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n

اإّن من يتابع الأحداث العاملّية يف القرنني: املا�صي واحلايّل عمومًا، 

والأحداث املتعّلقة باإيران خ�صو�صًا، ُيدرك بو�صوح حجم الدور الكبري 

واحل�ّصا�س للثورة الإ�صالمّية املباركة يف اإيران بقيادة الإمام اخلمينّي 

الراح���ل } و�صماحة الإم���ام القائد ال�صّيد عل���ّي اخلامنئّي { يف 

تغيري م�ص���ارات الدول العظم���ى والتحالفات الك���ربى يف العامل على 

امل�صتويات وال�صعد كاّفة، مّما اأثار حفيظة هوؤلء الأعداء و�صغائنهم 

فانكّبوا بكّل ما اأوتوا من قّوة واإمكانات على مواجهة هذه الثورة الفتّية 

املبارك���ة بكّل الو�صائل والأدوات، لإ�صقاطها وزرع الياأ�س والبوؤ�س لدى 

حبط وُبّددت فاعلّيته، 
ُ
ال�صعوب امل�صت�صعفة واحلّرة ؛ لكّن ذلك كّله، اأ

كِِرين}.  ْيُ الْماَ اللُه خاَ ُْكُر اللُه واَ ياَ ُْكُروناَ واَ وُف�صح اأ�صحابه،{واَياَ

وما  ذلك اإّل بحكمة قيادتها الرّبانّية وعقالنّيتها و�صالبتها وثباتها 

وفكرها الوّقاد وثقافتها الغنّية، �صواء يف زمن الإمام الراحل}، اأو يف 

زمن لقمان هذه الثورة وحكيمها الإمام اخلامنئّي {.

ه���ذه ال�صخ�صي���ة القيادي���ة الت���ي عجزت ك���ربى مراك���ز القرار 

والدرا�ص���ات والأروق���ة الأمنّية وعقولها عن مواجهته���ا اأو اإ�صعافها اأو 

تهمي�صها، ف�صاًل عن اإ�صقاطها، مع اعرتافها الوا�صح واجللّي، املبا�صر 

وغ���ري املبا�صر بحكمة هذه القي���ادة وعقالنّيتها و�صجاعتها، اأ�صبحت 
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الأمن���وذج والأ�ص���وة والق���دوة لل�صع���ب الي���راين والعديد م���ن �صعوب 

املنطقة، وتتبعها فكرًا ومنهجًا.

له���ذا، كان الهتم���ام من جمعّي���ة مراكز الإم���ام اخلمينّي } 

الثقافّي���ة خلو�س غم���ار ترجمة ون�صر كّل ما يتعّل���ق بهذه ال�صخ�صّية 

العظيم���ة، وم���ا اختيارها لهذا الكت���اب واأمثاله، اإّل �صعًي���ا منها لأن 

ة  تك���ون حا�ص���رة يف �صاح���ة املواجهة وال�صم���ود واملقاوم���ة، وخا�صّ

الثقافّية والفكرّية.

ل���ذا، تتقّدم اجلمعّية م���ن مركز املعارف للرتجم���ة، ومن خاللها 

للجمعّية الأّم جمعّية املعارف الثقافّية الإ�صالمّية، باأ�صمى اآيات ال�صكر 

والمتنان على كّل اجلهود التي بذلوها يف الرتجمة والطباعة والن�صر.

جمعّية مراكز الإمام اخلمينّي الثقافّية

بريوت 28 �صفر 1443ه�.

املوافق 6-10-2021م.



إشارة
ما اأح����وج �صاحتنا الإ�صالمّي����ة اإىل البحث يف فك����ر الإمام اخلامنئي 

{، وال�صتله����ام من �صخ�صّيت����ه العلمّية والقيادّي����ة واحل�صارّية. فقيٌه 

ومرج����ٌع  �صاح����ب فكر نرّي وراأي �صدي����د وب�صرية ثاقب����ة، يقِذُف مبنهج 

احل����ق واملعنويات والقيم على باطل ح�صارة الغرب املادية فيدمغه. اإنها 

خل�ص����ارة اأن ل يتعّرف القادة والعلم����اء والباحثون والأجيال اإىل خريطة 

فك����ره واأركان نهج����ه. فاإذا اأح�صين����ا خطاباته والأبح����اث التي كتبها اأو 

ُكِتب����ت حول فكره وقيادته، نرى اأّنها ت�صتوعب كل �صوؤون املجتمع والدولة 

وق�صاي����ا احلكوم����ة والتي����ارات ال�صيا�صي����ة و�صرائح ال�صع����ب وامل�صتويات 

العلمية والفكرية والإدارية وال�صيا�صية واجلامعية والفنية والع�صكرية..

ن����ادرًا ما جند ق�صية يف ه����ذه املجالت مل يتحّدث عنه����ا اأو مل يوّجه 

فيها ويبنّي.. متو�صُط  خطاب����ات الإمام اخلامنئي وبياناته منذ انت�صار 

الث����ورة حتى الآن يف����وق اخلم�صني �صنويًّا، ناهيك ع����ن ن�صاطاته العلمّية 

ودرو�ص����ه احلوزوّي����ة وحما�صرات����ه يف التف�ص����ري والفقه وحتلي����ل ال�صرية 

وكتاباته قب����ل الثورة وبعدها. اأكرث َمن �ص����رَح نهج الإمام اخلميني } 

ة الأقوى،  ومب����اين الثورة والنظام الإ�صالم���ي، ول نبالغ اإذا قلنا اإّنه املن�صّ

التي تر�صم مباين احل�صارة الإ�صالمّية النظرّية اجلديدة.

����ا خمتل����ف �صرائ����ح ال�صع����ب وامل�صوؤول����ني، ويتح����ّدث يف  يلتق����ي �صنوًيّ

منا�صب����ات عدي����دة رئي�ص����ة وم�صتجدة وقد جت����اوزت خطابات����ه وبياناته 

الألفني ونّيفا.
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يتح����ّدث الإمام اخلامنئي يف الفكر والعلم والأخالق والرتبية واإدارة 

الدول����ة وبن����اء املجتم����ع الإ�صالمي والأم����ة واحل�ص����ارة الإ�صالمية، وقد 

ل الكالم يف اآفاق الث����ورة ال�صالمية يف ر�صالته مبنا�صبة اأربعينيتها  ف�صّ

حتت عنوان: »اخلطوة الثانية«. ول نن�صى حديثه التف�صيلي يف ال�صيا�صة 

اخلارجّي����ة والقت�ص����اد املق����اوم والريا�صة والعل����وم الإن�صانّي����ة والأدب 

�صّي����ة يف العدال����ة واملراأة  وال�صع����ر والرواي����ة والف����ن والأبح����اث التخ�صّ

وال�صباب والأ�صرة و«النموذج ال�صالمي الإيراين للتقدم«.. 

 اإّن تنظي����م امل�صائل والق�صايا التي بحثه����ا وتبويبها، خطوٌة �صرورية 

مهّم����ة للتع����ّرف اإىل املنظومة الفكرّية الت����ي يوؤ�ّص�س لها لتك����ون مرتكًزا 

لبناء احل�ص����ارة ال�صالمية اجلديدة.. وقد ُدّون����ت اأبحاث عديدة حول 

.
1
فكره وقيادته و�صخ�صّيته واإن كان جّلها بالفار�صّية

ن�صك����ر �صماحة ال�صيخ عل����ي �صريازي الذي اأعّد ه����ذا البحث مدخاًل 

ا  للتع����رف اإىل عنا�صر املنظومة الفكرّية لالإمام اخلامنئي. ون�صكر اأي�صً

فري����ق الرتجمة والإع����داد ونخ�ّس بال�صكر احلاجة فاطم����ة �صوربا التي 

ترجم����ت ن�صو�����س الكتاب ودّققت الفق����رات املرتجمة م�صبًق����ا، ون�صكر 

املدقق اللغ����وي الأ�صتاذ حممد عقيل واملخرج الفّني الأ�صتاذ علي عّليق، 

ول نن�ص����ى دار املع����ارف الإ�صالمي����ة نا�صر الن�صخة العربي����ة، ودار »خط 

مقدم« نا�صر الن�صخة الفار�صية.

مركز املعارف للرتجمة 

25 حمرم احلرام 1443ه�

العدالة  المجدد،  الولي  بيروت:  في  بالعربية وصدرت  نُشرت  التي  األبحاث  من   -1
القائد،  الخامنئي  المجتمع،  روح  الخامنئي،  اإلمام  في مشروع  العلم  التقدم،  محور 

القيادة القيمية..



المقّدمة

املنظوم���ة الفكرية ل�صماحة اآية اهلل العظمى الإمام اخلامنئي 

ه���ي جمموع���ة من�صجمة موؤّلف���ة من اأج���زاء منتظم���ة وعنا�صر 

مرتابط���ة وهادفة من خالل حمورّية الن���واة املركزّية التوحيدّية 

يف ميدان النظام الفكري، القيمي والجتماعي.

اإّن بي���ان املنظوم���ة الفكرية لقائد الث���ورة الإ�صالمّية املفّدى، 

يظه���ر للمخاطب اأّن موؤّلف���ات �صماحته وخطابات���ه متتاز بنظام 

من�صجم وتر�صم هدًفا وا�صًحا. واإّن معرفة املوا�صيع املوجودة يف 

كتب الإمام اخلامنئي وخطاباته ونظامه الفكري تعطي املخاطب 

نظرة جامعة ليحّدد عل���ى اأ�صا�صها خريطة الطريق، وي�صري على 

 اأ�صا����س ه���ذه اخلريطة ويدف���ع اإي���ران الإ�صالمّية نح���و التقدم.

من هن���ا، جند من ال�ص���رورة اأن نتع���ّرف اإىل املنظومة الفكرية 

لالإم���ام اخلامنئ���ي، واأن نبحث فيها بعمق ودّق���ة، فن�صّكل روؤيتنا 

الكونّية و�صلوكنا واأهدافنا الجتماعية على اأ�صا�صها، وذلك حّتى 

ل نبتعد عن اخل���ّط الفكري للولية، ونطّبق نظرة القائد املعّظم 

وحكيم الثورة الإ�صالمّية ونعّممها يف املجتمع.  





الفصل األول

النظام
الفكري-المعرفي





يج���ري احلديث يف هذا النظام عن مق���ولت وتعاليم ترتبط 

بالروؤي���ة الكونية والإميان. ويعد الفهم الذي يكّونه الإن�صان لعامل 

الوجود واأ�صلوب تفكريه فيهما وروؤيته لهما البنية التحتية ونقطة 

الرتكاز الفكري لهذا الإن�ص���ان. ويطلق على هذه البنية التحتية 

ونقطة الرت���كاز الروؤية الكونية. وتت�صم هذه الروؤية الكونية ذات 

امل�صتوى العايل بالأمور الآتية: 

1. اأن تكون قابلة لالإثبات وال�صتدلل. 

2. اأن تهب احلياة معنى. 

3. اأن توؤ�ّص�س للُمُثل وتثري نوازع ال�صوق للو�صول اإليها. 

4. اأن تعطي قدا�صة لالأهداف الإن�صانية والجتماعية. 

5. اأن يكون لها بعد اإلزامي تعهدي منوط بامل�صوؤوليات. 

وجتتم���ع �صائر هذه املزايا يف الروؤي���ة الكونية التوحيدية التي 

تعن���ي اإدراك اأّن ه���ذا العامل قد اأوجد مب�صيئ���ة ربانية واأن نظام 

الوجود يرتكز على اخلري واجل���ود والرحمة واإي�صال املوجودات 

اإىل الكم���الت الالئقة بها. ولهذه الروؤية الكونية ف�صول متعددة 

حت���دث الإمام اخلامنئ���ي بتاريخ 2000/12/2 ع���ن خم�س نقاط 

موؤثرة ومهمة، منها: 

1
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1. التوحيد 

2. تكريم الإن�صان 

3. ا�صتمرار الحياة بعد الموت 

4. قابلي���ة الإن�ص���ان غي���ر المتناهية لمتالك جمي���ع الأ�صياء 

الالزمة لرقّيه. 

5. حركة العالم نحو ال�صالح وحاكمية الحق.

وق���د ت�ص���ّكل النظ���ام الفك���ري لالإم���ام اخلامنئ���ي مبحورية 

 ه���ذه الروؤي���ة الكونية التي كان���ت العماد الرئي�س لأف���كاره وروؤاه. 

ورد يف ال�صفحة 186 من كتاب »الفكر الإ�صالمي على �صوء القراآن 

الك���رمي« وهو عبارة ع���ن حما�صرات لالإم���ام اخلامنئي كان قد 

 األقاها يف مدينة م�صهد يف �صهر رم�صان عام 1353 ه�. �س )1974(:

للع���امل  اأّن  يعن���ي  الإ�صالمّي���ة  الكونّي���ة  الروؤي���ة  يف  »التوحي���د 

خالًق���ا و�صانًع���ا، بعب���ارة اأخ���رى، ل���ه روح نقّية ولطيف���ة. للعامل 

مب���دع، وكّل اأج���زاء هذا الع���امل، العب���اد والعبي���د واملوجودات، 

ه���م حت���ت ت�ص���ّرف ذل���ك اخلالق واملب���دع. ه���ذا ه���و التوحيد 

يف الروؤي���ة الكونّي���ة الإ�صالمّي���ة؛ اأي عندم���ا ينظ���ر امل�صل���م من 

منظ���ار الإ�ص���الم اإىل ه���ذا العامل، ل ي���رى هذا الع���امل موجوًدا 

؛ ب���ل ي���راه موج���وًدا مرتبًط���ا ومتعّلًق���ا بق���درة اأعلى«. م�صتق���الًّ
 

وورد يف ال�صفح���ة 209 من الكتاب نف�ص���ه: »التوحيد الإ�صالمي، 

مله���م على �صعيد احلكومة؛ على �صعي���د العالقات الجتماعّية؛ 

على �صعي���د حركة املجتمع؛ عل���ى �صعيد اأه���داف املجتمع؛ على 

�صعيد تكلي���ف النا�س ووظيفتهم؛ على �صعي���د م�صوؤولّيات الب�صر 
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اإزاء اهلل، وبع�صه���م اإزاء بع����س، واإزاء املجتم���ع، واإزاء ظواه���ر 

العامل الأخرى. هذا هو التوحيد«.

ول���و اأردنا الطالع على روؤية الإم���ام اخلامنئي الكونية بتعمق 

ودقة اأكرب لزم البحث يف عناوين من قبيل نظرية املعرفة ومعرفة 

اهلل ومعرفة الإن�صان ومعامل الولية والإ�صالم وفهم العامل وعلم 

 ليّت�صح لنا اأكرث اأّن التوحيد هو جوهر الروؤية املنهجّية 
1
الجتماع

يف النظ���ام الفكري لقائد الثورة الإ�صالمية، وعلى اأ�صا�صه ُتنّظم 

ولية العامل والإن�صان يف ظّل القرب من اهلل عز وجل. 

أ. نظرية المعرفة 

نظري���ة املعرفة فرع م���ن الفل�صف���ة تبحث يف ماهي���ة املعرفة 

وجماله���ا، والفر�صيات امل�صبقة للح�صول على املعرفة واعتبارية 

اأق�صام املعرفة املتنوعة. 

املعرفة هي الإدراك اأو العلم احل�صوري ويعد العلم احل�صويل 

تابًع���ا لها. املعرفة الدينية هي جمم���وع املعارف املتعلقة بالدين. 

معرف���ة احلقائق الديني���ة واهلل والوحي واملع���اد ومتاهي النف�س 

واحتادها مع مرتبة معرفية من مراتب تلك احلقائق. 

كما يقوم فهم الدين على الجتهاد اإذ يقول الإمام اخلامنئي: 

»الجته���اد يف الدين، يعني التدب���ر فيه؛ مبعنى اأّن الدين الدقيق 

واملنظور في���ه بنظرة متفّح�ص���ة واملمنهج... ه���و متعلَّق املعرفة 

الدينّية«. )1998/10/10(

1 - أو معرفة المجتمع.
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. فاملعرفة الفردية 
1
واملعرفة اإما اأن تكون فردية واإما منهجّية

ه���ي معرف���ة الإن�ص���ان املتدين ملع���ارف الدي���ن واأحكامه يف حني 

اأن املعرف���ة املنهجّية هي امت���داد للمعرفة الفردي���ة وهي معرفة 

املنه���ج واخلّطة التي حددها اهلل عّز وجّل حلياة الإن�صان واأو�صل 

الإن�ص���ان بها اإىل هدفه وق�ص���ده. هذه اخلّط���ة تتاأّتى من خالل 

ال�صلوك والطاعة اجلماعّيني. 

وقد قال الإمام اخلامنئي يف هذا ال�صياق: »النظام الإ�صالمّي 

هو النظام املبن���ّي على الهند�صة الإلهي���ة للمجتمع وعلى اخلّطة 

الت���ي ر�صمها اخلالق للمجتم���ع. اإذا حتّققت ه���ذه اخلّطة اأمكن 

غ����سّ الط���رف عن كث���ري من املخالف���ات وحالت الزي���غ والزلل 

الفردية وال�صخ�صية واجلزئية«.)2010/2/25(

واملعرفة اخلطية هي الوج���ه الغالب ملنطق الفهم الديني من 

وجهة نظر الإمام اخلامنئي ولها يف روؤيته اأربعة اأجزاء: 

1. املعرفة باأهداف الدين ومبادئه وقيمه. 

2. معرفة م�صار حتقق هذه الأهداف. 

3. معرفة امل�صوؤوليات املنوطة بامل�صلمني ليتمكنوا من الو�صول 

اإىل تلك الأهداف. 

4. معرفة الأ�ص�س النظرية لالأهداف الإ�صالمية. 

ومتتل����ك النف�����س الب�صري����ة اأدوات ع����دة للو�ص����ول اإىل املعرف����ة 

واكت�صابها: احلوا�س الظاهرية، احلوا�س الباطنية، اخليال والعقل. 

1- أي المعرفة وفق خطة. 
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كم���ا اأن امل�ص���ادر الرئي�صة لفه���م احلقيقة الديني���ة واملعرفة 

الإ�صالمية واإدراكها هي القراآن وال�صنة والعقل. 

وق���د قال �صماحت���ه: »عندما يريد الفقي���ه ال�صتنباط من اأجل 

تدوي���ن فق���ه الإ�ص���الم... ال�ص���يء الأّول ال���ذي �صيك���ون اأمامه هو 

القراآن، الذي ُيعرّب عنه ب�»الكتاب«، وياأتي بعد الكتاب، واإىل جانبه، 

»ال�صّنة«.. وال�صّنة هي قول املع�صوم وفعله وتقريره«. )1972( 

كما قال: »عندما تنعدم معرفتنا للن�ّس القراآين والأحاديث، 

ل ميكننا الغو�س يف اأعماق املعارف الإ�صالمّية«.)2001/9/19(

وياأتي العقل بعد القراآن وال�صّنة بو�صفه ثالث امل�صادر الرئي�صة 

للمعرف���ة الديني���ة. فالعقل ه���و الوجه املميز لالإن�ص���ان عن باقي 

الكائن���ات وله مكانة متمّيزة واأ�صمى من باق���ي الأدوات املعرفية 

]احلوا�س الظاهرية والباطنية[. ويقول الإمام اخلامنئي يف هذا 

ال�صدد: 

»العقالني���ة ه���ي الأداة الأه���ّم يف فه���م الفك���ر الإ�صالم���ي«.

)2004/8/15(

ل���و طّبق الإن�صان الدين يف حياته الدنيوية لوجد نف�صه متحًدا 

مع احلقائق الدينية ونال ال�صع���ادة الدنيوية والأخروية. ومفتاح 

هذا الطريق هو ا�صتخدام الإن�صان لقواه الإدراكية بقيادة العقل، 

طبًعا اإّن العقل ال�صليم والكامل تابع حم�س للدين. 

ج���اء يف ال�صفح���ة 317 م���ن كت���اب »اخلطوط العام���ة للفكر 

الإ�صالم���ي على �صوء القراآن الكرمي«: ج���اء الدين لهداية العقل 

واإر�ص���اده... ج���اء الدي���ن ليزي���ل الأه���واء وال�صه���وات واملطامع 
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واملخ���اوف والغر�صّية من العقل. وليق���ّوي العقل ال�صليم الكامل؛ 

ي�صّدده كي يفهم جّيًدا.

وج���اء يف الكتاب نف�صه يف ال�صفح���ة 315: اإّن عقول الب�صرّية 

الكبرية، تفهم اليوم التوحيد، النبّوة، ال�صالة، ال�صوم، الزكاة، 

وتفهم الأحكام الفرعّية للدين.

وم���ن خالل ه���ذه الروؤية نعتق���د باأن تاأثري العق���ل وحجّيته يف 

فهم املعارف الديني���ة وتف�صريها ي�صّكل الق�صم الرئي�س لعقالنية 

املعرفة الدينية. 

ب. معرفة الله 

اأحد اأه���م املوا�صيع التي تواجه الب�صر ه���و اهلل ومعرفة اهلل. 

ترتافق معرفة اهلل بعلم التوحيد ول تتحقق تلك املعرفة من دون 

التوحي���د. ومعرف���ة اهلل التوحيدية هي الرك���ن الأ�صا�س واملحور 

الرئي�س يف النظام الفكري لالإمام اخلامنئي. 

يق���ول الإم���ام اخلامنئ���ي: »التوحيد يعن���ي العتقاد ب���اأن هذا 

ا والباه���ر، وهذا النظ���م احلاكم  الرتكي���ب املعقد والعجي���ب جدًّ

على عامل اخلليق���ة وبني الكائنات، من املجرات والثقوب ال�صوداء 

وماليني املجموعات ال�صم�صية والكواك���ب، اإىل اخلاليا ال�صغرية 

املكونة لالأج�صام واأن���واع املركبات الكيماوية الدقيقة- هذا الكون 

على عظمته وتنوعه هو منظم بنحو ميكن ا�صتنباط اآلف القوانني 

من���ه، لأنه عندما يكون هناك نظام ثابت ل يتخلف، عندها ميكن 

احل�ص���ول على قوانني تكوينية ثابت���ة ل تتخلف- يحتاج يف اإيجاده 
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اإىل فك���ر وتدبري وق���درة، ول ميكن اأن يكون ولي���د ال�صدفة. هذه 

العقيدة يقبلها كل اإن�صان ذي عقل �صليم و�صاحب فكر، ل يت�صرع يف 

احلك���م ول يف اتخاذ القرار، ول يحكم بنحو ُم�صّبق على الق�صايا. 

النقط���ة التالية هي اأن نعرف اأن هذا الفكر والتدبري وهذه القدرة 

العظيم���ة التي لي����س لها حدود ول ميكن و�صفه���ا، هي لي�صت هذا 

ال�صن���م الذي �صنع���ه الب�ص���ر، ول ذاك الإن�صان املح���دود املّدعي 

الألوهّية، اأو ذلك الرمز الأ�صطوري، واإمنا هي ذات الواحد املقتدر 

الأزيل الذي ت�صمي���ه الأديان »اهلل« ويعرف باآثاره. بناء على ذلك، 

هناك قدرة واإرادة ومهند�س خلف هذه الهند�صة العظيمة واملعقدة 

للكون، وه���ذا املهند�س لي�س كمثله �صيء، وغري قابل للو�صف، واإن 

ه���ذا الرتكيب والنظم لي�س بال�صيء الب�صيط الذي ميكن لالإن�صان 

اأن ي�صنع���ه، اأو لأي خملوق حمدود مثله، بل {هو �هلل �ّلذي ال �إله 

للام �ملوؤمن �ملهيمن �لعزيز �جلّبار 
ّ
�إاّل هللو �مللك �لقّدو�س �ل�س

)2000/12/2( .
1
�ملتكرب �سبحان �هلل عّما ي�رشكون}

ويق���ول �صماحته: »التوحيد لي�س منح�صًرا بالعتقاد باهلل، بل 

هو العتقاد باهلل والكفر بالطاغوت، والعبودية هلل وعدم عبودية 

غريه«.)2012/11/13( 

ويق���ول: »اإّن التوحي���د، ل يعني العتقاد بوج���ود اهلل وح�صب، 

ب���ل ل ب���د م���ن نف���ي الألوهي���ة والعظم���ة ع���ن غ���ريه، كالأ�صنام 

واحلجارة والأخ�صاب امل�صنوعة، والنا�س الذين يّدعون الألوهية، 

والنا�س الذين ل يّدعونها، لكنه���م يريدون القيام باأعمال الإله«.

)2000/12/2(

1- سورة الحشر، آية 23.
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ويق���ول: »كّلم���ا �صرنا قدًما عل���ى طريق التوحي���د وعلى طريق 

عبودية اهلل، اجنلى عنا �صر الطواغيت وَمن اتخذوا اأنف�صهم اأنداًدا 

هلل تعاىل، اأكرث فاأكرث.. كل امل�صائب والويالت التي حّلت بامل�صلمني 

ناجمة عن عدم مت�صكهم بحبل التوحيد«.)1998/7/12(

ويف كالم ل���ه يق���ول: »يختلف الع�صر الإ�صالم���ي عن الع�صر 

اجلاهلي بالدرجة الأوىل يف التوحيد اخلال�س، اأي نفي العبودّية 

لغري اهلل. فالتوحيد لي�س نبذ الأ�صنام فح�صب، فال وجود لأ�صنام 

مّكة والأ�صنام اخل�صبّية واحلجرّية دائًما، اإمّنا التوحيد هو معنًى 

�صامل وعام طوال التاريخ.

اإّن روح التوحي���د ومعناه عبارة عن نف���ي عبودية الإن�صان لغري 

���رة وواعية،  اهلل وع���دم �صج���وده اإل له. فلو األقيت���م نظرة متب�صّ

م�صتندة اإىل العل���وم املرتبطة بحياة الب�ص���ر كالعلوم الجتماعّية 

والرتبوّي���ة واأمثاله���ا، لراأيتم م���دى ات�صاع دائ���رة العبودّية، فهذه 

القي���ود والأغالل اّلتي تقّيد الب�صر يوج���د كّل منها نوًعا من اأنواع 

العبودّي���ة، كعبودّي���ة الأنظم���ة الجتماعّي���ة اخلاطئ���ة، وعبودّية 

الع���ادات والتقالي���د اخلاطئ���ة، وعبودّي���ة اخلراف���ات، وعبودّي���ة 

الأفراد والقوى امل�صتبّدة، وعبودّية الأهواء النف�صّية الرائجة اأكرث 

من غريه���ا، وعبودّية املال والقدرة، فهذه كّلها عناوين للعبودّية. 

وعندما نق���ول: »ل اإله اإّل اهلل وحده ل �صريك له« فمعنى التوحيد 

اخلال�س هذا نبذ كّل اأنواع العبودّيات وحتّقق الفالح، والفالح يف 

ق���ول النبي الأكرم P: »قولوا ل اإل���ه اإّل اهلل تفلحوا«، لي�س فالًحا 

���ا اأو فالح ي���وم القيامة فح�صب،  ���ا اأو معنويًّ ���ا اأو اجتماعيًّ �صيا�صيًّ
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ب���ل هو ف���الح حقيقي فالح الّدني���ا والآخرة. اإذن ه���ذه نقطة من 

النقاط التي يتميز بها الإ�صالم واإحدى النكات البارزة يف الدعوة 

الإ�صالمي���ة، واّلتي ميك���ن اأن ُنعرّب عنها باأّنه���ا الإ�صالم والت�صليم 

لوجه اهلل، وهذا ُبْعد اآخر للتوحيد«.)1993/12/31(

ويقول �صماحته: »التوحيد يعني عبودّية اهلل تعاىل وحده؛ مبعنى 

اأن ل ت�صيط���ر الأه���واء وال�صه���وات والغ�صب على حي���اة الإن�صان؛ 

مبعنى اأن ل تكون الديكتاتوريات ول ال�صتبداد، ول الأنانّيات هي 

التي تدي���ر حياة الإن�صان؛ اأن يكون العل���م الإلهي والقدرة الإلهّية 

والرحمة والفي�س والهداية الإلهّية، الأ�صا�س وامل�صدر لإدارة حياة 

الإن�ص���ان. هذا هو معنى التوحي���د... اإّننا اإن كّنا نعتقد بالتوحيد، 

فال ميكننا اأن نخ�صع للظلم وال�صتبداد، ول ميكننا البقاء �صاكتني 

اأمام الظلم. هذه هي ماهّية التوحيد«.)2019/3/16(

ا: »التوحيد يعني حاكمّية القيم الإلهّية على املجتمع،  ويقول اأي�صً

ورف����س احلكومات الطاغوتّية، ال�صتبدادّي���ة، الفا�صدة والطاغية 

على القيم الإن�صانّية الأ�صيلة«.)2003/10/14(

ويقول ذلك احلكيم املتاأّله والعامل العارف: »التوحيد لي�س نظرّية 

فل�صفّية وفكرّية وح�صب؛ بل هو منهج حياة للب�صر«.)2003/9/24(

وتت�ص���ع رقع���ة التوحي���د يف النظ���ام الفكري والعمل���ي لالإمام 

اخلامنئي وتتخذ مراتب عديدة ن�صري اإليها: 

1. التوحيد النظري 

2. التوحيد العملي 
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3. التوحيد الأفعايل 

4. التوحيد يف الذات 

5. التوحيد يف املالكية 

6. التوحيد يف الربوبية 

7. التوحيد يف العبادة 

8. التوحيد يف احلاكمية 

9. التوحيد يف املحبة 

10. التوحيد يف ال�صتعانة 

ويج���ري احلديث يف النظ���ام الفكري لالإم���ام اخلامنئي عن 

ا. فيق���ول �صماحته: »اإّن روح  روح التوحي���د و�ص���رط التوحيد اأي�صً

التوحي���د تعن���ي نفي عبودي���ة الإن�ص���ان لغري اهلل وع���دم �صجوده 

لغريه«.)1994/12/31(

ويق���ول: »ال�ص���رط الأ�صا�صي يف التوحيد، ه���و خمالفة النف�س 

وعدم اتباع اأهوائها«.)2000/12/2(

عندما يتحقق �صرط التوحيد وتتجلى روح التوحيد على اأرواح 

الب�صر يكتمل الإميان باهلل عّز وجّل وتوفر �صعادة الإن�صان املادية 

واملعنوية. 

يق���ول الإمام اخلامنئي: »الإمي���ان باهلل تعاىل اإذن، ل ي�صمن 

ا. اإن الإميان  ال�صع���ادة املعنوية فح�صب، بل ال�صع���ادة املادية اأي�صً

ب���اهلل تعاىل ميّك���ن النا�س من احل�ص���ول عل���ى كل الأ�صياء التي 

يحتاجون اإليها يف حياتهم املادية«.)2010/3/21(      
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ويقول: »اإذا كان ثمة اإميان وتقوى جرت على الإن�صان بركات 

ال�صماء والأر�س. بركات ال�صماء هي الفتوحات املعنوية والرحمة 

الإلهية والقرب اإىل اهلل، وا�صتغفار مالئكة ال�صماء وحملة العر�س 

لعب���اد اهلل على الأر�س. وبركات الأر�س هي كل ما يرتبط بحياة 

الإن�صان على الأر�س؛ اأي احلرية، والرفاه، وال�صتقالل، والأمن، 

و�صعة الرزق، و�صالمة البدن وما اإىل ذلك«.)2008/5/3(

ا م�صتلهًما النظرة ذاتها: »فاإّن اأوىل امل�صائل التي  ويق���ول اأي�صً

ينبغي اأن يفّكر فيها الإن�صان تتعّلق بعالقته مع اهلل. فلنحّدد عالقة 

جديدة مع اهلل املتع���ال؛ �صواٌء فيما يتعّلق باجلوانب الإيجابية اأو 

ال�صلبية. واجلانب ال�صلبي هو املع�صية«.)2011/4/12(

���ا اإىل اأّن: »عندما يكون قل���ب ال�صعب، وقلوب  وق���د اأ�صار اأي�صً

امل�صوؤول���ني، وقلوب ال�صفوقني واملخل�صني مع اهلل، فاإّن اهلل يي�ّصر 

الطريق وي�صّهله ويفتحه ويوّفق«.)2012/2/29(

يقول عارف الثورة الإ�صالمية: »الطريق الأمثل لإيجاد العالقة 

ب���اهلل يف الدرجة الأوىل هي هذه ال�ص���الة التي توؤدونها. فحاولوا 

من هذه اللحظة ومن هذه املرحلة التي دخلتم فيها �صّن التكليف 

اأن ت���وؤدوا ال�ص���الة بح�صور قلب، ولكن ما معن���ى ح�صور القلب؟ 

يعني اأن ت�صع���روا، واأنتم يف اأثناء ال�صالة، باأنكم تخاطبون ربكم 

العظي���م وتتحدث���ون مع اهلل، فا�صع���وا لتح�صيل ه���ذا ال�صعور يف 

نفو�صكم. فاإن املرء حني يتحدث مع اهلل �صبحانه وتعاىل، يعني اأنه 

ي�صتند اإليه ويتوكل عليه، وي�صاأله ويطلب منه«.)2016/12/13(

ا: »ارتباط القلوب ب���اهلل مينعها من خيانة �صبيل  ويق���ول اأي�صً
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اهلل ونهج���ه. لذل���ك جدير بن���ا اأن نخ�صع هلل ونطاأط���ئ روؤو�صنا 

خ�صوًع���ا وبخوًعا له ونغ���دو عبيًدا حقيقيني ل���ه. وقد ا�صتحكمت 

ُعرى الوجود وخلقته على هذا الأ�صا�س وينبغي للجميع اأن يكونوا 

عبيًدا هلل الأحد«.)2014/6/29(

وقد ج���اء يف ال�صفحة 191 من كت���اب »الفكر الإ�صالمي على 

�صوء القراآن الكرمي«: 

»يف ع���امل الوج���ود كّل���ه، توج���د قّوة ت�صّم���ى اهلل؛ مرك���ز قّوة 

وق���درة، مركز علم وحياة وقّوة ُتع���رف باهلل. ويف املقابل، هناك 

ظواهر الوجود كاّفة، متوّجهة اإىل تلك القدرة العظيمة واجلليلة، 

مب�صكن���ة وعبودّية. ل فرق بني ظواهر الع���امل من حيث العبودّية 

ملرك���ز الق���ّوة ذاك. ف�صواء الذّرة ال�صغ���رية اأم املجّرة العظيمة، 

الإن�ص���ان املوؤم���ن اأم الإن�صان الكافر، املوج���ود املهمل اأم املوجود 

املهّم والقّيم، جميعهم مقّيدون يف مقابل ذلك املوجود، م�صّلمون 

وعباد له«.

ج. معرفة اإلنسان 

يعدُّ الإن�صان اأحد املوجودات العجيبة يف عامل الوجود اإذ يتمتع 

بجوانب متعددة، وبالنظر اإىل اجلوانب املتعددة التي يحظى بها 

فاإّن���ه يغ���دو مو�صوًعا لعلم من العلوم. وُيبح���ث يف هذا العلم عن 

الإن�صان من حي���ث احلقائق واخل�صائ����س الوجودية املتعلقة به 

وُيطرح يف هذه الأبحاث ع���ن اإن�صانّية الإن�صان واأ�صالته والهدف 

من وجوده ومن�صاأه وماآله. 
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وتتّخ���ذ معرفة الإن�صان اأح���د اأركان النظ���ام الفكري لالإمام 

اخلامنئ���ي. فريى �صماحته اأن الإن�صان موجود ي�صبو اإىل الكمال 

واأن���ه ح���ني يتاأّمل عمق وجوده ويج���د العوامل الت���ي ُجِبلت عليها 

فطرت���ه للو�ص���ول اإىل الهدف الرئي�س من خلقت���ه، ومع اللتفات 

اإىل اجلذب���ات الباطني���ة املوج���ودة داخل���ه الت���ي َت�ُص���ّده للُمُث���ل 

الإن�صاني���ة العليا، فاإنه يخط���و للو�صول اإىل الأه���داف الإن�صانية 

العليا وال�صعادة احلقيقية. 

جن���د يف ال�صفحة 340 من كتاب »الفكر الإ�صالمي على �صوء 

القراآن الك���رمي«: »اإّن قّوة التفكري والختيار والإرادة يف الإن�صان 

هي التي مّيزته عن �صائر املوجودات. والإن�صان يف مقابلهم �صيء 

خمتلف... وكّل هذه امليزات املوجودة يف الإن�صان اإمّنا هي نتيجة 

لنفخ روح اهلل فيه؛ وجتّلي روح اهلل يف الإن�صان«.

يوؤم���ن الإم���ام اخلامنئي ب���اأن ثمة غرائز و�صف���ات خا�صة يف 

وج���ود الإن�صان تاأخذ بيده نحو ال�صالح واخلري والإح�صان. يقول 

�صماحته: »هناك قوى متعّددة يف وجود الإن�صان وطبيعته، تنّظم 

فطرته، وتقع هذه القوى جميًعا يف امتداد واحد، ول يوجد بينها 

اأّي تعار����س وت�صاّد. توج���د يف قوام ال�صخ�صّي���ة الإن�صانّية، غري 

العوامل والعنا�صر امل�صّكلة لوجود الإن�صان اخلارجي والظاهري، 

مقّوم���ات اأخرى لها جان���ب تاأ�صي�صي؛ كالأف���كار والروؤية الكونّية 

التي لها تاأثري اأ�صا�صي يف ت�صكيل �صخ�صّيته«.)1989/6/8(

حتظى هذه ال�صخ�صية وهذا الإن�صان يف روؤية الإمام اخلامنئي 

بامليزات الآتية: 
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1. له ُحرمة في نف�صه. 

2. محّل التكريم الإلهي. 

3. يحتاج اإلى بعثة الأنبياء واإر�صادهم. 

4. كماله منوط بالتخّلق بالأخالق الإلهية. 

5. الإيمان باهلل يهبه القوة. 

6. يحتاج اإلى التعليم والتزكية والتربية الإلهية. 

7. ال�صّن���ة الإلهّي���ة في تدبي���ر عالم الوجود تج���ري في م�صار 

اإ�صعاد الإن�صان. 

8. الإن�صان موجود قّيم. 

9. يحظى نطاق حياته ووجوده بالوحدة والن�صجام من جهات 

مختلفة. 

10. يتماهى وين�صجم مع العالم الذي حوله. 

والإن�صان يف النظام الفكري لالإمام اخلامنئي املتعلق مبعرفة 

الإن�ص���ان هو خليفة اهلل على الأر�س ينبغ���ي اأن يتحرك يف م�صار 

ُير�ص���ي اهلل ويو�صله اإىل مق���ام القرب الإلهي. ه���ذا الإن�صان له 

كرامة ويحظى مبكانة وقيمة كبريتني. 

يق���ول �صماحته: »لو نظرنا يف الق���راآن ونهج البالغة وغريها 

م���ن الآث���ار الديني���ة، لوجدن���ا بو�ص���وح، اأّن الإ�ص���الم ينظر اإىل 

الإن�ص���ان على اأن���ه املحور الذي يدور حول���ه الوجود وعامل اخللق 

باأ�صره«.)2000/12/2(
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د. معرفة الوالية 

���ا اأح���د املفاهي���م املفتاحّية يف النظ���ام الفكري  الولي���ة اأي�صً

ل�صماحة قائد الثورة الإ�صالمية. الولية تعني الرتباط والتوا�صل 

القوي والحتاد اجلبهوي ملجموعة من النا�س لديهم الفكر نف�صه 

والهدف نف�صه؛ مي�صون ُقُدًما يف طريق واحد وي�صعون ويتحركون 

للو�صول اإىل هدف واحد، ويوؤمنون بالفكر نف�صه والعقيدة نف�صها. 

يق���ول �صماحة الإم���ام اخلامنئي: »الرتاب���ط الولئي الذي يعد 

ظاه���رة �صيا�صية واجتماعية وموقًف���ا م�صريًيا يف احلياة، يتحقق 

باجلهد واحلركة والهجرة والعمل امل�صرتك واملوقف املوّحد. ولهذا 

ل يكون الويل يف النظام الإ�صالمي مبعزل عن الأمة. فالولية تعني 

التالح���م والن�صجام والرتابط، كما تعني يف اأحد اأبعادها املحبة، 

وتعني يف مو�صع اآخر الت���اآزر والتعاون. وهذه املعاين كلها متّثل يف 

الواقع م�صاديق لالرتباط والت�صامن والحتاد والوحدة؛ اأّما املعنى 

احلقيقي فهو الحتاد والتالحم.

اإذا نظرنا اإىل املجتمع الإ�صالمي بهذا املنظار، تتخذ الوحدة 

الجتماعي���ة والوح���دة ال�صيا�صي���ة والوح���دة املعنوي���ة والروحية 

والعملي���ة اأبع���اًدا عميقة تبلور اأمامنا مع���اين الكثري من املعارف 

الإ�صالمي���ة كال�ص���ري باجّتاه مرك���ز عامل الوج���ود، وباجتاه ولية 

اهلل؛ ف���ذرات الوجود كله���ا، �صاءت اأم اأبت، ت���دور يف اإطار ولية 

اهلل. والإن�ص���ان الواع���ي ال���ذي يح�ص���ن الختيار، يخت���ار الولية 

الإلهية وي�صري يف م�صارها، وينال حمبة اهلل وميتلئ بها قلبه.
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نق���اء ع���امل الإ�ص���الم والبيئ���ة الإ�صالمي���ة والأج���واء املعنوية 

الإ�صالمي���ة ناجم عن هذه الولية الإلهي���ة التي ل تختلف اختالًفا 

جوهرًيا عن ولية اهلل يف بعدها ال�صيا�صي؛ فاحلقيقة واحدة. ولهذا 

ا  فاحلكوم���ة يف الإ�صالم حكومة حمبة واإميان واحتاد، وتعني اأي�صً

تكات���ف ال�صعب واحلكومة، وتعني تالح���م �ُصَعب احلكومة بع�صها 

م���ع بع�س، وان�صجام طبقات ال�صعب بع�صه���ا مع بع�س. وهذه هي 

ال�صمات التي متّيز امل�صداق احلقيقي للولية يف هذا العامل املتفّرق 

امل�صتت، وتبنّي الهوية الإ�صالمية لهذا النظام«.)1998/4/16(

هدف الرسالة 

 يف كالم لقائد الث���ورة الإ�صالمية يقول فيه: »كان اأنبياء اهلل 

قادة الب�صر، لأّنهم يعلمون اأمر اهلل ونهيه، ولأّنهم يعرفون طريق 

اإر�ص���اد الب�صر وتربيتهم وتكامله���م. والر�صالة التي هي املن�صب 

ح لهم الربامج وامل�صاري���ع الإلهّية. والإمامة  الأّول للر�ص���ل، تو�صّ

والولية التي هي املن�صب الثاين للر�صل، تعّدهم لإدارة املجتمع؛ 

اأي من�ص���ب قي���ادة املجتم���ع؛ غاي���ة الأم���ر عل���ى نح���و الإمامة؛ 

والولي���ة؛ اأي العالقة العميقة واملتالحمة ب���ني ال�صعب والقائد«.

)1982/9/28(

وكان قد حت���دث �صماحته يف �صباط ع���ام 1973: »ياأتي النبّي 

فيحدث ث���ورة؛ فيزلزل اأ�ص����س املجتمع ويخّربه���ا، ويغرّي هيئته، 

وي�ص���ع اأ�ص�ًصا اأخرى مكان الأ�ص����س القدمية الرجعّية واخلاطئة، 

وه���ذه هي الأ�ص����س الثورّية لالإ�ص���الم؛ والأ�ص����س الثورّية للدين. 
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ي�صع هذه الأ�ص�س، وي�صّكل جمتمًعا جديًدا«.

فم�صوؤولي���ة الأنبي���اء العظ���ام بال�صتلهام م���ن كالم �صماحته 

تتمّثل يف اأمرين: 

1. عر����س المبادئ الثورية والتاأ�صي�س للثورة على اأ�صا�س تلك 

المبادئ. 

2. بناء مجتمع جديد واإحكام اأ�ص�صه. 

يق���ول �صماحته يف املحا�ص���رة نف�صها: »اإذا م���ا اأتى نبّي كبري 

لقوم ما، وجاء باأ�ص���ول واأ�ص�س جديدة، اإّل اأّنه مل ي�صّكل جمتمًعا 

عل���ى اأ�صا����س هذه الأ�ص����س والأ�ص���ول، ومل ينِب جمتمًع���ا بالنحو 

املطلوب، فاإّن ر�صالته تبقى ناق�صة«.

وي�ص���ري يف خطبة ل���ه: »يقول الأنبياء اإن اأردن���ا اإ�صالح الب�صر 

فرًدا ف���رًدا، فاإّن العمر ينق�صي بذل���ك. املجتمع �صرورّي ولزم؛ 

والنظام �صروري؛ ينبغي يف ظّل النظام بناء الب�صر بالنحو الذي 

نريد«.)1974/10/9(

ويقول قائد الثورة الإ�صالمية: »الإمامة تعني حكومة املجتمع 

الإ�صالمي«.)1985/4/12(

ويتابع حديثه قائاًل: اأحد الأمور التي كان الأئّمة R جميًعا، 

ي�صرع���ون به���ا مبج���ّرد انتق���ال الإمام���ة اإليه���م، كان���ت الن�صال 

ال�صيا�ص���ي؛ العمل ال�صيا�صي من اأج���ل ت�صّلم احلكومة. هذا العمل 

ال�صيا�صي هو ك�صائر الن�صاطات والأعمال التي كان يقوم بها اأولئك 

.R الذين يريدون ت�صكيل نظام ما، وهذا ما كان يقوم به الأئّمة
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ويق���ول �صماحت���ه: »اإّن ت�صكي���ل جمتم���ع ما قائم عل���ى اأ�صا�س 

العدال���ة والق�ص���ط هو عم���ل �صيا�صي.. وهذا هو ه���دف الأنبياء. 

لي�س نبّينا فح�صب، بل عي�صى ومو�صى واإبراهيم والأنبياء جميًعا، 

جاءوا لت�صكيل النظام الإ�صالمي«.)2006/8/22(

وقد اأ�ّص�س نبي الإ�صالمP نظاًما يحظى باملمّيزات الآتية: 

امليزة الأوىل: الإميان واملعنوّية 

امليزة الثانية: الق�صط والعدل 

امليزة الثالثة: العلم واملعرفة 

امليزة الرابعة: الإخال�س والأخّوة 

امليزة اخلام�صة: ال�صالح ال�صلوكي والأخالقي 

امليزة ال�صاد�صة: القوة والعزة 

امليزة ال�صابعة: العمل واحلركة والتطور الدائم 

اإلمامة 

وتبًعا لهذه الروؤية ي���رى �صماحة الإمام اخلامنئي اأّن الر�صالة 

ه���ي من�ص���ب الأنبي���اء الأول، والإمام���ة والولية ه���ي من�صبهم 

الث���اين، فقال يف هذا ال�صاأن: »م�صاألة الولية تابعة لبحث النبّوة؛ 

وهي لي�صت اأمًرا منف�ص���اًل عن بحث النبّوة. الولية يف احلقيقة 

ه���ي ا�صتمرار ملبحث النبّوة، ول���و مل تكن الإمامة موجودة لبقيت 

النبّوة ناق�صة«.)1974/10/11(

ا: »بح�صب ت�ص���ّوري، اإّن ا�صتمرار النبّوة على هيئة  وقال اأي�صً
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الإمام���ة، وولدة نهج وخّط با�صم الإمامة من خّط ونهج اآخر هو 

النبّوة، اإمّنا هو لهدفني:

1. تدوين الدين وتبيينه

2. ا�صتمرار خّط النبّوة، وحتقيق اأهداف النبّي ومقا�صده.

ويتابع �صماحته يف املحا�صرة نف�صها حول فل�صفة الإمامة: 

1. ليق���راأ ويفهم الكت���اب و�صّنة النب���ّي P ومنهج���ه واأقواله، 

وين�صجها في عقله؛

2. اأن يطّبقها على احتياجاته؛

3. اأن يبّين الأفكار الأ�صيلة وي�صرحها؛

4. اأن يكون على راأ�س المجتمع الإ�صالمي، ويتابع تلك الحركة 

والم�ص���ار وال�صعي الذي كان يقوم ب���ه الر�صول P من اأجل 

التق���ّدم به���ذا المجتمع واإي�صال���ه اإلى ال�صّم���و والتكامل«.

)�صباط عام 1973(

���ا يف �صي���اق البح���ث عين���ه: »الإم�ص���اك بزمام  ويو�ص���ح اأي�صً

املجتم���ع، والتق���ّدم به وقيادت���ه يف ذلك اخلّط والنه���ج وال�صرية 

 � P نف�صه���ا الت���ي ر�صمه���ا موؤ�ّص����س الث���ورة � اأي الر�ص���ول الأكرم

وحّددها وعّينها من قبل... هي وظيفة الإمام.

���ا ف�صتبقى النبوة  اإذا مل يج���ر تطبي���ق هذه امل�صوؤولي���ات عمليًّ

���ا ومل يت�صّلم الإمام  ناق�ص���ة. فلو بق���ي اجلناح ال�صيا�ص���ي ناق�صً

زم���ام املجتم���ع الإ�صالم���ي ومل يتح���رك نحو اله���دف ف�صي�صوب 

النبوة نق�س. والإمامة بدورها تقوم برت�صيخ هذه احلقيقة«. 
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وميك���ن تف�صري اإمامة الأئمة يف ه���ذا ال�صياق. يقول �صماحته: 

»الإمام���ة ه���ي املعنى الأعلى لقي���ادة املجتمع املن�ص���ود يف مقابل 

اأن���واع القيادات النابعة من النقائ�س وال�صهوات والتكرّب والطمع 

الإن�صاين«.)2002/3/3(

وجن���د يف كت���اب »الإم���ام ال�صادق« وه���و كتاب جم���ع درو�ًصا 

ل�صماحت���ه حول �صرية الإم���ام ال�صادق Q يف عام 1979 واأعيد 

كتابته���ا: »مئات الرواي���ات ال���واردة يف الأب���واب املتنّوعة للكتب 

املختلف���ة، راأت ب�صراح���ة اأّن مفهوم الإم���ام والإمامة يف الثقافة 

ال�صيعّي���ة ه���و الإم�ص���اك بزمام القي���ادة، وقي���ادة �ص���وؤون الأّمة 

الإ�صالمّي���ة، وعّرف���ت اأئّم���ة اأهل البي���ت R باأّنه���م الأ�صحاب 

احلقيقّي���ون للحكومة؛ بحيث ل يبقى ل���دى الباحث املن�صف اأي 

�ص���ّك ب���اأّن اّدعاء اأئّمة اأه���ل البيت لالإمامة، اإ�صاف���ة اإىل املنزلة 

ا،  الفكرّي���ة واملعنوّي���ة، ه���و بالدّق���ة اّدعاء حل���ّق احلكوم���ة اأي�صً

ودعوتهم ال�صاملة اإمّنا كانت يف احلقيقة دعوة للن�صال ال�صيا�صي 

� الع�صكري من اأجل الإم�صاك باحلكم«.

ونق���راأ يف ال�صفحة 78 من كتاب »اأ�صحاب احل�صني Q« وهو 

كتاب ي�صم بني دّفتيه حما�ص���رات الإمام اخلامنئي يف عام 1972 

يف طهران حول الن�صال ال�صيا�صي لالأئمة عليهم ال�صالم ما ياأتي: 

ب من قبل الر�صول  »نحن نعتقد باأّن ذلك ال�صخ�س الذي اختري وُن�صّ

P للحكومة، والذي راأى فيه الر�صول P املوا�صفات الالزمة للحكم 

فاخت���اره له���ذا املن�صب و�صّلمه زم���ام املجتم���ع الإ�صالمي وعّرفه 

بعد يوًما 
ُ
للنا����س واأو�صى باخلالفة اإليه واأمر النا�س بطاعته، واإن اأ
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ع���ن حّقه، ينبغي له اأن ي�صعى للو�صول اإليه؛ ذلك اأّن هذا احلّق مل 

يكن باحلّق الذي ميكنهم اأن يهبوه اإّياه«.

وبع���د وفاة النبي الأكرم �صلوات اهلل عليه اأنيطت هذه الإمامة 

باثن���ي ع�صر اإماًما. يقول �صماحته: »قال ر�صول اهلل P الأئّمة اثنا 

ع�ص���ر اإماًما. وقد وردت يف بع�س الرواي���ات -وروايات كثرية عن 

طريق ال�صيعة- اأ�صماوؤهم و�صفاتهم وخ�صائ�صهم وعالماتهم... 

وه���م بعد اأم���ري املوؤمن���ني Q الإم���ام احل�صن املجتب���ى، وبعده 

الإمام احل�صني بن علي، وبعده علي بن احل�صني، وبعده حمّمد بن 

علي، وبعده جعفر بن حمّمد، وبعده مو�صى بن جعفر، وبعده علّي 

ب���ن مو�صى، وبع���ده حمّمد بن علي، وبعده عل���ّي بن حمّمد، وبعده 

احل�ص���ن بن علّي، وبعده حمّمد بن احل�ص���ن �صلوات اهلل و�صالمه 

عليه���م اأجمعني. ه���وؤلء اأئّمتن���ا. واإمام الزمان م���ازال يف غيبته 

الكربى ونحن بانتظار الفرج وظهوره«.)1973/2(

الحكومة المهدوية 

 يق���ول �صماحته: »نحن اليوم يف حال���ة انتظار الفرج، اأي اإننا 

ننتظ���ر جميء يد قوي���ة تن�صر الع���دل وتق�صي عل���ى غلبة الظلم 

واجلور الت���ي �صحقت الب�صرية كلها تقريًب���ا، وتغرّي اأجواء الظلم 

واجل���ور وتطلق اأن�ص���ام العدل على احلي���اة الإن�صانية حتى ي�صعر 

الب�صر بالعدالة«.

ويقول متابًع���ا: »تاأ�صي�س نظام اجلمهوري���ة الإ�صالمية اإحدى 

مقدمات هذه احلركة التاريخية العظيمة«.)2008/8/17(
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وتقوم احلكومة املهدوّية يف النظام الفكري لالإمام اخلامنئي 

على عّدة اأمور: 

1. اقتالع جذور الظلم والطغيان واإزالتها. 

2. تنامي الفكر العلمي والإ�صالمي للب�صر. 

3. ا�صتخراج جميع الطاقات والثروات الطبيعية و�صائر القوى 

الكامنة لدى الب�صر. 

4. التمحور حول الف�صيلة والأخالق. 

5. بذل الم�صاعي والطاقات في اإعمار العالم. 

6. ت�صّكل نظام اإ�صالمي �صليم اأخالقًيا واقت�صادًيا واجتماعًيا. 

7. الق�صاء على كل ما ي�صاهم في قتل الإن�صان وواأد الف�صائل. 

8. الم�صاواة في ال�صوؤون المالية والقت�صادية. 

ا اأن نهّي���ئ املقّدمات بذلك  يقول �صماحت���ه: »علينا نحن اأي�صً

النحو. علينا اأن ل نهادن الظلم ونتحّرك �صّده بنحو حا�صم، مهما 

كانت طبيعت���ه وم�صدره، علينا اأن نوّجه اجّتاهنا يف اجّتاه اإقامة 

احل���دود الإ�صالمّية.. ينبغي لكّل قوانينن���ا و�صوابطنا احلكومّية 

والدوائر الر�صمّية واملوؤ�ّص�صات التنفيذّية و�صائر اأمورنا اأن ت�صبح 

اإ�صالمّي���ة من حي���ث الظاهر واملحتوى، واأن تق���رتب من الأ�صلمة 

يوًما بعد يوم«.)1980/6/27(

وي���رى �صماحته اأن هذه امل�صوؤولي���ة وقيادة املجتمع تقعان على 

الويل الفقيه يف ع�صر الغيبة الكربى. 
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حكومة الولي الفقيه 

يقول �صماحت���ه: »اإن اأردنا لكّل الطاقات يف املجتمع اأن تعمل، 

واأن يعم���ل اجلمي���ع يف اجّتاه وه���دف واح���د، واأن ل ُتهدر اأّي من 

الطاق���ات، واأن ُي�صتف���اد منه���ا جميًع���ا عل���ى هيئة ق���ّوة تراكمّية 

ت�ص���ّب يف امل�صلح���ة العاّمة للب�صرّية... ف���اإّن ذلك يتطّلب �صلطة 

مركزّية... لها �صرائطها حتًما:

1. اأن تتحّلى بالكثري من الوعي؛

2. اأن تتحّلى بالعزم والإرادة؛

3. اأن ينظر لالأمور بخلفّياتها وبعني الب�صرية؛ 

4. اأن ل يهاب �صيًئا يف طريق اهلل؛

5. اأن ي�صّحي بنف�صه وقت احلاجة.

