ف

خر مرتبـة مـن  ،النفس بشكل كامـل وآ

ــي  ــن المعاص ــنفس ع ــظ ال ــب حف مرات

ــات ــنفها والمكروه ــب ، يص ــى مرات إل

 ودرجات، فيقول: 

بائر،  جتناباالة ورع العامّ » عـن الك

عن المشـتهيات  جتناباالوورع الخاصة 

 .(2)«خوفًا من الوقوع في المحرمات

ـ العوام والخواص في مسائل اإلسالم 2

 السياسية

ــواص  ــوام والخ ــة الع ــث معرف إّن بح

سائل  هم فـي م وتحليل أفكـارهم ودور

حث اإلسالم السياسية ، يعتبر مـن المبا

                                                 
 .582و 585و 583صحيفة اإلمام، ص  (1)

 .223األربعون حديثًا, ص  (2)
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طرّ  تي قـّل الت ق الدقيقة والمهمـة ال

 إليها حتى اآلن.

سائل  ومعيارنا في هذا البحث هو الم

ظر  السياسية العامة لسسالم من وجهة ن

+، والتي تشمل محاربة  اإلمام الخميني

ــة ال ــكيل الحكوم ــعي لتش ــم، والس ظل

 اإلهتمـاماإلسالمية وتحقيق أهـدافها، و

م والمباحـــث ببحـــث جامعيـــة اإلســـال

 السياسية للثورة اإلسالمية. 

إّن الفــارق األساســي بــين المواضــيع 

القادمة والبحوث السابقة هو في كـون 

قد  أن المعيار األساسي فـي تعريـف ون

خواص؛ يكمـن  آراء وأفكار العوام وال

عرفتهم الصـحيحة  في بصيرة األفراد وم

مــور السياســية لسســالم؛ ولــيس فــي األ  

ية  بمقدار ما يحملونه من شهادات علم

أو ســيرتهم العمليــة  ،وعلــوم حديثــة

 واألخالقية ونظرياتهم الشخصية.
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شيئًا  إذ ربما نجد أفرادًا ال يحملون 

لوم الدينيـة  من العلـم والع كبيرًا 

ـــاالو ـــة  اتختصاص ـــة والمعرف العلمي

الدينية الكاملة، لكنهم يعتبرون ضمن 

جال المسـائل السياسـية  الخواص في م

ة اإلســالمية. وبتعبيــر لسســالم والثــور

جــامع وعلمــي يمكــن القــول أن نســبة 

 ،العوام والخواص في المعارف الدينية

والعوام والخـواص فـي مسـائل اإلسـالم 

من السياسية هي نسـبة  عمـوم وخصـوص 

 .وجه

هذا البحـث،  إن القدر المسّلم به في

يل  من ن نون  أن األفراد الـذين يتمك

درجة الخواص في المعارف الدينية وفي 

مسائل اإلسالم السياسية أيضًا، يتركـون 

تأثيرًا عظيمًا في المجتمع اإلسالمي، بل 

ي مهمة قيادة الخواص في يستطيعون تولّ 

المجتمع، أو تربيتهم في ظل أفكـارهم 

 وكماالتهم المتعالية.



ــل األول: ................................................................................... الفص

 مفاهيم عامة

 

22 

في فتـرة  كن  فاإلمام الخمينـي + تم

عمره المبارك من نيل المراتب العليا 

ــنفس،  ــذيب ال ــم وته ــي العل ــن ف وتمك

ضات الشـرعية  بالسير والسلوك والريا

عارف  من بلوغ الدرجات العليا في الم

سالمي  فان اإل الدينية وترقي قمم العر

جال السياسـة مـن األصيل، وتمكّ  ن في م

حمــل رايــة الثــورة ومحاربــة الظلــم 

، وفي فترة النضال والثورة ادستبداالو

لى ا أدى هتم بتربية خواص الحق ممّ إ إ

ناس الفـدائيين  نهضة الماليين مـن ال

ثورة  في جميـع مجـاالت ال الملتزمين 

 والجمهورية اإلسالمية.

تاب،  هذا الك في  هدف إليـه  وما ن

 ،تحليل ومعرفة فكر العـوام والخـواص

وبيــان مــا هــو دورهــم فــي المســائل 

م والثورة اإلسالمية مـن السياسية لسسال

 +. وجهة نظر اإلمام الخميني
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الخواص ودورهم ـ تاريخ ظهور فكر العوام و2

 في المسائل السياسية

ظهــر التفــاوت والتقابــل فــي فكــر 

سائل  هم فـي م خواص ودور العوام وال

اإلسالم السياسية بأشكال متعـددة وفـي 

قد  سالم. و فترات مختلفة من تاريخ اإل

+ عن كيفية ظهور ميني تحدث اإلمام الخ

فكر العوام والخواص في تاريخ اإلسـالم 

مناهضة الظلم، السياسي وعن دورهم في 

 فقال:

منــذ صــدر اإلســالم وحتــى اآلن، ظهــر »

منهجان وخطان: األول خط األفراد الذين 

كان همهـم  يطلبون الدعة والراحـة، ف

مة لألكـل ثـم  لى لق الوحيد الحصول ع

ومن كـان  الخلود إلى النوم والراحة،

كن  منهم مسلمًا يضيف معها عبادة هللا، ل

مور المهم عندهم والمقدم على جميع األ  

 والراحة. هو الدعة
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وكان مثل هؤالء األفراد موجـودون فـي 

ــام  ــزم اإلم ــدما ع ــالم، فعن ــدر اإلس ص

لســفره العظــيم،  ســتعداداال× الحســين

سفر،  نصحه البعض, ما الداعي لهذا ال

نك  نا، يمك البقـاء فأنت في أمـان ه

واألكل والنوم وطلب الراحـة، حتـى إن 

لى بعضهم كان ي شكل عليه ما الداعي  إ

ة قليلة من األفـراد هـذه ن تواجه عدّ أ

خط  هذا ال القوة العظيمة، وقد كـان 

تى  موجودًا على مرّ  التاريخ وما زال ح

 اآلن.

فراد فـي  هؤالء األ وقد شاهدنا مثـل 

بداية النهضة اإلسالمية، كانوا يقّدمون 

كل شـيء، وكـان الد لى  عة والراحة ع

ــالة  ــى الص ــر عل ــدهم يقتص ــب عن الواج

ي المنـزل لقـراءة والصيام والجلوس ف

األذكار واألدعية.. كان هذا الخط األول 

صر الذي يمثّ  فراد تقت ل مجموعة من األ

لة  آمالهم على قضاء هذه األيام القلي
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بادة  حة والع من حياتهم في طلب الرا

صرون اإلسـالم  كانوا يخت في المنزل. و

ــيام  ــالة والص ــط، كالص ــادات فق بالعب

لك وغيرها؛  بل كثير منهم لم يكن يمت

فهمًا صحيحًا عن اإلسالم، ولم يكن يقّيمه 

حــق قــدره، وإنمــا يفكــرون فقــط 

سترخاء في المنزل وطـرح اإلشـكاالت البا

 على اآلخرين.

خـــرى هـــم األنبيـــاء المجموعـــة األ  

لـون واألولياء العظام، حيث كانوا يمثّ 

خر، قضـوا جميـع مدرسة أ   خرى وخطـًا آ

أعمارهم في محاربة الظلم والفساد في 

لى اع العالم. ومـن اطّ مختلف بق لع ع

ح تاريخ األنبياء وتاريخ اإلسالم، وتصـفّ 

سيرة الرسول األكرم| واألئمـة األطهـار 

هم قد خاضـوا وأصحاب رسول هللا|، يرى أنّ 

رحى الحرب والجهاد منذ بداية ظهورهم 

سولوحتى بلوغهم، ف | منـذ حملـه  الر

فرا   رسالة اإلسالم وحتى وصـوله إلـى 
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ته الموت أو الشهادة ق د قضى كـل حيا

عن  في الجهاد فـي سـبيل هللا والـدفاع 

مر بالنسـبة أحكام هللا، وهك كان األ ذا 

، ^وسيرة األئمة × المؤمنينلسيرة أمير

هذا المجـال وبالطبع كان أ برزهم في 

مام  سيد الشـهداء سيناإل لو ×. الح ف

ثل بعـض × كانت رؤية سـيد الشـهداء م

جوار معاصريه، ممّ  ن يرون بقاءه إلـى 

بالعبــادة، لمــا  كتفــاءاالهللا| ورســول 

لى الحدثت واقعة كربالء، و قتصر األمر ع

عــن  نــزواءاالالدعــة وطلــب الراحــة و

لدعاء والـذكر،  كتفاءاالالمجتمع و با

 ولكان الوضع بشكل آخر.

يهــادنون أهــل  ^فلــو كــان أئمتنــا 

 اإلحترامالظلــم والطغيــان، لحضــوا بــ

والمنزلــة العظيمــة عنــدهم، إذ كــان 

ما يبتغـون الخلفاء مس تعدين لمنحهم 

يهم والمنزلة مقابـل تخلّ  اإلحتراممن 

عن دعوتهم.. فلو كان هذا فكر األئمة^ 
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لمــا أصــبح مــذهبهم مــذهبًا لمقارعــة 

 ى مدى التاريخ.علالظلم 

منهجان ظهرا منذ بداية الخلـق هناك 

ومــازاال حتــى اآلن؛ األول هــو التمســك 

لم والطغيـان  باإلسالم والوقوف ضد الظ

ـــيطانية؛ وديكتا ـــوى الش ـــة الق توري

 .(1)«والثاني هو المهادنة والرضوخ

 طرح المسألة من قبل اإلمام:

سالمية  ثورة اإل ظيم لل إن الموج الع

والقيــادة الحكيمــة النبويــة لسمــام 

في  الخميني +، ودور الشعب اإليرانـي 

عل  ترك ردود ف النضال والجهاد، قـد 

مختلفة من قبل بعض األفراد واألحـزاب. 

أدرك بدقـــة هـــذه الظـــروف بعضـــهم 

سار مـع التيـار العظـيم  السياسية ف

خر فضـل  لبعض اآل للثورة اإلسالمية؛ وا

قف  السكوت؛ في حـين اتخـذ الـبعض مو

 المعارضة والعداء.

                                                 
 .548، 542، 588، ص 82صحيفة اإلمام، ج (1)
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ح وقــد كــان اإلمــام الخمينــي + يوّضــ

ــ ــيللط ــود نهج ــباب، وج ــن الب الش ن م

التفكير بين رجال الدين في الحـوزات 

ء الدينيــة؛ أحــدهما نهــج العلمــا

ــدين،  ــزمين والمجاه ــدينين الملت المت

واآلخــر نهــج الجمــود والتحجــر وفصــل 

يذكر  الدين عن السياسة؛ وبينما كان 

األحداث المتعاقبـة للثـورة اإلسـالمية 

ّهال أو والمواقف التي اتخذها بعض الج

المعارضين، طرح على المحققين السؤال 

 التالي:

.. بــاألمس كــان المتلبســين بلبــاس »

لى فصـل ـ بال إدراك ـ الدين يدعون  إ

بة  مون محار الدين عن السياسة، ويحّر

الشاه؛ وهم اليوم يتهمون المسـؤولين 

ــى  ــالتحول إل ــالمي ب ــام اإلس ــي النظ ف

الشيوعية! فباألمس كانوا يعتبرون بيع 

ــاد والف ــر والفس ــق الخم ــاء والفس حش

الظالمين، مفيدة لظهور اإلمام وحكومة 
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ما  يوم  الحجة ـ أرواحنا فداه ـ وال

أن يروا عمالً مخالفًا للشرع يحدث بدون 

رغبة المسؤولين في إحدى نقاط البالد، 

 حتى يصرخوا )وا إسالماه(.

وباألمس كان المّدعون بأنهم مـن أهـل 

العلــم يحّرمــون النضــال ضــد الظلــم، 

كل ج عة وسعوا ب هدهم فـي خضـم مقار

النصف  إلى تبديل اضرابالديكتاتورية 

كنهم  من شعبان لفائدة نظام الشاه؛ ل

قادة  اليوم أصبحوا ثوريون أكثر مـن 

يون بـاألمس  سالمية! والوالئ الثورة اإل

ممن أذلوا اإلسالم والمسلمين بسـكوتهم 

رهم، وتخلوا من الناحية العملية وتحجّ 

ل بيـت العصـمة عن مناصرة النبي وأهـ

والطهــارة، ولــم يكــن شــعار الواليــة 

ــادة  ــوى م ــم س ــبة له ــزاقلالبالنس  رت

صبحوا اليـوم ّيـدعون والكسب، لكنهم أ

ــا،  ــة ووارثوه ــوا الوالي ــم مؤسس أنه

شاه!  ويتحسرون على الوالية في عهد ال

 اإلتهامـاتحقًا من هم الـذين أصـدروا 
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سيابالوالء ألمريكا و ي األفكـار وذو رو

يــة فتــاء بحلّ تهــام باإلاللقيطــة، واال

هام بقتـل  الحرام وحرمة الحالل، واالت

مار والموسـيقى؟!الحوامل وحلّ   ية الق

ــ ــن مّم ــم أو م ــن له ــذهب وال دي ن ال م

سين بالدين المتحجـرين عـديمي المتلبّ 

 المشاعر؟ 

مة محاربـة  ومن هم الذين صّرحوا بحر

فة الشـهادة ؤأعداء هللا، واستهز ا بثقا

ة والشهداء، والطعن والتشكيك بمشروعي

مل النظام ؟ هل هو عمل )العوام( أم ع

 .(1)«)الخواص(؟

مرة األولـى التـي  طـرح كانت هذه ال

 اصـــطالحفيهـــا اإلمـــام الخمينـــي + 

)العوام( و)الخواص( في األدب السياسي 

ــه  ــن خالل ــَز م ــالمية، حّف ــورة اإلس للث

صين علـى  العلماء والمفكـرين والحري

يق  الثورة اإلسالمية إلى البحث والتحق

كيـرهم وتـاريخهم وعملهـم. في نهج تف

                                                 
 .418، ص 48ج صحيفة اإلمام،  (1)
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وبعد طرح هذا السؤال من قبـل اإلمـام 

ــام  ــ8811)ع د الثــورة م(؛ جــدد قائ

السيد الخامنئي= )سنة آية هللا اإلسالمية 

م( طـــرح هـــذا الســـؤال للبحـــث 8886

 .(*)والتحقيق

 

 منهج التحقيق وجمع المعلومات:

إّن أكثر مناهج التحقيـق شـيوعًا فـي 

صول إلـى مؤلّ  كار اإلمـام للو فات وأف

حث  رأيه في موضوع معين، هو منهج الب

ــي  ــطالحاالف ــريحة ص ــب الص ات والمطال

يتم المرت يث  بطة بذلك الموضـوع، بح

جمع المطالب المرتبة مباشرة بموضـوع 

ها عنـاوين مناسـبة  معين، ثم توضع ل

                                                 
م زار قائد الثورة اإلسالمية مركز 8886في سنة  (*)

وطرح أمام جميع  (محمد رسول هللا| 42)تدريب الفيلق 

قــادة الفيلــق فــي حــديث مفصــل موضــوع العــوام 

بل وسـائل  من ق والخواص، ثم نشر هـذا الحـديث 

جال  فتح الم اإلعالم بعد سنة مـن إلقائـه، ممـا 

 ول هذا الموضوع.لتأليف مقاالت وكتب عديدة ح

ية ترجمـة لدراسـة حـول  وقد صـدر عـن دار الوال

ــالم  ــة اإلس ــماحة حج ــا س ــام بكتابته ــوع ق الموض

 والمسلمين أحمد خاتمي.
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مع السـير وتصنّ  ف فـي فصـول تتناسـب 

 المنطقي للبحث.

من هذا المنهج فـي جمـع  ةستفاداالوب

عدد مـن البحـوث  إنجازالمعلومات تم 

ثار اإلمـام، م سة آ نهـا: من قبل مؤس

عن المنكـر، األمر بالمعروف والن هـي 

ني، حـرس  المرأة في فكر اإلمام الخمي

ما  الثورة من وجهة نظر اإلمام و... ك

صدرت بعض المؤلفات من قبل مؤسسة حرس 

الثــورة للتحقيقــات اإلســالمية، مثــل: 

م من أمريكا من وجهة نظر اإلمام، األيا

هة وجهة نظر اإل ية مـن وج مام، والحر

 ...اإلمام ونظر 

ــي ــبة للمواض ــا بالنس ــة أم ع العام

والكلية التي لـم تـرد فيهـا مطالـب 

عض  ها ب ضحة، أو وردت حول صريحة ووا

فال يمكـن  العناوين الخاصة القليلة، 

إتباع نفس منهج البحث السابق للوصول 

بل  ها؛  إلى أفكار اإلمام وآرائه حول
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مة من ال ةستفاداالينبغي  صائص العا خ

التي طرحها اإلمام حول تلك المواضيع، 

ات األساسـية صطالحاالتخراج ثم نقوم باس

تى نـتمكن مـن  المرتبطة بالموضـوع ح

شابه  تنظيم المطالب التي تتطابق وتت

من الناحية المفهومية أو المصـداقية 

ــ ــي، مّم ــام والكل ــوان الع ــع العن ا م

على آراء اإلمـام ف يساعدنا على التعرّ 

 ول الموضوع مورد البحث والتحقيق.ح

ار م( أشـ8811م و8812مثالً: في سـنتي )

صائص  اإلمام في بعض أحاديثه إلـى الخ

العامة لسسالم المحمدي األصيل واإلسـالم 

األمريكي؛ فقام قسم التحقيق في مؤسسة 

فـات آثار اإلمام إلى مراجعة جميع مؤلّ 

م إلـى سـنة 8864اإلمام وخطبه من سنة )

نتـزاع إسلوب من أ ةستفاداالم(، وب8818

مدوا  صداق ع المفهوم، أو تعيـين الم

من إلى ت يرة  هيئة وتنظيم مجموعة كب

ــب  ــيل حس ــالم األص ــول اإلس ــيع ح المواض
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الخصائص العامة التي طرحها اإلمام +، 

ضيحًا نت مقدّ وقد تضمّ  مة هذا الكتاب تو

 لمنهج التحقيق، فجاء فيها:

ستفادبما أن اإلمام قد  هذين  ا من 

في السنين األخيرة من عمره،  ينصطالحاال

ســية لــذا يســتفاد مــن الخصــائص األسا

والعامة التي طرحها سماحته حول هـذا 

الموضوع في خطابه األخير، للبحـث عـن 

ــذين  ــائص ه ــطالحاالخص ــع ص ــي جمي ين ف

فاته وخطبه، وذلك لنصل بوضوح إلى مؤلّ 

 .(1)رأيه في الموضوع

منهج فـي  من هـذا ال ستفدنا  وقد ا

ــع ال ــق وجم ــيم التحقي ــات لتنظ معلوم

مطالــب موضــوع العــوام والخــواص؛ ألن 

سائل موضوع ا في الم لعوام والخـواص 

السياسية لسسالم والثورة اإلسالمية مـن 

، هو موضوع + وجهة نظر اإلمام الخميني

                                                 
. 6إسالم ناب در كالم وپيام إمـام خمينـي، ص  (1)

 )مقدمة الكتاب(.
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ضمنه مـن عنـاوين عام وكّلـ ي لمـا يت

كثيــرة؛ نظــرًا لــبعض الخصــائص التــي 

سؤاله الـذي طرحها اإلمام في مقدّ  مـة 

)سـنة  بيانه عن رجال الـدين طرحه في

اجعـة م(. وفي هـذا البحـث تـّم مر8811

فات اإلمام وخطبه الستخراج الخصائص مؤلّ 

صنيف  نا بت العامة للموضـوع، ثـم قم

مــة ســؤال ن مقدّ المواضــيع التــي تبــيّ 

اإلمــام، وتنظيمهــا بــالمنهج النقلــي 

ثم  لب أالتحليلي،  لى المطا شرنا إ

جال  حول جهـاد ر التي طرحها اإلمـام 

عت ضالهم في األحداث التي الدين ون وق

، بما يتناسب مع على مدى القرن األخير

 موضوع البحث.

كما استفدنا في كتابة مواضيع البحث 

ــابو ــن  انتخ ــبة م ــاوين المناس العن

المطالب المهمة التي جاءت في الخطاب 

حول  ثورة اإلسـالمية  الجامع لقائد ال

موضوع العوام والخواص، إذ فـتح هـذا 

مام  قًا واسـعة، أ هم أفا الخطاب الم
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جواب  فين للوصول إلىالمحققين والمؤلّ 

قي  سؤال اإلمام، الذي طرحه سماحته وب

سيره  كون تف مسكوت عنه إلـى اآلن، لي

كاره قًا ألف هذا  + وتحليله مطاب في 

 الموضوع.





 

 

 

 الفصل الثاني 

 خواص الحق

 تعريف:

ــبعض  ــدد ل ــق ومح ــف دقي ــاك تعري هن

تي ات صطالحاالالكلمات و السياسـية ال

، +فـات اإلمـام الخمينـي جاءت في مؤلّ 

ات لم صطالحاالعض العناوين ولكن هناك ب

ضع  كن أن ن يوضع لها تعريف دقيق، يم

في ذلك من خالل مراجعة مؤلّ  فات اإلمام 

فة وب من  ةستفاداالالمواضيع المختل

الموضوعي أو المفهومي لـبعض  نتزاعاال

التراكيــب واألوصــاف. ومــن بــين هــذه 

خــواص الحــق( فــي ) اصــطالحات صــطالحاال

للثورة  ةيجتماعاالالمسائل السياسية و

اإلسالمية، التي لم يطرح لها اإلمام أي 

ية اللغويـة أو  تعريف دقيق من الناح

من  ةستفاداالية؛ لكن ومن خالل صطالحاال
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مات اإلمـام  سة كل في درا منهج جديد 

ــض  ــل بع ــه، وتحلي ــطالحاالوأحاديث ات ص

تراكيـــب األدبيـــة والعبـــارات وال

في  +والسياسية التي استعملها اإلمام 

مًا فراد مّمـوصف بعض األ ن تحملـوا دائ

ثورة  المصاعب الكبيرة التي واجهت ال

ضع  اإلسالمية في جميع المجاالت؛ يمكن و

 )خواص( الحق. صطالحتعريف دقيق ال

ات التي يمكن أن تسـاعدنا صطالحاالمن 

كر  في ف في وضع تعريف لخـواص الحـق 

ـــام، ـــرية  اإلم ـــال البش ـــي: )رج ه

ــجعان( ــن (1)الش ــتالطم م ــر الم ، )البح

ــ ــدين(الرج ــة (2)ال المتعه ، )المجموع

ناء الشـعب  المليونية الواعية من أب

ــاالت( ــع المج ــي جمي ــاركة ف ، (3)المش

، (4))العمـود الراسـخ القـوي للثـورة(

                                                 
 .324، ص 42صحيفة اإلمام، ج (1)

 .38، ص 85نفس المصدر، ج (2)

 .282ص ، 48نفس المصدر، ج (3)

 .333، ص 42نفس المصدر، ج (4)
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، (1)لقت هذه الملحمة(خ)الشخصيات التي 

ــة  ــالمية ببرك ــة اإلس ــت الجمهوري )قام

، )الــذين أسسـوا مدرسـة (2)تضــحياتهم(

لذين رو(3)العشق والشهادة( من ، )ا وا 

ــرون ور ــوراء والمنتظ ــوثر عاش ــة اك ث

 .(4)الصالحين(

وبالطبع فإن خواص الحـق فـي الفكـر 

ة درجات فون إلى عدّ السياسي لسمام يصنّ 

 وطبقات، منهم:

جميــع الطبقــات المختلفــة مــن  :أوالً 

يع  أبناء الشعب الذين شاركوا فـي جم

ة اإلسالمية، ووقفوا مراحل وظروف الثور

يـع الميـادين إلى جانب قائدهم في جم

حوا في سبيل ذلك بالغالي والظروف، وضّ 

 والنفيس.

                                                 
 .282، ص 48نفس المصدر، ج (1)

 .284نفس المصدر، ص  (2)

 .338، ص 42نفس المصدر، ج (3)

 .381نفس المصدر، ص  (4)
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ثانيــًا: طبقــة العلمــاء والمثقفــين 

لذين أدركـوا  اإلسالميين المتعهدين، ا

ــ ــروف المعّق ــة, الظ ــورة، بدق دة للث

ــعب  ــار الش ــوير أفك ــى تن ــدوا إل فعم

وتوعيتهم لتنفيذ أوامر وتوصيات قائد 

 الثورة اإلسالمية.

هدين ثالثًا: طبقة رجال الد ين المتع

الــذين يعتبــرون حملــة مشــعل هدايــة 

المجتمـــع، والقـــادة السياســـيين 

سالة  والمعنويين للثورة، وحملـة الر

اإللهيــة؛ بــل يمكــن القــول أن أغلــب 

نت  خواص الحـق كا حول  كلمات اإلمام 

 تشير إلى هذه الطبقة.

يقــول قائــد الثــورة اإلســالمية فــي 

 :تعريفه لخواص الحق

لذين يع لون عـن فكـر إّن األفراد ا م

القرارات المناسبة  إتخاذوفهم ووعي و

عادةً  بون  مل، ينتخ قًا  لهذا الع طري

معينًا ثم يسيرون في هـذا الطريـق،.. 

خذون  مل، وال يت أي أنهم ال يقيمون بع
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طريقهم إالّ  موقفًا معينًا، وال ينتخبون 

عــن فكــر وتحليــل، فهــم يفهمــون مــا 

يريــدون ثــم يقــررون علــى ضــوء هــذا 

ى بهذه الصفات؟ هل من يتحلّ الفهم... ف

خواص  هم طبقة خاصة؟ كال، في محـيط ال

ــدّ  ــذي نتح ــراد ال ــد أف ــه، يوج ث عن

ير متعلّ  مون، كما يوجد بينهم أفراد غ

هم ضـمن طبقـة الخـواص، مين، لكنّ متعلّ 

الذين يدركون ماذا يفعلون، ويعملـون 

القـرار المناسـب،  تخاذابعد تشخيص و

لى إموا، ولم يذهبوا حتى لو لم يتعلّ 

مدرسة، ولم يحصلوا على شهادة، لكنهم 

 .(1)يدركون ويفهمون األمر

 الخصائص:

إّن المؤمنين الذين يمتلكون المعرفة 

المختلط  لتزاماالالدينية والسياسية و

صانة  بالغيرة الدينية، يتمتعون بالح

                                                 
ــار (1) ــده أخب ــار( گزي ــب األخب ، اإلدارة )منتخ

السياسية لممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة، 

 .81/1/8886, 2و 6،  ص 688رقم 
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الالزمة للدفاع عن قيم اإلسالم العليا. 

والبــدع  اتضــطراباالحملــون فهــم ال يت

فــي المجتمــع  يــةجتماعاالو السياســية

مًا بالمسـؤولية  اإلسالمي، ويشعرون دائ

لمحاربة الظلم وتحقيق حاكمية اإلسـالم 

األصــيل، إذ أن مهمــتهم فــي اســتمرار 

رسالة األنبياء قد تبلورت في أذهانهم 

 ر والطغيان.فوأفكارهم النابذة للك

فهم بتشخيصهم )الصحيح( من )السقيم( 

لمعـادالت و)النقي( من )الشائب( فـي ا

دة، تمكنـوا السياسية والدولية المعقّ 

من إحباط مؤامرات األعداء وعمالهم في 

كر  البالد. إّن لمثل هؤالء األفراد في ف

خصائص وصفات معينة،  + اإلمام الخميني

 سنشير إلى أهمها:

 ـ القدرة على تحليل األحداث8

ــدقيق  ــل ال ــى التحلي ــدرة عل إّن الق

سائل ال سياسـية والواعي لألحداث والم

اليوميــة، والتحليــل الصــحيح لجميــع 

ــاعد  ــة، تس ــائع المهم ــداث والوق األح
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ص مــن الشــبهات أصــحابها علــى الــتخلّ 

بهــا؛ لــذا فــإن األفــراد الــذين وتجنّ 

ــيرة، ال  ــة وبص ــداث بدق ــون األح يتتبع

 يقعون أبدًا في فخ الشبهات.

ــادق ــام الص ــول: × اإلم ــالم <يق الع

 .(1)>بزمانه ال تهجم عليه اللوابس

ــبع ــة ف ــون المعرف ــراد يمتلك ض األف

سية،  الكاملة باألحداث والظروف السيا

تي تمـرّ ويدركون الظروف المعّقـ  دة ال

حوالت السياسـية  جة للت بالمجتمع نتي

في ا يحصّ المختلفة، ممّ  نهم من الوقوع 

 الخطأ والضالل.

ني  قدرة يتحـدّ  +اإلمام الخمي عن  ث 

يتهن  أمهات الشهداء على التحليل ورؤ

ترة الثـورة، الصحيحة لأل في ف حداث 

 فيقول: 

                                                 
 .42، ص 8أصول الكافي، الكليني، ج (1)
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إّن إحدى هذه األمهات وقفت فـي جنـة <

ية (1)الزهراء ، وقالـت: إّن شـجرة الحر

سقاها ولـدي  تحتاج إلى السقي، وقـد 

هذه األمهـات  بدمه؛ فنحن لدينا مثـل 

 .(2)>الشجاعات

عة < األمهات اللواتي كان لـديهن أرب

لن أوالد، استشــهد ثالثــة مــنهم، ومــاز

في أيضًا سشهد يلرابع ليطلبن إرسال ا

 .(3)>سبيل هللا

إّن الفهــم الصــحيح لمشــاكل الثــورة 

ها  ها وتأثيرات والمصاعب التي تواجه

صفات  على المجتمع، يعتبـر مـن أهـم 

شك  خواص الحق حتى ال يتعرضوا أبدًا لل

                                                 
من  (1) ير  ضم الكث مقبرة خارج مدينة طهران، ت

من الشخصـيات  حرب والكثيـر  شهداء الثـورة وال

سهم  البارزة كالشهيد بهشتي ورجائي... وعلـى رأ

مام الخمينـي مؤسّ  س الثورة اإلسالمية في إيران اإل

.+ 

 .421، ص 4صحيفة نور، ج (2)

 .448 ، ص6صحيفة اإلمام، ج (3)
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يا  يق األهـداف العل والترديد في تحق

 للثورة اإلسالمية.

 :يقول أحد المسؤولين في مذكراته

 انتصــار مــنهر أو شــهرين قبــل شــ<

لى قـم،  الثورة، ذهب أحد األصـدقاء إ

كان النـاس  ونقل لي: في تلك األيـام 

يتهيئون لفتح محالتهم بعد أن انتهـوا 

جالً  يت ر من إضراب لفترة طويلـة، فرأ

كان ممـتألً  كبير السن يفـتح محلـه، و

قًا بالبطيخ المتعفّ  ن ألن محله كان مغل

ت إلى . فنظرالناسلفترة طويلة كسائر 

لى  تي تـدل ع ته ال هه وحال مالمح وج

الفقر، بعد أن تلف جميع ما لديه مـن 

البطيخ؛ فخطـر فـي ذهنـي أن أسـاعده 

ببعض المال فخشيت أن يكون ذلك إهانة 

من  عددًا  نه  له، فقررت أن أشـتري م

البطيخ لمساعدته، فدخلت المحل وقلت: 

 بكم سعر هذا البطيخ؟ 

 زن لي بطيختين.
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كبير، وتبسّم قائالً: فنظر لي الرجل ال

 نحن ال نبيع الخميني!

لنفس، واألخـالق  عزة ا لى  فانظروا إ

 .(1)>وهذا الوعي

منهج  لقد شاهدنا كثيرًا مثل هـذا ال

صيرة  صحوب بالب التحليلي الصحيح الم

ة، طيلـة في األحداث والوقـائع المهمّ 

ــن  ــان م ــنوات الثم ــة الس ــرة ملحم فت

 س.الدفاع المقدّ 

شاركة الفعالـة  والحماسـية وعن الم

لمختلــف طبقــات المجتمــع فــي جبهــات 

 القتال، يقول اإلمام الخميني:

لهذا األمر فـي  لعلنا لن نجد نظيراً <

كل بقاع العالم وال على مدى التـاريخ 

ــي  ــعب ف ــات الش ــع طبق ــترك جمي أن تش

                                                 
)حـديث ميـر  84م، ص 82/1/422جريدة اطالعات،  (1)

ــة  ــات الديني ــة الدراس ــي مؤسس ــوي ف ــين موس حس

 ية(.قتصادواال
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نسـاء القتال من األطفال، والشباب وال

 .(1)>والعجائز، والمتزوجين حديثاً 

يتعجب اإلنسـان  وفي كثير من األحيان<

قد  قد ف عندما يرى وضع هؤالء الناس و

بنه الشاب، لكنه مازال يقول، إأحدهم 

سبيل هللا،  سله فـي  خر أر شاب آ عندي 

شاء هللا ويستشـهد  وعندي طفل سيكبر إن

 .(2)>هللا في سبيل

ــداث  ــل األح ــى تحلي ــدرة عل إّن الق

قائق والوقائع، تؤدّ  ضيح الح ي إلى تو

واص. ؤالء الخـلهـ يةجتماعاالالسياسية 

قد تمّكـ في فمعظم الشعب اإليراني،  ن 

هم  ستعماراالحربه ضد  من ف عالمي  ال

مــؤامرات األعــداء ومــا يبتغونــه مــن 

؛ إذ يشير اإلمام إلى يقتصاداالحصارهم 

ص أحد هذه المناهج التحليليـة للـتخلّ 

ــيطرة  ــن الس ــاداالم ــداء، يقتص ة لألع

 فيقول:

                                                 
 .462، ص 82صحيفة اإلمام، ج (1)

 .286، ص 42المصدر السابق، ج (2)
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أن الشخص الفالني من نقل لنا األمس ب<

فة  أهل منطقة لم يصلها شيء من الثقا

هذه األر  حتـى والعلم ، يقول سـنزرع 

 .(1)>نتحرر من أسر أمريكا وقيودها

وحول البصيرة والرؤية القائمة علـى 

التحليــل الصــحيح فــي فتــرة الــدفاع 

 := قائد الخامنئيالالمقدس، قال 

قرؤوا < لم ي هدين  ظم المجا لعل مع

ما صفحات قليلة من الكتب السياسية، ك

نة  شهر)أن الفالحين في مدي شكين   (م

نا  :الذين كانوا يقولون لي قد زرع ل

في  شاركة  القمح في أرضنا وجئنا للم

لــم يكونــوا مــن أهــل  هــمكلّ الحــرب، 

الكتاب والدرس والقلم، ولـم يكونـوا 

لكنهم كـانوا واعـين  من نيري الفكر،

ونيــري الفكــر بــالمعنى الحقيقــي 

                                                 
 .232، ص 85المصدر السابق، ج (1)
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لماذا للكلمة، إذ كانوا يدركون جيدًا 

 .(1)>عليهم تقديم مثل هذه التضحيات

ماذج  وقد شاهدنا الكثير من هذه الن

س، حيث في فترة الثورة والدفاع المقدّ 

لى  شعب ع تربى عدد هائل من أبناء ال

البصيرة والتحليل الصحيح لألحداث فـي 

 السير التكاملي للثورة اإلسالمية.

 ـ الوعي السياسي4

سـالم لقد وضع الحاقدون من أعـداء اإل

هة سياسات معقّ  مد لمواج دة طويلـة األ

ظاهرة انتشار اإلسالم في مختلـف بقـاع 

العالم، والحيلولة دون استقرار نظام 

الجمهورية اإلسالمية، وألجل هذا الهـدف 

وا على مر الزمان مـن أسـاليب استفاد

لذا سات؛   مختلفة لتنفيذ هـذه السيا

يســعى المؤمنــون الخــواص بــوعيهم 

                                                 
، ص 4، ج)في مدرسة صالة الجمعة( در مكتب جمعة (1)

311. 



ــــــــــــــــــوام  ــــــــــــــــــة الع نظري

 .......................................................................................والخواص
22 

إلى إبطال مخططـات السياسي ودرايتهم 

 األعداء ومؤامراتهم.

المـؤمن َكـٌيس  < الرسول األكرم| يقول:

 .(1)>َفط ن  َحذ ر

ناَم عَْن <، يقـول: ×واإلمام علي من 

 .(2)>عدٌوه  أنبهته  المكايد  

ثورة اإلسـالمية وحتـى  فمنذ قيـام ال

بذكائهماآلن، تمكّ  خواص  عيهم  ن ال وو

فة السياسي وبعد نظرهم من إ باط كا ح

عداء للقضـاء لخطط االا سـتراتيجية لأل

 على هذه الثورة.

في أكثـر  كد  واإلمام الخميني قـد أ

سية أن مشـاركة  خطبه وبياناته السيا

الشــعب وتضــحياته فــي جميــع الظــروف 

شاركتهم دة للثوالمعقّ  رة والحـرب، وم

ــة الم ــي كاف ــاهرات وف ــاالظ  اتنتخاب

ــام ا ــي نظ ــت ف ــي أقيم ــة الت لمختلف

                                                 
 .22، ح322، ص 66ألنوار، جبحار ا (1)

 .322، ص 5غرر الحكم، آمدي، ج (2)
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يل علـى الجمهورية اإلسالمية،  هو دل ل

وأهم  ذكاء هذا الشعب ووعيه السياسي،

 نتصاراالالعوامل التي أدت إلى تحقيق 

فل  في المحا ورفعة هذا الشعب وسموه 

 الدولية، فاإلمام يقول:

إّن وعي الشعب في الظـروف الراهنـة <

ــل  ــد عوام ــد أح ــاريع ــى انتص هم عل

 .(1)>الباطل

ومن الصـفات التـي تـدل علـى ذكـاء 

مين ووعيهم السياسي، المؤمنين الملتز

عرفتهم بمختلـف جوانـب األحكـام  هو م

ــالمية، و ــاليب إاإلس ــى األس ــم عل طالعه

دة إلدارة المجتمع اإلسالمي وغيـر المعقّ 

لى طـرح الحلـول  اإلسالمي، وقـدرتهم ع

جاوز  المناسبة المعقولة والممكنة لت

ثقافيـــة المعضـــالت السياســـية وال

في المجتمع. فاإلمام يقول  يةجتماعاالو

 هذا الصدد:ب

                                                 
 .433، ص 48صحيفة اإلمام، ج (1)
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علــى المجتهــد أن يتمتــع بالــذكاء <

والوعي والفراسة الالزمة إلدارة مجتمع 

 .(1)>إسالمي كبير وحتى غير إسالمي

ومن العالئم األخرى لذكاء خواص الحـق 

ها  شار إلي تي أ سي ال ووعيهم السيا

قة يه اإلمام الخميني : معرفتهم الدقي

باألحداث السياسية، ومعرفتهم باألحزاب 

ـــي ـــاطتهم والشخص ـــية، وإح ات السياس

ـــائع  ـــداث والوق ـــةجتماعاالباألح ، ي

ومعرفتهم بأساليب األعداء ومخططاتهم، 

ـــ ـــاطاتهم ودّق ـــم ونش ـــي عمله تهم ف

 .(2)المختلفة

 ^بسيرة األئمة المعصومين  اإلقتداءـ 3

مة المعصـومين ^ أعلـى  لقد بلغ األئ

ــبحت  ــاني، فأص ــل اإلنس ــات التكام درج

تذى  بـه مـن حياتهم وسيرتهم مثاالً يح

                                                 
 .81، ص 48صحيفة نور، ج (1)

للتعرف أكثر على رأي اإلمام في هذا الموضوع  (2)

، 84؛ ج326، ص 82، ج)الفارسية( راجع: صحيفة اإلمام

 .822و  862، ص 86؛ ج482، ص 82؛ ج261ص 
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قبل كافة مسلمي العالم خاصة العلماء 

 والسياسيين اإلسالميين.

والقــرآن الكــريم يتحــدث عــن كمــال 

جًا  مثاًل ونموذ الرسول األكرم|، وكونه 

مـع فـي تجتذ إأعلى في عالم الخلـق، 

ساني  مل اإلن شخصيته جميع صفات التكا

قيــادة، والقــدرة علــى الحكــم مــن ال

 وإدارة المجتمع:

  وئ         وئ     وئ  وئ   وئ  وئ  وئ  وئ  وئ        وئ  وئ}

 .(1){ ی      ی  ی  ی  وئ  وئ

ني حـول يقول  تداءاالاإلمام الخمي  ق

تداءاالعلينـا <بسيرة المعصومين^:   ق

ائنا وأئمتنا، وماذا قّدموا بسيرة عظم

سلمين، ومـاذا أرادوا أن  لسسالم والم

 .(2)>موا لهميقدّ 

تزم بهـا  تي يل ومن بين المسائل ال

لحـــق فـــي إتبـــاع األئمـــة خـــواص ا

                                                 
 .48حزاب، اآلية: سورة األ (1)

 .82، ص 2صحيفة نور، ج (2)
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سيرتهم، هـي:  ^ المعصومين والتأسي ب

بة  إصالح الذات وتربية الـنفس، ومحار

والثبـات  سـتقامةاالالظلم والطغاة، و

الرســالة اإللهيــة،  الغعلــى طريــق إبــ

مل اآلالم  وهداية الناس إلى الحق، وتح

عداء  عدم الخـوف مـن أ والصعوبات، و

 ل في السياسة، والسـعياإلسالم، والتدخّ 

ــام  ــق األحك ــة وتطبي ــكيل الحكوم لتش

 اإللهية.

 اوعــن مجاهــدي اإلســالم الــذين نبــذو

ضد النظـام  الظلم والطغيان وناضلوا 

ــ ــال اإلم ــالم، ق ــاهي الظ ام الشاهنش

 الخميني:

لقد وقف مجاهدوا اإلسالم بوجه نظـام <

الشاه، واشتركوا في صفوف المقـاتلين 

والمحاربين، وأدوا ما عليهم من واجب 

عملوا بقول رسول هللا| وسنته، وتكليف، و
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سيرة  وقد اقتدوا وال زالوا يقتـدون ب

 .(1)>×سيد الشهداء 

ونجــد فــي فكــر اإلمــام، أن إتبــاع 

كافة  السيرة العملية ألهل البيت ^ في

المجاالت وجميع مراحل النضال والجهاد 

من أهـم  تعـدّ  وطيلة فترة الحكومـة،

شرعية التـي وأقوى األدلّ  ة والحجـج ال

 ليها خواص الحق. يستند ع

سالمي  وحول المحافظة على النظـام اإل

في مواجهة الهجمات المستمرة لألجانب، 

 يقول اإلمام الخميني:

لذين < جال ا باع أولئـك الر نحن أت

تاريخ إلـى أنهـم  تشير الروايات وال

ــامون كلّ  ــانوا يتس ــيد ك ــرب س ــا اقت م

ــهداء  ــوم × الش ــي ي ــهادة ف ــن الش م

عاشــوراء، وكــان أبنــاؤه وشــبابه 

 .(2)>يتسابقون..

                                                 
 .22نفس المصدر، ص  (1)

 .8، ص 85صحيفة اإلمام، ج (2)
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رها المجاهدون وحول البطوالت التي سطّ 

ــدفاع  ــرة ال ــورة وفت ــل الث ــي مراح ف

س اقتداًء ببطوالت سـيد الشـهداء المقدّ 

ــي  ــحابه ف ــول وأص ــوراء، يق ــوم عاش ي

 اإلمام:

لقد ضحى جميع أبناء شعبنا في سبيل <

ــيخ  ــى الش ــيع وحت ــل الرض ــن الطف هللا م

ــامهم  ــحيات إم ــدين بتض ــر، مقت الكبي

 .(1)>×سيد الشهداء  العظيم

في نظـام  خط  هذا ال وحول استمرار 

الجمهورية اإلسالمية يقول قائد الثورة 

 اإلسالمية:

ــ< ــى تمّس ــافظ عل ــم أن نح كنا المه

باإلســالم، وعــدم الرهبــة والخــوف مــن 

نا هـذا أعداء هللا واإلسـالم، وقـد تعلّ  م

ومن تلميذه × الدرس من أمير المؤمنين

 .(2)>وابنه البار إمامنا العزيز

                                                 
 .54، ص 82المصدر السابق، ج (1)

 .483، ص 3حديث واليت، ج (2)
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 والتفاني ستقامةاالـ  2

إّن ثبات نخب المجتمـع اإلسـالمي علـى 

طريـــق تحقيـــق القـــيم المتعاليـــة 

دم والنظريــات اإلســالمية األصــيلة، وعــ

من  التراجع عن مواقفهم األصولية، يعدّ 

خواص  أهم وأعظم عالمات ورموز نجاح ال

مرة  صاراالوموفقيتهم. وإن ث علـى  نت

سالمية، مرهـون  الباطل وسمو القيم اإل

باستقامة أولئك الرجال الذين أركعوا 

 يتهم وتفانيهم.األعداء بجدّ 

ڈ  ژ  ژ  وخواص الحق يضعون دائمًا آية }

{ نصــب أعيــنهم، ويقــاومون كافــة 

في طريـق  تواجههم  تي  التهديدات ال

إحياء الدين وتحقيق أهدافهم اإللهية، 

يل  وال يستسلمون أبدًا لألخطار والعراق

 التي تواجههم.

ث اإلمام الخميني عـن اسـتقامة حدّ ويت

مجموعة <الثورة اإلسالمية فيقول:  أبطال

ية منهم قد أ عدوا أنفسهم منـذ البدا
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قد كـانوا يـدركون لمو اجهة الظلم، و

منذ البداية ما تتطلبه هذه المواجهة 

ير ومـا فيهـا مـن شـهادة  من جهد كب

ضوا للسجن وحبس، حتى أن بعضهم قد تعرّ 

ــذيوتحمّ  ــواع التع ــوا أن ــا أن ل ب، وم

خرجوا من السجون حتى عادوا مرة أخرى 

 .(1)>]النظام الظالم[للجهاد ومواجهة 

إّن استقامة وثبات وبطولة المجاهدين 

ستورية، وسـعيهم  في فترة الحركة الد

من  ياتهم  وتفانيهم حتى آخر لحظات ح

لى النظـام  ي ادستبداالأجل القضاء ع

ــالمي  ــتوري اإلس ــام الدس ــة النظ وإقام

من أبرز  ألصول الشرعية، تعدّ المطابق ل

ص وصفات قادة الحركة الدسـتورية خصائ

لى هـذه المشروعة، وقد أشار اإلمام  إ

 الصفات:

                                                 
 .26، ص 85صحيفة نور، ج (1)
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المرحوم الشيخ فضل هللا علـى  لقد أصرّ <

ضــرورة أن تكــون الحركــة الدســتورية 

 .(1)>شرعية وتوافق القوانين اإلسالمية

م وقد اعتبر اإلمام أن أهم عوامل تقدّ 

ضمان االسـتمرار النهضة اإلس المية، هي 

ــ ــق، وتحّم ــق الح ــي طري ــعوبات ف ل الص

واألخطار، والثبات في مواجهة المشاكل 

ها األعـداء، وقـد واألحداث التي يفتعل

 قال بهذا الصدد:

هو يسـير < قه، و لقد وجد الشعب طري

لة، وبـالطبع  فيه اآلن بجد وقدرة كام

سيواجه مصاعب كثيرة، وأحداث وأخطـار 

حق هم ممحدقة؛ لكنّ  اداموا من أهـل ال

ويريدون السير في طريق الحق، فعليهم 

أن ال يهنوا وال يتراجعوا قيد أنملـة، 

كل بل يجب االستمرار في ه ذا الطريق ب

 .(2)>طاقتهم

                                                 
 .825، ص 83صحيفة اإلمام، ج (1)

 .2، ص 85المصدر السابق، ج (2)
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ومن المشاكل التي تواجه خواص الحـق 

واألفراد المؤثرين في المجال السياسي 

من جتماعاالو ثه األعـداء  ي، هي ما يب

ت كاذبـة إلضـعافهم الشائعات واتهامـا

وإبعــادهم عــن التــأثير فــي المجــال 

هذا يةجتماعاالالسياسي واألمور  . وفي 

ضرورة  مل المجال يؤكد اإلمام على  تح

شائعات،  الخواص لمثل هذه الـتهم وال

 فيقول:

ــاحة < ــرك س ــد وال نت ــب أن ال نبتع يج

من كـذب العمل نتيجة لما نتعرّ    لـه 

 .(1)>وإساءة وسب وتشويه للحقائق

في مواجهـة إّن  حق  لتفاني خـواص ال

ــ ــروف المعّق ــاعب والظ ــي المص دة الت

تعترضــهم فــي أداء تكلــيفهم الشــرعي 

ــدّ  ــه ع ــي ل ــبوالسياس ــات ومرات  ة درج

أصعبها المحافظة على سمعتهم  ،مختلفة

سة  وشرفهم عند دخولهم في مجال السيا

 للمحافظة على مكاسب الثورة اإلسالمية.

                                                 
 .425ص  ،81صحيفة اإلمام، ج (1)
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ة وحول هذا الموضوع يقول قائد الثور

 اإلسالمية:

إّن األفراد من أهـل المعنـى، وأهـل <

ــدًا أن  ــدركون جي ــة، ي ــة والدق الحكم

لى قيـد الحيـاة، والعـيش،  البقاء ع

نًا  والسعي في بيئة معينة، يكون أحيا

  للقتــل أو أصــعب بكثيــر مــن التعــرّ 

 .(1)>الشهادة، وااللتحاق باهلل تعالى

 ـ الشجاعة5

صح يحة إّن قيمة وفعالية المعرفـة ال

حق وا تظهـر لبصيرة الكاملة لخواص ال

في شجاعتهم وتصميمهم؛ فاإلمام يرى أن 

ية  صية المعنو عنصر الشجاعة في الشخ

ه يع للنخبة في المجتمع،  ي منشـأ جم

 التحوالت العظيمة في التاريخ.

مؤمنين المضـحّ  صفات ال ين عـدم ومن 

الخوف من التهديدات العسكرية والسجن 

حمـاس والتعذيب، وبث روح الشجاعة وال

                                                 
 .85، ص 688گزيده أخبار، رقم  (1)
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ظة في الشعب، حتى يتمكّ  نوا من المحاف

هل الحـق فـي  على البنيان المرصوص أل

 المجتمع للوقوف أمام هجوم األعداء.

ويعتبر اإلمام الخميني عنصر الشجاعة 

لدين أحد الصفات المهمّ  ة عند رجـال ا

الملتزمين، ويعتبره عاماًل أساسيًا فـي 

فعالية وثبات هذه الطبقة المؤثرة في 

تي أدت دورًا مهمـًا فـي  المجتمع، وال

. كمـا (1)ازدياد حب الشعب لرجال الدين

أشــاد اإلمــام بــالمواقف الثابتــة 

سالمي  سؤولي النظـام اإل والمبدئية لم

يدات  هة التهد والشعب البطل في مواج

 (2)العالمي. ستكباراالالسياسية لنظام 

هرت بوضـوحو  من أهم األحداث التي أظ

ضية اإل هي ق نذار شجاعة خواص الحق، 

حاداإلالذي أعلنته دولة  السـوفيتي  ت

مـدّرس  السابق إليران، ومعارضة الشهيد

مدّرس  لهذا اإلنذار. وقد كان الشـهيد
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تاريخ من أبرز خواص الحق  يران في  إ

ته بالجهـاد  المعاصر، حيث تميزت حيا

والشــجاعة، وكــان دائمــًا  ســتقامةاالو

بل اإلمـام  من ق مورد تجليل وتعظـيم 

 .+الخميني 

ــ ــي س ــت  8852نة ف ــيةاحتل ــض  روس بع

المنــاطق اإليرانيــة، وفرضــت علــى 

الحكومة اإليرانية دفع كلفة المحافظة 

ــة  ــى الحكوم ــاطق إل ــذه المن ــى ه عل

ية الروسية، و مة اإليران أمهلت الحكو

ساعة فقط للقبول بهـذا الشـرط  21مدة 

 ستحتل العاصمة طهران. وإالّ 

تم  ترة  مجلـس  انعقـادوفي تلك الف

لوطني، الشورى ضور أعضـاء  ا عد ح وب

يرة مـن  أصـبحوا المجلس الذين فـي ح

الموقــف  إتخــاذجزون عــن اعــوأمــرهم 

المناسب، وفي تلك اللحظة وبين حيـرة 

س، شهيد مـدرّ بهم نهض الالحاضرين وتعجّ 

هـا م باختصار وبهـدوء فقـال: أيّ وتكلّ 

الســادة إذا كانــت مشــيئة األمــور أن 
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ا حريتنــا واســتقاللنا يســلبوا مّنــ

لى من الالئق أن نوقّ  بالقوة، فليس ع ع

جأة:  ثم صـرخ ف تأييد ذلك بأيدينا، 

ثل  شى م كال! لن نستسلم أبدًا ولـن نخ

 .(1)هذه التهديدات

ــذا  ــجاع له ــف الش ــذا الموق ــن ه وع

ضيات  عارف بمقت تزم ال المجتهد المل

ى موقفه إلى بث روح الزمان، والذي أدّ 

ــس  ــاء المجل ــوس أعض ــي نف ــجاعة ف الش

نذ هذا اإل لرفض  قول المرعوبين  ار ي

 اإلمام الخميني:

وقف رجل الدين هذا بأيـدي مرتجفـة <

خلف منصة الحديث، وقال: إذا كان البد 

ــنا  ــل أنفس ــاذا نقت ــل، فلم ــن القت م

ــوّ  ــدينا؟ وص ــالرفض،بأي ــ ت ب ــث مّم ا ب

الجــرأة عنــد بقيــة األعضــاء فصــوتوا 

وبــذلك رّدوا هــذا  ،بــالرفض أيضــاً 

                                                 
مدرس مجاهدي شكست ناپذير، عبد العلي باقي،  (1)

 ، وبتصرف وتلخيص.36ـ  35ص 
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)الـروس( عمـل أي  اإلنذار، ولم يستطع

 .(1)>شيء بعدها

شاركتهم  إّن يقظة علماء المسلمين وم

ي للـدفاع جتماعاالفي المجال السياسي 

عن القيم اإلسالمية وكرامة اإلنسان، هي 

ــي  ــجاعة الت ــالمواقف الش ــة ب مرهون

علماء الدين من أصحاب الضمير  خذهايتّ 

 .(*)الحي

 ـ طلب الشهادة6

ظروف  إّن المؤمنين الملتزمين وفي ال

  فيهـا تي يتعرّ التاريخية الحساسة ال

في سـاحات  كيان اإلسالم للخطر، يقفون 

                                                 
 .388، ص 8كوثر، ج (1)

اإلمام الخميني + وهو قائد خـواص الحـق فـي  (*)

تبر من أشجع علماء الدين فـي عالمجتمع اإلسالمي ي  

القرن المعاصر، فهو في بداية صـراعه مـع نظـام 

من أولئـك  الشاه الظالم كان يقول: <أنـا لسـت 

الذين يصدرون حكمًا ثم يغفون من بعـده ينتظـرون 

أن ي طبق الحكم وحده! بل أسعى لتطبيقه وتأييده؛ 

لم  صلحة اإلسـالم أن أتك ضت م وال سامح هللا لـو اقت

عمل على تنفيذه، ولن أخشى أحدًا بحمد فسأتكلم وأ

شعر بالخوف حتـى اآلن>. كـوثر، أهللا تعالى؛ وهللا لم 

 .842، ص8ج
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المواجهة للمحافظة والدفاع عن الدين 

ون بالغــالي والنفــيس اإلســالمي، ويضــحّ 

لنشــر القــيم اإلســالمية واإللهيــة فــي 

بون الشـهادة  المجتمع اإلسـالمي، ويطل

 إلى الحياة األبدية. نتقالاالو

عودة  مام الخمينـي أن ال ويعتقد اإل

لسسالم في القرن المعاصر لهي الجديدة 

ــدين  ــك المجاه ــهادة أولئ ــة بش رهين

قد  ،األبطال وشجاعتهم وتضحياتهم ويعت

ــى  ــوق إل ــالنفس والش ــحية ب أن التض

هي الشهادة في سبيل إعالء كلمة الح ق 

ة لخواص الحق. وحـول من الصفات المهمّ 

ــام  ــد النظ ــي ض ــعب اإليران ــاد الش جه

 الطاغوتي وحبه للشهادة يقول اإلمام:

ـــغير < ـــل، الص ـــرأة والرج .. الم

ضى األمـر والكبير، كـانوا كلّ  ما اقت

هة  نزلوا إلى الشوارع ووقفـوا لمواج

البنــادق دون خــوف أو رعــب، وكــانوا 

 ب؛ فالبـدّ ضرإمون صدورهم ويقولوا: يقدّ 
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صر  من القول أن اللحم والدم قـد انت

 .(1)>على الدبابة والبندقية

صدره فـي  لذي أ يان اإلمـام ا وفي ب

من شـهر أربعي نية شهداء السابع عشر 

( في طهران، يقـول فـي وصـفه ر)شهريو

 لشوق المجاهدين للشهادة:

في  اإلبتدائيةحتى صغارنا من تالمذة <

ضحّ  نة كـانوا ي ون سن السابعة والثام

في سـبيل  ماءهم  نذرون د بأنفسهم وي

ثل هـذا  اإلسالم والبالد. فهل رأيـتم م

لك التاريخ على مرّ  يوم تنـزل ت ؟ وال

لن أطفـالهن  اء البطالتالنس هنَّ يحم و

بين ذراعيهن لمواجهة بنادق ودبابـات 

 .(2)>جالدي النظام

ــهادة  ــى الش ــوق إل ــان الش ــد ك لق

إلــى المــوت مــن قبــل  نــدفاعاالو

المجاهــدين األبطــال مــن أهــم عوامــل 

                                                 
 .441، ص 6صحيفة اإلمام، ج (1)

 .584، ص 3المصدر السابق، ج (2)
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ترة الـدفاع  نتصاراال الذي تحقق في ف

صفات  المقدس؛ فالشهادة مـن أبـرز ال

ها  التي كان مجاهدو اإلسالم يفتخرون ب

ني  مام الخمي بّين اإل  +دائمًا. وقـد 

ذكريات كثيرة عن شوق الشباب والكبار 

للشهادة، وكثيرًا ما مّجد في كالمه هذه 

الروحية والصفة العظيمة، وسنذكر فـي 

لذكريات ه هذه ا عددًا مـن  ذا القسم 

 التي أشار إليها:

ق تل شقيقاي،  :جاء أحد الشباب وقال<

أيها الشاب  :فقلت وأريد الذهاب أيضاً 

خواك حل أ قد ر خذ  .هذا يكفـي, ف فأ

 .(1)>بالبكاء

ــدّ  ــذلك يتح ــباب وك ــد الش ــن أح ث ع

 قين جاء لمقابلته، فقال:المعوّ 

.. َفَقَد كال قدميه، جـاءوا بـه وهـو <

لك كـان  مع ذ نه  ملقى على ظهره، لك

 .(2)>دعو لي بالشهادةايقول: 

                                                 
 .382، ص 81صحيفة اإلمام، ج (1)

 .542، ص 82المصدر السابق، ج (2)
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وعــدم طريــق الحــق علــى إّن الثبــات 

ــة  ــدالهزيم ــى م ــان عل ــاريخ، ك ى الت

لذين  مرهونًا بشجاعة أولئك الرجـال ا

بدمائهم  شهادة ويسـقون  يتلذذون بال

 شجرة اإلسالم العظيمة.

 العبَر من التاركخ إتخاذـ 2

ــبون  ــين يكتس ــين والمحلل إّن المحقق

حداث الع َبر المهمّ  ة عنـد دراسـتهم لأل

والوقائع التاريخية. حتـى أن اإلمـام 

، (1)ول لسنسانم األيعتبر التاريخ المعلّ 

ويوصــي دائمــًا النخــب والمثقفــين 

تاريخ األنبيـاء  بالدراسة الدقيقـة ل

وصــدر اإلســالم وبعــض القــرون األخيــرة 

والتاريخ المعاصر، حتى يكتشفوا نقاط 

 ،ركات الثوريةضعف وقوة الثورات والح

 اإلصالحية.ويقفوا على برامجها 

فة  لى معر فهذه الدراسة تسـاعدهم ع

ي إلى فشل الحكومـات دّ األسباب التي تؤ

غاة علـى الصالحة، وأسباب تسـلّ  ط الط

                                                 
 .288المصدر السابق، ص  (1)
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هذا الفشـل  الحكم؛ ثم يعتبـرون مـن 

ــبة  ــبل المناس ــاد الس ــزائم إليج واله

لتوعيــة الشــعوب وإيقاظهــا، حتــى 

 ات الماضي.اشتباهيتجنبوا 

مـن  االعتبـارحول × اإلمام علييقول 

 األحداث التاريخية:

َعمَّا َبْيَن َيَدْيه   إنَّ َمْن َصرََّحْت َله  اْلع َبر  <

قوى عَْن َتَقح ـم   م ن المثالت  حجزتـه  التَّ

 .(1)>الشًّبهات  

سباب الكراهيـة  +إّن اإلمام  يـوعز أ

ني  الشديدة التي يحملها الشعب اإليرا

ــان  ــرة غلي ــي فت ــالم ف ــام الظ للنظ

مرّ  ة التـي الثورة، إلـى التجربـة ال

ــم  ــرة الحك ــة فت ــعب طيل ــها الش عاش

ـــب ـــن أس ـــوي. وع ـــورة البهل اب الث

المليونيـــة للشـــعب أجـــاب اإلمـــام 

 الصحفيين فقال:

إّن الشعب قـد فهـم طيلـة السـنوات »

الماضية ماهية الشاه الحقيقية، ولـن 

                                                 
 .34، ص 86ة، الخطبة نهج البالغ (1)
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ــه  ــك بأفعال ــد ذل ــر بع ــدع أكث ينخ

 .(1)«وكالمه

فمن وجهة نظر اإلمام أن العبر التـي 

ش من عاكتسبها ال ني البطـل  ب اإليرا

ــه  ــى بمواقف ــين، تتجل ــاريخ الماض ت

في القو خذها  تي ات ية والقاطعـة ال

دة لالستكبار مواجهة التهديدات المتعدّ 

 العالمي.

هم بصيحة واحدة ون أنّ ... كانوا يظنّ <

ــا  ــإيران م ــوا ب ــتطيعون أن يفعل يس

يريدون، وكانوا يظنون أن هذا كزمـان 

ـــــان  ـــــذا كزم ـــــار! وأن ه القاج

 .(2)>البهلوي!..

ــادق  ــام الص ــول:× اإلم ــع < يق ال ي لس

 .(3)>ج ْحٍر َمرََّتي نالعاقل  َمْن 

ــة  ــوادث التاريخي ــت الح ــد كان وق

الم َعٌبــرة فــي القــرن أو القــرنين 

                                                 
 .434وص  855، ص 5صحيفة اإلمام، ج (1)

 .868، ص 42المصدر السابق، ج (2)

 .425اإلختصاص، الشيخ المفيد، ص  (3)
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تي كـان  األخيرين من بين المسـائل ال

ــا  ــير إليه ــا ويش ــد عليه ــام يؤك اإلم

 دائمًا.

ومن األحداث التاريخية في هذا القرن 

منهــا عقــالء المجتمــع  اســتفادالتــي 

العبر الكثيرة؛ يمكن أن نذكر ما حدث 

في الحركة الدستورية بفعل  انحراف من

السياســيين المخــادعين المحتــرفين 

قاموا بـه مـن  ،التابعين للغرب وما 

ــال  ــن المج ــدين ع ــال ال ــاد رج إبع

السياسي؛ وما حصل في الحركة الوطنية 

داث التي أعقبتها؛ لتأميم النفط واألح

 وغيرها من األحداث التاريخية األخرى.

خـواص  دائمــاً ر وقد كان اإلمـام يحـذّ 

ضرورة  بالحوادث  اإلهتمـامالمجتمع ب

ــى  ــة، حت ــتها بدق ــة ودراس التاريخي

 منها. ةيتجنبوا تكرار الحوادث المرّ 
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إذا ما تهاون رجال الدين، والشعب، <

كر  والخطباء، والكّتـاب، وأصـحاب الف

ا الواعي الملتزمون، ولم يعتبروا مّمـ

ستورية،  ية الحركـة الد في بدا حدث 

فسـيحل  بـالثورة  (1))الثورة المشروطة(

 .(2)>ما حّل بالحركة الدستورية

ثورة  انتصـاروبعد عشر سنوات من  ال

يل  اإلسالمية، قام اإلمام بتجزئـة وتحل

ــ ــض مس ــار بع ــل وأفك ــف وعم ولي ؤمواق

تة  النظام كبعض أعضاء الحكومة المؤق

مع واللي فاو   براليين المؤيدين للت

ا فتح المجال لنفوذ عمـالء أمريكا، ممّ 

المخــالفين دائمــًا لألصــول األعــداء، و

                                                 
ها  (1) المشروطة: اسم أطلق على حركة شعبية قاد

مة  مة الظال بعض العلماء, قاموا في قبال الحكو

)الحكومـة الملكيـة(, وطـالبوا  في عهد القاجار

م اإلسالم وجعله أساسًا لقانون الدولة, وإثر بتحكي

ت وتمّ  يذلك تم عقد أول جلسة لمجلس الشورى الوطن

مادة, وقـد  52المصادقة على هذه اإلقتراحات ضمن 

 أطلق على ذلك بالمشروطة.

 .424، 85صحيفة نور، ج (2)
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هذا  لى  الثابتة للثورة اإلسالمية. وع

ولي النظام ؤمسر األساس كان اإلمام يحذّ 

ــالمي ال ــاذاإلس ــ تخ ــرة مّم ــدث، العب ا ح

 فيقول: 

لبعض < صول ا عليهم أخذ العبرة من و

يد  من المتظـاهرين بتأي إلى السلطة 

قالء بالثورة والمتظاهرين  كونهم من ع

قط بأصـول الذين لم يؤم ،القوم نوا 

وأهداف الحركة الدينية؛ حتى ال ينسوا 

ضي، ممـا  أفكارهم وخيانتهم فـي الما

التعاطف غير المبرر معهـم، إلى يؤدي 

أو ســذاجة الــبعض إلــى عــودتهم إلــى 

المناصـــب الحساســـة المـــؤثرة فـــي 

 .(1)>النظام

 ـ في الطليعة دائما   2

جور،  عندما يخيم الظالل والظلـم وال

ى لى المجتمع، يتصدّ والبدعة والسكوت ع

                                                 
 .85، ص 48المصدر السابق، ج (1)
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سعيهم  دائمًا خواص الحـق بأفكـارهم و

إلى كسر وتحطيم حصار الخوف والجهـل، 

مام  لتعبيد طريق التكامل اإلنسـاني أ

 حركة طبقات المجتمع األخرى.

طوات السـّباقة لرجـال  كان للخ وقد 

ضيات  عارفين بمقت لواعين ال الدين ا

الزمان والرافضين للظلـم والعـدوان، 

حديات الدور الكبير  هة الت فـي مواج

مع فـي فتـرة التي يتعرّ  ها المجت   ل

كود.  ختناقاال نف والجمـود والر والع

شكل  ويصف اإلمام + هـذه الخطـوات بال

 التالي:

بقلب مفعم باألمل والشـوق والمحبـة <

إلــى التعلــيم والتربيــة وهدايــة 

األجيال، شحذوا هممهم وقدموا أنفسـهم 

ناس،  يًا لحمايـة ال عًا واق دائمًا در

ضوا للمشانق والتعـذيب، وذاقـوا تعرّ و

سى  مرارة السجون واألسر والنفي، واألق

عن والـتهم. وفـي تعرّ  مواج الط ضهم أل

الظــروف التــي أصــاب اليــأس والعجــز 

واجهتهم الكثير من نيري الفكر فـي مـ
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الطاغوت، كان لهم الدور الكبيـر فـي 

شعب، إعادة روح األمل والحياة  إلى ال

با ناس، والدفاع عن حيثيـة واعت ر ال

يع  وهم اليوم يتقدمون اآلخرين فـي جم

المواضع والمواقف من الخطوط األمامية 

 .(1)>في الجبهة وحتى المواضع األخرى

دة جدًا،   المجتمع لظروف معقّ وقد تعرّ 

ــية  ــة السياس ــاع الخاطئ ــة لألوض نتيج

فــي المجتمــع، واألفكــار  يــةجتماعاالو

جال الـدين، والجَو  لبعض ر الخاطئة 

في الحـوزات المغلق ال ذي كان سائدًا 

العلمية في الماضي بالنسبة لتعاملها 

مع المسائل السياسـية، وإبعـاد بعـض 

بل  من ق ضال  المجاهدين في فترة الن

ظروف  هذه ال بعض الجّهال.. وفـي ظـل 

في المعقّ  حق سـّباقون  دة كان خواص ال

الجهل والخرافة، والولوج تحطيم حصار 

يدان الجهـاد والنضـال،   إلنقـاذفي م

 المسلمين من ظلم النظام الطاغوتي.