اإّننا ن�صّمي مثل هذا املوجود... بالإمام؛ الإمام هو ذلك احلاكم 

وال���ويّل املن�صوب يف املجتمع من قبل اهلل... قد يكون هذا الإمام 

معّيًن���ا بال�صم من قبل اهلل تعاىل... وق���د ل ي�صّميه بال�صم، ]بل[ 

يحّدد موا�صفاته... ذلك الفقيه الذي هو نائب الإمام املن�صو�س 

واملن�ص���وب من قب���ل اهلل، هو نف�صه اإم���ام... مل ي�صّم بال�صم؛ بل 

باملوا�صف���ات والعالم���ات. وكّل م���ن حتّلى به���ذه املوا�صفات فهو 

اإمام«.)1974/10/12(

ويقول �صماحته يف ال�صياق ذاته: »تلك الولية نف�صها التي هي 

هلل وقد انتقلت للر�صول الأك���رم، تنتقل يف هذا الع�صر لالإن�صان 

الذي يتحّلى بالطهارة والتقوى املوجبة للعدالة، والذي ل يع�صي 
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ول يظل���م، ول مييل اإىل اأعداء اهلل، واملطيع لأمر اهلل، واملخالف 

لأهواء النف�س واملراقب لنف�صه«.)1988/2/6(

وه���ذه الولية بهذا ال�صكل الذي ُتعر�س فيه هي امتداد لولية 

اهلل والنبي واأئمة الدين. 

يقول �صماحته: »ولي���ة اهلل وولية الأئّمة لي�صتا اثنتني؛ وولية 

الأئّم���ة وولي���ة الر�صول لي�صت���ا �صيئني. هما ولي���ة واحدة. وهذه 

الولي���ة، تعني ذل���ك الرتباط؛ اأي ارتب���اط �صيئني بنحو ل ميكن 

الف�ص���ل بينهما ب�صهولة... هذا الرتب���اط والّت�صال هو ارتباط 

فك���رّي وروحي وعمل���ي. يف هذه الف���روع الثالث���ة، اإذا ما ح�صل 

ارتب���اط بيننا وبني اهلل، بيننا وبني النبّي، بيننا وبني الأئّمة، فاإّن 

الولية تنعقد وحت�صل.

واإذا ج���رى الرتباط بيننا وبني الويل الفقي���ه �صرُت�صى دعائم 

الولي���ة. ولية الفقيه هي ا�صتمرار لولية الأولياء الإلهيني ول يلزم 

لإثباتها وجود دليل نقلي ويكفي فيها الدليل العقلي«.)1982/4/27(

يق���ول قائد الثورة الإ�صالمية وحكيمه���ا: »اإثبات ولية الفقيه، 

مبعن���ى اأّن ولية الفقيه �صرورة يف املجتم���ع الإ�صالمي، ل يحتاج 

اإىل دلي���ل نقلي، مع اأّن الأدّلة النقلّي���ة، اأي القراآن واحلديث توؤّيد 

ا على ولية الفقهاء والعلماء الرّبانّيون؛ لكن، لو  وت�صادق وتدّل اأي�صً

ا اأّي دليل نقلي على ولية علماء الدين يف املجتمع  مل يكن لدينا اأي�صً

الإ�صالم���ي، فاإّن العقل والعتب���ار العقلي يكفي ويدّل عليها؛ ذلك 

ا ل يقبلون باحلكومة الدينّية، ول  اأّن���ه اإذا كان خماطبونا اأ�صخا�صً

ياأخذون تطبيق الأحكام الإ�صالمّية على حممل اجلّد، فاإّن تقدمي 
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الدلي���ل النقلي لي�س كافًيا؛ بل ل بّد من تقدمي دليل اآخر. كما اأّننا 

ل�صن���ا بحاجة، يف مقابل الأ�صخا�س الذين يوؤمنون بوجوب تطبيق 

الأحكام الإلهّية والقوانني الإ�صالمّية يف املجتمع، ويرون باأّن هذا 

م���ن م�صتلزمات الإميان باهلل والإ�ص���الم، اإىل ال�صتدلل بالقراآن 

اأو الرواي���ات من اأجل اإثبات ولية الفقيه؛ لأّن املجتمع الذي يجب 

اأن ُيحك���م بالقوانني الإ�صالمّية، ل بّد حلاكمه من اأن يكون عارًفا 

بهذه القوانني. اإ�صراف الويل الفقيه على جميع املراكز الأ�صا�صّية 

واحل�ّصا�ص���ة يف املجتم���ع الإ�صالم���ي، �ص���رورة يوؤّكده���ا القانون 

الأ�صا�ص���ي، وهذا ل يحتاج اإىل دليل. واإيّن لأعجب من الأ�صخا�س 

الذي���ن ي�صتدّلون من اأجل الرّد على مو�صوع ولية الفقيه. املجتمع 

غ���ري امللت���زم بالقيم الإلهّية يقب���ل اأن يتوىّل زمام���ه اإن�صان عدمي 

الأخ���الق والإمي���ان اأو ممّثل وفّن���ان؛ اأّما املجتم���ع امللتزم بالقيم 

الإلهّية، واملوؤمن بالتوحيد، والنبّوة وال�صريعة الإلهّية، لي�س اأمامه 

�ص���وى اأن يكون عل���ى راأ�صه �صخ�س ع���ارف بال�صريعة الإ�صالمّية، 

ل يرتك���ب املعا�صي، ول يتعّمد اخلط���اأ، ول يظلم، ول يطلب �صيًئا 

لنف�صه، �صفوق على بني الب�صر؛ يتحّلى بالأخالق الإلهّية الفا�صلة، 

ويرّج���ح القي���م اللهّية عل���ى امل�صال���ح ال�صخ�صّي���ة واجلماعّية.
 

يف ه���ذا املجتمع، ينّفذ راأي ال�صعب يف رئي�س اجلمهورّية بوا�صطة 

]اإم�ص���اء[ الويّل الفقيه، وم���ن دون اإنفاذه ل يكون ذلك ال�صخ�س 

رئي�ًص���ا. الفقيه العادل هو يف اأعل���ى املنا�صب التنفيذّية يف البالد 

ويتوىّل زم���ام الأمور. ومن خالل تعيني املمّثلني يف جمل�س �صيانة 

الد�صت���ور، اجلي�س وغريه، يكون للويّل الفقيه ح�صور تاّم ]يف هذه 
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ا، الويّل الفقيه ميّثل كّل  املوؤ�ّص�ص���ات[. ويف ال�صلطة الق�صائّية اأي�صً

�ص���يء من خالل تعي���ني رئي�س املحكم���ة العليا واملّدع���ي العاّم يف 

البالد. وعلي���ه، ففي املجتمع الإ�صالمي، يكون للويّل الفقيه الذي 

ه���و احلاكم من قب���ل اهلل تعاىل على اأ�صا����س املعايري الإ�صالمّية، 

ح�صوره الكام���ل يف ال�صلطة التنفيذّي���ة، والت�صريعّية والق�صائّية. 

وحتًما، �صالحّيات الويّل الفقيه غري منح�صرة يف هذه الأمور، بل 

هي اأعّم واأعلى منها«.)1983/5/20(

ويقول �صماحته: »ولي���ة الفقيه تعني حكومة العارف بالدين؛ 

حكوم���ة علماء الدين العادل���ني... ينبغي لل���ويّل الفقيه اأن يكون 

ا اإملاًم���ا �صديًدا بالقراآن وبالأح���كام الإ�صالمية؛ اأي اأن تكون  ملمًّ

لدي���ه ملكة الفقاهة وميكن���ه اأن يفهم الإ�ص���الم، ويعرف الدين، 

ويكت�ص���ف الأح���كام الإ�صالمّية، ياأن����س بالق���راآن وال�صّنة، ولديه 

القدرة على ا�صتنب���اط الأحكام ال�صرعّي���ة. م�صاًفا اإىل الفقاهة 

ا �صرط اإلزامي  ا الدراية والكفاءة. وهذا اأي�صً والعدالة تلزم اأي�صً

وعقلي. فال�صخ�س الذي ل ميكنه اإدارة عمل ما، ل ميكن تن�صيبه 

���ا. لذا، هذه ال�صروط الثالثة الأ�صا�صّية، اأي الفقاهة، العدالة  وليًّ

والكف���اءة -والكفاءة هنا ت�صمل الكفاية الفكرّية والعملّية- جتعل 

الإن�ص���ان لئًقا وجديًرا ب���اأن يت�صّلم زمام الولي���ة املرتبطة باهلل 

والر�صول«.)1988/2/6(

اإذا اأرادت الأم���ة الإ�صالمي���ة اأن تبقى حية وناجحة وم�صتقرة 

دائًم���ا فعليها اأن حُتكم ارتباطها بالولية وتقّويه. عليها اأن تقوي 

عالقتها بالويل الفقيه. 
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ا الولي���ة على النا�س كالإمام. هو اإمام مل  وللويل الفقيه اأي�صً

يعّينه اهلل ومل ي�ص���ر اإليه ب�صخ�صه. يقول �صماحته: »ذاك الفقيه 

الذي هو نائب لالإمام املن�صو�س، هو نف�صه اإمام؛ غاية الأمر اأّنه 

اإمام مل يعنّي بال�صم؛ بل ال�صفات والعالمات. وكّل من انطبقت 

عليه هذه العالمات ي�صبح اإماًما«.)1974/10/12(

ولالإم���ام ال���ذي يحظ���ى بتل���ك املزاي���ا واخل�صائ����س ثالث 

م�صوؤوليات: 

���ا للدين، ب�صق���ه المعنوي  1. ينبغ���ي اأن يك���ون مج�ّص���ًدا واقعيًّ

والفك���ري والعمل���ي، وفي �صاحة ال�صع���ي والمجاهدة، وفي 

�صاحة الأخالق والتعامل مع الب�صر. 

2. علي���ه اأن يحافظ عل���ى عقيدة التوحي���د والفكر الإ�صالمي 

عب���ر الزمان، واأن يك���ون ركًنا ومالًذا فكرًي���ا للنا�س ممن 

يرغب���ون ف���ي التعرف عل���ى الإ�ص���الم بهيئت���ه ال�صحيحة 

والقوية والدقيقة. 

والمجتم���ع  النظ���ام  لتاأ�صي����س  ي�صع���ى ويج���ّد  اأن  ينبغ���ي   .3

الإ�صالمّيين ويحافظ عليهما. 

هـ. معرفة اإلسالم 

تط���ّرق الإمام اخلامنئ���ي ب�صكل ممنه���ج اإىل اأبحاث »معرفة 

الإ�صالم« وع���ّرف الإ�صالم املحم���دي الأ�صيل للب�صري���ة بال�صكل 

التايل: 



مدخل إلى المنظومة الفكرية لإلمام الخامنئي46

1. املعنوي���ة والعدال���ة والعقالني���ة هي ثالثة مع���امل ومكونات 

رئي�صة لالإ�صالم املحّمدي الأ�صيل. 

2. املْعَلم الآخر لالإ�صالم املحمدي الأ�صيل هو ارتباطه الوثيق 

مب�صالح ال�صعب وم�صريه. 

3. الإ�ص���الم احلقيق���ي هو الت�صليم هلل ع���ز وجل وترك جميع 

اأنواع العبودية لغريه واإخال�س العبودية له. 

4. يلّبي الإ�صالم املحم���دي الأ�صيل �صائر احتياجات الإن�صان 

الفردية والجتماعية للح�صول على ال�صعادة الدنيوية والأخروية. 

5. اإن بعث���ة النبي الأكرم �صل���وات اهلل عليه هي بداية حلركة 

ثوري���ة ا�صتق���رت يف املدين���ة املن���ورة عل���ى هيئة نظ���ام اإ�صالمي 

وا�صتم���رت اإىل عهد الإمام احل�صن املجتبى Q يف اإطار نه�صة 

لن�صر الإ�صالم الأ�صيل. 

6. اإقام���ة النظام العادل يف املجتمع هو اأحد اأهم ثمار تطبيق 

الإ�صالم الأ�صيل عملًيا ونتاًجا له. 

7. اإن الإميان بالعقائد الإ�صالمية يبث الأمل باهلل والثقة بعونه 

يف قلوب الب�صر، والإن�صان بدوره وبامتالكه لهذه النف�صية والروح 

ال�صامية يقاوم �صائر التهدي���دات وال�صعوبات التي يواجهها من 

قبل املت�صلطني وامل�صتكربين. 

8. الإ�ص���الم الأ�صيل هو عامل للوحدة والن�صجام بني اأطياف 

املجتمع ليغدو ج�صًدا واحًدا متحًدا. 

9. الطري���ق للو�ص���ول اإىل الزده���ار والتط���ور وال�صع���ادة هو 



47 النظام الفكري -المعرفي

الإميان بتعاليم الإ�صالم املحمدي الأ�صيل. 

 اإذا اأردنا تبيني الإ�صالم املحمدي الأ�صيل من خالل روؤية الإمام 

اخلامنئ����ي بدقة وعمق فعلينا اأن نتط����رق اإىل اأ�صول الدين وفروعه 

 R والأئمة الثني ع�صر Pواأن نتح����ّدث عن اهلل عز وجّل والنب����ي

والقيام����ة واجلنة والنار؛ اأن نبنّي فروع الدين اأي ال�صالة وال�صيام 

واخلم�����س وال����زكاة واحلج واجله����اد والأمر باملع����روف والنهي عن 

املنكر والتويل والت����ربي. اأن نبني حدود الأح����كام ال�صرعية ون�صرح 

الواجب واحل����رام وامل�صتحب واملكروه واملب����اح، ونحكي عن الكتاب 

وال�صنة وحقيقة القراآن املجي����د، ون�صتفي�س باحلديث عن الأخالق 

واملعنوي����ات وت�صام����ي الإن�صان وتكامله، لكن لي�س م����ن املفرت�س اأن 

يط����ول الكالم يف هذا الكتاب، لذلك �صنوجز ونكتفي باحلديث عن 

كلّيات الإ�صالم املحمدي الأ�صيل. 

يوؤم���ن �صماح���ة الإمام اخلامنئ���ي كما الإم���ام اخلميني } 

بالإ�صالم املحمدي الأ�صيل وقد قال �صماحته: »الإ�صالم املحمدي 

يعن���ي الإ�ص���الم املناه����س للظل���م، والإ�ص���الم الرام���ي لتحقيق 

الع���دل والإ�ص���الم املجاه���د، والإ�ص���الم املنافح ع���ن املحرومني 

والإ�صالم املدافع عن حق���وق احلفاة واملظلومني وامل�صت�صعفني«.

 )2010/6/4(

ي���رى �صماحت���ه اأّن الإ�صالم الأ�صيل كان ه���ّم الإمام اخلميني 

الأول ويعتق���د باأن الث���ورة الإ�صالمية هي تبلور له���ذا الإ�صالم يف 

الع���امل الراهن. يق���ول الإمام اخلامنئي: »يف الث���ورة الإ�صالمّية، 

حّل اإ�صالم الكتاب وال�صّنة مكان اإ�صالم اخلرافة والبدع؛ واإ�صالم 
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اجلهاد وال�صهادة مكان اإ�صالم القعود واخل�صوع والذّلة؛ واإ�صالم 

التعّب���د والتعّقل م���كان اإ�صالم اللتقاط واجله���ل؛ واإ�صالم الدنيا 

والآخرة م���كان اإ�صالم حّب الدنيا اأو اإ�ص���الم الرهبانّية؛ واإ�صالم 

العل���م واملعرفة مكان اإ�صالم التحّجر والغفل���ة؛ واإ�صالم ال�صيا�صة 

والدي���ن مكان اإ�ص���الم التحّلل من القي���ود والالمب���الة؛ واإ�صالم 

القي���ام والعم���ل م���كان اإ�صالم اخلم���ول والربود؛ واإ�ص���الم الفرد 

واملجتم���ع مكان اإ�ص���الم املظاهر وعدم الكرتاث وع���دم التاأثري؛ 

والإ�صالم املنقذ للمحرومني مكان الإ�صالم الذي هو األعوبة باأيدي 

 P الق���وى الك���ربى وال�صلط���ات؛ واخلال�ص���ة الإ�ص���الم املحّمدي

الأ�صيل مكان الإ�صالم الأمريكي«.)1990/5/31(

يق���ول �صماحة الإم���ام اخلامنئ���ي: »لقد كان اله���دف الأعلى 

للدي���ن الإ�صالم���ي حتّق���ق كلم���ة التوحي���د يف احلي���اة الفردّي���ة 

والجتماعّية. وت�صكيل الأّمة الواحدة التي توؤّدي حّق العبودّية هلل 

تعاىل هو الهدف الذي تهّيئ كّل واحدة من العبادات والفرائ�س 

الإ�صالمّية الأر�صّية لتحّققه«.)1991/6/16(

ه���ذا الإ�ص���الم ُيغ�صب ب�ص���دة من عق���دوا اآمالهم عل���ى زوال 

الإ�ص���الم يف اإي���ران ويف �صائر البلدان الإ�صالمي���ة، ولهذا ال�صبب 

يخ�صى الطواغيت والقوى العظمى من الإ�صالم املحمدي الأ�صيل، 

ومل يفّوتوا منذ اليوم الأول لنت�صار الثورة الإ�صالمية حتى اليوم، 

فر�صة للهجوم على الإ�صالم املحمدي الأ�صيل ونظام اجلمهورية 

الإ�صالمية يف اإيران وتوجيه ال�صربات له والإ�صرار به. 

يقول الإمام اخلامنئي: »الإ�صالم الأ�صيل هو الذي يخيف اأمثال 
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»اأب����ي جهل«. لو كان الإ�صالم بحي����ث ل يخافه اأمثال اأبي جهل واأبي 

�صفيان ول يعادونه، لوجب علينا اأن ن�صك يف كونه اإ�صالًما. فالإ�صالم 

الذي ل تعقد الطبقات املحرومة وامل�صت�صعفة الآمال عليه ول حتبه، 

لي�س اإ�صالًم����ا. والإ�صالم الذي ل ي�صتطيع اإحي����اء الآمال امل�صروقة 

واخلامدة لل�صرائح املظلومة يف اأرجاء العامل -ل على م�صتوى بلدنا 

وح�صب- فلت�صّكوا باأّنه دين الإ�صالم«.)1990/3/1(

ذلك الدين هو الإ�صالم العلماين 

يقول الإم���ام اخلامنئي: »الإ�صالم العلم���اين �صبيه امل�صيحية 

العلماني���ة التي تتجه نحو زاوي���ة يف الكني�صة لتكون حبي�صة فيها، 

ف���ال يك���ون له���ا اأي ح�صور يف واق���ع احلياة؛ كذلك ه���و الإ�صالم 

العلم���اين. هناك من يدعو الي���وم اإىل اإ�صالم منزٍو، اإ�صالم لي�س 

ل���ه اأي اهتمام يف حياة النا�س، اإ�صالم يدعو النا�س اإىل عبادة اأو 

اأمر اأو زاوية م�صجد اأو بيت لي�س اإل«.)2015/3/12(

ذلك الدين هو الإ�صالم الأمريكي

يف كالم لالإم���ام اخلامنئي يقول: »الإ�ص���الم الأمريكي يعني 

الإ�ص���الم الذي يقت�صر على ال�صكليات فيبتعد عن التطبيق، وهو 

اإ�صالم عدم الكرتاث مقابل الظلم، ومقابل اجل�صع، والالمبالة 

حي���ال التطاول على حقوق املظلومني، اإّنه اإ�صالم م�صاعدة العتاة 

واملتع�صفني والأقوياء«.)2010/6/4(

 »الإ�صالم الأمريكي اإ�صالم ين�صجم مع الطاغوت، مع ال�صهيونّية؛ 
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وقد ظهر خلدمة اأهداف اأمريكا«.)2014/6/29(

»الإ�ص���الم الأمريكي لي�س ذاك ال���ذي تر�صاه اأمريكا فح�صب. 

ا  كّل �صيٍء خارج نطاق هذا الإ�صالم الأ�صيل: الإ�صالم امللكّي اأي�صً

ا ]اإ�صالم اأمريكي[،  ]اإ�ص���الم اأمريكي[، والإ�صالم اللتقاط���ي اأي�صً

الإ�ص���الم الراأ�صمايل كذل���ك ]اإ�صالم اأمريكي[؛ كذل���ك الإ�صالم 

ا؛ اأنواع الإ�صالم التي تظهر باأ�صكال واألوان خمتلفة  ال�صرتاكي اأي�صً

ول تتوّفر فيها تلك العنا�صر الرئي�صة، كّلها تقع يف مقابل الإ�صالم 

الأ�صيل، وهي يف احلقيقة اإ�صالم اأمريكي«.)2009/9/24(

ويتحدث �صماحته قائاًل: »الإ�صالم يعني بناء نظام اجتماعّي 

وحياة عاّمة لأّمة ما، قائمة على اأ�ص�س متينة ميكنها تاأمني �صعادة 

الدنيا والآخرة لها«.)2000/5/12(

اأمثال اأبي جهل واأب���ي �صفيان يخ�صون هذا الإ�صالم؛ الإ�صالم 

ال���ذي يحي���ي الآم���ال اخلام���دة للطبق���ات املظلوم���ة يف العامل، 

الإ�ص���الم الذي ي���رى اأن ال�صيا�صة ج���زء ل ينف�صل ع���ن الدين، 

ويو�صل الب�صري���ة اإىل اأهدافها الراقية، الإ�صالم الذي يجعل من 

الإن�ص���ان املوؤمن حمّلاًل �صيا�صًيا ويدع���وه للن�صال �صد ال�صتكبار 

العاملي والظاملني. 

الدين والسياسة 

 P وبه����ذه الروؤية نف�صها يقول �صماحته: »يرى الإ�صالم املحّمدي

الأ�صي����ل باأّن ال�صيا�ص����ة جزء من الدين غري قابل����ة لالنفكاك عنه، 

ويدعو امل�صلمني كاّفة اإىل الفهم والعمل ال�صيا�صي«.)2001/1/30(
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والإ�صالم يف النظام الفك���ري لالإمام اخلامنئي هو جمموعة 

م���ن ال�صوؤون احلياتي���ة التي ينبثق عنه���ا ال�صيا�صة واحلكم وهما 

جزء منها، وقد �صعى امل�صلم���ون ونا�صلوا ن�صاًل دوؤوًبا منذ اليوم 

الأول لت�صكي���ل احلكوم���ة الإ�صالمية والنظ���ام ال�صيا�صي. ويقول 

ذلك الع���ارف الكبري واملفكر احلكيم: »َي���رى الإ�صالم اأّن الدنيا 

َقنط���رَة الإن�ص���ان لُبلوغ الكمال، واأّنها مزرع���ة الآِخرة؛ ومن هذه 

الزاوية وهذه الروؤية تكون الدنيا عبارة عن الإن�صان والعامل. واأّن 

حي���اة الب�صر عقله���م وعلمهم، حقوقهم، واجباته���م وتكاليفهم، 

ميادينه���م ال�صيا�صية، واقت�صاد املجتمع���ات وامليادين الرتبوية، 

وَميادي���ن العدالة، ُت�ص���ّكل جمتمعة ميادين احلي���اة. وعليه تكون 

الدنيا امل�صم���ار الأ�صا�صي للتكليف وامل�صوؤولية والر�صالة الدينية. 

لق���د جاء الدين كي ُينّظم اجلهود الإن�صانية ويعمل على ِهدايتها 

يف ه���ذا امليدان الوا�صع واملتنّوع. وعلى هذا التف�صري وهذا الفهم 

للدنيا ل ميكن الف�صل بني الدين والدنيا؛ ول ميكن للدين العثور 

على م�صمار لأداء ر�صالته غري الدنيا«.)2005/6/4(

»م���ن اأكرب مظاهر ال�صرك يف الع�ص���ر الراهن، ف�صل الدنيا 

ع���ن الآخرة، واحلياة املادّية عن العبادة، والدين عن ال�صيا�صة«.

)1989/7/5(

���ا: »عندما تنف�ص���ل ال�صيا�صة عن الدي���ن، فاإّنها  ويق���ول اأي�صً

�صتنف�ص���ل ع���ن الأخ���الق؛ وع���ن املعنوّي���ة... وعندم���ا ينف�صل 

الدين ع���ن ال�صيا�صة، ت�صبح ال�صيا�صة غري اأخالقّية؛ قائمة على 

احل�صابات املادّية والنفعّية كاّفة«.)2009/9/11(
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»عندم���ا تقولون بعدم ف�صل الدين ع���ن ال�صيا�صة، فعلى اأهل 

الدي���ن اأن يكون���وا عارف���ني بال�صيا�ص���ة، وفاهم���ني له���ا، ويكونوا 

فّعال���ني يف الأماكن التي يكون مي���دان العمل فيها �صيا�صيًّا، ]اأّما[ 

يف الأماك���ن الت���ي يك���ون فيها مي���دان العم���ل هو بي���ان الأحكام 

الدينّي���ة املح�صة، فعليهم اأن يبّينوها انطالًقا من وعيهم لالأمور 

والأو�صاع ال�صيا�صّية«.)1997/5/3(

���ا: »بطرح اإمامن���ا العظيم لالإ�صالم  ويتح���دث �صماحته اأي�صً

ال�صيا�صي، اأبطل كّل امل�صاعي الثقافّية وال�صيا�صّية لأعداء الإ�صالم 

طوال الق���رن ون�صف القرن املا�صيني، الذي���ن �صعوا اإىل اإخراج 

ا م���ن �صاحة حياة الجتماعّي���ة، وبطرحهم لنظرّية  الإ�ص���الم كّليًّ

ف�صل الدين عن ال�صيا�صة، ح�صروا التدّين يف القيام بالعبادات 

والأعم���ال الفردّي���ة، وباإخراجهم الإ�صالم من مي���دان ال�صيا�صة 

العامل���ي، جعل���وا البل���دان الإ�صالمّية ميداًنا للنه���ب وهجوماتهم 

ال�صيا�صّية والع�صكرّية«.)1999/2/10(

و. معرفة العالم 

ت�صتم���ل معرفة الع���امل على معرفة عوامل الوج���ود ومن بينها 

عامل اجلربوت وعامل امللكوت وعامل الأفالك وعامل الآخرة.  

ويقوم تدوين القوانني والعالقات الجتماعية وكيفية ارتباط 

الإن�صان بذاته، وباهلل واملجتمع والطبيعة على معرفة العامل. 

ويف النظ���ام الفكري لالإمام اخلامنئي، تتعلق �صائر الظواهر 

يف الع���امل بالقدرة العليا وهي خملوقة ومربوبة لها. هذه القدرة 
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العلي���ا هي اهلل. فمن اأعم���اق الذرة املتناهية يف ال�صغر اإىل قمم 

الأفالك واملجرات والعوامل غري املعروفة جميعها �صنيعته وحتت 

ت�صرفه. فموجودات العامل كلها مقهورة لأمره وم�صرية له، واهلل 

عز وجل مي�صك بزمامها جميًعا خلًقا وا�صتمراًرا حلياتها. 

وقد ج���اء يف ال�صفحة 185 من كت���اب »الفكر الإ�صالمي على 

�صوء القراآن الكرمي«: 

»العامل حقيقة غري م�صتقّل بنف�صه، فهو مل يوجد نف�صه بنف�صه. 

ومل ينت���ج من تلق���اء نف�صه؛ بل اإّن يًدا قديرة هي التي خلقت هذه 

الظواه���ر املختلف���ة، يًدا قديرة ه���ي التي اأوج���دت تلك احلركة 

املفرط���ة يف قلب الذّرة، وخلقت يف اأعل���ى العوامل غري املكت�صفة، 

املجّرات وما يحيط بها من اأ�صياء، والتي ميكن اكت�صاف مليارات 

الأ�صعاف مّما اكت�صفناه اإىل الآن منها«.

كل ع���امل الوجود قد ُخل���ق لهدف خا�س، فل���م يخلق اهلل عز 

وجل العامل عبًثا وهباء. 

ونق���راأ يف الكتاب نف�ص���ه يف ال�صفح���ة 91: »املوؤمن باهلل يقول 

رّبنا! ما خلقت ال�صم���اوات والأر�س ول كّل هذه املوجودات باطاًل 

وعبًث���ا. فاأنت منّزه ع���ن العبث. وعليه، فعل���ّي م�صوؤولّية؛ وعلّي اأن 

اأطوي الطري���ق؛ واإّنني مقابل هذا النظام العجيب املذهل نقطة، 

ا مكان للعمل؛ فاإذا مل اأوؤدِّ العمل  ولدّي يف هذا النظام العجيب اأي�صً

هناك بالنحو ال�صحيح وبالنحو الذي تريده، اأخرب هذا النظام. 

�صبحان���ك فقنا ع���ذاب النار؛ فنار القيامة م���ع اأّنها حقيقّية، هي 

ا«. رمز لنار غ�صب اهلل �صخطه وانتقامه ولتكوين العامل اأي�صً
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ز. علم االجتماع 

عل���م الجتماع هو فرع من العلوم الجتماعية وهو العلم الذي 

يدر�س املجتمع ويحلله. وي�صكل املجتمع جمموعة من اأفراد الب�صر 

مم���ن يرتبطون باأنظمة وقوانني وع���ادات وتقاليد ولغة م�صرتكة 

ويعي�صون مًعا حياة اجتماعية. 

وُي�صتفاد من اآيات الذكر احلكيم اأّن الإن�صان خملوق اجتماعي 

واأن ه���ذه ال�صمة قد ُجبل عليه���ا. وعلى هذا الأ�صا�س ي�صل الدور 

بعد معرفة اهلل ومعرفة الإن�صان ومعرفة الولية، ومعرفة الإ�صالم 

ومعرف���ة العامل اإىل تبيان �صورة املجتم���ع الإ�صالمي املنا�صب يف 

النظام الفكري لالإمام اخلامنئي. 

ي���رى الإم���ام اخلامنئ���ي اأن �صناع���ة الإن�ص���ان واملجتمع اأحد 

الأه���داف الإ�صالمية العليا ويوؤمن باأن اإح���دى الر�صالت العامة 

لالأنبياء هي الهتمام ب�صالمة املجتمع. 

يقول �صماحت���ه: »بح�صب العقيدة الإ�صالمّي���ة، جميع الأنبياء 

جاءوا ليوؤ�ّص�صوا جمتمًعا على اأ�صا�س القيم الإلهّية؛ اأي ليوؤّثروا يف 

واقع حياة النا�س... ه���ذا البعد هو بعد اأ�صلي واأ�صا�صي يف حياة 

ر�صول الإ�صالم، الذي هو مظهر قدرة اهلل يف الأر�س وبني النا�س، 

ومظهر احلاكمّية والولية الإلهّية بينهم«.)1992/6/20(

وعندم���ا يوؤ�ّص����س املجتمع عل���ى اأ�صا����س روؤية النب���ي والإمام 

وال���ويل، يغدو توجهها نح���و املبادئ واملع���ارف الدينية. وي�صبح 

الب�ص���ر موؤمنني بالآخ���رة وراغبني يف حتقيق الأه���داف الإلهية. 
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ومي�صي املجتمع جمتمًعا اإ�صالمًيا. 

وجن���د يف ال�صفح���ة 11 م���ن بح���ث »الولية« وه���ي ق�صم من 

كت���اب »الفك���ر الإ�صالمي عل���ى �صوء الق���راآن الكرمي« م���ا ياأتي: 

»املجتم���ع الإ�صالمي هو ذلك املجتمع ال���ذي يحكمه اهلل، قوانني 

ذلك املجتم���ع هي قوانني اإلهّية؛ واحلدود الإلهّية مقامة يف ذلك 

ب فيه. يف الهرم الجتماعي،  املجتمع، اهلل هو الذي يعزل وين�صّ

اإذا افرت�صنا املجتمع بنحو هرمي، كما هو �صائد ومعمول به لدى 

ع���دد من علم���اء الجتماع، يك���ون اهلل يف راأ�س اله���رم، ومن ثّم 

ياأتي يف الأ�صفل كّل النا�س؛ دين اهلل هو الذي يوجد الت�صكيالت؛ 

والقوان���ني ال�صوابط الإلهّية ه���ي التي توؤ�ّص�س للح���رب وال�صلم؛ 

ودي���ن اهلل ه���و الذي يح���ّدد الرواب���ط والعالق���ات الجتماعّية، 

القت�ص���اد، احلكوم���ة، احلقوق، وكّل �ص���ي، ويجريها. ودين اهلل 

يتابع هذا القانون. هذا هو املجتمع الإ�صالمي«.

ويت�ص���ف املجتمع الإ�صالمي يف النظ���ام الفكري لقائد الثورة 

الإ�صالمية واملفكر الثوري الإ�صالمي بالأمور الآتية:  

1. قائم على الروؤية التوحيدية. 

2. يتمحور حول الإمامة. 

3. يتمحور حول الهداية. 

4. يتمحور حول العدالة. 

5. يتمحور حول الثقافة. 

6. ينزع نحو املعنويات. 
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7. يتمحور حول الأخالق. 

8. يوؤمن مببداأ اجلهاد والن�صال. 

9. يتمحور حول النا�س. 

10. ينزع نحو الكمال. 

11. ينزع نحو التخ�ص�س. 

12. يحرتم القانون ويعتمده. 

13. يوؤ�ص�س لإدارة عادلة. 

14. متقارب يف الفكر والعمل. 

اإن ال�صرتاتيجي���ة الأه���م لتحقي���ق هذا املجتمع ه���ي تاأ�صي�س 

احلكومة الإ�صالمية. 

يقول الإمام اخلامنئي: 

»اأ�صا����س النظ���ام الإ�صالم���ي ه���و اإطاع���ة اهلل. ولإطاعة اهلل 

مرات���ب عدّة، الأوىل هي الطاعة املوردّية. يف موارد، ياأمرنا اهلل 

تعاىل ب���اأن نقوم بالعمل الفالين...؛ كاأن يق���ول اأقيموا ال�صالة؛ 

اأو عل���ى �صبيل املث���ال اأّدوا ال�صدقة والزكاة و�صائ���ر الأمور. هذا 

ن���وع من اأنواع الطاع���ة... الأهّم من هذه الطاع���ة اإطاعة النهج 

واخل���ّط واّتباعهم���ا؛ اأي اخلّط والنه���ج وخريط���ة الطريق التي 

يحّددها اهلل حلياتنا. ينبغ���ي جلماعة من النا�س اأن تطيع وتّتبع 

هذا اخلّط لتتحّقق هذه اخلّطة. ول تتحّقق هذه اخلّطة بالأعمال 

الفردّية... ]بل[ نحتاج اإىل عمل جماعي لكي تتحّقق هذه اخلّطة 

الإلهّية والهند�صة الإلهّية لأو�ص���اع املجتمع الإ�صالمي. لنفرت�س 
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اأّن امل�صلمني يف مّكة كانوا يقومون باأعمالهم وواجباتهم الفردّية؛ 

اإّل اأّن املجتم���ع الإ�صالمي يف مّكة خمتلف عن املجتمع الإ�صالمي 

يف املدين���ة الت���ي ت�صّكل���ت فيها احلكوم���ة الإ�صالمّي���ة. لقد ُوجد 

�ص���يء جديد، وحت���ّرك اأعلى من احلركات الفردّي���ة واأرقى منها 

وه���و اأمر لزم. واإذا م���ا حتّقق، فعندها... ت�صب���ح احلياة حياة 

جّيدة؛ و�صعيدة وطّيبة، و�صترتّتب عليها الآثار والربكات والنتائج 

املرجّوة من طاعة اهلل تعاىل«.)2009/4/26(





الفصل الثاني

النظام القيمي





النظ���ام القيم���ي يف الإ�صالم هو جمموع���ة منظمة من القيم 

الإ�صالمي���ة يف جمالت متنوعة. ويف ه���ذا النظام يجري البحث 

يف التعالي���م الأخالقية والرتبوية واملعنوي���ة والعبادية. وتعّد هذه 

التعالي���م ج���زًءا مهًما م���ن املنظومة الفكرية لالإم���ام اخلامنئي 

النُّظ���م الفكري���ة املعرفي���ة املوؤث���رة يف النظ���ام  اإىل  امل�صتن���دة 

الجتماعي. 

ألف. األخالق 

يق���ول الإمام اخلامنئي: »ماذا نعن���ي بالأخالق؟ نعني احللم 

والتحّم���ل، ال�ص���رب واملقاوم���ة، ال�ص���دق وال�صف���اء، ال�صجاع���ة 

والت�صحية، الطهارة والعّفة«.)2014/11/27(

ا: »الأخالق الإن�صانية لكل اإن�صان هي روح تدّينه.  ويق���ول اأي�صً

اإمن���ا بعثت لأمتم مكارم الأخالق. وهذه هي مكارم الأخالق، اأن 

ا  يك���ون الإن�صان �صب���وًرا، متيًنا، من�صًف���ا، ذا نف�صّية قومية، خرّيً

���ا، دوؤوًبا. جميع  للنا�س، خدوًما، م���ن اأهل العمل، مبدًعا، طليعيًّ

هذه الأمور من الأخالق الإ�صالمية«.)2014/1/7(

»الأخالق هي الهواء الّلطيف الذي اإن توّفر يف املجتمع الب�صري 

تكن  اإذا مل  �صليمة.  با�صتن�صاقه حياًة  يحيوا  اأن  النا�س  ا�صتطاع 

2
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هنالك اأخالق واإذا �صاد انعدام اخللق، و�صاد احلر�س، واأهواء 

النف�س، واجلهل، وحب الدنيا، وال�صغائن ال�صخ�صّية، واحل�صد، 

الأخالقّية،  الرذائل  هذه  تتف�ّصى  حني  الظن؛  و�صوء  والبخل، 

القدرة  الإن�صان  وت�صلب  الأج��واء،  وت�صيق  �صعبة  احلياة  ت�صبح 

مواطن  يف  الكرمي  القراآن  يقول  هنا  من  ال�صليم.  التنف�س  على 

هي  والتزكية   
1
{ ةاَ الِْحْكماَ واَ الِْكتاَاباَ  لُِّمُهُم  يُعاَ واَ كِّيِهْم  {يُزاَ ع��ّدة 

الرتبية الأخالقّية وهي مقّدمة على التعليم«.)2009/7/20(

»اإنَّ املجتم���ع ال���ذي ل يتحّل���ى اأف���راده بالأخ���الق احل�صنة، ل 

ميكن له بلوغ الأهداف ال�صامي���ة لبعثة الر�صول P؛ لأنَّ الأخالق 

احل�صنة هي التي تو�صل الإن�صان اإىل املقامات الإن�صانية العالية، 

ول يقت�ص���ر معن���ى هذه الأخالق على اإظهاره���ا عند التعامل مع 

النا�س وح�صب، بل يتعدى اإىل تنمية ال�صفات احل�صنة والأخالق 

الفا�صل���ة يف قلوبن���ا واأرواحنا وترجمتها على م�صت���وى اأعمالنا«.

  )2006/3/26(

وق���ال قائد الث���ورة الإ�صالمي���ة: »فنحن حت���ى اإذا َبَلغنا ذروة 

الرف���اه القت�ص���ادي، وك�صبنا اأ�صعاف ما نح���ن عليه من اقتدار 

وجمد �صيا�ص���ي، لكن اأخ���الق النا�س مل تكن اأخالًق���ا اإ�صالمية، 

ومل نك���ن نتحلى بال�صرب واحللم والتفاوؤل وح�صن الظن، فعندئذ 

�صينهار العم���ل من اأ�صا�صه. فاأ�صا�س الأم���ور الأخالق. وهذا كلُه 

مقدمة لالأخالق احل�صنة »ُبعث���ُت لأمتم مكارم الأخالق«. وغاية 

احلكوم���ة الإ�صالمية اأن يرتبى النا�س يف هذه الأجواء؛ لتت�صامى 

1 - سورة آل عمران، اآلية 164، سورة الجمعة، اآلية 2.
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اأخالقهم وليكونوا اأكرث قرًبا من اهلل، ولتبنى نياتهم على القربة 

هلل تعاىل«.)1998/4/22(

فالأخ���الق هي اجل���زء القيمي وال�صلوكي الأه���م يف كل نظام 

ا يف نظامه  مع���ريف واجتماعي. وق���د ركز الإمام اخلامنئ���ي اأي�صً

الفكري على عن�صر الأخالق، وهو يرى اأن املجتمع والفرد ي�صالن 

اإىل الكم���ال م���ن خالل الأخ���الق وتنمي���ة ال�صف���ات واخل�صال 

الفا�صلة يف القلب والنف�س وانعكا�صها يف العمل. ف�صماحته يوؤمن 

بالأخ���الق يف اأبعاده���ا الفردية والعام���ة والجتماعية واحلياتية 

وقد قال: »الأخالق تفوق العمل اأهمية«.)2009/9/20(

وا�صتن���اًدا اإىل الروؤي���ة عينها يقول �صماحت���ه: »اإن اجلمهورية 

الإ�صالمي���ة الي���وم بحاجة ما�ص���ة اإىل اأن ن�صعى نح���ن امل�صوؤولني 

بالدرج���ة الأوىل، ثم اأفراد ال�صعب ب�صكل دقيق ومنتظم ومرتب، 

لإح���داث حتول يف وجودن���ا وقلوبنا باجتاه الأه���داف الأخالقية 

لالإ�صالم«.)1998/10/18(

»كان ر�ص���ول الإ�ص���الم P يغم���ر الأجواء بالقي���م الإ�صالمية، 

وذل���ك حت���ى ت�صيع هذه القي���م والأخ���الق الإ�صالمي���ة متاًما يف 

املجتم���ع وت�صبح خمتلط���ة وممزوجة باأرواح النا����س واأفكارهم 

وحياتهم«.)1998/10/20(

وتو�صيته للجامعيني الداعية لالرتباط بعلماء الدين ومعلمي 

الأخالق ت�صب يف هذا ال�صياق.)1998/10/19 (

وله���ذا ال�صبب يطلب م���ن حجة الإ�ص���الم وامل�صلمني حممدي 

عراقي تنمية الأخالق الإ�صالمية لدى احلر�س الثوري بالتنا�صب 
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م���ع مفاهي���م الإيثار والدف���اع املخل����س عن الإ�ص���الم املحمدي 

الأ�صيل.)1989/10/26(

ومل���ا كان �صماحته يوؤمن بالدور امله���م واخلطري لعلماء الدين 

يف احلفاظ على الأخالق الدينية واإ�صاعتها، نراه دائًما يو�صيهم 

بالتهذي���ب الأخالقي، ويلّطف قلوب طالب���ه واأرواحهم يف بداية 

كل در����س م���ن درو�ص���ه يف البحث اخل���ارج يف الفق���ه، باملفاهيم 

الأخالقية لريتقوا بدورهم باأخالق املجتمع بعد تهذيب اأنف�صهم 

وتربيتها. 

ف�صماحته يقدم التو�صيات الأخالقية لعوام املجتمع وخوا�صه، 

ولالأفراد واجلماعات املختلفة، ن�صري هنا اإىل بع�صها: 

التقوى

التق���وى هي اأن يراقب الإن�صان اأعمال���ه و�صلوكه وي�صاأل نف�صه 

ه���ل العمل الذي يق���وم به يتطابق مع ر�ص���ا اهلل والأوامر الإلهية 

اأم ل؟ وت�صّمى هذه احل���ال املراقبة والمتناع وكون الإن�صان على 

حذر بالتقوى. 

يقول �صماحته: »والتقوى تعني: مراقبة النف�س، فعلى العبد اأن 

يراقب نف�صه دائًما، فرياقب اأعماله و�صلوكّياته، اأي يراقب عينه 

ول�صان���ه و�صمعه وي���ده، كما عليه اأن يراقب قلب���ه؛ حتى ل تتغلغل 

اخل�صال احليوانية الدنيئة فيه، ول مييل اإىل الهوى، ول ينجذب 

اإىل املظاه���ر الت���ي توؤدي ب���ه اإىل الهاوي���ة، ول ي�صمر احل�صد ول 

يريد ال�صّر لغريه، واأن ل ي�صمح للو�صاو�س اأن تنفذ يف قلبه، وعليه 
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اأن يجع���ل م���ن قلب���ه م�صرًحا للف�صائ���ل وذكر اهلل وح���ّب اأوليائه 

وعب���اده، واأن يراعي التقوى يف الفك���ر والعقل؛ باأن ي�صون العقل 

من النحراف والوقوع يف الأخطاء واملزالق، واإنقاذه من اجلمود، 

وتوظي���ف الذكاء يف �صوؤون احلي���اة، وعليه فاإن املراقبة امل�صتمرة 

للجوارح والقلب والفكر والعقل، من التقوى«.)2005/8/19(

»التق���وى تعني مراقبة النف�س من اأج���ل ال�صري على ال�صراط 

الإلهّي امل�صتقيم، وحت�صيل العلم واملعرفة والب�صرية، والتحّرك 

على اأ�صا�س العلم واملعرفة والب�صرية«.)2011/8/31(

»التق���وى هي اأن نراقب كالمنا واأعمالنا، اأن نراقب توجهاتنا 

و�صلوكنا«.)2011/6/30(

»التقوى تعني حال املراقبة امل�صتمرة التي توؤدي بالإن�صان اإىل 

عدم �صل���وك ال�صبل امللتوية وعدم الوق���وع يف الأرا�صي ال�صائكة. 

والتق���وى يف احلقيق���ة هي جو�صن، وه���ي درع تق���ي الإن�صان من 

�صرر ال�صهام امل�صمومة، وت�صونه من ال�صربات املعنوية املهلكة، 

ول يتلخ����س ه���ذا بالطبع يف امل�صائ���ل املعنوية.. بل ت���رتك اآثاًرا 

ا، وهذه ه���ي التقوى  بالغ���ة الأهمي���ة يف ال�ص���وؤون الدنيوي���ة اأي�صً

ال�صخ�صية«.)2011/6/23(

وقال �صماحته: »الطريق الوحي���د للنجاة هو التزّود بالتقوى، 

ومراقبة الإن�صان لنف�صه. قد يفلت الزمام اأحياًنا من يده فريتكب 

بع����س الذنوب، فاملهم اأن تراقبوا اأنف�صكم وتقّرروا اأن ل ترتكبوا 

مع�صيًة بعد الآن، هذه هي روح التقوى«.)1994/2/18(

ويق���ول القائد املفدى والعارف: »التق���وى هي مفتاح ال�صعادة 
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الدنيوّي���ة والأخروّي���ة. الب�صرّية التي تئن م���ن �صعوبات ال�صاللة 

واآلمه���ا عل���ى ال�صعي���د الف���ردي والجتماع���ي، تعاق���ب ج���ّراء 

ابتعادها ع���ن التقوى، وعدم التفاتها اإىل ذل���ك، ونتيجة غرقها 

يف وح���ل �صهواتها... فاألزموا اأنف�صكم التق���وى الإلهية. ول �صّيما 

م���ن كانت م�صوؤوليّته ج�صيمة وحمله اأثق���ل، فهو بحاجة اأكرث اإىل 

التق���وى... اإذا جعلنا من التقوى منهًجا لن���ا، واهلل فلن ت�صتطيع 

اأعت���ى القوى املادّي���ة اأن حترفنا ع���ن ال�ص���راط امل�صتقيم الذي 

نطويه قيد اأمنلة«.)1990/12/22(

ويف النظام الفكري لالإمام اخلامنئي ثمة فروع للتقوى ن�صري 

اإليها هنا: 

اأ- التق���وى الفردي���ة: وهي اأن يبق���ى الإن�ص���ان مراقًبا لنف�صه 

دائًما. 

ب- التق���وى الجماعي���ة: ينبغي للجماع���ات اأن تراقب نف�صها 

والمجموعات التي تنتمي اإليها. 

ج- التق���وى الجتماعية: اأن يكون التعامل مع ال�صعب مترافًقا 

مع الإن�صاف والخ�صية من اهلل والأمانة وال�صدق. 

د- التق���وى الوطنية: اأن يقوي ال�صعب نف�صه من الداخل، واأن 

يحافظ على اإيمانه وثقافته. 

ه����- التق���وى ال�صيا�صي���ة: اأن ي�صع���ى كل من يعم���ل في الحقل 

ب�ص���دق  ال�صيا�صي���ة  الق�صاي���ا  م���ع  للتعاط���ي  ال�صيا�ص���ي 

واإخال�س. 
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و- التق���وى القت�صادي���ة: اأن يخت���ار كل ف���رد الطريق الأمثل 

لتم�صية حياته واإعمار بيئته، واأن يمتنع عن غ�صب ما لي�س 

له، وعن اأكل المال الحرام والتطاول على اأموال الآخرين. 

يقول �صماحت���ه: »ولتعّدوا التقوى يف الأمور املالّية، ويف الأمور 

املتعّلقة بال�صرف، ويف امل�صائل ال�صخ�صّية، ويف ال�صوؤون ال�صيا�صّية، 

ا«.)1990/5/23( ا يف �صوؤون العمل، اأمًرا مهمًّ وخ�صو�صً

ون�صري هنا اإىل الآثار والفوائد املرتتبة على التقوى يف النظام 

الفكري لالإمام اخلامنئي: 

اآلثار والفوائد الدنيوية للتقوى 

1. لو كان فرد ما اأو �صعب ما على قدر من التقوى ف�صتاأتيه جميع 

خيرات الدني���ا والآخرة .. المجتمع الذي يختار ال�صراط 

ا ف�صيحظى بالنعم  الإلهي م�صاًرا له ويم�صي فيه بدقة اأي�صً

ا و�صيهبه  الإلهي���ة في الدنيا. ويك�صب العزة في الدنيا اأي�صً

اهلل العل���م والمعرفة في الأم���ور الدنيوية. و�صتغدو الحياة 

ف���ي ذلك المجتم���ع حي���اة �صليمة ومليئ���ة بالمحب���ة ويعّم 

التعاون اأطيافها. )1990/3/30( 

2. اأح���د الآث���ار المترتبة عل���ى التقوى مبارك���ة اهلل لأعمالنا. 

 )2014/7/7(

3. اإذا قام���ت اأمة بعمل �صال���ح وترافق هذا العمل مع الإيمان 

والتق���وى تحدي���ًدا ف�صتتاأّم���ن حياته���ا ودنياه���ا وعزته���ا 

وا�صتقاللها. )1997/9/17( 
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4. التق���وى ُتدير الحياة ف���ي هذا العال���م ... وانعدام التقوى 

ي���وؤدي اإل���ى غفل���ة الإن�ص���ان الت���ي ُت�صقط���ه ف���ي المهلكة. 

 )1997/9/17(

5. اإذا توافرت التقوى، فلن ُيحرم الفرد اأو الجماعة اأو ال�صعب 

من الهداية الإلهية والفرج الإلهي بتاًتا )2004/1/14( 

6. اإن ُوّفق النا�س للعي�س على هذه ال�صاكلة )بالتقوى( ف�صتغدو 

حياته���م اأف�ص���ل واأح�صن مّم���ا ترونه من ازده���ار الحياة 

ل���دى ال�صعوب في الزم���ن المعا�صر والتاري���خ المن�صرم. 

 )1999/8/30(

���ا وكيًفا كان ن�صرنا  7. كلم���ا زادت ن�صبة التقوى في اأّمتنا كمًّ

ونجاحنا اأ�صرع واأكبر. )1991/2/8( 

8. التقوى تجعل نداءكم وخطابكم �صائًغا وعذًبا لدى ال�صعوب 

المظلومة. )1991/2/8( 

9. اإن الحرك���ة التقوائي���ة له���ذا ال�صع���ب وف���ي ه���ذا البل���د 

�صتوف���ر له الكثي���ر من الرقي والزدهار م���ا يذهل العالم. 

)1990/5/23(

10. الإيم���ان والتقوى تفتح الط���رق الطبيعية، وتحل الم�صاكل 

الطبيعية والم�صاكل العالمية وتزيل الأخطار وتوجد الكثير 

من النفراجات. )1999/8/24( 

11. تقّدم التقوى �ُصب���ل النجاة في جميع الطرق المو�صدة ول 

�صيما ما يتعلق منها بالم�صاكل الجتماعية. )1999/12/25(
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12. اإذا التزمن���ا بالتق���وى، ف���اإن اأعمالن���ا �صت���وؤّدى بالنح���و 

ال�صحي���ح وال�صائب و�صتم�صي ُقُدًم���ا بعيًدا عن ال�صوائب 

والخت���اللت الناجمة عن الف�ص���اد الطارئ على اأي عمل، 

و�صتحقق النتائ���ج المطلوبة. والتقوى ت���وؤدي اإلى اأن نفهم 

جيًدا، ونتحدث ونعمل بالنحو ال�صحيح. )2011/11/2( 

13. اإذا كانت الأمة الإ�صالمية على َقَدر من التقوى ف�صيمكنها 

الم�ص���ي في اأ�صعب الم�ص���ارات. و�صُتذّلل اأمامها الم�صاكل 

ولن ت�صت�صلم الأمة في مواجهتها. )2005/8/19( 

14. �صيم���د اهلل ع���ز وج���ل الأمة الت���ي تراعي جان���ب التقوى 

بالعون في جميع المراحل. )2011/2/4( 

اآلثار والفوائد األخروية للتقوى  

1. اإن ا�صتط���اع الإن�ص���ان اأن يتحّلى بروح التق���وى في باطنه، 

ف�صتك���ون النتيج���ة ذل���ك اأن���ه �صيبق���ى �صالًم���ا غانًما في 

المتحانات الإلهية. )1994/2/18( 

2. ت���وؤدي التق���وى اأن يجعل اهلل لقلوبك���م وحياتكم وطريقكم 

نوًرا ت�صتطيعون الم�صي به وعلى �صوئه )1990/3/30( 

3. التقوى والمراقبة تهديان قلب الإن�صان وتر�ّصخ اإيمانه اأكثر 

فاأكثر. )1999/7/26( 

4. اإن اّتقيت���م ... ف���اإن اهلل �صيهبك���م الهداي���ة والنور والفرج 

والرزق وال�صعادة الدنيوية والأخروية )2002/3/26( 
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5. التقوى هي زاد الإن�صان لعالم الآخرة. )1999/1/8( 

6. التقوى هي اأم الف�صائل باأنواعها ... والدنيا والآخرة تحت 

ظالل التقوى )2005/8/19(

7. التق���وى مرك���ب يو�صلن���ا اإل���ى المن���ازل العلي���ا... فالعلم 

والهداي���ة والرحمة الإلهي���ة تعطى لالإن�ص���ان من قبل اهلل 

عّز وجل اإثر التقوى. والأ�صمى من جميع ذلك هو الفالح. 

فالفالح يتاأتى نتيجة للتقوى)2004/11/14(.

ترك المعاصي 

  البتع���اد عن املعا�صي وتركها هو الأ�صا�س يف القرب من اهلل 

عز وج���ل. والقيام بامل�صتحب���ات والنوافل والتو�ص���ل والدعاء هو 

الف���رع. اأ�صل الق�صي���ة اأن ميتنع الإن�صان عن �ص���دور الذنب منه 

والأمر املخالف لل�صرع. 