                                                 
 .42،  ص 42صحيفة نور، ج (1)
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 يقول اإلمام بهذا الصدد:

مود الحـوزات العلميـة، < في فترة ج

شيوعية أو  كانوا يتهمون كل حركة بال

قدم بعـض علمـاء  التبعية لالنجليز، أ

ــدي  ــديهم بأي ــع أي ــى وض ــدين عل ال

ء فـــي األزقـــة المـــواطنين البســـطا

واألســـواق، المـــواطنين الفقـــراء 

ــذبين، وعرّ  ــواالمع ــل  ض ــهم للقت أنفس

ــي  ــر ف ــوا النص ــى حقق ــذيب، حت والتع

 .(1)>النهاية

وفي فترة السنوات الثمان من الدفاع 

المقدس، وبينما كان البعض من الّجهال 

الطــالبين للراحــة والدعــة يلتزمــون 

ــائهم  ــهم وأبن ــًا ألنفس ــازلهم حفظ من

خاطر الحرب، ويعارضون وأقربائهم من م

في جبهـات  أحيانًا موقـف المجاهـدين 

لقتال؛ كان األبطال من أصحاب الضمير ا

                                                 
. ولسطالع أكثـر راجـع: 22، ص 48صحيفة نور، ج (1)

تحليل از نهضت إمام خميني، سيد حميـد روحـاني، 

 .2و 3؛ ونهضت روحانيون، على دواني، ج8ج
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وقون الحي يرتدون لبـاس الحـرب ويتـذ

جًا طعم الشهادة، ليقدّ  موا للناس نموذ

ضـون عظيمًا في الدفاع عن الوطن، ويحرّ 

اآلخــــرين علــــى قتــــال األعــــداء 

 والمتجاوزين.

وفــي تكريمــه لــذكرى أحــد الخــواص 

السّباقين في ميدان الجهاد والشهادة، 

 يذكر اإلمام:

سنوات ق< ائدنا كان ذلك الطفل ذو ال

صغير  فاق بقلبـه ال اإلثني عشر الذي 

قيمــة المئــات مــن األلســنة واألقــالم، 

ته  عندما رمى بنفسه، وهو يحمـل قنبل

ها  بة العـدو ليفجر اليدوية تحت دبا

 .(1)>ويتذوق طعم الشهادة

ــرب  ــة والح ــات الجبه ــر ذكري إّن دفت

ية  مملوء بالمواقف الرشـيدة والبطول

ــباب  ــي للش ــباقين ف ــدين الس المجاه

لم تسـعفهم  ميادين الجهاد. وعنـدما 

                                                 
 .62، ص 82صحيفة نور، ج (1)
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قـــدراتهم وقـــواهم الجســـمية علـــى 

لوغى، فـإنهم  المشاركة فـي سـاحات ا

أدركوا جيدًا بوعيهم وبصيرتهم الظروف 

ام الجمهورية اإلسـالمية، الدفاعية لنظ

ما  فسبقوا غيرهم على أيثار مـالهم و

يمتلكون للمساعدة فـي تمويـل جبهـات 

 القتال.

قاتلين فـي  مع مـن الم وفي لقائه ج

الجبهة، أشار اإلمام إلى هذا اإليثـار 

 فقال:

قف < وأنتم تقـاتلون فـي الجبهـة، ي

ــا  ــل م ــاعدونكم بك ــم يس ــعب خلفك الش

يملكون دون أن يجبرهم أحد على ذلـك؛ 

لذي يقـدم  صغير ا يأتون من الطفل ال

في حصالة ن قوده لكـم، حتـى العجـوز 

من ا تقدم ما جمالسبعين من عمره عته 

 .(1)>ذهب طيلة حياتها

                                                 
 .2، ص 85المصدر السابق، ج (1)
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قائد الثورة اإلسالمية أيضًا يذكر أحد 

 نماذج التسابق على الجهاد، فيقول:

سه فـي < في األهواز شاب دخل غرفة عر

لى ليالً  الساعة الثانية عشرة ، وذهب إ

ساعة الخامسـة صـباحًا،  الجبهة في ال

سابعة صـباحًا؛  واستشهد في الساعة ال

من حرس الثورة وعندما جاء بعض األخوة 

لت لهـم  اإلسالمية لتعزية والدتـه، قا

بقوة ورباطة جأ : أنا سعيدة؛ ألن أقل 

مها ولدي بشهادته، هي جعلكم فائدة قد

 .(1)>أقوى وأشد ثباتًا في طريقكم

التدابير المازمة في النقت  إتخاذـ 2

 المناسب

ــة،  ــة العظيم ــوالت التاريخي إّن التح

ت مة ال ي تحدث نتيجة للقـرارات المه

قت  يتخذها العلماء والمفكرين في الو

المناســـب وفـــي الظـــروف الحساســـة 

يد  كة تجد والمصيرية. وما حصل من حر

                                                 
 .318، ص 4در مكتب جمعه، ج (1)
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سلمين مـن  لحياة اإلسالم، وإنقـاذ الم

كان ، إنّ لستغالاالو ستعماراالمخالب  ما 

ثمرة اإلحساس بالمسؤولية لخواص الحـق 

مهمة التي اتخـذوها فـي وقراراتهم ال

مؤامرات الوقت المناسب. فالكث ير من 

ثار  األعداء وخططهم المختلفة لمحـو آ

مة المسـلمين،  اإلسالم وإهانة مجد وعظ

قــد تــم إفشــالها وإبطالهــا فــي ظــل 

التدابير المناسبة التي اتخذها محيي 

 الدين في الوقت المناسب.

شركة  ظيم عقـد مـنح ال عندما تم تن

الحصــري لشــراء  متيــازااليــة اإلنجليز

ـ ادة، ظهـرت مـ 85التبغ اإليراني في 

دالئـل مهمـة علـى مـا ـ بمضي الوقت 

ية  يسببه هذا العقد من ضرر على البن

الماليــة إليــران، إضــافة إلــى هجــوم 

قة  األجانب على البالد، وهي ذات الطري

الحتالل الهند.  اإلنجليزالتي استخدمها 

وعلى هذا األساس، بدأ جهـاد العلمـاء 

مر للت صدي لهذا العقد، لكنها لـم تث
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ــ ــن نتيج ــرزا ع ــدم المي ــة، فأق ة مهم

الشيرازي على كتابة عدد من البرقيات 

إلى ناصر الدين شاه لمنع الحكومة من 

عن  توقيع هذا العقد، لكنها لم تثمر 

شيء أيضًا؛ فأصدر الميـرزا الشـيرازي 

ــيرة  ــارة قص ــغ بعب ــريم التب ــم تح حك

 ومؤثرة ودقيقة ومهيجة للمشاعر:

ــوم < ــرحيم: الي ــرحمن ال ــم هللا ال بس

كان،  لستعماا التبغ والتتن بأي نحو 

 .(1)>#في حكم محاربة إمام الزمان 

وقــد امتــدح اإلمــام الخمينــي هــذا 

القرار الشجاع للميرزا الشيرازي فـي 

إصداره فتوى تحريم التبـغ، واعتبـره 

ــة  ــة للمرجعي ــف التاريخي ــن المواق م

 :الشيعية، فقال

لقد أنقذ الميرزا الشيرازي بعبارة <

 (2).>اإلنجليزواحدة إيران من أيدي 

                                                 
 .452الميرزا الشيرازي، آقا بزرگ تهراني، ص  (1)

 .846، ص 88جصحيفة نور،  (2)
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إّن ذلــك النصــف ســطر الــذي أصــدره <

الميرزا الشيرازي، قد أخرج بالدنا من 

 .(1)>فم األجانب

إّن فتوى أصدرها رجل يسـكن )قريـة( <

في العراق، هزمت إمبراطورية عظيمـة، 

لم  ترة  لك الف سلطانها فـي ت وحتى 

ــن  ــل م ــعي المتواص ــم الس ــتمكن رغ ي

 .(2)>المحافظة على هذا العقد

 اإلنجليـزم، وبعد تسلط 8842 وفي سنة

ــعب  ــتفض الش ــراق، ان ــتاللهم الع واح

ي بقيادة اإلنجليزالعراقي على الوجود 

لذي  شيرازي، ا الميرزا محمد تقـي ال

 كتب في رسالة إلى عشائر العراق:

ــة < ــراقيين المطالب ــى الع ــب عل يج

بحقــوقهم، ويســتحب إتبــاع الطــرق 

ستعادة هذه الحقوق، ويجـوز الالسليمة 

                                                 
 .888، ص 8المصدر السابق، ج (1)

 .42، ص 1صحيفة نور، ج (2)
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ما استخدام ا لسالح لقتال العـدو إذا 

ـــض  ـــزرف ـــتجابةاال اإلنجلي ـــذه  س له

 .(1)>المطالب

ــذه  ــذي اتخ ــف ال ــذا الموق ــول ه وح

قول  سب، ي قت المنا في الو الميرزا 

 :+اإلمام الخميني 

عراق  اإلنجليـزعندما هجـم < لى ال ع

ه واحتالله، انتفض شـيخ كبيـر ستعمارال

صدروأمر الشـعب بالجهـاد،  حكمـه  وأ

، فـانتفض الشـعب بالدفاع عن العـراق

من  بثورة عارمة، وبذلك أنقذ العراق 

 .(2)>..ستعماراال

ــْيَطر < ــواله َلَس ــز.. فل ــى  اإلنجلي عل

جمـع  ستطاعاالعراق، وبكلمة واحـدة 

                                                 
، وجهادية، محمد حسن 418، ص 6أعالم، زركلي، ج (1)

 .881كاووس، نصر هللا صالحي ص 

 .825، ص 83صحيفة النور، ج (2)
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 اإلتجاهالعراقيين، وأعاد األوضاع إلى 

 .(1)>الصحيح

وحـــول هـــذه المواقـــف البطوليـــة 

تاريخ األحـداث،  وتأثيرها العظيم في 

 اإلسالمية: قال قائد الثورة

الخواص المواقف المناسبة  إتخاذإّن <

صحيح  في الوقت المناسب، وتشخيصـه ال

في الوقت المناسب، وزهدهم عن الدنيا 

في اللحظة المناسبة، وعملهم في سبيل 

هللا في اللحظة المناسبة، هو الذي أنقذ 

 .(2)>يخ..التار

ي إلى إنقـاذ فلربما موقف مناسب يؤدّ 

 (*)(3)التاريخ.

                                                 
 .82، ص 8صحيفة النور، ج (1)

 .43، ص 688گزيده أخبار، رقم  (2)

 .48المصدر السابق، ص  (3)

 48)إّن موقف اإلمام الخمينـي + وقـراره فـي  (*)

يعتبر أيضًا من اللحظات الحساسـة  (هـ. 8352بهمن 

في تاريخ الثورة اإلسـالمية. وفـي خضـم الهزيمـة 

ــيون  ــد السياس ــوي، عم ــام البهل ــة للنظ النهائي

كام  المرعوبون في النظام إلى زيادة سـاعات األح

قاذ العرفية للسيطرة على األوضاع المضـطربة وإن

النظام من الهزيمة الحتمية. وفي هـذه اللحظـات 
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فراد الشـعب  يع أ مام جم جدًا أمـر اإل الحساسة 

كام  عدم المبـاالة باألح شوارع و بالنزول إلى ال

ية، وأصدر اإلمام البيان التالي إلى أهالي فرعال

ية اليوم هو خدعة األحكام العرفطهران: <إّن إعالن 

مباالة به بـأي ومخالف للشرع، وعلى الشعب عدم ال

 شكل>.

( )وبهذا الشكل تم طي صفحة 68، ص 5)صحيفة نور، ج

سمائة  النظام الديكتاتوري الذي دام أللفـين وخم

 سنة(.
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 بات خناص الحق:واج

تقع على خواص الحق باعتبارهم أتباع 

يين مسـؤولية  األنبياء واألولياء اإلله

عارف  شر الم ورسالة عظيمة لتبليغ ون

ــام  ــق األحك ــعي لتطبي ــة والس الديني

كة اإللهية، حتى يتمكّ  نوا من إدامة حر

 ء اإللهيين.األنبياء واألوليا

ــة  ــة والفكري ــائص الروحي ــن الخص وم

مــة لخــواص الحــق فــي والشخصــية الالز

ــ ــالتهم المهّم ــم لرس ــذكر أدائه ة، ن

معرفتهم باألديان والمذاهب والنظريات 

في يقتصـاداالالسياسية و صرة  ة المعا

على تعقيـدات نظريـات  اإلطالعالعالم، 

ــي  ــيين ف ــتكبارالسياس ــالمي  اإلس الع

سرية، ومعـر قة وخططهم ال فتهم الدقي

بالقوى السياسية الجديدة في العالم؛ 

حوالت المسـتمرة  ومراقبة ومتابعة الت

 والمتنوعة في العالقات الدولية.
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كار اإلمـام الخمينـي  وحسب آراء وأف

نتطرق اآلن إلى أهم الواجبات الملقاة 

على عاتق خواص الحق، المؤثرة كثيـرًا 

 في المجتمع:

ـ إكجاد وتنظيم التشويمات الصـحيحة 1

 والسالمة

لقد كان للحركات الفردية في محاربة 

ته الظلم  والسعي إلصالح المجتمع وهداي

مت  ،أثر محدود ومؤقت رغـم كونهـا قا

ير  فوذ كب بقيادة شخصيات قوية ذات ن

 في المجتمع.

تاريخ الحركـات  تدقيق فـي  وعند ال

اإلسالمية يتضح بجالء, أن السبب في فشل 

ثورات التـي  معظم هـذه الحركـات وال

عد صـدر  ما ب مدى تـاريخ  قامت على 

جة  اإلسالم وفترة األئمة ^؛ يعود بالدر

هذه الحركـات  األساس إلى عدم انسجام 

 وفقدانها التنظيم الصحيح.
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وعلى هذا األساس، صمم اإلمام الخميني 

سالمية والنضـال  + منذ بدء النهضة اإل

والديكتاتوريــة، علــى  ادســتبداالضــد 

يادة انسـجامهم  تنظيم خواص الحـق وز

ليتمكنـــوا مـــن التـــأثير الشـــامل 

ضد وااليجابي في نشـاطا تهم الثوريـة 

لى تنظـيم  األعداء، كما سعى اإلمـام إ

ـــكيالتهم  ـــق وتش ـــواص الح ـــرامج خ ب

من تبـادل األفكـار واآلراء  ةستفاداالو

شاور  وجمع المعلومات الالزمة، ثم الت

مل  فيما بينهم للوصـول إلـى وحـدة ع

لرأي و إتحادو خاذفي ا القـرارات  إت

شكل  يذها ب هم تنف سنى ل المهمة ليت

نذ بـدء كامل. ولهذا، فإ مام وم ن اإل

ثل هـذه  النهضة اإلسالمية سعى إليجاد م

التساع  ؛التشكيالت والنظام في التخطيط

ية فـي الـبالد،  رقعة الحركـات الثور

 فقال:

وعلى هذا األساس فقد سعيت ألن أجعـل <

منفي كافة مناطق إيران، وفـي   يوم 

أهل العلم،  جتماعأيام العطل، يومًا ال
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وم السبت أو أي افترضوا أن نجعل من ي

ًا ألهـل العلـم فـي اجتماعليلة السبت 

ــران، و ــطه ــي اجتماع ــم ف ــل العل ًا أله

ًا أيضًا ألهل العلم في اجتماعخراسان، و

 .(1)>القرية الفالنية مثالً 

وفي فترة انتشار الحركة الثورية في 

م(، حيــث وصــل مــوج 28م و21الســنوات )

ــبالد ــاطق ال ــة من ــى كاف ــورة إل  ،الث

قات المجتمع، حدد واشترك بها كافة طب

اإلمام الرسالة المهمة للنخب الفكرية 

في التنظـيم  والسياسية في المجتمـع 

 ةسـتفاداالنوا مـن والتخطيط حتى يتمكّ 

القصــوى مــن الطاقــات واإلمكانــات 

ساعها  الموجودة لتقويـة الثـورة وات

 قدر اإلمكان.

الثورة، قادة ولهذا فإنه يوصي كبار 

 فيقول:

                                                 
 .62، ص 4صحيفة نور، ج (1)
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يؤدي نظموا الثورة، وتجنبـو< ما  ا 

 .(1)>إلى الفرقة، والتزموا بالنظام

إّن التنظــيم والتخطــيط ي عــد مقدمــة 

ــدة و ــجامللوح ــة  اإلنس ــب الفرق وتجن

بر  ختالفاالو في العمل، وهذا األمر يعت

أهــم الواجبــات الملقــاة علــى عــاتق 

 النخب المؤثرة في المجتمع.

كمــا يؤكــد اإلمــام علــى الجــامعيين 

شابة باعتبارهم الطبقة الفعالـة وا ل

مع وتقّدمـه،  التي تحدد مستقبل المجت

ويوصيهم بضرورة التنظيم في نشاطاتهم 

في مواجهة األعداء. فيقول في  تحاداإلو

 هذا المجال:

هة مـع العـدو، ممـا < إنكم في مواج

لهذه المواجهة،  ستعدادااليحتم عليكم 

                                                 
 .58صحيفة النور، ص  (1)
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 تحاداإلمن خالل العمل كمجموعة واحدة و

 .(1)>في الرأي

سيس  نظـام الجمهوريـة وفي فتـرة تأ

اإلســالمية وتثبيــت أركــان الجمهوريــة 

اإلسالمية، إضافة إلى دور قادة النظام 

سالة  قد حـدد ر ونشاطهم، فإن اإلمام 

ــامعيين  ــة والج ــوزة العلمي ــالب الح ط

ــي  ــؤثرة ف ــات الم ــارهم الطبق باعتب

نو ان المجتمع، بضرورة تنظيمهم تحت ع

بر  )تعبئة الطلبة والجامعيين(. ويعت

من وجهة نظر اإلمام من أهـم هذا األمر 

لية الضرورية مالبرامج والسياسات الع

لتقوية هاتين الشريحتين؛ ألن مسـتقبل 

النظــام اإلســالمي يــرتبط بســعيهما 

عدان الهـدف األسـاس  ونشاطهما، كما ي

لخطــط األعــداء ومــؤامراتهم للتــأثير 

لذا انحرافعليهما والعمل على  همـا. 

                                                 
 .842، ص 8نفسه المصدر، ج (1)
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مة تقع على هاتين الشريحتين رسالة مه

في التقريب بين أفكارهما وآرائهمـا، 

سم  في ر برى  من أهميـة ك لما لذلك 

إســتراتيجية دقيقــة طويلــة األمــد 

 للحكومة اإلسالمية.

ولمــا كانــت الوظــائف والمســؤوليات 

يد  قع ب سالمي ت المهمة في النظام اإل

سالمة النظـام  هاتين الشريحتين، فإن 

ــأو  ــعيهما انحراف ــدى س ــون بم ه مره

عه ونشاطهما؛ لذا  في دفا كان اإلمام 

طب رجـال  عن قيم الثورة واإلسالم، يخا

 الجامعيين، بقوله:الدين و

جامعيين)إّن < تعـد  (تعبئة الطالب ال

مــن أهــم التجمعــات والتشــكيالت؛ فــي 

لى طـالب  لراهن؛ إذ ينبغـي ع الوقت ا

العلوم الدينية والجـامعيين الـدفاع 
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ــورة  ــن الث ــوة ع ــل ق ــوقعهم بك ــن م ع

 .(1)>واإلسالم

جامعيين وطـالب كما  مام ال يدعو اإل

 نســـجاماالالعلـــوم الدينيـــة إلـــى 

ــارف  ــر المع ــترك لنش ــيط المش والتخط

 الدينية، فيقول:

يذوب < ... على الحوزة والجامعة أن 

اآلخر، حتى يفسحوا المجـال في أحدهما 

 .(2)>لنشر وترويج المعارف اإلسالمية

 من المناسبات اإلسمامية ةستااداالـ 0

خرى لخواص الحق هـي ومن الواجبات األ

الصــحيحة مــن الشــعائر  ةســتفاداال

السياسية العبادية كـالحج والجمعـة، 

والجماعـــة والشـــعائر الحســـينية 

يام  والتجمعات الشعبية الكبيرة في أ

هللا، ونفض غبار التحريـف والبدعـة عـن 

 صورة هذه المناسك اإلسالمية. 

                                                 
 .53، ص 48صحيفة النور، ج (1)

 .88صحيفة النور، ص  (2)
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ـــية  ـــاد السياس ـــرح األبع إذ أن ش

ناسك والشعائر لألعمال والم يةجتماعاال

الدينية وتفهيمها للمسـلمين وطبقـات 

المجتمــع المختلفــة، ســيؤهلهم أكثــر 

ــية  ــل السياس ــي المحاف ــاركة ف للمش

المختلفة. فعلى خواص الحق  يةجتماعاال

ولية توعية في مثل هذه األيام تقع مسؤ

ــلمين  ــم( المس ــاع )وإطالعه ــى األوض عل

والمشاكل التي تواجههم، وطرح الحلول 

جده العملية لت يادة م قوية اإلسالم وز

 وعظمته.

خواص  ومن أفضل الفرص التـي يمكـن ل

جال،  ةستفاداالالحق  منها في هذا الم

يام محـرم  هي الشعائر الحسينية في أ

ــيد  ــى س ــزاء عل ــالس الع ــرام ومج الح

اق أهل البيت الشهداء التي يقيمها عشّ 

^. 

وحول مسؤولية خواص الحق فـي تعميـق 

لسفة مجالس معرفة الناس بروح وهدف وف

سين لى اإلمـام الح قول ×العزاء ع ، ي

 :+ اإلمام الخميني
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النــاس فــي  اجتمــاعال تتصــوروا أن <

لى سـيد  مجالس العزاء هدفه البكاء ع

ــهداء  ــيد الش ــط؛ إذ ال س ــهداء فق الش

ــاء، وال  ــذا البك ــل ه ــى مث ــاج إل يحت

البكاء في نفسه يجدي نفعـًا.. بـل أن 

جالس  هذه الم الصبغة السياسية لمثل 

 .(1)>م من جميع جوانبها األخرىأعظ

ويرى اإلمام أن من األهـداف األساسـية 

سك  جتماعال سنوي فـي منا المسلمين ال

هو   اإلطـالعالحج السياسية العبادية، 

علــى المشــاكل التــي تواجــه العــالم 

هذه  اإلسالمي، وطرح الحلول المناسبة ل

 قدة:المشاكل المع

الناس فيها،  اجتماعإّن قضية مكة، و<

من كافـة الـبالد  جوبوو تجمع النـاس 

فة  هذه المحافـل المختل اإلسالمية في 

والنظام، لماذا؟ فاهلل ال  نسجاماالبهذا 

يحتاج إلى عبادة أمثالنا، بل أراد هللا 

                                                 
 .852ـ  853، ص 83ور، جصحيفة الن (1)
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تبارك وتعالى أن يجتمع الناس، وأوجب 

شاكل اإلسـالم  تجمعهم هناك ليطرحـوا م

 .(1)>ملوا على حلهاويع

ــق  ــواص الح ــح دور خ ــذا يتض ــن ه وم

ال والمؤثر في مثل هـذه بحضورهم الفعّ 

ات، وتوعيــة المســلمين علــى جتماعــاال

مشاكل الدول اإلسالمية وضـرورة تعيـين 

شفها  العدو وفضح خططه ومؤامراتـه وك

 الحرام. لزوار بيت هللا

وفي لقائه رجال الدين المشرفين على 

 مواكب الحجاج، قال اإلمام:

سعوا إلى جمـع النـاس إأينما كنتم <

ــيح ــكل  لتوض ــم بالش ــج له ــائل الح مس

الصحيح، وكما تبينوا لهـم الواجبـات 

مـــات، وأمثالهـــا فـــي هـــذه والمحرّ 

المناسك، عليكم إضافة إلى ذلك توضيح 

مسائل أخرى يجب طرحها على المسلمين، 

                                                 
 .852المصدر السابق، ص  (1)
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من خالل معاشرتهم والتعرف عليهم، لكن 

تى  سلوب ونظـام خـاص ح يجب طرحها بأ

تركهم أمريكـا  تنٌبهوه م لتقاعسـهم, و

تأتي إليهم من أقصى بقاع األر  إلدارة 

لى  أمورهم والتسلط عليهم.. إذ يجب ع

 .(1)>المسلمين إدارة أمورهم بأنفسهم

ساجد فـي  ىوال يخف حد دور الم على أ

سالمية؛ إذ  قيم اإل إحياء الثقافة وال

ساجد فـي  اجتماعيعد  في الم النـاس 

من أفضـل  المناسبات الدينية الخاصة 

ل حق الفرص التي ينبغـي ع ى خـواص ال

تقوية األصول العقائدية  ها فيإستثمار

والسياسية للناس. وحول هذا الموضـوع 

 يقول اإلمام:

المســاجد أفضــل األمــاكن، والجمعــة <

مة  هم المناسـبات المالئ والجماعات أ

 .(2)>لمناقشة وبيان مصالح المسلمين

                                                 
 .24، ص 81صحيفة النور، ج (1)

 .331، ص 42صحيفة اإلمام، ج (2)
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ويبــرز هنــا دور رجــال الــدين فــي 

ثر  استقطاب شريحة الشباب، مما له األ

ترويج  فة االمهم واإليجابي فـي  لثقا

اإلسالمية وحماية المجتمع من آفات غزو 

كان اإلمـام  الثقافة الغربية. ولهذا 

لدين  يؤكد على ضرورة اغتنام رجـال ا

ية  وأئمة الجماعة لهذه الفرصـة اإلله

ي استقطاب الشباب وتوعيتهم العظيمة ف

 وتعريفهم بالقيم اإلسالمية.

بدو< رهم فـي وعلى السـادة القيـام 

التبليــغ علــى تحســين هــذه المجــالس 

ومجالس الجماعة التي يرتادها النـاس 

في المساجد؛ وال ينحصر  جتماعيوميًا لال

بالطــاعنين فــي الســن  االجتمــاعهــذا 

والعــاطلين عــن العمــل؛ بــل يجــب أن 

يجتمع الشباب في هذه المساجد؛ إذ لو 

ما  هذه أننا نعـي  عاالل من جتما ات 

لهــذه  فوائــد مهمــة، ومــا يمكــن

ات التي أمر بها اإلسالم من حل جتماعاال
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المســائل السياســية، ورفــع المشــاكل 

نا  صبح حال والمعضالت الكثيرة؛ لما أ

كما هو اليوم حيث تقتصر مساجدنا على 

ساء والرجـال  حضور عدد بسيط مـن الن

 .(1)>الطاعنين في السن

 منهم ةستااداالـ هداكة الناس و2

ل الحق، من الواجبات األخرى لخواص أه

الصـحيحة  ةستفاداالهي هداية الناس و

في  )هو المعني(من طاقاتهم العظيمة 

 تحقيق أهداف اإلسالم ومبادئه.

ستمده مـن  فالشعوب اإلسـالمية بمـا ت

الهداية والوعي في ظل حركة األنبيـاء 

والعلماء العاملين وسعيهم المسـتمر, 

ــاء  ــامنًا لبق ــًا وض ــندًا قوي ــر س تعتب

تكاملية لسسالم في واستمرار الحركة ال

 المجتمعات البشرية.
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وفي تعريفه )السياسة( من وجهة نظـر 

ــاء  ــام دور العلم ــّين اإلم ــدين، يب ال

والصلحاء ورسالتهم في هدايـة النـاس 

في  ياء  من خالل إتباعهم لسـيرة األنب

ـــالمية  ـــيم اإلس ـــق الق ـــبيل تحقي س

 المتعالية، فيقول:

ــدي < ــي ته ــي الت ــية( ه .. )السياس

مه؛ وتهـتم  المجتمع وتعمـل لى تقد ع

يع  بجميع مصالح المجتمع، وتهـتم بجم

مل علـى  ،أبعاد اإلنسان والمجتمع وتع

هــدايتهما لمــا فيــه صــالحهما، وصــالح 

ــتص  ــذا يخ ــراد، وه ــالح األف ــعب وص الش

باألنبياء لعجز اآلخرين عن إدارة هـذه 

السياســـة؛ فهـــو يخـــتص باألنبيـــاء 

 .(1)>لعلماء الواعينواألولياء ثم ا

قو خواص والعلمـاء إّن ما ي به ال م 

ناس باألسـاليب  العاملين من توعية ال

الجهاديــة القائمــة علــى الرؤيــة 

                                                 
 .481، ص 83صحيفة نور، ج (1)
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الواضحة والبصيرة الكاملة، يمكـن أن 

ــة ــى واعي ــوة عظم ــنع ق ــًا  ،تص وبنيان

ـــداء  ـــوم األع ـــدى لهج ـــًا يتص مرصوص

 ومخططاتهم.

في أوائل سنوات ثـورة اإلمـام، بعـض 

الرأي القاصر أو الخواص  يالعوام وذو

قوة الهائلـة التـي الغ افلون عـن ال

يملكها الشعب الواعي، كانوا يقولـون 

متلك قنبلة نتصدى بها مام: نحن ال نلس

للشاَه! لكن اإلمام هذا الفقيه الواعي 

يدرك  ذو البصيرة والضمير الحي، كان 

ضوره  سلم وح ني الم قوة الشعب اإليرا

  ،والجهاد الواعي في ميادين المقاومة

ــي ــه ف ــة هدايت ــات  وإمكاني ــل زحم ظ

 ةسـتفاداللالمرجعية الشيعية وسـعيها 

شعب إلسـقاط نظـام  هذا ال قدرات  من 

 الشاه؛ فكان يقول:
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تب مـن < ظم بمرا قوة أع نحن نمتلك 

 .(1)>القنبلة

وبهذه العبارة حدد اإلمام المسؤولية 

ية  الخطيرة للعلماء العاملين في هدا

من  ،الشعب بشكل صحيح نوا  حتـى يتمك

طاقات العظيمة في من هذه ال ةستفاداال

ســبيل إنهــاء الهيمنــة الدكتاتوريــة 

، فاإلمـام وفـي الظالمة لنظام الشـاه

كرين  ماء والمف بيانه لمسؤولية العل

 اإلسالميين يقول:

ـــم < ـــلمين ه ـــاء المس ... إن علم

ليهم المكلَّ  قع ع مة، وت فون في المقد

مسؤولية, أعظم من اآلخرين، وهي هداية 

 .(2)>المجتمع

خطباء وأئمة الجمعة إّن العلماء وال<

فــي الــبالد والمفكــرين اإلســالميين 

بوحـــدتهم وانســـجامهم وإحساســـهم 

ـــؤولية ـــوظيفتهم  ،بالمس ـــم ب وعمله
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 .538، ص 2صحيفة اإلمام، ج (2)



ــــــــــــــــــوام  ــــــــــــــــــة الع نظري

 .......................................................................................والخواص
112 

يادتهم،  الخطيرة في هداية النـاس وق

يع  يمكنهم بسط حاكمية القرآن على جم

 .(1)>الدنيا

ــالمية  ــارف اإلس ــرويج المع ــا أن ت كم

ظائف  بر مـن الو الغنية ونشـرها تعت

ت األخرى للعلماء العاملين والمسؤوليا

 ألجل هداية المسلمين:

على السادة أن ينتبهـوا إلـى هـذا <

أن يقوموا بتوعية الناس إلى  ،المعنى

مل علـى  يث نع ية.. بح المعارف اإلله

إفهام الناس بالمعارف اإلسـالمية حسـب 

 .(2)>نا وقدراتنااستعداد

 ـ بيا  صنرة اإلسما  المحمدي األصيل2

اإلسالمي الحنيف بعـد   الدين لقد تعرّ 

يف  لى التحر كرم| إ سول األ رحلة الر

شوهة والتشويه، ممّ  ا رسم صورة أخرى م

صورة  لهذا الدين كانت تسير بموازاة 

                                                 
 .332، ص 42المصدر السابق، ج (1)
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الدين اإلسالمي األصيل، وتعارضـها علـى 

مدى مراحل التاريخ اإلسالمي، وطرح هذا 

ــاوين  ــورتين بعن ــين الص ــار  ب التع

مع  إلسالم العلوي)تقابل ا مختلفة منها

ــل  ــي( و)تقاب ــوي والعباس ــالم األم اإلس

 اإلسالم اللقيط مع اإلسالم الحق(.

سائل  وفي القرن المعاصر، ونظـرًا لو

 اإلستكباردها الدعاية واإلعالم التي جنّ 

العالمي بقيادة أمريكا لتحريف حقائق 

تزين  ةستفاداالاإلسالم، وب من بعض مـن 

كإبلباس رجال الدين،  ا سـتطاعت أمري

ــ ــرّوج ص ــن أن ت ــدة ع ــوهة وجام ورة مش

صورة  +فتصدى اإلمام  ،اإلسالم هذه ال ل

بل  ،المشوهة هذا التقا لق علـى  وأط

ــالم  ــل اإلس ــوان )تقاب ــة عن والمواجه

 المحمدي األصيل واإلسالم األمريكي(.

سالة  كي ور وحول مخاطر اإلسالم األمري

سالم المحمـدي  خواص الحق في بيـان اإل
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األصــيل بصــورة دقيقــة وصــحيحة يقــول 

 مام:اإل

سالم األمريكـي تتضـمن < إّن مواجهة اإل

جميع أبعادها  مخاطر خاصة ينبغي بيان

ـــف  ـــعفين، إذ لألس ـــلمين المستض للمس

سالمية ال  مازالت الكثير من الشعوب اإل

كي  سالم األمري تميز حتـى اآلن بـين اإل

سالم  واإلسالم المحمدي األصـيل، وبـين إ

ـــالم  ـــرومين وإس ـــعفين والمح المستض

ـــ ـــاهرين بال ـــرين المتظ دين والمتحج

مرفهين المنكـرين هلل..  ،واألثرياء وال

ماء مسـؤولية لذا تقع على جميع العل

وإنقـاذ اإلسـالم توضيح هذين الفكرين، 

 .(1)>العزيز من أيادي الشرق والغرب

سالتهم،  ومن مسؤوليات خواص الحق ور

ــة  ــحيحة الجامع ــات الص ــع السياس وض

واإلســـالمية األصـــيلة فـــي المجـــاالت 

                                                 
 .1، ص 48صحيفة نور، ج (1)
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ة لرفـع يقتصاداالكالمسائل  ،المختلفة

 الفقر والتمييز:

ــين < ــاء والمحقق ــى العلم ــع عل تق

ال اسـتبدوالخبراء اإلسالميين مسؤولية 

سائد فـي  يقتصاداالالنظام  الخاطئ ال

العالم اإلسالمي، من خالل طرح البـرامج 

البناءة التي تحقق مصالح المحـرومين 

والمستضــعفين، إلنقــاذ المستضــعفين 

رمان والفقر... كما ين من الحوالمسلم

ــه اال ــار وتوجي ــرح األفك ــادأن ط  قتص

اإلسالمي بما يضمن المحافظة على مصالح 

مة  المحرومين وتوسيع مشـاركتهم العا

لمن يحتكـر الثـروات، ومحاربة اإلسالم 

تعد جميعها أفضل هداية وبشارة تحـرر 

 .(1)>اإلنسان من أسر الفقر والعوز

ـــ العمــل بمــا كقتلــيم تولــياهم 2

   بمسؤولياتهم()القيا

                                                 
 .322، ص 42صحيفة اإلمام، ج (1)
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ك ل ك ـْم <في حديثه حول الحديث النبوي 

، يخاطـب (1)>ول َعْن َرع يَّت ه  راٍع وك ل ك ْم َمس ؤ

 اإلمام العلماء ورجال الدين، قائالً:

ثر مـن < إّن كلمة )رعى( تختص بكم أك

غيــركم؛ وتخــتص بالعلمــاء أكثــر مــن 

غيرهم، إذ حتى لـو قتلونـا أفواجـًا، 

لوا مكاننــا. فعلــى التــالين أن يشــغ

علينا جميعًا أن نضحي في سبيل اإلسالم، 

حتى النبي ضحى بنفسه في سبيل اإلسالم، 

يد  فاإلسالم أعظم شيء، وهو وديعـة هللا ب

 .(2)>البشر

وفي قسم آخر من حديثه، يشير اإلمـام 

مرّ  تي ت جة ال ها  إلى الظروف الحر ب

لى رسالة الخـواص، إالثورة اإلسالمية و

 فيقول:

هو اإلسالم؛ أي المواجهـة  المهم اآلن<

بــين اإلســالم والكفــر، وجميــع أفــراد 

هذه المواجهـة، ؤوالشعب مسـ لون فـي 
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س لدين ؤالجميع م جال ا كن ر ولون، ل

سؤولية؛ يتحمّ  لون القسم األعظم من الم

مدافعين  ألن رجال الدين في مقدمـة ال

ــذين يتحمّ  ــم ال ــالم، وه ــن اإلس ــون ع ل

 .(1)>المسؤولية أكثر من اآلخرين

لعلماء العاملين ال يفكرون أبدًا إّن ا

من المسـؤولية  بالمهادنة أو الهروب 

شرعية للتهـرّ  ب وال يتذرعون بالحجج ال

ضيه  ما يقت منها؛ بـل يعملـون وفـق 

 تكليفهم الشرعي.

ح اإلمام الخميني مسؤولية فضـالء ويوضّ 

حول دور  نه  الحوزة وعلمائها في بيا

رجــال الــدين ومســؤوليتهم فــي نظــام 

طب فيـه الجمهورية ا إلسالمية، الذي خا

 فضالء الحوزة العلمية في قم، فقال:

على رجال الدين والعلمـاء والطـالب <

تي يمارسـونها  أن يعتبروا األعمال ال

مرًا  يـةالتنفيذالسلطة في القضاء و أ

                                                 
 .281، ص 88المصدر السابق، ج (1)
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ــًا  ــة، ووأمقدس ــيم اإللهي ــد الق ن أح

هم فـي الحـوزة؛ يحفظوا شخصيتهم وقيم

ترخاء سالبل عليهم تنفيذ حكم هللا وترك ا

وزة والتصــدي ألمــر الحكومــة فــي الحــ

اإلسالمية. فالطالب الذي يرى أن أحـدًا 

ى لمنصب إمامة الجمعة وتوعية لم يتصدّ 

الناس أو للقضاء في أمور المسـلمين، 

على إدارة هـذا ويرى في نفسه القدرة 

 نشغالالالمنصب لكنه يتعذر عنه بحجة ا

في الدرس والبحث أو ألنه مشغول بهـوى 

لدرس فقـط، دجتهاالا نًا  وا فإنـه يقي

نه  ،أمام هللا الً ؤومسسيكون  بل م ولن يق

 .(1)>أي عذر

تي أشـار النقطة المهمّ  ة األخـرى ال

يف  إليها اإلمام في رؤيته حـول التكل

خواص  والمسؤولية، هي ضرورة دفـاع ال

سمعتهم عنـد  والنخب عـن اعتبـارهم و

أدائهم تكليفهم الشـرعي واإللهـي؛ ألن 

ــ ــات المعّق ــي السياس ــا إدة الت تبعه
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ــ ــالمية األع ــورة اإلس ــة الث داء لهزيم

ومؤامرات العمالء في الداخل، قـد أدت 

صعبة لتصـدي األمـور إإلى  يجاد ظروف 

خرى فـإن عـدم  التنفيذية، ومن جهة أ

في  صب المهمـة  تصدي الكفاءات للمنا

ها  لى وقوع النظام اإلسالمي، سـيؤدي إ

كين بأيدي العمالء والفاشلين والمتمسّ 

 دنيا.بهوى ال

ــاء  ــى العلم ــًا عل ــان لزام ــذا ك له

والمثقفين المّدبرين أن يعّدوا أنفسهم 

لدفاع عـن  ألداء رسالتهم الخطيرة، وا

 مبادئهم وسمعتهم:

سؤولية فـي < إّن من الصعب تحمـل الم

من  بلد يتعر  ألنواع الحصار ويعـاني 

ـــاكل  ـــاداالالمش ـــية يقتص ة والسياس

ــى  ــي عل ــالطبع، ينبغ ــكرية. وب والعس

عّدوا أنفسـهم العلماء ا لعاملين أن ي

ثر والـدفاع  عند الضرورة للتضحية أك

ظة علـى  عن اعتبارهم وسمعتهم للمحاف
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انة اإلسالم ومن أجل خدمة المحرومين مك

 .(1)>والمستضعفين

ــذين  ــراد ال ــرى أن األف ــام ي فاإلم

يمتلكون القدرة والكفاءة على التصدي 

ظام  في ن للمناصب المهمة والحساسـة 

سال جب أن يقبلـوا الجمهورية اإل مية ي

ويعملوا لخدمة الناس  ،هذه المسؤولية

والشعب، وتخلفهم عن المسـؤولية يعـد 

 مجفــاًء وعصــيانًا مــنهم ألمــر معبــوده

 الحقيقي.

كل مـن يـرى نفسـه مـديرًا ومـدبرًا <

وخادمًا لخلق هللا، فإن تخلفه عن التصدي 

عد  لهذه المسؤولية في هذا الوقـت، ي

 .(2)>جفاءًا للناس وإلله الناس

 المخاطر التي تناجم خناص الحق:

خواص الحـق  بديهي أن يتعـر   من ال

خاطر  أكثر من غيرهم إلى اآلفـات والم

المختلفــــة، نظــــرًا لخصائصــــهم 
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ومســؤولياتهم ومناصــبهم السياســية 

المهمة؛ لذا فـإن سـقوطهم  يةجتماعاال

ــرافأو  ــيؤدّ انح ــقوط أو هم س ــى س ي إل

 المجتمع بأكمله. انحراف

 |، يقول: الرسول األكرم

ص ــْنفان مــْن أ مَّتــي إذا َصــل حا َصــل َحْت <

أ مَّتي، َوإذا َفسَدا َفسََدْت أمَّتي، قيَل: يا 

ــاء   ــاَل: َاْلف َقه ــا؟ ق ــْن ه م ــوَل هللا  َم َرس 

 .(1)>َوْاأل َمراء  

خواص  انحراففاإلمام الخميني يرى أن 

الحــق سياســيًا وثقافيــًا ســيؤدي إلــى 

ه، رافــانحإفســاد المجتمــع اإلســالمي و

وبالتالي سيؤثر على كافة المسـلمين؛ 

تي  قدوة ال ألن خواص الحق يمثلـون ال

شعب، ويتـأثرون  يحتذي بهـا عامـة ال

ــي  ــواقفهم ف ــلوكهم وم ــالهم وس بأعم

 المجتمع.

                                                 
، باب االثنيين، 32الخصال، الشيخ الصدوق، ص:  (1)

 .84ح: 
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إذا ما أصبح العال م مفسدًا خبيثـًا، <

المجتمــع  انحــراففإنــه ســيؤدي إلــى 

وتعفنه، إال أنه لن ي شَْعر برائحة هـذا 

به والدنيا، التعفن في  َْعر  لكـن سَي ش

من  فراد  حتمًا في اآلخرة. أما أحد األ

ــل  ــتطيع أن يحّم ــه ال يس ــوام, فإن الع

، نحـرافالالمجتمع مثل هذا الفسـاد وا

ألنه لن يتجرأ أبدًا على إدعاء اإلمامة 

دعـــاء النبـــوة إوالمهدويـــة، أو 

واإللوهية؛ بل هو العال م المفسد الذي 

 .(1)>تمعيمكنه ترويج الفساد في المج

ومن المخاطر واألمرا  الفتاكة التـي 

ــذكر:  ــق ن ــواص الح ــدد خ ــن أن ته يمك

الوســاوس الشــيطانية، حــب الرئاســة، 

مال،  التذبذب في األفكار، وحب جمع ال

سي إ ستدراج اآلخرين في سـلوكهم السيا

سي جتماعاالو ظام السيا ي لتأييـد الن

عدول  السلطوي الحاكم على العالم، ال

                                                 
 .82الجهاد األكبر، اإلمام الخميني، ص:  (1)
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للجهاد والمقاومة،  عن األصول الثابتة

ل العمالء في المجتمع اإلسالمي من وتغلغ

في شخصـية استغالخالل  ضعف  قاط ال ل ن

 خواص الحق.

لى خـواص الحـق تحصـين  لذا ينبغي ع

من  أنفسهم من هذه األمرا  والمخاطر، 

لنفس  بة ا خالل الوعي، والدقة، ومراق

ــوف  ــا، والوق ــام ومحاربته ــدة أم بش

عن  بتعاداال، والعدو، وتجنب المسامحة

 العمل المتكرر كل يوم.

واآلن سنبحث بعض المخاطر التـي يـرى 

اإلمام أنها يمكن أن تهدد خواص الحق، 

لى  عة إ وتؤدي إلى توجيه ضـربات موج

 أساس نظام الجمهورية اإلسالمية.

 ـ السذاجة1

من األسباب التي تؤدي إلى وقوع خواص 

هم  عداء وخطط الحق في فخ مؤامرات األ

هي، صحيح  الشيطانية  هم ال عـدم فهم

للطبيعــة المعقــدة لسياســات األعــداء 
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لدق ليلهم ا يق ومؤامراتهم، وعـدم تح

تي تقـع  والصحيح لألحداث السياسية ال

 في إيران والعالم.

يذكر  وحول سذاجة أحد هؤالء الخواص، 

اإلمام الخميني حادثة وقعت فـي فتـرة 

ية فـي إيـران، ستعماراالتنفيذ الخطط 

 فيقول:

اخان يخلــع  عمــائم كــان رضــ عنــدما<

لى تأسـيس حـوزة العلماء ، ثم عمـد إ

حد  مؤسساتية لي أ قال  كمـا يـدعي، 

 :&علماء قم 

صالحين مـن  يز ال يدون تمي إنهم ير

 السيئين، فما اإلشكال في ذلك؟

، وال ائهمصلحفأجبته: إنهم سيئون مع 

يز ال يدون يريدون تمي سـيئين بـل ير

 .(1)>تمييز الصالحين حتى يقضوا عليهم

                                                 
 .428، ص 84صحيفة نور، ج (1)
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سيون في ال نظام اإلسالمي، يسعى السيا

المنحرفــون والمخــادعون إلــى خديعــة 

ــأثرون  ــم يت ــريكهم؛ ألنه ــذج وتح الس

مؤامراتهم.  بسهولة بأفكار اآلخـرين و

كما يسعون إلى إلقاء اليأس في نفـوس 

سات النظـام  الخواص السذج بخطط وسيا

قوف ضـد  اإلسالمي، فيدفعونهم إلـى الو

 االسياسات التنفيذيـة التـي تمارسـه

 الحكومة.

والقــرآن الكــريم يــذم مثــل هــؤالء 

ــار،  ــون األخب ــذين يحّرف ــطاء ال الوس

يؤثر  وينقلونها بشكل يؤذي األفـراد و

قرآن بالفاسـق صفهم ال ، ينعليهم؛ في

 لذا يخاطب أهل اإليمان بقوله:

ٹ  ٹ  ڤ        ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  ٿ        ٿ    ٺ    ٺ    ٺ  }

 .(1) { ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

عمد مثل هؤالء الفساق إلـى فأحيانًا ي

فة  بار الكاذبـة والمحر نقل بعض األخ

                                                 
 .6آية:  سورة الحجرات، (1)
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يدعونهم  ماء السـذج، ف إلى بعض العل

ــى  ــاذإل ــبعض  إتخ ــادة ل ــف مض مواق

السياســات العامــة للنظــام اإلســالمي. 

ــرورة  ــول ض ــادوح ــن  ابتع ــواص ع الخ

عض  من ب بار  سماع األخ السذاجة فـي 

ة، المحيطين بهم من المغرضين والخونـ

 يقول اإلمام:

كالم بعـض < خدعون ب ماذا حّل بكـم تن

الشياطين المنتشرين في أنحاء البالد، 

ماذا تفعلـون؟ أال تـدركون  نوال تدركو

حاولون قطـع  شارًا ت لون من أنكم تحم

ضعاف  تدركون أن إ سالم؟! أال  جذور اإل

 !الجمهوريــة اإلســالمية إضــعاف لسســالم

كنهم  !وأنتم ال تريدون إضعاف اإلسالم ل

لتحريضكم على طرح مثل وا جهلكم استغل

هــذه المســائل، فراجعــوا أنفســكم وال 

 .(*)(1)>جًا إلى هذا الحدتصبحوا سذّ 

                                                 
 .462، ص 82صحيفة نور، ج (1)

ينقل أحد علماء الحوزة العلمية فـي قـم أن  (*)

سذاجة  لمـاء ورجـال حد العأالحديث جـرى حـول 

سي  سمح لنف لم أ الثورة األوائل، فقال اإلمام: )
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إّن سذاجة خواص الحق الذين يمتلكـون 

في  قيمة واعتبـارًا معنويـًا وعلميـًا 

ــ ــًا المتربص ــيدفع حتم ــع، س ن يالمجتم

لى يوالمنتفع ستغالن إ وخـداعهم  لهما

 إتخـاذعلـى  لتحقيق مآربهم، وحملهـم

ـــدافهم المو ـــم أه ـــي تالئ ـــف الت اق

ثل هـؤالء  حذر اإلمـام م المشبوهة. وي

 الخواص السذج، ويقول:

إّن بعـــض األفـــراد المغرضـــين  ...<

موال المتسلّ  طين المتمولين بـرؤوس األ

ـــى  ـــون عل ـــخمة، يعمل ـــتغالالض ل اس

 ،المحرومين والمستضعفين إلى أقصى حد

من خـالل  ويروجون للفساد في المجتمع 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سن  سذاجة وح أبدًا أن أتنزل إلى هذا الحد من ال

كل  الظن وتصديق كل ما يقال؛ بل كنت أفكـر فـي 

موضوع وكل شخص، وأدقق بجميع أبعاده، وأدرس حتى 

ــد اال ــرد عن ــن أن ت ــي يمك ــعيفة الت ــاالت الض حتم

لي(. )هفتاد سـال األفراد، حتى ال يحدث خلل في عم

ثائق خاطره از كز و سن بـدال، مر سيد ح ية هللا   آ

 .35الثورة(، ص 
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ــاح ــي األرب ــا وجن ــة الرب أو  ،الطائل

سعار  صعبة ورفـع األ تهريب العملة ال

؛ ثم حتكارالإلى حد كبير، والتهريب وا

يــأتون عنــدكم للشــكوى والخــداع، 

وأحيانــًا يظهــرون أنفســهم بمظهــر 

فيــدفعون لكــم  ،المســلمين الصــالحين

، ويــذرفون دمــوع ســهمًا مــن أمــوالهم

إلــى درجــة يثيــرون فيهــا التماســيح 

، رغم عترا المشاعركم ويدفعونكم إلى ا

أن أغلــبهم يمتصــون دمــاء الشــعب 

ويعرضــون  ،بأســاليبهم غيــر الشــرعية

 .(*)(1)>نهيارالبالد لال اقتصاد

                                                 
 .222و  226، ص 8صحيفة اإلمام، ج (1)

كان اإلمام في مثل هذه الموارد ذكيًا ودقيقًا  (*)

جدًا، ويذكر حادثة حول هذا الموضوع: )عندما كنت 

في باريس حضر للقائي بعـض أصـحاب رؤوس األمـوال 

سابق، وحتـى الذين شعرو ظام ال ا بقرب سقوط الن

يحفظوا مكانتهم ومعيشتهم في الحكومـة القادمـة 

ننا نريد دفع ما بذمتنا إ :حضروا للقائي وقالوا

صدهم وهـدفهم  .من حقوق شرعية لكم مت ق لكني فه

ذهبوا وأصلحوا أعمالكم، وال حاجة لي افقلت لهم: 

 .323، ص 82بأموالكم(، صحيفة اإلمام، ج
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ومن اآلفات األخرى التي يمكن أن تصيب 

المجتمع بسبب سذاجة بعض األفراد هـي؛ 

 ،التحليل الخاطئ البعيد عـن الواقـع

ــات  ــار والمعلوم ــى األخب ــائم عل والق

ى رواج إلـــي تـــؤدي الخاطئـــة التـــ

الشـــائعات وإلقـــاء الشـــبهات فـــي 

ا قـد يـؤدي إلـى فقـدان المجتمع، ممّ 

شاعة  ظام وإ الشعب ثقته بمسؤولي الن

في  عام  حالة من اليأس عند الرأي ال

 المجتمع.

لألسف، بعض العلماء غيـر المـدركين <

لحقيقــة األحــداث، وظنــًا مــنهم أنهــم 

يدافعون عن اإلسالم، يقعون تحت تـأثير 

ــ ــائعات، فيعم ــى الش ــادادون إل  نتق

حاكم  سالمية وجميـع الم الجمهورية اإل

وجميـــع الســـلطات فـــي الجمهوريـــة 

 .(1)>اإلسالمية

وحول خطط األعداء الهادفة إلى تحريض 

 الخواص السذج، يقول اإلمام:

                                                 
 .452، ص 82إلمام، جصحيفة ا (1)
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ــى < ــوا عل ــم اتفق ــاهر أنه ... الظ

لس ل األفراد السذج سواء فـي استغال مج

أو خارجه، وتحريضهم على طـرح الشورى 

لة بعض ال يد مـن حا تي تز سائل ال م

 .(1)>اليأس عند الشعب اإليراني

كما أشار اإلمام إلى األضرار الخطيرة 

هؤالء  التي تنتج عن التحليل الخاطئ ل

 األفراد السذج، فيقول:

يجب أال نفقد شخصيتنا من أجـل كسـب <

رضا بعض الليبراليين، فنعمد إلى طرح 

األفكار والعقائد الخاطئة التي يمكـن 

ل أمة حزب هللا )الشعب اإليرانـي( أن تجع

سالمية عـن  تشعر بعدول الجمهوريـة اإل

 مواقفها األصولية.

ية  والتحليل الذي يـدعي أن الجمهور

ها  اإلسالمية لم تحقق شيئًا مهمًا أو أن

سوى إضـعاف  شلة، لـن يـؤدي  كانت فا

 .(2)>النظام وفقدان الشعب لثقته به

                                                 
 .226، ص 82صحيفة اإلمام، ج (1)

 .462، ص 82صحيفة نور، ج (2)
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 ـ حبُّ الدنيا0

سك  بمظاهرهـا, إّن حّب الـدنيا والتم

ــيب  ــي تص ــات الت ــر اآلف ــن أخط ــد م ي ع

العلمــاء والمفكــرين والنخــب فــي 

المجتمع، وتبعدهم عـن أداء رسـالتهم 

 الشرعية ووظيفتهم اإللهية والوطنية.

كما أن الوساوس النفسانية للمحافظة 

، يــةجتماعاالعلــى المنصــب والمكانــة 

والتي تظهر بأشكال مختلفة كحب النفس 

ــ ــلطة، والتمّس ــب الس ــاهر وح ك بالمظ

ــوال  ــظ األم ــعي لحف ــة، والس الدنيوي

نزالقمن عوامل  ها تعدوتكثيرها؛ كلّ   إ

سقوطهم فـي حبـال هـوى  حق و خواص ال

تدريجيًا النفس والمادة، ممّ  ا يـؤدي 

عادفـي المجتمـع و إنزوائهمإلى   ابت

ء م السـيالناس عنهم، أو إلى تـأثيره

 على ثقافة الشعب والرأي العام.

ح ب  الـد نيا < :فالرسول األكرم| يقول

 .(1)>َرْأس  ك ٌل َخطيَئةٍ 

                                                 
 .8، الحديث385، ص 4أصول الكافي، ج (1)
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ية لسألن حب الدنيا ي    نحطـاطعـّد بدا

مة  نحـرافإلاألخالقي وا يق مقاو عـن طر

ــية  ــالحات السياس ــق اإلص ــم وتحقي الظل

في يةجتماعاال ، وتؤدي هـذه الرذيلـة 

ستمرّ  سعيهم الم لى   عمل خواص الحق إ

ــوائهم  ــباع أه ــالحهم وإش ــق مص لتحقي

يق النفسانية، بدالً   عن اهتمامهم بتحق

مصالح المجتمع اإلسالمي وأداء تكليفهم 

 القانوني والشرعي.

قول:× اإلمام الباقر  مـا ذ ْئبـان  < ي

ضاريان  في َغَنٍم َلْيَس َلها راٍع، هذا فـي 

ها  َأوَّل ها َوهذا في آخ ر ها ما َأسْـَرَع في

ــن   ــي دي ــَرف  ف ــال  َوالشَّ ــٌب اْلم ــن ح  م 

 .(1)>اْلمْؤم ن  

عدم تزكيـة ويَ  رى اإلمام الخميني أن 

سوخ هـذه  النفس هو السبب األساس في ر

ــب  ــلوك النخ ــالق وس ــي أخ ــة ف الرذيل

هذا  مع، وحـول  والمسؤولين في المجت

 الموضوع، يقول:

                                                 
 .3المصدر السابق، الحديث  (1)
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فراد الـذين يتولّ < مة على األ ون مه

ية  تربية اآلخرين في هذا العالم، تزك

كون أنفسهم أوّ  هذه التزكيـة ت الً... و

ورؤســاء  ،والســالطين ضــرورية للحكــام

قادة  الجمهورية وأعضاء الحكومـة وال

ما  ،أكثر من الناس العاديين.. فإذا 

له الناس، أو طغى بَ طغى أحد األفراد وقَ 

غى  السلطان وقبل الناس سلطانه، أو ط

ندها سيشـيع  الرئيس وقبله الناس، فع

ــبالد و ــي ال ــاد ف ــيع الفس ــًا يش أحيان

 ة! فهذا الطغيـانالفساد في بلدان عدّ 

ألن  ؛الدول وفسادها نهياراإلى ي سيؤدّ 

كي  لم يز من يمتلك زمام األمور فيها 

 .(1)>نفسه أوالً 

وقد أشار قائد الثورة اإلسالمية إلـى 

حب الدنيا عند النخب في المجتمع وما 

صالة يتركه مـن آثـار مخرّ  لى أ بة ع

ية  ها المعنو الثورة اإلسالمية وماهيت

فــي المحافــل اإلســالمية السياســية 

                                                 
 .384ـ  388، ص 82صحيفة اإلمام، ج (1)
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رق فــي المســائل غــإّن ال<نيــة؛ لديوا

ناس وتـوفير التسـهيالت  ،المعيشية لل

لذي  شكل ا الالزمة وحل المشـاكل، بال

ــورة  ــة الث ــن ماهي ــل ع ــا نغف يجعلن

سيوجّ  عة وأهدافها،  إلـى ه ضـربة موج

قــدرة الثــورة وهيبتهــا، ويقلــل مــن 

 .(1)>بريقها في العالم

هودهم  كما أن تقليل خواص الحق من ج

حية بين شرائح المجتمع ومساعيهم اإلصال

تي  المختلفة، يعدّ  من أخطر األضرار ال

خواص  لدنيا؛ ألن حـّب ال حب  ا يسببها 

ي تلقائيًا إلـى للدنيا ومظاهرها سيؤدّ 

التمييز الَطَبقي في المجتمع، وسـيزيد 

ــن  ــدريجيًا م ــادت ــعب ابتع ــن الش هم ع

مة  لىي إوالمجتمع، وبالتالي يؤدّ  هزي

 اإلسالم.

 يقول اإلمام:وحول هذا الموضوع 

                                                 
 .41، ص 4حديث واليت، ج (1)
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ال سمح هللا، إذا ما رأى الناس تغييرًا <

وا شــيدفــي وضــع رجــال الــدين، كــأن 

ما ال  ألنفسهم بناًء أو يتغير سلوكهم ب

لك  يليق بشأنهم؛ بحيث يفقد النـاس ذ

الشيء الذي يحملونه في قلوبهم لرجال 

الــدين، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى زوال 

 اإلسالم وزوال الجمهورية اإلسالمية!...

يد مـن فال  تظنوا أن بضع سـيارات تز

مكانتكم عند الناس، إذ أن أقصـى مـا 

يهم الناس ويتالئم مع ذوقهم العام هو 

أن تعيشوا حياة بسيطة... فال سامح هللا، 

ا، فـإن إذا ما اشمأزت نفوس الناس منّ 

ضرر ذلك لن يقتصر علينا، بـل سـيلحق 

 .(1)>أيضاً  الضرر اإلسالم

ــأثير  ــدرك ت ــام ي ــادابتإّن اإلم  ع

ــدنيا  ــب ال ــن ح ــب ع ــاء والنخ العلم

ـــ ـــاهر والتمّس ـــا؛ ألن المظ ك بمظاهره

                                                 
 .381ـ 382، ص 88صحيفة اإلمام، ج (1)
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الدنيوية ستمنعهم من العمل بمهـامهم 

وتبعدهم عن أداء  ،وواجباتهم األساسية

رسالتهم اإللهية؛ لذا يخاطبهم اإلمـام 

 قائالً:

لدفاع  تمردأإذا < مواجهة الباطل وا

عن الحق بال خوف أو رعب، بحيث ال تؤثر 

ــــدراتهم و ــــوّ ق ــــلحتهم المتط رة أس

وشياطينهم ومؤامراتهم على معنوياتكم 

ليكم  وال تبعدكم عن ساحة المواجهة؛ ع

ــيط،  ــيش البس ــى الع ــادوا عل أن تعت

لوبكم عـن التعلّ  ق بالمـال وإبعاد ق

ــب  ــام. فأغل ــب والمق ــاه والمنص والج

العظماء الذين قدَّموا لشعوبهم خـدمات 

سيطة عظيمة، كـا شون حيـاة ب نوا يعي

 ق بزخارف الدنيا.لتعلّ بعيدة عن ا

أمــا أولئــك الــذين يعيشــون أســراء 

ـــة  ـــانية والحيواني ـــوائهم النفس أه
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الرذيلــة، فــإنهم يتــذللون ويعملــون 

 .(1)>المستحيل لحفظها أو الوصول إليها

ــدنيا  ــب ال ــر ح ــر لمظه ــكل اآلخ الش

ق بالماديات ولذائـذ الـدنيا، والتعلّ 

لة الصـعبة  عد انقضـاء المرح يبرز ب

حرب، لقيام الثورة وا نقضاء مرحلة ال

عمــار إلوبدايــة مرحلــة البنــاء وا

ية  والتنمية مع كل ما تحمله من جاذب

هدين  وإغراء. فقد خرج كثير من المجا

لة  والمقاومين مرفوعي الرأس مـن مرح

المقاومة والحرب والجهاد؛ لكنهم فـي 

قوا فـي  مرحلة البنـاء والتنميـة غر

ظاهر  ية الزائفـة؛ ظلمات الم الدنيو

طر اآلفـات  يعـدّ  وهذا األمر أسـوأ وأخ

طورة  حق. وحـول خ التي تصيب خواص ال

حرافو نهيـارامرحلة  خـواص الحـق  ان

 يقول قائد الثورة اإلسالمية:

النشــاط لقــد خبــت إلــى حــد كبيــر <

في السـنوات  والحماس الذي كنا نعيشه

                                                 
 .88، ص88صحيفة نور، ج (1)
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ير  األولى لقيام الثورة، وتحققت الكث

من النجاحات التي أبرزت صورة الحياة 

وبدأ الناس يتـذوقون حـالوة الرغيدة، 

هــذه الحيــاة؛ وهــذه مرحلــة خطيــرة. 

في  ×ين فأمير المؤمن وصل إلى الحكم 

غة  مثل هذه المرحلة، ولذلك نهج البال

بــين أكثــر مــن غيــره حيــاة الزهــد ي  

عن مظاهر الدنيا التي كـان  بتعاداالو

 .(1)>×يعيشها 

 ـ التهاو  والغالة2

ــدم اال ــتثمارإّن ع ــرص  س ــحيح للف الص

والحساســة فــي التــاريخ  ســتثنائيةاال

هة  وغفلة الخواص أو تهاونهم في مواج

الظروف الحساسة في المجاالت السياسية 

ى إلى توجيه ضربات والتنفيذية، قد أدّ 

 موجعة بالمجتمع اإلسالمي.

يات الصـادرة عـن  وقد أشـارت الروا

الفرص  إستثمارة المعصومين^ إلى األئمّ 

                                                 
 .3، ص 82/4/22جمهورى إسالمي،  (1)
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ن هذه واعتبرتها غنيمة؛ واعتبرت فقدا

نًا  الفرص وتجاهلها خسارة عظيمـة وحز

 أليمًا.

َباد ر ْالف ْرَصَة َقْبَل < يقول:× اإلمام علي

 .(1)>أْن َتك وَن غ صَّة  

ــاء  ــق والعلم ــواص الح ــاون خ إّن ته

العاملين وغفلتهم في السنوات األخيرة 

سالمية، قـد أدت  التي سبقت الثورة اإل

وسببت خسائر  ،إلى توجيه ضربات موجعة

 المجتمع اإلسالمي.في رة كبي

ــرين  ــاء والمفك ــاون العلم ــول ته وح

كة الدسـتورية  صر الحر وغفلتهم في ع

 يقول اإلمام:

لقد بدأت الحركة الدستورية بقيادة <

كن سَـْيَطر  سالم، ل تزمين باإل أفراد مل

عن  يدين  هم بع من  لك  عليها بعد ذ

حد  اإلسالم، فشوهوا صورة اإلسالم إلى ال

ى العلمــاء الــذي شــاهدتم. فلــو تصــد

                                                 
 .432، ص 28بحار األنوار، ج (1)
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لقيــادة الحركــة الدســتورية، وتصــدى 

ــــرون  ــــدى المفك ــــون، وتص المؤمن

ــــلمون  ــــدى المس ــــون، وتص الملتزم

الملتزمون، وسيطروا على المجلس ولـم 

صلنا  ما و يتركوه لسيطرة اآلخـرين؛ َل

لبالد  ضت ا ما تعر إلى هذا الحال، وَل

ـــدمار، و ـــا لَ لل ـــدنا عزتن ـــا فق م

 .(1)>وكرامتنا

ــهيد ال ــان الش ــدّرس ك ــن م ــاء م عظم

قام بنشـاطات  التاريخ المعاصر الذي 

كثيرة لمواجهة نظام رضاخان البهلوي. 

ــورة  ــال الث ــض رج ــاون بع ــول ته وح

الملتــزمين وعــدم تأييــدهم لنشــاطات 

 يقول اإلمام:مدّرس الالمرحوم 

قع فيهـا شتباهإّن أحد اال< ات التي و

ليهم  ،الشعب قع ع لذين ت أو أولئك ا

ــدم  ــو ع ــعب، ه ــة الش ــؤولية توعي مس

كان ت قد  مدرس. ل أييدهم للمرحوم ال

                                                 
 .2، ص 84صحيفة نور، ج (1)
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الرجــل الوحيــد الــذي واجــه مــدّرس ال

كان فـي  ساته. و )رضاخان( وعار  سيا

في مواقفـه، مدّرس المجلس من يؤيد ال

ــف  ــدة مواق ــار  بش ــان يع ــهم ك وبعض

 المدرس. 

وفــي ذلــك الوقــت كانــت توجــد بعــض 

يد  األطراف التـي كـان بإمكانهـا تأي

كانيوحمامدّرس ال يدوه ل لو أ  ته، و

ه القـــوى قـــبمنطمـــدّرس بإمكـــان ال

ومعلوماتــه الجيــدة وشــجاعته وجميــع 

لة   صفاته، القضاء على شر هـذه العائ

لم  )البهلوي(، وإسقاط حكمهـا، لكـن 

 .(1)>يحدث هذا

ضطربة بـين  إّن األوضاع السياسية الم

ــنة ) ــداث 8823م و 8828س ــض األح م( وبع

من  السياسية التي وقعت بعدها، كانت 

ة التي سـنحت المهمّ  ةستثنائيالفرص اال

ــي  ــيين ف ــادة السياس ــاء والق للعلم
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طوا فيهـا المجتمع اإليراني؛ لكنهم فرّ 

 ولم يغتنموها.

يران والفـراغ  فخروج رضا خان مـن إ

ــة المَ  ــي الحكوم ــرز ف ــذي ب ــك  لَ ال ة يَّ

، كان من أهـم األحـداث (1)والشاهنشاهية

كن ن أفضل الفرص التـي كـان مـو المم

ستغالللعقالء والعلماء في إيران  لها ا

ــحيح و ــالتخطيط الص ــتفاداالب ــن  ةس م

الطاقــات المليونيــة للشــعب لتغييــر 

 الحكومة في إيران.

عدها؛ لكـن كما سـنحت فـرص أ   خرى ب

ية  في توع خواص وتمـاهلهم  تهاون ال

هــذه  ســتثماراالشــعب، وغفلــتهم عــن 

الفرص المناسبة في التخطـيط للقضـاء 

على هذه الساللة الحاكمة؛ كان السـبب 

                                                 
للتعــرف أكثــر علــى األوضــاع السياســية  (1)

هذه الفتـرة؛ راجـع: جتماعاال ية في إيـران فـي 

، جالل الدين مدني، إبران السياسي المعاصرتاريخ 

 ترجمة سالم مشكور .412 ـ 464ص 



الفصل الثاني:  ..............................................................................

 خواص الحق

 

122 

لعودة سلطة عائلة بهلوي على الرئيسي 

 إيران.

مام لغفلـة الخـواص ومـا ويتأسّ  ف اإل

ني  جلبته من مصائب على الشـعب اإليرا

 فيقول:

صالح < سلفنا ال فرصـة  @لقد أهـدر 

ــ ، (1)ة عنــد خــروج الســلف الخبيــثمهّم

تى حلّ  ت وأهدروا بعدها فرصًا أخرى، ح

 بنا هذه المصائب.