يق���ول الإم���ام اخلامنئ���ي: »اإّن الذنب مينع الإن�ص���ان من بلوغ 

�صاحل بحر املغفرة الإلهية العظيم وال�صتفادة منه. الذنب مينعنا 

من التوّجه حال الدعاء، ومينعنا من بناء ذواتنا واإ�صالحها. لذا 

علينا اأن نبذل اجلهد لالبتعاد عن الذنب«.)1990/4/7(

ويقول يف اخلطاب نف�ص���ه: »اإذا ابتعدنا عن الذنوب، فعندئذ 

ي�صب���ح الع���روج والتحلي���ق يف ملكوت ال�صم���اوات اأم���ًرا ممكًنا، 

و�صيتمك���ن الإن�ص���ان م���ن حتقيق ال�ص���ري املعن���وي والإلهي وذلك 

التحليق املن�صود«.

لكنن���ا اإن مل نرتك املعا�صي ف�صن�صقط م���ن مراتب الإن�صانية 
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العالي���ة، ونقرتب من احليوانات واجلم���ادات، ونف�صل يف الكثري 

من �صاحات العمل والن�صاط الب�صري. 

يقول الإمام اخلامنئي: »انظروا اإىل هذه الذنوب التي يقرتفها 

الإن�صان، وهذه املخالفات، والأعمال الناجمة عن الن�صياق وراء 

ال�صه���وات وحب الدنيا والطمع واحلر�س على مال الدنيا والتعلق 

باملنا�ص���ب الدنيوية، وبخل املرء مب���ا يف يده من الأموال، اإ�صافة 

اإىل �صف���ات احل�صد والغ�صب، تالحظ���ون اأنها ترتك يف الإن�صان 

اأثري���ن حتًما؛ اأحدهما: تاأثري معنوي ي�صق���ط من الروح �صفائها 

ونقائها، ويطفئ فيه���ا وهج النور، فيخبو يف الإن�صان ذلك البعد 

املعنوي، وُيغلق بوجهه �صبيل الرحمة الإلهية.

التاأث���ري الآخ���ر ي���ربز يف مي���دان الن�ص���اط الجتماعي، حيث 

تتطلب حرك���ة احلياة اجلد واحلزم و�صالبة الإرادة؛ وهنا تكون 

الذن���وب عائًق���ا اأمام املرء، ف���اإذا افتقد العنا�ص���ر الأخرى التي 

تعّو�س عن هذا ال�صعف، يكتب له الف�صل«.)1997/1/17( 

ا: »واحد من الآثار اأن الإن�صان اإذا ما ابُتلي  يق���ول �صماحته اأي�صً

ر يف حلظة مف�صلية ح�صا�صة. يقول تعاىل يف  بذنٍب، قد يزّل ويق�صّ

ُهُم  ا ��ْسَتَزَلّ َ ْمَعاِن �إَِنّ ْو� ِمنُكْم َيْوَم �ْلَتَقى �جْلَ ِذيَن َتَوَلّ كتابه: {�إَِنّ �َلّ

حد، اأولئك الذين مل 
ُ
ْيَطاُن ِبَبْع�ِس َما َك�َسُبو�}، ففي معركة اأ �ل�َسّ

يتمّكن���وا من ال�صرب والثبات، وهفت قلوبهم لكت�صاب الغنائم اإىل 

درجة تغافلوا فيها عن املهمة اخلطرية امللقاة على عاتقهم، وحّولوا 

ْيَطاُن ِبَبْع�ِس َما  ُهُم �ل�َسّ النت�صار يف احلرب اإىل هزمية، {��ْسَتَزَلّ

َك�َسُبو�}، واأوقعتهم يف هذه الورطة خطايا كانوا قد اقرتفوها من 
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قبل، وها هي تظهر الآن. هذه مرحلة؛ اأي اإن ذنوبنا توؤدي اإىل عدم 

متّكننا من ال�صرب واملقاومة يف حلظة مف�صلية ح�صا�صة. 

التي قد  اأن اخلطيئة  املرحلة الأعلى والأ�صواأ من الأوىل، هي 

قلوبنا عن  تختلف  واأن  بالنفاق،  ُن�صاب  اأن  اإىل  ت��وؤدي  نقرتفها، 

ْوناَُه  ياَلْقاَ ياَْوِم  إِلاَ  اقًا ِف قُلُوِبِهْم  نِفاَ باَُهْم  األ�صتنا. يقول تعاىل: {فاَأاَْعقاَ

، فاأولئك الذين مل يفوا مبا عاهدوا 
1
ُدوُه} عاَ ا واَ ِباَا أاَْخلاَُفوا الله ماَ

اقًا  باَُهْم نِفاَ اهلل، ومل يلتزموا مبا وعدوه، �صيكون م�صريهم: {فاَأاَْعقاَ

ِف قُلُوِبِهْم}.

واملرحل���ة الأعل���ى والأخط���ر من ذل���ك، هي اأن ت���وؤدي ذنوبنا 

وخطايان���ا وانحرافاتنا اأحياًن���ا - ل �صمح اهلل - اإىل تكذيبنا مبا 

بُوا ِبآياَاِت  اُؤوا الّسوأاَى أاَن كاَذَّ اِقباَةاَ الَِّذيناَ أاَساَ اأنزل اهلل. {ثُمَّ كاَاناَ عاَ

الله}.)2016/6/14(

اإىل عدم قدرتنا على مقاومة  املع�صية  »توؤّدي  ا:  اأي�صً ويقول 

اأعدائنا الأ�صّداء -من اجلن والأن�س-: {إّن الذين تولّوا منكم 

 ،
2
يوم التقى الجمعان إمنّا استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا}

السوأى  الذين أساؤوا  اآية كرمية اأخرى: {ثّم كان عاقبة  اأو يف 

اإىل  ب�صاحبه  ي��وؤّدي  الطالح  فالعمل   .
3
الله} بآيات  كّذبوا  أن 

ا«. عدم ال�صتقامة يف ال�صاحة ويوؤّدي اإىل تغيري املعتقدات اأي�صً

)2011/6/13(

1- سورة التوبة اآلية 77.

2- سورة آل عمران اآلية 155. 

3- سورة الروم اآلية 10.
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التوبة 

ولالنعتاق من املعا�ص���ي والنفاق، ولرت�صيخ العقائد واملقاومة 

يف �صاحة الن�صال �صد الأعداء الداخلّيني واخلارجّيني، وللتكامل 

وال�صمو الإن�صاين، فقد فتح اهلل عز وجل باب التوبة لنا. 

مرن���ا بالتوبة وترك معا�صينا. 
ُ
يق���ول الإمام اخلامتئي: »لقد اأ

ول يوجد اأحد لي�س لديه ذنب. بالطبع تختلف ذنوبنا نحن النا�س 

العادّيني عن ذنوب الأولياء واملقربني. اأمري املوؤمنني كان ي�صتغفر 

���ا، لكن ا�صتغف���اره مل يكن لأ�صياء �صبيه���ة مبا نقوم به،  اهلل اأي�صً

فق���د كان ي�صتغفر لأ�صياء اأخرى. فنح���ن الذين لدينا اأخطاء يف 

حياتن���ا ال�صخ�صّية ويف حياتن���ا الجتماعّية، لدين���ا خمالفاتنا، 

لدينا معا�صينا وجتّروؤنا على اهلل، علينا اأن ن�صتغفر«.

ويقول �صماحته متابًعا: »ال�صتغف���ار يوؤدي اإىل متكن الإن�صان 

م���ن التوب���ة، ذل���ك اأّن التوب���ة لي�صت طل���ب املغف���رة وال�صتغفار 

وح�صب، بل هي رجوع عن طريق اخلطاأ«.)1988/5/13(

كم���ا يقول العارف واحلكيم: »فالتوب���ة هي الرجوع عن طريق 

اخلطاأ، وعن ارتكاب اخلطاأ، وعن التفكري اخلاطئ. الإنابة تعني 

الرجوع اإىل اهلل. فهذه التوبة والإنابة تت�صمن ب�صكل طبيعي معنًى 

يف ذاتها. فعندما نقول اإننا تراجعنا عن طريق اخلطاأ فهذا يعني 

اأننا حّددنا نقطة اخلطاأ والطريق اخلاطئ، فهذا مهمٌّ جًدا. فنحن 

الذين نتحرك غالًبا ما نغفل عن اأفعالنا واأخطائنا وتق�صرينا، ول 

نلتف���ت اإىل امل�صكالت املوجودة يف عملن���ا. والتعبري ب�»نحن« اأعم 
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م���ن الذات ال�صخ�صية والذات اجَلماعية، �صعبنا، حزبنا، تيارنا، 

جناحن���ا. فكل ما يرتبط بذات الإن�ص���ان غالًبا يغفل هذا الإن�صان 

ع���ن عيوب���ه، لهذا نحت���اج اإىل الآخرين ليذكروا لن���ا عيوبنا. واإن 

فهمنا ذلك باأنف�صنا واأ�صلحنا فلن ي�صل الأمر اإىل الآخرين، ولن 

نحتاج اإليهم ليقولوه لنا. فما ُذكر حول التوبة والإنابة يحتاج اإىل 

خط���وة اأوىل وهي اأن نلتف���ت اإىل عيوب العمل ون���درك اأين يوجد 

الإ�ص���كال في���ه، اأين يكمن خطاأن���ا وذنبنا وتق�صرين���ا. فليبداأ كل 

واحد من نف�صه لي�صل فيما بعد اإىل الدائرة اجلماعية الأو�صع.

بداي���ة على كّل مّنا اأن يحا�صب نف�صه ل���ريى اأين اأخطاأ، وهذه 

وظيف���ة اجلمي���ع، ابتداًء منا نح���ن الأ�صخا����س العاديني املبتلني 

كثرًيا بالتق�صري واخلطاأ واملع�صية يف العمل، مروًرا بالأ�صخا�س 

البارزي���ن، وو�صوًل اإىل عب���اد اهلل ال�صاحلني، حت���ى اإىل اأولياء 

ا كذلك يحتاج���ون اإىل ال�صتغف���ار واإىل التوبة«. اهلل، فه���م اأي�صً

)2010/8/18(

يق���ول الإم���ام اخلامنئ���ي: »وتك���ون ه���ذه الإنابة عل���ى �صعيد 

الإميان، وكذلك يف مرحلة العمل وال�صلوك«.)2005/10/30(

يق���ول �صماحته يف املحا�صرة نف�صه���ا: »يجب علينا ال�صتغفار 

من ثالثة اأنواع من الذنوب: 

الن���وع الأول: ظلم النف�س � وهو الذنب الذي يرتكبه ال�صخ�س 

ول ي�صر به اإل نف�صه، من قبيل الذنوب الفردية العادية املعروفة.

الن���وع الثاين: الذن���وب التي يرتكبه���ا ال�صخ����س، وُيْلِحق من 
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خالله���ا ال�صرر املبا�صر بالآخرين، وه���ذا الذنب يعترب اأ�صد من 

ظلم النف�س؛ من قبيل الظلم، والغ�صب، وه�صم حقوق الآخرين.

الن���وع الثال���ث: الذن���وب اجلماعية الت���ي ترتكبه���ا ال�صعوب، 

ب�صكوتها عن الظلم«.

ويتاب���ع يف املحا�صرة نف�صها قائاًل: اإّن عل���ى امل�صوؤولني التوبة 

من ذنوب خم�صة: 

1 - التوبة من الختالفات.

2 - التوبة من الأنانيات، وحّب الأنا الذي هو في مقابل حب اهلل.

3 - التوبة من الغفلة عن النا�س وعن خدمتهم.

4 - التوب���ة م���ن الغفل���ة ع���ن اأ�ص�س القت���دار الوطن���ي، وعن 

موجبات الأركان الأ�صا�صية له.

5 - التوبة من الغفلة عن موؤامرات العدو، وال�صتغفار لذلك.

 تعاىل فتح باب التوبة 
ّ

ويقول �صماحة الإمام اخلامنئي: »اإّن اهلل

لعباده ليت�صّنى لهم طّي مدارج الكمال، ولكي ل يكون الذنب �صبًبا 

يف ان�صدادهم اإىل الأر����س؛ لأن الذنب ي�صقط الإن�صان من ذروة 

الت�صامي الإن�صاين«.)1997/1/17(

الزهد 

لي����س الزه���د اأن يرتك الإن�ص���ان الدنيا بكل م���ا فيها. الزهد 

يعني األ ي�صبح الإن�صان عا�صًقا للدنيا ومتعلًقا بها. 

يق���ول الإم���ام اخلامنئ���ي: »الزه���د هو ع���دم الرغب���ة، عدم 

احلر�س، ع���دم التعلق بالدنيا وزخارفه���ا، اأّل نتعلق بالدنيا، هو 
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اأف�ص���ل مك�ص���ب لالإن�ص���ان يف احلي���اة، اأّل يجعل الإن�ص���ان نف�صه 

ملت�صًقا بالدنيا، متعّلًقا فيها وبزخارفها. عندها �صيكون الإن�صان 

اأكرث راحة و�صكينة«.)2010/10/24(

يقول �صماحته يف املحا�صرة نف�صها: »يف الزهد يجري الرتكيز 

يف جتّنب العمل من اأجل الدنيا والدرا�صة من اأجل الدنيا وال�صعي 

من اأجل الدنيا وعدم الرغبة فيه«.  

يق���ول �صماحت���ه: »الزهد من اأب���رز املعامل يف نه���ج البالغة؛ 

والزهد ال���ذي طرحه اأمري املوؤمنني اآن���ذاك، اإمنا طرحه كعالج 

ملر����سٍ كان يعانيه املجتمع الإ�صالم���ي. لقد قلت مراًرا، اأن علينا 

اليوم اأن نقراأ اآيات الزهد تلك«.)1996/11/25(

ا: »وعل���ى من ت�ص���ل اأيديهم اإىل الرغ���د والنعيم  يق���ول اأي�صً

وامللذات والرفاه املتزايد للحياة، اأن ي�صعوا كلمات اأمري املوؤمنني 

يف الزهد ن�صب اأعينهم، ول �صّك يف اأّن هذا اخلطاب اأ�صد واأبلغ 

بالن�صبة اإىل اأ�صحاب امل�صوؤوليات«.

يق���ول �صماحة الإم���ام اخلامنئي: »اإنني ل اأدع���و اأحًدا للزهد 

العل���وي؛ لأن���ه اأعظم بكث���ري من عقولن���ا واأفهامن���ا، لكنني اأدعو 

للقناع���ة، واأن ل ت�صمح���وا للمطام���ع واملطام���ح اأن تباغتكم واأن 

حتذروه���ا؛ فحّب الدع���ة والراحة والرفاه اأمور ت���رتك اأثًرا �صيًئا 

يف الإن�ص���ان الذي ل يدركها للوهل���ة الأوىل، اإذ اإنها ترتك اأثرها 

بالت���درج، وعندما يح���اول الإن�صان احلركة والع���روج يجد نف�صه 

غري قادر«.)2002/9/15(
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ب- التربية 

النظام الرتبوي هو ف�صل اآخ���ر من النظام ال�صلوكي امل�صتند 

اإىل النظ���ام الفكري الذي يوؤثر مبا�ص���رة يف النظم الجتماعية. 

والنظ���ام الرتبوي هو جمموعة م���ن املفاهيم والأف���كار املنظمة 

يف جم���ال الرتبية التي حتظى بن���وع من الرتباط الداخلي وتبنّي 

كيفية الرتبية ب�صكل اأ�صا�صي وثابت. 

الرتبية ه���ي من �صيا�ص���ات الإ�صالم الأ�صيلة وم���ن الأهداف 

البنيوي���ة للبعث���ة النبوي���ة. وه���ي عام���ل لالزده���ار يف الطاقات 

الب�صرية الذاتية لنيل الكمال والرقي احلقيقي. 

والبعث���ة تدع���و النا����س اإىل الرتبي���ة العقالني���ة والأخالقي���ة 

والقانونية: 

1. التربية العقالنية في فكر الإمام الخامنئي تعني ا�صتخراج 

الق���وة الإن�صاني���ة الذاتية م���ن مكامنها وجعله���ا الحاكمة 

والم�صيط���رة على اأف���كار الإن�صان واأعمال���ه، وو�صع م�صعل 

العق���ل الإن�صان���ي بي���د الإن�صان ليني���ر ويبّين ل���ه الطريق 

ولي�صبح قادًرا على طّيه. 

2. التربي���ة الثانية ه���ي التربية الأخالقية الت���ي ت�صتكمل من 

خالله���ا الم���كارم الأخالقي���ة والف�صائ���ل الأخالقية بين 

النا����س. يق���ول الإم���ام الخامنئ���ي: »الأخالق ه���ي الهواء 

الّلطي���ف ال���ذي اإن توّف���ر ف���ي المجتمع الب�ص���ري ا�صتطاع 

النا�س اأن يحيوا با�صتن�صاقه حياًة �صليمة«.)2009/7/20(
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3. يجري الحديث بعد التربية الأخالقية عن التربية القانونية 

والن�صب���اط القانون���ي. النب���ي الأك���رم كان اأول العاملين 

بجميع الأحكام الإ�صالمية. فكانت اأخالقه و�صلوكه وحياته 

كّلها تج�صيًدا للقراآن الكريم. اأي لم يكن ثمة �صيء ياأمر به 

ثم يغفل عنه. كان يعمل ب���ه ليربي المجتمع بعمله ويحقق 

ه���دف البعثة. يقول الإم���ام الخامنئي: »تالحظون ما ورد 

ف���ي الق���راآن الكري���م م���ن اأّن التزكية والتعلي���م هي مهمة 

الأنبي���اء، وقد ا�صت�صّف بع�س المف�ّصري���ن من تقديم كلمة 

»يزكيهم« على »يعلمهم« في عدة اآيات من القراآن الكريم 

اأن التزكي���ة اأعلى مرتبًة من التعلي���م.. لذا، فالتزكية على 

قدر كبير من الأهمية وتعني التربية«.)2002/7/17(

الرتبية ت�صمل الروح واجل�ص���م. والإن�صان تركيب من اجل�صم 

والروح وينبغي تربية اجل�صم والروح مًعا. 

ويرى الإمام اخلامنئي اأن تربية اجل�صم مقدمة لرتبية الروح 

ويق���ول: »هذا التقّدم لي�س مبعنى التقّدم الزماين، بل اإّن الرتبية 

البدنّي���ة والرتبية املعنوي���ة ينبغي اأن ت�صريا مًع���ا ب�صكل متوازن«.

)1987/8/12(

وينبغي ت�صميم الربامج الرتبوية لت�صمل جميع نواحي الوجود 

الإن�ص���اين. بالتاأكي���د ينبغ���ي للخط���ط وال�صيا�ص���ات وامل�صامني 

الرتبوي���ة اأن تلّقن املتعلمني اأ�صال���ة اجلانب الروحي واملعنوي يف 

حياتهم، واأن ينظروا اإىل احلاجات املادية دائًما كو�صيلة واأداة. 

ف�صاًل عن ذلك، ينبغي يف مو�صوع الرتبية الإقرار باأن الب�صر 
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بحاج���ة دائًم���ا اإىل الرتبية، على الرغم م���ن اأن مرحلة املراهقة 

وال�صباب هي املرحلة الأف�صل لها. 

ويقول الإم���ام اخلامنئي ا�صتناًدا اإىل ه���ذه الروؤية: »ال�صباب 

حمتاجون دائًما اإىل التغذية املعنوية والفكرية«.)2001/5/12(

���ا: »ينبغي جلمي���ع املوؤ�ّص�ص���ات، و�صائر  ويق���ول �صماحته اأي�صً

ا العلماء الأعالم ورجال الدي���ن اأن ي�صعوا اإىل  الأف���راد خ�صو�صً

تربية نفو�س الب�صر وحتقي���ق تغيري وحتّول قلبّي واأخالقّي لديهم 

ول �صّيما ال�صباب منهم«.)1991/2/20(

 
ج. المعنويات1

اإن النظام املعنوي الإ�صالمي هو اأحد ف�صول النظام ال�صلوكي 

امل�صتن���د اإىل النظ���ام الفك���ري ال���ذي يع���ّرف ال�صاح���ة املعنوية 

وامللكوتية لالإن�صان ويتحدث عنها. 

املعنوي���ات تعن���ي اإي���الء الأ�صال���ة لع���امل الغي���ب يف مقابل ما 

يخ�ص�س من اأ�صالة لعامل ال�صهادة. تت�صّكل املعنويات بالعتقاد 

بالعامل الغيبي، وما وراء احل�صي والعتقادات الباطنية وي�صتجيب 

للحاجات الداخلية والنوازع الفطرية بنحو اإيجابي. 

املعنوي���ات يف النظ���ام الفك���ري لالإمام اخلامنئ���ي متتد على 

م�صاح���ة وا�صعة وت�صتم���ل جمالت احلياة كافة وتنت���ج منها بنية 

وتوجهات اأخرى للحياة. 

1- »معنويت« بعضهم يترجمونها بـ»الروحانية«. 



مدخل إلى المنظومة الفكرية لإلمام الخامنئي80

يق���ول الإم���ام اخلامنئ���ي: »املعنوّي���ات هي النج���وى مع اهلل، 

ارتباط القلوب ب���اهلل تعاىل، اأن ي�صع الإن�صان اهلل هدًفا له، واأّل 

يغرّت باملظاهر، واأّل يتعّلق قلبيًّا بزخارف الدنيا وزينتها ومالها«.

)1991/9/18(

ي���رى الإم���ام اخلامنئ���ي اأن املعرفة والإميان هم���ا الأ�صا�صان 

الرئي�ص���ان للمعنوي���ات وقد ق���ال يف هذا ال�ص���اأن: وثمة فارق بني 

املعرف���ة والإمي���ان، فبع�س النا����س يتوفرون عل���ى املعرفة لكنهم 

يفتقرون اإىل الإميان ال�صحي���ح املتني، والإميان من دون معرفة 

غ���ري كاف.. عليكم اأن تتعرفوا اإىل الق���راآن واإلهاماته واإ�صاراته؛ 

واأن تتعّلم���وا املعارف الإ�صالمي���ة ال�صعبة.. وهذه بطبيعة احلال 

مع���ارف. ]لكن[ الإمي���ان والإخال����س لي�صا وليدين له���ا بل هما 

متمخ�صان عن اأمور اأخ���رى. ل تن�صوا الذكر والدعاء؛ وحافظوا 

على �صلوات الليل التي كنتم تواظبون عليها يف اجلبهة، والتزموا 

بالنوافل، وعليكم املحافظة على تلك ال�صالة التي كنتم تقيمونها 

لي���ايل العملي���ات بتوّج���ه مت�صورين اأنه���ا اآخر ليل���ة يف حياتكم، 

وعليكم تعزيز هذه الأمور«.)1990/9/20(

تنبت حقيقة املعنويات يف قلب الإن�صان وباطنه، كما اأن منبتها 

وحمياه���ا ه���و عمق وج���ود الإن�ص���ان. لي����س املق�ص���ود باملعنويات 

املعنوي���ات املتحجرة، واخلانعة للظل���م، وامل�صتلبة للدنيا والقومية 

واملّيال���ة اإليهما. املعنويات الأ�صيلة الت���ي نتحدث عنها هي املبنية 

على الإ�صالم. مثل هذه املعنويات حتدد اأوًل التكليف بنحو �صحيح، 

وتوؤدي من ثم اإىل القيام به بالنحو ال�صحيح. النزوع نحو املعنويات 



81 النظام القيمي

ه���و م���ن الحتياج���ات الفطرية والداخلي���ة لالإن�ص���ان التي ينبغي 

التطرق اإليها بدقة وتلبية هذه احلاجة ال�صادقة، ور�صم الأ�صلوب 

ال�صحيح لعالقة الإن�صان باهلل وبنف�صه وباملجتمع وبالعامل. 

د. العبادة 

العب���ادة ه���ي ق�صرة حتاف���ظ عل���ى املعنوي���ات الباطنية لدى 

الإن�ص���ان. وم���ن ه���ذا اجلان���ب ف���اإن �صائ���ر العبادات ه���ي جتلٍّ 

للمعنوي���ات يف قلب العابد وتتمظهر يف اإط���ار املنا�صك والأعمال 

العبادية. 

العبادة هي اأعلى �صكل لرتباط الإن�صان بربه، الرتباط الذي 

ي�صل �صوؤون العبد كلها ببارئها. 

العب���ادة لدى الإن�صان هي من جن�س العب���ادة الت�صريعية التي 

ل جم���ال فيها للع�صيان واملخالفة. روح العبادة هي عبودية اهلل. 

والعبودية هي الت�صليم يف مقابل اهلل. 

ح وتتج���ّل روح الأعمال  يق���ول الإم���ام اخلامنئي: »ل���و مل تت�صّ

والعبادات � وهي عبارة عن التوجه هلل والعبودية له � اأمام الإن�صان، 

ومل ي�صَع للتق���رب اإىل اهلل من خالل اأيٍّ من هذه الفرائ�س، كان 

عمل���ه �صطحًيا، والإميان والعمل ال�صطحي عر�صة للمخاطر على 

الدوام«.)1990/4/26(

اإن اإح���دى النتائ���ج املرتتب���ة عل���ى هذا الن���وع من العب���ادة هو 

التحج���ر. بع�س اخلوارج كان يعبد اهلل ويرت���ل اآيات القراآن ببالغ 

التاأثر بحيث تاأثر به اأحد اأ�صحاب الإمام علي Q! لكن عبادتهم 
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كانت خالية من الروح، ومن التوجه اإىل اهلل عز وجل لذا، مل توؤِت 

 .Q اأكلها وكانت نتيجتها اأن رفعوا �صيوفهم بوجه علي

يهت���م قائد الث���ورة الإم���ام اخلامنئي ب�صفت���ه معّلم الأخالق 

والفقيه والع���امل الإ�صالمي يف نظامه الفك���ري مبو�صوع العبادة 

اأمّيا اهتم���ام، ويعر�صها �صمن اإطار الإ�ص���الم املحمدي الأ�صيل 

وي�صّدد على العبادة اخلال�صة واملليئة باحلب. 

فف���ي روؤيته اإن اأف�صل العباد م���ن امتزجت العبادة لديه بروح 

العبادة التي ل ميّل منها. 

ولهذه العبادة مراتب: 

1. عبادة النبي والأئمة املع�صومني

2. عبادة الأولياء ال�صاحلني 

3. عبادة عباد اهلل املخل�صني 

وحتًم���ا، اإن بع����س النا����س متو�صط���ون يف العب���ادة. بع�صهم 

�صعفاء فيها. قدوتنا يف العبادة هو النبي والأئمة R. ومع اأننا 

ل ن�صتطي���ع اأن نكون يف العب���ادة كالنبي والإمام علي، لكن ينبغي 

اأن يكونوا هم الوجهة يف ذلك. 

 Q يق���ول الإمام اخلامنئي: »فقد حتدثوا مع الإمام ال�صجاد

حول عبادة اأم���ري املوؤمنني Q فبكى الإمام وقال: اأين نحن من 

.»Q اأمري املوؤمنني. املهم اأن تكون الوجهة، وجهة اأمري املوؤمنني

)19/4/1995(



الفصل الثالث

النظام االجتماعي 





3

ُيطلق النظام الجتماعي على جمموعة من الأدوار الجتماعية 

التي يرتبط بع�صها ببع�س من اأجل حتقيق هدف حمدد. 

ويجري احلديث يف هذا النظام عن نظام الثقافة الإ�صالمية 

والنظ���ام العلم���ي لالإ�ص���الم ونظ���ام الإدارة الإ�صالم���ي ونظام 

ال�صيا�ص���ة الإ�صالمية ونظام القت�صاد الإ�صالمي ونظام احلقوق 

يف الإ�ص���الم والنظام الق�صائ���ي يف الإ�صالم والنظ���ام الدفاعي 

والأمني يف الإ�صالم. 

أ. نظام الثقافة اإلسالمية 

اإن اأح���د اأكرث النظ���م الجتماعية اأهمي���ة يف النظام الفكري 

ل�صماحة الإمام اخلامنئي نظام الثقافة الإ�صالمية. 

الثقاف���ة تعن���ي الأخ���الق والع���ادات اخلا�صة يف بني���ة ملجتمع 

م���ا ولأمة ما، اأفكاره���ا، اإميانها، اأهدافها. هذا م���ا ُي�صّكل اأ�ص�س 

الثقافة وعمادها يف بلد ما. 

ا، لك���ن الأخ���الق والُبعد  العل���م هو ج���زء م���ن الثقاف���ة اأي�صً

الأخالق���ي للثقاف���ة ومكان���ة الأخ���الق يف الثقاف���ة ه���و ال�صامن 

للم�صتقبل والأكرث تاأثرًيا فيه. 
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يقول �صماحة الإمام اخلامنئي: »ثقافة املجتمع اأ�صا�س هويته. 

والثقاف���ة الت���ي نتحّدث عنها اأع���م من املظاه���ر الثقافّية كاللغة 

ل  واخل���ط وما �صاب���ه ذلك اأو ما يع���ّد باطًنا له���ا والأ�صا�س امل�صكِّ

جل�ص���د الثقاف���ة الإ�صالمّي���ة، كالعقائ���د والع���ادات الجتماعّية 

واملرياث الوطني واخل�صال املحلّية والقومّية ... هذه هي الأركان 

الرئي�صة والدعائم املوؤ�ّص�صة لثقافة �صعب ما«.)2004/12/28(

���ا: »الثقاف���ة هي العم���ود الفقري حلي���اة �صعب ما  ويق���ول اأي�صً

وهويته. الثقافة هي العماد الرئي�س لهوية ال�صعوب. ثقافة �صعب ما 

ميكنه���ا اأن تدفع به نحو التقدم والعّزة والقدرة والإبداع واكت�صاب 

 يف العامل. اإذا اأ�صيبت ثقافة بلد ما بالنحطاط وفقد هذا 
1
احليثية

البلد هويته الثقافّية، حّتى لو و�صل اإليه التطور من البالد الأخرى، 

فلن ي�صتطي���ع اأن يحظى مبكانة �صامقة بني جمم���وع الب�صرّية واأن 

يحافظ على م�صالح ذلك ال�صعب«.)2004/5/11(

ويف كالم اآخ���ر لالإم���ام اخلامنئي يق���ول: »ثقافة كل بلد، هي 

امليدان الرئي�س للحركة العاّمة يف ذلك البلد. فاحلركة ال�صيا�صّية 

والعلمّي���ة لذلك البلد تتحرك يف امليدان الثق���ايف. هذا ما يجعل 

من �صعب م���ا �صجاًعا وغيوًرا وج�صوًرا وم�صتق���الًّ اأو خانًعا ذلياًل 

مطاأطًئا و�صعيًفا«.)2005/1/6(

وق���ال: »اإذا ما �صم���ح �صعب باأن ُتدا�س ثقافت���ه الوطنّية حتت 

اأق���دام الهجومات الثقافية الأجنبية ف���اإّن ذلك ال�صعب �صينتهي. 

ال�صع���ب الغالب هو ال�صعب الذي تكون ثقافته هي الغالبة. الغلبة 

1- أي المقام والمكانة التي تستدعي االحترام. 
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الثقافّية هي التي ميكن اأن ت�صتتبع الغلبة القت�صادّية وال�صيا�صّية 

والأمنّية والع�صكرّية وكل �صيء«.)1993/8/13(

وحت����دث �صماحته: »قوام بلد م����ا هو ثقافت����ه. والهوية الوطنية 

ل�صع����ب ما هي بثقافت����ه... اإن كنا ن�صعى اإىل ال�صتق����الل فعلينا اأن 

نع����ود اإىل الثقاف����ة واأن نعم����ل عليه����ا. واإن كّنا ن�صع����ى اإىل الكتفاء 

الذات����ي والرفاه العام للنا�س، اإىل تدّين النا�س واإىل بناء احل�صارة 

الإ�صالمّية الكربى... علينا اأن نتوّقف عند الثقافة ون�صعى جاهدين 

لالهتمام بها وال�صتثمار فيها بنحو خا�س«.)1996/12/12(

وينبغ���ي الإفادة من املنابر، وجمال�س الع���زاء، والفن والأدب 

والتعلي���م  الرتبي���ة  وموؤ�ص�ص���ة  وال�صح���ف  والتلف���از  والإذاع���ة 

واجلامعات واحلوزات العلمية يف م�صار الدعوة للثقافة الإ�صالمية 

والثورية ون�صرها. 

ه���ذه ه���ي اأدوات الثقافة واأركانه���ا. واحلديث ع���ن كل منها 

يط���ول كثرًيا، وينبغي الإ�ص���ارة اإليها حتت عن���وان نظام الثقافة 

الإ�صالمية: 

الحوزات العلمية

احلوزات العلمية وعلماء الدين هم اأركان الثقافة الأهم. 

يقول الإمام اخلامنئي: »وعلى الف�صالء واملدّر�صني والأ�صاتذة 

والعلم���اء الكب���ار اأن يوّجهوا احل���وزات باجتاه �صناع���ة الإن�صان 

والعلم���اء املطابق���ني للمعاي���ري الإ�صالمي���ة، واأن يقوم���وا برتبية 

عنا�ص���ر فولذي���ة وواعية وموؤمن���ة ل تعرف التع���ب، واأن يقوموا 
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باإيج���اد ن�صخ متكامل���ة عن اإمامنا املعّظم يف احل���وزات العلمية، 

فاإّن الإ�صالم يحتاج لهذه العنا�صر والقوى«.)1990/2/21(

ويق���ول �صماحت���ه: »الُطهر والعب���ادة والعّفة والوع���ي وو�صوح 

الروؤي���ة والفك���ر امل�صتنري واملعرفة ب�ص���وؤون املجتم���ع والعامل هي 

اأركان رئي�صة«.)2004/6/10(

ينبغ���ي للح���وزات العلمي���ة اأن تع���ّد ه���ذا الن���وع م���ن العلماء 

���ا وي�ص���ل اإىل املراحل  والط���الب، مّم���ن يخط���ط لدرا�صته جديًّ

العلي���ا فيها ويكون على َقَدر من تهذيب النف�س وميتلك الب�صرية 

ال�صيا�صية، ومّمن هو من اأهل البحث والتحقيق ويعّد نف�صه لتبليغ 

الدين وهداية املجتمع. 

مسؤولية علماء الدين 

يرى الإمام اخلامنئي ثالث م�صوؤوليات رئي�صة لعامل الدين: 

1. الهداية الدينية 

األف- الهداية، وتبيان الفكر الديني. 

ب- هداية النا�س عملًيا اإىل ظواهر الدين 

ج- تعميق العتقادات الدينية املوروثة 

2. الهداية ال�صيا�صية 

3. تقدمي اخلدمات الجتماعية واحل�صور امليداين وامل�صاركة 

يف خدمة النا�س )2016/5/14(

الدعوة إلى الدين 

ي���رى �صماحت���ه اأن الدع���وة اإىل الدين هي اإح���دى م�صوؤوليات 
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العلم���اء، الت���ي تتمتع ببعدي���ن: اإلهي واإن�صاين، وم���ن خالل هذه 

الروؤية يخ�ّس الدعاة اإىل الدين بعدة ميزات: 

1. التزكية والتهذيب ومطابقة القول للعمل 

2. الإخال�س 

3. امتالك العلم املتنا�صب مع م�صتوى التبليغ 

4. امتالك الوعي ال�صيا�صي 

5. ب�صاطة العي�س والقرب من النا�س 

6. الأدب واملودة والتعامل احل�صن 

7. العقالنية والتدبري 

8. اجلّد واملثابرة 

9. امتالك اأدوات اخلطاب املعا�صر 

10. الطالع على الفل�صفة وعلوم الع�صر 

11. العمل الدوؤوب الذي ل يعرف التعب

12. عدم الهتمام بزخارف الدنيا 

أسلوب التبليغ 

ف�ص���اًل ع���ن هذه املي���زات واخل�صائ����س فقد اهت���م �صماحة 

ا. ذلك  الإمام اخلامنئي باأ�صاليب التبليغ يف نظامه الفكري اأي�صً

اأّن تبلي���غ الدين اأمر ح�ّصا�س وجّدي. وينبغي للمبّلغ اأن ل يت�صاهل 

يف عمل���ه واأن ياأخذه عل���ى حممل اجلد. وينبغ���ي الهتمام بهذه 

النقاط يف العمل التبليغي: 
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1. اإتقان العبارة وقّوتها 

2. الإقناع الطويل الأمد وبقاء ماهية العمل 

3. انطباق اخلطاب على احتياجات الزمن 

4. تعميق املحتوى والرتقاء بامل�صتوى العلمي للمخاطب 

5. جتّن���ب عر����س الدين ب�ص���كل اأحادي اجلان���ب، وتو�صيحه 

وعر�صه و�صرحه ب�صورته ال�صاملة 

6. انطب���اق اخلطاب على احلاجات امللّح���ة والأولّية للمجتمع 

ومراعاة اأولوية الأهم فاملهم

7. التحّرك يف م�صار عقالين والتعامل املنطقي وال�صتدليل  

8. الإفادة من الأ�صاليب الفنية يف التبليغ 

9. احلوار وجًها لوجه 

10. تعميق الفكر الإ�صالمي يف اأذهان النا�س 

11. اإزالة ال�صبهات من الأفكار العامة للمجتمع 

مزايا المرحلة الراهنة 

وي�صري �صماحته اإىل املرحلة الراهنة وما تقدمه لعلماء الدين 

الذي يتمّثل ب�: 

1. تاأ�صي�س النظام الإ�صالمي 

2. الإح�صا�س بحاجة العامل للخطاب الإ�صالمي 

3. توّفر و�صائل اإبالغ الر�صالة ومن بينها الف�صاء الفرتا�صي
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4. اإبداع ت�صاوؤلت متنوعة 

5. توافر اأ�صئلة كثرية ومتنوعة 

الجامعة

الطالب اجلامعي واجلامعة ركن اآخر من اأركان نظام الثقافة 

الإ�صالمية. يقول الإمام اخلامنئي: »توازي اأهمّية اجلامعة اأهمّية 

م�صتقب���ل الب���الد. اإن اأردنا اأن يكون لدين���ا يف امل�صتقبل بلد كبري 

ر يحّلق بجناحي املادّيات واملعنوّيات،  عامر متط���ّور راٍق ومتح�صّ

علين���ا اأن نهتم باجلامعة. لي�س لدينا طريق اآخر، ينبغي اأن تكون 

جمي���ع اأمورن���ا مبنية على العلم. اليوم ل ميك���ن للعامل اأن يخطو 

خط���وة واحدة واأن ينجح من دون اأدوات العلم ومن دون امتالك 

روؤية علمّية«.)1998/2/25(

يف املنظوم���ة الفكرية ل�صماح���ة الإم���ام اخلامنئي{ ينبغي 

للجامع���ة يف النظ���ام الديني اأن تكون اإ�صالمي���ة، واأن تنتج العلم 

وتطّوره واأن يكون لها دور يف املجتمع. 

ون�صري هنا اإىل بع�س خ�صائ�س اجلامعات  يف النظام الإ�صالمي: 

اأ- اإ�شلمّيتها 

���ا اإىل جامعة تكون  يق���ول �صماحة الإم���ام: »يحتاج البلد حاليًّ

���ا اإ�صالمّي���ة. يف اجلامع���ة الإ�صالمّية يرتاف���ق العلم والدين،  حقًّ

وال�صعي والعمل مع الأخالق، وتنّوع الأفكار مع �صعة ال�صدر وتنّوع 

الخت�صا�صات مع الوح���دة، والعمل ال�صيا�صي مع �صالمة النف�س 
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والتعّم���ق مع �صرعة العمل واخلال�صة الدني���ا والآخرة. مثل هذه 

اجلامعة تعّمر البل���د وتوّفر احليثّية وال�صمعة للنظام الإ�صالمي، 

وت�صاعد على التطّور العلمي والأخالقي مًعا يف العامل. واإن نظرمت 

بهذه الروؤي���ة اإىل اأ�صلمة اجلامعات ف�صتجدون اأن �صعي الأ�صاتذة 

والط���الب اجلامعي���ني واملديرين، وكذا امل���واد والربامج والكتب 

الدرا�صّية كّلها �صرورّية وموؤثرة يف هذا الأمر«.)1996/9/24(

ب- اإنتاج العلم 

يقول �صماحته: »عندما نطرح ق�صّية اإنتاج العلم يف اجلامعات 

ونكّررها م���راًرا ... فهذا ل يعني اأننا نطلب من املخاطبني فرًدا 

ف���رًدا اأن يقوموا باإنت���اج العلم؛ هذا يعن���ي اأن ي�صبح الأمر قيمة 

وهدًف���ا... اأنا اأقول حّت���ى العلم الذي هو اأم���ر �صريف، الرتجمة 

البحت���ة له لي�ص���ت بالأمر اجلّيد، اإّل اإذا كان���ت و�صيلة لي�صت اإّل. 

فعلين���ا اأّل ن�صاب بال�صتالب الرتجم���ّي. العلم مرتجم والثقافة 

مرتجم���ة والأنظم���ة مرتجمة واملناهج مرتجم���ة، هذا عمل غري 

�صائ���ب.. علينا ك�صعب ميتل���ك املواهب وال�صتع���دادات اأن ننتج 

العلم، علينا اأن نبتكر العلم«. 

ج- تطوير التقنيات 

يقول الإمام اخلامنئي: »ينبغي يف اجلامعة اإعداد العامِل واإعداد 

. هذه 
1
العلم على ال�صواء، واأن يجد العامِل والعلم الجتاه ال�صحيح

ثالث نقاط اأ�صا�صّية ينبغي اأن تتوّفر يف اجلامعة.. ينبغي اأن نتمّكن 

1- أي أن يسيرا في االتجاه الصحيح. 
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م���ن التقّدم يف املجال العلمي؛ عندما يتقّدم العلم، تتقّدم التقنّية 

���ا؛ وعندما تتق���ّدم التقنّية يوؤّث���ر ذلك يف احلي���اة الإن�صانّية.  اأي�صً

وعندما تتقّدم التقنّية، تتوّجه اأنظار العامل اإليكم، وحينئذ �صي�صعر 

الآخرون باحلاجة اإليكم؛ و�صتوؤّثرون يف حياة الب�صر؛ هذه اأمور يف 

غاي���ة الأهّمّية.  وه���ذا هو ال�صبب يف تركيزي عل���ى العلم والتقانة 

واأمثالها مّما اأتكّلم عنه دوًما«.)2017/6/7(  

د- ت�شريع عملية التطور العلمي 

يق���ول �صماحت���ه: فقد حتّول���ت النه�صة العلمية الي���وم يف البلد 

اإىل تي���ار؛ هذا التيار الذي جرى تر�صيخ���ه يف بلدنا، وهذا مما ل 

�صك في���ه. فقد بذل اأ�صاتذتن���ا وعلماوؤنا و�صبابن���ا جهوًدا م�صنية 

يف ه���ذا املجال، ورفعوا م�صتوى البل���د اإىل املرتبة ال�صاد�صة ع�صرة 

يف الع���امل، وهذا غاي���ة يف الأهمية.. اإن بلوغ ه���ذه املرتبة العلمية 

الرفيعة كان ناجًم���ا عن ت�صارع فائق للعادة يف وترية العمل. حيث 

اأقرت الإح�صائيات العاملية اأن �صرعة التقدم العلمي يف البلد تفوق 

متو�صط ال�صرعة العاملي بثالثة ع�صر �صعًفا؛ هذا ما اأعلنته مراكز 

الإح�صاء العلمي���ة يف العامل، واأعلّناه مراًرا.. فافعلوا ما من �صاأنه 

اأن ل يح���ّد من �صرعة التقدم العلمي.. ف���ال ينبغي لذلك الت�صارع 

املطلوب واملالئم يف التطور العلمي اأن يقّل«.)2015/7/4(

هـ- حمورية البحث العلمي

يقول �صماحت���ه: »تقع ق�صية البحث العلم���ي على جانب كبري 

م���ن الأهمية. لدينا حتًما معاه���د جيدة وذات م�صتوى عال، غري 
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اأن اجلامعات نف�صها يج���ب اأن تقوم على اأ�صا�س حمورية البحث 

العلم���ي، واأن تنطلق منها املعاهد ومراك���ز الأبحاث، واأن ت�صبح 

ه���ي املح���ور يف البحوث العلمي���ة. واأن تتمح���ور مبحورية البحث 

العلمي«.)2015/11/11(

و- حمورية املهام العلمية 

يقول �صماحته يف املحا�صرة الآنفة: »لقد جرت امل�صادقة على 

اخلطة العلمية ال�صاملة. بعد كثري من املداولت والنقا�صات جرى 

الإع���الن عنها وبدء العمل بها وتنفيذها بعد اجتياز طرق طويلة 

و�صعود وهبوط، لكن يجب تنفيذ هذه اخلطة يف املفا�صل املهمة.. 

ما هي الخت�صا�صات العلمية التي حتتل الأولوية؟ اإىل كم طالب 

من طالب اجلامع���ات الذين يجب اأن يلتحق���وا بالخت�صا�صات 

ذات الأولوي���ة نحن نحتاج؟ وما ه���ي الخت�صا�صات التي ينبغي 

الهتم���ام بها بناًء على حاجة مناطق الب���الد؟.. هذا ما يتطلب 

تخطيًط���ا حملًي���ا �صاماًل ل���وزارة العل���وم، حيث يج���ب على هذه 

ال���وزارة اأن يتوافر فيها هذا التخطيط لتعلم ما هو الخت�صا�س 

ال���ذي حتت���اج اجلامعة اإلي���ه يف هذه املنطقة وتل���ك. وقد حتّدث 

ال�صادة الأع���زاء والوزراء املحرتمون الذي���ن رفعوا التقارير عن 

تق�صي���م اجلامعات عل���ى اأ�صا�س املهام وامل�صوؤولي���ات، وهي فكرة 

جيدة، واأنا اأ�صّدد على تنفيذها«.

ز- اإيفاء الدور يف التاأ�شي�س للح�شارة الإ�شلمية 

يق���ول �صماحت���ه: »فم���ا ال���ذي ينبغ���ي لن���ا فعل���ه لنتمكن من 



95 النظام االجتماعي

ال�صتفادة من هذه اجلامعة -مبا لها من �صابقة، وما�ٍس، وتاريخ 

عري���ق- لبناء احل�صارة الإ�صالمية احلديث���ة؟ نحن نريد لبلدنا 

اأن يبل���غ تلك الأهداف الك���ربى واخلطوط املثالي���ة التي ر�صمها 

الإ�ص���الم.. املجتم���ع ال���ذي يتحل���ى بالعل���م، والتق���دم، والعزة، 

والعدال���ة، والقدرة على مواجهة املد العامل���ي، والرثوة.. هذا ما 

ن�صمي���ه احل�صارة الإ�صالمية اجلديدة.. فلتفكر جامعتنا يف هذه 

امل�صاألة. وعليكم ب�صفتكم روؤ�ص���اء اجلامعات وم�صوؤويل موؤ�ص�صة 

التعلي���م العايل يف البلد اأن تفكروا يف ه���ذا الأمر، واأن تخططوا 

ل���كل اأعمال اجلامعة وبراجمه���ا على هذا الأ�صا����س، اأن حتملوا 

امل�صوؤولية على هذا الأ�صا�س.. هذا ما يجب عليكم اأن تفكروا فيه 

واأن ت�صعوا كل مهامكم على اأ�صا�صه«.

ح- ت�شكيل النوى النخبوية 

يق���ول �صماحته: »كن���ت قد اأو�صي���ت بهذا �صابًقا، ب���اأن يجمع 

اأ�صتاذ يف اجلامعة اأو اأ�صت���اذان جمموعة من ال�صباب ويوؤ�ّص�صون 

مًع���ا »نواة النخبة«؛ وهذا ميكن تكراره وتو�صيعه وهو اأمر مبارك 

ا.. ينبغي لهذا الأمر اأن يتحقق. وهو لي�س من اأعمال اأجهزة  ج���دًّ

احلكوم���ة واإداراتها وما �صاب���ه؛ اإّنه عمل املجموع���ات اجلامعّية 

نف�صها«.)2016/10/19(

ط- حرا�شة قيم الثورة والإ�شلم 

يق���ول �صماحته: »على اأ�صاتذتنا اأن يوؤّدوا دوًرا يف حتقيق حال 

الت�صام���ي والتكامل يف اجلامع���ات من ناحي���ة، ويف حرا�صة قيم 
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الثورة الإ�صالمية فيها من ناحية اأخرى. اأي عليهم اأن يوؤدّوا دوًرا 

]يف هذا املجال[«.)2017/6/21(

ويقول الإمام اخلامنئي: »ينبغي اأن يكون يف رئا�صة اجلامعات 

اأ�صخا����س لديه���م م�صتوى علم���ي حتى يرت�صيه م���ن هم يف تلك 

اجلامع���ة رئي�ًص���ا عليه���م، عل���ى اأن يك���ون العلم مقروًن���ا بالعمل 

والإميان. ل اأن يكون مم���ن يريدون ف�صل راأ�س هذا النظام عن 

ج�ص���ده، اأو ل يعتقد اأ�صا�ًصا بالإ�ص���الم، اأو ي�صخر منه، ومن اأتباع 

ح���زب اهلل، اأو م���ن الطالب املوؤم���ن امللتزم، ثم ياأت���ي ويت�صدى 

ملن�ص���ب الرئي����س، خذوه م���ن يده ونّح���وه جانًب���ا.. واإذا ما نظر 

اأح���د ما اإىل الفتاة التي ترتدي العباءة اأو املحجبة نظرة حتقري، 

فعليكم حتقريه دون اأي مراعاة!«.)1990/10/23(

م كمكان؛ ي�صاف  يقول �صماحت���ه: »ينبغي جلامعاتنا اأن ُتق���دَّ

ا تفكريهم ال�صحيح  فيه اإىل علم الطالب؛ عل���ٌم يتعّزز فيه اأي�صً

وا�صتقامتهم وهدايتهم املعنوية«.)1990/9/1(

ويقول قائد الثورة الإ�صالمية: »ما مل ت�صبح اجلامعات مراكز 

لرتبية املتخ�ص�صني امل�صلم���ني امللتزمني فاإنها لن تكون اجلامعة 

الت���ي تطلبها الث���ورة، وهذا ل يتحق���ق اإل اإن كان الأ�صا�س واملنهج 

والنظام يف اجلامعات اإ�صالمًيا. فعلى املدير والطالب والأ�صاتذة 

اأن يراع���وا الأح���كام الإ�صالمي���ة واأن تك���ون الأ�صال���ة عنده���م 

لالإ�ص���الم. ينبغي اأن تك���ون القيم الإ�صالمي���ة يف اجلامعة حمال 

للتناف�س واأن ينت�صر العم���ل واللتزام الديني فيها يوًما بعد يوم«.

)1990/12/19(
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ويقول يف املحا�صرة نف�صها: »ل ينبغي اأن يكون الإ�صالم غريًبا 

يف اجلامعة، كما ل ينبغي اأن يكون العمل وفق اللتزام الإ�صالمّي 

���الة، الأمان���ة،  منب���وًذا غريًب���ا يف الأو�ص���اط اجلامعّي���ة.. ال�صّ

�ص���دق احلديث، الإخال�س، الأخّوة، العم���ل اجلهادّي، الدرا�صة 

ب���كّل رغب���ة وحمّبة، التع���اون يف التعّلم، وبذل اجله���د للتعّمق يف 

املع���ارف والعلوم املختلفة، كل هذه الأمور ل ب���ّد اأن تكون رائجًة 

يف اجلامعة«.

ي- ميزات اجلامعيني 

ُي�ص���ار هن���ا اإىل بع����س مي���زات الطالب اجلامع���ي يف النظام 

الفكري لالإمام اخلامنئي: 

1. الطال���ب اجلامعي الناج���ح هو من يدر�س جي���ًدا، ويهذب 

نف�صه جيًدا، وميار�س الريا�صة جيًدا. 

2. اإن اإحدى املي���زات الأخرى للطالب اجلامعي هي اأن ينظر 

للمحي���ط والبيئ���ة من حول���ه بعين���ني مفتوحتني، �ص���واء يف ذلك 

البيئة اجلامعية، وبيئة البالد، وبيئة املنطقة والعامل... وكنت قد 

حتدثت �صابًق���ا عن هذا الأمر وعنونته بالب�صرية ... فالب�صرية 

تعني النظر بعينني مفتوحتني وبوعي. )2016/7/2( 

3. ينبغ���ي اأن يتمتع الطالب اجلامعيون بالروؤية ال�صيا�صية ... 

الن�ص���اط ال�صيا�صي يف اجلامعة ل يقت�صر عل���ى احلديث ال�صّيئ 

وال�صب���اب وال�صتم والإهانة له���ذا وذاك. ل، فالن�صاط ال�صيا�صي 

مطلوب ليحظى الطالب بالقدرة على التحليل. لو افتقد الطالب 

اجلامع���ي القدرة على التحليل ال�صيا�ص���ي ف�صوف ُيخدع .... واإن 
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اأراد الط���الب اجلامعيون امتالك القدرة على التحليل ال�صيا�صي 

فعليه���م اأن ين�صط���وا �صيا�صًي���ا، اأن يطالع���وا ال�صيا�ص���ة ويكتب���وا 

ويتحدث���وا بها ويتباحثوا فيها، واإن مل يجر الأمر على هذا النحو 

فليمتلكوا املقدرة على ذلك. 

4. اإن احلفاظ على الدين والتقوى هي من م�صوؤوليات الطالب 

اجلامعي )2016/7/2(

عل���ى  العام���ة  الأه���داف  ال�صب���اب اجلامعي���ون  فليق���دم   .5

متطلباتهم ال�صخ�صية )2015/11/3(

6. عل���ى الط���الب اجلامعي���ني األ يقبل���وا كالم اأّي متكّل���م. 

فمب���داأ احلركة والثورة هو الإمام العظيم، فلتعّدوا كالمه حجة، 

فانظروا، واعرفوا ما قال الإمام )2015/11/3(

7. القيم���ة الأخ���رى ذات الأهمي���ة الكبرية التي ن���رى اأن ثمة 

م�صاعي حثيثة للق�صاء عليها يف البيئة اجلامعية هي الأمل والثقة 

بامل�صتقبل )2015/11/3( 

8. البن���اء الذاتي الفكري والأخالق���ي والتحّول الداخلي لدى 

الطالب اجلامعيني هو فري�صة وواجب. )2001/2/27(

9. اأك���رث م���ا ي�ص���ّد انتباه الطال���ب اجلامعي املطالب���ة بالعدل 

فا�صعوا لرت�صيخ هذا الأمر عنده وتقويته. 2005/1/6

التربية والتعليم

يق���ول الإمام اخلامنئ���ي: »حيثما ت�صاهدوا يف الع���امل اأن اآثار 

جهود النا����س ونتائجها قد ظهرت وتاألق���ت يف فرتة من الزمن، 
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لكنه���ا عادت وبهتت و�صعفت اأو زالت من الوجود، اأو اأنها ُوّجهت 

نح���و اأهداف تناق�س اأهدافه���ا اأو تناق�س الجتاهات، فاإّن �صبب 

ذلك هو �صعف الوعي والفكر والإرادة و�صعف الب�صرية والروؤية 

والروحية؛ اأي املالمح وال�صفات الأ�صا�صية لإن�صان مرتّب! يجب 

علين���ا نحن اأن نربي هذا الإن�ص���ان واأن ن�صّخ فيه هذه ال�صفات؛ 

وه���ذا الأم���ر هو رهن اأيديك���م؛ اأنتم م���ن ي�صع الأ�صا����س الأول؛ 

وخا�صة يف عمر ال�صبا وبداية مرحلة ال�صباب حيث يكون الأبناء 

حتت رعاية قطاع الرتبية والتعليم«.)1992/1/15(

للرتبية والتعليم واجبات ن�صتعر�صها يف ما يلي:

1 - اأعتق���د اأن ما يجب اأن يجري الهتمام به اليوم يف الرتبية 

والتعليم واأكرث من اأي اأمر اآخر، اإحياء العتقاد الإ�صالمي والعمل 

الإ�صالمي لدى التالميذ )1992/2/14(.

2 - فلرنبِّ �صبابن���ا على اأن يّتبعوا �صيا�صة م�صتقلة، واقت�صاًدا 

، وثقافة م�صتقلة، واأن ل تنمو لديهم روحية التبعية والركون  م�صتقالًّ

اإىل الآخرين والعتماد عليهم والرجوع لهم.)2016/5/2(

3 - التق���دم يف مرات���ب العل���م هو جزء من عملك���م ومهامكم 

ويجب الهتمام به.  تق�صيم العلوم والبحث لتحديد الأولويات وما 

نحت���اج اإليه مثاًل يف هذه املرحلة، يف ه���ذه ال�صنوات اخلم�س، يف 

هذه ال�صنوات الع�صر، اإىل اأي علوم �صيتوجه عموم الطالب ب�صكل 

اأك���رب؟ هذه م�صائلكم العملية والتقنية والتي تدركونها اأنتم اأكرث. 

.)1992/2/14(
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المجلس األعلى للثورة الثقافية

يق���ول �صماحت���ه: »ما اأري���د اأن اأوؤّكده، يف ه���ذا الق�صم املتعّلق 

باملجل����س، هو اأّن عل���ى اأع�صاء املجل�س اأن يوؤمن���وا بهذا املجل�س، 

ويعتق���دوا )بقدراته(، اآِمنوا و�صّدقوا ب���اأّن ها هنا املقّر املركزي 

لثقاف���ة البل���د، اآمنوا و�صّدقوا ب���اأّن ها هنا مركز قي���ادة امل�صائل 

الثقافي���ة الأ�صا�صي���ة للبل���د، ومرك���ز تخطيط �صيا�صات���ه. ينبغي 

لأع�صاء املجل�س اأن يلتفتوا اإىل هذا«.)2013/12/10(

يف النظ���ام الفكري يح���دد �صماحته وظائ���ف املجل�س الأعلى 

للث���ورة الثقافي���ة؛ واجبات هي عل���ى عاتق ه���ذا املجل�س �صن�صري 

اإليها على النحو الآتي:

اأ. ت�شميم خّطة الهند�شة الثقافّية 

قال �صماحته: »يجب ]و�صع[ خّطة الهند�صة الثقافّية. لنت�صّور 

الو�ص���ع الثق���ايف املطل���وب يف البلد، ونر�ّص���م اأج���زاءه املكّونة له 

اأمامن���ا؛ ل���رَن من ثّم اأّي من ه���ذه لها الأولوّي���ة؛ واأّي منها حتتاج 

اإىل دّق���ة وعناية اأكرب؛ ولن�ص���ل اإىل ما كان مهماًل يف هذه املّدة، 

ونتابع���ه. هناك جمالت يجب ال�صتثم���ار فيها بنحو اأكرب؛ علينا 

اللتفات لها«.)2011/6/13(

ب. اإعادة تنظيم اجلبهة الثقافّية

ق���ال قائد الث���ورة الإ�صالمّي���ة املف���ّدى: »الفل�صف���ة الوجودّية 

للمجل�س الأعلى للثورة الثقافّية، هي فهم الطبيعة الثقافّية للثورة 
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الإ�صالمّية و�صرحها وتثبيتها واإجراوؤها، واإعادة التنظيم الدائم 

للجبهة الثقافّية للث���ورة الإ�صالمّية، ومراقبة التطّورات الثقافّية 

يف الب���الد مبا يتنا�صب مع القابلّي���ات واملوؤهاّلت العظيمة لإيران 

الإ�صالمّية والثورّية«.)2014/10/18(

ج. ترميم النق�س الثقايف

وقال �صماحته: »نحن متاأّخرون كثرًيا ]على ال�صعيد الثقايف[؛ 

لدين���ا نق����س كب���ري، و�صعف كب���ري ينبغ���ي اأن تق���وم موؤ�ّص�صة ما 

بالتفك���ري وال�صعي والعم���ل الدائم من اأجل ترمي���م هذا ال�صعف 

واإ�صالحه ومعاجل���ة ما هو بحاجة اإىل العالج، وهذه املوؤ�ّص�صة يف 

الرتكيبة العاّمة لنظامنا هي هذا املجل�س الأعلى للثورة الثقافّية«.

)2011/6/13(

د. جعل ال�شعب مقاوًما

يق���ول �صماحته: »م���ن امل�صوؤول ع���ن النا�س، اإذا م���ا تزلزلوا، 

حّوله���م اإىل اأنا�س مقاوم���ني؟ اإذا ما ابتلوا بال�ص���ّك والرتّدد، اأن 

اأزال �صّكه���م؟ اإذا ما ُوجد خلل يف عقائده���م، قّدم لهم العقائد 

ال�صحيح���ة واملتينة؟ اإذا ما ابتلوا بال�صّك وال���رتّدد اإزاء اأهداف 

العدّو وخمّططاته، ق�صى على هذا ال�صّك فيهم وجعلهم عازمني 

ا امل�صوؤولني الثقافّيني يف  ثابتني...؟ من غري امل�صوؤولني؟ خ�صو�صً

الب���الد، ومن جملتهم هذا املجل�س الأعل���ى للثورة الثقافية الذي 

�س لهذا الغر�س؟!«.)1999/12/14( �صِّ
َ
ُوجد واأ
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هـ.التوجيه الثقايف

ق���ال الإمام اخلامنئي: »ما ه���ي الثقافة التي ينبغي اأن ُتلحظ 

يف الإنت���اج، اخلدمات، العمران، الزراع���ة، ال�صناعة، ال�صيا�صة 

اخلارجي���ة، والتداب���ري الأمنّي���ة، فتحّدد احل���دود والجّتاهات؟ 

ينبغ���ي له���ذه الأم���ور اأن حت���ّدد هن���ا ]يف املجل�س الأعل���ى للثورة 

الثقافّية[.

و. و�شع ال�شيا�شات الكربى للتعليم

»عل���ى قط���اع  نف�ص���ه:  وق���ال �صماحت���ه يف ذل���ك اخلط���اب 

الرتبي���ة والتعلي���م، وموؤ�ّص�صة التعلي���م العايل والقط���اع ال�صّحي 

وال�صت�صفائ���ي... اأن ياأخ���ذوا �صيا�صاته���م التعليمّي���ة والعلمّي���ة 

الكربى من مكان ما، وهذا املكان هو هذا املجل�س ]الأعلى للثورة 

الثقافّية[«.)2002/12/17(

ز. حتديد النظرة ال�شحيحة للنظام البائد 

ق���ال الإمام اخلامنئي: »براأيي، اإح���دى النقاط الثقافّية التي 

؛ وهذا 
1
يج���ب اأن نهت���م بها، النظ���رة ال�صحيحة للنظ���ام البائد

مكانه يف هذا املجل�س«.)2007/12/8(

ح. معرفة الأمرا�س الثقافّية وعلجها

يف كالم ل�صماحة القائد يق���ول: »اأحد الأعمال املهّمة للمجل�س 

1 - أي أن نعرّف الناس ما كان عليه النظام البهلوي البائد، من آفات وأخطاء 
وتبعية وفساد. )المدقق(
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ي  الأعل���ى للث���ورة الثقافّي���ة، النظ���ر اإىل الثقاف���ة العاّم���ة، وتق�صّ

ل اإىل  الأمرا�س الثقافّية املوجودة يف بلدنا اليوم ومعرفتها، والتو�صّ

�صة، منطلقة من الوجع حتًما،  عالج لهذه الأمرا�س بنظرة متخ�صّ

وثورّية، وتقدمي تو�صياتهم اإىل الأجهزة املختلفة«.)1989/12/12(

ط. التخطيط وو�شع الربامج يف مقابل الهجوم الثقايف

وق���ال: »علينا عّد مقولة الهجوم الثق���ايف هذه مقولة حقيقّية 

وجّدّي���ة، واأن ل نح�صبه���ا بال�ص���يء القليل، وو�ص���ع الربامج على 

م�صت���وى ]املوؤ�ّص�ص���ات[ كاّف���ة بن���اًء عل���ى اأّن هناك حرًب���ا ثقافّية 

�صّد اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية على خمتل���ف ال�صعد، واإحدى هذه 

املوؤ�ّص�صات ]التي ينبغي لها و�صع الربامج[ هو هذا املجل�س الأعلى 

للثورة الثقافّية«.)1992/12/10(

ي. مطابقة النظام التعليمي للحتياجات

وقال المام اخلامنئي: »ينبغي للنظ���ام التعليمي يف البالد اأن 

ُيطابق مع الحتياجات الواقعّية للحكومة... وينبغي لهذا النظام اأن 

ُيطابق مّرة كّل مّدة مع الوقائع واحلاجات واأن تو�صع الربامج بناًء 

عل���ى ذلك.. وينبغي لجّتاهه الع���اّم اأن يعّدل يف موؤ�ّص�صة اأعلى من 

الوزارة، األ وهي املجل�س الأعلى للثورة الثقافّية«.)2000/12/9(

اإلذاعة والتلفزيون

ق���ال قائ���د الث���ورة الإ�صالمّي���ة املف���ّدى: »موؤ�ّص�ص���ة الإذاع���ة 

والتلفزيون من خ���الل مهّمتها اخلطرية يف هداية النا�س واإدارة 
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الثقاف���ة والأفكار العاّم���ة للمجتمع، هي كجامع���ة عاّمة، تتحّمل 

من خالل العتماد على الأن�صط���ة والربامج الإعالمّية احلرفّية 

املتط���ّورة والعميق���ة، م�صوؤولّي���ة ن�ص���ر الدي���ن والأخ���الق والأمل 

والوع���ي، والرتويج لنمط احلياة الإ�صالمّي���ة الإيرانّية بني اأفراد 

ال�صعب عموًما«.)2014/11/8(

وق���ال �صماحت���ه: »م���ا ُيدّر����س يف ه���ذه اجلامعة ه���و ر�صائل 

الإ�ص���الم الأ�صيل، الإ�صالم الثوري، والإ�صالم احلقيقي، واأ�ص�صه 

ومفاهيم���ه ودرو�ص���ه. وهذا غاية املطل���وب يف موؤ�ّص�ص���ة الإذاعة 

والتلفزيون«.)29/7/1990(

وق���ال �صماحت���ه: »موؤ�ص�ص���ة الإذاع���ة والتلفزي���ون ه���ي املقّر 

الأمام���ي الفّعال للحرب الناعم���ة«. وقال ذلك احلكيم والب�صري 

الواع���ي يف ذلك اخلطاب نف�صه: »اأنت���م حّرا�س املتاري�س يف هذه 

احل���رب الناعمة. وعليكم احلفاظ على مواقعكم؛ عليكم الدفاع 

عنه���ا. واإن مل تدافعوا فذلك هو اخل�ص���ران. الدفاع عّما ذكرناه 

ه���و دفاع عن الهوّية الوطنّية له���ذا البلد، دفاع عن م�صتقبل هذا 

البلد، دفاع عن م�صري هذا البلد وهذا ال�صعب... عندما تكونون 

حا�صري���ن يف مواقعك���م وتعمل���ون بنحو جّي���د... فاإّنك���م ]بهذا[ 

تدافعون عن هذه الأمور«.)12/10/2015(

وق���ال �صماحت���ه: »الإذاع���ة والتلفزي���ون... مدر�ص���ة عمومّية 

لل�صرائ���ح كاّفة يف اأنحاء البالد، والربامج التي تبّثها �صواٌء كانت 

اإيجابّي���ة اأو �صلبّي���ة، ت���رتك اآثاًرا عميق���ة يف روحّي���ة خماطبيها 

واأفكاره���م وت�صّرفاتهم وثقافتهم وروؤاهم... اإّن عر�س الربامج 
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الفّنّي���ة والأف���الم والتقاري���ر التي توّج���ه ال�صب���اب والأطفال اإىل 

ال�صلوكّي���ات ال�صليم���ة والأف���كار ال�صحيح���ة، وتعّلمه���م التدّي���ن 

واللت���زام والن�صباط واملحّب���ة والتعاون واحل�ص���ور يف امليادين 

الثورّي���ة وال�صيا�صّي���ة، وتزرع فيه���م حّب الثقاف���ة والوطن، وحّب 

�صعبهم، لهو عمل متاأّلق وح�صنة باقية، وهو يجعل البلد يف ماأمن 

مقابل مّد الهجوم الفكري والثقايف والإعالمي«.)26/5/1999(

اأهداف الإذاعة والتلفزيون

لالإذاع���ة والتلفزيون يف النظ���ام الفكري لالإم���ام اخلامنئي 

اأهداف عظمى ن�صري هنا اإىل بع�صها:

رة والواعية. 1. ارتقاء املعرفة الدينّية املتب�صّ

2. ال�صلوك الديني املخل�س.

3. جتذي���ر املعرفة والإمي���ان بالقيم والأ�ص����س الفكرّية للثورة 

والنظام الإ�صالمي.

4. �ص���ون اأفكار املجتمع م���ن التاأّثر اله���ّدام بالهجوم الثقايف 

والقيمي للعدّو.

5. الإميان بكفاءة النظام.

6. اإيجاد الن�صجام العام وجّو التعاون واملحّبة والوحدة داخل 

البلد وبني النا�س.

7. التوعي���ة اإزاء املوا�صي���ع احل�ّصا�صة كالعل���م، الأمن، تربية 

النخبة، القتدار الوطني، العمل والبتكار القادر على حّل العقد 

والتقّدم باملجتمع اإىل الأمام.
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8. و�ص���ع برامج يف جمال الرتبية ون�ص���ر الف�صائل الأخالقّية 

وتفهيمها وتبيانها )1/11/2004(.

والث���ورة  الإ�ص���الم  يري���ده  ال���ذي  بالنح���و  النا����س  بن���اء   .9

.)27/1/1992(

10. تر�صي���خ فك���ر الإ�صالم الأ�صيل ب���كّل ملحقاته؛ الأخالقية 

والعملية يف حياة املخاطبني )5/3/1991(.

11. التعلي���م العموم���ي، واإيج���اد التطّور الثق���ايف وال�صيا�صي، 

و�ص���رح مب���اين الإ�ص���الم، ومواجهة املوؤام���رات الدعائّي���ة للعدّو 

بال�صتفادة من الفّن الأ�صيل وال�صليم )12/9/1989(.

وظائف الإذاعة والتلفزيون

لالإذاع���ة والتلفزي���ون من وجهة نظر قائد الث���ورة الإ�صالمّية 

املفّدى، وظائف ن�صري هنا اإليها:

1. اإيجاد التوّجه���ات الأ�صا�صّية للنظام وت�صليط ال�صوء عليها 

.)29/7/1990(

2. اعملوا على اأن ي�صبح م�صتمعكم، ونتيجة لكالمكم، متدّيًنا 

بنحو عميق )29/7/1990(.

3. يجب اأن تكون معاداة اأع���داء نظام اجلمهورّية الإ�صالمّية 

ومواجه���ة تدّخالت ه���ذه ال�صلطات القائم���ة، ملمو�صة يف برامج 

الإذاعة والتلفزيون كاّفة )29/7/2017(. 

4. م���ن الطبيعي اأن تكون اإحدى وظائ���ف الإذاعة والتلفزيون 

ارتقاء املعرفة الدينّية والإميان الديني )1/12/2004(.
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5. ينبغ���ي لالإذاع���ة والتلفزي���ون يف اجلمهورّي���ة الإ�صالمّي���ة 

اأن تك���ون و�صيلة جل���ذب النا�س نح���و الثقافة الإ�صالمّي���ة، واأداة 

لتعّرفهم على التاأّلقات الإ�صالمّية والإن�صانّية)26/11/1989(.

6. اعمل���وا بحي���ث ت�صبح القي���م الإ�صالمّي���ة يف املجتمع قيًما 

مطلق���ة، ت�صع���ف يف مقابله���ا كّل القيم الأخرى. وعل���ى موؤ�ص�صة 

الإذاع���ة والتلفزي���ون يف هذا املج���ال اأن تعمل وت�صع���ى وتخّطط 

لذلك )23/8/1990(.

7. فّت�ص���وا ع���ن اأك���رث املوا�صي���ع �صّح���ة يف م�صاأل���ة التوحيد، 

واطرحوه���ا. واخت���اروا اأ�ص���ّح املوا�صي���ع واأقواه���ا الت���ي ل تقبل 

اخلد����س يف ]تف�صري[ القراآن وحياة الأئّم���ة الأطهار، واطرحوها 

.)3/3/1992(

8. عل���ى موؤ�ص�ص���ة الإذاع���ة والتلفزي���ون اأن تك���ون يف جمي���ع 

براجمها؛ الفّنّية اأو اخلربّية اأو التقارير يف خدمة الثقافة العاّمة 

.)10/7/1995(

9. الأخالق ال�صلوكّية لأفراد املجتمع كالن�صباط الجتماعي، 

التحّل���ي بال�صم���ري ]امل�صداقي���ة[، النظ���م والتخطي���ط، الأدب 

الجتماعي، الهتمام بالعائلة، مراعاة حقوق الآخرين، الكرامة 

الإن�صانّي���ة، الإح�صا����س بامل�صوؤولّي���ة، الثق���ة الوطنّي���ة بالنف����س، 

ال�صجاع���ة ال�صخ�صّي���ة وال�صجاع���ة الوطنّية، القناع���ة، الأمانة، 

ال�صتقام���ة، املطالب���ة باحلق، ح���ّب اجلمال، رف����س الإ�صراف، 

العّف���ة، الح���رتام والأدب م���ع الوالدي���ن واملعّل���م، ه���ذه اآدابن���ا 

وف�صائلن���ا الأخالقّية. على موؤ�ص�صة الإذاع���ة والتلفزيون اأن تعّد 
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نف�صها م�صوؤولة عن ن�صر هذه الآداب )2/12/2002(.

10. على موؤ�ص�صة الإذاع���ة والتلفزيون اأن تعّد نف�صها م�صوؤولة 

ع���ن دعوة النا����س اإىل القناعة، الكتف���اء وال�صتهالك على قدر 

احلاجة، وجتّنب التبذير والإ�صراف )6/12/2002(.

11. الإذاع���ة والتلفزي���ون وو�صائ���ل الت�صال العاّم���ة وو�صائل 

الإع���الم العاّمة مكّلفة بتوعية النا�س اإزاء الق�صايا املهّمة للبالد 

والثورة، واإزاء ما يحدث للثورة وما يعرت�س م�صريها، والعداوات 

الت���ي متار�س عليها، وعمالء الداخل. على النا�س اأن يكونوا على 

علم بكّل ق�صايا الثورة املهّمة )13/12/1989(.

12. اجهدوا لتنتج���وا اأنا�ًصا لديهم القدرة على التحليل. واإذا 

م���ا ح�صل هذا، ف���اإّن الكثري من الأمور �صُتحّل م���ن تلقاء نف�صها 

.)2001/3/11(

13. احلاجات الثقافّية جليل���ي ال�صباب والنا�صئة اللذين هما 

الأم���ل مل�صتقبل بالدنا، هي يف الأ�صا�س تر�صيخ الأ�ص�س العقائدّية 

والدينّية؛ التعّرف اإىل الأ�ص�س املعرفّية لالإ�صالم والقراآن؛ التعّرف 

ة يف العهود الأخرية؛ املعرفة  على تاريخ بلدنا واأجماد �صعبنا خا�صّ

ال�صحيحة بالإم���ام اخلميني؛ قّمة التاري���خ املعا�صر ال�صاخمة، 

واأف���كاره ال�صيا�صّية ال�صاطع���ة واأ�ص�س حركت���ه الثورّية العظيمة، 

الإح�صا�س بالعّزة والفتخار ب�صبب الدر�س الذي لّقنه الإيرانّيون 

للعامل يف مرحلة انت�صار الثورة والدفاع املقّد�س؛ تعليم اخل�صال 

التي من �صاأنها اأن تو�صل اجليل احلايل لل�صمّو والعظمة؛ كالتدّين 

والبحث العلمي، التحّلي بال�صمري والن�صباط، ال�صجاعة والعّفة 



109 النظام االجتماعي

واملروءة، الوع���ي ال�صيا�صي والإخال�س الث���وري، الأمانة واملحّبة 

والأخ���ّوة وال�صتق���الل واحلرّي���ة... املهّم���ة الأ�صا�صّي���ة ملوؤ�ص�ص���ة 

الإذاع���ة والتلفزي���ون ه���ي اأن تاأخذ يف كّل براجمه���ا هدَف تلبية 

هذه احلاج���ات الأ�صا�صّية واحليوّية باحل�صبان، واأن ل حتيد عنه 

.)26/5/1999(

14. م�صوؤولّي���ة الإذاع���ة والتلفزي���ون تفهيم ]النا����س[ تاأّلقات 

ة يف جمال عالقة  الثقافة الإ�صالمّية يف خمتلف املجالت، وخا�صّ

املراأة والرجل ومكانة املراأة يف املجتمع )6/12/1989(.

15. يف املوا�صي���ع الأدبي���ة والفّنّية، اأحد الأم���ور التي تاأخذها 

]موؤ�ّص�ص���ة[ الإذاعة والتلفزيون على عاتقه���ا، اإبراز ال�صخ�صّيات 

الإ�صالمّي���ة املعا�ص���رة ذات الكف���اءة... يوج���د ب���ني �صخ�صّيات 

الدرجة الثانية والثالثة، اأولئك اخلارجون عن الإطار الأ�صا�صي، 

اأنا�س فهماء، يتمّتعون بال�صتعدادات واللياقات العالية، والذكاء 

يف الأدب والف���ن والعلم والق�صايا الجتماعّية؛ فلت�صّلطوا ال�صوء 

عليهم )1992/1/27(.

16. اعملوا على التعريف بالكتب، فهذا �صيكون مفيًدا وموؤّثًرا 

.)1992/2/24(

17. ميكنكم متابعة م�صار اإنتاج العلم والفكر والنظرّيات التي 

ُخّطط لها، وو�صعت له���ا الربامج. خو�صوا يف الأبحاث املنطقّية 

ات الإب���داع تلفزيونّية،  واملفي���دة. واجعلوا مناب���ر ]درو�س[ من�صّ

وقّدموا ال�صخ�صّيات العلمّية املبدعة واجلّيدة )1/12/2004(.

18. مل���اذا علينا اأن نقّيم ونقّدر اأحد النخب العلمّية باأقّل مّما 
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نقّي���م به ونق���ّدر اأحد النخب الريا�صّية؟ كم م���ن النخب العلمّية 

لدين���ا مّمن هم يف القّمة! كم من النخب العلمّية لدينا الذين اإن 

و�صلت البلدان الأخرى اإليهم مت�ّصكوا بهم واأخذوهم ]وا�صتفادوا 

من علمهم[؛ علينا اأن نكّرم هوؤلء )2008/8/26(.

19. على و�صائلنا الإعالمّية اأن تهدف اإىل اإحباط اأعمال العدّو 

يف الداخ���ل، كما عليها اأن ته���دف اإىل توجيه ال�صربات للعدّو يف 

الأجواء العاّمة )1/12/2004(.

20. على موؤ�ص�ص���ة الإذاعة والتلفزي���ون اأن تت�صّدى لدعايات 

الأع���داء �صّد الثورة. وعلى و�صائل اإعالمنا اأن تواجه بقّوة كبرية 

الدعاي���ات الكاذبة التي يطلقها ه���وؤلء الآن، واأن يظهروا للنا�س 

نقاط تاأّلق النظام )29/7/1990(.

21. عل���ى موؤ�ص�صة الإذاع���ة والتلفزيون اأن ت���رّوج لال�صتقالل 

الفكري والعملي لل�صعب الإيراين، ولنظام اجلمهورّية الإ�صالمّية 

ومب���داأ »ل �صرقّية ول غربية« وتقّويه ، م���ن خالل عر�س ثقافتنا 

وفكرن���ا وفّننا الأ�صيل والغني، واأن تك���ون يف حالة هجومّية على 

الثقاف���ة والأدب والفك���ر املفرو����س والأجنبي، وعليه���ا اأن تزيل، 

باختيار اأف�صل الأ�صاليب واأبل���غ البيانات، غبار الغربة والنزواء 

عن وجه مفاهيم الإ�صالم العميقة وحقائق القراآن ال�صاطعة، واأن 

ت�صع هدّية نظام اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية التي تنتظرها ال�صعوب 

الإ�صالمّية يف اأنحاء العامل كاّفة، يف اأيديهم )1989/8/24(.  

22. نحن ن���رى مهّمة اأ�صا�صّية لو�صائل الإع���الم الوطنّية، لها 

م�صتلزمات، وه���ذه املهّمة الوطنّية تت�صّمن اأهداًفا كربى. براأينا 
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تل���ك املهّم���ة املحورّي���ة تعن���ي اإدارة الفك���ر، الثقاف���ة، الروحّية، 

والأخ���الق ال�صلوكّي���ة للمجتمع وتوجيهه���ا، التوجي���ه نحو الفكر 

والثقاف���ة العاّم���ة، اإزال���ة الأمرا����س والآف���ات من فك���ر املجتمع 

وثقافت���ه واأخالق���ه، الت�صجي���ع على التط���ّور، واإزال���ة الإح�صا�س 

بالتاأّخر )1/12/2004(.

23. اأح���د الأم���ور الت���ي يتوّقعه���ا املرء م���ن و�صائ���ل الإعالم، 

ال�صتفادة من الأح���داث املا�صية لتو�صيح التهديدات امل�صتقبلّية 

والأح���داث امل�صرفة على الوقوع، وجع���ل النا�س ح�ّصا�صني اإزاءها 

.)2003/2/4(

أئّمة الجمعة

م���ن كالم لالإم���ام اخلامنئي يق���ول فيه: »واأئم���ة اجلمعة هم 

امل�صوؤولون عن الثورة يف اأنحاء البالد، وهم مراكز هداية ال�صعب 

وقيادت���ه على امت���داد الوط���ن، وخن���ادق الدفاع املعن���وي بوجه 

الأعداء يف و�صط املجتمع«.)28/5/1990(

وقال �صماحته يف اخلط���اب نف�صه: »فمن ُعنّيَ لإمامة اجلمعة 

يف اأية مدينة فعليه اأن يعرف اأّي من�صٍب يتبواأ، فهو قد ُعنّيَ لإدارة 

مركٍز يجب اأن يغدو جممًع���ا لأفئدة النا�س وعقولهم وعواطفهم 

 واأرواحهم، ويتعني عليه القيام بهذه املهمة واخلروج منها ظافًرا«.

وق���ال قائد الثورة املعّظم: »خمطئ من يت�ص���ّور اأّن اإقامة �صالة 

رف. �ص���الة اجلمعة هي املح���ور املعنوي  اجلمع���ة ه���ي عبادة �صِ

حلركة النا�س، وهي اليوم مركز لتعبئة عاّمة النا�س، وحمّل لبيان 
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اأهّم الق�صايا ال�صيا�صّية يف البالد وبيان املعارف الإ�صالمّية لهم. 

حمراب �صالة اجلمعة هو حمراب باملعنى احلقيقي للكلمة. ففي 

�صلوات اجلمع���ة هذه يجري الإعالن والك�صف عن اأهّم الأخبار، 

وتعطى اأقوى الدرو�س واأو�صح التحليالت ال�صيا�صّية. ل ُيوجد بلد 

يف العامل ]�صوى هذا البلد[، ُتعطى فيه درو�س ال�صيا�صة، التعبئة، 

احلرب واحلركة الجتماعّية العظيمة وامل�صاعي املختلفة املادّية 

منه���ا واملعنوّية، على يد من هم حمّط ثق���ة النا�س، وهذا بف�صل 

الإ�صالم والثورة«.)28/12/1985(

م�شوؤولّيات اأئّمة اجلمعة

عّدد الإمام اخلامنئي م�صوؤولّيات لأئّمة اجلمعة ن�صري اإليها: 

1. ينبغ���ي بنحو دائم الرتقاء مب�صمون اخلطب وما ُيلقى اإىل 

النا�س واإعالء م�صتواه يوًما فيوًما.

2. يجب على اإمام اجلمعة اأن يكون مع النا�س واأن يعي�س حياة 

ب�صيطة. 

3. فيم���ا يتعّل���ق بتاأم���ني اإمكانات اإم���ام اجلمع���ة واحتياجاته، 

اعتق���ادي ال�صخ�صي اأّن على اإمام اجلمع���ة العتماد على النا�س، 

واأن نحافظ على عالقتنا الآخوندّية ]العلمائّية[ التقليدّية بالنا�س. 

4. ينبغي يف اختيار الأفراد ملن�صب اإمامة اجلمعة اأن ُتالحظ 

ه الع���دّو � ل �صمح اهلل � عن طريقه  ه���ذه امل�صاأل���ة، وهي اأن ل يوجِّ

�صربة؛ �صربة معنوّية اأ�صّد بكثري من ال�صربات املاّدّية.

5. م�صوؤولّية جمع النا�س بعهدة اإمام اجلمعة؛ جمعهم باجلذب 
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والجن���ذاب، باملوا�صي���ع اجلّيدة والأعم���ال اجلّي���دة، وبالنف�س 

احلاّر النابع من ]احلال[ املعنوّية والتقوى. 

6. ينبغ���ي لأئّمة اجلمعة اأن ين�صرفوا يف حمّل اإقامة جمعهم، 

لال�صتغال بعملهم ذاك نف�ص���ه؛ لأّن هذا العمل يف غاية الأهّمّية. 

عليهم اأن يعّدوا اأنف�صهم لل�ص���الة وللخطب، واأن ي�صاهموا بقدٍر 

م���ا يف تعليم النا����س، ويكون له���م ح�صورهم علم���اء يف املدينة، 

في�صاركوا يف الجتماعات الدينّية للنا�س، ويهدونهم، واخلال�صة، 

اأن يتابعوا �صوؤون �صالة اجلمعة ومقت�صياتها.

7. املتوّق���ع اأن تكون���وا كالطبي���ب ال���ذي يفّت����س ع���ن املر����س 

وي�صّخ�ص���ه ويع���ّد دواءه ب���كّل جهد وعناي���ة، ومن ث���ّم ي�صع هذا 

الدواء على اجلرح اأو يعطيه للمري�س، عليكم اأن تعطوه له! علينا 

اأن نو�صل الكالم اإىل القلوب.

8. يجب توعية النا����س �صيا�صيًّا؛ لأّن اأحد مطالبهم هو الوعي 

ال�صيا�ص���ي. اإ�صافًة اإىل ذل���ك ينبغي اأن تقّدم���وا لهم التحليالت 

ال�صيا�صّية، اإذ ل تكفي املعرفة ال�صيا�صية؛ بل اإّن التحليل ال�صيا�صي 

الق���وي لزم. اإن مل ميتلك النا�س التحلي���ل ال�صيا�صي، فاإّن العدّو 

�صينفذ عمله بكّل �صهولة. 

9. عل���ى اإم���ام اجلمعة وخطيبه���ا اأن يهّدئ القل���وب وي�صّكنها 

بكالمه املوزون وخطابه احلكيم ومعرفته ال�صحيحة. 

10. مهم���ا اأمكنن���ا تق�صري اخلطبتني وباملق���دار الالزم فهذا 

يكون اأف�صل. واأظّن اأّنه من اجلّيد والكايف اأن ت�صتغرق نحو اأربعني 

دقيقة. فخالل اأربعني دقيقة ميكن التطّرق اإىل موا�صيع كثرية.
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11. التوا�ص���ل م���ع النا����س اأمر يف غاي���ة الأهّمي���ة و�صروري؛ 

لأّن النا����س ياأن�صون كثرًيا باإمام اجلمع���ة و�صالة اجلمعة. وهذا 

التوا�ص���ل يح�ص���ل من خ���الل درو�س تف�ص���ري الق���راآن والدرو�س 

العقائدّي���ة والأخالقّي���ة، اأو زيارة القرى والتوا�ص���ل مع املدار�س 

والثانوّيات. م���داراة النا�س ينبغي اأن تكون يف الدرجة الأوىل مع 

العلم���اء وال�صخ�صّيات الفكرّية الب���ارزة، ومع ال�صباب، والفقراء 

والأ�صخا�س الذين هم بحاجة اإلينا.

12. ينبغ���ي لإم���ام اجلمعة مراقب���ة حديث النف����س ومراقبة 

املقّربني وجعل هذين الأمرين جزًءا من براجمه املوؤّكدة.  

13. امله���ارة الكربى لإم���ام اجلمعة اأن يع���رف املوا�صيع التي 

تهّم النا�س، والأ�صئلة الت���ي تدور يف روؤو�صهم، فيطرحها. عليكم 

اأن تف�صح���وا املجال للنا�س ليوّجه���وا اأ�صئلتهم، وير�صلوا الر�صائل 

اإىل هيئة اإقامة �صالة اجلمعة ويبدوا اآراءهم. وعليكم من خالل 

ه���ذه الأ�صئل���ة اأن تفهموا ما يري���د النا�س، فنع���ّد اخلطبة طبًقا 

لأ�صئلتهم وجنيب عن �صبهاتهم.

14. لتوؤّدوا ال�صالة بحال معنوّية وتوّجه وح�صور قلب.

الوسائل الثقافّية

اإىل  الإ�صالمي���ة، م�صاًف���ا  الثقاف���ة  نظ���ام  بعن���وان  اإحلاًق���ا 

���ا. اأي�صً الثقافّي���ة  الو�صائ���ل  ط���رح  يج���در  والعوام���ل،   الأركان 

الكتاب، ال�صحف، ال�صعر، الفّن، الأدب، الأنا�صيد ومنابر الوعظ 

هي و�صائل ثقافّية. 
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أ. الكتاب

قال الإمام اخلامنئي: »ينبغي ل�صعبنا اأن ياأن�س بالكتاب باأكرث 

مّم���ا هو عليه الآن. القراءة هي اأم���ر واجب على ال�صعب، واجب 

ولزم... الأن�س بالكتاب اأمر يف غاية الأهّمّية. اإّنني اأرجو ال�صباب 

���ة، وطلبة العل���م والطلبة اجلامعّيني واملعلِّم���ني، اأن ياأن�صوا  خا�صّ

بالكتاب. حتًما اإّننا اإذ نذكر هوؤلء من باب الت�صديد عليهم، واإّل 

عل���ى كّل الأجيال، مبن فيهم التّجار، العّمال، الكّتاب، الن�صاء يف 

بيوتهن وخارج بيوتهن، موّظفو الدوائر الر�صمّية، اأع�صاء القّوات 

امل�صّلحة، جميعهم اأن ياأن�صوا بالكتاب«.)1992/5/7(

وق���ال �صماحت���ه: »ينبغي لن���ا اأن نن�ص���ر ظاه���رة املطالعة يف 

املجتمع«.)2011/7/20(

وق���ال: »املطالعة لي�ص���ت تكليًفا ووظيفة، ب���ل هي عمل عذب، 

وحاجة ملّحة ل تقبل التاأخري والأعذار، و�صُتفهم على اأّنها و�صيلة 

لإعداد �صخ�صّيتنا«.)1993/12/25(

وقال قائ���د الثورة الإ�صالمّية: »الكت���اب بّوابة اإىل عامل العلم 

واملعرف���ة الوا�ص���ع، والكت���اب اجلّيد م���ن اأف�صل و�صائ���ل الكمال 

الب�صري«.)1995/5/3(

وق���ال: »ل �صيء ميالأ مكان الكتاب، وينبغي الرتويج للكتاب«.

)1992/5/11(

وقال �صماحت���ه: »يجب اأن تدخل املطالعة يف حياة النا�س كما 

الأكل والنوم و�صائر الأعمال اليومّية«.)1990/5/9(
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وق���ال ذلك احلكي���م املتاأّل���ه والع���امل الكبري: »�ص���راء الكتب 

يج���ب اأن ُيعّد من امل�صاري���ف الأ�صا�صّية للعائل���ة. وينبغي للنا�س 

قب���ل �صراء بع�س الو�صائل الكمالي���ة والديكور مثل هذه الرثّيات، 

والطاولت املتنّوع���ة، والأرائك املختلفة وال�صتائ���ر و... اأن يولوا 

الكتاب اأهّمّية«.)1995/5/16(

وقال �صماحته: »ينبغي اأن ي�صبح الأمر بنحو يكون فيه للكتاب 

�صهم مقبول يف �صّلة الب�صائع ال�صتهالكّية للعائالت، واأن ي�صرتوا 

الكتاب للقراءة«.)2011/7/20(

وق���ال: »عندم���ا ي�صبح الكت���اب جزًءا من ل���وازم احلياة، لن 

يعود مرتفع الثمن«.)1995/5/8(

وق���ال �صماحت���ه: »اإذا اأراد الإن�ص���ان اأن يبق���ى متج���ّدًدا عل���ى 

ال�صعيد املعنوي والثقايف فلي����س اأمامه �صوى الرتباط بالكتاب«.

)27/12/1993(

 اأّي كتاب؟

عندم���ا نتكّلم عن الكتاب علين���ا اأن ن�صاأل اأّي كتاب؟ اأّي كتاب 

�صُيكتب؟ اأّي كتاب �صيقراأ؟

يف النظ���ام الفكري لالإم���ام اخلامنئي يو�ص���ى بكتابة الكتب 

التالية وقراءتها:

ة والرواية 1. الق�صّ

2. ال�صعر



117 النظام االجتماعي

3. اأدب ال�صم���ود: ذكريات احلرب، حياة ال�صهداء، ذكريات 

عوائل ال�صهداء، ذكريات اجلرحى، وذكريات الأ�صرى املحّررين

4. الكتب الدينّية: الكتب الدينّية والإ�صالمّية، تف�صري القراآن، 

نهج البالغة، ال�صحيفة ال�صّجادّية، الكتب التي تتحدث عن اأهل 

البيتR وعلم املعرفة

5. الكتب التاريخّية: تاريخ امل�صروطة، تاريخ اآل بهلوي، تاريخ 

الثورة الإ�صالمّية، وتاريخ حرب ال�صنوات الثماين

6. الكتب ال�صيا�صّية

7. الأ�ص�س الفكرّية للثورة الإ�صالمّية

8. �صرية حياة ال�صخ�صّيات والعظماء

9. كتب الأطفال والنا�صئة

10. العلوم الإن�صانّية

11. منط احلياة الإ�صالمّية

12. الكتب الدرا�صّية واجلامعّية

 م�شوؤولّية املوؤ�ّش�شات يف اإنتاج الكتب

ا م�صوؤولّية  يف النظام الفكري لالإمام اخلامنئ���ي تبلورت اأي�صً

املوؤ�ّص�صات الثقافّية يف اإنتاج الكتب:

1. افرت�ص���وا اليوم اأّنه اإذا ما ُح���ّدد على ال�صعيد العاملي، اأّي 

ق�صّية من ق�صايا الثورة التي اإذا ما طرحناها اأمام العامل، فاإّنه 
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�ص���وف يجري اللتف���ات اأك���رث اإىل حّقانّية الثورة، و�صت���وؤّدي اإىل 

اجنذاب اأكرب لها. اإّن اإيجاد مثل هكذا ق�صايا لهو الفّن بعينه.

ليجل�ص���وا ويجدوا من خالل ال�صفر، الدرا�صات، قراءة الكتب 

واملج���اّلت وق���راءة الدعايات امل�ص���اّدة لنا، الق�صاي���ا الأ�صا�صّية 

وق�صاي���ا الدرج���ة الأوىل يف الع���امل. ومن ثم بع���د اأن حُتّدد هذه 

الق�صاي���ا، ليح���ّدد ويهّيئوا العلم���اء، ومب�صاعدة علم���اء اآخرين، 

املطالب واملوا�صي���ع الالزمة ل�صّد هذا الفراغ. ولتو�صع بعد ذلك 

ه���ذه املطال���ب الالزمة بيد الفّن���ان، الر�ّصام، �صانع���ي الأفالم، 

ال�صع���راء، موؤّلفي الكتب، املوؤّلفني امل�صرحّيني، موؤّلفي الق�ص�س، 

وليطلبوا منهم اأن ي�صنع���وا �صيًئا منها )خطابه لدى لقائه جمًعا من 

منّظمة الإعالم الإ�صالمي()1988/6/22(

2. م���ن اأهّم اأعمال جمل�س الثقافة العاّم���ة، الهتمام بق�صّية 

الكت���اب واملطالعة واإنتاج الكتب ونقده���ا واأ�صياء من هذا القبيل 

.)1996/10/22(

3. تعالوا مع جمع قليل... مّمن يهّتمون بالق�ص�س، ويعرفون 

واقًع���ا، ت�صني���ف الروايات اجلّيدة من غريه���ا، حتّركوا يف هذا 

ا لديهم هّمة عالية يف قراءة  املجال وقراأوا الروايات... اأولئك حقًّ

الق�ص�س والأعمال املنت�صرة يف العامل. فلتعقدوا اجتماًعا اأكنتم 

اإثنني اأو ثالثة اأو اأك���رث، ولتعّدوا مب�صاعدة الأ�صخا�س امل�صتعّدين 

لكتاب���ة الق�ص����س، والذين يري���دون كتابة الق�ص����س املت�صّمنة 

للمعارف الإ�صالمّية، فهر�ًص���ا ولتتابعوا هذه املوا�صيع... �صّجعوا 

ه���وؤلء على الكتاب���ة... وغّذوهم مبعارف الث���ورة؛ فالإناء ين�صح 
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مب���ا فيه )خطابه لدى لق���اء امل�صوؤولني يف مركز الرتبي���ة الفكرّية لالأطفال 

والنا�صئة()1997/8/9(.

4. ينبغ���ي ال�صتف���ادة م���ن العلم���اء الأفا�ص���ل، ال�صخ�صّيات 

الب���ارزة، الكت���ب اجلّيدة والأ�صالي���ب العلمّية، من اأج���ل اإي�صال 

املفاهي���م الدينّية للجي���ل ال�صاّب بالنحو ال�صحي���ح واجلّذاب... 

وعلى علماء الدين اأن يعّدوا املوؤّلفات املرتبطة باملعارف الإ�صالمّية 

على �صورة كتب وكتّيبات اأو يف �صورة جماّلت ون�صرّيات خمتلفة، 

لي�صن���ع الفّنانون على اأ�صا�صها، فيلًما على �صبيل املثال؛ اأو يعّدوا 

الربامج التلفزيونّية املختلفة )1995/9/5(.

5. اإّننا بحاجة اإىل كتب يف م�صتوى كتب ال�صهيد مطّهري تبنّي 

مفاهيم الإ�ص���الم الأ�صا�صّية بنظرة �صائبة بعيدة عن النحراف 

والإفراط والتفريط، وبلغ���ة قابلة للفهم لدى ال�صرائح املتو�ّصطة 

يف املجتمع...؛ علّي هنا، مع العرتاف والإذعان باملكانة الرفيعة 

ا حوزة قم العلمّي���ة يف ن�صر الأفكار  للح���وزات العلمّي���ة وخ�صو�صً

واملع���ارف الإ�صالمّية، اأن اأوّجه اخلطاب اإىل تلك احلوزة واأقول: 

عليكم اأنتم هنا اأن تلّبوا هذه احلاجة )1988/2/8(.

6. اإحدى و�صائل تبليغ الث���ورات والنه�صات التحّررّية الكربى 

يف العامل، هي هذه الروايات والق�ص�س... لديهم ق�ص�س جّيدة 

ا... لق���د بّينوا اجلمالّي���ات باأف�صل وج���ه... وباأ�صكال راقية  ج���دًّ

ا. اإّنني عندما اأقراأ هذه الكتب... واأقارنها بثورتنا، اأرى اأّن يف  جدًّ

ثورتنا م�صاهد اأرقى واأ�صمى، اأكرث حما�صًة واأجمل، ميكن تبيانها. 

اإّن فّنانين���ا م�صوؤول���ون حقيقًة، وعليهم اأن يلّب���وا ]هذه احلاجة[. 
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عليه���م اأن يبّينوا هذه اجلمالّيات الت���ي ميكنهم روؤيتها، والبحث 

عنه���ا واإيجادها اأك���رث من النا����س العادّيني. )خطابه ل����دى لقائه 

جمًعا من م�صوؤويل منّظمة الإعالم الإ�صالمي(. )22/6/1988(.

7. عل���ى �صعيد الكت���اب، تقع على عاتقنا بع����س امل�صوؤولّيات. 

اإحداه���ا، اأن ننت���ج الكتاب اجلّي���د ونوجد الكت���اب يف ال�صاحات 

وامليادي���ن الفكرّي���ة املختلف���ة... اأي اإّن عل���ى كّل البل���د ول �صّيما 

املثّقفني يف البالد، مثل هذه امل�صوؤولّية )1994/4/30(. 

���ا يف وج���ود  8. اإّنن���ا الآن يف املج���الت املختلف���ة نع���اين نق�صً

الكت���اب. حتًما، لق���د ارتفع من�صوب ن�صر الكت���ب؛ اإّل اأّننا ل نزال 

�صي؛  نفتقد للكتاب النوعي. ل اأق�صد هنا الكتاب العلمي التخ�صّ

ل؛ ]ب���ل[ الكت���ب التي يحت���اج عاّم���ة النا�س اإىل معرفته���ا؛ �صواٌء 

الكتب الدينّية املختلفة، من العقائد والتاريخ الديني واأمثالها، اأو 

الكت���ب ال�صيا�صّية والجتماعّية والتاريخّية.  اإّننا فيما يتعّلق بهذه 

العناوي���ن، ينق�صن���ا الكتاب الوازن واملتقن بحي���ث يطمئّن املرء 

اإىل اأّن ه���ذا الكت���اب موجود ب���ني اأيدي النا����س ويرفع م�صتواهم 

الفك���ري... لنفرت�س مثاًل اأّنك دخلت مكتب���ة لبيع الكتب، وقلت 

اأريد كتاًبا يف املجال الفالين � تاريخ نه�صة امل�صروطة على �صبيل 

املثال �. �صوف ير�صدونك اإىل كتابني اأو ثالثة. وترى اأّن واحًدا من 

ه���ذه الكتب طويل، والثاين رديء الأ�صل���وب غري م�صّوق؛ والثالث 

فيه م�صكلة اأخرى. ف���ال يعجبك الأمر وتن�صرف. يجب اأن يكون 

ة، بحيث يجد  لدينا الكث���ري من الكتب يف هذه املج���الت اخلا�صّ

كّل مراج���ع غايته ومطلوب���ه هناك. يجب اأن يك���ون لدينا الكتب 
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الق�صرية، الطويلة، ال�صهلة والعميقة. ينبغي اأن يكون لدينا تنّوع 

يف املوا�صيع، وتنّوع يف الكتب ذات املو�صوع الواحد؛ على اأن تكون 

جميًعا متقن���ة و�صحيحة؛ ولكن لالأ�صف، نفتق���د اإىل هذا الأمر.

)10/11/1997(

نه�شة ترجمة الكتب

ويف كالم لالإم���ام اخلامنئ���ي يقول: »يج���ب اأن تنطلق نه�صة 

ترجم���ة الكتاب���ات اجلي���دة؛ نه�ص���ة ترجم���ة الأعم���ال اجليدة، 

وحل�ص���ن احلظ فاإنَّ الأعم���ال املكتوبة واجليدة لي�ص���ت بالقليلة. 

اأن���ا العبد، كلما ت�صنى يل وقت وجم���ال، اأرغب يف القراءة واأقوم 

ف���ت، ولالإن�صاف فاإنها  باملطالع���ة. هن���اك اأعماٌل جيدة ج���ًدا اأُلِّ

ت�صتحق اأن ُترتَجم؛ تلك الأعمال التي �صدرت حتى الآن، فلنطلق 

نه�ص���ًة للرتجمة؛ ل ترجمة من اخلارج واإمنا ترجمة اإىل اخلارج 

لعر����س ما ه���و موجود لدينا؛ عّرفوهم ما ح���دث يف اآبادان، وما 

حدث يف خرم�صه���ر، وما حدث يف �صاحات القتال، وما حدث يف 

القرى والأرياف..

ذك���رُت مراًرا اأّن هذه اللوحة هي لوحة جميلة، لكننا �صاهدنا 

عن بع���د، كلما اقرتب امل���رء منها و�صاهد دقائقه���ا وتفا�صيلها، 

ازداد ده�ص���ة واإعجاًبا. لق���د ُدّونت هذه الأح���داث، فليّطلع اأهل 

الع���امل عليه���ا، ولُترتج���م اإىل العربي���ة والإجنليزي���ة والفرن�صية 

والأردي���ة واإىل اللغات احلية يف العامل. دع���وا مئات املاليني من 

النا�س يفهموا ويعرفوا ما جرى يف هذه املنطقة، وما نقوله نحن، 

ومن هو ال�صعب الإيراين، فاإن هذه الأعمال تعّرف العامل بال�صعب 
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الإيراين. يجب اإط���الق نه�صٍة لرتجمة الكت���ب ونه�صٍة لت�صدير 

الأفالم اجليدة، وزارة الإر�صاد تتحمل م�صوؤولية ومنظمة الثقافة 

والإعالم كذل���ك، ومثلها الإذاعة والتلفزي���ون ووزارة اخلارجية 

وخمتلف الأجهزة واملوؤ�ص�صات الأخرى«.)2018/9/26 (

ب. الصحف

ج���اء يف كالم لالإمام اخلامنئي: »لي�س خافًي���ا على اأحد دور 

ا ال�صحف يف عامل اليوم، لكن  و�صائل الإع���الم العاّمة وخ�صو�صً

اإ�صافًة اإىل ذلك، ح���ازت ال�صحف يف النظام الإ�صالمي الثوري 

ة، انطالًقا من امل�صوؤولّيات الثورّية اخلطرية.  اأهّمّية ومكانة خا�صّ

لطاملا كان���ت �صفحات ال�صحف امل�صوؤولة والعارفة بوظائفها، يف 

ه���ذه ال�صنوات الأخرية، �صاحة مواجه���ة واعية من قبل اأ�صحاب 

الأق���الم امللتزمة والواعي���ة للم�صكلة �صّد الهج���وم الثقايف الذي 

ي�صّن���ه ال�صتكب���ار والعنا�ص���ر املم�صوخ���ة وامل�صلوب���ة الهوّي���ة... 

الوظيفة الأه���ّم لل�صحف يف النظام الإ�صالمي هو الدور الثقايف 

يف التعريف والدفاع عن القيم واملبادئ التي هي مو�صع ر�صا هذه 

الأّمة الثورّية، ورفع م�صتوى وعيها ومعرفتها«.)24/9/1991(

وق���ال �صماحته: »ل�صت خمالًفا حلرّي���ة ال�صحف ول لتنّوعها. 

اإذا م���ا �صدر بدل الع�صرين �صحيفة، مئتا �صحيفة ف�صاأكون اأكرث 

�ص���روًرا، فاأنا ل اأ�صع���ر بال�صوء لزيادة اأع���داد ال�صحف. واإذا ما 

كان���ت ال�صحف م�ص���دًرا للتنّور والوعي، وكان���ت تكتب مل�صلحة 

النا����س والدي���ن، كم���ا ج���اء يف الد�صت���ور، فكّلما زاد ع���دد هذه 
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ال�صحف كان اأف�صل«.)20/4/2000(

وج���اء يف كالم ل���ه: »يف الي���وم ال���ذي متتلك���ون في���ه القدرة 

واجلاهزّي���ة ملواجه���ة الهجوم الدعائ���ي والإعالمي للع���دّو، فاإّن 

ال���ذي �صيك���ون الوا�صطة، اأكرث م���ن الآخرين، لزي���ادة ال�صحف 

 واملج���اّلت والكت���ب والأفالم وغريه���ا، هو اأن���ا«.)12/7/2000(

وكت���ب قائد الثورة الإ�صالمّية املفّدى يف ر�صالة اإىل رئي�س الدورة 

ال�صاد�ص���ة ملجل�س ال�صورى الإ�صالمي: »�صحف البالد هي البانية 

لالأف���كار العاّمة للنا����س واملوّجه���ة لعزميتهم واإرادته���م. اإذا ما 

�صيطر اأعداء الإ�صالم والثورة والنظام الإ�صالمي على ال�صحف 

اأو نفذوا فيه���ا واخرتقوها، فاإّن خطًرا كبرًيا �صيهّدد اأمن النا�س 

ووحدتهم واإميانهم، واأنا ل اأجيز لنف�صي و�صائر امل�صتغلني يف هذا 

املجال ال�صكوت عن هذا الأمر احليوي املهّم )5/8/2000(«.

وق���ال �صماحت���ه: »الالمب���الة اإزاء احلاج���ات الفكرّية لل�صعب 

الإيراين وعدم الهتمام مببادئه الإ�صالمّية والثورية الذي ن�صهده 

يف بع�س ال�صحف الراهنة، هو �صّيئة ل ميكن التجاوز وال�صفح عنها 

يف احلكم العاّم للنا�س حا�صًرا وم�صتقباًل، ويف النهاية، يف املحكمة 

الإلهّي���ة يف الآخ���رة«)22/12/1993(. وق���ال: »اأن تكون ال�صحف 

ركًن���ا م���ن اأركان احلرّي���ة وحق���وق النا�س وح�صب فه���ذا، ل يحّتم 

القبول بكّل ما ميّر يف ال�صحف وميدان العمل ال�صحفي، وجتاهل 

الأخط���ار الثقافّية الوا�صحة التي تعمل �ص���ّد عقل النا�س ودينهم 

 واإميانه���م وهي دائًما يف ح���ال ا�صتحكام وتقوي���ة«)6/1/1999(.

وجاء يف كالم ل���ه: »اأقول، يجب اأن ُتطرح الأفكار والآراء والأذواق 
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املختلف���ة يف البالد، ب�صورة �صحيحة و�صائبة؛ لكن طرح املعارف 

املختلف���ة �ص���يء، والكذب عل���ى النا����س وكتابة الك���ذب وحتريف 

احلقائ���ق وال�صريورة بوًقا للع���دّو �صيء اآخ���ر... اإن كان البناء اأن 

تكت���ب ال�صحيفة املنت�ص���رة، وهي التي ت�صتفيد م���ن اإمكانات هذا 

ال�صعب، ومن بيت مال ه���ذا ال�صعب، ومن م�صاعدات هذا ال�صعب 

�ص���ّد م�صالح ه���ذا ال�صعب، وعل���ى نحو الكذب والف���رتاء، ل عن 

���ا� والبناء اأن ت�صبح بوًقا لرادي���و اإ�صرائيل اأو  عقي���دة واقتناع اأي�صً

راديو اأمريكا يف هذا البلد، فهذا لي�س مقبوًل اأبًدا«.)2/9/1999(

ت�شنيف ال�شحف

يف النظ���ام الفكري لالإم���ام اخلامنئي ت�صّن���ف ال�صحف يف 

ثالث جمموعات:

1. ال�صحف املدافعة النظام

2. ال�صحف غري املبالية

3. ال�صحف املعاندة )املعار�صة(

وجاء يف كالم له: »اإن �صّميت �صحف ال�صنف الثالث معاندة، 

فلي����س معنى ذل���ك اأّننا �صنحمل ال�صيف بيدن���ا وننهال عليها؛ ل! 