ندما دخـل  إّن ما يبعث على األسـف, ع

ضا ال ها ر خرج من حلفاء إلى إيران و

نا بصـوت  شاه، أننا لو كنا قد تظاهر

بنه في الحكم لما اعاٍل ورفضنا تنصيب 

لو  ترة  لك الف نّصبوه حاكمًا.. ففي ت

قام أحد الناس مثالً، أو أحد العلماء، 

وخرج معه عدد مـن األشـخاص وتظـاهروا 

ننا نرفض عودة هذه الساللة إبصوت عال 

 الحاكمة... 

                                                 
 رضا خان بهلوي. (1)
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هذه إحـدى الغفـالت التـي لقد ك انت 

عدنا  لو أ تاريخ إيـران، و حدثت في 

التــاريخ ولــم تحــدث فيــه مثــل هــذه 

ثل  الغفلة، لما كنا قـد ابتلينـا بم

. لقد أشـرت إلـى (1)هذا الكالم واألوضاع

ها  هذه الغفلة العظيمة التي وقـع في

رجال السياسة والعلماء وسائر طبقـات 

ــ ط هــذا ا أدى إلــى تســلّ المجتمــع، مّم

 هنهم أيدوأعلى رقابنا، حتى و (2)شخصال

 .(3)>بعد ذلك

، حالـة انتصارما تحدث بعد كل  عادةً 

مــن الغــرور المخــتلط بالغفلــة عنــد 

وا نهاية المقاومين والمجاهدين، فيظنّ 

ا يوفر للعدو . ممّ نتصاراالالعدو بهذا 

 ســتثنائيةاالمهــزوم والجــريح فرصــة 

من  ةستفاداالتعويض عـن هزيمتـه بلل

ة للبدء بهجوم خب، فيعد العدغفلة الن

                                                 
 .421، ص 4صحيفة اإلمام، ج (1)

في  (2) ته  هذا الخطاب ألقاه اإلمام أثناء إقام

 باريس خالل فترة اشتعال الثورة.

 محمد رضا بهلوي. (3)
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جديد عليهم؛ لهذا حذر اإلمـام الشـعب 

حد مـن  شهر وا  انتصـاراإليراني بعد 

 فقال: الثورة اإلسالمية،

لى حالـة < شدة ع حافظ ب علينا أن ن

شعبنا، ونسـعى  الوعي التي برزت عند 

من  نزال نعـاني  الستمرارها؛ ألننا ال 

ها صدمة هذه الغفالت التـي وقعنـا في

 .(1)>سنة ةثمئثالطيلة 

وتهاون وغفلـة وقـع  اشتباهإّن أعظم 

صاربعد  فيها خواص الحقّ  ثورة  انت ال

أول رئـيس  انتخـاباإلسالمية، كان عند 

ــباب  ــبالد؛ إذ وألس ــي ال ــة ف للجمهوري

ية  عديدة انتخب الشعب رئيسًا للجمهور

ثورة والسياسـات  بعيدًا عن مبـاد  ال

ية اإلسـال ظام الجمهور مية، العامة لن

النظــام طيلــة فتــرة رئاســته   وتعــرّ 

لضــربات موجعــة عســكرية وسياســية 

 وثقافية. 

                                                 
 .828و  821، 822، ص 4كوثر، ج (1)
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مام جميـع طبقـات  وبعد عزله دعا اإل

ئيس  انتخـابإلـى  ستعدادالشعب لال ر

باد   جديد للجمهورية يكون ملتزمًا بم

 الثورة وأصولها، فقال:

ف علينا جميعًا رجاالً ونساًء، وكل مكلّ <

كمــا تجــب عليــه الصــالة، يجــب عليــه 

ســهام بتعيــين مصــيره بيــده. لقــد اال

ات، التـي شـتباهعانينا الكثير من اال

جلبـــت لنـــا جميـــع هـــذه الـــويالت 

، لــذا علينــا أن نتجنــب اتضــطراباالو

سعوا  مرةً  شتباهالوقوع في اال أخرى. ا

رئيس للجمهورية ملتزم بمباد   نتخابال

حزاب  يع األ جه، وعلـى جم اإلسالم ومنه

يع وال منظمات وجميع علماء البالد وجم

مر  أفراد الشعب أن يسهموا في هذا األ

 مرةً  شتباهالحياتي الخطير، ونتجنب اال

ترة  ،أخرى تى ال نضـطر بعـد ف لى ح إ
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أخرى إلى ما  عزله، وتعود األوضاع مرةً 

 .(1)>كانت عليه

 عن السياسة بتعاداالـ 2

السـيئة  إّن إحدى الخطـط والـدعايات

وخواص الباطل،  ستعماراالالتي مارسها 

ن في يهي تشويه تدخل العلماء والمفكر

، ممــا تــرك جتمــاعاالأمــر السياســة و

ولألسف أضرارًا كبيرة، دفعت كثيـر مـن 

عاداالالعلماء والمفكرين إلى  عـن  بت

ــــية  ــــوالت السياس ــــداث والتح األح

صـبحوا فأعند المسـلمين،  يةجتماعاالو

سة تـدخّ أن ينظرون إلى  لهم فـي السيا

يــق بشــأن الفقيــه أو رجــل ال يل أمــر  

ــول  ــوع يق ــذا الموض ــول ه ــدين. وح ال

 اإلمام:

عدم تـدخّ < ل رجـل لقد روّجوا كثيرًا ل

قه الكثير من الدين بالسياسة، حتى صدّ 

هم مـا أن سـمعوا  ،العلماء لدرجة أن

                                                 
 .41، ص 85صحيفة اإلمام، ج (1)
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ه إنّ : إالّ وقالوااألمور حول هذه كلمة 

 .(1)>من السياسة، وال عالقة لنا باألمر

سلمين لقد فصلوا اإل< سالم حتى عن الم

ــرآن  ــة الق ــن خدم ــى ع ــهم، وحت أنفس

ـــ ـــك والمتمّس ـــى أولئ ـــه، وحت كين ب

كين بالقرآن لم يكن من السـهل المتمسّ 

ين  سالم د ضهم ـ أن اإل إفهامهم ـ بع

في السياسة، بل لعلّ  هم كـانوا يـرون 

 .(2)>اإلسالم ذلك عيبًا على

ويذكر اإلمام حادثة وقعت فـي بدايـة 

 النهضة اإلسالمية:

ــذه < ــل ه ــة رواج مث ــي بداي ... ف

المسائل، كان أحد رفقائنا المخلصـين 

جدًا، والصالحين جدًا، ومن المجّدين في 

العمل يقول لي عندما تحدثت عن ضرورة 

مالنا وهـذا  :التحقيق في قضية معينة

                                                 
 .428صحيفة اإلمام، ص  (1)

 .48، ص 5صحيفة نور، ج (2)
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مر سياسـي ال يتعلّ الموضوع؟ إّنـ ق ه أ

 .(1)>بنا؟!

عون وردًا على بعض األفراد الذين يتذرّ 

عـن السياسـة،  بتعـادتلفة لالبحجج مخ

ــومين  ــة المعص ــيرة األئم ــيًا بس وتأس

 واألنبياء اإللهين يقول اإلمام:

بأن الرجـل < ليس من الصحيح القـول 

الصالح هو من يعزل نفسه في زاوية أو 

جانب ليسّبح فيه أو ينشغل في المسـجد 

صالح  بالذكر! إذ لو كـان اإلنسـان ال

ــول ا ــك الرس ــل ذل ــذا لفع ــرم| هك ألك

، لكننــا لــم نســمع ×المــؤمنين وأمير

حدًا  دعـى أن إأبدًا في التـاريخ أن أ

وأمير المـؤمنين قـد | الرسول األكرم 

 .(2)>عزلوا أنفسهم عن األحداث

وحول تشكيل الحكومة من قبل الرسـول 

 األكرم| يقول اإلمام:

                                                 
 .38، ص 42المصدر السابق، ج (1)

 .12، ص 82صحيفة نور، ج (2)
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شكيل |لقد أقدم الرسول < ... علـى ت

ما يعنـي اهتمامـه بـأمر  الحكومة، م

بأمر السياسـة؛ إذ  الحكومة واهتمامه

أن تشكيل الحكومة ال يعني سوى التدخل 

في مجالهـا.  لوج  سة، والو في السيا

لى تـرويج هـذه  ولهذا أقدم األعداء ع

المسألة بين المسلمين إلـى درجـة أن 

عض الخـواص، بـأن  تى ب ها ح اعتقد ب

اهتموا أنتم بشـؤون المسـجد والـذكر 

فيهــا، ونهــتم نحــن بالحكومــة، حتــى 

من سلّ ال يتمكنوا  نزالوط علينـا ت  ا

المصـــائب  انـــزالالـــويالت بنـــا، و

 .(1)>بالمسلمين كما تشاهدونه اآلن

 بتعـادومن اآلفات التي تظهر نتيجة ال

خواص الحق عن السياسـة نـذكر: ظهـور 

يذ  نحرافالالبدع في الدين، ا عن تنف

السياسات اإلسالمية، واألهم تغلغل عمالء 

ــي  ــاء ف ــر األكف ــخاص غي ــداء واألش األع

                                                 
 .284و  288، ص 42صحيفة اإلمام، ج (1)
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اصــب السياســية الحساســة فــي المن

 الحكومة اإلسالمية.

ية يؤكـد  وفي وصيته السياسـية اإلله

ضور النخـب فـي  لى ضـرورة ح اإلمام ع

 ، فيقول:يةجتماعاالالمجاالت السياسية 

سيما أوصي و< العلماء المحترمين ـ ال

ــوا  ــام ـ أن ال يعتزل ــع العظ المراج

ند انتخـاب  صًا ع قضايا المجتمع، خصو

أو نواب المجلس، وأن رئيس الجمهورية 

مور.  ال يكونوا غير مكترثين بهـذه األ

فكلكم رأيتم ـ واألجيال الالحقة ستسمع 

بذلك ـ كيف قام ممتهنو السياسـة مـن 

عمالء الشرق والغرب بعزل الروحـانيين 

ية  ـ الذين وضعوا الحجر األساس للملك

الدســتورية بعــد أن تحملــوا المشــاق 

 والمعانــاة ـ وكيــف أن الروحــانيين

هم  أيضا ابتلعوا الطعم الذي ألقاه ل

تدخل ممتهنوا  السياسة، فظنـوا أن ال

في أمور البالد والمسلمين مما ال يليق 
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ــدان  ــن المي ــحبوا م ــامهم، فانس بمق

 .(1)«تاركين إياه للمأسورين للغرب

هــتم اإلمــام االنقطــة األخــرى التــي 

عد  بتحليلها بدقة وبعد نظر، والتي ت

س  بتعـادية المن العلل والدوافع األسا

بعــض الخــواص عــن السياســة، هــي 

تهم مــن عنــوان )التكليــف اســتفاد

مل  الشرعي( للهروب من المواجهـة وتح

هذا مسؤولية هد مع، وحـول  اية المجت

 م: الموضوع يقول اإلما

صفوا بـالوعي والـذكاء، < يجب أن تت

ــواال أن و ــد  تجعل ــة بي ــكم لعب أنفس

ــيفكم  ــأن تكل ــذرعوا ب ــرين، وتت اآلخ

هذا األمر، وأن وظيفتكم الشرعي يقتضي 

نًا  الشرعية كذا وكذا! فالشيطان أحيا

ــيّ  ــذي يع ــو ال ــه ه ــان تكليف ن لسنس

 (2)ووظيفته.

                                                 
 .242، ص 48صحيفة نور، ج (1)

 .38جهاد أكبر، ص  (2)
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.... فأحــدهم يــرى تكليفــه الشــرعي 

بهذا الشكل، وآخر يرى تكليفه الشرعي 

بذاك الشكل، وهذه مصيبة، إنها مصيبة 

ثل هـؤالء المعممـين  اإلسالم، فوجـود م

ــأن ــالم.. ب ــى اإلس ــيبة عل ــوا  مص يجلس

فًا شـرعيًا، إن  ويعينوا ألنفسـهم تكلي

 .(1)«هذا عمل الكسالى والعجزة!

 ابتعــادويــذكر اإلمــام حادثــة حــول 

ــي  ــاركة ف ــن المش ــاء ع ــور األالعلم م

ة، وتبريــرهم غيــر المنطقــي يالسياســ

 لذلك فيقول:

ماء < يقـول لـي: إّن  &كان أحد العل

قلبي ال يحترق علـى اإلسـالم أكثـر مـن 

 ،فهو يرى األوضاع أيضـاً  ،#صاحب األمر 

ماذا  مر، ول تولى هـو األ فلماذا ال ي

 أقوم بذلك أنا! 

                                                 
 .324، ص 4صحيفة اإلمام، ج (1)
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يدون  لذين ير إّن هذا منطق األفراد ا

سالم يـرفض التملّ  ص من المسؤولية، واإل

ترف بهـؤالء،  طق، وال يع مثل هذا المن

 .(1)>ص من المسؤوليةألنهم يريدون التملّ 

النخب والمثقفين في نظام  ابتعادإّن 

رية اإلسالمية عن السياسة، وعدم الجمهو

ــية  ــاطات السياس ــي النش ــاركتهم ف مش

، خاصــة النشــاطات التــي يــةجتماعاالو

فراد  صول األ لى و تختص بهم؛ سيؤدي إ

غير األكفاء والمنحرفين, إلى المناصب 

 السياسية المهمة في البالد.

وحول ضرورة مشاركة األفـراد األكفـاء 

 في مجلس الخبراء يقول اإلمام: 

ــى  إنّ < ــف عل ــراء تكلي ــس الخب مجل

الــذين يريــدون المشــاركة فالجميــع، 

كخبـــراء علـــيهم الـــذهاب وتســـجيل 

أســمائهم، أي يــذهب األفــراد األكفــاء 

                                                 
 .322، ص 83المصدر السابق، ج (1)
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شعب.  لتسجيل أسمائهم حتى ينتخبهم ال

وعلى كل حال، فيما لو ابتعدنا جميعًا 

لم  في السـاحة، و عن الحضور الفعال 

لبالد مـن شـر  نفكر في كيفية إنقاذ ا

 دين.المفس

مر ـ ال سـمح  وإذا لم نفكر بهذا األ

ر كبيـر فـي يهللا ـ فإن من ليس لهم تأث

األوضاع في الوقت الحاضـر، قـد يصـبح 

لهم تأثير كبير على مستقبل الشعب في 

المستقبل، وبالتـالي سـيبتلي الشـعب 

فرا ثل هـؤالء األ د، الـذين ال بوجود م

 .(1)>صغارنا وال كبارنايرحمون 

عـد إلسالمي الذي ي  وحول مجلس الشورى ا

أهم أركان نظام الجمهورية اإلسـالمية، 

ــه  ــى أهميت ــًا إل ــام دائم ــير اإلم يش

 وخطورته فيقول: 

                                                 
 .824، ص 82صحيفة اإلمام، ج (1)
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ـــاء < ـــؤولون، العلم ـــع مس المراج

مســؤولون، أئمــة الجماعــة مســؤولون، 

سؤولون،  الخطباء مسؤولون، التجـار م

ــوم  ــالب العل ــؤولون، ط ــامعيون مس الج

سؤولون،  الدينية مسؤولون، العمـال م

طبقات المجتمع افة جميع مسؤولون، كال

اليــوم مســؤولون.. فــإذا مــا ابتعــد 

المؤمنون، وابتعد الملتزمون باإلسـالم 

ما  عن السياسة وحل محلهم اآلخـرون، ك

حدث في بداية قيام الحركة الدستورية 

ــون،  ــراد الملتزم ــد األف ــدما ابتع عن

تزمين باإلسـالم علـى  وسيطر غيـر المل

 .(1)الحركة الدستورية

ا مـــا تهاونـــا فـــي مســـألة فـــإذ

سيوجّ اتنتخاباال هون ، فاطمئنوا أنهـم 

 .(2)>لنا ضربة موجعة من خالل المجلس

 ـ الخنف والقلق2

                                                 
 .813ـ  814، ص 84حيفة اإلمام، جص (1)

 .426، ص 81المصدر السابق، ج (2)
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إّن الخوف من التعذيب وفقدان األموال 

فة  ،واألمالك هي آ أو الخوف من القتل 

ــن أداء  ــالحين ع ــاء الص ــد العلم تبع

مســؤولياتهم فــي هدايــة النــاس نحــو 

ير  ضتالصالح. فقد تعرّ  حتى اليوم الكث

ــة  ــات الجهادي ــزاب والمنظم ــن األح م

سبب  مة والفشـل ب اإلسالمية إلى الهزي

 ،خوف الناس وبعض العلماء مـن القتـل

لى  ظة ع صهم علـى المحاف أو بسبب حر

 .يةجتماعاالأموالهم ومكانتهم 

خواص  كما أن الكثير من المجاهدين و

ثل هـذا الضـعف  صيبوا بم قد أ الحق 

ــرة ج ــي فت ــزل ف ــعب والتزل ــاد الش ه

ضد  اإليراني بقيادة اإلمـام الخمينـي 

ــد  ــالم، فابتع ــي الظ ــام الملك النظ

سية ال ساحة السيا كثير مـنهم عـن ال

ــب ــاليب بس ــن األس ــب م ــوف والرع ب الخ

الوحشــية التــي كــان يمارســها جهــاز 
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جل ، وفضّ (1))الساواك( لوا الصـمت مـن أ

 حفظ حياتهم وأموالهم.

 وحول هذا الموضوع، يقول اإلمام:

شخاص  طيلة< فترة هذه النهضة، ظهر أ

ــلّ  ــؤمنين المص ــن الم ــاء م ين والخطب

لة  والمحترمين، لكنهم ما أن بدأت حم

عذيب الجهاز ا ساواك( بت ستخبارات )ال

ــمت  ــاروا الص ــى اخت ــدين، حت المجاه

 .(2)>اإلنزواءوالركون إلى الراحة و

ير لخـوف  وحول التأثير السلبي الخط

في  من أداء مسـؤولياتهم  خواص الحق 

ثورة الث ئد ال ورة والجهاد، يقول قا

 اإلسالمية:

ــالبيتهم < ــق أو غ ــواص الح .. إّن خ

ما يث  ،العظمى يتغيرون في مجتمع  بح

كوا ويهتموا بالدنيا ومظاهرهـا، يتمسّ 

                                                 
 جهاز استخبارات نظام الشاه )المترجم(. (1)

 .26، ص 85صحيفة نور، ج (2)
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ــل،  ــة الباط ــول بحكوم ــطروا للقب ويض

عن مواجهته، واجتناب تأييد  بتعاداالو

الحــق أو تعــريض أنفســهم للخطــر مــن 

ل ى أرواحهـم أو أجله، كل ذلك خوفًا ع

قدان  خوفًا من فقـدان أمـوالهم، أو ف

ــن  ــًا م ــانتهم، أو خوف ــبهم ومك مناص

ــن  ــًا م ــم، أو خوف ــاس له ــة الن كراهي

، وعندما يصبح الوضع نزواءاالالعزلة و

شهاد  لة است بهذا الشـكل، تبـدأ مرح

 .(1)×> اإلمام الحسين بن علي

وعن علة وسبب ظهور عنصر الخوف عنـد 

قول اإل مؤمنين، ي ليبعض ال   ×:مام ع

ش ــدَّة  الج ــْبن  مــن َعْجــز  الــنَّْفس  َوضــْعف  <

 .(2)>اْلَيقين

قادة المجتمـع  إّن اجتناب العلماء و

عــن مواجهــة الظلــم، وصــمتهم مقابــل 

أو مقابــل محّرفــي  ،الجــور والتمييــز

لى أرواحهـم أو  الدين، بسبب خوفهم ع

                                                 
 .83و  84، ص 688گزيده أخبار، رقم  (1)

 .5223، حديث 815، ص 2غرر الحكم، ج (2)
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قدان  موالهم أو ف خوفهم على فقدان أ

؛ يعـد يةجتماعاالمكانتهم السياسـية 

ــور  ــي ظه ــًا ف ــامالً مهم ــطراباالع  اتض

المسلمين عن جـادة  انحرافالمختلفة و

الحق على مدى مراحل التاريخ اإلسالمي. 

وعند مراجعة التـاريخ اإلسـالمي نـدرك 

وا الفرص استغلأن خواص الحق لو  جيداً 

المناسبة التي تهيأت لهم، وسعوا بجد 

ــن  ــدًا ع ــق, وبعي ــوف أو قل ــدون خ وب

دنيوي، لتمكنوا من إيجـاد ال ضطراباال

تاريخ اإلسالم والشـيعة؛  ل عظيم فيتحوّ 

ويمكن أن نلمس هذا األمر عند تحليلنا 

 للتاريخ المعاصر أيضًا.

ة ممارسات النظام البعثـي وأثناء شدّ 

ــدين  ــالب المجاه ــد الط ــراق ض ــي الع ف

شدة علـى اوالثوريين،  عتر  اإلمـام ب

خرين  هذه الممارسات ودعا العلماء اآل

. لكـن عتـرا الوا ستكبارإلى اال أيضاً 

سل  حوزة فـي النجـف أر أحد علماء ال

رسالة إلى اإلمام يخبره فيها، أني في 

هة  في مواج هذه الظروف ال أرى مصلحة 
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شى المواجهـة..  هذا النظام وإنـي أخ

  فأجاب اإلمام على هذا الموضوع قـائالً:

هذا أنا ال أعلم ممّ < في  ا يخاف وهـو 

 .(1)>العمر

 لعنا ـ إتباع ا2

يــة التــي تواجــه ومــن األخطــار الجدّ 

هي  انحرافالمجتمع بسبب  خواص الحق، 

إتبــاع الخــواص لعــوام المجتمــع، 

الخـواص تـابعين وبعبارة أخـرى كـون 

إلرادة العــوام، أو تطبيــق سياســات 

الخواص وأهدافهم بما يتالئم مع رغبات 

ـــاع  ـــوائهم. إذ أن إتب ـــوام وأه الع

جيـدًا الخواص إلرادة أفراد ال يـدركون 

 يـــةجتماعاالوالظـــروف السياســـية 

في  لىللمجتمع، سيؤدي إ وقوع الخواص 

 خطر إتباع العوام.

وتبــرز هــذه اآلفــة نتيجــة للتفكيــر 

عض  يل ب في تحل الساذج وضعف الرؤية 

                                                 
 .284، ص 3تحليلي از نهضت إمام خميني، ج (1)
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المســـائل السياســـية والحكوميـــة 

المعقــدة، أو بســبب خديعــة العــوام، 

عوام بـدالً  وسعي الخواص لكسب قبول ال

ــ ــن تحّم ــؤوليم ــة ل مس ــي هداي اتهم ف

 المجتمع وإرشاده.

وخــالل فتــرة الســنوات الثمــان مــن 

الـــدفاع المقـــدس، وعنـــدما كانـــت 

نواع  الجمهورية اإلسالمية تتعر  إلى أ

ــار  ــاداالالحص ــة يقتص ــت الدول ، كان

شعبية إلدارة  تستفيد من المساعدات ال

تها مــن اســتفادالحــرب، إضــافة إلــى 

 اقتصــادجبايــة الضــرائب فــي تحســين 

خواص التـابعين البالد،  كن بعـض ال ل

ية  نعدمت عندهمإإلرادة العوام،  الرؤ

يدًا  السياسية الصحيحة، ولم يدركوا ج

ة يقتصاداالالظروف واألوضاع السياسية و

ضوا  لى عالتي تمر بها البالد، فاعتر

الدولة من الضرائب، وادعـوا  ةاستفاد

في  يقتصاداالأنه يمكن تحسين النظام 

ين من الحقـوق البالد عن طريق أخذ سهم
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الشرعية، فأشار اإلمام إلى هذا الضعف 

 قائالً: ضطرابالوا

أحــدهم يكتــب بضــرورة عــدم جبايــة <

الضرائب، فانظروا إلى مقدار جهلهـم! 

إذ أننا ال نستطيع أن نحصي كم تكلفنا 

هــذه الحــرب مــن مئــات الماليــين فــي 

اليوم. فهل يمكن أن نوفر هذه المئات 

طريق سـهم  من الماليين كلفة الحرب عن

ــاس  ــع الن ــا جم ــل يمكنن ــام؟ وه اإلم

ى دفع سهم اإلمـام؟ فسـهم وإجبارهم عل

ــة  ــد حاج ــا لس ــدار يكفين ــام بمق اإلم

لو  قط ال أكثـر، و الحوزات العلمية ف

لى زاد قليالً عن هذه الحاجـة يـدفع  إ

 الحكومة. 

هل ال يجـوزفأحيانًا يصرّ  عن ج  ح شخص 

خذ سـهم  جباية الضرائب؛ بل علـيهم أ

يف ذلك؟ فمن أين نأتي بهذا اإلمام، فك

المقدار من سهم اإلمام؟ وأين نجد سهم 

قدار  اإلمام وسـهم السـادة بهـذا الم

رة الذي يمكننا من إدارة الدولة وإدا
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لذين البالد؛  هؤالء ا كيف يمكن إدارة 

 علــى الحكومــة مســؤولية إدارتهــم

السادة يتكلمـون  ن إ، واإلنفاق عليهم

ليهم شـ يذهب إ خص دون تعقل، فعتدما 

 .(1)>ه بسرعةصدقونويقول لهم كالمًا ي

والشــكل اآلخــر مــن إتبــاع الخــواص 

للعوام، هو إعجاب الخـواص وتسـليمهم 

ــرين  ــات المفك ــالم ونظري ــل بك الكام

فة  هذه اآل التابعين للغرب، إذ تؤدي 

ية  إلى فقدان الخواص لدوافعهم الدين

هم انحـرافواإللهية، وبالتالي ضعفهم و

 الفكري.

اإلمـــام نشـــاطات وبعـــد أن يبـــّين 

المفكرين غير الملتزمين، يتأسف علـى 

في النخب التي تفتقد إلى اال ستقاللية 

من  الرأي وتلتزم بإتباع هذه الطبقة 

 األفراد عديمة الفكر والتدبير.

                                                 
 .455، ص 81إلمام، جصحيفة ا (1)
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عنــدما تفــتح الجامعــات  .... غــداً <

ــض  ــور بع ــددًا ظه ــنرى مج ــا، س أبوابه

سهم مـن  برون أنف لذين يعت األفراد ا

ــ ــرين، ومّم ــدّ  نالمفك ــدمات ق موا الخ

ير الجليلة لسسالم، وممّ  ن قـدموا الكث

لى  للشعب، وفي خدمة الشعب، فيسعوا إ

الحيلولة دون تنامي الدوافع الدينية 

ــوب،  ــد المطل ــى الح ــعب إل ــد الش عن

ــذا، وال  ــن ه ــة ع ــي غفل ــدقاؤنا ف وأص

ضــرورة عــدم التفــريط بهــذه  نيــدركو

 .(1)>الطاقات، فهي طاقات إلهية

 ختمافاالـ ظهنر 2

ات الداخلية بين المسلمين ختالفاالإّن 

في من  تعدّ  هرت  تي ظ أخطر اآلفـات ال

ــع ــل  المجتم ــدى مراح ــى م ــالمي عل اإلس

، وجلبت حتى اآلن الكثيـر مـن التاريخ

الــويالت واألحــداث المذلــة للمجتمــع. 

ات ختالفــاالخاصــة إذا مــا وقعــت هــذه 

ــارزة  ــيات الب ــين الشخص ــة ب والفرق

                                                 
 .881، ص 8صحيفة نور، ج (1)
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ومــة والمســؤولين فــي الحكلمــاء والع

 الدينية.

ات يقـول ختالفوحول اآلثار المخربة لال

 ×:اإلمام علي

 .(1)>َاْلخالف  َيْهد م  الرَّْأي<

ـــايا واآلراء  ـــة الوص ـــد مراجع وعن

ــية  ــةجتماعاالالسياس ــرى  ي ــام، ن لسم

بوضوح تأكيده على الدعوة إلى الوحدة 

ــوع  ــة دون وق ــاق اآلراء والحيلول واتف

ات، حتــى شــغل هــذا العنــوان ختالفــاال

ــاوين  ــائر العن ــن س ــر م ــهم األكب الس

في  والمواضيع األخرى التي أكد عليها 

 وصاياه.

نذ األيـام األولـى لقيـام  فاإلمام وم

النهضة اإلسالمية وحتى األيـام األخيـرة 

يع  شريفة، قـد دعـا جم من حياتـه ال

 تحـاداإلالمسلمين بكافة طبقاتهم إلى 

عداء  نسجاماالو في مواجهة مـؤامرات أ

                                                 
 .426نهج البالغة، كلمات قصار، رقم (1)
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تهم المشبوهة؛ كما أكـد اإلسالم ومخططا

قادة النهضة وأصحاب  إتحادعلى ضرورة 

بين  تحاداإلدعيم أصر الضمير الحي، وت

 الشعب ورجال الدين، فقال:

فرط الشـعب بهـذه إذا ما فـرّ < طتم و

جال الـدين،  ماء ور الطائفة من العل

فسيؤول مصيركم إلى ما آل إليه مصـير 

الحركة الدستورية، فبعد أن قام رجال 

بهــذه النهضــة وقطعــوا دابــر الــدين 

مرة أخـرى وتركـوا ادستبداال ، عادوا 

قد  هذه الحركة بيد اآلخرين، بعد أن ف

حادالشعب  يد إت لم يلتـزم بتأي ه، و

 .(1)>رجال الدين وإطاعتهم

يمكــن البحــث عــن العلــل األساســية 

هم اختالفات بين خواص الحق، في ختالفلال

سائل  في رؤاهم وتحليالتهم لمختلف الم

ئرة السياس  ختالفاالية؛ لكن توسيع دا

في  ستمرارها  في اآلراء والمنـاهج وا

                                                 
 .444، ص 85صحيفة نور، ج (1)
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يق  مجال وضع السياسـات العامـة وتطب

القوانين، سيؤدي إلـى إضـعاف القـوى 

لذا  سالمية؛  الداخلية في الدولـة اإل

ــذا  ــن ه ــًا م ــذر دائم ــام يح ــان اإلم ك

 الموضوع:

إذا مـــا اختلفنـــا فـــي األســـلوب <

وس واختلفنا في الرؤى، فعلينـا الجلـ

في  خـتالفاالمع بعضنا ومناقشـة هـذا 

تى  هادي ح جو  المسائل المختلفة في 

نتمكن من حّلها؛ إذ ينبغي أن نحل هذه 

ـــك  ـــاهم، ال بالتمس ـــائل بالتف المس

بمؤيــدينا بحيــث  نعــزالواالبآرائنــا 

كل يتخذ كل منّ  سعى  ا طرفًا معينًا، وي

إلى إضعاف اآلخر، وبالتالي السعي منا 

 .(1)>سالميةإلى إضعاف دولتنا اإل

ختالفي إلى الموضوع اآلخر الذي يؤدّ   ا

سك  لنفس والتم حب ا خواص الحق، هـو 

لى  بالرأي، مما يجلب آثارًا سـلبية ع

                                                 
 .31، ص 82صحيفة نور، ج (1)
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لى  فة إ هذه اآل المجتمع؛ بحيث تؤدي 

تقابل الخواص فيما بيـنهم، واعتبـار 

أحدهم اآلخر رقيبًا له، إلى درجة أن ال 

 ل أحدهم اآلخر.يتحمّ 

ا أصــبحت أهواؤنــا ال ســمح هللا إذا مــ<

لى  تب إ النفسية سببًا ألن يتحـول الع

ندها ختالفاالشكوى، والشكوى إلى  ، فع

نا، وأن  عزاء بالد علينا أن نجلس في 

خالف  ؛نتحمل مسؤولية ذلك لم ن ألننا 

حاداإلأهوائنا النفسية. عليكم  مـع  ت

ضدكم إالّ  كل العالمبعضكم البعض، ألن 

فإذا لـم  منهم!  جدًا  حد القليل  يت

من  ،عضكم مع البعضب وبدأتم ت نخـرون 

الداخل، فالشك أن هذه المسائل سـتظهر 

 .(1)>شكل أكثر سوءاً بعد فترة ب

فاالويرى اإلمام إن  ية ختال ات الداخل

ستؤدي إلـى   ابتعـادبين خواص الحـق 

ظل بعضهم عن الب عض اآلخر، وستنمو في 

عة  هذا الفراغ بعض المجموعـات التاب

                                                 
 .36، ص 81المصدر السابق، ج (1)
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طل أو تغلغل بعض خـوا ،للعوام ص البا

لى  ية إ في النها بالشكل الذي يؤدي 

 تغلغل األعداء وتأثيرهم في المجتمع.