فهذا لن يغرّي و�صعها يف الغد عن و�صع الأم�س«. وي�صيف �صماحته: 

ا. حقيقًة، فف���ي النظام الإ�صالم���ي، حتّملنا  »�صربن���ا كبري ج���دًّ

ا...؛ لكن للغر�صّية والإجحاف  ل�صماع الكالم املخالف كب���ري جدًّ

ح���دود! هوؤلء مغر�ص���ون وجمحفون. وكّلما �ص���اق اأعداوؤنا خارج 

الب���الد، تهمة �صّد اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية، فاإّنه���ا تكّرر يف هذه 
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ال�صح���ف نف�صها بالأ�صلوب نف�صه اأو باأ�صاليب اأخرى...مِل يتعاون 

اإن�ص���ان مع العدّو اإىل هذا احل���ّد؟! مِلَ ي�صمئّز اإن�صان وُيعِر�س اإىل 

ه���ذه الدرجة عن وطنه وعن الأ�صخا�س الذين يعملون باإخال�س 

؟! ب���اأّي مر�س مبتلون هوؤلء؟! اأنا  ا مِلَ م���ن اأجل هذا الوطن؟! حقًّ

اأعجب!«.)1996/5/2(

موا�شفات ال�شحف املعاندة

لل�صح���ف املعاندة موا�صف���ات بنظر الإم���ام اخلامنئي ن�صري 

هنا اإىل بع�صها:

1. ال�صتفادة من الأفراد غري الالئقني وغري املوثوقني

2. عدم ال�صدق يف بيان املوا�صيع

3. توجيه التهم اإىل النظام

4. الت�صكيك مب�صوؤويل النظام

5. الغر�صّية اإزاء اجلمهورّية الإ�صالمية

6. خمالفة القيم الإ�صالمّية والإيرانّية وانتهاكها 

ج. الشعر

يق���ول الإم���ام اخلامنئ���ي: »اإن ال�صع���ر عن�ص���ر موؤث���ر، ول���ه 

ب���ني جمموع���ة الأن���واع البياني���ة والكالمي���ة تاأث���ري م�صاع���ف؛ 

فلي����س لأي ق���ول، مهم���ا بل���غ م���ن الف�صاح���ة واجلم���ال وجودة 

 امل�صمون، ما لل�صعر من اأث���ر ال�صعر و�صيلة كهذه«)2015/7/1(.

بنظر القائد املفّدى، لل�صعر: 



مدخل إلى المنظومة الفكرية لإلمام الخامنئي126

اأ. دور حتمي�صي

ب. دور اإر�صادي

ج. دور الهداية

د. دور توجيهي

ويق���ول �صماحته: »بالإمكان هداي���ة املخاطب عرب ال�صعر اإىل 

ا �صوقه  الطري���ق ال�صحيح وال�صراط امل�صتقي���م. وبالإمكان اأي�صً

اإىل النحراف واإىل الت�صافل وال�صقوط«. �صعر الثورة اليوم ميتاز 

بالأ�صل���وب اجلّيد، املعن���ى اجلّيد، اللحن واملو�صيق���ى اجلّيدين، 

اختيار املفردات اجلّيدة واملخّيل���ة القوّية؛ وفيه م�صامني عالية، 

�ص���واٌء امل�صام���ني الثورّي���ة والجتماعّي���ة، اأم امل�صام���ني الدينّية 

والإ�صالمّية والعرفانّية. وهذا يدّل على منّو غر�صة ال�صعر وتعاليها 

يف اإي���ران الإ�صالمّي���ة. ال�صعر اليوم �صعر ه���اٍد ومتقّدم؛ كما قال 

قائد الثورة الإ�صالمّية املفّدى: »عندما اأقارن �صعر ال�صباب اليوم 

ب�صعره���م قبل ع�صر �صنوات اأو خم����س ع�صرة �صنة، تنتابني حالة 

من ال�صوق وال�صكر لروؤية هذا التقدم«.)20/6/2016(

وقال �صماحته: »اإنني اأعرّب هنا عن ر�صاي وارتياحي املتزايد 

لتق���دم ال�صع���ر يف البل���د يف مرحلة ما بع���د الث���ورة الإ�صالمية. 

 فاحلقيقة اأّن ال�صعر بلغ من اجلودة مرتبة رفيعة«)2015/7/1(. 

وق���ال يف التاريخ نف�ص���ه: »اأقول طبًع���ا اإّن امل�صتوى الع���ام لل�صعر 

 املعا�ص���ر مل يبل���غ امل�صت���وى العام لل�صع���ر الذي ينا�ص���ب اإيران«.

دائًم���ا يديل الإم���ام اخلامنئي بتو�صي���ات مهّمة لل�صع���راء اأثناء 

لقاءاته اإّياهم، ن�صري هنا اإىل بع�صها: 
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ا للمعارف الإ�صالمّية 1. الهتمام بامل�صامني الغنّية واملهّمة جدًّ

2. ال�صتف���ادة م���ن املع���ارف واملع���اين العميق���ة املوجودة يف 

القراآن ونهج البالغة وال�صحيفة ال�صّجادّية

3. �صرورة احلفاظ على القيم وحرا�صتها

4. و�صع ال�صعر يف خدمة اأهداف الثورة وخطابها

5. الهتمام بحرا�صة منجزات الثورة الإ�صالمّية

6. الهتم���ام بنقل ثقافة الدفاع املقّد����س وطلب ال�صهادة اإىل 

اجليل الآتي

7. الهتمام باجلوانب الفّنّية والأدبّية لل�صعر

8. احلفاظ واملراعاة الدقيقان ملعايري اللغة والأدب الفار�صي

9. ال�صتفادة من ال�صعر و�صيلًة لهداية النا�س نحو اخلري

10. وق���وف ال�صع���راء يف وجه الباط���ل والأجه���زة الإعالمّية 

لال�صتكبار

11. رف���ع م�صت���وى املخاطب���ني م���ن خ���الل الأ�صع���ار اجلّيدة 

وامل�صامني العالية

12. الهتم���ام بتط���ّور منط احلياة الإ�صالمّي���ة، العي�س بنقاء 

وطهارة، والعاقبة احل�صنة

13. الهتمام بالأنا�صيد اجلّيدة وترويجها بالو�صائل الفّنّية

14. �ص���رورة بذل الهّم���ة لإن�صاد الأ�صع���ار املت�صمنة الق�صايا 

الراهنة للبلد والعامل الإ�صالمي والرتويج لها.
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15. الهتمام باإن�صاد الأ�صعار الدينّية

16. الهتم���ام برتجم���ة اأ�صعار الثورة والع���امل الإ�صالمي اإىل 

لغات العامل احلّية

وق���ال ذلك احلكيم املتاأّل���ه: »اإذا ما دار الأمر ب���ني اأن نختار 

ا  من بني ع���ّدة فنون، كالفنون امل�صرحّية، والف���ّن التج�صيدي � فنًّ

لن�ص���رف عليه هذه امليزانّي���ة املحدودة، براأيي يج���ب اأن نختار 

ال�صع���ر؛ لأّنه اإذا ما تّوف���ر ال�صعر يف املجتمع، ف���اإّن ذلك �صيمّهد 

الأر�صّية للفنون الأخرى. ل ميك���ن مقارنة ال�صعر ببع�س الفنون 

الأخرى؛ هكذا هو الأمر، يف بلدنا وجمتمعنا وجتاربنا التاريخّية 

باحلّد الأدنى. نح���ن تاريخ، بحيث اأ�صبحن���ا اأ�صاتذة يف ال�صعر؛ 

ا من املرياث ال�صعري... اإّننا من  اأي لدين���ا تاريخ قدمي مهّم ج���دًّ

حي���ث تطّور ال�صعر، ومن حيث جت���ّذر هذا الفّن يف جمتمعنا، يف 

ع���داد البلدان املتقدم���ة يف هذا املجال ح�صن، ه���ذا الفّن بارز، 

ل���ذا مهما فعلنا من اأجل ال�صع���ر، واأجرينا الدرا�صات والأبحاث، 

ومهم���ا اأجنزنا من الأعم���ال الإدارّية من قبيل التنظيم، اجلمع، 

والتق�صي���م، فلي����س بالكثري. اأنا هن���ا اأرجو من قدام���ى ال�صعراء 

واملتمّر�صني يف ال�صعر...، وم���ن امل�صوؤولني الر�صمّيني واملرتبطني 

بالأجهزة احلكومّية اأن يجتمعوا ويناق�صوا م�صاألة اإدارة ال�صعر يف 

البل���د، ويعملوا، ويفّكروا، وي�صع���وا الت�صاميم واخلطط. فهناك 

الكثري من ال�صتعدادات والقابلّيات املوجودة«.)2010/8/25(
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د. الفّن

ج���اء يف كالم للقائد اخلامنئي قال فيه: »لالأ�صف، يف النظام 

ا  ال�صاب���ق، كان الف���ّن يف ي���د اأ�صح���اب ال�صلط���ة، وقد ابتل���ي حقًّ

بالنحط���اط ومل يك���ن له ح�ص���ور يف ال�صاحة، لك���ن منذ اللحظة 

الأوىل لنت�ص���ار الث���ورة دخ���ل الفّن ال�صاح���ة... وت���رون الآن اأّن 

كثريين من فّنانينا املعروفني، هم من �صباب مرحلة ما بعد الثورة. 

ه���وؤلء اأ�صخا�س من خالل حتلّيه���م بالإميان، اآمنوا باأنف�صهم اإّما 

يف جبه���ات احل���رب، واإّما يف ميادي���ن الثورة، واجّته���وا نحو فّن 

م���ن الفنون؛ على �صبيل املث���ال، حملوا اآلة الت�صوي���ر وذهبوا اإىل 

اجلبهات للتق���اط ال�صور. هذه الأعمال ه���ي التي �صاقت هوؤلء 

نح���و الف���ّن... منذ انت�صار الث���ورة اإىل الآن، كان للفّن دور كبري، 

فدخل���ت امليدان اأن���واع كثرية من الفن���ون، ويف احلقول املختلفة، 

جنزت اأعمال مهّم���ة وعظيمة، ون�صاأ وترّبى الفّنانون ال�صباب«.
ُ
واأ

)1999/2/2(

قال �صماحته: »للفّن لغة بليغة، ل تبلغ بالغتها اأّي لغة اأو ل�صان؛ 

فال لغة العلم، ول اللغة العادّية ول لغة املوعظة، تبلغ بالغة الفّن. 

���ا«)1998/4/27(. وقال: »ل  اأح���د اأ�صرار جناح القراآن كونه فّنيًّ

�صّك يف اأّن الو�صائل الفنّية هي اأبلغ و�صائل تبليغ الر�صالة واأجداها 

واأكرثها تاأثرًيا«)1 تري 1366(. وقال ذلك احلكيم الكبري والعامل 

ال�صه���ري: »لقد قلت م���راًرا اإّن كّل ر�صال���ة، وكّل دعوة، وكّل ثورة، 

وكّل ح�ص���ارة وكّل ثقافة لن يك���ون لها حّظ النت�صار والرواج ولن 

ُيكتب لها الدوام ما مل ُت�صّب يف قالب الفّن«.)18/12/1986(
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وق���ال: »اإّنني من حمّبي الفّن وموؤم���ن بر�صالة الفّن؛ اأي اإّنني 

ا  ���ا، جّديًّ يف ال�صمي���م موؤم���ن بالف���ّن... واأرى للف���ّن دوًرا حقيقيًّ

واأ�صا�صيًّا«.)17/12/2002(

ويف كالم ل���ه يق���ول فيه: »مهما تكّلم اأمث���ايل عن الثورة، فلن 

ن�صتطيع �صرح تلك احلقيقة العظمى؛ اإّل اأن تدخل لغة الفّن هذه 

املي���دان. لغ���ة الفّن هي الت���ي ت�صتطيع اأن تب���نّي وتف�ّصر احلوادث 

العظيم���ة وتنري العق���ول« )2/2/1999(. وقال الإمام اخلامنئي: 

»اإن ا�صتفي���د من الو�صائ���ل الفنّية يف الأعم���ال والدرو�س العلمّية 

والفكرّية التي ُتبّث يف الإذاعة والتلفزيون، ف�صتخّلد هذه الأعمال 

و�صيت�صاعف تاأثريها«)17/5/2004(. حتًما، يف النظام الفكري 

ا:  لالإمام اخلامنئي، للفّن اآفات اأي�صً

اأ. النحطاط

ب. التحّلل من القيود

ج. ت�صييع اجلهة ]البو�صلة[

ق���ال �صماحت���ه: »يجب يف ا�صتخ���دام الفّن وكم���ا كّل الو�صائل 

الأخرى احلاملة لفكر ما، اأن يكون اجّتاهه يف غاية الدّقة والو�صوح 

وال�صتقامة واأن ل يقع اخلطاأ يف الجّتاه«)12/11/1989(. وقال 

�صماحت���ه: »الفّنان ملتزم اإزاء �صكل فّن���ه وقالبه، واإزاء امل�صمون 

ا«)23/7/2001(. »ينبغ���ي، تقدمي العمل باإبداع فّني كامل،  اأي�صً

وملوؤه متاًم���ا بامل�صمون العايل واملرتق���ي ]بالإن�صان[ واملتقّدم به 

اإىل الأمام وال�صانع للف�صيلة«.
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ة  ه���ذا الفّن ه���و فّن دين���ي وث���وري. اإذا م���ا ت�صّمن���ت الق�صّ

وامل�صرحّية وال�صينما والفيلم والر�صم وال�صعر واللحن واملو�صيقى 

والإن�ص���اد يف نف�صه���ا اخل�صائ�س الالزمة، فاإّنه���ا �صتحتّل مكاًنا 

�صم���ن اأن���واع الفّن الث���وري. على الفّنان���ني وامل�صوؤول���ني والنا�س 

واجبات اإزاء الفّن ن�صري اإليها:

1. �صرورة ارتقاء الفّن يوًما بعد يوم

2. املعرفة التاّمة بحدود الفّن

3. ا�صتخدام الفّن يف الجّتاه الإ�صالمي

4. عدم جّر الفّن والفّنانني نحو الألعيب احلزبّية وال�صيا�صّية

5. جتّنب التذبذب يف العمل الفّني

6. التوّجه واللتفات اإىل املكانة احلقيقّية للفّن

7. الهتمام بالو�صع القت�صادي للفّنانني

8. اللتفات اإىل املردود املايل للم�صتثمرين يف اأنواع الفنون

9. احلوؤول دون ف�صاد ال�صباب بوا�صطة الو�صائل الفّنّية

10. التوّجه اإىل الر�صائل التي تو�صلها الآثار الفنّية

11. اختيار النماذج الفنّية املليئة بامل�صامني واملعاين

12. تنظيم �صوؤون الفّن والفّنانني

13. و�ص���ع الإمكانات بني اأيدي املجموعات الفنّية يف الأعمال 

اجلّيدة
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14. ال�صتفادة الف�صلى من الفّن والأدوات والو�صائل الفنّية.

هـ. األدب

يف كالم لالإمام اخلامنئي يقول: »الأدب، يف احلقيقة، هو ناقل 

الأدب، كاجلينات  اإىل جيل...  لبلد ما من جيل  الثقايف  املرياث 

الناقلة للخ�صائ�س التي حتفظ الوراثة والن�صل«)24/2/1992(. 

وقال �صماحته: »املطلعون على الأدب الأوروبي، ال�صعر الأوروبي، 

ة وامل�صرحّيات الأوروبّية، يعرفون اأّن املراأة كانت بنظر  الرواية والق�صّ

الثقافة الأوروبّية، منذ القرون الو�صطى اإىل اأوا�صط القرن احلايل 

]القرن الع�صرين[، موجوًدا من الدرجة الثانية!«)22/10/1997(

ويف كالم لقائ���د الث���ورة املف���ّدى يق���ول: »انظ���روا اإىل الأدب 

الفرن�صي؛ من املوؤكد اأن ق�صًما من هذا الأدب يحكي عن بطولت 

مرحل���ة احل���رب. فق���د امتّدت احل���رب اأرب���ع �صن���وات، تعّر�س 

الفرن�صّي���ون فيه���ا مدة �صنتني اأو ثالث ل�صغ���وط وُهزموا؛ لكّنهم 

بّين���وا خمتلف اأن���واع البطولت �ص���واٌء يف ميدان احل���رب، اأو يف 

الن�ص���الت ال�صعبّي���ة داخ���ل باري����س، اأو يف العالق���ات الإن�صانّية 

واأمثالها. انظروا كم تتكّرر هذه الأمور يف الروايات الفرن�صّية... 

خط اأثار تلك الأّيام وعالقتها تبقى يف اأف�صل الروايات ويف اأهّم 

الأعمال الأدبية«.)5/3/1991(

يق���ول �صماحته: »كانت احلرب حق���اًل خ�صًبا لربوز مثل هذه 

الطاق���ات. واأنت���م تعلم���ون ان الأحداث الك���ربى والع�صيبة التي 

متر بكل بلد ومن �صمنها احلرب توؤّدي عادة اإىل ازدهار الآداب 
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والفنون في���ه. ومن املعروف اأن اأجمل الروايات واأف�صل الأفالم، 

ن�صدت 
ُ
نتجت واأ

ُ
ّلفت واأعدت واأ

ُ
ورمّبا اأطول الأ�صعار هي تلك التي اأ

ا«. للحروب ويف اأيام احلروب. وهكذا كانت احلال يف حربنا اأي�صً

)12/5/1998(

ّلف���ت كتب ميكنها نقل 
ُ
عل���ى �صعي���د اأدب ال�صمود واحلرب، اأ

ثقافتنا اإىل العامل.

وقال الإم���ام اخلامنئي: »تقريًبا، ق���راأت كّل هذه الكتب التي 

ن�صرمتوه���ا يف مكتب الأدب والفّن املقاوم، ووجدت بع�صها فائًقا 

للعادة... عندما كنت اأقراأ هذه الكتب، كانت تخطر يف بايل هذه 

الفك���رة وهي، لو كنا نن�صر ه���ذه الكّرا�صات والكتب بغية ت�صدير 

مفاهي���م الثورة، ملا كان هذا بال�صيء القلي���ل؛ بل لأجنزنا بذلك 

عماًل كبرًيا«.)16/7/1991(

و. قراءة املراثي واملدائح

يف كالم لالإم���ام اخلامنئ���ي: »اإّن مهن���ة املدح مهن���ة �صريفة 

جًدا... �صخرمت األ�صنتكم واأنفا�صكم وحناجركم وقدراتكم الفنّية 

ملدح الف�صائل. اإّن اأهل بيت الر�صول هم اأهل الف�صيلة؛ وجودهم 

ين�صح بالف�صيلة.. اأنتم حتملون كتاب مدح الف�صائل يف اأيديكم؛ 

هذا �صرف كبري«.)2015/4/9م(

وق���ال �صماحت���ه: »ه���ذه الظاه���رة مب���ا ت�صم���ل م���ن اإن�ص���اد 

الأ�صع���ار يف امل���دح والرث���اء وذكر م�صائب اأه���ل البيت R وما 

اإىل ذل���ك، م���ن املميزات اخلا�ص���ة التي ل جند له���ا نظرًيا عند 
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الآخري���ن يف اأي م���كان.. اإنه���ا ظاه���رٌة جدي���رة ومنا�صبة للعمل 

العلم���ي، احلقيق���ة اأن���ه يج���در بط���الب جامعاتن���ا واأ�صاتذتن���ا 

وباحثين���ا اأن يتناول���وا هذه الظاه���رة بالتدب���ر والتفكر والبحث 

والتف�صري والتحليل، كم���ا عليهم اأن يحددوا لنا الطرائق العلمية 

 لن�صره���ا وترويجها، ويعلمونا تلك الأ�صالي���ب«)2016/3/30م(.

وق���ال: »واأنت���م و�صيلة اإع���الم مهم���ة ج���ًدا. اإن م�صوؤولية جماعة 

 م�صوؤولية خطرية. اأنتم تذهبون اإىل كل مكان وتلتقون 
1
املّداحني

خمتلف اأ�صن���اف النا�س وفئاتهم ولديك���م ميادينكم و�صاحاتكم 

للتكل���م واحلديث؛ هناك اآذان م�صتعدة ل�صم���اع اأ�صواتكم، وهذا 

ما ي�صاعف ج�صامة م�صوؤوليتكم«.)2018/3/8م(

م�شوؤولّية قّراء املراثي واملدائح

يذكر القائد اخلامنئي وظائف وم�صوؤولّيات للمّداحني: 

1. ال�صتف���ادة من فر�صة قراءة العزاء واملدائح لن�صر معارف 

الدين وتقوية اإميان النا�س

.R 2. بيان النماذج العملّية من �صفات الأئّمة وال�صّيدة الزهراء

3. الهتمام باأحداث اإي���ران والعامل الراهنة، واإطالع النا�س 

عليها

4. الرتق���اء مبعرفة املخاطب���ني واإميانهم من خ���الل ارتقاء 

ال�صعر واحلديث والأخالق

1 - قراء العزاء والمراثي، ومنشدو الشعر في المناسبات المختلفة وخاصة 
مناسبات الفرح بوالدات األئمةR والحزن على شهادتهم.
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5. �صرورة التوّجه اإىل حاجات الع�صر الفكرّية

6. ال�صتف���ادة من ق���راءة املراثي واملدائح مب���ا ينفع الإ�صالم 

وامل�صلمني

7. ن�صر اأفكار اأهل البيتR، خّطهم ونهجهم يف املجتمع

8. �صناعة اخلطاب ون�صر الأفكار العملّية

9. جلب الر�صا الإلهي

10. معرفة اآفات قراءة املراثي واملدائح

11. ال�صتفادة من الأ�صعار اجلّيدة واملتينة اأ�صلوًبا وم�صموًنا

12. اأن يكونوا من اأهل املحّبة واملعرفة

13. ال�صعي لرفع الثغرات املعرفّية لدى ال�صباب

14. اللتفات اإىل اّت�صاع جبهة التبليغ وتعقيدها

يق���ول قائد الث���ورة املف���ّدى: »اأنت���م القادرون عل���ى خماطبة 

الّنا����س، بالفّن وال�صعر، بال�صوت والّلح���ن، ت�صتطيعون التوا�صل 

م���ع الّنا�س، هذا ي�صتدعي امل�صوؤولّية. اإّن امتالك كّل هذه الفَر�س 

والإمكان���ات، بحّد ذاته م�صوؤولّية؛ وه���ي م�صوؤولّية عليكم تاأديتها 

على اأكمل وجه. اإذا ا�صتطاع مّداحو البالد الاّلئقون لهذه املرتبة 

وهذا املق���ام، القي���ام مب�صوؤولّيتهم، ف�صينتج م���ن ذلك حتّول يف 

البالد«.)2014/4/20م(

ز. الوعظ

ما  بني  فرًقا  هناك  »اإن  يقول:  اخلامنئي  لالإمام  كالم  من 
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به  �صوف حتدثهم  وما  املنرب،  النا�س يف جل�صة عن  به  حتدثون 

الإذاعة، حتى لو �صدر هذا الكالم عنكم اأنتم. ولقد قلت مرات 

الآخر  مّنا  كّل  وم�صاهدة  مًعا  للجلو�س  اأث��ًرا  هناك  اإن  عديدة 

وح��رارة  بح�صوره  والإح�صا�س  و�صوته  َنَف�ِصه  اإىل  وال�صتماع 

وجوده، وهذا الأثر تخلو منه الر�صالة القادمة من بعيد. فلنعرف 

نحن املعممني قيمة ذلك. لقد كررت هذا املو�صوع مرات عديدة 

يف لقاءاتي اأهل العلم والوعاظ، وقلت اإن هذه امليزة املتوافرة يف 

لقاءات النا�س، ونحن نتحدث معهم مبا�صرة وجًها لوجه، ل عرب 

ميزة  وجودنا، هي  يلم�صون  اإنهم  بل  وح�صب،  ال�صوتية  الأمواج 

م�صاعف«. تاأثري  وذو  الفائدة  عظيم  اأمر  وهذا  نحن.  تخ�صنا 

)2/8/1989(

وق���ال �صماحت���ه: »تبليغ الدي���ن بالنحو التقلي���دي، اأي ح�صور 

ع���امل الدي���ن يف جموع النا����س املختلف���ة وال�صتف���ادة من املنرب 

الدين���ي والتبليغ، هو من اأهّم الو�صائ���ل والنعم التي منحكم اهلل 

اإّياها«.)22/4/1998(

وقال ذل���ك احلكيم املتاأّله: »ينبغي اأن ت���وؤّدى املوعظة بالنحو 

التقلي���دّي وال�صحيح، التقليدّي الذي نتكّلم عنه ل يعني اأن تكون 

املوعظة م�صابهة للمواعظ القدمية يف كّل خ�صائ�صها؛ ل، ينبغي 

للموا�صي���ع اأن تتّغ���رّي...؛ لك���ن ينبغ���ي اأن تكون موعظ���ة؛ كذلك 

ال�صيء الذي جّربن���اه وخربناه منذ األف عام اأو باحلّد الأدنى يف 

القرون الثالثة اأو الأربعة الأخرية«.)25/1/1995(
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* �شوابط عمل الوّعاظ

يف النظ���ام الفكري لالإم���ام اخلامنئي ثّم���ة �صوابط وقواعد 

للوّعاظ ن�صري اإليها فيما يلي:

1. اللتفات اإىل حاجة النا�س لالأخالق وعمق التفكري الثوري.

2. مراعاة العتدال يف تو�صيح امل�صائل ال�صيا�صّية

.
1
3. مراعاة مقت�صى احلال، وبيان املطالب امل�صندة

4. ن�صر اأجواء املحّبة والوحدة بني امل�صوؤولني والنا�س

5. توعية النا�س اإزاء خطر العدّو

6. بّث الأمل يف نفو�س النا�س، وجعلهم متفائلني بامل�صتقبل

7. جعل النا�س اآملني خرًيا يف النظام الإ�صالمي 

8. م���زج املوا�صيع الدقيقة، املتقنة واخلال�صة باأنواع ال�صروح 

الفّنّية

9. ال�صع���ي لزي���ادة حمّبة النا����س لأهل البي���تR، وتاأجيج 

حمّبتهم لأولياء اهلل

10. العمل على ازدياد اإميان النا�س ومعرفتهم الدينّية 

الهجوم الثقافي

لتغّل���ب الع���دّو عل���ى بلد م���ا، يهجم عل���ى ثقافة ذل���ك البلد. 

ا واملقلقة  والهج���وم الثقايف للعدّو م���ن جملة امل�صائل املهّمة ج���دًّ

التي يجب النتباه لها. 

1- ذات األدلة والمبرهن عليها.
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ق���ال الإمام اخلامنئي: »على القوى الثقافّية يف املجتمع... اأن 

تعل���م اأّن الع���دّو اليوم قد �صّب جّل جهده عل���ى الهجوم الثقايف«.

)2/5/1990(

وق���ال: »الهج���وم الثق���ايف ه���و اأن يلج���اأ الع���دّو -بع���د عجزه 

ع���ن بل���وغ غايات���ه م���ن خ���الل الو�صائ���ل الع�صكرّي���ة وال�صيا�صّية 

والقت�صادّي���ة، وبع���د اأن اأخف���ق �صما�ص���رة اأمري���كا بجعل العامل 

يقط���ع عالقات���ه القت�صادّي���ة باإي���ران الإ�صالمّي���ة، وبع���د ف�صل 

م�صاع���ي اأعدائنا ملنع بلدن���ا من التقّدم والإب���داع- اإىل الو�صائل 

الثقافّي���ة، اأي الإعالم، الفّن، الكتاب، املق���ال، الرواية، الأفالم 

الأجنبّي���ة واإنت���اج امل���واد الثقافّي���ة الأخ���رى بوا�صط���ة اأ�صخا�س 

يعي�ص���ون يف اإي���ران الإ�صالمّية، لكّن قلوبه���م ل تخفق لإيران ول 

لل�صعب الإي���راين، ول لعقائد هذا ال�صع���ب وم�صاحله، بل ميكن 

مل�صال���ح اأم���ريكا وملناب���ع الف�ص���اد امللّوث���ة والعفن���ة يف البل���دان 

الغربّي���ة«)12/9/1994(. وقال �صماحت���ه: »العمل الذي يقوم به 

الع���دّو من الناحية الثقافّية هو هجوم ثقايف، بل يجب القول  اإّنه 

جم���زرة ثقافّية، غ���ارة ثقافّية، اإب���ادة ثقافّي���ة«)13/7/1992(.
 

تري���د جماعة ثقافّية يف العامل، من خالل اعتمادها على النفط، 

حّق الفيتو، ال�صالح امليكروبي والكيميائي، القنبلة الذرّية والقوة 

ال�صيا�صّي���ة، اأن تفر����س جميع اعتقاداتها ومبادئه���ا وروؤاها التي 

تعجبها على ال�صعب اليراين.

ويف ميدان هذه احلرب الثقافّية، اعتمد العدّو ثالثة طرق:

1. الفر�س الثقايف
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2. التهدمي الثقايف

3. ال�صت�صالم الثقايف

ه���ذا الهجوم هو هج���وم ثقايف ي�صّنه الغ���رب علينا. واأهداف 

الع���دّو يف هذا املي���دان، هي توجيه �صرب���ة اإىل اخللفّية الثقافّية 

والعتقادّية والأ�ص�س الثقافّية لإيران الإ�صالمّية، تغيري ال�صلوكّيات 

اإفق���اد اجلمهورّي���ة  وامل�صوؤول���ني،  لل�صع���ب  الثورّي���ة  وال�صف���ات 

 الإ�صالمّي���ة تاأثريه���ا، و�ص���رف ال�صع���ب ع���ن متابع���ة الطري���ق.

وللعدّو يف هذا الهجوم و�صائل متعّددة؛ ن�صري هنا اإىل بع�صها:

1. ت�صوي���ه �صورة الإ�صالم املحّم���دي الأ�صيل والفكر ال�صيعي، 

والهجوم على املباين النظرّية جلمهورّية اإيران الإ�صالمّية

2. الرتوي���ج الثقايف للف�صاد والفح�صاء بهدف اإحاللهما مكان 

الثقافة واملعتقدات الوطنّية، الإ�صالمّية

3. �صرف ال�صباب عن اللتزام الغيور بالإميان والقيم واأ�ص�س 

الثورة الإ�صالمّية

4. اإله���اء ال�صب���اب بالأعمال غ���ري املفيدة من قبي���ل الإدمان 

والتحّلل الأخالقي

5. بّث ال�صائعات وكيل التهم للنظام وامل�صوؤولني بهدف اإيجاد 

�صرخ بني ال�صعب والنظام

6. ت�صميم البيئة الثقافّية وتلويثها

7. اإلقاء ال�صبهات ون�صرها بهدف الت�صكيك باحلكومة الدينّية 

وولية الفقيه
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8. التنظري للمباين الفكرّية امل�صاّدة للدين والثورة

9. التقلي���ل م���ن قيمة حرك���ة الأدب الث���وري والف���ّن والثقافة 

الثورّيني، وعزلها

10. الرتويج للثقافة الغربّية

11. اإهانة املقّد�صات الوطنّية والدينّية

12. التغيري ]التبديل[ الثقايف، واإيجاد الالمبالة اإزاء ثقافتنا 

ون�صرها بني النا�س وامل�صوؤولني

ويف كالم ل���ه قال �صماحته: »الأهّم م���ن معرفة العدّو، معرفة 

العداوة وكيفّية ممار�صته للعداوة. فاإذا ما عرف الإن�صان من اأّي 

طريق ينفذ العدّو، فاإّنه �صيتنّبه جّيًدا«.)22/11/2002(

وق���ال: »العدّو اليوم ي�صتفي���د من كّل الو�صائ���ل والأ�صاليب...

توج���د الي���وم مئات املواق���ع الأ�صا�صّي���ة، واآلف املواق���ع الفرعّية 

عل���ى �صب���كات النرتن���ت والت���ي هدفه���ا الأ�صا�س الهج���وم على 

الفك���ر الإ�صالمي وخا�صة الفك���ر ال�صيعي. والهجوم لي�س هجوًما 

ا؛ بل ي�صتخدمون الأ�صاليب الهّدامة والأ�صاليب النف�صّية  ا�صتدلليًّ

وغريها«.)15/2/2001(

وقال ذلك الفقيه الب�صري:

»اأحد الأمور التي يعمل العدّو على الرتويج لها يف البلد بنحو جّدّي 

م�صاألة الإباحّية. الإباحّية العتقادّية والعملّية، اأي �صلب الإن�صان 

اللتزام���ات والتعّهدات واملرتكزات التي تبّث فيه العزم والإرادة 

يف حركته نحو الهدف املحّدد، وتركه حائًرا م�صلوًل عن احلركة. 
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علين���ا اأن ناأخ���ذ هذا الأمر عل���ى حممل اجلّد. اإح���دى �صيا�صات 

 اأعداء الإ�صالم �صلب النا�س اإميانهم باهلل والثورة«)2/8/2001(. 

وملواجهة هذه امل�صاريع وبرامج الهجوم الثقايف للعدّو يجب اأن:

1. نعرف العدّو واأ�صاليب عداوته

2. نكون ح�ّصا�صني اإزاء مواقف العدّو ونبادر اإىل مواجهتها

3. نق���ّوي الأ�ص����س الإ�صالمّي���ة ومب���اين الث���ورة الإ�صالمّية يف 

حياتنا

4. نقّوي اأ�صولنا العقائدّية والخالقّية

5. نزيد من ب�صريتنا

6. ننّمي الروح اجلهادّية وثقافة حّب ال�صهادة

7. نقّوي الأمل يف اأنف�صنا وبني النا�س ويف املجتمع

8. نبنّي احلقائق الدينّية والثورّية لل�صباب

9. نبقي الأجواء ال�صيا�صّية يف البالد هادئة

ويف خطاب له قال �صماحة الإم���ام اخلامنئي: »اإقالق النا�س 

وت�صوي����س اأفكاره���م من ناحي���ة الأو�ص���اع ال�صيا�صّي���ة، اإلهاوؤهم 

ب�صغري���ات الأمور، تاأجي���ج النزاعات بني الأح���زاب والتّيارات، 

وت�صخي���م امل�صائ���ل ال�صغ���رى، ه���ذه جزء م���ن الربام���ج. اإّنهم 

ي�صع���ون اإىل جعل جّو الب���الد م�صطرًبا. ومواجه���ة هذا امل�صروع 

ب���اأّن نحافظ عل���ى الأجواء العاّمة والأج���واء ال�صيا�صّية يف البالد 

هادئ���ة«)15/2/2001(. وق���ال �صماحته: »اأّي �ص���يء ترون العدّو 

ُيب���دي ح�صا�صية جتاه���ه، فعليك���م اأن تكون���وا ح�ّصا�صني جتاهه، 
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واعلم���وا اأّن الع���دو يري���د اأن ينفذ من هذه اجله���ة. حينما ترون 

الع���دو اخلبيث يق���وم بالّدعاية �صد ال�صعب والث���ورة و�صّد ثبات 

ال�صع���ب عل���ى الثورة، فاعلم���وا اأّن العدو خائٌف م���ن هذا الثبات 

وم���ن ح�صور النا�س يف �صاحات الثورة، واإّن ح�صوركم يف ميادين 

الث���ورة ويقظتك���م وا�صتعدادك���م �ص���وف يجع���ُل الع���دّو يائ�ًص���ا«.

)28/11/1990(

اللتفات اإىل ا�صرتاتيجّي���ات مواجهة الهجوم الثقايف وال�صري 

على اأ�صا�س خريطة الطريق هذه ميكنه حتقيق الأهداف الثقافّية 

العالية، واإحباط اآثار الهجوم والإبادة الثقافّية العاّمة.

ب. النظام العلمي في اإلسالم

النظ���ام العلم���ي يف الإ�ص���الم ه���و اإح���دى �صاح���ات النظ���ام 

اخلامنئ���ي.  لالإم���ام  الفكرّي���ة  املنظوم���ة  يف   الجتماع���ي 

لفظ���ة علمي مبعنى املعرفة، العلم والإدراك. والنظام العلمي هو 

جمموعة كبرية، ذات اأجزاء متعّددة مت�صّكلة من عوامل واأق�صام 

متنّوعة، وتدخل فيها املوؤ�ص�صات املختلفة. 

يف النظ���ام الفك���ري لالإم���ام اخلامنئ���ي، ت�ص���ّكل كّل ه���ذه 

املوؤ�ّص�ص���ات، بن���اًء واح���ًدا من�صجًما يعمل على حتقي���ق الأهداف 

امل�صرتك���ة واملح���ّددة. ه���ذه الأه���داف العظم���ى نف�صه���ا تابع���ة 

لالأه���داف الأ�صا�صّي���ة لنظ���ام اجلمهورّي���ة الإ�صالمّي���ة. ويوؤمن 

القائ���د املفّدى باأّن الإ�ص���الم كانت له دوًما احلرك���ة الأهّم فيما 

يتعّل���ق بالعل���م وكان امل�صجع الأكرب عليه. واحل�ص���ارة الإ�صالمّية 
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قد ُوج���دت بف�صل احلرك���ة العلمّية التي بداأت من���ذ اليوم الأّول 

لظه���ور الإ�صالم. وي���رى الإمام اخلامنئي اأّنه كّلم���ا تقّدم العلم، 

فاإّن اأ�ص�س الإميان الديني �صت�صبح اأقوى وا�صّد. من كالم لالإمام 

اخلامنئ���ي يقول فيه: »كّلما تق���ّدم العلم اأكرث، جرى التعّرف اإىل 

املج���ّرات اأكرث فاأكرث، وكّلما وقعت البح���ار وال�صحارى والذّرات 

حت���ت الدّق���ة العلمي���ة اأك���رث وكّلم���ا ج���رى التع���ّرف اإىل الِق���وى 

املتمرك���زة يف وج���ود الإن�صان اأك���رث؛ فاإّن الإمي���ان بالإله اخلالق 

واملُوِج���د لهذه املنظومة العظيمة واملعّق���دة �صيحظى باأ�ص�س اأ�صّد 

ا�صتحكاًما«)26/7/2000(. له���ذا ال�صبب متاًما، كان الدين اإىل 

جانب العلم واحلاّث عليه. وللروحّية الإ�صالمّية تاأثري مبا�صر يف 

تعّل���م العلم. ولهذا، كان���ت هذه الروحّية هي الت���ي جعلت العامل 

الإ�صالمي يوًما يرتّبع على قّمة العلم العاملي.

وق���ال قائ���د الث���ورة الإ�صالمّية املف���ّدى: »يف القرن���ني الثالث 

والراب���ع بعد ظه���ور الإ�صالم، ب���داأت احلركة العلمّي���ة بالتدريج 

يف الع���امل الإ�صالمي. وا�صتقّر الع���امل الإ�صالمي على قّمة العلم. 

يومذاك، مل يكن يف اأوروبا و�صائر مناطق العامل، يف اآ�صيا، و�صرق 

اآ�صي���ا، وال�صني وغريها من املناط���ق املتاخمة للعامل الإ�صالمي، 

خ���رب عن العلم. وترّب���ع العامل الإ�صالمي على قم���ة العلم، وهذا 

 ب�صبب تلك الروحّية التي بّثها الإ�صالم يف النا�س«)10/8/2002(.

وق���ال: »لق���د ظهر الإ�ص���الم يف اأكرث بق���اع العامل فق���ًرا وتخّلًفا؛ 

لك���ن مل تك���د خم�صون �صنة مت�ص���ي على ظهوره حّت���ى �صار اأكرث 

ر يوم���ذاك حتت لواء  م���ن خم�ص���ني يف املئة م���ن الع���امل املتح�صّ



مدخل إلى المنظومة الفكرية لإلمام الخامنئي144

الإ�صالم، ومل يكد قرنان مي�صيان على عمر هذه احل�صارة، حّتى 

اأ�صب���ح العامل الإ�صالمي الكبري يومها يف قّمة احل�صارة الب�صرّية 

م���ن حيث العلم واأنواع العلوم والتط���ّور املدين والقت�صادي؛ ومل 

 يكن ه���ذا ليحدث اإّل بف�ص���ل تعاليم الإ�ص���الم«)15/9/2004(.

وق���ال �صماحته: »يف روؤيتن���ا الكونّية، العلم ينبع م���ن الدين، واإّن 

اأف�ص���ل ح���اّث وم�صّجع على العل���م هو الدي���ن«)17/12/2005(. 

���ا، علين���ا بتل���ك النظ���رة والت�صدي���د عل���ى اأم�صن���ا  والي���وم اأي�صً

]تاريخن���ا[، اأن نرف���ع راية العل���م لريى العامل بو�ص���وح الربكات 

العلمّي���ة والثقافّية للجمهورّية الإ�صالمّية، ولُيعّد عهدنا وع�صرنا 

ع�صر تاأّلق العلم و�صحوته و�صعوده.

وق���ال الإم���ام اخلامنئي: »نح���ن امل�صلمني، لدين���ا ال�صتعداد 

العلم���ي. وهذا ما ي���دّل عليه ما�صين���ا. نحن نقول اإّن���ه يجب اأن 

تظه���ر حركة علمّية متفائلة اآملة يف الع���امل الإ�صالمي. يجب اأن 

 تظه���ر حرك���ة علمّية داخل ال���دول الإ�صالمّي���ة«)20/4/1993(.

ينبغي للحركة العلمّية اأن تر�ّص���م معامل العامل الالئق بالإن�صان؛ 

الع���امل ال���ذي ينطوي عل���ى العم���ران والرف���اه والتق���ّدم العلمي 

وال�صناعي، وكذا القتدار ال�صيا�صي وال�صمّو املعنوي.

وللو�ص���ول متاًم���ا اإىل هذا اله���دف، قال قائد الث���ورة املفّدى: 

»ادر�صوا، فّكروا، اعملوا. ولتفّكروا يف طرائق و�صبل جديدة. فّكروا 

بفت���ح املجالت التي مل ُتفتح اإىل الآن، يف العلم، املعرفة، التطّور، 

ال�صناع���ة ويف كّل �ص���يء. اأزيل���وا فقر البالد العلم���ي بجهودكم. 

واأزيل���وا فق���ر الدرا�ص���ات والأبح���اث. واط���ووا كّل ه���ذه الط���رق 
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]بالعتم���اد على[ بالق���راآن«)2/5/2000(. واآماًل بامل�صتقبل، راأى 

�صماحت���ه اأّن تقّدم اإيران العلمي حتمّي فقال: »بف�صل اهلل تعاىل، 

�صي�صب���ح بلدنا خالل الأربعني عاًم���ا اأو اخلم�صني عاًما القادمة، 

واحًدا من البلدان املتطّورة املمتازة من حيث العلم والتقانة. هذا 

وا�صح بالن�صبة اإيل، ول �صّك فيه اأبًدا«.)22/10/2003(

وق���ال �صماحت���ه: اإّن م�صتقبل ال�صعب الإي���راين �صيكون اأف�صل 

بدرجات من ما�صيه«.)4/6/2007(

اإّن ال�صع���ب اليراين اليوم، �صواء يف جمال التطّور العلمي ويف 

اأنواع الإدارة الجتماعّية وال�صيا�صّية، اأم من ناحية حتقيق العّزة 

بني دول العامل، ُيعرف اليوم كالنموذج لل�صعوب امل�صلمة، وهو قادر 

 من خالل ثورة علمّية على تر�صيم معامل العامل الالئق بالإن�صان. 

ه���ذا النم���وذج املطلوب قد ت�ص���ّكل م���ن تركيبة العل���م والإميان 

والإرادة والإمي���ان حتديًدا والأمل واحلرك���ة اجلهادّية، و�صيكون 

ق���ادًرا به���ذا املنهج اأن يتق���ّدم بالبلدان الإ�صالمّي���ة نحو ميادين 

التط���ّور العلمي، ويوجد خط���ًرا كبرًيا يته���ّدد م�صتكربي العامل.
 

 ا�صتم���راًرا له���ذه احلركة الكربى، حتتاج اإي���ران الإ�صالمّية اإىل 

حركة اإنتاج للعلم، ك���ي ت�صتطيع ت�صريع احلركة نحو قمم العلم، 

وتقتحم حدوده وتتقّدم.

العوامل املوؤّثرة يف اإنتاج العلم هذا، هي اجلامعات، احلوزات 

العلمّي���ة وموؤ�ّص�صة الرتبية والتعليم. على هوؤلء اأن يوجدوا حركة 

عظيم���ة يف جم���ال اإنت���اج العل���م، واأن ينتجوا العل���م م�صاًفا اإىل 

حت�صيله والتبّحر فيه. 
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وقال �صماحت���ه: »املق�صود باإنتاج العل���م، الو�صول اإىل املكان 

ال���ذي تبتدئ منه الإبداعات العملّية يف ع���امل الوجود الب�صري«.

)30/10/2003(

اإنت���اج العل���م يعن���ي اأن نكت�ص���ف ال�صتع���دادات الالمتناهية 

املوج���ودة يف عامل امل���اّدة واحدًة واح���دة، ون�صعها اأم���ام النا�س 

ا عن اأن  الآخري���ن لي�صتفي���دوا منه���ا؛ اأي اأن نكون اأ�صات���ذة عو�صً

نك���ون متعّلم���ني، لن���زرع باأنف�صن���ا، ون�صقي، وجنن���ي املحا�صيل، 

ولي�صتهلك الآخرون حما�صيلنا.

ج: نظام اإلدارة اإلسالمّية

م���ن اأهّم الأنظم���ة الجتماعّية يف املنظوم���ة الفكرّية لالإمام 

اخلامنئي، نظام الإدارة الإ�صالمّية.

الإدارة عملّي���ة ا�صتخ���دام موؤّث���ر وجم���ٍد للم�ص���ادر املادّي���ة 

والإن�صانّي���ة عل���ى اأ�صا�س نظام قيم مقب���ول، وحت�صل عن طريق 

التخطيط، اّتخاذ القرار، التنظيم، تعبئة امل�صادر والإمكانّيات، 

وكذل���ك توجي���ه العملّي���ات والتحّكم به���ا من اأج���ل الو�صول اإىل 

الأهداف املحّددة. 

الدور الأهّم الذي يوؤّديه الإ�صالم يف النظرّيات وكذا يف املناهج 

 العلمّية لالإدارة، هو من خالل تاأثري القيم الإ�صالمّية على الدارة.

لالإ�ص���الم نظام قيم���ّي عميق ووا�ص���ع ومن�صجم، يوؤّث���ر يف اإدارة 

املديري���ن امل�صلمني، ويف مناهجهم العلمّية ويوّجه حركتهم. هذا 

هو ال���دور الأهّم الذي يوؤديه الإ�صالم يف الإدارة، وهذا هو معنى 
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الإدارة الإ�صالمّية.

م���ن كالم لالإمام اخلامنئي: »لينظر �صعبنا و�صبابنا وعلماوؤنا 

وطلبتن���ا اجلامعّيون و�صّناع م�صتقبلنا اإىل عج���ز اأ�صاليب الإدارة 

ا اإىل عجزهم يف اإدارة اجلزء  يف البلدان الغربّية؛ ولينظروا اأي�صً

الأهم منها -اأي القت�صاد-؛ ولكالم الثقافة مكانه، وللكالم عن 

الآداب الإن�صانّي���ة مكان���ه؛ لقد خرجت احل�ص���ارة الغربّية يف كّل 

واحدة من هذه ال�صوؤون منّك�صة الراأ�س؛ فليجعل �صعبنا وم�صوؤولونا، 

ا، هذا ال�صيء حمور بحثهم وفكرهم، وليتاأّملوا  و�صبابنا خ�صو�صً

 واملحّلية 
1
ويتدّب���روا، على ه���ذا الأ�صا����س، يف الو�صفات الذاتي���ة

لإدارة البل���د والأ�صاليب املتنّوعة لإدارة هذا ال�صعب الكبري. وهذا 

ي�صتدعي اأن تنظروا يف الإ�صالم بدّقة اأكرب«.)16/5/2009(

كان اأنبي���اء اهلل ماأموري���ن ب���اأن يو�صل���وا للنا����س، عن طريق 

الوحي، القواعد والقيم احلاكمة على التدبري، التخطيط واإدارة 

اأم���ور املجتمع، واأن يذيقوا اأممهم طع���م الإدارة الإ�صالمّية عرب 

ت�صكيل النظام الديني.

يرى الإمام اخلامنئي، بناًء على اأ�ص�س الإدارة الإ�صالمّية، باأّن 

اإ�صالح الب�صر وهدايتهم وتربيتهم من التكاليف الإلهّية مل�صوؤويل 

املجتمع الديني، ويذكر ه���ذه ال�صفات واخل�صائ�س للم�صوؤولني 

واملديرين:

إدارة  في  المعتمدة  المنهجية  أو  الطريقة  هنا:  بـ»الوصفة«  المقصود   -1
وشروط  معايير  إلى  تستند  التي  الرؤية  المختلفة؛  شؤونه  وتنظيم  البالد 

وقواعد منبثقة من رؤية اإلسالم وابتكار أبناء الشعب.-المحّرر-
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1. حمورّية اهلل

2. حمورّية الإ�صالم

3. حمورّية ال�صعب

4. حمورّية العدالة

5. حمورّية القانون

6. خدمة ال�صعب

7. ب�صاطة العي�س

8. ال�صجاعة

9. الإيثار

10. الأمانة

11. تقّبل النتقاد

12. عدم املهادنة

13. معرفة العدّو

14. حماربة العدّو

15. حماربة الف�صاد

16. الأمل بامل�صتقبل

وق���ال �صماحت���ه للم�صوؤولني الر�صمّي���ني: »اأولوا م���ا ا�صتطعتم 

ال�ص���الة الأهّمّية وكذلك التوّجه والذكر يف ال�صالة والنوافل... 

امل�صوؤولّية الكبرية حتتاج اإىل ال�صتعداد الروحي؛ وهذا ال�صتعداد 

الروح���ي ل يتي�ّصر كيفما كان... ت�صفي���ة القلب تتاأّتى عن طريق 
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ال�ص���الة والتو�ّصل والتوّجه والذكر فق���ط... قلب الإن�صان ي�صفو 

ع���ن طريق الب���كاء يف منت�صف الليل، عن طريق ق���راءة القراآن 

بتدّب���ر ودّقة، عن طري���ق قراءة اأدعي���ة ال�صحيف���ة ال�صّجادّية«.

)30/8/2005(

ويف كالم له يقول للم�صوؤولني: »اأخرجوا اأنف�صكم من الأعمال 

ن�صوا باهلل واأولياء اهلل واإمام الع�صر|؛ 
ْ
والن�صغ���الت املختلفة واأ

ن�ص���وا بالق���راآن وتدّبروا في���ه«)15/10/1991(. وقال: »لو كان 
ْ
واأ

النظام الإداري يف املجتمع �صاحًل���ا ونزيًها لأمكن التغا�صي عن 

اأخط���اء عامة النا����س، ولن تعرت�س اأي م�صكل���ة م�صرية املجتمع، 

اأم���ا اإذا خل���ت اإدارة املجتم���ع وراأ�ص���ه وقيادت���ه م���ن ال�ص���الح 

والنزاه���ة والع���دل والتقوى وال���ورع وال�صتقامة، فحت���ى لو �صاد 

ال�ص���الح اأو�ص���اط الأمة فاإنه لن يق���وى على اأن ير�ص���و باملجتمع 

عن���د �صاطئ النج���اة، اأي اإّن التاأثري الذي تتمت���ع به القمة وراأ�س 

اله���رم واملنظوم���ة الإدارية والنظ���ام املدبر للمجتم���ع ا�صتثنائي 

»ق���ّووا  �صماحت���ه:  وق���ال  الدرج���ة«)1990/7/11(.  ه���ذه  اإىل 

عالقتك���م باملعنوّيات وباهلل تعاىل يوًما فيوًما. وحذاِر اأن متنعكم 

ان�صغالت العمل عن الذكر والتوّجه والهتمام بالأمور املعنوّية«.

)1989/8/26(

اإلدارة الجهادّية

يف النظ���ام الفك���ري لالإم���ام اخلامنئي، اإ�صاف���ًة اإىل الإدارة 

اجلهادّي���ة.  الإدارة  ع���ن  ���ا  اأي�صً ال���كالم  يج���ب  الإ�صالمّي���ة، 
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ول���الإدارة اجلهادّي���ة معن���ى اأخ����سّ م���ن الإدارة الإ�صالمّي���ة.
 

اإّن ال�صع���ي احلثي���ث للتوظي���ف املوؤّث���ر والفاعل لأن�صط���ة الأفراد 

والإ�ص���راف عليه���ا، القائ���م عل���ى الن�ص���ال يف جمي���ع امليادين، 

العلمّي���ة، الثقافّية، ال�صيا�صّية، القت�صادّي���ة، و.. بنّية اإلهّية، من 

اأج���ل حتقيق الأهداف العالي���ة للمجتمع ورف���ع املوانع املوجودة، 

ُي�صّمى الإدارة اجلهادّية. 

من كالم لقائد الثورة الإ�صالمّية املفّدى يقول فيه: 

»اإّن اإح���دى خط���ط العدو املهّم���ة اإيقاف احلرك���ة العلمّية يف 

الب���الد. عندما نعرف ذلك، نع���ود اإىل اجلامع���ة ويّت�صح هناك 

معنى م���ا طرحناه م���ن الإدارة اجلهادّي���ة، لأّن اجلهاد هو ذلك 

ال�صع���ي واجله���د ال���ذي يب���ذل يف مواجه���ة ع���دو ما، فلي����س كّل 

�صع���ي جه���اًدا. اجلهاد هو ذل���ك اجلهد الذي يك���ون يف مواجهة 

حت���ّد معاد من جانب اخل�صم املقابل، ه���ذا هو اجلهاد. عندها 

يّت�ص���ح معنى الإدارة اجلهادّية هنا، لتعلم���وا اأّن احلركة العلمّية 

للب���الد ونه�صته���ا العلمّي���ة، وتقّدمه���ا العلم���ي ه���ي يف مواجهة 

حت���ّد عدائ���ي، وم���ن يج���ب اأن يق���ف يف مواجه���ة ه���ذا التحّدي 

العدائي هو اأنت���م: املديرون والأ�صاتذة والط���اّلب. هكذا ت�صبح 

حرك���ة جهادّي���ة، واإدارة اأي جه���از، �ص���واء كان���ت اإدارة جامعة، 

اأو اإدارة وزارة، اأو اإدارة اأي ق�ص���م اأو ف���رع م���ن الأق�صام املختلفة 

 له���ذه ال�صاحة العظيم���ة، �صتكون اإدارة جهادّي���ة«)2014/7/2(.

ولقد ذكر �صماحته هذه العالمات املهّمة لالإدارة اجلهادّية والتي 

تتمّثل ب�:
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1. الإميان باهلل

2. التوّكل على اهلل

3. العمل من اأجل اهلل

4. احرتام الذات والإميان بها

5. العتماد على العون الإلهي

6. الإح�صا�س بامل�صوؤولّية

7. الغرية الدينّية والثورّية

8. �صرعة العمل

9. ال�صوق للخدمة

10. علّو الهّمة

11. عدم التعب والكلل

12. حمورّية الوحدة

13. املهارة واخلربة

14. اإعمال الإدارة عن علم

15. ال�صتف���ادة م���ن الإمكاني���ات واملواه���ب من اأج���ل تطوير 

املجتمع وارتقائه

ويف خط���اب له ق���ال: »اإذا ما ا�صتطعنا ال�صتف���ادة من جميع 

الإمكانّي���ات يف البالد من خالل التخطي���ط ال�صحيح، ف�صيكون 

تقّدم البلد وتط���ّوره اأكرث بكثري مّما هو عليه اليوم. والإمكانّيات 

املوجودة هي:
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اأ. اخلريجون ال�صباب

ب. اأعداد ال�صّكان الكثرية

ج. اّت�صاع م�صاحة البالد

د. حماذاة املياه الدولّية احلّرة

ه�. اجلريان املتعّددون

و. موقعّية البالد يف منطقة جغرافّية ح�ّصا�صة

ز. ال���رثوات الطبيعّية املهّمة، احتياط���ّي النفط والغاز، الفلز 

واملعادن الوفرية والثمينة، املراتع؛ الغابات؛ والإمكانّيات الكثرية 

الأخرى.

16. املعرفة بالعدّو

17. معرفة م�صاريع العدّو وموؤامراته

18. حماربة ال�صتكبار

19. اللتزام بالقيم الإ�صالمّية الأ�صيلة

20. العتقاد باأ�صول النظام الإ�صالمي

21. ال�صالبة والقاطعّية)2018/3/21(

وق���ال ذل���ك احلكي���م املتاأّل���ه والع���امل الكب���ري وقائ���د الثورة 

الإ�صالمّي���ة العظي���م: »العام���ل الأ�صا����س يف الإدارة اجلهادّي���ة 

ه���و الإمي���ان والثق���ة بالنف����س والعتم���اد عل���ى الع���ون الإلهي«.