ويؤكــد اإلمــام علــى المحافظــة علــى 

رة والقادرة هذه الشريحة المؤثّ  إتحاد

ن تـأثير على تغيير التاريخ؛ ثم يبـيّ 

 بينهم، فيقول: ختالفاال

مجموعــة مــن .. حقــًا إّن هزيمــة أي <

ين العلمــــاء والطــــالب الثــــوري

ـــانيالو ـــارز( يروح ـــت مب ن و)روحاني

أي  انتصارو)جامعة مدرسين( هل ستضمن 

صر  طرف من هذه األطراف؟ فالطرف المنت

تى  حتمًا لن يكون من رجال الـدين، وح

طرف برجـال الـدين،  لو ارتبط هذا ال

فإلى أي فكر أو شريحة من رجال الدين 

ســيلتجأ.. لــم أكــن أبــدًا قلقــًا مــن 

ب في فروع المناقشات الحادة بين الطال

بل  الفقه وأصوله، لكني قلق من التقا

منــة والتعــار  بــين األطــراف المؤ
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إلى سيطرة الطـرف لئال ينتهي  ةثورالب

 .(1)الذي يركن إلى الراحة والرفاه

ام فلو ظهر ـ ال سمح هللا ـ في هذا النظ

حذف  شخصًا أو مجموعة تفكر بال يبب في 

ــدّ  ــورتهم، وتق ــويه ص ــرين أو تش م اآلخ

احه وخطه على مصلحة الثورة، مصلحة جن

لى ه حتمًا وقبل أن يوّجـفإنّ  ه ضـربة إ

ضربة  هذه ال رقيبه أو رقبائه سيوجه 

 .(2)>إلى اإلسالم والثورة

                                                 
 .411و  412، ص 48صحيفة اإلمام، ج (1)

 .828المصدر السابق، ص  (2)





 الفصل الثالث

 العوام

 تعريف:

كن أن  في هذا القسـم مـن البحـث يم

ــ ــف النتوّص ــى تعري ــطالحل إل ــوام  ص الع

في  بإتباع نفس المنهج الذي اتبعناه 

ــ ــف خ ــف ووص ــالل تعري ــن خ ــق م واص الح

يدة للنظريـات  ةستفاداال من دراسة جد

ــام و ــية لسم ــطالحاالالسياس ــي ص ات الت

لذين  شخاص ا استخدمها في وصف بعض األ

ــكل  ــدركوا بش ــم ي ــداث ل ــحيح األح ص

ــورة  ــا الث ــرت به ــي م ــطربة الت المض

اإلســالمية، وتثبيــت النظــام والــدفاع 

، اإلسالمية المقدسـةالمقدس، والقضايا 

 والثورة.ودور اإلمام 

ات التي يمكـن صطالحاالومن العبارات و

عوام( نـذكر  استخراج تعريف ووصف )لل

ــا ــكوت(منه ــى الس ــداعون إل ، (1): )ال

                                                 
 .336، ص 42صحيفة اإلمام، ج (1)
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، (1)النظــرة الواحــدة( و)المســلمون ذو

ــدون ذو ــدود( و)القاع ــر المح ، (2)الفك

الفهم المنحرف الجاهلون بنظـام  و)ذو

، )الجــاهلون (3)الحكومـــة اإلســالمية(

، )أهـل (4)ثرة في اإلسالم(بالتحوالت المؤ

، (5)اعوجـــاج فكـــري( وصـــالح لكـــن ذو

من (6))األصدقاء الجهلة( قل  ، )عقلهم أ

، )مسلمون وعلماء لكن رؤيتهم (7)علمهم(

، )ليس عنـدهم سـوء (8)السياسية ناقصة(

، (9)لكـــن معلومــاتهم ناقصــة( ةّيــن

)األصــدقاء الــذين ال يــدركون دقــة 

 .(10)المسائل(

                                                 
 .482، ص 85المصدر السابق، ج (1)

 .83، ص 48المصدر السابق، ج (2)

 .222المصدر السابق، ج ص  (3)

 .221المصدر السابق،  ص  (4)

 .38، ص 85المصدر السابق، ج (5)

 .228، ص 1صحيفة اإلمام، ج (6)

 .258، ص 82المصدر السابق، ج (7)

 .818، ص 1المصدر السابق، ج (8)

 .818، ص 1المصدر السابق،ج (9)

 .212المصدر السابق، ص  (10)
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ميــع هــذه النقطــة المشــتركة فــي ج

ضعف الرؤيـة  العبارات واألوصـاف هـي 

ــائل  ــبة لمس ــدهم بالنس ــية عن السياس

الثــورة السياســية، وعــدم اهتمــامهم 

 بجامعية اإلسالم وشموليته.

هو الحـال فـي  للعوام أيضًا ـ كمـا 

هم  الخواص ـ درجات معينة تبعـًا لعمل

ــام  ــار اإلم ــبة ألفك ــواقفهم بالنس وم

ونظرياتــه؛ مــنهم األفــراد الــذين 

بال التز باالة فـي ق موا الصمت والالم

التحوالت السياسـية واألحـداث الصـعبة 

ــرب،  ــورة والح ــى الث ــرت عل ــي م الت

األخرى األفراد الذين اتخذوا  المجموعة

موقــف العــداء مــن اإلمــام والثــورة، 

 ووقفوا في صف األعداء. 

هي التـي  أما المجموعـة الثالثـة و

قصدها اإلمام بخطابه أكثر من غيرهـا، 

ــر ــم األف ــام ه ــوا اإلم ــذين قبل اد ال

والثورة اإلسالمية لكنهم عجزوا عن فهم 

مــؤامرات األعــداء وإدراك المراحــل 

ــا  ــرت به ــي م ــدة الت ــعبة والمعق الص
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ت النظام اإلسـالمي، الثورة وفترة تثبي

هل  عن ج تنم  قف  فاتخذوا منهـا موا

 بالواقع السياسي.

كار هـذه  قد اإلمـام أف وبعد أن ينت

لهـم، يأسـف المجموعة ويوجه النصيحة 

، ولعل سبب أسف اإلمام هـو أن (1)لحالهم

ــريحة  ــذه الش ــةجتماعااله ــا ي ، إذا م

فة  صيرة والمعر امتلكت التحليل والب

صبح ضمن مجموعة خواص الحق، تالصحيحة 

طور وتعـالي فـي  إيجابيـةساهم بتو ت

في  النظام اإلسالمي؛ بداًل من التشـكيك 

لة نظام الجمهور سالمية والحيلو ية اإل

ـــت ـــة دون اس ـــة التكاملي مرار الحرك

 للثورة اإلسالمية.

وفــي تعريفــه للعــوام، يقــول قائــد 

 الثورة اإلسالمية:

                                                 
، 48و ج838، ص 86كمثال راجع؛ صحيفة اإلمام، ج (1)

 .223ص 
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العوام هم األفراد الذين ال يهتمـون <

ــة  ــحيح والحرك ــق الص ــة الطري بمعرف

الصـــحيحة، وال يهتمـــون بفهمهـــا، 

 .(1)>وتدقيقها، وتحليلها، وإدراكها..

وينقل قائد الثورة حادثة تبين أحـد 

خواص  المصاديق التي تميز العوام وال

 في فهم المسائل السياسية:

الثــورة وأثنــاء  انتصــارقبــل  ...<

يرانشهر( كان إ) فترة النفي في مدينة

يأتي للقائي باستمرار عدد من األفراد 

من إحدى المدن القريبة، أحـدهم كـان 

لم  خرى، و فة أ سائقًا، واآلخر له وظي

فة والمعرفـة،  هل الثقا يكونوا من أ

يطلــق علــيهم )عــوام(  صــطالحاالوحســب 

لكنهم في الواقع كانوا من )الخواص(. 

ستمرار للقـائي فـي  وكانوا يأتون با

جل  ايرانشهر وينقلوا لي نقاشهم مع ر

هل  الدين في مدينتهم، الذي كان من أ

                                                 
 .2و 6، ص 688گزيده أخبار،    (1)
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عم كـان  من العـوام، ن الصالح, لكنه 

لدين  جل ا كن ر خواص ل السائق من ال

كان الذ من ي هو إمام الجماعة أيضًا 

ساءل  العوام. فمثاًل كان رجل الدين يت

لماذا عندما يأتي ذكـر اسـم الرسـول 

حدة، لعليه | تصلون األكرم كن مرة وا

)اإلمـام  سم هـذا السـيدإعندما يذكر 

الخميني( تصلون على النبي ثالث مرات؟ 

سائق  به ال لم يكن يفهم السبب؛ فأجا

عنــدما تنتهــي فتــرة الجهــاد  :قــائالً 

وت اإلســالم علــى والمقاومــة ويعلــو صــ

الجميع، فحينئٍذ ال داعي لهذه الصلوات 

ــل ال ــثالث؛ ب ــأت   ال ــلوات  ن ــى بالص حت

لثالث  الواحدة؛ فاليوم هذه الصلوات ا

كان هـذا  جزء من الجهاد والمقاومة. 

جل  جز ر السائق يفهم السبب في حين ع

 .(1)>الدين عن فهمه

 الخصائص:

                                                 
 .2گزيده أخبار، ص  (1)
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سنتحدث في هذا القسم من الكتاب حول 

ات األفراد الذين اتخذوا عن خصائص وصف

جهل في فترة الثورة ونظام الجمهورية 

اإلسالمية والدفاع المقدس مواقف مضادة 

لمســـيرة الثـــورة وألفكـــار اإلمـــام 

ــن ونظريا ــئة ع ــة الناش ــه المتعالي ت

ــوا  ــه، وطرح ــالم وجامعيت ــمولية اإلس ش

برامج وسياسـات  النظريات المخالفة ل

 الثورة ومسيرتها التكاملية.

 البصــيرة وفــعت التحليــل ـــ عــد 1

 :)سطحية التاوير(

ــرة  ــائل المعاص ــدم إدراك المس إّن ع

ــداء  ــؤامرات األع ــاطئ لم ــم الخ والفه

ضد اإلسـالم، قـد أدى المعقدة  وخططهم 

ــذه  ــخ ه ــي ف ــوام ف ــوع الع ــى وق إل

ــداث  ــى األح ــرة إل ــؤامرات، والنظ الم

دة عــن يــالمختلفــة بنظــرة ســطحية بع

هذه الدقة وال علمية. فأثناء تصـاعد 

لثورة ضد النظام الطاغوتي، كان بعض ا

ــية  ــة السياس ــن ذوي الرؤي ــراد م األف
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الضعيفة العاجزين عـن إدراك األفكـار 

المتعاليــة لسمــام وبعــدها الشــمولي 

 إقتراحـاتالعالمي يطرحون على اإلمام 

تفتقــر إلــى الدقــة والفهــم الصــحيح 

 لمؤامرات األعداء.

التــي طرحهــا  قتراحــاتوعــن أحــد اال

صاعد شـدة البعض على اإل مام أثنـاء ت

قول  الجهاد ضـد النظـام الطـاغوتي ي

 اإلمام:

كانوا يقترحون أن نتقدم في جهادنا <

لى  خطوة خطوة؛ بأن نترك الشاه اآلن ع

ثم  مة،  من الحكو عر  الملك ونمنعه 

عدها  لس، وب نقوم بعدها بتشكيل المج

نفعل كذا! حتى نتمكن فيمـا بعـد مـن 

شـخص إسقاط هذا النظام. فقلت لهذا ال

من الصـالحين لكنـه ذو فكـر  ـ وكان 

هذه  شعلة  خاطئ ـ هل تضمن لي إعادة 
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يه  هي عل ما  لى  النهضة بعد فترة إ

 .(*)(1)>اآلن؟ قال: ال!

ساذج  إّن العوام بتفكيرهم السطحي ال

ال يفكــرون أبــدًا بعواقــب األحــداث 

 إتخــاذإلــى  نالسياســية، ويعمــدو

ظاهر هـذه  عًا ل المواقف الخاطئـة تب

ــداث.  ــية بفاألح ــزائم السياس ــد اله ع

المتالحقة للحكومات المرتبطة بالنظام 

ــه  ــي خطاب ــاه ف ــب الش ــاغوتي، طل الط

ــعب ور ــن الش ــو م ــمي العف ــال الرس ج

ظام،  فخ الن الثورة، فوقع البعض في 

لب إوطالبوا برد  يجابي على هـذا الط

 المخادع.

 فقال اإلمام حول ذلك:

                                                 
 .818، ص 6صحيفة اإلمام، ج (1)

الشهيد بهشتي ينقل في مذكراته: <قبل ثالثـة  (*)

قادة الثورة اإلسالمية جاء أحـ انتصارأشهر من  د 

حركــة )نهضــت آزادي( للقــاء اإلمــام فــي بــاريس 

إلقناعــه ببقــاء مجلــس شــورى الســلطنة، وإقامــة 

ند هـذا الحـد  ثورة ع انتخابات حرة، وإيقاف ال

خاطرات مانـدگار از  يران> ) ويعود اإلمام إلى إ

 ، مرتضى نظري.823زندگي شهيد بهشتى(، ص 
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ــن ذوي < ــرمين م ــادة المحت ــد الس أح

مًا لكـن ذو  -اللحى البيضاء  كان عال

قتراحًا إإدراك وعقل ناقصين ـ كتب لي 

عن مفصّ  الً وعر  لي أن النبي قـد عفـا 

ني فـي المكـان الفالنـي،  الشخص الفال

ني فـي المكـان وعفا عن الك افر الفال

ني..  شخص الفال فا عـن ال الفالني، وع

ــوع!  ــذا الموض ــًا به ــي تاريخ ــب ل وكت

عن هـذا  في العفـو  وكأنما لي الحق 

 . فأي منطق هذا؟..الشخص!.

لك إدراكـًا  أيمكن إلنسان أو لمن يمت

إنسانيًا قول مثـل هـذا الكـالم؟ حتـى 

ــذا  ــل ه ــالق مث ــه إط ــوان ال يمكن الحي

الكالم، بأن نأتي ونعفو عنه! من يعفو 

 .(1)>عنه؟

م بعــض هــؤالء م( تقــدّ 8813فــي عــام )

باقتراح  واألفراد ذو التفكير السطحي 

 الصــلح مــع صــدام فــي بعــض المحافــل

                                                 
 .881، ص 85صحيفة اإلمام، ج (1)
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السياسية؛ إذ أن هـذه المجموعـة مـن 

األفراد لم تكن تدرك أحقية الجمهورية 

ــن  ــروع ع ــدفاع المش ــي ال ــالمية ف اإلس

ــداف  ــة أه ــوا بدق ــم يفهم ــها، ول نفس

فر مؤامر هـذا الصـلح  ات األعداء من 

األمريكي على إيران، فقاموا بمسـايرة 

ية من خـالل اإلستكباربعض وسائل اإلعالم 

فاهتموا فقـط  ،نظرتهم السطحية للحرب

بالخسائر الماليـة والبشـرية فيهـا، 

ــة  ــائج المعنوي ــوا بالنت ــم يهتم ول

قترحـوا اوالسياسية لهذه الحرب؛ لذا 

 الصلح مع النظام العراقي:

هم مـن إّن بعض األفراد ممّ < ن يبدو أن

غيــر المغرضــين، ويبــدو علــيهم حســب 

حدثون عـن  الظاهر التدين والصالح، يت

ية ضرورة اإلصالح ولماذا ال  بدأ بعمل ن

شباب فـي  اإلصالح، وإلى متـى يقتـل ال

فهؤالء أيضًا رؤيتهم قاصرة، إذ  ؟الحرب

في  سنا  أنهم ال يدركون أننـا إذا جل

الظروف على طاولة هذا الوقت وفي هذه 
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المفاوضات بحيث يجلس صدام في جانـب، 

ويجلــس رئــيس جمهوريتنــا فــي الطــرف 

عالم  المقابل، فعندها ماذا سيقول ال

أنا أيضًا أعلم أننا تعرضـنا  ا؟...عنّ 

لخســائر كثيــرة وقــدمنا الكثيــر مــن 

سي من  نا طعنشبابنا، لكن الصلح مـع 

عادل  بخنجر من الخلف، هـل هـو صـلح 

ومشٌرف؟ هل هو صـلح عقالئـي؟... إننـا 

 .(1)>نفكر من أجل اإلسالم

الفكــر  وكمــا طــرح بعــض العــوام ذو

السطحي اقتراح المفاوضات مع أمريكا، 

ــذين ــك ال ــبغة  أولئ ــدركوا الص ــم ي ل

ية والسلطوية عنـد أمريكـا، ستكباراال

بقــدرتنا السياســية  إالّ ولــم يفكــروا 

وإن  ،ة أو العســــكريةيقتصــــاداالو

بحاجــة إلــى الجمهوريــة اإلســالمية 

أمريكا، ويزعمون أن التخلص من الحرب 

صاداالوالوصول إلـى التنميـة  ة ال يقت

                                                 
 .315، ص 81ج صحيفة اإلمام، (1)



الفصل الثاني:  ..............................................................................

 خواص الحق

 

121 

ــق إالّ  ــع  يتحق ــلح م ــات والص بالمفاوض

 أمريكا.

هذا الكـالم  لكن اإلمام يرى أن مثـل 

في  والمواقف دليل على ضـعف العـوام 

تحليل األحداث السياسـية وعجـزهم عـن 

 اإلحاطة بمؤامرات األعداء فيقول:

صلح، هـل < إّن من يطالـب بضـرورة ال

نا سن   سـحق إذا مـا تصـالحنا يفهم أن

نا بالصـلح؟!.. ممعهم؟ وهل يقبلـون 

صلح،  ضرورة ال صح ب فهناك مجموعة تن

هم الضـعفاء إن ه كالم الضعفاء؛ هؤالء 

الذين يقعون دائمًا في فخ أمريكـا أو 

ثون عن أمثال هذه المسائل لكننا يتحدّ 

من هـذا الفـخ، ولسـنا خرجنا لل تـو 

 .(1)>مستعدين للعودة إليه مرة أخرى

لداعي  لرأي ا مام أن ا كما يـرى اإل

محـض،  اشتباههو  اإلستكبارمع  عالقةلل

العوام للصراع ات إنتقادوفي رده على 

 مع أمريكا وتبعاته، يقول:

                                                 
 .424و 428، ص 42صحيفة اإلمام، ج (1)



ــــــــــــــــــوام  ــــــــــــــــــة الع نظري

 .......................................................................................والخواص
120 

خذتم < ... البعض يقول لنا لمـاذا أ

بلوم أمريكا أنها هي السبب في وقـوع 

ية  نذ البدا الحرب، فنحن كنا نعلم م

ــوى  ــع الق ــا وجمي ــة أمريك أن مواجه

الكبرى ستؤدي إلى مثل هذه العواقب.. 

نة  على كل حال، علينا التفكير ومواز

ماذا  هذين الموضوعين، ماذا فقـدنا و

حققنا حتى اآلن، فما حققناه حتـى اآلن 

 .(1)>أننا حفظنا اإلسالم

 ـ التحجّر والتمسـ  بمظـاهر الـدكن0

 )التنسّ (

توجد مجموعة من األفراد تلتزم بشـكل 

كامــل بظــاهر األحكــام والقــوانين 

هل عمـق  ها تج الفردية اإلسالمية، لكن

ومعانيها وفلسفتها، أصول هذه األحكام 

 وف المجتمع اإلسالمي وأوضاعه.وتجهل ظر

 ، يقول:×اإلمام الصادق 

                                                 
 .848و 842، ص 82صحيفة النور، ج (1)
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ثنان: عال م  م َتهت ك  وجاهل إَقَطَع ظهري <

 .(1)>م تنسٌك

ــون  ــرون يقبع ــكون والمتحج فالمتنس

طاء أنـانيتهم ويحبسـون  في غ دائمًا 

صار جهلهـم وخرافـاتهم.  أنفسهم في ح

يــع وكــانوا قبــل الثــورة يمنعــون جم

ــو ــية، ووقف ــاطات السياس ــد النش ا بع

 الثــورة بوجــه السياســات انتصــار

اإلصالحية لسمام والمسؤولين المـؤمنين 

ــذا  ــول ه ــالمي، وح ــام اإلس ــي النظ ف

 ام:الموضوع، يقول اإلم

اليــوم أيضــًا ابتلينــا بــنفس هــذا <

نهم يريدون باسم اإلسالم منع إالمعنى، 

ــطة  ــالمية، بواس ــة اإلس ــام الحكوم قي

مجموعــة مــن الجهلــة غيــر المــدركين 

 .(2)>ة من العلماء المتهتكينومجموع

فراد  ويوجد في الحـوزات العلميـة أ

يعملون ضـد الثـورة واإلسـالم األصـيل، 

                                                 
 .1، حديث 421، ص 8بحار األنوار، ج (1)

 .282و  228، ص 81صحيفة اإلمام، ج (2)
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سكين  من المتن وظهرت اليوم مجموعـة 

طع جـذور اإلسـالم  المتظاهرين أخذت تق

هم  مل ل والثورة والنظام, كأنهم ال ع

سوى هذه الوظيفـة، فخطـر المتحجـرين 

ــا والم ــي حوزاتن ــى ف ــكين الحمق تنس

 .(1)>علمية ليس بقليل..ال

وكمثال على ذلك، صمت أو تأييد بعـض 

لذين أصـدروا  مع ا سكين  هؤالء المتن

ضــد  اتظــاهرمبيانــًا للــدعوة إلــى ال

م، إذ يمثـل 8818قانون القصاص في سنة 

هذا الموقف دليالً بارزًا على صفة هـذه 

ــام  ــرد اإلم ــوام، ف ــن الع ــريحة م الش

 هذا الموقف: بامتعا  من

ــ< ــل م ــاذا أفع ــلين م ــؤالء المص ع ه

صالة  والمتدينين.. فهل يقبـل مصـلوا 

 .(2)>الليل بهذا األمر أم ال؟

ومـــن مواقـــف هـــؤالء المتحجـــرين، 

معارضتهم لمشاركة النساء في المجاالت 

                                                 
 .421، ص 48صحيفة اإلمام، ج (1)

 .82، ص 85صحيفة نور، ج (2)
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شكل يةجتماعاالالسياسية  في حـين ت  ،

النساء نصف المجتمع، ولعبـت النسـاء 

شجاعات دور في اإليرانيات ال ًا مهمـًا 

 .(*)اإلسالميةالثورة  انتصار

 الاوري نحرافالـ ا2

إّن الفهم الخاطئ لآليـات والروايـات 

قائع  هم السـيئ للو اإلسالمية، أو فهم

يات  واألحداث وتطبيقهم الخاطئ لبعض آ

عض  بر ب القرآن، مما أدى إلى أن يعت

ــلطنة  ــًا, س ــرفين فكري ــوام المنح الع

يئة الساللة البهلوية موهبة إلهية ومش

مـن مواجهتهـا، ربانية، وأن ال جـدوى 

سات اإلمـام  عترا الوأخذوا با على سيا

 وآرائه:

مين ـ < ... كتب لي أحد هؤالء المعم

ماذا تعارضـوا  قبل عـدة سـنوات ـ ل

                                                 
تنقل السيدة فاطمة الطباطبائي <زوجة السيد  (*)

أحمــد الخمينــي> حادثــة لطيفــة عــن لقــاء أحــد 

ــاطات  ــي النش ــاء ف ــاركة النس ــين لمش المعارض

ية، مع اإلمام، ورد اإلمام على مثـل هـذا جتماعاال

 .822، ص 8الرأي. راجع: پابه پاى آفتاب، ج
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شاء( فاهلل  (1)الشاه، )تؤتي الملك من ت

يهب الملك لمن يشاء، فهو تعالى الذي 

أوصله إلى الحكم، فلم أرد عليـه، ألن 

هذا ت كذيب كالمه ال يستحق الرد، لكن 

طى  ير هللا أع شخص غ للقرآن! فهل يوجد 

الملك لفرعون؟ فاهلل تعالى أيضًا هو من 

ضه  ماذا عار لك، إذن ل له الم أعطى 

م بال ن هذا الكالإموسى ووقف بوجهه؟.. 

 .(2)>معنى

ــرفين  ــوام والمنح ــفات الع ــرز ص وأب

صل  في ف كرهم الخـاطئ  هو ف فكريًا، 

كر  الدين عن السياسة، وحول هـذا الف

 يقول اإلمام: الخاطئ،

.. لقد صّدق هؤالء السادة أن اإلسـالم <

ينفصل عن السياسة وأنه مجـرد أحكـام 

 .(3)>عبادية بين النفس والرب

                                                 
 من سورة آل عمران. 46قسم من اآلية  (1)

 .321و  322، ص 3صحيفة اإلمام، ج (2)

 .422و 438، ص 8صحيفة نور، ج (3)
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ومن األفكار األخرى الشائعة عند هـذه 

هم الخـاطئ  الشريحة من العـوام، فهم

 يةحكومـــة اإلســـالمالانتظـــار  حـــول

. فهذه # العالمية بإمامة صاحب العصر

يرها الخاطئ عن روايات المجموعة بتفس

، أوجـدت #انتظار ظهور اإلمام المهدي 

مشاكل كثيرة أمام البـرامج اإلصـالحية 

ــب  ــالمية، فحس ــة اإلس ــام الجمهوري لنظ

تفكيرهم يعتقدون أن الثورة اإلسـالمية 

مة  في إيران تمنع تهيئة الظروف الالز

صحاب  # لظهور اإلمام الحجة سم أ وينق

عات،  عدة مجمو يث هذا الفكر إلـى  ح

ــية  ــيته السياس ــي وص ــام ف ــب اإلم خاط

سم  حدى هـذه المجموعـات با اإللهية إ

حد أ، وأشار في (1))العوام المنحرفون(

خاطئ  خطاباته إلى جانب من فكـرهم ال

 وغير األصولي، فقال:

قول، يجـب أن < مجموعة منهم كانـت ت

يمــتأل العــالم بالمعصــية حتــى يظهــر 

                                                 
 .222، ص48صحيفة اإلمام، ج (1)



ــــــــــــــــــوام  ــــــــــــــــــة الع نظري

 .......................................................................................والخواص
122 

الحجة، وعلينا أن نتجنـب النهـي عـن 

وأن ال نأمر بالمعروف أيضًا..  المنكر،

دعت أكثر من ذلـك، إذ إومجموعة أخرى 

ــن  ــار م ــب اإلكث ــون: يج ــانوا يقول ك

الناس إلـى المعصـية  ةالمعاصي، ودعو

عالم بـالظلم والجـور.. حتى ي متأل ال

مة  كل حكو ومجموعة أخرى كانت تقول، 

لة  تظهر في عصر الغيبة هي حكومة باط

تروا بـ بعض ومخالفة لسسالم.. لقـد اغ

ية  الروايات التي تشير إلى أن كل را

ترفــع قبــل ظهــور الحجــة، هــي رايــة 

باطلة، وكانوا يظنون أنها تعنـي كـل 

حكومة، في حين أن تلك الروايات كانت 

نوان  ية بع فع را تشير إلى كل من ير

المهدوية تقابل رايـة المهـدي، )هـي 

 .(*)(1)>راية باطلة(

                                                 
 .82و 83، ص 48صحيفة اإلمام، ج (1)

بي  (*) كالم يشير إلى هذا الحديث الشريف: <عن أ

كــل رايــٍة ترفــع قبــل قيــام القــائم ×: عبــد هللا 

كافي،  فصاحبها طاغوت يعبد من دون هللا عز وجل> ال

 .254، حديث 85<كتاب الروضة>، ص  1ج
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ومن المظاهر الفكرية المنحرفة لهذه 

جموعــة، هــي تصــورهم الخــاطئ عــن الم

حكومــة الجمهوريــة اإلســالمية وحكومــة 

الشعب الدينية فـي النظـام اإلسـالمي، 

 وأن )الجمهورية( تعار )اإلسالمية(.

ية والفكـر  وينقسم أصحاب هذه النظر

ــين  ــوعتين مختلفت ــى مجم ــاطئ إل الخ

 ومتقابلتين:

سالمية  المجموعة األولى: المعارضون إل

كل شـيء النظام؛ وهم من يعتق دون أن 

ــرون  ــعب، ويعتب ــى رأي الش ــد عل يعتم

حكومــة الجمهوريــة اإلســالمية معارضــة 

لحكومة الشعب وبعيـدة عـن المـوازين 

والقــانون اإلســالمية وحاكميــة الــدين 

 اإللهي.

 يقول اإلمام :حول هذه المجموعة و

... بعــض مثقفينــا النيــري الفكــر <

كل  أيضًا ال يريدون إسالميتها فقط، فال

يدة.. لكـن يقبل با ها ج لجمهورية ألن

ــالمية؟  ــة اإلس ــي الجمهوري ــاذا تعن م
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جديد! إنها  اصطالحالجمهورية اإلسالمية 

 .(1)>بدعة!

صارومنذ األشهر األولـى ال الثـورة  نت

كر  ستمرار هـذا الف اإلسالمية، شاع با

عنــد بعــض المســلمين ذوي األفكــار 

كانوا يعترضـون شكال  المنحرفة، و بأ

ظام، مختلفة على الصبغة اإل سالمية للن

( ةوسعوا دائمًا إلى حذف كلمة )اإلسالمي

حزاب  مة واأل سات الحكو من أسماء مؤس

 .(2)المؤيدة للنظام اإلسالمي

المجموعـــة الثانيـــة: المعارضـــون 

ية  للجمهورية ودور الشعب في الجمهور

اإلســالمية. ومــن مظــاهر هــذه األفكــار 

عب عن المشـاركة المنحرفة، إبعاد الش

صل  في تعيين مصير نظامه السياسي، وف

مصير الشعب عن قضايا اإلسالم األصـيلة، 

ــن  ــة ع ــرة خاطئ ــاء فك ــالي إعط وبالت

فراد  الحكومة اإلسالمية. فمثل هؤالء األ

                                                 
 .21، ص 82ج صحيفة اإلمام، (1)

للتعــرف أكثــر علــى آراء اإلمــام حــول هــذا  (2)

و 338و 331، ص 1الموضوع، راجع: صـحيفة اإلمـام، ج

 .263و 264، ص 84وكذلك ج 368، و362
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جاالت  في الم شعب  يرون أن مشاركة ال

المختلفــة تعــار  تطبيــق األحكــام 

ــير  ــر، يش ــذا الفك ــول ه ــة. وح اإللهي

 اإلمام:

إلى لقد سمعت أن بعض األفراد ذهبوا <

ــي  ــدخل ف ــالوا أن الت ــات، وق الجامع

هذا اتنتخاباال ، تدخل في السياسـة، و

في  حق المجتهـدين.. يعنـي ال يتـدخل 

أمور إيران السياسـية سـوى خمسـمائة 

ويذهب الباقون إلـى عملهـم، أي شخص، 

له وال يتـدخل أبـدًا  شعب لحا يذهب ال

 .(1)>يةجتماعاالبالمسائل 

لة التـي  لقد كان اإلمـام فـي المرح

صارقت سب ثورة اإلسـالمية، فـي  انت ال

نب  إجابته على أسئلة الصـحفيين األجا

حــول شــكل الحكومــة المســتقبلية فــي 

إيران، يؤكد دائمًا على )الجمهوريـة( 

لى  التي تعبر عن دور الشعب، وكذلك ع

ــق  ــن تطبي ــر ع ــي تعب ــالمية( الت )اإلس

                                                 
 .361و  362، ص 81صحيفة اإلمام، ج (1)
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سالم ية اإل . (1)القوانين اإلسالمية وحاكم

سـالمية كـذلك، الثورة اإل انتصاروبعد 

كدون  كان مسؤولوا النظام اإلسـالمي يؤ

ــى  ــة إل ــا بحاج ــى )إنن ــتمرار عل باس

، ويقولون: )ال تنفصل الحكومة (2)الشعب(

 .(3)اإلسالمية عن الشعب(

وفي نقده لهذا الفكـر الخـاطئ عنـد 

هؤالء المنحرفين فكريًا، وبيانه لفكـر 

 اإلمام، يقول قائد الثورة اإلسالمية:

عى دائمًا في ثورتنـا القيم التي نس<

كز  إلى نشرها للناس، وعملنا لهم يرت

علــى أساســين ومبــدأين همــا: الــدين 

والشعب إذ ال يمكن تصور الدين من غير 

ين ال ينفصـل عـن  الشعب؛ ألن ديننـا د

بفصل  مالشعب؛ وأصالً من الخداع أن نقو

ــرهم،  ــعب وخي ــالح الش ــن مص ــالم ع اإلس

ــدعو ــيرهم إ اون ــعب ومص ــرك الش ــى ت ل

ك فقط بدين هللا واإلسالم! فهذا هو والتمس

                                                 
 .822و 822، ص 5المصدر السابق، ج (1)

 .36، ص 88المصدر السابق، ج (2)

 .324، ص 1المصدر السابق، ج (3)
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هو األمـر الـذي  اإلسالم المحّرف. وهذا 

منـذ بدايـة النضـال  +حاربه اإلمـام 

والجهاد، وقد فهم الكثير من العلماء 

ــذا  ــي ه ــام ف ــالم اإلم ــالحين ك والص

ــض  ــم بع ــم يفه ــالطبع ل ــوع، وب الموض

مام حتـى كالم اإل  المتحجرين والجّهال 

ــى  ــبعض حت ــة، والزال ال اآلن ال النهاي

ــر  ــة، أن الفك ــذه الحقيق ــون ه يفهم

ــن  ــعب وع ــن الش ــل ع ــالمي ال ينفص اإلس

 .(1)>خدمته

حرافالويمكن مالحظة أكثر تأثيرات ا  ن

هي  ضررًا،  عض العـوام  الفكري عند ب

ــي  ــية الت ــم السياس ــواقفهم وآرائه م

تتعــار  تمامــًا مــع مبــاد  السياســة 

أحد أصدقاء اإلمام، اإلسالمية. إذ ينقل 

ردت العودة من النجف إلى أنه عندما أ

 إيران، قال اإلمام:

نا فـي < قل ألصدقائي في حوزة قـم أن

قدون أن إالنجف  بتلينـا بـأفراد يعت

                                                 
 .881و 882، ص 3حديث واليت، ج (1)
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جأ  اإلنجليز وأمريكا هما اليـوم المل

سالم! وإذا زالتـا هاتـان  والحامي لس

 .(1)>القوتان فسيزول اإلسالم أيضًا!

 ـ الرؤكة األحادكة إلى اإلسما .2

ــلم ــض المس ــار إّن بع ــددون معي ين يح

شموليته مـن  سالمي و جامعية الدين اإل

ــي أو  ــهم العلم ــم واختصاص ــالل عمله خ

لدين  عالقتهم وارتباطهم بأحد أبعاد ا

اإلسالمي، ويسعون إلى تفسير اإلسالم على 

حث  ضوء هذه الرؤية األحادية. وفي الب

ــذه  ــول ه ــام ح ــى رأي اإلم ــنتطرق إل س

 األحادية: الرؤية

ــائل ــتنا للمس ــد دراس ــوث  عن والبح

تي  ية ال اإلسالمية المعنوية والعرفان

ــات  ــه سياس ــز علي ــًا ترتك ــد أساس تع

الحكومـــة اإلســـالمية فـــي المجـــاالت 

ــة و ــة والثقافي ــاداالالتنفيذي ة، يقتص

نجد أنها تظهر في فكر بعض المسـلمين 

 بتعـاداالوعملهم بشكل يدل على ضرورة 

                                                 
 .284، ص 4تحليل از نهضت إمام خميني، ج (1)
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سة والمشـاركة  فـي الحيـاة عن السيا

 :يةجتماعاال

من األفـراد أن معنـى تصور ال< عديد 

له  العرفان هو أن يجد اإلنسان مكانًا 

يعتزل فيه للذكر والعبادة ويؤدي بعض 

هذا معنـى  صات، و الحركات وبعض الرق

العرفان عنده.. أو يتصور أحد أنه من 

ــل  ــى أه ــالي عل ــلوك، وبالت ــل الس أه

ــعب وال  ــن الش ــدوا ع ــلوك أن يبتع الس

ــا ــي يتع ــدث ف ــا يح ــه؛ ومهم ملوا مع

هل السـلوك، المدين ة، يقول أنا من أ

 .(1)>سأعتزل في زاوية وأنشغل باألوراد

وفي النقطة المقابلة لهـذا الفكـر، 

ــى  ــراد عل ــض األف ــام بع ــر اهتم يقتص

 ة:يقتصاداالو يةجتماعاالالمسائل 

مون فقـط < ويوجد أفـراد آخـرين يهت

حددون رسـالة األنبيـاء قتصادباال ، وي

 بأنهم جاؤوا إلشباع الناس ورفع الجوع

                                                 
 .886، ص 42صحيفة اإلمام، ج (1)
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عنهم، وتوفير حياة مرفهة لهم، وهـذه 

 .(1)>رسالة األنبياء

وفي نقده لهذين الفكرين األحـاديين، 

 يقول اإلمام:

ا اتجهت مإّن هاتين الطائفتين؛ إحده<

لالهتمام بعنصر المعنوية وتركت عنصـر 

ــاعاال ــت جتم ــرى اهتم ــة األخ ؛ والطائف

ماعاالوعلـم  جتماعاالبعنصر  وعلـم  جت

كت السياسة وغيرها من  عاني، وتر الم

ــان  ــا جاهلت ــر؛ وكلتاهم ــر اآلخ العنص

لك  باإلسالم، ال هذه عارفة باإلسالم وال ت

من  عارفة باإلسالم؛ العارف باإلسالم هو 

هتم بالجانـب  يهتم بكال العنصـرين، ي

 .(2)>المعنوي وكذلك الجانب الظاهري

الشكل اآلخر للرؤية األحادية، هو عدم 

ـــام ـــفة اإلهتم ـــدم إدراك الفلس  أو ع

الحقيقيـــة للعبـــادات والمناســـك 

                                                 
 .448, ص 4صحيفة اإلمام ج (1)

 .448، ص 4المصدر السابق، ج (2)
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ــة  ــفة الحقيقي ــرعية. إذ أن الفلس الش

بادات خاصـة العبـادات  لكثير من الع

التي تقام بصورة جماعية, وفـي مكـان 

ضرورة جمـع و مـزج وزمان معينين؛ هي 

سائل  حث الم مع ب أداء هذه الفرائض 

ـــية و ـــالح السياس ـــةجتماعاالوالمص  ي

للمسلمين، فالعبادات الخالية من روح 

سياسة اإلسالمية، تكون عبادات جوفاء ال

خاويــة، وبــالطبع تــؤدي النتيجــة 

العملية لهذا الفكر إلى فصل المسائل 

ــ ــة  ةالعبادي ــن السياس ــة ع والديني

في  مرارًا  اإلسالمية. وقد أشار اإلمام 

بالبعد  اإلهتمامبيانه حول الحج، إلى 

ضافة إلـى ي للحج، إجتماعاالالسياسي و

يرى بعده المعنوي والعرفان ي، وهكذا 

ـــة  ـــالة الجمع ـــبة لص ـــام بالنس اإلم

والجماعــة. وفــي ذمــه لهــذه الرؤيــة 

 األحادية، يقول اإلمام:
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هل من الممكن أن يقتصر عمل المسلم <

ــج  ــيام والح ــالة والص ــى أداء الص عل

وأمثالها فقـط، وال يتـدخل فـي أمـور 

 .(*)(1)>المسلمين

 بالمصالح الذاتية. اإلهتما ـ 2

خرى لل عـوام الخلـود من الصـفات األ

تدخل  بتعاداالللراحة والكسل، و عن ال

حق  بين ال حدث  في الصراعات التـي ت

مًا  والباطل حرصًا على سـالمتهم واهتما

بمصالحهم الذاتية، ومثل هؤالء األفراد 

مام علـي َكْالَبهيمَة  <×: عّبر عـنهم اإل

 .(2)>المرب وَطة  َهم ها َعَلف ها

                                                 
 .482، ص 85صحيفة اإلمام، ج (1)

ية التـي اخـتص بهـا  (*) إن إحدى الصفات الفرد

لماء والعرفاء والمراجع، هي اإلمام دون سائر الع

ــالم،  ــية لسس ــاد السياس ــل باألبع ــه الكام اهتمام

منهج  والجمع بين السياسة والشـريعة، وإنهـا ال

ثر  صيل. لسطـالع أك الحقيقي لسسـالم المحمـدي األ

جوادي  ني، آيـة هللا  راجع: بنيان مرصوص إمام خمي

 .82و 18و  11آملي، ص 

 .322، ص 25نهج البالغة، الرسالة  (2)
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ـــة  ـــذه المجموع ـــام ه ـــول اهتم وح

ــ ــية بالمحافظ ــالحهم الشخص ــى مص ة عل

قول  صعبة، ي والدنيوية في الظروف ال

 اإلمام:

ــًا،  ...< ــومون أيض ــلون، ويص ــم يص ه

بادات شـرعية،  ويؤدون ما عليهم من ع

لكــن رؤيــتهم الفكريــة أن اإلنســان ال 

ــر  ــه للخط ــر  نفس ــه أن يع ــي ل ينبغ

 .(1)>واألذى

 اإلهتمـامإّن حب الدنيا عند العوام و

المشاركة في  بمظاهرها، قد أبعدهم عن

ميــادين الجهــاد والشــهادة، ودفعهــم 

للســكوت واعتــزال الخــو  فــي معــارك 

ياتهم  اإلهتمـامالجهاد، و بممارسـة ح

ضة  العادية، طيلة فترة الحرب المفرو

ــدس، ــدفاع المق ــنوات ال ــروف  وس والظ

ــورة  ــا الث ــرت به ــي م ــة الت الحساس

قال  حرب،  هاء ال اإلسالمية. وبعد انت

 عنهم اإلمام:

                                                 
 .25، ص 85صحيفة نور، ج (1)
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األفراد الـذين تنصـلوا ألي  إّن هؤالء<

سبب كـان عـن أداء تكلـيفهم العظـيم 

أثناء سنوات الحرب والجهاد، وأبعدوا 

خرين  ناءهم واآل أنفسهم وأموالهم وأب

عن خطر الحرب، ليطمئنوا أنهم تنصلوا 

ضوا أنفسـهم  مع هللا، وعر عن المعاملة 

سرون  ير، وسيتح للخسارة والضرر الكب

ند م حاسـبة عليها في يوم القيامة وع

 .(1)>الحق لهم

ئد الثـورة اإلسـالمية، أّن  ويعتبر قا

ــاديق  ــد المص ــل أح ــفة تمث ــذه الص ه

 البارزة لسسالم األمريكي، فيقول:

سالم األفـراد < اإلسالم األمريكي، هـو إ

الذين ال يتألمون وال يتحرقون سوى على 

أنفســـهم ولذائـــذهم الحيوانيـــة، 

والدين كأموال التجـار ال ويعتبرون هللا 

يق تعد و سوى وسيلة لجمع األموال وتحق

 .(2)>القدرة والسلطة

                                                 
 .83، ص 48صحيفة اإلمام، ج (1)

 .412، ص 4حديث واليت، ج (2)
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)التنــنكر  (*)ـــ الرجعيــة الاوركــة2

 الاوري الرجعي(

ــون  ــذين ال يمتلك ــين ال إّن المتعلم

معرفة صحيحة ودقيقة عن مباد  اإلسـالم 

من افكـألهم وووأصوله، وعق رهم أقـل 

علمهم، قد اكتسبوا علومهم من أفكـار 

تووا ء الغرب ونظرياتهم، ولعلما م ير

مــن زالل كــوثر اإلســالم األصــيل؛ لــذلك 

ــون  ــدهم يعارض ــكتتج ــة يش ل الجمهوري

ــام  ــات النظ ــق سياس ــالمية وتطبي اإلس

العامة وقوانينه ومبادئه التي تستند 

                                                 
جد أنـه  (*) عند دراسة أفكار ومؤلفات اإلمام، ن

يقسم نيري الفكر إلى ثالثة أقسام: األول: نيـروا 

لذين  تدينون المخلصـون ا الفكر الملتزمون، الم

مـع يتواجدون ضمن كافة فئات المجتمع، وشـاركوا 

اإلمام في جميع مراحل الثورة ويعدون ضمن مجموعة 

ــون  ــر المغرض ــروا الفك ــاني: ني ــواص الحق.الث خ

األجراء والتابعون للغرب، الذين يروجون لنظريات 

أعداء الثورة واإلسالم، ويعدون ضمن خواص الباطل. 

هذا  لذين يتحـدث عـنهم  الثالث: نيروا الفكر ا

خذوا موا ضادة القسم، هم األفراد الذين ات قف م

سية  ظروف السيا سالم وال هم باإل لسمام بسبب جهل

للثورة اإلسالمية. وقد عبر عنهم اإلمام باصـطالحات 

ــاهرون  ــف( و)المتظ ــر المزي ــروا الفك ــل )ني مث

 بالتنوير الفكري(.
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ــة؛  ــالمية المتعالي ــام اإلس ــى األحك إل

وبالتــالي فهــم يعتقــدون أن هــذه 

ــع  ــتالئم م ــاد  ال ت ــوانين والمب الق

 الفكرية.تحصيلهم العلمي ونظرياتهم 

الثورة اإلسالمية، اتخذت  انتصاروبعد 

ضادة  عددة م هذه المجموعة مواقـف مت

عاميتهم  تدل علـى  للثورة واإلمام، و

 ورجعيتهم الفكرية.

يري الفكـر  ومن أبرز صفات هؤالء الن

الرجعيين، هي انكسارهم وضعفهم مقابل 

مظــاهر الحضــارة الغربيــة وتبعيــتهم 

، مــاء المــدارس الغربيــةلنظريــات عل

يد  وترويج أفكارهم تحت عنـوان التجد

 العلمي.

 وحول هؤالء األفراد، يقول اإلمام:

كانوا قد قرؤوا قسمًا من مقالة تـم <

نشرها في أوروبا، فجعلوا ذلك ميزانًا 

كل  لفهمهم، وأصبحوا يقبلون بال دليل 
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ــل  ــاجون ألي دلي ــون وال يحت ــا يقول م

 .(1)>آخر

سالمية  فة اإل إّن قلة معرفتهم بالثقا

األصيلة والقيم اإلسـالمية المتعاليـة، 

ية تقد أوقع فخ النظريـات الغرب هم ب

ــة  ــون الحري ــالمية، ويرفض ــر اإلس وغي

المشــروعة التــي تــتالئم مــع الفطــرة 

ية  ها حر سالم، ويعتبرون اإلنسانية لس

 محدودة.

 وحول هذا الموضوع، يقول اإلمام:

ــ< ــرامج، درك... ال ي ــذه الب ون أن ه

نات واألوالد وترك هـؤالء الشـباب وال ب

بحريتهم, يفعلون كل مـا يحلـو لهـم، 

 .(2)>يمكن أن تجلب الويالت على البالد

ــرة  ــرى المثي ــة األخ ــة المهم النقط

من لس ستغراب، ما يطرحه هؤالء األفراد 

نقد وتحليل قاصر عن المكانة الشرعية 

                                                 
 .883، ص 82صحيفة نور، ج (1)

 .23، ص 8المصدر السابق، ج (2)
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مة  في الحكو واإللهية لوالية الفقيـه 

ينتقـــدون  اإلســـالمية. لـــذا كـــانوا

ــتمرار  ــم باس ــي آرائه ــل ف ــذا األص ه

ــرة، أو  ــيالتهم القاص ــاتهم وتحل ونظري

ــــرعية  ــــارات الش ــــون االختي يعارض

لولي الفقيـه وبتـدبره  والقانونية ل

الحكــيم فــي وضــع السياســات العامــة 

عد أن يأسـف  سالمية. وب للجمهورية اإل

ــذا  ــول ه ــارهم ح ــعف أفك ــام لض اإلم

 الموضوع، يقول:

ــدنا ال < ــر عن ــري الفك ــف أن ني لألس

 .(1)>ماذا تعني والية الفقيهيفهمون 

فراد، يظنـون  إّن هذه الشريحة من األ

من  بغرورهم العلمي أنهم أفضل وأعلم 

قدموا التضـحيات  لذين  عامة الشعب ا

جاالت، وعمـد  لف الم في مخت وشاركوا 

عن  سهم  هؤالء األفراد إلى إبعـاد أنف

القاعــدة المليونيــة للشــعب المســلم 

                                                 
 .831، ص 82صحيفة نور، ج (1)
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صوروالملتزم بالثو ى أن علـ نرة، ويت

الشــعب أن يكــون تابعــًا ألفكــارهم 

 ونظرياتهم. 

هتم هـؤالء األفـراد أبـدًا  ولهذا ال ي

تي  يةجتماعاالبالمسائل السياسية و ال

سالمي،  تحدث في المجتمـع اإليرانـي اإل

ويحللون استنتاجاتهم الفكرية بعيـدًا 

عن الظروف السائدة على الجو السياسي 

 قول اإلمام:العام في المجتمع. وي

هؤالء لألسف< متنـوروا الفكـر  أثبـت 

ــع  ــل م ــرًا التعام ــون كثي ــم يجهل أنه

ـــابعون  ـــرة، وال يت ـــائل المعاص المس

صيرهم، حتـى  المسائل التي تتعلـق بم

ــة  ــي اإلذاع ــرح ف ــي تط ــائل الت المس

شر فـي الصـحف  والتلفزيون والتـي تن

. فـال تعزلــوا أنفسـكم فــي (1)والمجــالت

يات خاصـة  بيوتكم تضعون أفكارًا ونظر

                                                 
 .16ق، ص المصدر الساب (1)
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قة بكم، وتكتب ون كل ما من شـأنه إعا

 .(1)>مسيرة الشعب

ــراد  ــؤالء األف ــار ه ــين أفك ــن ب وم

ــربط  ــتمر ل ــعيهم المس ــواقفهم؛ س وم

الجمهوريــة اإلســالمية بأمريكــا، فهــم 

يعتقدون أن الحكومة اإليرانية ال يمكن 

ســتمرار ســتقرار واإللهــا الصــمود واإل

عتماد على إحدى القـوى إلبعملها دون ا

ة يقتصــادالاياســية والعســكرية والس

 الخارجية:

... أينما ذهبوا يتحدثون عـن هـذا <

الموضوع، وأصبح همهـم وغمهـم القـول 

بعدم فائدة الجمهورية اإلسالمية، ويجب 

علينا حتمًا أن نقع في أحضان أمريكا، 

 تحـــاداإلأو أن نعـــيش فـــي أحضـــان 

ضل أن نـرتبط  (*)السوفيتي لكن مـن األف

                                                 
 .888، ص 8المصدر السابق، ج (1)

ــاد  (*) ــار اإلتح ــل انهي ــوع قب ــذا الموض ــر ه ذك

 السوفيتي.
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السـوفيتي دولـة  تحاداإلبأمريكا، ألن 

لحــدة وأمريكــا موحــدة وحســنة جــدًا م

 .(1)>وأفضل، أو أقل سوءًا منه

إّن مــن أشــنع مواقــف نيــري الفكــر 

ضتهم  الرجعيين من العـوام، هـو معار

ضد  لرجال الثورة وقادتها في النضال 

والمصــلحين الحقيقيــين،  اإلســتكبار

ية والتخلـف. وحـول  واتهامهم بالرجع

 :هذا الموضوع يقول اإلمام

حن رج< بأن قطعنـا ... هل ن يون،  ع

ــى  ــاوز عل ــن التج ــة م ــدي الخون أي

سائل  هذه الم بالدنا؟!.. علينا تحمل 

ــذه  ــول ه ــاتوقب ــؤالء  اإلتهام ــن ه م

القابعين فـي إيـران الـذين يكتبـون 

باسم نيـري الفكـر أو باسـم الكتـاب 

 .(2)>وأمثال ذلك مع أنهم من المخربين

                                                 
 .82، ص 85المصدر السابق، ج (1)

 .835، ص 82المصدر السابق، ج (2)
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 آفات العوام:

ــي  ــية الت ــاكل األساس ــدى المش إّن إح

األنبياء واألولياء في مسيرتهم واجهها 

هي تلـك  الجهادية ونهضتهم اإللهيـة؛ 

هل  عن ج الضربات التي وجهها العوام 

ية ورسـالتهم  حركتهم الجهاد وتخلف ل

هذا  كان  اإلصالحية لهداية المجتمع. و

ثورة  األمر محل ابتالء قادة اإلصالح وال

تى  على مدى التاريخ، والزال موجودًا ح

 اآلن.

َمـْن َجه َل و ج ـوَه < قـول:ي× اإلمام علي

 .(1)>اآلراء  أْعَيت ه  اْلح َيلْ 

فاألفراد الذين ال يميزون بين الصحيح 

والســقيم، يقعــون دائمــًا فــي غياهــب 

 الشبهات وأمواج الفتن.

ليهم مـن  ويميلون مع كل نسمة تهب ع

قبل السياسيين المحترفين المخادعين؛ 

                                                 
 .828، ص 5غرر الحكم، ج (1)
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ء في كما جا (1)>َيميل وَن َمَع ك ٌل ريحٍ <فهم 

 ×.تعبير اإلمام علي

ضًا أمـام  مانع أي هذا ال هر  وقد ظ

ــــورة  ــــة للث ــــيرة التكاملي المس

والجمهورية اإلسـالمية، والزال موجـودًا 

من  هذه الشـريحة  حتى اآلن؛ حيـث أن 

ــفاتها  ــى ص ــرنا إل ــي أش ــوام الت الع

وخصائصها، قد أصبحت في بعض المـوارد 

ــدو،  ــام الع ــدين لنظ ــة المؤي بمثاب

يقيـــة لنظـــام أوجـــدوا مشـــاكل حقف

الجمهوريــة اإلســالمية، وأصــبحوا حســب 

ــام: ــر اإلم ــن  تعبي ــت م ــة ليس )مجموع

األعــداء؛ لكنهــا تــؤدي عــن جهــٍل دور 

 .(2)األعداء(

وفي هذا القسم من البحث، نشير إلـى 

رأي اإلمام حول اآلفات التي تظهر بسبب 

 العوام.

                                                 
 .838نهج البالغة، كلمات القصار،  (1)

 .222، ص 82صحيفة اإلمام، ج (2)
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ـ تخطئة المساعي التـي كقـن  بهـا 1

 خناص الحق

م بلوغهم الفكـري إّن جهل العوام وعد

صحيح  والسياسي، وعجزهم عن اإلدراك ال

ــــية  ــــرامج السياس ــــداث والب لألح

، كانــت مــن أبــرز نقــاط يــةجتماعاالو

بينهم وبين الخواص. وكان هذا  ختالفاال

عامالً مهمًا جعل العوام يخطئـون رجـال 

جاهدين اإلصالحيين! الثورة وقادتها الم

ويتخذون مواقفًا معارضة لبرامج خـواص 

هذه الح ق وسياساتهم اإلصالحية، وكانت 

تي سـعى اإلمـام  من النقاط المهمة ال

جع  قبل بدء نهضته إلى توضـحيها لمرا

 التقليد في ذلك الوقت:

في يوم من األيام اجتمع في منزلنـا <

جت،  حوم ح المرحوم البروجـردي، المر

ساري االمرحوم الصدر، المرحوم الخو ن

ــية @ ــور السياس ــد األم ــة أح ، لمناقش

مة. فقلت لهم عليكم قبل أي شيء، المه

أن تعالجوا موضـوع هـؤالء المتنسـكين 

ــؤالء متال ــل ه ــود مث ــاهريين، ألن وج ظ
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بينكم مثل أن يقّيد شخص أيديكم أثناء 

   هجوم األعداء عليكم.

سكين  إّن هؤالء ممن يدعون باسم المتن

ال  -وليســوا بمتنســكين حقيقيــين  -

يهتمون بالمفاسد والمصـالح ويعملـون 

تم على  ما أرد تقييد أيديكم، فـإذا 

لى  القيام بعمل مهم عليكم السيطرة ع

الحكومة، والسيطرة على المجلس حتى ال 

تســمحوا بوقــوع مثــل هــذه المفاســد، 

ـــكين ال ـــؤالء المتنس ـــاهرمتفه يين ظ

سيشوهون سمعتكم في المجتمع، لذا يجب 

ثل  جود م عليكم قبل كل شيء معالجة و

 .(1)>هؤالء األفراد

هرت نتيجـة ومن بين اآلفـ ات التـي ظ

هي  عوام،  لمواقف هذه الشريحة من ال

بقيـادة  (2)خـرداد( 85تخطئتهم لنهضة )

                                                 
 .834ـ  838ه، اإلمام الخميني، ص والية الفقي (1)

م[, 8863هــ ,  8313 ,  8324خرداد: في سنة 85 (2)

من  عدد  قام أزالم الشاه باعتقال اإلمـام قـدس و

العلماء مما أدى لقيام ثورة شعبية عارمة قادها 

العلماء في العديد من المدن اإليرانية, فاستشهد 

 اآلالف من المواطنين.
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رجال الدين العاملين، وادعوا أن هذه 

بال  فاء  النهضة عبـارة عـن حركـة جو

يع  فائدة، أو يطرحون شعارات تخطئ جم

المشــاريع والبــرامج التــي يســعى 

حــق فــي المجتمــع لتطبيقهــا خــواص ال

 اإلسالمي.

ــن و ــم م ــى قس ــام إل ــار اإلم ــد أش ق

ها العـوام عنـد  المعوقات التـي طرح

 ل:ابداية الثورة، فق

إّن ترويج فكرة أن الشاه ظل هللا،  ...<

بة  مدفع والدبا أو ال يمكن مواجهة ال

بــاللحم والجلــد فقــط، وأننــا لســنا 

مكلفين بالجهـاد والمقاومـة، أو مـن 

الدماء، واألسوأ يتحمل مسؤولية إراقة 

كل من ذلك شـع ببطالن  ارهم المخـادع 

جة  حكومة تقام قبل ظهـور اإلمـام الح

.. فكانت هذه من المشـاكل الكبيـرة #

ــا  ــن مواجهته ــي ال يمك ــعبة الت والص
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بالنصـــيحة والمقاومـــة الســـلبية 

 .(1)>واإلعالمية

عوام  به ال الموضوع اآلخر الذي قام 

حق  ضمن جهودهم لتخطئة مساعي خواص ال

عداء  وبرامجهم، هو تأييدهم ألفكار األ

وخــواص الباطــل، إليــذاء خــواص الحــق 

هل  وإزعاجهم، حتى أن البعض وقع عن ج

 في فخ األعداء ومؤامراتهم.

عداء فـي  مع األ وحول تعامل العوام 

ترويج التهم واإلشاعات في المجتمع ضد 

 خواص الحق، يقول اإلمام:

تراء < ال تظنوا أن تهمة التبعية واف

لم تصـ در عدم التدين ضد رجال الدين 

بدًاََ إن الضـربات  يار؛ أ فقط من األغ

 ،التــي وجههــا رجــال الــدين الجهلــة

العــارفين التــابعين، رجــال الــدين و

 .(2)>كانت أشد كثيرًا من ضربات األغيار!

ومن األفكار الخاطئة للعوام، إظهـار 

معارضتهم وخالفهم أثناء مواجهة الشعب 

                                                 
 .84، ص 48صحيفة نور، ج (1)

 .88المصدر السابق، ص  (2)
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ستمر ضـد  ضاله الم ناء ن ألعدائه وأث

عالمي اإلستكبار ترويجهم ال ، وكـذلك 

عداء  نة والصـلح مـع أ لشعار المهاد

ضة  اإلسالم، إضافة إلـى تخطئـتهم للنه

اإلسالمية للشعب اإليراني الشجاع. وحول 

 هذا الموضوع، يقول اإلمام:

قدرة < إّن أصحاب الدنيا والمؤيدين ل

الشعب المطلقة، يرون أن كل ما يصـدر 

ظام عن هـؤالء األوليـاء اإللهيـين  الع

قل ال مخالف للع قل والشـرع، وأن الع

يزات  يستسيغ الثورة دون وجـود التجه

بذلك ..  الكافية، كما ال يسمح الشرع 

 نوكانوا يعتبرون الصلح مع النمروديي

مع  والفرعونيين والظلمة، والمهادنة 

الظـــالمين المتظـــاهرين باإلســـالم 

والتسامح مـع المحتكـرين؛ هـو طريـق 

 ع والزالوا كذلك.الصواب والعقل والشر

ــع  ــة م ــالم والمهادن ــرون أن االستس وي

ــا  ــا، مم ــائرة وأتباعه ــا الج أمريك

ضة  شرع، وأن معار يستلزمه العقل وال

 .(1)>ذلك مخالف للعقل والشرع

                                                 
 .384، ص 88صحيفة اإلمام، ج (1)
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ومــن هــذا المنطلــق، عنــدما ســيطر 

سس  كر التج لى و يون ع الشباب الثور

هذه  (1)األمريكي في إيران، بدأت مواقف 

المجموعة من األفراد لتخطئـة وإفشـال 

 المحاولة الشجاعة لهؤالء الشباب. هذه

 ـ تشنكم صنرة الجمهنركة اإلسمامية0

تي  خرى ال ومن اآلفـات والضـربات األ

ما  هم ب هي عمل عوام،  تظهر بسبب ال

سالمي، بحيـث  يخالف اإلسالم والنظام اإل

ــام  ــورة النظ ــويه ص ــى تش ــون عل يعمل

مام  اإلسالمي وإظهاره بالمظهر السيئ أ

مورد عام. وكان هـذا األالرأي ال مـر 

 فقال حوله: +قلق مستمر لسمام 

صورون < إّن هؤالء األفـراد الجهلـة يت

خرين،  أنهم بعملهم يقـدمون خدمـة لآل

ويقدمون خدمة لسسالم، لكـنهم يقـدمون 

                                                 
قر السـفارة  (1) هو م كي: و سس األمري وكر التج

لى نهـج  األمريكية الذي احتله الطالب السائرون ع

)الثـورة  وقد عّبر عنه اإلمام بــسره اإلمام قدس 

الثانية( ونهاية بني صدر والمنـافقين واألحـداث 

دثت فــي ربيــع وصــيف المــّرة والجميلــة التــي حــ

 م. 8818هـ. 8362عام
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ــرر  ــق الض ــال تلح ــى أعم ــردهم عل بمف

 .(1)>بحيثية اإلسالم

ــة  ــية والدولي ــة السياس إّن المكان

الممتازة للنظام اإلسالمي في العـالم، 

المتميـزة  يجابيـةتعد أحد النقاط اإل

حوالت  لى ت ظام والمـؤثرة ع لهذا الن

المنطقــة والعــالم. لكــن عــدم إدراك 

ظروف  نة وال هذه المكا العوام لمثل 

في النظام  الجيدة للجمهورية اإلسالمية

الدولي، وترويجهم األفكار السيئة فـي 

المجتمع أو مواقفهم المضادة لسياسات 

مة وانعكـاس ذلـك النظام اإلسالمي العا

جد  في وسائل اإلعالم الخبريـة؛ قـد أو

نتــائج ســلبية علــى تعريــف البــرامج 

والنظريــات اإلســالمية للنظــام فــي 

 العالم.

 وحول هذا الموضوع، يقول اإلمام:

                                                 
 .384، ص 88صحيفة اإلمام، ج (1)
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ــذين ال < ــدقاء ال ــؤالء األص ... إّن ه

يهتمــون بعمــق المســائل، وال يهتمــون 

ــا الح ــا وظروفن ــي بمكانتن ــة الت ساس

صورة نعيشها اآلن،  يعملون على تشويه 

هر  هاره بمظ عالم، وإظ في ال ديننا 

ما  هذا  فاسد، وبمظهر رجعي متخلف، و

 .(1)>يؤلمنا كثيراً 

جرون  عب المتح جال، ل هذا الم وفي 

دورًا أشد من بقية مجموعات العوام في 

يه  إلحاق الضرر بالنظام اإلسالمي وتوج

عملــوا الضــربات الموجعــة ألركانــه، و

لى بنظرياتهم وأفكـاره م المنحرفـة ع

مة جـاعتنفر الشـعب وانز من الحكو ه 

يه  شار إل اإلسالمية، وهو األمر الذي أ

اإلمام كثيرًا، حيث ذم في أحد بياناته 

سكين  الفكر الخاطئ للمتحجرين والمتن

 الرجعيين، فقال:

                                                 
 .212، ص 1صحيفة اإلمام، ج (1)
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ــذا < ــتمرار به ــم االس ... إذا أردت

تى  الشكل، فلن تمض سوى فترة قصيرة ح

م وهــذه ينفــر الشــعب مــن هــذا اإلســال

 .(1)>النهضة وهذا النظام

ـ تهيئـة الظـروف الممائمـة لناـنذ 2

 األعداء

عددة  عداء مـن وسـائل مت يستفيد األ

للتغلغل في الدول اإلسالمية، والنفـوذ 

في سلطاتها الحاكمة، وبالتالي تنفيذ 

 ومة.ؤخططهم وسياساتهم المش

ستخدمها  سائل التـي ي ومن أبرز الو

ق نفـوذهم األعداء وخواص الباطل لتحقي

الثقــافي والسياســي فــي المجتمــع 

عوام استغالاإلسالمي، هو  لهم لسذاجة ال

ــرهم وتظــاهرهم بالتــدين, وضــعف  وتحّج

ــي  ــكوت ف ــيرتهم؛ ألن الس ــتهم وبص رؤي

ــف المعار ــل مواق ــة مقاب ــين للحكوم ض

اإلسالمية أو السقوط في فخ المتربصـين 

شاكل  والساسة المنحرفين، تعد من الم

                                                 
 .382، ص 88صحيفة اإلمام، ج (1)
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جده ا العـوام لمنـع األساسية التي يو

 تقدم برامج النظام اإلسالمي وتحققها.

فالعوام يتأثرون بـأدنى وسوسـة مـن 

قبــل خــواص الباطــل، فيصــبحوا أدوات 

طٌيعة بأيديهم، تجعلهم ينفذون عن جهل 

عن هـذا  عداء مـنهم. و يده األ ما ير

 الموضوع، يقول اإلمام:

إّن جميع االبتالءات التي تعرضنا لها <

ية، كانـت طيلة هذه المرحلة  التاريخ

ــم.  ــاس وتخلفه ــل الن ــن جه ــة ع ناتج

واتخذوا من جهل الناس وسيلة بأيديهم 

 .(1)>ليوظفوها بما يخالف مصالحهم

عوام  من ال وقد أصبحت مجموعة أخرى 

المخــدوعين أدوات لتنفيــذ مخططــات 

ما  األعداء؛ إذ عمدوا إلـى التحـرك ب

سيلة ل تحقيـق يخدم أهداف األعـداء كو

 لدنيوية.مآربهم وأحالمهم ا

 وحول هذا الموضوع، يقول اإلمام:

                                                 
 .254، ص 83المصدر السابق، ج (1)
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قًا مـن بعـض < .. إّن اإلنسان ليأسف ح

ــانهم أن  ــان بإمك ــذين ك ــراد ال األف

ــدين،  ــدين، ومفي ــًا جي ــحبوا أناس يص

لبالدهم؛  سهم، و ويصبحوا مفيـدين ألنف

لكــنهم تصــرفوا عــن جهــل وغبــاء مــع 

الجميع! بل إنهم من األساس لم يفهموا 

وا يريـدون ماذا يعنـي اإلسـالم.. كـان

لى  خدمة اآلخرين حتى يحصلوا ألنفسهم ع

بعض المنافع، لكـنهم لـم يحققـوا أي 

كا  نون أن أمري كانوا يظ شيء. فقـد 

جد  غي أن ن لذا ينب ستأتي ال محالة، 

 .(1)>ألنفسنا موضع قدم في هذه البالد

الثــورة  انتصــارفــي أول ســنة بعــد 

اإلســالمية، كانــت الحركــات المناهضــة 

لجامعات، وتمكنت من للثورة تنشط في ا

من ال  جامعيين م خداع بعض الشـباب ال

يمتلكون الرؤية الصحيحة وال البصيرة، 

                                                 
 .853ـ  854، ص 82صحيفة اإلمام، ج (1)
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فاستطاعت إثارة الفوضى في الجامعـات 

 .(1)وحولتها إلى ساحة للصراع المسلح

وحــول هــذا الموضــوع، يقــول قائــد 

 الثورة اإلسالمية:

 8828في جامعة طهران في السـنوات )<

لجـامعي يتمتـرس م( كان الطالب ا8812و

ــو  ــوبه نح ــده ليص ــالح بي ــك الس ويمس

الحكومة والشعب المجاهد، فبأي منطـق 

صديقه؟!  يمكن ألحد فهم هذا العمـل وت

إذ أن الجامعي الذي ينبغـي أن يكـون 

الثورة ويـدافع عنهـا مـن درعًا يحمي 

األعداء، أصبح بالءًا على هذه الثـورة، 

بدًا،  بول بـه أ وهذا مما ال يمكن الق

 .(2)>فعالً  لكنه حدث

ــنوات ) ــي الس ــع 8814و 8818وف م( وق

الكثير من الشباب السذج غير الواعين 

عداء، فوقفـوا فـي صـف  مالء األ بفخ ع

أعــداء النظــام اإلســالمي لمعارضــة 

                                                 
؛ 44/2/8812و 48/2/8812راجــع صــحف كيهــان،  (1)

 .48/2/8812و 42/2/8812إطالعات

 .322، ص 4حديث واليت، ج (2)
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الحكومــة ومواجهتهــا؛ بــل أن بعضــهم 

يات العسـكرية  عض العمل في ب اشترك 

 أيضًا.

 ولهؤالء، قال اإلمام:

أصبحتم بعد أن وقعتم في الخديعة، و<

لعبة بأيدي قادة المنافقين الخونـة، 

شوارع لتقومـوا  إذ دفعوا بكم إلى ال

ــادرة،  ــفة الغ ــة المؤس ــذه الحادث به

بينما اختبئوا هم في أوكارهم؛ فبوجه 

 .(1)>؟عترا المن أردتم الوقوف وا

وكان اإلمام يقدم النصيحة باسـتمرار 

لهؤالء األفراد، ويحذرهم من أن يصبحوا 

تآمرين، أداة بأيدي الم تالين والم ح

ويقعــوا فــي فخهــم كمــا كــان اإلمــام 

سلوك  يدعوهم للتأمل بدقة وبصيرة في 

ـــداء  ـــة وأع ـــادة المعارض ـــل ق وعم

 .(2)الجمهورية اإلسالمية

                                                 
 .212، ص 82صحيفة اإلمام، ج (1)

و  232، ص 48وج 38، ص 85المصـــدر الســـابق، ج (2)

231. 



 الفصل الرابع

 خواص الباطل

إضافة إلى النشاطات والمساعي التـي 

كرون  كان يقوم بها أهـل الحـق والمف

ــاة  ــد حي ــالميون لتجدي ــاء اإلس والعلم

ــة  ــق الحكوم ــالمي، وتحقي ــدين اإلس ال

الدينية في المجتمع. كانت توجـد فـي 

قوم  الجبهة المقابلة نشاطات أخـرى ي

لى الحيلولـة دون  بها أفراد يسعون إ

شعة انتشار ال قيم اإلسالمية وامتداد أ

لق علـى  مدي األصـيل. ويط اإلسالم المح

خواص  سـمإقادة ومفكري هذا المنهج  (

 الباطل(.