)2014/4/30(
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د. نظام السياسة اإلسالمّية

اأحد الأنظمة الجتماعّية يف املنظومة الفكرّية لالإمام اخلامنئي 

 نظام ال�صيا�صة الإ�صالمّية الذي يوؤّثر يف جميع النظم الجتماعّية.

ال�صيا�ص���ة، تعني طريقة اإدارة املجتم���ع اأو تنظيم املجتمع بالنحو 

الذي يحّق���ق م�صالح املجتمع ومتطّلباته. النظ���ام ال�صيا�صي هو 

جمموع���ة ملمو�صة وعينّي���ة ]واقعية[ من املوؤ�ّص�ص���ات واملحّركات 

التي جتع���ل اإجراء عم���ل ال�صلط���ة ال�صعب ممكًنا. وق���د عّرفوا 

النظ���ام ال�صيا�صي باأّنه اأعّم م���ن الدولة، والدولة اأعّم من النَّظم 

ال�صيا�صي واحلكوم���ة واحلكم. لذا، النظ���ام ال�صيا�صي يعود اإىل 

اأ�ص���ل ال�صيا�ص���ة ونظام ال�صيا�ص���ة املت�صّكل من عنا�ص���ر واأجزاء 

متعّددة، وي�صمل العالقة ب���ني الدين والأخالق وال�صيا�صة، الفرد 

واملجتمع، والعالقات بني ال�صعوب والدول.

وي���رى الإم���ام اخلامنئ���ي اأّن النظ���ام ال�صيا�ص���ي كّل قائ���م 

عل���ى اأ�صا����س الفك���ر الإ�صالمي. وي���رى فرًقا ب���ني الدولة مبعنى 

البل���د واحلكومة مبعن���ى جمموعة الهيئة احلاكم���ة وبني النظام 

ال�صيا�ص���ي. فيق���ول: »كذل���ك اإن ثم���ة م�صوؤولي���ة تقع عل���ى عاتق 

القي���ادة، وهي احلف���اظ على النظام والثورة. واأم���ا اإدارة �صوؤون 

البالد فتقع على كاهلكم اأنتم اأيها ال�صادة امل�صوؤولون؛ فكل منكم 

يدي���ر البالد من موقع���ه، والواجب الأ�صا�س للقي���ادة هو مراقبة 

كل هذه املواقع حتى تظل متناغمة مع النظام والإ�صالم والثورة. 

فاإذا حدث ن�صاز جاء دور القائد«.)2000/7/9(
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من مفه���وم النظام الإ�صالمي يتبنّي اأّن احلكومة اأحد عنا�صر 

النظ���ام الإ�صالم���ي ]ج���زء من���ه[. احلكوم���ة ]الدول���ة[ جزء من 

ب[ يف زمن  احلكومة الإ�صالمّية؛ احلكومة التي ت�صع ]تويل وتن�صّ

ح�صور املع�ص���وم Q وبقيادته، اأفراًدا اآخرين غري مع�صومني، 

يف �صل�صلة مراتب ال�صلطة وت�صرف على اأعمالهم وت�صّرفاتهم. يف 

ا، يتوىّل قي���ادَة املجتمع اأفراٌد منَزلون  ع�ص���ر الغيبة الكربى اأي�صً

منزلة املع�صومنيR وب�صالحّيات املع�صومني نف�صها.

يف ه���ذا الن���وع م���ن احلكوم���ة ]حكومة املع�ص���وم[، تك���ون كّل 

القوانني واملق���ّررات الجرائّي���ة م�صتقاة من الأح���كام الإ�صالمّية 

والإلهّي���ة، ويكون ق���ادة احلكومة من�صوبني مبا�ص���رة من اهلل. يف 

 Q ا، ي���وكل اأمر احلكومة، وب���اإذن املع�صوم ع�صر الغيب���ة اأي�صً

اخلا����سّ اأو العاّم، اإىل اأ�صخا�س ه���م اأكرث �صبًها بالإمام املع�صوم 

���ا عل���ى اإدارة �ص���وؤون املجتمع.  Q، وتك���ون لديه���م الق���درة اأي�صً

يف كالم لالإم���ام اخلامنئ���ي يق���ول: »احلكوم���ة الإ�صالمّية لي�صت 

مبعنى حكوم���ة امل�صلمني؛ ]بل[ مبعنى حكوم���ة الإ�صالم... ال�صيء 

ال���ذي ي�ص���ون املجتم���ع الإ�صالمي هو احلكوم���ة الإ�صالمّي���ة؛ اأي 

حاكمّية الإ�صالم«.)2000/1/24(

وق���ال �صماحت���ه: »اأ�صا����س النظ���ام الإ�صالمي اإطاع���ة اهلل«.

)2010/2/25(

وقال: »املجتمع الإ�صالمي ه���و ذلك املجتمع، وتلك احل�صارة 

الت���ي يحكمها اهلل. قوانني ذلك املجتم���ع قوانني اإلهّية. واحلدود 

اللهّية جارية يف ذل���ك املجتمع. والعزل والن�صب فيه من اهلل«. 



155 النظام االجتماعي

يقول الإمام اخلامنئ���ي يف ر�صالته العملّية: »اإّننا ل نرى اختالًفا 

ب���ني اللت���زام بولية الفقي���ه واللت���زام بالإ�صالم وولي���ة الأئمة 

 .»R74/10/11 19(املع�صومني(

به���ذه النظرة، يوؤم���ن �صماحته ب���اأّن �صائر ال�صب���ل الأ�صا�صّية 

للنظام تنتهي مبركز الولية اأو املوقعّية املتاأّلقة للنظام الإ�صالمي.

السيادة الشعبّية الدينّية

من كالم لالإمام اخلامنئي يقول فيه: »العمل الأ�صا�صي الأهم 

الذي قامت به الثورة هو ا�صتبدال نظام ال�صيادة ال�صعبية بنظام 

�صي���ادة الطاغ���وت؛ وذلك انطالًقا م���ن التعالي���م الإ�صالمية... 

اإن���ه النظ���ام الإلهي يف مقاب���ل النظام الطاغوت���ي، واجلمهورية 

الإ�صالمي���ة والث���ورة الإ�صالمي���ة ف�ّص���رت النظ���ام الإله���ي باأن���ه 

خ���ط ال�صيادة ال�صعبي���ة الدينية. ه���ذا هو ما تعني���ه اجلمهورية 

الإ�صالمي���ة؛ لقد بّدل���ت النظ���ام الطاغوتي اإىل نظ���ام ال�صيادة 

ال�صعبي���ة. هذا ه���و اأهم عمل قامت به الث���ورة: ال�صيادة ال�صعبية 

تعن���ي اأنَّ ال�صعب ه���و الأ�صل؛ الأ�صل هو ال�صع���ب، لي�س يف تعيني 

احلاك���م وح�صب... الأم���ر املهم ه���و اأنَّ ال�صي���ادة ال�صعبية تعني 

جعل ال�صعب �صاحب الراأي والتدبري واتخاذ القرار يف كل �صوؤون 

احلياة«.)2018/2/18(

يقّدم الإمام اخلامنئي بحث ال�صيادة ال�صعبّية الدينّية يف اإطار 

النظ���ام ال�صيا�صي لالإ�صالم، ويرى اأّن ال�صي���ادة ال�صعبّية الدينّية 

لي����س مفهوًما مرّكًبا من جزاأي���ن، ال�صيادة ال�صعبّية والدينّية؛ بل 

هو حقيقة واحدة من �صلب الدين، ول ميكن تعريفها اإّل يف اإطار 
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امل�صائل الدينّية.  قال �صماحته: »ال�صيادة ال�صعبّية الدينّية لي�صت 

مبعن���ى الرتكيب ب���ني الدين وال�صي���ادة ال�صعبّية؛ ب���ل هي حقيقة 

واحدة قائمة يف جوهر النظام الإ�صالمي؛ ذلك اأّنه لو اأراد نظام 

م���ا اأن يعمل على اأ�صا�س الدين، فال ميكن ذلك من دون ال�صعب، 

ا، غري ممكنة من  كم���ا اأّن حتّقق ال�صيادة ال�صعبّية احلقيقّية اأي�صً

دون الدين«.)13/8/2001(

وق���ال: »النزع���ة ال�صعبّي���ة يف النظ���ام الإ�صالمي له���ا جذور 

اإ�صالمّي���ة. عندما نقول اإّن النظ���ام الإ�صالمي غري ممكن اإذا ما 

جرى التغا�صي فيه عن ال�صعب، فاإّن اأ�صا�س وركن حّق ال�صعب يف 

هذا النتخاب هو الإ�صالم نف�صه. لذا، فل�صيادتنا ال�صعبّية والتي هي 

�صيادة �صعبّية دينّية، فل�صفة واأ�صا�س. ملاذا ينبغي للنا�س اأن يدلوا 

باآرائهم؟ مِلَ يجب اأن يكون هناك اعتبار لراأي ال�صعب؟ هذا لي�س 

قائًما على الأحا�صي�س اجلوفاء واخلاوية والقائمة على العتبارات؛ 

ا«)3/6/2004(.  لكنه قائم وم�صتند اإىل اأ�صا�س اإ�صالمي متني جدًّ

ويف كالم ل���ه قال قائد الثورة املفّدى: »يف النظام الإ�صالمي � اأي 

ال�صيادة ال�صعبّية الدينّية � ال�صعب ينتخب، يّتخذ القرارات، ويكون 

م�ص���ري اإدارة الب���الد يف يده ع���رب منتخبيه؛ لك���ّن اإرادة ال�صعب 

وم�صيئت���ه هذه تكون يف ظّل الهداي���ة الإلهّية، فال تخرج اأبًدا عن 

جاّدة ال�صالح والفالح، ولن تتنّكب عن ال�صراط امل�صتقيم. هذه 

 هي امل�صاألة الأ�صا�س يف ال�صيادة ال�صعبّية الدينّية«)2/8/2001(. 

وال�صيادة ال�صعبّي���ة الدينّية يف النظام الفكري لالإمام اخلامنئي 

تقوم على اأ�ص�س ن�صري اإليها:
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1. حمورّية الدين

2. حمورّية الف�صيلة

3. ر�صا ال�صعب

4. حمورّية الهداية

5. حمورّية احلّق

6. حمورّية القانون

7. الإميان الديني

8. انتخاب ال�صعب

9. النزعة القيمّية والنزوع نحو املثل العليا 

10. حمورّية التكليف

11. �صيادة الالئقني

12. حمورّية العدالة 

العدالة

م���ن املفاهي���م املفتاحّية يف فل�صفة ال�صيا�ص���ة مفهوم العدالة. 

ال�صتناد اإىل العدالة هو من اأهّم الأ�ص�س واأكرثها حمورّية حلركة 

اإلهّي���ة ما. ولطاملا كان���ت ول تزال العدالة ه���ي ال�صعار الأ�صا�صي 

والهدف العظيم للثورة الإ�صالمّية ونظام اجلمهورّية الإ�صالمّية. 

العدالة ه���ي النزوع اإىل احلّق؛ والتوّج���ه اإىل حقوق عموم اأفراد 

ة؛ احلوؤول دون  ال�صع���ب؛ واحلوؤول دون اإعطاء المتيازات اخلا�صّ

التعّدي على حقوق املظلومني. 
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م���ن وجهة نظ���ر الإم���ام اخلامنئي، اأ�ص���ل العدالة م���ن اأهّم 

الأ�ص���ول التي لها ح�صور يف اأق�صام واأطي���اف املجتمع الإ�صالمي 

كاّفة وهي جزء من ذات الإ�صالم.

العدالة، ب�صفته���ا قيمة اأو منهًجا، هي اأ�صل عقالئي لتعاي�س 

الب�صر وعي�صهم الكرمي.

يف كالم ل���ه يقول قائد الثورة الإ�صالمّية: »العدل �صّنة اخللق، 

وكّل نظ���ام اجتماعي ي�صعى وراء هذه ال�صّن���ة الطبيعّية والقانون 

اللهي للخلق، ُيكتب له الدوام وال�صتمرارّية؛ واملوّفقّية والنجاح«.

)28/6/2001(

اأنواع العدالة

للعدال���ة يف النظام الفكري لالإم���ام اخلامنئي اأنواع متعّددة، 

ن�صري هنا اإىل بع�صها:

1. العدالة التكوينّية

2. العدالة الت�صريعّية

3. العدالة املن�صودة واملطلوبة

4. العدالة الو�صائلّية الأداتّية

5. العدالة الدينّية

6. العدالة احلقوقّية

7. العدالة الفردّية

8. العدالة الجتماعّية
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9. العدالة ال�صيا�صّية

10. العدالة القت�صادّية

11. العدالة اخلدماتّية

12. عدالة التحرير والإنقاذ

13. العدالة الثقافّية

14. العدالة املالّية

15. العدالة الأخالقّية

16. العدالة الدولّية

17. العدالة الق�صائّية

موانع العدالة

يف املجتمع الإن�صاين، تواجه العدالة كما كّل ظاهرة اجتماعّية 

اأخ���رى باأ�صرار واآفات، ولهذا يرتافق اإجراء العدالة دوًما مبوانع 

ن�صري فيما يلي اإىل بع�صها:

1. خطر نفوذ حاكمّية راأ�س املال

2. �صريورة املجتمع خاوًيا ب�صبب الركون اإىل الدنيا

3. ظهور طبقة جديدة من املرّفهني

4. ترف امل�صوؤولني ونزوعهم نحو الأمور الكمالّية

ا 5. �صريورة عدم عدالة امل�صوؤولني اأمًرا عاديًّ

6. الندم ]النكفاء[ والرتاجع عن اإجراء العدالة ل�صعوبتها
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7. الفهم اخلاطئ لأهداف احلكومة الإ�صالمّية

8. اإيداع العدالة طّي الن�صيان

9. التعاطي اجلاهل مع م�صاألة العدالة

10. املنفعة ال�صخ�صّية واحلزبّية

11. فقدان املعنوّية

12. غفلة الروؤ�صاء وامل�صوؤولني الإجرائّيني

اإذا مل ُتطّب���ق العدالة يف املجتمع اأو كان���ت ناق�صة، فاإّن ذلك 

�صيت�صّب���ب للنا�س بامل�ص���اكل و�صيخّلف اآثاًرا هّدام���ة يف املجتمع. 

ن�صري هنا اإىل بع�س اآثار عدم تطبيق العدالة:

1. توجيه �صربة لالإ�صالم

2. توجيه �صربة للنظام الإ�صالمي

3. التاأثري ال�صلبي على قيم املجتمع

4. البتعاد عن الرحمة الإلهّية

5. البتالء بالعذاب الإلهي

6. انت�صار الف�صاد

7. �صخط النا�س

8. اإيجاد نطاق اآمن للم�صوؤولني

9. تلف م�صادر الرثوة

10. انت�صار الفقر واحلرمان

  يق���ول الإم���ام اخلامنئي: »اإن ِق���وام املجتم���ع الإ�صالمي هو 
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بالق�صط والعدل، ول ميكنه اأن ي�صبح الأمة ال�صاهدة، واملب�صرة، 

والهادي���ة، والق���دوة، والنموذج اإل باإقامة الع���دل. لو اأن جمتمًعا 

حق���ق كل اأ�ص���كال الرفاه الظاه���ري، وامل���ادي والدنيوي، لكن مل 

تتوفر فيه العدالة، فكاأنه مل يحقق �صيًئا«.)20/6/1992(

هـ: النظام االقتصادي اإلسالمي

النظ���ام القت�صادي الإ�صالم���ي هو من اأه���ّم اأق�صام النظام 

الجتماع���ي يف املنظوم���ة الفكرّية لالإم���ام اخلامنئي.القت�صاد 

ه���و درا�صة طبيع���ة الرثوة ع���ن طريق قوان���ني الإنت���اج والتوزيع 

ا جمموعة معّقدة ومنّظمة  وال�صتهالك. النظام القت�صادي اأي�صً

م���ن الأج���زاء املرتابطة، الت���ي تنّظم �صل���وك الإن�ص���ان من اأجل 

الإنت���اج وتوزيع الب�صاع���ة واخلدمات، بال�صتف���ادة من الرثوات 

الن���ادرة بهدف ال�صته���الك. من وجهة نظر الم���ام اخلامنئي، 

النظ���ام القت�ص���ادي يف الإ�ص���الم ي�صمل اأم���وًرا ترتبط مبعي�صة 

النا����س وتاأمني احلاجات املادّية والرفاهية وطريقة اإدارة الأمور 

املرتبطة بها، ويبنّي اأّن لالإ�صالم نظاًما اقت�صاديًّا وا�صًحا.

يف كالم لالإم���ام اخلامنئي يقول: »يف زم���ن الر�صول، �ُصّكلت 

احلكوم���ة الإ�صالمّي���ة واملجتم���ع الإ�صالم���ي، وُطّب���ق القت�صاد 

الإ�صالمي«.)9/6/1995(

وي���رى �صماحت���ه اأّن: »الت�صّدي لأمور النا����س القت�صادّية يف 

الإ�صالم، هو من اأوجب واجبات احلكومة الإ�صالمّية«.

وقال: »اإذا اأرادت القطاعات القت�صادّية للنا�س اأن ي�صبحوا 
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متدّينني، فعليهم تاأمني معا�صهم«.)2001/8/27(

وي���رى الإم���ام اخلامنئي ب���اأّن لالقت�ص���اد الإ�صالم���ي ركنني 

اأ�صا�صّي���ني: الأّول، زيادة الرثوة الوطنية؛ والثاين، التوزيع العادل 

للرثوة ورفع احلرمان.

وطرحه لالقت�ص���اد املقاوم اإمّنا كان ي�صع���ى اإىل حتقيق هذا 

اله���دف.يف القت�ص���اد املقاوم علين���ا اأن ن�صع���ى وراء القت�صاد 

ا اإىل املكانة الأوىل  النموذجي، الذي يكون اإ�صالميًّا، ويو�صلنا اأي�صً

اقت�صاديًّا يف املنطقة؛ القت�صاد الذي يكون ملهًما للعامل الإ�صالمي 

 وموؤّثًرا فيه، ويهّيىء الأر�صّية لت�صكيل احل�صارة الإ�صالمّية الكربى. 

القت�ص���اد املق���اوم، يعن���ي جع���ل اأركان القت�صاد ثابت���ة متينة. 

القت�صاد املق���اوم يعني ذلك القت�صاد الرا�ص���خ، الذي ل يتاأّثر 

وينقل���ب بالتحري���كات واله���ّزات العاملّية، ول ب�صيا�ص���ات اأمريكا 

وغريها؛ القت�صاد املعتمد على ال�صعب.

يقول الإمام اخلامنئي: »نحن عندما نطرح القت�صاد املقاوم، 

ف���اإّن له���ذا القت�ص���اد �صروًطا واأركاًن���ا، واأحده���ا العتماد على 

النا����س.. فاعملوا على اأن ي�صبح ه���ذا القطاع اخلا�س وال�صعبّي 

فّعاًل.. فا�صتفيدوا من اأفكار اأ�صحاب الراأي واآرائهم واأ�صاليبهم، 

وا�صتفيدوا من الر�صامي���ل. يجب اأن ُيفتح املجال اأمام النا�س يف 

الواقع«.)2012/8/23م(
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خصائص االقتصاد المقاوم

اإ�صاف���ًة اإىل كون القت�صاد املق���اوم �صعبيًّا، هناك خ�صائ�س 

اأخرى له يف النظام الفكري لالإمام اخلامنئي، ن�صري اإىل بع�صها، 

فهو:

1. قائم على اأ�صا�س �صعبي، ويتحّقق باإرادة ال�صعب وح�صوره

2. اأ�صبح منيًعا اأمام ال�صغوط والتهديدات، فال يتاأّثر ب�صيء

3. لديه القّوة على ك�صر احل�صار

4. من حي���ث العالقات الدولّية والعاملّية مييل اإىل التعامل مع 

اخلارج. يتعامل مع اخلارج ويواجهه بقّوة

5. يف الوق���ت ال���ذي ميي���ل في���ه اإىل التعامل مع اخل���ارج، هو 

اقت�ص���اد يعتمد على الإنتاج الداخل���ي. اأي اإّن اعتماده الأ�صا�صي 

على القوى الداخلّية ويدعم الإنتاج الوطني

6. قائم على اأ�صا�س العلم؛ اأي ي�صتفيد من التطّور العلمي

7. قائم على العدالة

8. غري قابل للتجزئة: منظومة كاملة؛ اأجزاوؤها بع�صها يكمل 

ا بع�صً

9. متطّور، �صانع للفر�س ومنتج

10. هجومي، واإيجابي

ال�صتهالك ال�صحيح
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اأحد الأركان املهّمة للنظام القت�صادي الإ�صالمي، ال�صتهالك 

ال�صحيح وغري امل�صرف. يف ذيل النظام القت�صادي الإ�صالمي، 

يرى الإمام اخلامنئ���ي اأّن ال�صتهالك ال�صحيح معادل للقناعة، 

وال�صتهالك اخلاطئ معادل لالإ�صراف.

ويف كالم ل�صماحت���ه يق���ول فيه: »يجب اإعم���ال م�صاألة تر�صيد 

ال�صته���الك يف اخلط���وط الأ�صا�صّية لتخطيطن���ا على امل�صتويات 

املختلفة؛ ويجب عّد ذلك �صيا�صة ]والعمل بها[.

وعل���ى �صعبن���ا العزيز اأن يعلم اأّن تر�صي���د ال�صتهالك ل يعني 

ع���دم ال�صته���الك وال�ص���رف، ب���ل تر�صي���د ال�صته���الك يعن���ي 

ال�صته���الك ال�صحي���ح، ال�صتهالك املنا�صب، ع���دم هدر املال، 

وجع���ل ال�صتهالك جمدًيا ومفيًدا. الإ�صراف يف املال والقت�صاد 

يعن���ي اأن ي�صرف الإن�صان املال م���ن دون اأن يكون لهذا ال�صرف 

اأثر وجدوى. ال�صتهالك غري النافع والعبثي هو يف احلقيقة هدر 

للمال«.)2009/3/21(

وق���ال: »الإ�ص���راف يف امل���اء، الإ�ص���راف يف اخلب���ز، يف املواد 

الغذائّية، يف و�صائل احلي���اة، التبذير، الإكثار من ال�صراء، كرثة 

ال�صتهالك، رم���ي اأ�صياء ميكن ال�صتفادة منها، هذا كّله ت�صييع 

لنعمة اهلل«.)1997/3/21(

وق���ال: »ينبغ���ي اأن يكون ال�صته���الك باملقدار ال���الزم، ل اأن 

يك���ون بحّد الإ�ص���راف والتبذي���ر«)1992/3/21(. وق���ال: »نزوع 

املجتمع نحو ال�صتهالك ه���و بالء كبري. ال�صتهالك يق�صي على 

املجتم���ع. واملجتم���ع الذي ي�صتهل���ك اأكرث مّما ينت���ج �صينهزم يف 
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امليادين املختلفة. علينا اأن نعتاد تنظيم ا�صتهالكنا والتقليل منه 

واأن نتخّلى عن الكمالّيات«.)6/12/2002(

وق���ال �صماحت���ه: »علين���ا اأن ن�صل���ح من���وذج ال�صته���الك«.

)2011/3/21(

وق���ال: »ما مل ن�صلح من���وذج ال�صتهالك، م���ا مل نعرف كيف 

ينبغ���ي لنا اأن ن�صرف املاء، كيف ينبغي لنا اأن ن�صرف الكهرباء، 

كيف ينبغي لنا اأن ن�صرف اخلبز، كيف ينبغي لنا اأن ن�صرف املال، 

ما مل ن�صرف هذه الأمور بالنحو ال�صحيح، وما مل نعرف اأ�صاليب 

ال�صرف، ف�صوف تبقى م�صاكلنا على حالها«.)2010/3/21(

توصيات ومالحظات

»اأدىل الإمام اخلامنئي بتو�صيات حل���ّل امل�صاكل القت�صادّية 

يف البالد، ن�صري هنا اإىل بع�صها:

1. الدعم اجلّدي لالإنتاج الوطني

2. خلق فر�س العمل

3. اإن�صاء ال�صناعات القروّية

4. منع ا�صترياد الب�صائع التي لها مثيل وطني

5. مواجهة التهريب

6. اإ�صراك القطاع اخلا�س يف حتّمل امل�صوؤوليات القت�صادية

7. ال�صتثمار

8. اإعداد خريطة طريق لقت�صاد البلد«.)12/6/2017(
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عّدد قائد الثورة احلكيم واملتاأّله نتائج ازدهار الإنتاج الوطني 

وفوائده:

1. توفري العمل لالأفراد

2. تنمية ال�صتعدادات ]الطاقات/ القدرات[

3. عدم �صرف العملة الأجنبّية على الب�صاعة ال�صتهالكّية

4. ت�صغيل املّدخرات املجّمدة

5. الطفرة يف ال�صادرات

6. اإ�صعاف جتربة التفاخر والنبهار باملاركات الأجنبّية

7. التقليل من التنافر الجتماعي

8. اإيجاد الن�صاط الوطني

9. ال�صتفادة من الرثوة املعدنّية يف البالد«.)2017/3/21(

يق���ول �صماحته: »وب���اأي طريقة ميكن تاأمني الع���زة الوطنية، 

والأمن القوم���ي، والقتدار الوطني، والتق���دم ال�صامل؟ ل ميكن 

. نحن  ل اإىل هذه الأهداف ما مل يتمّتع البلد باقت�صاٍد قويٍّ التو�صّ

بحاج���ة اإىل اقت�صاد قوي واإنتاج قوي ي�ص���ري يف ظل اإدارة قوية. 

نحن نحتاج اإىل اقت�صاد مقتدر، يبعث الثقة، ويعتمد على النف�س، 

ف���ال ن�صطر اإىل م���ّد اأيدين���ا اإىل الآخرين، ومنل���ك القدرة على 

الختي���ار، واحلركة، واملبادرة، والتاأث���ري يف �صعر النفط، وتقوية 

العمل���ة الوطنية، ورفع م�صتوى القدرة ال�صرائية لدى النا�س. من 

دون اقت�صاد قوي كهذا، لن ن�صل اإىل عزة م�صتدامة ول اإىل اأمن 

م�صتم���ر، ول���ذا ل بد من العمل على حتقيق ه���ذه الأهداف، هذه 

هي اأهمية القت�صاد«.)2017/3/21(
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و: نظام الحقوق اإلسالمي

اأحد الأنظمة الجتماعّية يف النظام الفكري لالإمام اخلامنئي 

هو نظام احلقوق الإ�صالمي. كلمة حقوق جمع حّق، ويف امل�صطلح 

احلقوق���ي، هي جمموعة القوان���ني، القواعد والر�ص���وم الالزمة 

الإجراء التي ُو�صعت اأو ُعرفت بهدف اإيجاد النظم وتثبيت العدالة 

 يف املجتمع���ات الإن�صانّية، وت�صمن احلكومة اإجراءها وتطبيقها. 

���ا جمموع���ة الأح���كام والقواع���د  والنظ���ام احلقوق���ي ه���و اأي�صً

احلقوقّي���ة املختلف���ة والآداب الت���ي ُو�صع���ت على هيئ���ة منظومة 

ة ومن اأجل بلوغ اأهداف  مّت�صقة ومن�صجمة، بناًء على اأ�ص�س خا�صّ

ة، وذات �صمانة اإجرائّية حقوقّية اأو عقابّية. خا�صّ

ي���رى الإمام اخلامنئي اأّن اأ�صا�س القواعد احلقوقّية هو اإرادة 

اهلل احلكيم���ة، ويوؤم���ن باأّن اهلل تع���اىل وحده الق���ادر على و�صع 

القانون للب�صر. ففي كالم له يقول فيه: »كما اأّن احلاكمّية املطلقة 

للقوان���ني التكوينّي���ة هي بي���د اهلل تعاىل، كذلك ينبغ���ي اأن تكون 

ا بيد اهلل«)1984/11/9(.  احلاكمّية الت�صريعّية والقانونّي���ة اأي�صً

وق���ال: »بالتاأكيد، ميكن هلل تعاىل اأن يحّدد له���ذه الولية م�صاًرا 

ونهًج���ا مي�ّصًرا ]ممك���ن الّتباع[، ويف هذه ال�ص���ورة، ميكن لهذا 

امل�صار اأن يكون هو امل�صار الإلهي نف�صه ويكون حمّط ر�صا وقبول، 

وقاباًل لالّتباع، لأّن اهلل حّدده«.)24/6/2009(

وقال قائد الثورة املفّدى: »معنى التوحيد هو اأن تكون حاكمّية 

اهلل تع���اىل قائمة يف املجتمع. حاكمّي���ة اهلل تتمّثل باأن تكون اأّوًل، 

القوانني الإلهّية جارية يف املجتمع؛ اأن ُينّفذ ذلك ال�صيء الذي هو 
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القان���ون الإلهي يف املجتمع... وتكون القوانني متطابقة مع كتاب 

اهلل«)1986/4/29(. وي���رى الإمام اخلامنئي ب���اأّن اأّي جمتمع ل 

ميكن���ه ال�صتمرار م���ن دون القواعد والقوانني. يق���ول �صماحته: 

لت هذه النتيجة منذ املراحل الأوىل حلياة الب�صر،  »لرمّب���ا حت�صّ

وهي اأّنه يجب العي�س يف ظّل القانون«.)1984/11/9(

وقال �صماحته: »علينا العمل بالقانون �صواًء كان ذلك ملنفعتنا 

اأو �صّرنا. ق���د ل تكون الكثري من القوانني حمّط ر�صا وقبول من 

���ا بال�صيء الذي ل نقبله،  جهت���ي وجهتكم؛ لكن علينا العمل اأي�صً

وله���ذا منطق���ه«)12/1/2004(. وق���د ق���ال الإم���ام اخلامنئي: 

»القان���ون يف الإ�ص���الم، ينظ���ر اإىل جمي���ع اجلوان���ب ال�صلبّي���ة 

والإيجابّي���ة يف احلياة الفردّية والجتماعّية؛ ويبنّي حدود احلياة 

الفردّية مع الآخرين«.)1987/1/23(

ه���ذا القانون، يج���د م�صروعّيته يف النظ���ام الديني من خالل 

ا ياأخذ �صرعّيته من اهلل.  اإم�صاء الويّل الفقيه. والويّل الفقيه اأي�صً

يق���ول قائ���د الثورة املعّظ���م: »ال�صخ�س الذي ل���ه احلّق يف اأن 

ي�ص���ع القان���ون الأ�صا�صي للمجتمع ه���و الويّل الفقي���ه. فهو ذلك 

الإمام الإ�صالمي واجله���از الذي له احلاكمّية الإلهّية عن طريق 

وراث���ة النب���ّي والأئّم���ة املع�صوم���ني. ولأّنه هو ال���ذي اأمر جمل�س 

اخل���رباء بالجتماع وتدوين القان���ون الأ�صا�ص���ي، ولأّنه قد وافق 

على القان���ون الأ�صا�صي، اأ�صب���ح هذا القان���ون الأ�صا�صي قانوًنا. 

حّتى اأ�صل نظام اجلمهورّية الإ�صالمّية، ياأخذ م�صروعّيته كحكم 

م���ن قبل ال���ويّل الفقيه... ولي���ة الويّل الفقي���ه وحاكمّيته... هي 
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ولي���ة  اهلل وحاكمّيته الدينّية... وال���ويّل الفقيه نف�صه ك�صخ�س، 

مكّل���ف بالطاع���ة والتبعّي���ة حلكم ال���ويّل الفقيه، ه���ذه الأحكام 

واجب���ة الطاعة على اجلميع... حتًما، اإذا ما اأعطى الويّل الفقيه 

بع�س ه���ذه ال�صالحيات ل�صخ�س اأو جهاز، ف���اإّن هذا ال�صخ�س 

اأو اجله���از �صيكون له تلك ال�صالحّي���ات التي اأعطاها اإّياه الويّل 

الفقيه، متاًما كما اأّنه طبًقا للقانون الأ�صا�صي، هناك �صالحّيات 

لالأجهزة واملوؤ�ّص�صات ت�صطلع بها«.)1987/4/22(

المؤّسسات الواضعة للقانون

م���ن اأه���ّم املوؤ�ّص�ص���ات الوا�صعة للقان���ون يف جمهورّي���ة اإيران 

الإ�صالمّية، جمل�س ال�صورى الإ�صالمي، جمل�س �صيانة الد�صتور، 

وجممع ت�صخي�س م�صلحة النظام.

1. ي���رى الإمام اخلامنئي اأّن جمل����س ال�صورى الإ�صالمي، من 

اأك���رث املوؤ�ّص�صات القانونّية يف الب���الد اأهّمّية وتاأثرًيا، ومركز اأمن 

النظ���ام، ومظهر اقتدار ال�صعب واإرادت���ه، الذي اإذا ما اأّدى دوره 

احلقيق���ي يف اإدارة الب���الد وتوجيهها، فاإّنه �صي���رتك اأثًرا عميًقا 

وحا�صًما يف م�صري البلد وم�صريه واجّتاهاته الأ�صا�صّية. 

2. يرى �صماحته باأّن جمل�س �صيانة الد�صتور هو و�صيلة ل�صمان 

حّقانّية النظام واأمنه.

ا يرد ميدان  3. براأي���ه، جممع ت�صخي�س م�صلحة النظام اأي�صً

العمل حلّل الختالفات بني جمل����س ال�صورى الإ�صالمي وجمل�س 
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�صيانة الد�صتور، لي�صع القوانني طبًقا مل�صلحة ال�صعب والنظام. 

حتًم���ا، ل ينبغي لهذا القانون اأن يكون مغاي���ًرا لل�صرع. وي�صادق 

جمل����س �صيان���ة الد�صتور عل���ى القانون، عل���ى اأ�صا����س الأحكام 

الأّولّية؛ اأّما يف جمل�س ت�صخي�س م�صلحة النظام، فُي�صادق على 

القوانني باللتفات اإىل الأحكام الثانوّية التي هي نف�صها جزء من 

اأحكام الإ�صالم. 

ز: النظام القضائي في اإلسالم

ا يف املنظومة الفكرّية لالإمام  اأحد الأنظمة الجتماعّي���ة اأي�صً

اخلامنئي هو النظام الق�صائي يف الإ�صالم. الق�صاء مبعنى املقا�صاة 

واحلك���م. النظام الق�صائي نظ���ام مكّون من اأج���زاء اأو عنا�صر 

متعّددة، هدفها متابعة الختالفات، والبّت بها واحلكم عليها بناًء 

على قوانني حمّددة. ولأّن النظام الق�صائي يف الإ�صالم داٍع لإقامة 

 العدالة والق�صط، فاإّنه ُيعّد من اأكرث الأنظمة الق�صائّية مطلوبّية. 

العدالة من القيم التي ل ينفّك املجتمع يوًما عن طلبها واملطالبة 

بها؛ ذلك اأّن فطرة الإن�صان وال�صّنة الإلهّية قائمان على العدالة. يف 

كالم لالإمام اخلامنئي قال فيه: »يف الق�صاوات والتحكيمات... 

علينا جميًعا اأن ننظر اإىل موؤ�ّصر العدالة«.)2009/9/9(

وقال �صماحته: »يف احلياة العاّمة واحلكومّية لأمري املوؤمنني، 

هناك نقطة اأبرز من كّل �ص���يء األ وهي العدالة... هذه بالن�صبة 

اإلين���ا نح���ن الذي���ن نّدع���ي اّتب���اع اأم���ري املوؤمنني،  نقط���ة فائقة 

الأهّمّي���ة«)2003/10/25(. وق���ال: »فل���و كان النظ���ام الق�صائي 
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�صليًم���ا ودقيًقا وعام���اًل على اإقامة الع���دل والإن�صاف والقوانني 

الإ�صالمية فاإن���ه �صيكون اأ�صا�ًصا لإ�صالح الأجهزة الإدارية كافة، 

ا. ومن غري املمكن اأن يتمتع جمتمع ما  ب���ل واإ�صالح املجتمع اأي�صً

بال�صالم���ة الجتماعية الكاملة اإّل اإذا كان���ت الأنظمة الق�صائية 

في���ه �صليم���ة غ���ري معيبة. ف���اإذا ف�ص���د الق�ص���اء ت�ص���ّرب الف�صاد 

ا. ومن هن���ا يويل الإ�صالم  بالتدري���ج اإىل الأجه���زة الأخرى اأي�صً

الق�صاء والقا�ص���ي واملحكمة ومقدمات العمل الق�صائي وو�صائله 

اأهمية فائق���ة، حتى ميكن القول اإّنه مل ي���رد الت�صديد على �صيء 

يف التعالي���م الإ�صالمي���ة كم���ا �صّدد عل���ى العدال���ة يف الق�صاء«.

)28/6/1989(

وق���ال: »اإذا اأردن���ا اأن نتابع احلركة املر�ّصم���ة التي تّتجه نحو 

الأه���داف الإلهّي���ة والإ�صالمّية ورعاية حقوق النا����س، فاإّن ذلك 

غ���ري ممكن من دون �صمانة الإجراء، و�صمانة الإجراء هذه هي 

بالأ�صا����س يف يد ال�صلطة الق�صائّية. ه���ذه هي ال�صلطة الق�صائّية 

التي تتعام���ل مع خمالفة القوانني والف�ص���اد والنحراف، وحتول 

دون تكراره. يف احلقيقة، ال�صلطة الق�صائّية هي ال�صامنة ل�صّحة 

عمل م�صوؤويل النظام واأفراد ال�صعب وتاأمني حقوقهم يف النظام 

الإ�صالمي. اإن ّكنا متعّط�صني للعدالة، فاإّن �صمان حتّقق العدالة، 

يتاأّت���ى من خالل نزاهة ال�صلطة الق�صائّية وكفاءتها. واإذا ما كّنا 

ن���رى اأّن الأهّمّي���ة الأوىل والرئي�صة لل�صع���ب وحقوقه، فاإّن �صمان 

ه���ذه احلقوق رهن باأن ت�صتطيع ال�صلطة الق�صائّية القيام بعملها 

بقّوة و�صجاعة وب�صرية«.)26/6/2002( 
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وق���ال �صماحت���ه: »عندم���ا تري���دون مواجه���ة ال�صخ�س الذي 

ي�ص���رق بيت املال والأم���وال العاّمة بكّل وقاح���ة ومن دون رحمة، 

فهذا العمل يتطّل���ب �صجاعة وقدرة وحيثّية ق�صائّية بني النا�س«.

)28/6/2001(

ويف كالم ل���ه يقول الإمام اخلامنئ���ي: »اإذا كنتم اأنتم ال�صلطة 

الق�صائّي���ة عادل���ني، وع���ددمت العدال���ة الهدف الأ�صل���ي الذي ل 

ميك���ن التغا�ص���ي عن���ه وجتاهل���ه يف كّل الظروف وعل���ى م�صتوى 

جمي���ع الأفراد -ب���دًءا م���ن �صخ�ص���ي اإىل عموم اأف���راد ال�صعب 

م���روًرا بامل�صوؤولني احلكومّيني جميًعا- ف�ص���وف لن يحيد النا�س 

ع���ن العدالة اأب���ًدا«)1989/9/11(. وق���ال: »ال�صلط���ة الق�صائّية 

ميكنها من خالل ال�صالبة، القتدار، اّتخاذ املواقف ال�صحيحة 

ويف اأوانه���ا، اأن حت���ول دون ظهور اجلرمي���ة وازديادها، وازدياد 

املخالف���ات يف الأجه���زة املختلفة؛ اأن حت���ول دون ظلم املظلومني 

وامل�صت�صعف���ني، اأن حتول دون ا�صتعرا�س القّوة من قبل اأ�صخا�س 

يت�صّلحون بالقّوة والتع�صف«.)27/6/2000( 

وق���ال �صماحته: »ينبغي لل�صلط���ة الق�صائّي���ة اأن تكون بكّل ما 

للكلم���ة من معن���ى، امللجاأ واملالذ لالأ�صخا����س الذين ُيظلمون يف 

املجتم���ع؛ واجهوا ظلّم كّل �صخ�س يف اأّي م�صوؤولّية واأّي رتبة كان. 

���ا كان، ويف اأّي م�صوؤولّية اأو رتبة كان.  ينبغي مواجه���ة الظامل، اأيًّ

ويج���ب مواجهة الظلم... واإذا م���ا ح�صل هذا، فاإّن ذلك اجلهاز 

الق�صائ���ي �صيبعث ن���ور الأمل يف القل���وب. وعندما ي���رون ]اأبناء 

ال�صعب[ ب���اأّن هذا اجلهاز الق�صائي، ل يراعي الرفيق وال�صديق 
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والن�صيب، ول يفّرق بني القريب والبعيد، ويعرف احلّق والباطل، 

ويح���ّق احلّق ويبطل الباطل، �صينبعث الأمل يف قلب كّل �صخ�س. 

وهذا، هو الكمال املطلوب لل�صلطة الق�صائّية«.)13/1/1993(

خصائص القاضي

بن���اًء على ه���ذا، وباللتف���ات اإىل مكان���ة النظ���ام الق�صائي، 

و�ص���روط القا�صي يف الإ�صالم ويف احلكومة الدينّية، يرى الإمام 

ة: اخلامنئي اأّن على القا�صي اأن يتحّلى مبوا�صفات خا�صّ

1. اأن يكون جمتهًدا على امل�صتوى العلمي

2. يجب اأن يكون عادًل واأن يكون العدل ملكة فيه

ا 3. اأن يكون خمل�صً

4. اأن يتحّلى بال�صجاعة الكافية

5. اأن يعمل بح�صم ]حزم[

6. اأن يع���ود يف مق���ام اإ�ص���دار احلك���م اإىل البّين���ة والط���رق 

ال�صرعّية، واأن يقّلل اعتماده على »علم القا�صي”

7. اأن يدافع عن املظلوم

8. اأن ل يراعي احلّب والبغ�س اأو العتبارات ال�صيا�صّية

9. اأن ل ينتظ���ر اأوامر اأحد يف اإج���راء العدالة، ويّتخذ احلكم 

الق�صائي املنا�صب من دون تدّخل الآخرين

10. اأن يقول احلّق وينطق به
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وظائف السلطة القضائّية

ُح���ّددت وظائ���ف  الفك���ري لالإم���ام اخلامنئ���ي  النظ���ام  يف 

وم�صوؤولّيات لل�صلطة الق�صائّية ن�صري هنا اإىل بع�صها:

1. اإقامة العدل والق�صط

2. حماربة الظلم وخمالفة القوانني

3. حماربة الف�صاد

4. اجتناب التمييز

5. اللتزام بالقانون

6. اجتناب ال�صجار والنزاع يف اإجراء العدالة

7. اّتخاذ املوقف ال�صحيح ويف اأوانه

8. حتويل ال�صلطة الق�صائّية اإىل ملجاأ ومالذ للنا�س

9. ا�صتخدام العنا�صر العامل���ة وال�صاحلة وال�صليمة والقادرة 

واملوؤمنة والأمينة 

10. ازدياد حمبوبّية ال�صلطة الق�صائّية يف املجتمع وبني النا�س.

ح: النظام األمني ـ الدفاعي

اأحد اأه���ّم الأنظمة الجتماعّية يف املنظوم���ة الفكرّية لالإمام 

اخلامنئي النظام الأمني الدفاعي.

الأم���ن مبعن���ى الهدوء وراح���ة البال وزوال اخل���وف. والدفاع 

���ا مبعنى الإبعاد بقّوة، واملنع وال���ردع، والإرجاع، ودفع �صيء  اأي�صً
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اإىل ناحية ما ورّده.

الدفاع ا�صطالًحا يعني رّد الهجوم الع�صكري لالأعداء، ويكون 

الف���رد اأو اجلماعة مدافعني عندما يقفون بوجه هجوم اأعدائهم 

وي�صم���دون لريّدوا هذا الهجوم. والنظ���ام الأمني � الدفاعي هو 

���ا جمموع���ة من الأج���زاء املتع���ّددة، املرتابط���ة واملن�صجمة  اأي�صً

بع�صها مع بع�س بهدف حتقيق الأمن. 

األمن

الأمن م���ن احلاج���ات الأ�صا�صّي���ة والطبيعّية وم���ن متطّلبات 

الإن�صان املهّمة، والإن�صان منذ بدء اخلليقة، كان بحاجة اإىل هذا 

الأمر املهّم وال�صرتاتيجي.

ودور الأم���ن الأ�صا�ص���ي يف املجتم���ع ي�صل اإىل ح���ّد ترتبط به 

جمي���ع جوانب احلي���اة. فال�صرط ال�صروري للعدال���ة الجتماعّية 

ه���و الأم���ن، والعام���ل الأ�صا�ص���ي للرف���اه والراح���ة ه���و الأم���ن. 

 وعام���ل تط���ّور جمي���ع جوان���ب احلي���اة الجتماعّي���ة ه���و الأمن. 

ميك���ن اأن يتحقق الأمن من خالل الرتب���اط الوثيق مبفاهيم من 

قبيل الإميان، العبودّية، التقوى، التوّكل، احرتام حقوق الآخرين، 

اإجراء الق�صط والع���دل، احلفاظ على احلرّيات امل�صروعة للنا�س 

وحاكمّي���ة املعاي���ري الإن�صانّي���ة والإلهّية. واجلمهورّي���ة الإ�صالمّية 

باللتفات اإىل طبيعة وجودها ووجود الأعداء املغر�صني اللدودين، 

من الطبيعي اأن ت�صع مقولة الأمن على راأ�س لئحة اأولوّياتها. 

يف كالم لالإم���ام اخلامنئي يق���ول: »الأمن كاله���واء �صرورّي 
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لالإن�ص���ان بنح���و دائم. اإن مل يكن للمجتمع اأم���ن، ف�صتظهر حالة 

من الختناق وال�صيق، متاًما كما اجلماعة املحرومة من الهواء«.

)16/7/1997(

وقال: »اإن مل يكن هناك اأمن فلن يكون هناك تقّدم علمي ول 

تقّدم �صناع���ي ول تقّدم اقت�صادي. واإذا مل يكن هناك اأمن فلن 

يك���ون هناك ا�صتقرار وطماأنينة و�صكين���ة روحية لدى النا�س. يف 

اأجواء انع���دام الأمن ُتن�صى الآماُل الكبرية والطموحات املتاألقة، 

واجلميع يفكرون باحلفاظ على اأرواحهم. وعندما يتوافر الأمن 

يف البالد، ف�صُيَمثل ذلك اأر�صيًة وجماًل لنمّو كل عوامل وعنا�صر 

منّو البلد واأ�صباب تقّدمه«.)2017/10/25(

وقال: »اإن ما مُيّكن بلًدا من اإعداد عامِلٍ وتطويره يف املجالت 

املختلف���ة هو وجود الأمن والأم���ان. اإن توفر الأمن يف بلد ما فهو 

الأمر الأهم والأوجب«.)2017/5/10(

وق���ال �صماحته: »من دون الأم���ن، ل يطيب طعام، ولن تعرف 

عائل���ة معنى الأن�س، ول���ن يعود عمل ومدخول بفائ���دة ونفع، اإذا 

ُفقد الأمن فلن يكون هناك �صيء«.)16/7/1995(

اأنواع الأمن

لالأم���ن يف النظام الفك���ري لالإمام اخلامنئي اأن���واع واأق�صام 

خمتلفة:

1. اأمن الربجمّيات

2. اأمن املعّدات الكمبيوترية
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3. الأمن الفردي

4. الأمن الجتماعي

5. الأمن الوطني

6. الأمن الدويل والعاملي

7. الأمن الداخلي

8. الأمن اخلارجي

9. الأمن املاّدي

10. الأمن املعنوي

11. الأمن الفكري

12. الأمن الثقايف

13. الأمن العقائدي

14. الأمن القت�صادي

ويف كالم ل���ه يق���ول فيه: »الأم���ن القت�صادي، يعن���ي اأن يعلم 

النا����س وعموم اأفراد ال�صعب يف هذا البل���د، لأّي �صريحة انتموا، 

اأّنه���م اإذا اأرادوا القي���ام بعمل اقت�صادي � �ص���واء كان �صناعة، اأو 

زراعة، اأو ا�صتثماًرا اأو جتارة � فلن مينعهم اأحد«.)1999/9/1(

15. الأمن الق�صائي

16. الأمن الع�صكري والنتظامي ]قّوات ال�صرطة[

17. الأمن ال�صغلي

18. الأمن احليثي وال�صاأين
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19. الأمن ال�صيا�صي 

وق���ال �صماحت���ه: »الأم���ن ال�صيا�ص���ي يعن���ي اأن تك���ون الأفكار 

واملع���ارف ال�صيا�صّي���ة يف املجتم���ع وا�صح���ة بعي���دة ع���ن النفاق 

والزدواجّية يف ال���كالم والتفكري. معناها اأن ميار�س الأ�صخا�س 

املت�ص���ّدون لبي���ان امل�صائ���ل ال�صيا�صّي���ة للنا����س، الأمان���ة معهم. 

معناه���ا اأن ل يكذب املت�ص���ّدون لكتابة املعارف الفكرّية ون�صرها 

يف املجتمع، ول يخادعوا ول يزّوروا احلقائق، ول ي�صعوا ال�صّم يف 

الع�صل. هذا هو الأمن ال�صيا�صي«.)1999/9/1(

املوؤ�ّش�شات الأمنّية

يف اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية، تتوىّل بع����س املوؤ�ّص�صات م�صوؤولّية 

الأمن. ن�صري يف هذا املجال اإىل املوؤ�ّص�صات الأمنّية:

ال�شرطة قّوات   .1

ق���ال الإمام اخلامنئي: »معنى الأم���ن الجتماعي اأن ل ي�صعر 

النا����س يف حميط عمله���م وحياتهم باخل���وف والتهديد وانعدام 

الأمن«.)20/7/1994(

وقال: »املوؤ�ّص�صة واملجموعة الأهّم التي تاأخذ على عاتقها هذه 

ا. لذا، تكت�صب  امل�صوؤولّي���ة، هي قّوات ال�صرطة، وهو عمل مهّم جدًّ

موؤ�ّص�صة ناجا ]قّوات ال�صرطة يف اجلمهورّية الإ�صالمّية[ اأهمّيتها 

بالنظ���ر اإىل ه���ذه املهّم���ة«)2017/4/26(. عندم���ا يتوّفر الأمن 

���ا الأمن القت�ص���ادي، الأمن الثقايف،  الجتماع���ي، يتحّقق اأي�صً

ال�صيا�ص���ي، ال�صغلي، الق�صائي، الوطني والدويل. كّل اأنواع الأمن 
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هذه تن�صوي حتت منظومة الأمن الجتماعي.

الق�شائّية ال�شلطة   .2

 ال�صلطة الق�صائّية رمز اأمن البلد. قال قائد الثورة الإ�صالمّية: 

ا الأمن ال�صيا�صي،  »اإذا ما حتّقق الأمن الق�صائي، ف�صيتحّقق اأي�صً

الأم���ن الجتماعي، الأمن القت�ص���ادي، الأمن الأخالقي والأمن 

الثق���ايف«)28/6/2003(. وق���ال: ينبغ���ي لل�صلط���ة الق�صائّية اأن 

حتّق���ق مكانتها الالئقة يف املجتم���ع الإ�صالمي، يف عمل ال�صعب، 

يف واق���ع احلي���اة، يف اأذهان النا����س، ولي�صعر النا����س اإىل جانب 

ال�صلطة الق�صائّية بالأمن«.)25/6/2008(

الأمن وزارة   .3

اإّن التع���ّرف اإىل العنا�صر التي تعمل خفي���ًة، على تهديد اأمن 

 البل���د، والتعامل معه���ا والت�صّدي لها، موك���ول اإىل وزارة الأمن.

ق���ال الإمام اخلامنئ���ي: »اأحد الأعم���ال الأمنّية مل�ص���وؤويل وزارة 

الأم���ن هو التع���ّرف اإىل العم���الء الذين يدخلون البل���د وينقلون 

القنابل واملواد املتفّجرة واأمثالها اإىل الداخل«.)2001/2/13(

الدفاع

يق���ول حكي���م الث���ورة الإ�صالمّي���ة وعظيمه���ا: »عندم���ا ن���رى 

ا م�صتقيًم���ا ن�صري باجتاه���ه، ون�صعر بوجود  لأنف�صن���ا هدًفا وخًطّ

م�صوؤولي���ة اإلهية عل���ى عاتقنا، عندم���ا ن�صمم عل���ى التحّرك يف 

طريق ه���ذه امل�صوؤولية، بالرغم م���ن اإرادة جميع �صياطني العامل 
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ورغباته���م؛ عندم���ا ت�صّم���م ه���ذه الأم���ة عل���ى اأن ل ت�صمع لكل 

اإم���الءات قوى ال�صتكب���ار والت�صّلط يف الع���امل وتهديداتهم، اإًذا 

عليها اأن ت�صتعد للدفاع.. عندما ترون ال�صتقالل والعتماد على 

النف�س احلقيقّيني -النا�صئني م���ن الثورة والإ�صالم- لهذه الأمة 

وه���ذه الدولة وه���ذه احلكومة، وكيف حتظ���ى مبنزلة م�صرفة يف 

هذا الع���امل، وتعرفون قيمة هذا ال�صتق���الل، وتريدون احلفاظ 

عليه؛ عندما تع���ّدون جتربة العي�س بحرية يف ظل النظام الإلهي 

والإ�صالم���ي جتربة حلوة جميلة وتري���دون الرتقاء بها اأكرث يوًما 

بعد يوم، اإًذا عليكم اأن تعّدوا اأنف�صكم للدفاع«.)1991/2/8(

وق���ال حكي���م الث���ورة الإ�صالمّي���ة املتاأّله يف اخلط���اب نف�صه: 

»الدف���اع واجب عقلي واإن�صاين واإ�صالم���ي«. قال �صماحته: ينبغي 

لقدرتنا الدفاعّية اأن تكون بنحو ل يت�صّجع فيه العدّو على الإقدام 

على اأي عمل، وارتكاب اأّي خطاأ«.)18/10/2017 (

المؤّسسات الدفاعّية

املوؤ�ّص�ص���ات الت���ي تتوىّل اأم���ر الدفاع عن الب���الد يف جمهورّية 

اإيران الإ�صالمّية هي:

التعبئة  .1

يف كالم لالإم���ام اخلامنئ���ي يقول في���ه: »التعبئ���ة هي حامي 

املجتم���ع، الذي يحم���ل ال�صالح اإىل جانب التعلي���م، وعند حاجة 

البل���د، يتحم���ل اإىل جانب الق���ّوات امل�صّلح���ة، اأك���رب امل�صوؤولّيات 

واأثقلها«.)27/9/1989(
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وق���ال �صماحته: لق���د اأثبت���ت التعبئة يف جبه���ات احلرب، يف 

داخ���ل املدن ويف مواقع املقاومة، باأّنه���ا اأف�صل مدافع عن الثورة 

والإ�صالم«.)26/11/1989(

م�صوؤولّي���ة التعبئ���ة ه���ي الدفاع ع���ن الدين، الدف���اع عن القيم 

الإلهّية، الدفاع عن الثورة الإ�صالمّية، الدفاع عن نظام اجلمهورّية 

الإ�صالمّية، الدفاع عن ا�صتقالل البلد والدفاع عن املظلوم.

وق���ال: »يف مرحل���ة الدفاع املقّد�س، ت���رك التعبوّيون من جميع 

اأنح���اء البالد، العمل واحلي���اة والراحة وح�ص���ن العائلة والزوجة 

والأطفال وكّل اأحّبائهم، وتوّجهوا نحو �صحارى خوز�صتان احلاّرة اأو 

قمم غرب البالد و�صمال غربها املتجّمدة واملليئة بالثلوج، وق�صوا 

ال�صي���ف وال�صتاء هناك. اأولئك قاموا بهذا العمل من اأجل الدفاع 

عن الإ�صالم والبل���د والكرامة وال�صتقالل واحلرّية وحاكمّية دين 

اهلل«)29/11/1995(. حتًما، الدفاع هو من وظائف التعبئة. 