 :>تينصت<تعركت 

في هذا القسم أيضًا، سنتبع الطريقـة 

ذاتها التي استندنا لها في التعاريف 

السابقة، من خالل إتباع منهج جديد في 

دراســة مؤلفــات اإلمــام والكلمــات 

ات التي استعملها لوصف أعداء صطالحاالو

اإلســالم بشــكل عــام، وأعــداء الثــورة 

تى نـتمكن مـن اإلسالمية بشك ل خـاص، ح

 واص الباطل.خاللها وضع تعريف لخ
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مام  صطالحفقد استعمل اإل ات معينـة ا

لتعريف خواص الباطل ووصـفهم, منهـا: 

ستكبار، )(1))القوى العظمى الغزاة(  اإل

، (3)، )الظلمــة واألشــقياء((2)العــالمي(

ــــو ــــة  ا)معارض ــــالم والجمهوري اإلس

ــــالمية( ــــورة (4)اإلس ــــداء الث ، )أع

تآمرون((5)واإلسالم( ، (6)، )الشياطين الم

، (7)ن والمنـــــافقون()المنحرفـــــو

ــيس( ــب((8))الجواس ــالء األجان ، (9)، )عم

 .(10))المحتالون المحترفون(

ويقــول قائــد الثــورة اإلســالمية فــي 

 تعريف خواص الباطل وأعداء اإلسالم:

                                                 
 .242، ص 48صحيفة اإلمام، ج (1)

 .888، ص 42المصدر السابق، ج (2)

 .862، ص 88المصدر السابق، ج (3)

 .242، ص 48المصدر السابق، ج (4)

 .42، ص 88صحيفة اإلمام، ج (5)

 .222، ص 48المصدر السابق، ج (6)

 .888، ص 82المصدر السابق، ج (7)

 .346، ص 48المصدر السابق، ج (8)

 .384، ص 8المصدر السابق، ج (9)
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في النقطـة < قف  ... توجد مجموعة ت

المقابلة ألهل الحق، هم أهل الباطـل. 

فإذا ما ذهبنا إلى صدر اإلسالم نجد أن 

ير بعض األفر اد كـانوا مـن أصـحاب أم

مام الحسـين × المؤمنين ×  وأصـحاب اإل

بل  طرف المقا في ال ومن بني هاشم، و

يوجــد أصــحاب معاويــة أيضــًا، وهــؤالء 

فراد  هم أ كانوا ضمن الخواص أيضًا، ف

ـــل  ـــون بالعق ـــر، يتمتع ـــحاب فك أص

والحذاقة، ويؤيدون بني أمية، فهم من 

ــواص، أي ــي الخ ــواص ف ــًا، إذن، الخ ض

شكلين: الخواص المؤيدون  المجتمع على

 .(1)>للحق، والخواص المؤيدون للباطل

 الخصائص وأسلنب العمل:

سعون إلـى حفـظ  لذين ي إّن األفراد ا

يرون ستعماراالمصالحهم الدنيوية و ية 

في انتشار القيم اإلسالمية المتعالية، 

                                                 
 .8، ص 688گزيده أخبار،    (1)
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تعارضًا وتضادًا مع هذه المصالح؛ لـذا 

اهتمــوا بجمــع المعلومــات  فــإنهم

عن طبيعة وكيفيـة السياسـات  الدقيقة

الحساسة عند جبهة أهل الحق، وتعمقوا 

ــة  ــن الناحي ــتها م ــةجتماعاالبدراس  ي

عودة  والنفسية، حتى يتمكنـوا مـن ال

إلــى تقويــة ســيطرتهم وســلطتهم بــين 

ــالي  ــعفين، وبالت ــلمين والمستض المس

في الثـورات  نحرافالإيجاد الفوضى وا

اإلســالمية، أو القيــام بانقالبــات ضــد 

ــول األ ــى األص ــتند إل ــي تس ــة الت نظم

 الدينية.

ثل أبـرز  وهذه المواقف والمساعي تم

الخصائص التي تميز أعداء اإلسالم؛ وفي 

هذا القسم من البحث، سنتطرق إلى أهم 

الخصائص والمؤامرات التي أشار إليها 

ــاء  ــداء أثن ــفه لألع ــي وص ــام ف اإلم

اهدين اإلسالميين مواجهتهم لسسالم والمج

 مية.والثورة اإلسال
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 ـ التغلغل في جبهة الحق واختراقها1

ــة  ــؤثرة والقديم ــاليب الم ــن األس وم

ألعداء اإلسالم، هي السعي للتغلغـل فـي 

هذا  جبهة الحـق واختراقهـا؛ ويبـدأ 

فل  األمر ببناء شخصيات مهمة في المحا

الثقافية والسياسية، ثم يعمدوا إلـى 

قع حس في هـذه إيصالهم إلى موا اسـة 

ــو ــى يتمكن ــز، حت ــدريجيًا المراك ا ت

ــن  ــة م ــرامج خاص ــتغالوبب ــدول اس ل ال

 والشعوب اإلسالمية والسيطرة عليها.

ية  إّن التغلغل فـي المراكـز التربو

من أهـم  عد  والعلمية واختراقهـا، ي

البــرامج التــي يعتمــدها األعــداء 

هذه  نحرافالوالمستعمرون إليجاد ا في 

اكز السلطة المراكز أو الوصول إلى مر

مات الدينيـة . لـذا فـإنهم في الحكو

غل  يسعون إلى زج بعض أفـرادهم للتغل

في هذه المؤسسات الحساسة التي تهـتم 

بتربيـــة اإلنســـان وتوعيتـــه وتضـــع 
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السياسات العامة للمجتمع والحكومـة؛ 

من تـرويج  ما بعـد  حتى يتمكنـوا في

أفكار منحرفة تعار  الثقافة اإلسالمية 

األصــيلة أو تعمــل علــى اضــمحاللها 

 ع.تدريجيًا من المجتم

ير والصـفة  سلوب الخط وحول هـذا األ

المؤذية التي يستعملها أعداء الثورة 

 :+ اإلسالمية، يقول اإلمام الخميني

إّن أحد األساليب المهمة لتنفيـذ  ..<

ومة، والخطرة على اإلسالم ؤمآربهم المش

هم بـبعض  والحوزات اإلسـالمية، هـي زج

تراق األفراد المنحرفين الم حتالين الخ

ها الحوزات العل يث يظهـر خطر مية، ح

سم إالعميق قصير األمد من خالل تشويه 

ية  الحوزات العلمية بأعمالهم المناف

ساليبهم المنحرفـة،  لألخالق والشرع وأ

يل األمـد,  جدًا طو أما خطرها العظيم 

ــرادهم  ــض أف ــول بع ــد وص ــر عن فيظه

في  المحتالين إلى المراكز الحساسـة 

المجتمــع، وبعــد اكتســابهم المعرفــة 
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لوم اإلسـالمية، ونفـوذهم الكافي ة للع

ناس والشـرائح الفقيـرة  بين عامة ال

سهم  الطيبة مـن الشـعب، وإظهـار أنف

شعب،  صالح ال لى م بصورة الحريصين ع

يه  يقوموا فـي الوقـت المناسـب بتوج

حوزات  كة إلـى ال  الدينيـةضربة مهل

 والدين اإلسالمي الحنيف والبالد.

فـــنحن نعلـــم أن القـــوى العظمـــى 

لذين المنحرفة تحتف ظ ببعض األفـراد ا

شكال  مع بأ زجت بهم بين أفراد المجت

كر  يري الف مختلفة، من القـوميين ون

ظاهريين، والمتلبسين بلباس رجال متال

خرين  وهم أكثر خطـراً  -الدين  من اآل

إذا مــا وجــدوا المجــال المناســب 

إذ من الممكن أن يتظاهروا  -لعملهم! 

يدهم  لمدة ثالثين أو أربعين سنة بتأي

نهج اإلســالمي والتظــاهر بالتــدين للمــ

والوطنية وغيرها من الحيل، فيعيشـوا 

بين الناس بصبر وتحمل لفترة طويلـة، 
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ــبة  ــة المناس ــم الفرص ــنح له ــى تس حت

 .(1)>لتنفيذ مأموريتهم

.. فمن الممكن أن يّدعي شخص الصـدق <

ــذم  ــل وي ــنوات؛ ب ــر س ــة لعش والوطني

األجانــب ويكتــب المقــاالت ضــدهم حتــى 

ليهم يتسلل إلى قل يؤثر ع وب الناس و

 .(2)>ولو ليوم واحد

ال يرى اإلمام أن أحد البرامج طويلـة 

األمــد التــي يعتمــدها خــواص الباطــل 

ية  لتشويه الصورة المعنويـة والثقاف

نقالب التـدريجي إلللثورة اإلسالمية أو ا

تهم من استفادالبطيء على النظام؛ هو 

ين تغلغلوا فـي عمالئهم وجواسيسهم الذ

ـــات  ـــية والمؤسس ـــةجتماعاالالسياس  ي

 والثقافية المختلفة.

فاإلمام يعتقد أن النشاطات الخبيثـة 

ــؤالء  ــا ه ــوم به ــي يق ــة الت والمخادع

                                                 
 .32وصيتنامه سياسي الهي، إمام خميني +، ص  (1)
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تي  العمالء، تعد من أكثر المشـاكل ال

ــار  ــة الزده ــيرة التكاملي ــق المس تعي

لى  سالمية؛ وع ية اإل الثورة والجمهور

ــعب  ــام الش ــذر اإلم ــاس يح ــذا األس ه

 اإليراني.

آلفات المؤذية، فأيادي احذروا هذه ا<

في  اإلستكبار العالمي تسعى للتغلغـل 

 .(1)>صفوفكم

)التهمـة   ـ ممارسة الحرب الناسية0

 اإلهانة  و..(

إّن أشـــد أســـلحة أعـــداء الثـــورة 

تأثيرًا, أثنـاء  والجمهورية اإلسالمية 

المواجهــة مــع النظــام اإلســالمي؛ هــي 

ة تهم مـــن الحـــرب اإلعالميـــاســـتفاد

خب والنفسية لتضييق ا لخناق علـى الن

يه  المثقفة في المجتمع، من خـالل توج

شائعات،  ترويج ال نة، و التهم واإلها

 وتشويه شخصية النخب عند خواص الحق.

                                                 
 .462، ص 85صحيفة اإلمام، ج (1)
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ومن األساليب المتبعة من قبل األعداء 

لتهم  يه ا إلشعال الحرب النفسية؛ توج

ــالم  ــاء اإلس ــع وعلم ــة للمراج واإلهان

مة العظام؛ إذ كان الم عارضـون للحكو

نيــة يســعون دائمــًا إلــى إهانــة الدي

العلمـــاء والمراجـــع والمفكـــرين 

المؤثرين في استمرار النهضة اإلسالمية 

تالي  واستمرار رسـالة األنبيـاء وبال

العمل على تشويه مكـانتهم السياسـية 

 .يةجتماعاالو

ــيات  ــد الشخص ــاعات ض ــرويج اإلش إّن ت

المــؤثرة فــي جبهــة الحــق، يعــد مــن 

هــا تبعإاألســاليب المعقــدة التــي 

الشياطين والمتآمرين لتلويث المجتمع 

وتشويه صورة النخب والطبقات المثقفة 

ما يـؤدي إلـى  لرأي العـام، م عند ا

إبعاد خواص الحق وتهميشهم. وقد أشار 

ستورية،  اإلمام إلى أحداث الحركة الد

واألســلوب الــذي اتبعــه عمــالء العــدو 
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لتشويه صورة الشيخ فضل هللا النوري عند 

 فقال اإلمام:الرأي العام، 

ــيخ < ــية الش ــل قض ــاموا بنق ــد ق لق

في  سيء  المرحوم فضل هللا النوري بشكل 

النجف، ولم يحرك أحد ساكنًا حول ذلك، 

تي  سيئة ال صورة ال هذه ال وقد أدت 

صــنعوها فــي إيــران وســائر المنــاطق 

ضل هللا  شيخ ف األخرى؛ إلى الحكم على ال

لديباإلعدام النوري  ن من قبل رجـال ا

مألأففي إيران،  مام ال شنقًا أ  عدم 

 .(1)>العام

كما أن آية هللا الكاشـاني أحـد أبـرز 

في السـنوات  رجال الدين السياسـيين 

م(، قام بنشاطات مهمة فـي 8858ـ  8828)

يزمواجهة مؤامرات المستعمرين   اإلنجل

لى  في إيران والعراق، لكنـه تعـر  إ

نب  مالء األجا تشويه لشخصيته من قبل ع

. وبعد اإلنزواءولى العزلة مما دفعه إ

                                                 
 .421، ص 81صحيفة اإلمام، ج (1)
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سلوب  ثة تبـين األ أن ينقل اإلمام حاد

لرأي  ثارة ا الذي اتبعه األعداء في إ

العــام ضــد الســيد الكاشــاني لعزلــه 

 وانزوائه، يقول:

لدين  ..< لقد الحظوا أن ظهور رجـل ا

مة  لى حكو مًا إ في الساحة، سيؤدي حت

صل  ما ح هذا  اإلسالم، وهو أمر حتمي و

ليهم بإثارة ا فعالً, لهذا بدئوا لجو ع

إلى درجة أنهم ألبسوا كلبًا عوينات ـ 

سط  نه و سمعت ـ وأخـذوا يجرو وكما 

المجلس من هذا الطرف إلى ذلك الطـرف 

نت  قد ك وأطلقوا عليه اسم آيـة هللا. و

لس  جالس وكـان مج حد الم في أ يومًا 

عزاء، إذ دخل المرحوم الكاشاني، فلم 

كذلك  ينهض أحد من مكانه، فنهضت له و

هران الذي ال يزال موجودًا أحد علماء ط

 -حتى اآلن، وفسحت له المكان للجلـوس 

 -إذا لم يفسح له أحد مكانًا للجلـوس 

لقد أثاروا مثل هذا الجو على السـيد 
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الكاشــاني إلــى درجــة أنــه لــم يعــّد 

يســتطيع الخــروج مــن منزلــه، فيبقــى 

محبوسًا في غرفة في منزله، ال يسـتطيع 

يه لقوا القبض عأالخروج منها، كما  ل

 .(1)>عدة مرات آذوه فيها كثيراً 

كذلك الشهيد بهشتي كان من الشخصيات 

البارزة في الثورة اإلسالمية؛ إذ كـان 

ــات  ــط لسياس ــر والمخط ــل المفك العق

كان  النظام في الجمهورية اإلسالمية؛ و

ية  ها؛ القابل يتميز بصفات عديدة من

ـــذكاء،  ـــانة، وال ـــة، والرص العلمي

مر ، وإطاعـوالتدبير، والبصيرة ة أوا

 اإلمام.

ــاومين  ــورة والمس ــداء الث ــن أع لك

ــد  ــعوا بع ــذين س ــراليين، ال والليب

ــان  ــي أرك ــل ف ــى التغلغ ــورة إل الث

ـــدرتهم  ـــس ق ـــة أس ـــة وتقوي الحكوم

السياسية، تفاجئوا بوجود مانع كبيـر 

شهيد بهشـتي  صية ال أمامهم تمثل بشخ
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عي وشـجاعة وعـدم  من و بما تميز به 

داء ام األعالمساومة مع العدو؛ لهذا ق

بترويج الشائعات وتوجيه الـتهم إلـى 

سمعته وصـورته  شخصية الشهيد لتشويه 

عن  عند الرأي العام، وبالتالي عزله 

التأثير في السياسات العامة للنظـام 

 اإلسالمي.

ـــين  ـــدو والمغرض ـــعي الع ـــول س وح

والمحتالين لتشويه الصـورة البـارزة 

خداع بعـض  لشخصية الشهيد بهشتي، وان

 اإلمام: ك، يقولالعوام بذل

إنسانًا مجاهدًا  &كان الشهيد بهشتي <

ــاالً،  ــًا، فع ــالم، ونافع ــبيل اإلس ــي س ف

عالمًا، مـديرًا، مـدبرًا، وقـد الحظـتم 

خداع  الفظائع التي افتعلها األشرار ل

 .(1)>الناس
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أما في المحافل الدولية، فقـد سـعى 

من  اإلستكبار العـالمي بمـا يمتلكـه 

طات خبريـة، إلـى  يةوسائل إعالم ومح

حرب النفسـية  ترويج الشائعات وشن ال

في  ية اإلسـالمية لعزلهـا  ضد الجمهور

المحافل الدوليـة، وإحبـاط المسـاعي 

ـــام  ـــة للنظ ـــية الخارجي الدبلوماس

بين الـتهم ال تي كـان اإلسالمي. ومن 

العـــالمي يوجههـــا ضـــد  اإلســـتكبار

الجمهوريــة اإلســالمية، هــو دعمهــا 

 لسرهاب:

ــدريب< ــاب وت ــدعم اإلره ــتهم ب  إّن ال

ها قـادة  كان يوجه تي  اإلرهابيين ال

ــائلهم  ــم ووس ــيض وعمالئه ــت األب البي

اإلعالمية المرتبطة بهم، وظنـوا أنهـا 

ستؤدي إلى إضعاف الجمهورية اإلسـالمية 
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بشكل ملحوظ وكبير، قد أدت بمشـيئة هللا 

 .(1)>إلى نتائج عكسية
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 والنااق. ختمافاالـ إكجاد الارقة و2

معارضـة إّن أهم أسباب نجاح القوى ال

في إيجـاد  جاحهم  النتشار اإلسالم هو ن

بين المؤمنين والنخب  ختالفاالالفرقة و

 الحق. في جبهة خواص

ــذا  ــة له ــابقة التاريخي ــول الس وح

ــول  ــلبية، يق ــه الس ــرك ونتائج التح

 اإلمام:

.. لقد أقدم األجانب وعمالؤهـم علـى <

سنة؛ إذ  ةهذه الخيانة طيلة ثالثمائـ

لحـوزات سعوا إلى فصل الجامعـة عـن ا

والفرقـة  خـتالفاالالعلمية؛ بل بثـوا 

بين  قة  حدثوا الفر يع، وأ بين الجم

نة  طبقات الشعب المختلفة، وهـذه خيا

 .(1)>عظمى بحقنا وحق شعبنا

الثورة اإلسـالمية، سـعى  انتصاروبعد 

ــاع  ــى إتب ــددًا إل ــريح مج ــدو الج الع

أســاليب جديــدة لتطبيــق سياســته فــي 
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ى وضع ؛ فعمد إلختالفاالإيجاد الفرقة و

الخطط والبرامج الدقيقة لزرع الفرقة 

نا  شرائح الشـعب المختلفـة، وه بين 

طط والبـرامج  سنشير إلى أهم هذه الخ

 .+من وجهة نظر اإلمام 

لقــد كــان رجــال الــدين المجاهــدين 

العاملين ممن تحملوا العبء األكبر في 

عارف  شر الم تقدم الثورة ونجاحها ون

هـدف ، والزالوا الالدينية في المجتمع

طه  األساسي الذي يستهدفه العدو في خط

طط  ضع الخ ومؤامراته، لذا ركز على و

قة و بين  ختالفاالالدقيقة لبـث الفر

 أفراد هذه الشريحة الفعالة المؤثرة.

شيطانية < ... مع وجود أسـاليبهم ال

وأيادي عمالئهم المفتوحة داخل البالد؛ 

والفرقة، بأن  ختالفاالسعوا إلى إيجاد 

عة في هذا الطرف، ومجموعة جعلوا مجمو

ثوا  بـين  ختالفاالفي ذلك الطـرف، وب

علمــاء الــبالد وجعلــوهم فــرقتين، ألن 

ماء  اختالف الشـعب..  اخـتالفهـو العل
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يد  وسيزداد هذا األمر تـدريجيًا ويتزا

تى يـأتي اليـوم  الفساد تـدريجيًا، ح

الــذي تصــبح فيــه الــبالد علــى حافــة 

 .(1)>والهاوية من الداخل نفجاراإل

بــين الجــامعيين ورجــال  تحــاداإل إن

مة  الدين يعد أيضًا من العوامـل المه

ــة  ــر الثقاف ــى نش ــاعد عل ــي تس الت

ــتقبالً  ــع مس ــمن للمجتم ــالمية، وتض اإلس

زاهرًا من الناحية الثقافية والتقـدم 

العلمي والوقوف بوجه الغزو الثقافي. 

لى إتبـاع  سعى عمـالء العـدو إ لهذا 

ق  الفختاالة وأساليب متعددة لبث الفر

مؤثرتين فـي  بين هاتين الشريحتين ال

 بناء المستقبل:

إنهم اآلن في وحشة من أمرهم، إنهـم <

يقولون علينا إبعاد هاتين الشريحتين 

عن بعضـهما،  ]رجال الدين والجامعيين[

                                                 
 .221، ص 81صحفية اإلمام، ج (1)
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ثــم نبعــد رجــال الــدين عــن الشــعب، 

 .(1)>فينتهي األمر كما نريد

ومن األساليب الشيطانية األخرى التـي 

ضد من استفاد قدم  ها األعداء منـذ ال

  بـين ختالفاالو الفرقة روح بث  المسلمين،

اإلسالمية حتى يتمكنـوا  الفرق والمذاهب

ية بـين  من إشعال فتيل الحرب الداخل

السياسـية تهم االمسلمين، وإضعاف قدر

والثقافية. وقد أشار اإلمام إلى هـذا 

 األمر المهم:

ــوا < ــد أن أحس ــب بع ــالء األجان إّن عم

ى مصالحهم ومصالح أسيادهم، بالخطر عل

سنة،  بدئوا بتحريض إخوتنا من أهل ال

تل بـين ا خـوة، فطرحـوا إلوترويج الق

قة  قضية الشيعة والسنة، وإيجاد الفر

اليب خوة بإتبـاع األسـإلبين ا ختالفاالو

 .(2)>الشيطانية
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عداء  إّن أعقد األساليب الشيطانية لأل

بـين  خـتالفاالوأحدثها في بث الفرقة و

في شرائح ا فة، تلخصـت  شعب المختل ل

ــكيل  ــة تش ــرويج لسياس ــغ والت التبلي

سف  األحزاب والمنظمات السياسـية، ولأل

يران  راجت هذه السياسة الخاطئة في إ

ثورة  ثاني مـن عمـر ال منذ العقد ال

 اســتفادمرت حتــى اليــوم. وقــد واســت

العــدو كثيــرًا مــن هــذا األســلوب فــي 

في  المراحل المختلفة للثورة وخاصـة 

 بيننشقاق ، إليجاد اإلاتنتخاباالفترة 

صفوف الشعب المجاهد المستعد للتضحية 

 في كافة المجاالت.

حزاب  وبعد دراسته لتاريخ تشـكيل األ

في  السياسية في إيران، وفشل أغلبها 

تحقيــق األهــداف المنشــودة للشــعب 

 اإلمام: ستقالل، قالإلكالحرية وا
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في دولـ< حزاب   ةإن بداية تشكيل األ

د إلى مخطط ورد إليها مثل إيران، تعو

 .(1)>من الخارج

حدث اآلن،  ..< هم أيضًا يريدون مـا ي

يادة ب لى ز حزاب إ أن تؤدي زيادة األ

 .(2)>اتختالفاال

لقــد روجــوا لسياســة األحــزاب حتــى <

من  يمنعوا هذا الشعب بجميع شـرائحه 

العيش بسالم.. فهذا يدعو لذلك، وهـذا 

 .(3)>يدعو لنفسه

الً من تقسيم وبهذه السياسة تمكنوا فع

ــى  ــع إل ــي المجتم ــب ف ــعب والنخ الش

مجمــوعتين مؤيــدة ومعارضــة، معتدلــة 

ومتطرفة، إصالحية ومتشددة، واستطاعوا 

ــزاب  ــدي األح ــين مؤي ــاع ب ــًا اإليق أيض

 السياسية والشخصيات الثورية.

 ـ الحيلة والخداع2

                                                 
 .822، ص 88صحيفة نور، ج (1)

 .858نفس المصدر،  (2)
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قدة األخـرى التـي  ومن األساليب المع

استعملها المحتالون وخواص الباطل في 

سلطة تح قيق مآربهم في الوصول إلى ال

فــي الثــورات  نحــرافالأو إيجــاد ا

ــي  ــالمية؛ ه ــتغالاإلس ــد اس لهم للعقائ

ناس لخـداعهم  ية لل الدينية والثقاف

 وتشويه قيم اإلسالم المتعالية.

إّن المنحرفين وعمالء األجانب يلجئـون 

إلى هذه الحيل واألساليب على ضوء خطط 

لى معلومـ ستند إ ات وبرامج مدروسة ت

يقـــة فـــي علـــم الـــنفس وســـلوك دق

المجتمعات؛ مما يساعدهم علـى إيجـاد 

 أفضل السبل لترويجها في المجتمع.

سلطة عـن  لى ال وحول وصول رضاخان إ

ــاس و ــداع الن ــق خ ــتفاداالطري ــن  ةس م

قول  عة، ي األساليب السياسـية المخاد

 اإلمام:

رضاخان أيضًا في أول ظهوره بدأ مـن <

في ح شاركة  لقـات مجالس العزاء والم

كب  صدور، وحضـور الموا اللطم على ال

والدوران حول التكايا وإشعال الشـمع 
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فيهــا، لكــن مــا أن اســتحكمت دعــائم 

سلطته، حتى سعى هذا المنحرف إلى محو 

 .(1)>جميع آثار اإلسالم

خرى لجبهـة الباطـل،  يل األ ومن الح

تهم مــن الشــعارات المخادعــة اســتفاد

لمواجهة المناهج الصـحيحة لسصـالحيين 

نظام الشاه من  استفادالحقيقيين، إذ 

ــاس  ــال الن ــة إلغف ــات المخادع السياس

في  وخداعهم حتى تستمر القوى الكبرى 

هذه استغال من  لهم والسيطرة عليهم، و

 :  السياسات رفعه لشعارات مثل

ية  ضارة، حر الوصول إلى بوابـة الح

النساء، ومحاربة الرجعية، واإلصـالحات 

يب الواهية و.. وقد استمرت هذه  األالع

صارالسياسية والحيـل حتـى بعـد   انت

 الثورة اإلسالمية.

وقــد أشــار اإلمــام إلــى التحركــات 

لبعض  عة  المشبوهة والشعارات المخاد

 الحركات السياسية، فقال:

                                                 
 .443، ص 85صحيفة نور، ج (1)
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يب، ال يعلـن < يد التخر .. إّن من ير

صديق لكـم،  ني  أني مخرب، بل يعلن أ

كم، أمـا رجـال  من أجل أضحي بنفسـي 

 .(1)>عيينالدين فهم من الرج

صطالحوعّبر اإلمام عن هذه األساليب ب  ا

شبه (2))السياسات الشيطانية( ها ت ، ألن

ــة  ــه المتنوع ــيطان وحيل ــاليب الش أس

عه، وقـد اسـتعمل  إلغواء اإلنسان وخدا

ــي  ــات ف ــذه السياس ــل ه ــواص الباط خ

 مواجهتهم وحربهم ضد جبهة الحق.

ـــر و ـــيطان األكب ـــتكبارإّن الش  اإلس

شل مخططـاتهم العالمي التجئوا بعد ف

ــة  ــى الحيل ــكرية إل ــية والعس السياس

والخــداع والتملــق، إذ حــاولوا بعــد 

تذار تهديداتهم, اللجوء إلى اإل فشل ع

عتـراف بـبعض إلمن الشعب اإليرانـي، وا

ية خياناتهم الكبيرة  فال الجمهور إلغ

ــادة  ــعب والقي ــراج الش ــالمية وإح اإلس

 اإليرانية.
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 وحول هذا الموضوع، يقول اإلمام:

ان يهــددنا الشــيطان األكبــر ... كــ<

العالمي أحيانـًا بالحصـار  اإلستكبارو

ندما لـم  يقتصاداال لبالد، وع عزل ا و

لى  يحصل علـى أي نتيجـة، لجـأ اآلن إ

مؤامرة سياسية وحيلة شيطانية من خالل 

إتبــاع التهدئــة والتملــق إلغفالنــا، 

ته وخداع شعبنا لتحميل نتائج مقامرا

 .(1)>السياسية مع رقبائه

حيــل األخــرى التــي اســتعملها مــن ال

المنــافقين والعمــالء لخــدع الشــباب، 

غة حتـى  هج البال التمسك بـالقرآن ون

من اسـتقطاب  يتمكنوا بهذه الوسـيلة 

األفراد الذين ال يمتلكـون المعلومـات 

الصـــحيحة عـــن المعـــارف الدينيـــة 

لهم لمواجهة القيم استغالالعميقة، ثم 

 المية ومحاربتها.اإلس
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ثيرًا الشباب من هذه وقد حذر اإلمام ك

السياسات الخطرة التي يمارسها العدو 

لسيقــاع بهــذه الشــريحة المهمــة فــي 

 حبائله الشيطانية:

ــالب < ــن ط ــزاء م ــباب األع ــا الش أيه

ـــة،  ـــدارس الثانوي ـــات والم الجامع

حزاب  انتبهوا أن رؤساء وقادة هذه األ

يت  لى تفت الذين يسعون باسم اإلسالم إ

ــ ــاع الش ــه وإيق ــه وأركان باب دعائم

م الشيطانية، يجهلون تعـاليم بحبائله

ــن  ــات ع ــون أي معلوم ــالم وال يملك اإلس

أهدافه وقوانينه؛ إذ ال يصـبح المـرء 

من  يات  ضع آ عالمًا باإلسالم بقراءة ب

غة  القرآن وعدد من عبارات نهـج البال

 أو التفسير الخاطئ للقرآن الكريم.

فهــؤالء األفــراد بتفســيرهم المنحــرف 

مل أو  من الج كرون لعدد  اآليـات، ين

خالف  تي ت صريحة ال اآليات والجمل ال

هذه  بوضوح مرادهم المنحرف واللقيط ل
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ــكون  ــم يتمس ــع ه ــي الواق ــات، وف اآلي

هج البالغـة لهـدم اإلسـالم  بالقرآن ون

تدخل والقرآن حتى  يفسـحوا المجـال ل

قادة الشرق والغرب، ثم تعبئة الشباب 

العزيز وطاقات البالد للعمل ضد مصالح 

 .(1)>وسياساتهالبالد 

يدون < سالم؛ وير ... إنهم يعادون اإل

هم  سالم. ف باسم اإلسالم القضاء على اإل

هداف اإلسـالمية،  لم يؤيـدوا يومـًا األ

واتخــذوا مــن نهــج البالغــة والقــرآن 

ــة  ــج البالغ ــس نه ــاء وطم ــيلة للقض وس

 .(*)(2)>والقرآن

 

                                                 
 .426، ص 85صحيفة اإلمام، ج (1)

 .338، ص 85المصدر السابق، ج (2)

في مذكراته عن فترة إقامته في النجف، أشار  (*)

عه المنـافقون  اإلمام إلى هذا األسلوب الـذي اتب

كان يقـرأ  لخداع الناس، حتى أن أحد المنافقين 

 42إلى  42لسمام القرآن ونهج البالغة يوميًا لمدة 

سماح لـه بـالثورة  يومًا، حتى يقنـع اإلمـام بال

؛ 822و  823، ص 1المسلحة. )راجع صحيفة اإلمـام، ج

 (.266و  265، ص 84ج
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 ـ الغزو الثقافي2

من السياسات والبرامج القديمة التي 

أعداء اإلسالم والدول اإلسالمية، اتبعها 

ئدهم  سلمين بعقا سك الم هي إضعاف تم

الها اســتبدالدينيــة والثقافيــة، و

بالثقافـــة الغربيـــة المســـتوردة 

قال  والمنحرفة. وحول هذا الموضـوع، 

 اإلمام:

كانوا < إّن األجانب وخاصـة أمريكـا، 

نصف القرن األخير والزالوا اليسعون في 

نا يسعون إلى إفراغ ثقافتنـا  وبرامج

ــن  ــة م ــة واألدبي ــة والعلمي الثقافي

محتواها اإلسـالمي واإلنسـاني والـوطني 

ــتبدو ــة اس ــتعماراالالها بالثقاف ية س

 .(1)>يةادستبداال

ويرى اإلمام أن العدو كان كثيرًا مـا 

يســـتفيد مـــن المـــؤلفين والكتـــاب 

والمفكــرين المنحــرفين لتــرويج هــذه 

السياسة المنحرفة، إذ كانوا يرّوجـون 

                                                 
 .812، ص 8صحيفة نور، ج (1)
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خالل فة الغربيـة اللقيطـة مـن للثقا

إلقــائهم الشــبهات والهجــوم علــى 

عد  العقائد الدينية للناس، حتـى يبت

الشباب عن ثقافتهم الدينيـة. ويقـول 

 اإلمام:

تأتي < لن  ليحذر شبابنا أن أمريكا 

بل تـأتي  شاهرة السـالح،  لمحاربتكم 

 .(1)>رافعة القلم

نديًا إلينـا، < إّن أمريكا لن تجلب ج

لب كاتبًا ومؤلفًا إلينا، أمريكا تج بل

 .(2)>إن أمريكا تجلب مذيعًا إلينا

                                                 
 .856، ص 82المصدر السابق، ج (1)

 المصدر السابق. (2)



 

 

 خاتمة

لقد سعت هذه المؤسسة من خالل تهيئـة 

في  مام  هذا الكراس إلى بيان رأي اإل

موضوع )العوام والخواص(، مما جاء في 

ضوع،  مؤلفاته وكلماته حول هـذا المو

 اإلطالعحتى يتسنى لجيل الثورة الجديد 

دور العوام والخواص على تاريخ وفكر و

ثورة في ا لبحوث السياسية لسسـالم وال

ــى  ــوف عل ــالي الوق ــالمية، وبالت اإلس

ــي  ــية الت ــة واألساس ــايير العام المع

تمكنهم من تحليل نشاطاتهم خالل العقد 

غم  الثالث من عمر الثورة اإلسالمية، ر

يا  وجود الكثير من المعلومات والخفا

 المجال. األخرى في هذا

سلوك  ونظرًا لوجود التشابه الكبير ل

قد  ومواقف األفراد والمجموعات في الع

تي  الثالث للثورة مع تلك المواقف ال

كن  قد األول، يم في الع كانت موجودة 



ــــــــــــــــــوام  ــــــــــــــــــة الع نظري

 .......................................................................................والخواص
022 

للجيل الجديد باالعتماد على المعايير 

التي وضعها اإلمام، تشـخيص )الخـواص( 

لذين خواص ا  من )العوام( وتمييـز ال

خوا ثورة مـن ال ص انحرفوا عن نهج ال

المتمسكين بخط الثورة ومباد  اإلمـام 

+. 
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