قال الإمام اخلامنئي: »ميدان الدفاع، ميدان ال�صيا�صة، ميدان 

البناء، ميدان القت�ص���اد، ميدان الفّن، ميدان العلم والتحقيق، 

الهيئات الدينّية، جمال�س العزاء؛ يف كّل مكان وبطرقها املختلفة؛ 

ه���ذه ميادي���ن ح�صور التعبئ���ة؛ كّل مكان هو مي���دان من ميادين 

التعبئ���ة«)2014/11/27(. وقال: »اإّن كّل ف���رد اإيراين هو تعبوّي 

، ما عدا عّدة معدودة هي اإّما مبتالة بحّب الذات اأو حّب 
1
بالقّوة

أفراد  ليكون من  القابلية واالستعداد  له  أي  »بالقوة«  1- مصطلح فلسفي، 
كلمة  أما  المطلوبة.  المجاالت  وفي  األرض  على  بالفعل  العاملين  التعبئة 
»بالفعل« التي تأتي أحيانًا في أبحاث الفلسفة فهي تفيد التحقق والصيرورة؛ 

فيقال هو تعبوي بالفعل. )المحّرر( 
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ال�صه���وات، اأو حّب املال، اأو اإّنها عميلة لالأعداء، فاإّننا ندع هوؤلء 

جانًب���ا؛ هوؤلء مع���دودون، لي�صوا ك���رًثا. الأكرثّي���ة احلا�صمة من 

ال�صعب الإيراين هم تعبوّيون بالقّوة«.)2015/11/25(

وقال يف اخلطاب نف�صه: »اإن للتعبئة تعريفها الوا�صح: فاملراد 

بها اأبناء ال�صعب الذين يوجدون يف و�صط ال�صاحة باأهداف اإلهية 

�صامي���ة وبروح مثابرة ل تع���رف الكلل وامللل ويف كل مكان يتطلب 

الأم���ر، وينزلون بكل قدراتهم وطاقاتهم اإىل امليدان، ول يهابون 

املخاط���ر التي تعرت�س الطري���ق؛ اأي اإنهم حمل���وا اأرواحهم على 

اأكفهم.. والتعبوي هو ذلك ال�صخ�س الذي اأعّد نف�صه لهذه املهمة 

ال�صاقة؛ األ وهي بذل النف�س، حتى بذل تلك الأمور التي قد تكون 

اأعز من النف�س؛ هذا هو معنى التعبئة«.

وق���ال: »التعبئ���ة كالث���ورة نف�صها، م���ن الآي���ات الإلهّية. جن�س 

التعبئة من جن�س الثورة«)26/11/2007(. ويتابع �صماحته قائاًل:

1. كم���ا كانت الثورة ظاه���رة ل �صابقة لها، كذلك التعبئة هي 

ظاهرة ل �صابقة لها

2. التعبئة كما الثورة كانت ول تزال �صعبّية

3. التعبئة كما الثورة، باقية وخالدة

4. التعبئ���ة كما الثورة موؤّثرة، فّعال���ة وترتك اأثرها يف حميط 

ح�صورها

 من املعارف الإ�صالمّية وال�صلوك 
1
5. التعبئة كما الثورة، رّيانة

الديني

1 - بمعنى ترتوي.
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6. التعبئ���ة كم���ا الث���ورة، ل ت�ص���اوم الأعداء وقد ع���ّدد الإمام 

اخلامنئي خ�صائ�س اأخرى للتعبوي:

1. كان التعب���وّي ال�صّب���اق والرائد واملب���ادر يف جميع امليادين 

الثقافّية، العلمّية، البنائّية، ويف كل احلوادث ول يزال كذلك

2. معي���ار التعب���وّي ه���و الب�ص���رية، والب�ص���رية تفهم���ه كيف 

يتحّرك وكيف يطوي الطريق؛

وموؤّث���ر«  ناف���ذ  مقت���در،  مظلومّيت���ه  ع���ني  يف  التعب���وّي   .3

.)25/11/2009(

وقال: 

4. التعب���وي يعّد م�صالح ال�صعب والبلد وع���ّزة ال�صعب وتقّدم 

الثورة وحيثّية النظام اأكرب اأهدافه.

5. التعب���وّي يعم���ل انطالًقا م���ن التكليف ومعرف���ة التكليف.

)2001/5/6(

وق���ال �صماحت���ه: 1. عالم���ات التعب���وّي عب���ارة ع���ن ثالث���ة 

عنا�ص���ر، هي الب�ص���رية، الإخال�س والعمل يف اأوان���ه وبجدارة.

)2010/10/24(

وقال:

6. التعبوّي خمل�س ومن اأهل النورانّية

7. اأن نبق���ى تعبوّي���ني، اأم���ٌر متوّق���ف عل���ى مراقب���ة اأنف�صن���ا 

دوًم���ا، وعل���ى اأن ننتب���ه ول نحيد ع���ن اخل���ّط )25/11/2010(. 

وق���ال �صماحته: »الب�ص���رية �صرورّية، اجلهاد �ص���رورّي؛ الثبات 
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�صرورّي. اأعّزائي، الثبات على هذا النهج، وال�صتقامة على هذا 

النه���ج، اأحد اأهّم اأ�صب���اب التقّدم واأوجبها... ا�صع���وا ... اإىل اأن 

تبق���وا اأنف�صكم وقلوبكم وفّية وثابتة على هذه املبادئ، وعلى هذا 

النهج، وعلى هذه الأهداف ال�صامية«.)22/11/2017(

الإ�شلمّية الثورة  حر�س   .2

�ّص�س 
ُ
ق���ال قائد الث���ورة الإ�صالمّي���ة احلكيم والعظيم: »لق���د اأ

حر����س الثورة الإ�صالمّية من اأجل الدفاع ع���ن الثورة، كّل الثورة 

واأهداف الثورة، ومن اأجل مواجهة اأعداء الثورة«.)1999/9/15(

وق���ال �صماحت���ه: »الق���ّوة الوحيدة الق���ادرة عل���ى الدفاع عن 

الث���ورة ونظ���ام اجلمهورّي���ة الإ�صالمّي���ة الثوري، ه���ي احلر�س«.

)10/7/1989(

وقال ذلك احلكيم املتاأّله العامل الكبري: »احلر�س، حقيقًة، هو 

احلامي للثورة واملحافظ على البلد«)1990/9/9(. وقال: »يف اأّي 

مكان فيه عن�صر حر�س، ويف اأّي مكان فيه موؤ�ّص�صة من موؤ�ّص�صات 

احلر����س، ويف اأّي م���كان توجد في���ه جماع���ة اأو موؤ�ّص�صة مرتبطة 

باحلر����س، عندما ُينظر اإليه، ت�صاه���د فيه مالمح الثورة؛ تنبعث 

منه روح الثورة، وعطر الثورة، وطعم الثورة«.)2007/9/9(

ما هي الثورة؟

ا  يق���ول قائد الثورة املعّظم: »الث���ورة لي�صت اأمًرا ذهنيًّا وفكريًّ

���ا، ه���ي اأم���ر واقع���ي حقيقي. الث���ورة، هي حرك���ة عاّمة؛  وخياليًّ

الطري���ق الذي ي�صلكه هذا ال�صعب م���ن اأجل اأن ي�صل اإىل الفالح 
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احلقيقي وال�صعادة، ومن اأجل اأن يخّل�س نف�صه من امل�صاكل التي 

ت�ص���رتك فيه���ا البلدان الواقع���ة حتت نري الظل���م يف عامل اليوم. 

الثورة تريد له���ذا ال�صعب وهذا البلد اأن يك���ون عزيًزا، �صاخًما، 

مرّفًه���ا، لديه امتيازات ماّدّية ومعنوّي���ة، واأن ي�صتفيد من التطّور 

امل���اّدي والتكامل املعنوي. الثورة تري���د اأن تزيل هيمنة الأجانب، 

وترف���ع الذّلة واملهانة اللتني �صع���وا مّدة لفر�صهما على هذا البلد 

وال�صعب، واأن تق�صي عل���ى التعا�صة التي �صّببتها هيمنة الأجانب 

والأعداء«.)2008/9/14(

وق���ال �صماحت���ه: »الثورة لي�ص���ت كلمة وحركة اآنّي���ة؛ ]بل[ هي 

حرك���ة م�صتم���ّرة، وتختل���ف م�صتلزماته���ا ومقت�صياته���ا بتفاوت 

الأزمنة.. للثورة ا�صتمرار وح�صور«.)2002/9/15(

وق���ال: »الثورة حقيق���ة حّية؛ موج���ود حّي له ولدت���ه، ومنّوه، 

وثباته، وعمر طويل... ولأّن الثورة موجود حّي، فاإّن لهذا املوجود 

ا، وتطّوًرا، وا�صتداَد عوٍد وتكاماًل«.)2018/2/8( منوًّ

ويف كالم له: »حني تقولون اإن مهمة هذه املنظمة حرا�صة الثورة، 

فه���ذا يعن���ي اأن اإرادة الثورة ل ت���زال قوية متين���ة، واأن الثورة لها 

ح�صورها الفّعال واملوؤثر يف ال�صاحة.. يعني اأن الثورة حية حا�صرة 

موج���ودة.. ثم اإن قولكم نحن حر�س الث���ورة، يدّل يف اأحد معاين 

احلرا�صة واأحد اأبعادها املفهومية، على اأن الثورة تتعر�س للتهديد، 

نع���م، لو مل يكن هناك تهدي���د، ملا وجبت احلاجة اإىل احلرا�صة.. 

وعل���ى حر�س الث���ورة معرفة هذه التهديدات.. ول���و مل تّطلع قوات 

احلر�س الثوري مبختلف رتبه���ا على التهديدات املحدقة بال�صيء 
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ال���ذي حتر�صه، فلي�س من املعلوم اأن تتمك���ن من العمل بواجباتها 

واأداء مهامها.. اإذا اأدرك الإن�صان ما هو التهديد ومن اأين ي�صدر، 

�صيك���ون لديه الدافع واحلافز على مواجهته«)2015/9/16(. ويف 

ذل���ك اخلطاب نف�صه يقول �صماحت���ه: »اإحدى خ�صائ�س حرا�صة 

الثورة... اأن نعرف الثورة، ونعرف العدّو على ال�صواء«.

* معرفة العدّو

يف كالم لالإم���ام اخلامنئ���ي يق���ول في���ه: »الع���دّو يعن���ي ذلك 

ا اأمريكا وال�صهيونّية«.)1999/2/10( ال�صتكبار العاملي، خ�صو�صً

وق���ال �صماحت���ه: »جهاز ال�صتكب���ار ل يقت�صر عل���ى الوليات 

املتّح���دة الأمريكّية فح�صب، جهاز ال�صتكب���ار �صبكة اأكرب ت�صمل 

جميع هوؤلء؛ هناك ال�صبكة ال�صهيونّية، و�صبكة التّجار الدولّيني 

الكبار، ومراكز املال الكب���رية يف العامل؛ هناك حكومة الوليات 

املّتحدة، واحلكومات الأوروبّية، وكثري من اأرباب النفط الأثرياء 

يف منطقتنا«.)2009/8/26(

���ا: »ال�صعب الإي���راين لن يخط���ئ يف معرفة العدّو  وق���ال اأي�صً

الأ�صل���ي. وليعل���م اجلميع اأّن الع���دّو الأ�صلي لنظ���ام اجلمهورّية 

الإ�صالمّي���ة وال�صع���ب الإي���راين، ه���و اأّوًل ال�صهاين���ة... واأك���رث 

الع���داوات هي من قبله���م... العدّو الآخر ه���و النظام الأمريكي 

ا، الذي هو الوجه الآخر لهذه العملة«.)1996/11/20( اأي�صً

وق���ال قائد الثورة املفّدى: »فلتعرفوا العدّو، ولتدركوا ما يقوم 

به اليوم من اأعمال«.)1993/11/21(
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وقال �صماحته: »اإحدى م�صاكل عملنا هي عدم معرفتنا باأمور 

ع�صرن���ا وزمانن���ا. بع�صهم لديه عل���م وتقوى؛ لكّن���ه مع ذلك ل 

ميكن���ه معرفة املو�صع واملرتا�س الذي علي���ه اأن يقف فيه ويعمل؛ 

كال�صخ����س ال���ذي ي�صّي���ع مو�صع���ه ومرتا�ص���ه بني جبه���ة العدّو 

وجبهتن���ا، ويخطئ يف حتديد جهة العدّو. وقد يرمي بنريانه، اإّل 

اإّن���ه قد يرمي نريانه اأحياًنا على رفاقه«)2005/5/1(. ويف كالم 

لالإم���ام اخلامنئي يق���ول: »اأن نكون واعني ونع���رف العدّو يف اأّي 

 �صخ�صّية ولبا�س كان، هو واجبنا وتكليفنا الأهّم« )25/6/1989(.

وق���ال �صماحته: »فلتكون���وا ب�صريين يف معرفة الع���دّو، ولتكونوا 

ب�صريين يف معرفة حيله واألعيبه«.)1992/11/18(

وق���ال: »فلتعرفوا الع���دّو؛ ولتعرفوا امتداد �صف���وف العدّو يف 

���ا تطبيق هذه  الداخ���ل؛ لتعرف���وا اأ�صاليب الع���دّو؛ ولتعرفوا اأي�صً

الأ�صاليب وترجمتها يف داخل البلد«.)1996/10/30(

وق���ال: »الأه���ّم م���ن معرفة الع���دّو معرف���ة عداوت���ه واأ�صلوب 

ممار�صت���ه له���ذه الع���داوة. واإذا ما عل���م الإن�صان م���ن اأّي طريق 

يدخل العدّو، �صوف يتنّبه لذلك«.)22/11/2002(

وقال �صماحت���ه: »علينا اأن نعرف اأبعاد الع���دّو واأبعاد عداوته 

لكي ن�صتطيع التغّلب عليه. اإذا عرفنا العدّو، وعرفنا التهديدات، 

واأ�صاليب عداوته واأبعادها، ف�صنقف يف مقابل موؤامراته وندافع، 

ونف�صل التهديدات ونتغّلب عليه«.)24/9/2009(
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اأ�شاليب العداوة

هناك كالم كثري يف مو�صوع معرفة الأ�صاليب. وكم هو جميل 

]حجم[ معرفة الإمام اخلامنئي باأ�صاليب عداوة الأعداء، وكيف 

يبّينه���ا للمجتم���ع بنحو متق���ن وقوّي. وه���ا نحن هن���ا ن�صري اإىل 

بع�صها:

الخرتاق  .1

يف كالم لقائد الثورة الإ�صالمّية يقول فيه: »ل تت�صّورّن اأّن العدّو 

يهجم من جبهة احلرب فقط. عندما وقف العدّو يف مقابل نظام 

اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية وراأى اأّنه لن ي�صتطي���ع النت�صار باحلرب 

]الع�صكرّية[ على هذه الثورة وهذا ال�صعب، راح ي�صعى لإيجاد ثغرة 

يف داخل ال�صعب، وخلق امل�صاكل من الداخل«.)26/11/1990(

وق���ال �صماحت���ه: »اإّن نف���وذ العدّو الي���وم هو م���ن التهديدات 

الك���ربى. واإّنه فيما يتعّل���ق بهذا البلد ي�صع���ى لإيجاد الخرتاق«.

)2019/5/1(

لالخ���رتاق من وجهة نظ���ر الإمام اخلامنئ���ي اأق�صام وفروع؛ 

ن�صري هنا اإىل بع�صها:

ا  1. الخ���رتاق املوردي ]مل���ورد حم���ّدد[: »اأن ير�صل���وا �صخ�صً

بوج���ه مزّين، ومنّمق ومقّنع اإىل جمموعتكم؛ فتّظنوا اأّنه �صديق؛ 

واحل���ال اأّنه لي�س ب�صدي���ق؛ حّتى ي�صتطيع القي���ام بعمله. اأحياًنا 

يك���ون جا�صو�ًصا؛ وهذا اأقّل ما ميك���ن... واأحياًنا يكون عمله اأكرب 

م���ن التج�ّص����س؛ اأن يبّدل مواقفكم وقراراتك���م. اأنت مدير... اإن 
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قم���ت بهذا العمل بهذا النحو، ف�صيكون هذا مل�صلحة العدّو، ياأتي 

هو وي�صعى لتقوم بالعمل بهذا النحو؛ اأي ]يتدّخل يف[ �صنع القرار 

واّتخاذه.

2. الخ���رتاق ال�صبك���ي: اأي اإيج���اد ال�صب���كات داخ���ل ال�صعب 

ا اجلاذبّي���ات اجلن�صّية. اأن يجذبوا  وبوا�صط���ة املال. اأحدها اأي�صً

الأفراد ويقودوهم بالجّتاه الذي يريدونه. والجّتاه الذي يريدون 

يعن���ي تغي���ري املعتقدات؛ تغي���ري املبادئ؛ تغيري النظ���رات؛ تغيري 

من���ط احلياة. يعملون على اأن يفّكر ال�صخ�س املخرتق من قبلهم 

كما يفّكر ذلك الأمريكي... واإذا ما جرى اخرتاق اأ�صخا�س مبثل 

هذا الخرتاق، فاإّن املبادئ �صتتغري؛ والقيم �صتتغرّي؛ واملعتقدات 

�صتتغرّي.

3. الخ���رتاق الثقايف: اخرتاق معتقدات النا�س وامل�صوؤولني... 

اأن يبّدل تلك املعتقدات التي مّكنت هذا املجتمع من البقاء واقًفا 

على رجليه؛ اأن يوجد فيهم خد�ًصا؛ اأن يوجد فيهم خلاًل وثغرة. 

4. الخ���رتاق ال�صيا�ص���ي: اخ���رتاق مراك���ز الق���رار و�صناعة 

الق���رار... والأف�ص���ل بالن�صب���ة اإليهم، اأن يكون م���ن هذا ال�صعب 

نف�ص���ه اأ�صخا�س على راأ����س البلد، يفّكرون مثله���م؛ يريدون كما 

يريدون هم، ويّتخذون القرارات مثلهم وطبًقا مل�صاحلهم.

5. الخ���رتاق القت�ص���ادي: اأي اخرتاق اقت�ص���اد البلدان من 

اأجل خلخلة الأ�ص�س القوّية لقت�صاد تلك البلدان.

6. الخرتاق الأمني: اأي ا�صتهداف اأمن البلد واإيجاد الفو�صى 

وفقدان الأمن.
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يف كالم لالإم���ام اخلامنئي يقول فيه: »الخرتاق الأمني لي�س 

بالأم���ر القلي���ل؛ لكّنه اأق���ّل اأهّمّي���ة يف مقابل الخ���رتاق الفكري 

والثقايف وال�صيا�صي«.)2019/5/1(

الغربّية للثقافة  الرتويج   .2

الثقافة الغربّي���ة قائمة على �صل�صلة م���ن العنا�صر، والعن�صر 

الأّول الأ�صل���ي والأ�صا�صي الذي ميكن ع���ّده العمود الفقري لهذه 

الثقافة، هو اجّتاه ُيعرف مبحورّي���ة الإن�صان اأو املذهب الإن�صاين 

� الإن�صانوّي���ة. وقد ن�صاأ هذا الجّتاه من الرجوع اإىل الإن�صان بدًل 

م���ن الرجوع اإىل اهلل، وم���ن الرجوع اإىل احلي���اة الدنيا بدًل من 

الآخرة، ويقول اإّن علينا جعل الإن�صان مكان اهلل. 

: يقول قائد الثورة الإ�صالمّية: »من جملة الأمور التي راجت  اأ

موؤّخًرا ويقراأها الإن�صان وي�صمعها يف املقالت واملقولت، الإ�صالم 

الرحماين. عب���ارة جميل���ة؛ باإ�صالمها، ورحمانّيته���ا. لكن ماذا 

يعني هذا؟! فاهلل تعاىل رحمن رحيم، وكذلك هو اأ�صّد املعاقبني. 

لدي���ه اجلّنة ولديه النار... اإطالق كلم���ة، هكذا ومن دون تعّمق، 

ه���و اأم���ر خاط���ئ وم�ص���ّل اأحياًنا. عندم���ا ي�صتخ���دم بع�صهم يف 

كالمه���م وكتاباته���م وت�صريحاتهم، عبارة الإ�ص���الم الرحماين 

ه���ذه، يرى املرء ويح�ّس جّيًدا باأّن ه���ذا الإ�صالم الرحماين كلمة 

مفتاحّي���ة للمع���ارف النا�صئة م���ن الليربالّية؛ اأي م���ا ُي�صّمونه يف 

الغرب الليربالّية... الفك���ر الليربايل، ينبثق من الفكر الأوروبي 

يف القرن���ني الثام���ن ع�صر والتا�صع ع�صر � اأي م���ن البنية التحتّية 

الفكرّية للمذهب الإن�صاين الذي ينكر املعنوّيات واهلل وما �صابه«.

)11/12/2015(
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ب: وق���ال �صماحت���ه: »اإّن وثيق���ة الأمم املّتح���دة 2030 ومنّظمة 

، لي�صت بال�صيء الذي ميكن جعل اجلمهورّية 
1
اليوني�صكو وما �صابهها

الإ�صالمّية تر�صخ له وت�صّلم به. باأّي منا�صبة يكون ملجموعة ُت�صّمي 

نف�صها دولّية- وهي يقيًنا خا�صعة لنف���وذ القوى العاملّية الكربى- 

احل���ّق يف اأن حت���ّدد للبل���دان املختلفة، وال�صع���وب املختلفة، وذات 

احل�ص���ارات املختلفة، والتج���ارب التاريخّية والثقافّي���ة املتنّوعة، 

تكليفها وواجباتها!؟ وتقول عليكم اأن تعملوا هكذا وهكذا؟ امل�صاألة 

خاطئة من اأ�صا�صها. واإن كنتم ل ت�صتطيعون خمالفة اأ�صا�س عملهم، 

فعليك���م اأن تقفوا باحلّد الأدنى وتقول���وا اإّن للجمهورّية الإ�صالمّية 

ة، لدين���ا وثائق عالية حاكمة.. ل  ا وروؤيًة خا�صّ نف�صه���ا نهًجا خا�صًّ

حاج���ة لنا اإىل ه���ذه الوثيقة. ومن غري امل�صموح عل���ى الإطالق اأن 

نذه���ب ومن�صي على ه���ذه الوثيقة، ومن ثّم ناأت���ي ونبداأ بتطبيقها 

1 - وثيقة 2030، أو أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة أيًضا باسم خطة 
المنظمات  إحدى  عن  صادرة  استراتيجية  خطة  وهي  المستدامة،  التنمية 
األمم  في  األعضاء  الدول  اجتماع  بعد  اليونيسكو،  المتحدة  لألمم  التابعة 
األهداف  من  مجموعة  وتحتوي  المستدامة.  للتنمية  ومناقشتها  المتحدة، 
أو  مؤشرات  وهي  غاية   169 مع  اساسيًا،  هدفًا   17 عددها  البالغ  العامة 
أهداف فرعيّة تنبثق عن األهداف األساسية. واّدعت هذه الوثيقة أنّها خطة 
الثالثة، وإلى  لأللفية  اإلنسان  للبشريّة جمعاء، تهدف لمواصلة حياة  عامة 
الوثيقة  هذه  انبثقت  وقد  األفضل«،  »نحو  عالمنا  تحويل  أو  العالم،  إنقاذ 
عن مجموعة من الوثائق السالفة الصادرة عن األمم المتحدة. توجد ثغرات 
قوية واساسية شابت هذه الوثيقة..وقد عارض السيد الخامنئي تطبيقها في 
إيران طالبًا من المسؤولين إعادة النظر في العمل بها ودعاهم الى اعداد 
اإلسالمية  اإليرانية  االمة  وان  اإلسالمي  النظام  وأصول  مباني  تراعي  وثيقة 
ليست قاصرة عن اعداد مثل هذه الوثيقة..) براجع مقالة د عباس كنعان؛ 
على  لها  الخطيرة  األبعاد  من  مجموعة  فّند  حيث  التربوية،  التعبئة  موقع 
https://tarbaweya.org/essaydetails. واالجتماعي/.  التربوي  المستوى 

php?eid=13432&cid=552.( -المحرر.
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ا اإىل الأجه���زة الر�صمّية. واأنا  به���دوء؛ لقد اأبلغنا هذا الأم���ر اأي�صً

عاتب على املجل�س الأعلى للثورة الثقافّية؛ كان عليهم النتباه، واأن 

ل يدعوا الأمور ت�صل اإىل هذه املرحلة.. هنا اجلمهورّية الإ�صالمّية، 

والأ�صا�س فيها هو الإ�صالم، والقراآن؛ وهي لي�صت مكاًنا ميكن فيه 

ر والفا�صد اأن يعمل نفوذه فيه  لنمط احلياة الغربّية املعيوب واملدمِّ

بهذا ال�صكل«.)2017/5/7(

وق���ال الإم���ام اخلامنئي يف جمع م���ن املعّلمني: »ل���ّب الكالم 

ا مرتبًطا  ومفاده يف الوثيقة 2030 هذه، التي تت�صّمن ف�صاًل مهمًّ

بالرتبي���ة والتعليم، هو اأّن على النظ���ام التعليمي اأن يعّلم الأولد 

اأ�صلوب احلياة وفل�صفة احلي���اة على اأ�صا�س املباين الغربّية؛ هذا 

هو لّب الكالم يف الوثيقة 2030«.)2019/5/1(

ج. وق���ال �صماحت���ه: »اأ�صري هنا اإىل ق�صاي���ا الّتفاقّيات وهذه 

املعاه���دات... ل �ص���رورة اأب���ًدا اإىل اأن نذه���ب... ونقب���ل به���ذه 

الّتفاقّيات«.)24/5/2018(

وق���ال: »�صمعت باأّنه���م يعّدون لئح���ة تتعّلق بق�صاي���ا الأ�صرة 

وممار�ص���ة العنف �صّد امل���راأة. على امل�صوؤول���ني احلكومّيني وكذا 

عل���ى ممّثلي املجل�س اأن ينتبه���وا لئاّل يريد ه���وؤلء اإعادة تطبيق 

الثقاف���ة الغربّية هنا ]يف بالدنا[، لنفرت�س مثاًل، اإذا تدّخل الأب 

يف اأمر زواج ابنته، فاإّنهم �صيعّدون هذا عنًفا، و�صيف�ّصرون العنف 

به���ذا النحو؛ ل، فال ينبغي اأن نتعّل���م من الغرب ما هو عنٌف وما 

لي�س بعنف... نحن اليوم نواجه اأعداء خبيثني مثل هوؤلء. وعلينا 

اأن نكون حذرين«.)2015/3/8(
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وق���ال الإم���ام اخلامنئي يف اخلط���اب نف�صه: »اأولئ���ك الذين 

يّدع���ون ب���اأّن العدالة بني اجلن�ص���ني تتمّثل بوجوب دخ���ول املراأة 

يف جمي���ع امليادي���ن التي يدخ���ل فيها الرج���ال، اأولئ���ك يخونون 

ثقة امل���راأة، وحرمته���ا و�صخ�صّيته���ا وهوّيتها... عن���وان العدالة 

ب���ني اجلن�صني هذا وم���ا �صابه لي�س �صوى كالم؛ ه���ذا هو الكالم 

ال���ذي يقوله الآخرون؛ ويقوله الغربّيون. وياأتي بع�صهم وياأخذون 

م���ا يقوله ه���وؤلء ويكتبون���ه؛ وي�صبحون اأبواقهم. ع���ن اأّي عدالة 

يتكّلم���ون؟ وهل هذه عدال���ة؟ متار�س اليوم يف الغرب؛ يف اأمريكا 

واأوروب���ا، اأك���رب العتداءات بح���ّق املراأة عرب ا�صتعم���ال القّوة،.. 

ومتار����س هناك اأ�ص���ّد اأنواع العنف من قبل الرج���ال �صّد الن�صاء 

يف البيوت... لديهم م�ص���اكل حياتّية؛ م�صاكل ثقافّية؛ م�صاكل يف 

اإدارة املجتم���ع. اأّي عدالة؟ هذه لي�صت عدال���ة! يطرحون م�صاألة 

العدالة بني اجلن�صني من اأجل حتقيق اأهدافهم«.

هـ. وقد خاطب �صماحته ال�صعب يف بيان اخلطوة الثانية للثورة 

قائاًل: »ينبغي من اأجل قطع خطوات را�صخة يف امل�صتقبل معرفة 

املا�ص���ي ب�صكل �صحيح وا�صتلهام الدرو����س والعرب من التجارب. 

واإذا ح�صل���ت غفل���ة عن ه���ذه ال�صرتاتيجية ف�صتح���ّل الأكاذيب 

حم���ل احلقيقة، و�صيتعّر�س امل�صتقب���ل لتهديدات جمهولة. يعمل 

اأع���داء الثورة بدواف���ع قوية على حتريف املا�ص���ي حّتى احلا�صر 

ون�ص���ر الأكاذيب، وي�صتخدمون لأجل ذل���ك الأموال وكل الأدوات 

والو�صائ���ل. وُقّطاع طريق الفكر والعقي���دة والوعي كرث ول ميكن 

�صماع احلقيقة من العدّو وجنوده«.)2019/2/11 (
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والفتنة  ال�شطراب   .3

يف كالم ل���ه يق���ول قائ���د الث���ورة الإ�صالمّية املف���ّدى: الهدف 

الق�ص���ري الأم���د للع���دّو، ه���و زعزع���ة الأم���ن يف الب���الد؛ اإيجاد 

ال�صطراب والفتنة يف الب���الد«)2017/5/10(. وقال: »اإنني قد 

عا�صرت الكثري من الأحداث والق�صايا يف امليادين املختلفة لهذا 

النظ���ام منذ بداية الثورة حت���ى الآن، واأعرف طبيعة الأ�صخا�س 

وفح���وى ال���كالم، وعل���ى دراية باجتاه���ات الإع���الم العاملي، قد 

تو�صل���ت اإىل ا�صتنتاج عام هو: اأن ثمة م�صروًع���ا اأمريكًيا �صاماًل 

لإ�صقاط نظام اجلمهوري���ة الإ�صالمية، وهو م�صروع مدرو�س من 

عّد على غرار ذلك امل�ص���روع الذي ا�صتخدم 
ُ
كل اجله���ات، وق���د اأ

لإ�صق���اط الحتاد ال�صوفييتي، وي�صب���و العدو اإىل تنفيذه ثانية يف 

اإيران. واإنني اإذا اأردت ا�صتعرا�س قرائن و�صواهد هذا امل�صمون، 

فكله���ا ماثل���ة يف ذهني، ول يحتاج الأم���ر اإىل تق�صي دلئله، لأن 

هن���اك العدي���د م���ن ال�صواهد الوا�صح���ة يف ت�صريحاته���م. واإن 

�صح���ة هذا الدعاء تبدو وا�صح���ة متاًما من خالل ت�صريحاتهم 

املنطوية عل���ى الغرور وال�صتعالء طوال الأع���وام الأخرية -التي 

ي�صف���ون، هم اأنف�صه���م، بع�صها باأنه���ا كانت مت�صّرع���ة-  وهذه 

الت�صريحات التي تبدو مدرو�صة اأحياًنا ت�صري اإىل اأنهم قد اأعّدوا 

م�صروًعا كالذي نّفذوه لإ�صقاط الحتاد ال�صوفييتي ال�صابق ولكن 

بال�ص���كل الذي يتنا�صب م���ع طبيعة الأو�صاع يف اإي���ران، لإ�صقاط 

هذا النظام بزعمهم، ولكنه���م قد ارتكبوا العديد من الأخطاء، 

وهذا من الألطاف الإلهية«.)9/7/2000(
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وق���ال �صماحت���ه فيما يتعّل���ق بفتنة ع���ام 2009م: »وقد حتّرك 

عمالء هوؤلء الأجانب يف الداخل وبداأ خط الت�صقيط يف ال�صوارع، 

خط التخريب والإحراق واإ�صعال املمتلكات العامة وزعزعة الأمن 

يف حرم م�صاغل النا�س وتك�صري زجاج دكاكينهم ونهب ممتلكات 

بع����س املحاّلت، و�صلب النا�س اأمنه���م يف اأرواحهم وممتلكاتهم؛ 

تعّر����س اأمن النا�س لتط���اول هوؤلء.. اإمّنا هو م���ن فعل امل�صيئني 

واملرتزقة وعم���الء اأجهزة التج�ّص�س الغربّي���ة وال�صهيونّية. هذا 

الفع���ل ال�ص���اذج الذي �ص���در عن بع�صه���م يف الداخ���ل اأطمعهم 

���ا جورجيا)!( ثّم���ة راأ�صمايل �صهيوين  فت�ص���ّوروا اأّن اإيران اأي�صً

اأمريك���ي اّدعى قبل �صنوات ونقلت و�صائل الإعالم اّدعاءه وقوله: 

اإّنن���ي اأنفق���ت ع�ص���رة مالي���ني دولر واأطلق���ت يف جورجي���ا ثورة 

خمملّي���ة فاأ�صقطُت حكومة وجئُت بحكومة. توّهم هوؤلء احلمقى 

اأّن ح���ال اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية، واإيران، وه���ذا ال�صعب العظيم 

كاحلال هناك«.)19/6/2009(

وقال: »لقد ُخّطط له���ذا الأمر، وهو اأمر ل يكون دفعة واحدة 

ويف احلال، حّتى ن�صتطيع القول: اإّنه حدث �صيء ما... وُيدار من 

مكان ما«.)24/9/2009(

وق���ال قائد الثورة املفّدى: لقد كان خمّطًطا ]لهذا الأمر[ منذ 

ع�ص���ر �صنوات، واإىل اأن جاء ع���ام 88 � 2009، فبدت لهم الفر�صة 

�صانح���ة. كانوا يت�ص���ّورون اأّنهم قد هّياأوا الفر����س. وكان للنا�س 

���ا... ظّن���وا اأّنهم ي�صتطيع���ون ال�صتف���ادة من هذه  مطال���ب اأي�صً

املطالب. لذا حدثت فتنة عام 88«.)4/6/2011(



مدخل إلى المنظومة الفكرية لإلمام الخامنئي196

وق���ال ال�صيد اخلامنئ���ي معقًبا على اأحداث فتن���ة2009: »لقد 

كان هن���اك مثّلث فّعال يف هذه الأح���داث. وامل�صاألة لي�صت وليدة 

الي���وم والأم�س؛ بل ه���ي منّظمة ومدرو�صة. م���ا اأقوله م�صتند كّله 

اىل معطي���ات ومعلوم���ات اأمنّية.. لقد كانوا مثّلًث���ا فّعاًل: اخلّطة 

خّط���ة الأمريكان وال�صهاينة؛ اإذ عمل���وا هم على اإعدادها، وهم 

ا منذ اأ�صهر. ومقت�صى خّطتهم اأن »نبداأ من  كانوا يخّططون اأي�صً

امل���دن ال�صغرية، ومن ث���ّم ننتقل اإىل العا�صم���ة، ونحّرك النا�س 

فيم���ا يتعّلق به���ذه املطالب ونوؤّججه���م«.. املال م���ال اإحدى دول 

اخللي���ج الفار�ص���ي الغنّية الت���ي ل تعرف كيف تنف���ق هذا املال.. 

وال�صل���ع الثال���ث هو اأزلمه���م ومرتزقتهم؛ م���ن منّظمة منافقي 

خلق، تل���ك املنّظمة الإرهابّي���ة؛ ولقد �صكّل���وا غرفتي عمليات يف 

دولة جم���اورة، واعرتفوا هم اأنف�صهم بذلك... قالوا اإّنهم �صّكلوا 

مق���ّري قي���ادة عمليات م���ن اأجل ]قي���ادة[ الف�ص���اء الفرتا�صي، 

وادارة ال�صطرابات والفو�صى«.)2018/1/9(

كان العدو مبختلف اأنواع احليل واملكائد والفنت ينوي الق�صاء 

عل���ى النظام. واحدة من هذه املكائ���د والفنت كان �صوق م�صوؤويل 

النظام اإىل طاولة املفاو�صات وال�صت�صالم.

قال القائ���د: »العيب احلقيقي اأن يت�ص���ور ال�صباب يف البالد 

اأن���ه ل يوج���د حلٌّ �صوى الرك���ون للعدّو، هذا ه���و العيب. بع�صهم 

يحاول���ون اإيحاء هذا الأمر ل�صبابنا، وهذا ما يريده العدو.. واإيّن 

بح���ول اهلل وقوت���ه ومبواكبتك���م، ما دام يفَّ روح وق���وة، لن اأ�صمح 

بوقوع هذا يف البالد«.)12/10/2018(
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والنهج ال�شلوك  تغيري   .4

يف كالم ل���ه يقول قائ���د الث���ورة الإ�صالمّية احلكي���م: »الهدف 

الطوي���ل املدى )للع���دو( هو ]�صرب[ اأ�صل النظ���ام الإ�صالمي؛ يف 

املا�ص���ي كانوا يقولون ب�صكل �صريح اإّن النظام الإ�صالمي يجب اأن 

ي���زول. ث���م اأدركوا فيما بعد اإّن هذا ال���كالم ي�صّرهم ول يفيدهم! 

لهذا قاموا بتعديل هذا ال�صع���ار وقالوا ب�»تغيري �صلوك اجلمهورية 

الإ�صالمي���ة«. واأن���ا العبد قل���ت يف ذلك الوقت مل�صوؤولين���ا الأعزاء: 

اأيه���ا ال�صادة! انتبهوا فاإن تغيري ال�صل���وك ل يختلف اأبًدا عن تغيري 

النظ���ام.. تغيري ال�صلوك يعن���ي اأننا كنا ن�ص���ري يف طريق الإ�صالم 

وخ���ط الثورة ونهج الإمام، والآن علينا اأن نغرّي الزاوية. يف البداية 

تك���ون الزاوية 20 درجة ث���م 45 ثم 90 اإىل اأن ت�صل اإىل 180 درجة، 

فن�صري يف الجت���اه املعاك�س واجلهة املخالفة. هذا هو معنى تغيري 

ال�صلوك. وهو نف�صه اإزالة النظام الإ�صالمي«.)2017/5/10م(

الأكاذيب اإطلق   .5

م���ن كالم لالإم���ام اخلامنئي: »امله���م اأن ن���درك يف كل فرتة 

من الفرتات طبيع���ة عداء الأعداء وكيف ميار�صون عداءهم وما 

يفعلون���ه �صّدنا، يجب اأن نفهم خطة العدو.. هكذا هي احلال يف 

احلرب الع�صكرية، وك���ذا احلال يف احلرب الإعالمية والتبليغية 

ويف احلرب القت�صادية ويف احلرب الثقافية ويف احلرب الأمنية 

ويف حرب النفوذ والت�صلل.. وهذه كلها حروب � يف كل هذه احلروب 

عليكم اأن تخمنوا وتفرت�صوا ما يريد العدو فعله. ول حاجة اليوم 
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اإىل احلد�س والتخمني فالأمر وا�صٌح لكل اإن�صان واع. هناك اآلف 

املدافع � مدافع اختالق الأكاذيب ومدافع ت�صخيم امل�صكالت �

تطلق قذائفها نحو هذا ال�صعب بالطرائق والأ�صاليب املوجودة 

الي���وم التي مل تكن موجودة �صابًقا. وه���ذا ما نقوله يف خ�صو�س 

الف�ص���اء الفرتا�صي؛ نقول اح���ذروا ق�صف مدافع العدو يف هذا 

الف�صاء. اح���ذروا اأن ي�صتخدم العدو ه���ذا الف�صاء �صد هويتكم 

و�ص���د وجودكم و�صد نظامكم و�صد ثورتك���م. يطلقون وين�صرون 

اإح�صائي���ات ل اأ�صا����س له���ا م���ن ال�صح���ة ويكذب���ون وين�صب���ون 

الأق���وال كذًب���ا وي�صّوهون الوج���وه وال�صخ�صيات الت���ي يحرتمها 

النا����س والتي ينبغ���ي اأن يوؤمن به���ا ال�صعب، ويكتم���ون جناحات 

الث���ورة، ويبثون الأوهام والأكاذيب، وين�صرون الإخفاقات ونقاط 

ال�صع���ف والنواق�س وي�صاعفونها األف �صعف واإن كانت واحدة«.

)2017/12/27(

احلر�س مظهر هذه املع���ارف، ورمز املقاومة الثورّية والدفاع 

ال�صج���اع؛ كما قال حكيم الثورة الإ�صالمّية املتاأّله: »حر�س الثورة 

الإ�صالمّية هو الركن الركني واأ�صا�س الدفاع القوّي عن الثورة يف 

البلد«.

وقال �صماحته: »عقيدتي ه���ي اأّن القّوة الوحيدة القادرة على 

الدف���اع الث���وري عن الث���ورة ونظ���ام اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية هي 

احلر�س. ل���و مل يكن لدينا احلر�س، اأو كان لدينا حر�س �صعيف، 

ملا كنا قادرين على الدفاع عن الثورة«.)9/1/1990(
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* ممّيزات حرس الثورة

لعن�ص���ر حر�س الث���ورة الإ�صالمّية الق���وّي يف النظام الفكري 

لالإمام اخلامنئي، ممّيزات ن�صري هنا اإىل بع�صها:

اأ: املعنوّية

يف كالم لقائ���د الث���ورة الإ�صالمّية املفّدى يق���ول: »تقوية بنية 

احلر����س، تك���ون بالتعلي���م والتدري���ب والتجهي���زات والتنظي���م 

والن�صب���اط وهذه الأمور التي نو�صي به���ا دائًما؛ لكن الأهّم من 

ه���ذا كّله هو املعنوّية. املعنوّية، الت�ص���ّرع اإىل اهلل تعاىل، ارتباط 

القلوب به، جعل اهلل هو الهدف، عدم النخداع باملظاهر، وعدم 

التعّلق ببهارج الدنيا وزخارفها... هذه هي«.)1991/5/11 (

ب: التدّين والتقوى

ق���ال الإمام اخلامنئ���ي: »هناك عّدة اأ�ص���ول يف احلر�س، ُتعّد 

اأ�صوًل ل ميكن التخّلف عنها. الأّول، التدّين والتقوى. وال�صخ�س 

الفاقد لالإميان والتقوى لي�س بحر�س«.)1991/5/11(

وق���ال �صماحت���ه: »ينبغي للحر����س اأن يحافظ عل���ى الرتباط 

املعن���وي مبرك���ز القي���ادة والولي���ة، واأن ُينف���خ در����س الإمي���ان 

والتق���وى دائًم���ا يف اأنحاء هذا الهي���كل العظيم والفّع���ال كاّفة«.

)1989/11/20(

���ة عندما  وق���ال: »التقوى تعن���ي مراقبة �صّح���ة العمل؛ خا�صّ

يرتبط الأم���ر بالق�صايا املهّمة... التقوى تعن���ي مراقبة اأفعالكم 
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واأقوالكم؛ بروحّية الإب���داع والبتكار والفاعلّية ون�صاط ال�صباب. 

م���ن  وال�صتف���ادة  ال�صب���اب  وروحّي���ة  التق���وى  عندم���ا ترتاف���ق 

املواه���ب وال�صتعدادات املوج���ودة فيكم، �صُتج���رتح املعجزات«.

)1999/5/19(

ج: الإخل�س

يف كالم لقائ���د الثورة الإ�صالمّية وحكيمه���ا يقول: »�صرط اأن 

يك���ون املرء جماهًدا يف �صبيل اهلل، ه���و اأن يكون �صعيه وعمله يف 

ا«.)2010/10/24( �صبيل اهلل، وهلل، اأي اأن يكون خمل�صً

د: اأن يكون من اأهل الدعاء والنوافل

ج���اء يف كالم لالإم���ام اخلامنئ���ي: »اإنكم يف موق���ع ح�صا�س، 

عليك���م بالق���راآن واإلهاماته وه���داه؛ تعّلموا املع���ارف الإ�صالمية 

ال�صعب���ة.. على م�صتوى ع���ارف واع عامل. وه���ذه بطبيعة احلال 

معارف، والإميان والإخال�س لي�صا وليدين لها بل هما متمّخ�صان 

عن اأمور اأخرى. ل تن�صوا الذكر والدعاء؛ وحافظوا على �صلوات 

اللي���ل التي كنتم تواظبون عليها يف اجلبه���ة، والتزموا بالنوافل، 

وعليكم باملحافظة على تلك ال�ص���الة التي كنتم تقيمونها ليايل 

العملي���ات بتوج���ه مت�صورين اأنه���ا اآخر ليل���ة يف حياتكم. عليكم 

تعزيز هذه الأمور«.)1990/10/21(

وق���ال: »اأو�صيك���م اأّيه���ا الأع���ّزاء ف���رًدا ف���رًدا، ب���اأن تاأن�ص���وا 

ا. وهو  بال�صحيف���ة ال�صّجادّية ما اأمكنكم؛ فه���ي كتاب عظيم جدًّ



201 النظام االجتماعي

كم���ا قيل عنه حًقا »زبور اآل حمّمد«. هو مليء بالنغمات املعنوّية؛ 

ه���و دعاء ودر�س؛ درو�س يف علم النف�س ودرو�س يف علم الجتماع 

ا«.)4/12/1997( اأي�صً

وق���ال �صماحته: »افرت�صوا اأّننا نظرنا يف وقت ما ووجدنا اأّننا 

مل نقراأ القراآن والأدعية، ومل ن�صلِّ النافلة منذ مّدة، ومل نتو�ّصل 

ونت�ص���ّرع اإىل اهلل منذ مّدة. هذه عالمة اخلطر. هذه الأمور هي 

احلّد ]الفا�صل[... هذه هي م�صابيح الإنذار. هذه هي م�صابيح 

اخلطر. ل ينبغي اأن نتجاوزها. هذه هي احلدود الدنيا. قد يكون 

جتاوز ه���ذه احلدود مقبوًل بالن�صبة اإىل اإن�صان عادّي، لكّنه غري 

مقب���ول جلماعات حم���ّددة. اإحداها، حر�س الث���ورة الإ�صالمّية. 

يجب احلفاظ على هذه الأهلّية واللياقة«)25/11/2006(. وقال: 

»فتح الفتوح بالن�صبة اإىل بلد ما، اأن يكون �صبابه عاقلني، مدّبرين، 

اأتقي���اء، من اأهل الت�صّرع والبكاء والعب���ادة، ثابتني �صامدين يف 

مواجهة الأعداء، من اأهل الب�صرية«.)1991/3/10(

وق���ال قائد الثورة الإ�صالمّية املفّدى: »اإنني اأعتقد باأن اإمامنا 

العظي���م ال���ذي ل نظري له، لو مل يكن مهتًم���ا باملناجاة والدعاء، 

ول���و مل يك���ن من اأه���ل الت�صرع وال�صتغف���ار وال�صتغاث���ة والبكاء 

والتو�ص���ل، ل���كان م���ن البعيد ج���ًدا اأن يهب���ه اهلل تع���اىل كل هذا 

التوفي���ق والنجاح. لقد كانت توفيقات هذا العظيم مرهونة، اإىل 

ح���ّد كبري، بارتباط���ه باهلل، وانفت���اح قلبه على املح�ص���ر الإلهي 

وال�صتغاثة واملناجاة والدعاء«.)1990/3/1(
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هـ: التعّبد

يف كالم لالإمام اخلامنئي يقول: »اإّن ما مييزكم عن اأي جي�س 

م�صّل���ح حديث وكفء من النواحي كافة، لكنه يفتقر لالإميان، هو 

الإميان والتعبد، اأي العتق���اد بالغيب وبتاأثري الفعل والنفعالت 

الغيبية الت���ي ل ت�صل اأيدينا اأنا واأنت���م، وال�صبيل وال�صر واملفتاح 

للو�ص���ول اإليه���ا ه���و التق���وى، اأي العم���ل بالتكلي���ف ال�صرع���ي«.

)1990/9/20(

عندم���ا قيل لنا، جاهدوا واأمروا باملع���روف وانهوا عن املنكر 

واأقيموا ال�صالة واآتوا الزكاة، وكونوا �صادقني يف القول والعمل، 

واجتنبوا رذائل الأخ���الق، ولتتحّلوا بالإخال�س والعفو وما �صابه 

من هذه الأح���كام الإلهّية التي يتحّلى بها املوؤمن الكامل، فمعناه 

اأّنه يجب اأن نتعّبد بهذه الأوامر.

و: ال�شجاعة

يرى قائد الثورة املفّدى �صرورة وجود ثالثة عنا�صر يف حر�س 

الث���ورة الإ�صالمّية والق���ّوات الع�صكرّية، وق���ال: »ال�صجاعة تعني 

ذلك العن�صر الفّعال الذي نقل ال�صعب الإيراين من عهد اخلمود 

والذّل وال�صع���ة العاملّية، اإىل العهد الذي اأ�صبح ميّثل فيه القدوة 

والنموذج لل�صعوب«.)1999/4/22(

ز: الب�شرية

يف كالم لالإم���ام اخلامنئ���ي يق���ول: »اإن اأردت اأن اأوّج���ه لكم 
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تو�صي���ة ما، فتل���ك �صتكون ب���اأن ترفعوا من م�صت���وى ب�صريتكم؛ 

فمعظم امل�صائب التي تنزل فوق راأ�س ال�صعوب، ناجم عن انعدام 

الب�صرية«.)9/8/2009(

وقال �صماحت���ه: »عليكم اأن تكونوا واع���ني. عليكم اأن متتلكوا 

عني الب�صرية. عليك���م اإذا ما تعلموا اإن كانت قواكم يف ت�صّرف 

اهلل اأم ل. ه���ذا يتطّل���ب الب�ص���رية. ل ت�صتقّل���وا ه���ذا الأم���ر«.

)1991/5/11(

وق���ال: »ل ينبغ���ي للق���ّوات امل�صّلح���ة اأن تتدّخ���ل يف الأحزاب 

ال�صيا�صّي���ة. ول يعن���ي هذا اأن حر����س الث���ورة الإ�صالمي ل يفهم 

ال�صيا�ص���ة... ال���الزم ه���و الق���درة عل���ى التحلي���ل ال�صيا�ص���ي... 

جميعك���م حمتاجون اإىل الفهم الع�صك���ري وال�صيا�صي ال�صحيح، 

وفهم ال�صيا�صات العاملّية الرائجة«.)1989/11/20(

وق���ال قائ���د الث���ورة الإ�صالمّي���ة: »م���ن �ص���اأن حر����س الثورة 

الإ�صالمّية، اإ�صافًة اإىل  التدريب الع�صكري والن�صباط، وبعبارة 

اأخرى ال���روح الع�صكرّية، اأن يتحّلى بالوعي؛ اأن يكون ب�صرًيا؛ ذا 

فهم �صيا�صي، واعًيا للزمان واملكان... التحليل ال�صيا�صي بالنحو 

ا«.) 1991/9/17( ال�صحيح واملنّمي للذهن، اأمر مهّم جدًّ

وق���ال �صماحت���ه: »اإذا فق���د ال�صع���ب قدرت���ه عل���ى التحلي���ل، 

 Q ف�صينخ���دع وُيهزم. مل يكن ل���دى اأ�صحاب الإم���ام احل�صن

الق���درة على التحليل؛ مل ي�صتطيعوا فه���م الق�صّية ول ما يحدث. 

اأ�صحاب اأمري املوؤمنني Q، اأولئك الذين اأدموا قلبه، مل يكونوا 
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كّلهم مغر�صني؛ لكّن معظمهم مل ميتلكوا القدرة على التحليل... 

الأم���ر الأّول، الب�ص���رية، الوع���ي، املعرف���ة، القدرة عل���ى الفهم 

والتحليل؛ ومن ثّم ال�صرب واملقاومة وال�صمود«.)1991/4/15(

مقّدمات التحليل ال�شيا�شي

للتحليل ال�صيا�صي مقّدمات من وجهة نظر الإمام اخلامنئي، 

ن�صري فيما يلي اإليها:

1. الروؤية الكونّية التوحيدّية: باختيار الإن�صان للروؤية الكونّية، 

ل لديه ب�صرية  والفه���م الأ�صا�ص���ي للمفاهيم التوحيدّي���ة، تتح�صّ

من خالل النظرة التوحيدّية لعامل الطبيعة)2010/10/26(.

2. فه���م الزم���ان: »ينبغ���ي للث���وري اأن يكون ب�ص���رًيا؛ واعًيا؛ 

مدرًكا لتعقيدات ظروف الزمان)20/12/2010(.

3. تعمي���ق املعرف���ة الدينّية: لالأن����س بالق���راآن، والتدّبر فيه، 

كذل���ك التدّبر يف الأدعية املاأثورة املعتربة كال�صحيفة ال�صّجادّية 

وكث���ري من الأدعية الأخرى اأثر كبري. تعميق املعرفة الدينّية مهّم 

ا )2010/2/2(. جدًّ

4. الّط���الع عل���ى تاريخ اإيران: على اجلي���ل املعا�صر اأن يكون 

مّطلًع���ا على تاريخ بلده؛ وعليه اأن يّطلع على حتديًدا على التاريخ 

من���ذ عهد امل�صروط���ة اإىل يومنا هذا... عليك���م اأن تعرفوا يف اأّي 

موقعّي���ة كان وموقعه الآن. عليكم اأن تتعّرف���وا اإىل تاريخ النظام 

ا. واأن ترفع���وا من م�صتوى معرفتك���م بالق�صايا  البائ���د خ�صو�صً

العاملّية )2001/3/12(
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5. مطالعة تاريخ ال�صتعمار: »اأو�صيكم بقراءة التاريخ، طالعوا 

التاريخ يف ع�صر ال�صتعمار لرتوا اأّي جرائم ارتكبها الغربيون يف 

هذا املجال، بالرغم من ظاهرهم الأنيق املعّطر واملنّظم واملرّتب 

واّدعاءاته���م حول حق���وق الإن�ص���ان. مل يكتفوا بقت���ل الب�صر، بل 

�صع���وا كثرًيا لإبعاد ال�صعوب امل�صتعَمرة عن جمال التقّدم و�صلبها 

اإمكانية التطّور يف جميع املجالت«.)2011/8/10(

 6. البح���ث يف الكتب اجلّيدة وقراءته���ا: عدم الب�صرية هذا 

.... ي���زول من خالل قراءة الكتب اجلّي���دة، ومن خالل التاأّمل، 

ومن خالل حم���اورة الأ�صخا�س املوثوقني ومن ذوي التجربة.... 

)27/7/2009(

7. حماربة هوى النف�س: »وحينما تعمي اأهواء النف�س اأعيننا.. 

وحينم���ا يعمي اأعيننا حب اجل���اه واحل�صد وح���ب الدنيا وعبادة 

الأهواء واتباع ال�صه���وات فلن ن�صتطيع م�صاهدة الواقع.. اإنه فيل 

الهوى والنزوات الثمل الذي اأعطى ال�صرُع املقد�س الإن�صان املوؤمن 

مطرق���ة التقوى والورع ليقرع به راأ�س هذا الفيل الثمل ويرّو�صه. 

اإذا ا�صتطعن���ا تروي�س ه���ذا الفيل يف دواخلن���ا ف�صي�صبح العامل 

ا و�صرنى كل �صيء، و�ص���وف تنفتح اأعيننا. اأّم���ا حينما يكون  ن���رّيً

هوى النف�س موجوًدا ف�صوف تعمى العيون«.)2010/12/25م(

8. ال�صجاعة: »هذا الوعي ال�صحيح ملباين الدين وللمو�صوعات 

الدينّي���ة وللمو�صوع���ات اخلارجّي���ة املطابق���ة للمفاهي���م الكلّية 

والعام���ة -اأي الكربي���ات وال�صغري���ات- يحت���اج اإىل اأن نك���ون 

�صجعاًن���ا ل نخاف؛ واإّل فاخل���وف على اأموالنا، وعل���ى اأرواحنا، 
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وعل���ى �صمعتن���ا.. واخل���وف م���ن الأج���واء وم���ن املحي���ط.. هذه 

املخ���اوف توجد خل���اًل يف فهم الإن�صان. اأحياًن���ا ل يفهم الإن�صان 

�صكل الق�صّية ب�صورٍة �صحيحة ويعجز عن معاجلتها ب�صبب هذه 

املخاوف واملالحظات، وبذلك يقع يف اخلطاأ«.)2009/9/24(

ح: النظم والن�شباط

يف كالم له يقول قائد الثورة الإ�صالمّية: »اأ�صا�س عمل النظام 

والقّوات النظامّية، ه���و النظم والن�صباط... اإّن ميزة جمموعة 

نظامّية ما، ه���ي النظم. زيدوا ما اأمكنك���م، وبالنحو ال�صحيح، 

من نظمكم وان�صباطكم«.)27/9/1989(

وقال: »النظم اأمر جّي���د وهو موجود يف جميع جيو�س العامل، 

واأّي جي����س من دون النظم والن�صب���اط الدقيقني واملقاربني حّد 

���ل الفائدة املرج���ّوة والكف���اء ة املطلوبة«. الو�صوا����س، ل���ن يح�صّ

)1989/11/20(

وق���ال �صماحت���ه: »اإن حي���اة اأي جمموع���ة ع�صكري���ة وروحها 

يتوق���ف عل���ى النظ���ام. ل اأق�صد بالنظ���م والن�صب���اط الظاهر 

اجل���اف وح�ص���ب، ال���ذي ل روح فيه، بل امله���م روح تقبل النظم. 

النظ���م يعني و�صع امل�صاعر والرغبات املتنوعة اإىل جانب الإرادة 

الفولذي���ة للفرد الع�صك���ري، يف اإطار املق���ررات، والقوانني التي 

ميكنها اأن جتعل �صلوكه فعاًل«.)1999/5/19(

ط: الهروب من الدنيا

يف كالم لالإم���ام اخلامنئ���ي يق���ول: »م���ن الع���ار عل���ى النا�س 
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واإ�صالمّي���ة  اإلهّي���ة  وتطلع���ات  �صامي���ة،  مب���ادئ  لديه���م  الذي���ن 

ك���ربى، والذي���ن يفتخ���رون باجله���اد يف �صبي���ل اهلل، ويفتخرون 

باأّنه���م كان���وا حا�صرين يف طري���ق اأهّم الثورات يف ه���ذا الع�صر 

وحامل���ني ل���واء الإ�ص���الم ول يزال���ون، اأن ي�صلك���وا بع���د م���رور 

ال�صن���ني، ذل���ك الطري���ق املتع���ّرج نف�ص���ه ال���ذي �صلك���ه م���ن قبل 

 ط���الب الدنيا ومن هّمه���م بطونهم، واأتباع ال�صه���وات يف العامل. 

الذي يبعث على الفخر اأّنه يف الوقت الذي ُيرى فيه بع�صهم يتقاتلون 

على حطام الدنيا وجيفها، وهم حا�صرون لإنكار كّل احلقائق من 

اأجلها، تنظرون اأنتم باأنفة وبنظرة حمّقرة لتلك اجليفة ول تلّوثون 

اأنف�صكم بها. هذا باعث على الفخر«.)2004/9/18(

ي: الإبقاء على اجلاهزّية

يق���ول قائد الثورة املعّظم: »ينبغي للحر�س دوًما اأن يكون على 

هيئ���ة العن�ص���ر احلا�صر، امل�صتع���ّد، القوّي، الث���وري، الواعي يف 

ت�صّرف هذا ال�صعب العظيم وهذه الثورة«.)1990/9/20(

م�شوؤوليات احلر�س وواجباته

ُذك���رت يف النظ���ام الفك���ري لالإم���ام اخلامنئ���ي م�صوؤولّيات 

وواجبات حلر�س الثورة الإ�صالمّية ن�صري هنا اإليها:

1. الإميان بوجود التهديد، والبقاء على اجلاهزّية الالزمة

2. الإح�صا�س دوًما بكونه يف اخلندق

3. الإميان بدور احلر�س ب�صفته العن�صر الوحيد املدافع عن 

الثورة الإ�صالمّية
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4. منع دخول الياأ�س وال�صّك يف احلر�س

5. الهتمام بالوحدة والتفاهم بني احلر�س واجلي�س

6. مراعاة ال�صدق والإخال�س

7. الهتمام بالتعاليم الع�صكرّية والعقائدّية

8. �صرورة مراعاة النظام والن�صباط وتعزيزهما

9. وجوب التطبيق التام للمقّررات والقواعد الن�صباطّية

10. جتّنب الدخول يف الأحزاب والتيارات ال�صيا�صّية

11. ال�صتفادة من العلماء والف�صالء البارزين

12. الهتمام بالت�صحية النا�صئة من التدّين الثوري

13. الزدياد امل�صتمّر للتدّين يف احلر�س

14. تقوية البنية املعنوّية حلر�س الثورة

15. اإعداد العنا�صر املفعمني بالن�صاط والبهجة

16. احلوؤول دون حدوث الهرتاء والتاآكل داخل املوؤ�ّص�صة

17. مراقب���ة ال���ذات، وت�صفي���ة النف����س، وتهذي���ب النف�س يف 

احلياة ال�صخ�صّية واملوؤ�ّص�صة 

3. الجيش

يف كالم لالإم���ام اخلامنئي يقول فيه: »لق���د اأثبت اجلي�س يف 

مرحل���ة حرب ال�صن���وات الثم���اين املفرو�صة، اأّن���ه الركن الوثيق 

للدفاع عن احلدود وا�صتقالل البالد«.)1997/4/16(

وق���ال �صماحت���ه: »اجلي�س واحلر����س والتعبئ���ة يف اجلمهورّية 
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الإ�صالمية، هم العن�صر احلا�صم يف الدفاع عن القيم الإ�صالمّية 

والثورّية«.)1997/2/6(

وق���ال: »اجلي����س واحلر�س والتعبئ���ة وق���ّوات ال�صرطة، الذين 

ي�صّكلون توليفة القّوات امل�صّلحة البديعة والفريدة يف البالد، هم 

اأق�ص���ام القّوة الدفاعّية عن اخلّط الأّول لل�صعب الإيراين، وخلف 

هذا اخلّط الأّول يقف ال�صعب الإيرايّن كاّفة«.)17/12/2003(

م�شوؤولّيات اجلي�س وواجباته

ُذك���رت  لالإم���ام اخلامنئ���ي  والعمل���ي  الفك���ري  النظ���ام  يف 

م�صوؤولّيات وواجبات جلي�س حمهورّية اإيران الإ�صالمّية:  

يقول �صماحته: »الق���ّوات امل�صّلحة، هي من اأهّم الأق�صام التي 

يج���ب اأن تعرف م�صوؤولّياتها جّيًدا وتعمل بها. عليكم اأن تقّووا يف 

اأنف�صكم كّل هذه اخل�صائ�س الإيجابّية: الروح الع�صكرّية، العلم، 

التقانة، ال�صجاعة، الأخالق والإميان«.)25/12/2002(

»عليكم اأن تعّززوا الإمي���ان يف اأنف�صكم ويف الأق�صام التي تقع 

حت���ت م�صوؤولّياتك���م. فمن ]اتباع[ ه���ذه التو�صي���ات يف�صل العدّو 

ويخاف«.)27/9/1995(

���ا: »اإذا ما ُو�صع عام���ل الإميان مو�ص���ع العتبار،  وق���ال اأي�صً

وكان اجلي����س والق���ّوات امل�صّلح���ة، عموًما، مت�صّلح���ني بالإميان، 

وعملوا معتمدين على اهلل، وجهاًدا يف �صبيله واأداًء للتكليف، فلن 

ت�صتطي���ع اأّي ق���ّوة يف العامل مهما بلغ ت�صّلحه���ا وقدرتها، الوقوف 
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اأمامه���م. ينبغ���ي له���ذا الإمي���ان اأن يك���ون موجوًدا ب���ني القّوات 

امل�صّلحة... ويجب تقويته«.)11/10/1989(

»عنا�ص���ر اجلي����س واحلر�س، والق���ّوات امل�صّلح���ة، اإ�صعوا لأن 

ا. ولتعّلموا اأنف�صكم، ولتعملوا  تكونوا معّلمني للدين والأخالق اأي�صً

ا«.)18/10/1995( اأنف�صكم، ولتعّلموا الآخرين اأي�صً

وق���ال �صماحت���ه: »لتعيدوا البن���اء ولت�صعوا يف ه���ذه اجلوانب 

الثالث���ة )الدين والأخ���الق، ال�صتقالل، الكف���اءة(. ولتالحظوا 

هذه الأركان الأ�صا�صّية الثالثة يف عملكم«.)1997/4/16(

وق���ال قائد الثورة الإ�صالمّية: »اأعّزائ���ي، فلتجّهزوا اأنف�صكم؛ 

ولتع���ّدوا اأنف�صك���م، من حي���ث ال�صتعداد العلم���ي والفّني، اأو من 

حيث ال�صتعداد املوؤ�ّص�صاتي والن�صباطي، اأو من حيث ال�صتعداد 

الإمي���اين والعقائ���دي والروح���ي؛ وه���ذه الأخ���رية ه���ي الر�صيد 

وال�صمان لكّل ما تقّدم«.)28/9/2016(

وقال: »ارفعوا من جاهزّيتكم ما ا�صتطعتم«.)8/6/1989(

وق���ال �صماحت���ه: »اأظه���روا ما ا�صتطعت���م البت���كار والإبداع، 

واخت���اروا الطرق الأق�صر. اأنت���م ت�صتطيعون، ويج���ب اأن توؤمنوا 

باأّنكم ت�صتطيعون؛ كما ا�صتطعتم من قبل«.)27/9/1995(

وق���ال الإمام اخلامنئي: »اإذا كنتم اأك���رث قدرة وقّوة، فاقتدار 

اجلي�س نف�صه، يوجد الأمن«.)2017/4/19(
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الجهاد

يجب يف مو�ص���وع النظام الأمني الدفاعي يف النظام الفكري 

لالإمام اخلامنئي، اأن نبحث بعد مو�صوع الأمن والدفاع يف م�صاألة 

اجلهاد. اجلهاد مبعنى ال�صعي وا�صتخدام قدرتنا وقوانا من اأجل 

حتقيق هدف ما. واجلهاد لي�س مبعنى احل�صور يف �صاحة احلرب 

وح�صب؛ لأّن كّل اأنواع ال�صعي يف مواجهة العدّو ميكن عّده جهاًدا.

يق���ول الإم���ام اخلامنئ���ي: »ل يّظ���ّن اأح���د اأّن اجله���اد الذي 

نتح���ّدث عنه هو ذلك اجلهاد القتايل؛ ل، اجلهاد العلمي واملايل 

والقت�ص���ادي، واجلهاد يف خندق البناء، هي جميًعا لها مكانتها 

وف�صيلتها«.)1994/9/20(

وق���ال �صماحت���ه: »عندما بداأ كف���اح الإم���ام، اكت�صب اجلهاد 

اأهمي���ة خا�ص���ة اإىل اأن اختت���م مبرحل���ة النت�ص���ار، اأي انت�صار 

الث���ورة الإ�صالمية، وقد ا�صتمّر اجلهاد يف ه���ذا البلد من بعدها 

اإىل يومن���ا ه���ذا، اإذ لدين���ا ع���دو، واأعداوؤنا من الناحي���ة املادية 

اأقوياء، وقد اأحاطوا بنا من جميع الأطراف وعلى جميع ال�صعد. 

ه���وؤلء جّدي���ون يف معاداتهم لإي���ران الإ�صالم ل ميزح���ون اأبًدا؛ 

يري���دون اإحلاق الأذى كيفما اأمكنهم ذلك. فكل من يواجه بنحٍو 

من الأنحاء العدوَّ الذي �ص���ّوب �صهامه ال�صامة نحو ج�صد الثورة 

والبلد الإ�صالمي، ويبذل جهًدا ما، يكون جماهًدا يف �صبيل اهلل«.

)1996/6/9(
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اأنواع اجلهاد

للجه���اد يف النظام الفكري لالإمام اخلامنئي، اأق�صام متنّوعة 

ن�صري هنا اإليها:

1. اجلهاد القتايل احلربي

2. اجلهاد العلمي

3. اجلهاد الثقايف

4. جهاد بناء

5. اجلهاد ال�صيا�صي

6. اجلهاد القت�صادي

7. اجلهاد الفكري

8. اجلهاد املايل

ق���ال قائد الثورة الإ�صالمّية: للجهاد املايل اأ�صا�س يف التعاليم 

الإ�صالمّية. كان يف �صدر الإ�صالم اأ�صخا�س يجاهدون باأنف�صهم، 

وكان هن���اك اأ�صخا����س يتكّفل���ون نفقات جماهد اأو اأك���رث؛ لأّنهم 

مل يكونوا ي�صتطيع���ون امل�صاركة يف القتال. فكان���وا يهّيئون اأموره 

املالّية وير�صلونه اإىل اجلبهة«.)1987/11/16(



الفصل الرابع

األهداف االجتماعّية





الأهداف الجتماعّية يف النظام الفكري لالإمام اخلامنئي هي 

ال�صتقالل، احلرّية، العدالة الجتماعّية، التقّدم واحل�صارة.

أ. االستقالل

ال�صتقالل يعني اأن يكون مبقدور �صعب ما التحّكم مب�صريه؛ اأن 

 ل متتّد يد الأجانب اإليه ويحّددون م�صريه بنحو خيايّن ومغر�س. 

يق���ول الإمام اخلامنئي: »اإذا ما �ُصلب �صعب ما ا�صتقالله، اأي اأذا 

حتّكم الأجانب، الذين ه���م قطًعا غري م�صفقني عليه، مب�صريه، 

فاإّن���ه �صيفقد اأمري���ن: الأّول، عّزته واأجم���اده واإح�صا�صه بهوّيته؛ 

والثاين، م�صاحل���ه ومنافع���ه«)2000/10/5(. ولال�صتقالل من 

وجه���ة نظر قائد الث���ورة الإ�صالمّية املفّدى اأن���واع واأق�صام ن�صري 

ههنا اإىل بع�صها:

1. ال�صتق���الل الف���ردي: ما مل ي�ص���ل الف���رد اإىل ال�صتقالل 

ال�صخ�صي الفردي، فلن ميكنه توّقع �صائر اأنواع ال�صتقالل.

2. ال�صتق���الل الوطن���ي: اأي رف����س الهيمنة وحت���ّرر املجتمع 

من التدّخالت اخلارجّي���ة، وحت�صيل القدرة على تقرير امل�صري 

وجعل مقّدرات بلد ما بيد ال�صعب. 

4
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: ال�صتق���الل العابر حلدود 
1
3. ال�صتق���الل العاب���ر للقوميات

القومية هو ال�صتفادة الدللّية/ املعنوية من احلركة ال�صتقاللّية 

لل�صع���وب امل�صتقّلة يف الظاهر يف مواجهة الظلم الذي ل نهاية له 

لنظام الت�صلط والهيمنة وثقافته.

4. ال�صتقالل ال�صيا�صي: يعني اأن يكون الأ�صخا�س الذين هم 

الي���وم م�صوؤولون يف البلد، �صواًء احلكومة، اأو جمل�س ال�صورى، اأو 

ال�صلطة الق�صائّية، جميعهم، خدًما لل�صعب، واأن يعملوا بالتكليف 

الإلهي فح�صب.

5. ال�صتق���الل القت�صادي: مبعنى اأن يقف ال�صعب والبلد، يف 

ن�صاطه القت�صادي على قدميه، ول يحتاج اإىل اأحد، اأن يكون يف 

احل�صاب���ات القت�صادّية العاملّي���ة ذا وزن؛ ل ي�صتطيعون عزله اأو 

حما�صرته ب�صهولة.

6. ال�صتقالل الثقايف: اأي ثقافة ال�صتقالل؛ العتقاد والإميان 

بال�صتق���الل. ال�صتقالل الثق���ايف يعني اأن ل نك���ون من الناحية 

الثقافّي���ة، مع الثقافة العميقة والغنّية التي منتلكها، تابعني بنحو 

اأعمى واأذناًبا للثقافة الأجنبّية. 

7. ال�صتق���الل العلم���ي: املعرف���ة وال�صتجاب���ة ل���كّل الأبع���اد 

الوجودّية ل�صعب مرتبط بالتاريخ ويتّمتع بالثقة الوطنّية بالنف�س، 

ميك���ن اأن يهّي���ىء مقّدم���ات التط���ّور والتعوي�س ع���ن كّل التاأّخر 

والتخّلف العلمي املا�صي.

1- استقالل فراملي؛ أي العابر للوطن..
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8. ال�صتق���الل الأمني: يقول الإم���ام اخلامنئي: »كان ال�صعار 

الأ�صا�صي لل�صع���ب الإيراين هو: »ال�صتق���الل« و »احلرية«، الذي 

انتهى ب�صعار »اجلمهوري���ة الإ�صالمية«، ومع توايل الزمن وتقّدم 

الث���ورة اأ�صح���ى هذا ال�صع���ار اأك���رث و�صوًحا وج���الًء، اأي تولدت 

م���ن تلك ال�صع���ارات، �صعارات جدي���دة تر�صم مع���امل الطريق«.

)1996/10/30(

وقال: »هدف ال�صعب الإي���راين هو ك�صب ال�صتقالل واحلرية 

يف ظ���ل الإ�صالم. و�صعار » ا�صتقالل،  حري���ة، جمهورية اإ�صالمية« 

الذي �صاع زمن الثورة كان تعبرًيا عن مكنون قلوب النا�س. وكان 

النا�س يريدون ذلك«.)2008/4/30(

وق���ال: »ال�صتق���الل هو احلرية، لكن لي�ص���ت احلرية الفردية 

ل�صخ�س واحد، واإمنا هي حرية ال�صعب وحترره من حالت الفر�س 

والإمالء والإذلل وفر�س التخلف والنهب وال�صتعباد. فاإن حترر 

�صعٌب من هذه الأمور، ف�صيكون م�صتقاًل«.)2015/9/16(

ب. الحرّية

احلرّي���ة مبعنى التح���ّرر من قيد الطاغوت واأ�ص���ره، واإمكانّية 

ال�ص���ري والتحلي���ق نحو مرحل���ة الإن�صانّية. احلرّية م���ن املفاهيم 

القيمّي���ة العتبارّية الت���ي لها عّدة اأ�صول م���ن وجهة نظر الإمام 

اخلامنئي:

1. للحرّية اأ�صا�س يف الإرادة الإلهّية
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2. هي من احلقوق الأ�صا�صّية لكّل الب�صر ول ميكن اأن ت�صلب

3. حّق �صروري وعقلي

4. ه���ذا احل���ّق الفط���ري، واجب على بن���ي الإن�ص���ان ب�صورة 

ت�صريعّية

5. له���ذه العطّية الإلهّي���ة بالن�صبة اإىل بني الب�ص���ر دور اأداتي 

ومقّدماتي

6. �صمان هذه احلّرّية وحتّققها ممكن يف ظّل الدين فقط

7. الإ�ص���الم من دون احلّرّية لي����س اإ�صالًما حقيقيًّا، واحلّرّية 

غري الإ�صالمّية هي وهم

8. من دون احلّرّية، لن يبقى الختيار لالإن�صان

9. الرك���ن الأه���ّم للحّرّية ه���و حتّرر الإن�صان م���ن اأ�صر الهوى 

وال�صهوات

أنواع الحرّية

للحرّية يف النظام الفكري لالإمام اخلامنئي اأق�صام:

1. احلرّي���ة املطلقة: يقول قائد الث���ورة الإ�صالمّية املفّدى: »ل 

اأظّن اأّن اأحًدا يف العامل يدعو اإىل احلّرّية املطلقة«.)1998/9/3(

���ا اإن�صانًيا يف  2. احلّرّي���ة الجتماعّي���ة: احلّرّي���ة ب�صفتها حقًّ

التفكري، القول، الختيار وما �صابه؛

3. حّرّية العمل والأن�صطة الجتماعّية

4. احلّرّي���ة املعنوّي���ة: انعت���اق الإن�ص���ان وت�صامي���ه الأخالق���ي 
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وعروجه املعنوي، حتّرر الإن�صان من قيد الهوى وال�صهوات

5. احلرّية احلقيقّية

6. احلرّية العقالئّية

7. احلّرّية من قيد الظلم واجلور

8. احلّرّية من اأ�صر العقائد الباطلة

9. احلرّية الداخلّية

10. احلرّية اخلارجّية

11. احلرّية الفردّية

12. احلرّية العاّمة

13. احلّرّية الإ�صالمّية

14. احلرّية الغربّية: مغايرة لالإ�صالم

15. احلّرّية الظاهرّية

16. احلّرّية اجلن�صّية: مغايرة لالإ�صالم

17. حّرّية املعتقد

18. حّرية الفكر والتعبري

19. حّرّية املطبوعات

20. حّرّية املراأة

21. حرّية امللب�س

22. احلرّية القت�صادّية

23. حّرّية الراأي
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24. احلرّية ال�صيا�صّية

25. احلرّية املدنّية: كاحلرّية يف اختيار الزوج والعمل

26. حّرّية النتقاد

27. حرّية املقاومة

28. حرّية الفن

29. حرّية اخليانة

30. حرّية التاآمر

31. حرّية التخّيل

يف كالم لالإم���ام اخلامنئ���ي: »احلّري���ة ال�صحيح���ة واحلرّية 

املعقولة هي هدّية الدين الأهّم ملّلة ما وجمتمع ما. بف�صل احلرّية 

تتط���ّور الأفكار وتتفّتح ال�صتع���دادات. مفهوم احلرّية هو مفهوم 

اإ�صالمي«.)1998/9/3(

ويقول ذلك الإم���ام الهمام: »لقد ُطرح مفهوم حرّية الإن�صان 

يف الإ�ص���الم قب���ل ق���رون من طرح���ه يف اأوروب���ا. وقب���ل اأن يفّكر 

املفّك���رون واملتن���ّورون والثورّيون والق���ادة الأوروبّي���ون بعّد حرّية 

الإن�ص���ان من احلقوق الأ�صا�صّية للب�صر بقرون، ُطرح هذا املفهوم 

يف الإ�صالم«.)1986/12/5(

عندم���ا ُعّرفت احلّرية م���ن منطلق الإ�ص���الم، وكان معيارها 

���ا حُتّدد عل���ى اأ�صا����س الإ�صالم  ���ا، ف���اإّن ح���دود احلرّية اأي�صً اإلهيًّ

املحّمدي)�صّل���ى اهلل عليه واآله و�صّل���م( الأ�صيل، وهذه هي نقطة 

متايز احلرّية الإ�صالمّية عن احلّرّية الغربّية. ففيما ي�صّدد الغرب 
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على احلرّية املطلقة، ُتعّرف احلرّية الإ�صالمّية يف اإطار الإ�صالم.

ج. العدالة االجتماعّية

العدال���ة الجتماعّية م�صتن���دة اإىل العدال���ة التكوينّية القائم 

عليها العامل، وعلى اأ�صا�صها تكون احلياة العاّمة امل�صاملة ممكنة. 

ه���ذا النوع من العدالة ي�صم���ل املوؤ�ّص�صات احلقوقّي���ة، احلكومّية 

والقانون الأ�صا�صي.

يقول الإم���ام اخلامنئي: »العدال���ة الجتماعّية اأمر اجتماعّي 

حم�س ومرتبط باحلكوم���ة؛ مرتبط بال�صيا�صة؛ مرتبط باأ�صلوب 

احلكم يف املجتمع«.)1995/7/10(

وق���ال �صماحت���ه: »اله���دف الأك���رث اإحلاًح���ا لت�صكي���ل النظام 

الإ�صالمي هو اإقام���ة العدالة الجتماعّي���ة والق�صط الإ�صالمي«.

)1990/5/31(

وقال: »اأ�صل العدال���ة الجتماعّية، تطبيق العدالة، حلظ حّق 

جماهري النا�س الوا�صعة و�صّد الفجوات بني الطبقات الجتماعّية، 

ه���ي اأحد الأ�ص����س الرئي�صة للنظ���ام الإ�صالم���ي«)2002/6/3(. 

وقال حكيم الث���ورة الإ�صالمّية املتاأّل���ه: »العدالة الجتماعّية هي 

م���ن ال�صعارات الأ�صا�صّي���ة؛ ول ميكن و�صعه���ا يف الدرجة الثانية 

وتهمي�صها«.)1999/6/4(

وقال �صماحته: »القيمة الأوىل يف النظام من الناحية العلمّية، 

ه���ي حتقيق العدال���ة الجتماعّي���ة. وينبغي لهذا الأم���ر اأن يكون 

حمّط اهتمام يف �صائر التخطيطات«.)1990/1/29(



مدخل إلى المنظومة الفكرية لإلمام الخامنئي222

وق���ال: »اأحد النم���اذج املهّم���ة للعدالة الجتماعّي���ة التق�صيم 

والتوزيع ]الإتاحة[ املتوازن للفر�س يف البالد«.)2011/2/4(

قال �صماحت���ه: »العدالة الجتماعّية تعني توزي���ع الإمكانّيات 

املوجودة يف البالد بنحو عادل وعقالئي... ولن�صَع اإىل اأن نزيد من 

هذه الإمكانات لت�صل اإىل اجلميع بنحو اأكرب«.)2005/8/30(

وق���ال �صماحته: »العدالة الجتماعية تعن���ي اأن ي�صتفيد �صائر 

ال�صرائ���ح م���ن كّل خ���ريات املجتم���ع الإ�صالم���ي، واأن ي�صتفي���د 

املحروم���ون واحلفاة الذي���ن كانوا طوال التاريخ خل���ف الأنبياء، 

ب�صفتهم الأ�صا�س يف النه�ص���ة الإ�صالمّية، من الق�صط والعدالة 

الجتماعّية، ويح�صلوا على حقوقهم املحّقة. ينبغي لهذه امل�صاألة 

اأن تكون يف القوانني، ويف حتديد القيم واخلطابات واملوؤّلفات، يف 

ال�صدارة، لكي يزول التمييز والظلم واحلرمان«.)1988/7/23(

ويف كالم ل���ه يقول: »يف النظام املا�صي اإذا كانت كّل الرثوات 

والأم���وال والأ�صغال والإجنازات العلمّي���ة والعمران، واخلال�صة، 

كّل اخل���ريات، ت�صتخ���دم يف خدم���ة املرّفهني، وكان���ت الطبقات 

الفقرية � اأي الأكرثّية � تو�صع مو�صع الن�صيان، وجب على النظام 

الإ�صالم���ي، خالًف���ا لذل���ك، اأن يب���ذل كّل جهده ل�ص���ّد الفجوات 

القت�صادّي���ة والجتماعّي���ة العميقة بني الفق���راء والأغنياء، واأن 

ي�صّغل الرثوات املادّية واملعنوّية يف البالد يف خدمة احلفاة الذين 

لهم حّق احلياة يف عنق هذا البلد. وكّل حلظة من عمر امل�صوؤولني 

ُتق�ص���ى يف العم���ل والتفك���ري خلدمة ال�صع���ب، فاإمّن���ا ُتق�صى يف 

العبادة، وعلى م�صوؤويل البالد الذين ]ُتعّد[ خدمة النا�س فخرهم 
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الأكرب، اأن ل يفرغوا حلظة من هذه العبادة«.)1990/11/4 (

ويف كالم اآخ���ر له يق���ول: »ميكن ل�صائر اأه���داف هذا ال�صعب 

والث���ورة، ومن جملتها العدالة الجتماعّية، اأن تتحّقق بدعم هذا 

ال�صعب املوؤمن الغيور الذي وقف كاجلبل«.)2006/11/10(

وق���ال: »اإذا مل يعم���ل امل�صوؤول���ون يف البالد من اأج���ل العدالة 

الجتماعّي���ة، من اأج���ل رفع الفقر من املجتم���ع، ومن اأجل تقليل 

الفجوة بني الطبقات الفقرية والغنّية، ف�صوف ي�صقطون من اأعني 

النا����س، ويقيًنا ل���ن يتقّبلهم ال�صعب ولن ير�ص���ى بهم كم�صوؤولني 

حمبوبني«.)2000/4/20(

وق���ال �صماحته: »اإّن تعي���ني املنا�صب وامل�صوؤولّي���ات و�صعارات 

احلاكمّي���ة ينبغي اأن تك���ون على اأ�صا�س الن�ّس الق���راآين واأحكام 

الإ�صالم حّتى تتحّقق العدالة الجتماعّية«.)1996/12/9(

وق���ال: »اإذا اأردن���ا اأن نتق���ّدم، ف���اإّن اأح���د الأدل���ة املهّمة التي 

م بلد يف العلم  تاأت���ي يف الدرجة الأوىل ه���و العدالة.. فاإذا ما تقدَّ

والتكنولوجي���ا واملظاهر املاّدّي���ة الأخرى، وبقي مفتق���ًرا للعدالة 

الجتماعّية، فهذا، براأينا وبح�صب منطق الإ�صالم، لي�س بتقّدم. 

يف الوق���ت الراه���ن، ثّم���ة تق���ّدم علم���ّي يف الكثري م���ن البلدان، 

ال�صناعة متطّورة، واأ�صاليب احلياة املختلفة متطّورة، لكّن الهّوة 

ًم���ا، اإّنه تطّور  الطبقّي���ة ازدادت عمًق���ا واّت�صاًع���ا، فهذا لي�س تقدُّ

�صطحيٌّ وظاهريٌّ عابر«.)2012/10/13(
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د. التقدم

التق���دم ه���و اأح���د الأه���داف املهّم���ة لالأنظم���ة الجتماعّية. 

 والتق���دم هو ال�ص���ري واحلركة نحو الأهداف و�ص���ّد نقاط الفراغ.

وقد ُحّددت اأهداف التقدم يف النظام الفكري لالإمام اخلامنئي 

مبا يلي:

اإيجاد ح�صارة منوذج  .1

اكت�صاب القدرة  .2

اأداء الر�صالة العاملّية  .3

ن�صر الإ�صالم احلقيقي  .4

احل�صول على احلياة الطّيبة  .5

الحياة الطّيبة

مفهوم احلياة الطّيبة مفهوم اأ�صا�صي ينبغي اللتفات اإليه من 

اأجل تبيني الأبعاد املتنّوعة للتقدم. لهذا املفهوم، مكانة اأ�صا�صّية 

وحمورّي���ة �صواٌء يف تبي���ان معنى التق���دم، اأو يف حتديد العنا�صر 

واملعامل، اأو يف تر�صيم الأهداف النهائّية له.

يف كالم لالإم���ام اخلامنئ���ي يق���ول: »احلي���اة الطّيب���ة، تعني 

احلياة التي يطيب فيها عي�س الإن�صان، والتي ي�صعر فيها الإن�صان 

بالهدوء والراحة«.)1990/1/9(

وقال �صماحته: »احلياة الطّيبة تعني ذلك ال�صعب الذي ي�صعى 

ويعم���ل؛ يبني؛ ويبلغ بال�صناعة والتج���ارة القّمة؛ يحّقق القتدار 
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العلمي والتقني؛ يحّقق اأن���واع التطّور يف جميع الجّتاهات؛ لكّنه 

يف كّل هذه احلالت، يكون قلبه مع اهلل، وي�صبح يوًما فيوًما اأكرث 

معرفة باهلل«.)1991/4/18(

وق���ال: »يريد الإ�ص���الم للمجتمع اأن تتوّفر في���ه الأمور املادّية 

والأم���ور املعنوّية، املال والرف���اه والإميان والروحانّي���ة، والتطّور 

القت�صادي والتكامل الأخالقي واملعنوي؛ هذه هي احلياة الطّيبة 

التي يريدها الإ�صالم«.)1995/10/14(

وق���ال �صماحته: »ما هي احلياة الطيبة؟ اإنها تلك الأمور التي 

يحتاج اإليها الب�صر حلياتهم و�صعادتهم. فاإن العزة الوطنية على 

�صبي���ل املثال جزء من احلي���اة الطيبة.. كما اأن ال�صتقالل وعدم 

ا من م���وارد احلياة الطيبة..  التبعي���ة لالأجانب ولالآخري���ن اأي�صً

حقيق���ة احلياة هي هذه الأم���ور. اإن احلياة الطيبة ل�صعب ما هي 

اأن يعي����س عزي���ًزا مرفوع الراأ����س م�صتقاًل غري تاب���ع لالآخرين«.

)2015/9/16(

ميادين التقدم

هناك ميادي���ن التقدم من وجهة نظر الإمام اخلامنئي ن�صري 

فيما يلي اإليها:

1. يف امليدان الفكري

2. يف ميدان العلم

3. يف ميدان احلياة

4.يف ميدان املعنوّيات
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يق���ول ذلك احلكيم العاق���ل: »مرادنا من التق���دم هو التقدم 

ال�صام���ل: التقدم يف اإنت���اج الرثوة الوطنية؛ التق���دم يف القتدار 

الأم���ور  ويف  الأخ���الق  يف  التق���دم  العاملّي���ة؛  والع���ّزة  الوطن���ي 

املعنوّي���ة؛ التقدم يف اأم���ن البالد...؛ التق���دم يف ارتقاء النتفاع 

]م���ن الأ�صي���اء[...؛ التق���دم يف مراع���اة القان���ون والن�صب���اط 

الجتماعي...؛ التقدم يف الوحدة والن�صجام الوطني...؛ التقدم 

يف الوعي ال�صيا�صي...؛ تقّبل امل�صوؤولّية، العزم والإرادة الوطنّية. 

ينبغي التقدم يف جميع هذه املجالت«.)2009/3/21(

وق���ال �صماحته: »التق���دم ه���و اأن يتمكن بلد و�صع���ب بقدراته 

واإرادت���ه وق���راره وعلمه وطاقات���ه اأن ي�صل بنف�ص���ه اإىل اخلطوط 

الأمامية. هذا هو التقدم، وهو ما حتقق يف بلدنا واحلمد هلل. اإننا 

اليوم قط���ب يف جمال الطب وال�صت�صف���اء، ون�صجل مرتبة علمية 

عالي���ة يف العامل، ولنا راأينا وموقفنا الأ�صا�صي يف ق�صايا املنطقة، 

وحققن���ا م�صتوًى علمًيا رفيًع���ا يف املجال الن���ووي، وم�صتوًى عالًيا 

يف جمال علوم »النانو«، وك�صبن���ا علًما رفيًعا يف م�صمار »تقنيات 

الأحياء«، و�صّجلنا مرتبة عالية يف ميدان العلوم املتعلقة بالف�صاء 

الفرتا�صي. هذا هو التق���دم. الكثري من �صبابنا ونظًرا لنبوغهم 

وعظمة طاقاتهم، ل ينتظرون اإل اإ�صارة للتحليق اإىل القمم. نحن 

امل�صوؤول���ني واملديرين لدينا تق�صري يف هذا املج���ال، واإّل فاإننا لو 

ا ونبغ���وا يف املجالت  واكبن���ا ال�صب���اب اأكرث، حلّل���ق ال�صب���اب حًقّ

العلمي���ة والتقني���ة واخلدماتي���ة والأعمال املتنوعة، كم���ا يحّلقون 

عالًيا يف املجالت املعنوية. لقد تقدمنا كثرًيا يف جمال الأمن ويف 
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جم���ال الدفاع ويف جمال الزراع���ة ويف جمال ال�صحة ويف املجال 

منا جيد واحلمد هلل«. العلمي ويف جمال الطرق واملوا�صالت، تقدُّ

)2018/2/16(

ويف كالم له يقول الإمام اخلامنئي: »البلد يف حال تقدم، ونحن 

ن�صجل تقدًما يف املجالت املختلفة: لدينا تقدم يف املجال العلمي، 

وهناك تقدم يف املجال ال�صناعي، ولدينا تقدم على �صعيد العزة 

ال�صيا�صية، وعندنا تطور يف م�صمار النمو الفكري، ولدينا تقدم يف 

املجالت املعنوية.. هناك كلُّ هذا العدد من ال�صباب ال�صاحلني يف 

البالد، لحظوا الذي يجري الآن يف الف�صاء الفرتا�صي! كم يوجد 

اّلِت الِفنَت« )16( يف هذا الف�صاء الفرتا�صي ويف القنوات  من »ُم�صِ

�س لكل هذه  الف�صائية ويف هذه املوؤ�ص�صات وما �صابه! وال�صاب معرَّ

العوامل ومع ذل���ك لحظوا كيف هي م�صريات الأربعني، وكيف هو 

العتكاف، وكي���ف هي �صلوات اجلمع���ة يف اجلامعات. هذا �صيء 

على جان���ب كبري من الأهمية. ملاذا يجب اأن ل نرى هذه الأ�صياء؟ 

هذا دليل على اأنه حتى املعنوية التي هي اجلزء الأ�صعب � املعنوية 

اأ�صعب اأجزاء الثقافة � يف حال تقدم وتطور«.)2018/9/6م(

ا يف العامل اأن ترى  وقال القائ���د احلكيم: »اإّنه ل�صيء مهم جًدّ

ال�صع���وب اأن باإمكان �صعب اأن ير�صد ويتكام���ل ويتحرك من دون 

اأن يك���ون يف ظل الق���وى )ال�صتكبارية(. ب���ل وي�صتطيع اأن ير�صد 

ويتح���رك ويقف على قدميه ويتق���دم اإىل الأمام على الرغم من 

خ�صومة هذه القوى وعداوتها. هذا ما دللنا عليه واأثبتناه عملًيا، 

وهو ما يغ�صبهم ويغيظهم«.)2017/10/18(
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مجاالت التقدم

اإّن جم���الت التقدم الوا�صع متاحة الي���وم يف بلدنا؛ ن�صري هنا 

اإىل بع�صها:

1.الرثوات الطبيعّية الوافرة

2. التنّوع املناخي املناطقي

3. اأعداد ال�صباب املتعّلم

4. العتبار ال�صيا�صي والقتدار بني الدول

5. الإميان بالذات والثقة الوطنّية بالنف�س

6. روحّية ال�صعب الإيراين واإميانه

7. الو�صع الثقايف اجلّيد

8. اكت�صاب التجارب املهّمة

9. املواهب الإيرانّية الكثري

10. تطّور البنى التحتّية يف البالد

11. تنّوع القومّيات

12. ارتقاء ال�صاأن الجتماعي للعلم والعامل

13. ارتفاع ن�صبة ثقافة العمل اجلهادي

14. م�صاركة عاّمة ال�صعب

15. الأمن الجتماعي وال�صيا�صي

16. الرتابط والوحدة الوطنّية
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17. القدرة الوطنّية

18. ال�صتقالل الوطني

19. الثقة بالنظام وبامل�صوؤولني

20. الثقة باهلل وبالأحكام الإلهّية

ه���ذه املّي���زات، حّول���ت جمهورّية اإي���ران الإ�صالمّي���ة اإىل بلد 

متطّور وقوّي.

وقال �صماحته: »اإّننا اليوم وبرغم اأنف العدّو واإرادته، اأقوياء؛ 

اأقوياء م���ن الناحية ال�صيا�صّي���ة؛ اأقوياء من الناحي���ة الع�صكرّية؛ 

ا ميكننا اأن نتقّدم  اأقوياء من الناحية الأمنّية. ويف القت�صاد اأي�صً

ونكت�صب رتبة عالية على ال�صعيد العاملي«.)2017/8/3(

وقال الإم���ام اخلامنئي: »الهدف الإعالم���ي لالإ�صالم هو بناء 

؛ لكن من دون �صّك، التطّور 
1
اإن�صان متكامل موافق للمعيار الإ�صالمي

والتقّدم القت�صادي هما من الأهداف الإ�صالمّية. لذا، تالحظون 

يف احل�ص���ارة الإ�صالمّية، اأّن الإ�صالم قد ظهر يف اأكرث بقاع العامل 

فق���ًرا وتخّلًفا؛ لكن مل تكد خم�ص���ون �صنة مت�صي على ظهوره حّتى 

ر يومذاك حتت  �ص���ار اأكرث من خم�صني يف املئة من العامل املتح�صّ

ل���واء الإ�صالم، ومل يكد قرنان من عمر ه���ذه احل�صارة مي�صيان، 

حّت���ى اأ�صب���ح الع���امل الإ�صالمي الكب���ري يومها يف قّم���ة احل�صارة 

الب�صرّية من حيث العلم واأنواع العلوم والتطّور املدين والقت�صادي؛ 

ومل يكن هذا ليحدث اإّل بف�صل تعاليم الإ�صالم«.)2004/9/15(

1 - أي على النحو والنموذج الذي يطرحه االسالم )المحرر(
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هـ. الحضارة اإلسالمّية 

يف كالم لالإم���ام اخلامنئي يق���ول: »احل�صارة الإ�صالمّية تعني 

ذلك اجلّو الذي ي�صتطيع فيه الإن�صان التطّور من الناحية املعنوّية 

ومن الناحية املادّية، والو�صول اإىل الغايات املن�صودة التي خلقه اهلل 

تعاىل من اأجل الو�ص���ول اإليها، اأن يحيا حياًة طّيبة، حياًة عزيزة، 

ا، �صاحب اإرادة، مبتكًرا، بانًيا  اأن يك���ون اإن�صانا عزيًزا؛ اإن�صانا قوًيّ

لعامل الطبيعة، هذا ما تعنيه احل�صارة الإ�صالمّية«)2013/9/5م(. 

احل�صارة الإ�صالمّية من وجهة نظر الإمام اخلامنئي، هي الهدف 

امله���ّم بالن�صب���ة اإىل النظام الجتماعي الإ�صالم���ي، وهي م�صتملة 

عل���ى التقدم املاّدي واملعنوي. يقول �صماحته: »نحن نتقدم ونعيد 

اإعمار بلدنا ونعمل على بناء ح�صارة. ما اأود اأن اقوله لكم: لي�صت 

م�صكلتنا مقت�صرة على اأن ننقذ حياتنا و»نقتلع ال�صوك من اأيدينا 

باأنف�صنا« بل اإن امل�صكل���ة هي اأن الأمة الإيرانية -كما هو �صاأنها- 

تعمل عل���ى �صناعة ح�ص���ارة.  القاعدة الأ�صا�صي���ة للح�صارة، ل 

تقوم على ال�صناعة والتكنولوجيا والعلم، بل على الثقافة والروؤية 

واملعرفة والكمال الفكري الب�صري«.)1994/3/21(

وقال: »لو اأخذنا التقّدم من جميع الأبعاد مبعنى بناء احل�صارة 

الإ�صالمّية اجلديدة � ففي النهاية يوجد م�صداٌق عينّي وخارجّي 

للتق���ّدم وف���ق املفهوم الإ�صالم���ّي � هنا �صنق���ول اإّن هدف ال�صعب 

الإي���راين، وهدف الّثورة الإ�صالمّية، هو اإيجاد ح�صارة اإ�صالمّية 

جدي���دة. فه���ذه ح�صابات �صحيح���ة، فلهذه احل�ص���ارة اجلديدة 

ق�صم���ان: الق�صم الأّول ما يتعّلق بالأداة، والق�صم الآخر ما يرتبط 
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بامل�صمون والأ�صا�س والأ�صل. ويجب تناول كال الق�صمني.

الق�ص���م املتعّلق بالأداة والو�صيلة، اأي تلك القيم التي نطرحها 

ناعة،  الي���وم حتت عنوان تط���ّور البلد: العلم، والخ���رتاع، وال�صّ

وال�صيا�صة، والقت�صاد، والقتدار ال�صيا�صّي والع�صكرّي، وال�صاأنّية 

الدولية، والإعالم واأدواته، فكّل ذلك هو من الق�صم املتعلق باأداة 

احل�صارة وو�صيلتها. وحتًما لقد تطّورنا جّيًدا يف هذا الق�صم على 

جنزت اأعماٌل كثرية وجّيدة، �صواٌء يف املجال 
ُ
�صعيد البلد. لق���د اأ

ال�صيا�ص���ّي اأو العلم���ّي اأو الق�صاي���ا الجتماعّية، وكذلك يف جمال 

الخرتاع���ات وما �صابه اإىل ما �صاء اهلل عل���ى م�صتوى البلد كّله. 

فف���ي هذا الق�صم املتعّلق ب���الأداة والو�صيلة، ح�صل تطّوٌر جّيٌد يف 

البالد بالرغم من كّل ال�صغوط واحلظر واأمثاله.

اأّم���ا الق�صم احلقيق���ّي فهو تل���ك الأمور التي ت�ص���ّكل م�صمون 

حياتن���ا، وهو من���ط احلياة اّلت���ي حتّدثنا عنه. فه���ذا هو الق�صم 

احلقيقّي والأ�صا�صّي للح�ص���ارة، كق�صّية الأ�صرة، ومنط الزواج، 

ون���وع امل�صكن واللبا�س ومنط ال�صتهالك، ونوعّية الغذاء والطبخ 

والرتفي���ه، وم�صاأل���ة اخل���ّط، واللغة، وق�صّي���ة التك�ّص���ب والعمل، 

و�صلوكن���ا يف مكان العم���ل واجلامعة ويف املدر�ص���ة، ويف الن�صاط 

ال�صيا�صّي ويف الريا�صة، ويف الإعالم، ويف �صلوكنا مع الأب والأم، 

ومع ال���زوج والأبناء وم���ع الرئي�س واملروؤو����س وال�صرطة والعامل 

احلكومّي، ويف اأ�صفارنا ونظافتنا وطهارتنا و�صلوكنا مع ال�صديق 

والعدّو والأجنبّي، فكّل هذه ترتب���ط بالق�صم الأ�صا�صّي للح�صارة 

التي متّثل �صلب حياة الإن�صان«.)2012/10/14(
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بات الحضارة اإلسالمّية
ّ
متطل

بناء احل�صارة الإ�صالمّية يف النظام الفكري لالإمام اخلامنئي 

ي�صتلزم اأموًرا ن�صري ههنا اإليها:

1. الإميان بالإ�صالم

2. التوّكل على اهلل واملعنوّية

3. الإخال�س والعمل ال�صادق

4. التقوى العملّية

5. اجتناب تقليد احل�صارة الغربّية

6. مواجهة احل�صارة الغربّية

7. التطّور العلمي

8. وحدة ال�صعب وامل�صوؤولني

9. ال�صمود واملقاومة

10. اإنتاج الفكر

11. تربية الإن�صان

يف كالم لقائ���د الثورة الإ�صالمّية املف���ّدى: »يجب اإعداد جيل 

�صجاع متعّلم، متدّين مبدع، متفوق ومبادر، واثق بنف�صه.. يتحّلى 

بالإمي���ان والعلم والثقاف���ة والغ���رية وال�صجاعة والثق���ة بالنف�س 

والداف���ع الكايف للحرك���ة والن�صاط، اأن يتحّل���ى بالطاقة والقدرة 

اجل�صدّي���ة والفكرّي���ة، اأن يرّك���ز اله���دف وينظ���ر اإىل الأهداف 

البعيدة«.)2016/10/19م(

ميكن لهذا اجليل بامت���الك الفكر والأيديولوجيا والدين، اأن 

يبني ح�صارة، ح�صارة عظيمة وعميقة وقوّية.
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خصائص الحضارة اإلسالمية

اإرادتنا هي اإيجاد ح�صارة، بهذه اخل�صائ�س �صتكون:

1. معتمدة على املعنوّيات

2. معتمدة على اهلل

3. م�صتندة اإىل الوحي الإلهي

4. م�صتندة اإىل التعاليم الإلهّية

5. معتمدة على الهداية الإلهّية

هذه احل�ص���ارة، هي احل�ص���ارة الإ�صالمّي���ة، وح�صارة كهذه 

ميكنه���ا اإنقاذ الب�صرّي���ة، وت�صهيل ن�صر الفك���ر الإ�صالمي لل�صعب 

الإي���راين وث���ورة اإي���ران الإ�صالمّي���ة يف الع���امل. يف كالم لالإمام 

اخلامنئ���ي يقول: »احل�ص���ارة الإ�صالمي���ة مبقوماته���ا الإميانية 

والعلمي���ة والأخالقي���ة، ومن خ���الل اجلهاد الدائ���م، قادرة على 

اأن تق���دم لالأمة الإ�صالمية وللب�صري���ة امل�صاريع الفكرية املتقدمة 

والأخالق ال�صامية، واأن تكون منطلق اخلال�س من مظامل الروؤية 

الكونية املادية الظاملة ومن الأخالق الغارقة يف م�صتنقع الّرذيلة 

التي ت�صكل اأركان احل�صارة الغربية القائمة«.)2013/4/29م(

وق���ال ذل���ك احلكي���م املتاأّل���ه: »ي�صتطي���ع الإ�ص���الم اأن يو�صل 

ه���ذه الأجي���ال اإىل اآفاق جدي���دة ويدخل الفرح���ة وال�صرور على 

قلوبه���م ومينحهم الكرامة الالئقة بالإن�صان؛ هذه هي احل�صارة 

الإ�صالمّية اجلديدة«.)2014/5/21م(

وق���ال: »احل�ص���ارة الإ�صالمّية لي�صت فتًحا للبل���دان؛ بل تعني 

تقّبل ال�صعوب الفكري لالإ�صالم«.)2016/4/25(
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اجلدي���دة...،  الإ�صالمّي���ة  »احل�ص���ارة  �صماحت���ه:  وق���ال 

لي�ص���ت مبعن���ى احت���الل البلدان؛ ولي�ص���ت مبعنى العت���داء على 

حق���وق ال�صع���وب؛ ولي�صت مبعنى فر����س اأخالقن���ا وثقافتنا على 

ال�صعوب الأخ���رى؛ ]بل[ مبعنى تقدمي الهدّي���ة الإلهّية لل�صعوب«.

)2015/12/29(

وقال دامت بركاته: »احل�صارة الإ�صالمّية تعني ذلك اجلّو الذي 

ي�صتطي���ع فيه الإن�صان التط���ّور من الناحية املعنوّي���ة ومن الناحية 

املادّية، والو�ص���ول اإىل الغايات املن�صودة التي خلقه اهلل تعاىل من 

اأج���ل الو�ص���ول اإليها، اأن يحيا حياًة طّيبة، حي���اًة عزيزة، اأن يكون 

���ا، �صاحب اإرادة، مبتك���ًرا، بانًيا لعامل  اإن�صان���ا عزيًزا؛ اإن�صانا قوًيّ

الطبيعة، هذا ما تعنيه احل�صارة الإ�صالمّية«.)2013/9/5(

وقد ر�ّصم ذلك احلكيم املتاأّله واملدّبر العظيم �صل�صلة منطقّية 

مرتابطة: »احللقة الأوىل )يف ال�صل�صلة(: الثورة الإ�صالمية

احللقة الثانية: ت�صكيل النظام الإ�صالمي

احللقة الثالثة: ت�صكيل احلكومة الإ�صالمية

احللقة الرابعة: ت�صكيل املجتمع الإ�صالمي 

احللقة اخلام�صة: ت�صكيل الأمة الإ�صالمية

وق���ال �صماحت���ه يف هذا اخلط���اب نف�ص���ه: املق�ص���ود بالثورة 

الإ�صالمية ه���و احلركة الثورية.. تلك احلرك���ة الثورية نف�صها.. 

التي ت�صق���ط النظام الرجع���ي والقدمي والفا�ص���د والتابع وتهّيئ 

الأر�صية املنا�صبة لقيام النظام اجلديد.

النظام الإ�صالمي، واأعني به هنا، الهوية الكلية ذات التعريف 
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املحدد، التي يختارها البلد وال�صعب واأ�صحاب الثورة، الذين هم 

النا�س بالن�صبة اإلينا، النظام الذي تنبثق حاكمية ال�صعب فيه من 

الإ�صالم ويتوافق مع القيم الإ�صالمية. 

املق�ص���ود باحلكوم���ة الإ�صالمي���ة اأّن هناك د�صت���وًرا وقوانني 

اأ�صلي���ة وموؤ�ص�صات وُبن���ى اإدارية للبالد قد حت���ددت على اأ�صا�س 

م���ا ُوجد يف مرحلة تعيني النظ���ام الإ�صالمي. هذه املجموعة من 

املوؤ�ص�ص���ات الإداري���ة ه���ي احلكوم���ة الإ�صالمي���ة.. يعني جمموع 

الأجه���زة الإدارية يف البالد التي تلقى عل���ى عاتقها مهمة اإدارة 

البالد والنُّظم الإدارية املختلفة يف البلد. 

احللقة التي تليها ه���ي املجتمع الإ�صالمي.. هو املجتمع الذي 

تتحقق فيه املثل العلي���ا الإ�صالمية والأهداف الإ�صالمية والآمال 

الكربى التي ير�صمها الإ�صالم للب�صرية. هو جمتمع عادل، مفعم 

بالعدال���ة، جمتمع حر، يك���ون للنا�س في���ه دور وتاأثري اأ�صا�صي يف 

اإدارة البالد وبن���اء م�صتقبلهم وتقدمهم. جمتمع ذو عزة وطنية 

واكتفاء وطني، جمتمع يتمتع بالرفاهية وخاٍل من الفقر واجلوع، 

جمتم���ع متقدم يف جميع الأبعاد تقدًما علمًيا، تقدًما اقت�صادًيا، 

تقدًما �صيا�صًيا واأخرًيا، هو جمتمع ل يعرف ال�صكون، ول الركود، 

ول التوقف بل يكون يف حال م�صري دائم لالأمام«.)2011/10/16(

لق���د طوى ال�صع���ب الإي���راين اأ�صواًطا يف ه���ذا امل�صري. ولو مل 

تتعّر�س الثورات ال�صعبّية يف العامل للموؤامرات ومل تتغرّي وتتبّدل، 

ف�صت�صب���ح كيفّي���ة عملية بناء النظ���ام، وتدوين القان���ون واإدارة 

البلدان والثورات الق�صّية الأ�صا�صّية لل�صعوب. وهذه نف�صها ق�صّية 

بناء احل�صارة الإ�صالمّية املهّمة وت�صكيل الأّمة الإ�صالمّية.





المحّصلة

ما ُحّرر، كان املنظومة الفكرّية لالإمام اخلامنئي ومتفرعاتها 

يف الأنظمة الثالثة، الفكرّي، القيمّي والجتماعّي. معرفة الق�صايا 

والأبحاث املوجودة يف كلمات���ه{ وخطاباته ومعرفة منظومته، 

ربط���ت روؤيتن���ا بالولية لن���دّون عل���ى اأ�صا�صها خريط���ة الطريق 

للح�ص���ارة ال�صالمّي���ة اجلدي���دة، ون�صهم يف تق���ّدم اجلمهورية 

ال�صالمّية بوترية اأ�صرع، ومنّه���د الطريق لتاأّلق ال�صعب الإيراين 

واإط���الع العامل على حقيق���ة فكر الث���ورة ال�صالمي���ة الإيرانّية، 

ولنعلن اأّن تلك الق���ّوة والقابلّية والطاقات املرتاكمة املوجودة يف 

الثورة ال�صالميّة، لديها القدرة لتقيم تلك احل�صارة ال�صالمّية 

املمت���ازة الب���ارزة املتعالي���ة العظيمة اأم���ام اأعني الع���امل اأجمع؛ 

وت�صف���ي احلياة على الثقافات املحّلّي���ة؛ وحتّطم الثقافة الغربّية 

املهاجمة، والثقافة املادّي���ة امللّوثة بال�صهوات واملعا�صي وال�صالبة 

للهوّية وامل�صاّدة للمعنوّية؛ ومتنح الب�صرّية العّزة والرثوة والرفاه 

والأمن والعدالة. 







تفسير سورة المجادلةتفسير سورة براءة

المنظومة الفكرية
عند اإلمام الخامنٔيي
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