عطر الشهادة
مركز بقية هللا األعظم ×
للدراسات

مقدمة الناشر
عندما أردنا أن نكتب مقدمة
لعطر الشهادة ،وجدنا أن كل ما
يمكن أن يقال في هذا المجال قد
ورد في طيات خطب وكلمات سماحة
ظله،
دام
الخامنئي
اإلمام
فالكتاب الذي نقدمه لقرائنا
األعزاء عبارة عن مجموعة كلمات
والشهيد
الشهادة
حول
هادية
هذا
تجاه
المجتمع
ومسؤولية
ً
في
سببا
كان
الذي
المقام
والمقاومة
الثورة
إنتصار
وديمومتها.
إن أهم عمل يمكن أن نقوم به
بعد فهم ومعرفة موقع الشهادة
في عصرنا الحالي هو إحياء ذكرى
الشهادة والشهيد وإبقاء رسالته
حية في المجتمع وفي النفوس.
ومركز بقية هللا األعظم × الذي
أخذ على عاتقه نقل تراث سماحة
اللغة
إلى
القائد
اإلمام
الباقة
هذه
يقدم
العربية،
العطرة من خطب سماحته التي

ألقاها في مناسبات عدة .وألجل
تعميق اإلستفادة قمنا بتبويبها
على أساس موضوعي .والمصدر الذي
البرنامج
هو
عيه
اعتمدنا
الكمبيوتري >رهبر< الذي حوى
الخامنئي
اإلمام
آثار
معظم
باللغة الفارسية . .
من
الجزيل
بالشكر
ونتقدم
األخوة الذين قاموا بنقل وترجمة
الكتاب.
هذا
نصوص
وتحرير
وباألخص جناب الشيخ فريد توبة
والشيخ عمار حمادة واألخ محمد
عليق . .
الناشر

( )1

معنى الشهادة
وآثارها

كون

الدفاع عن اإلسما
ببذل الروح
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وسالم
هللا ورحمته على شهداء طريق
مدى
على
والعدالة
الحق
ّ
التاريخ خاصً
ة شهداء الثورة
الذين
العظام
اإلسالمية
غربة
زمن
في
قاموا،
الفضائل ،ضد سلطة شيطانية،
ّوا بالروح في سبيل رضا
وضح
والشعب،
الوطن
ونجاة
هللا
وتركوا لنا ذكراهم الخالدة
في
وهادية
منيرة
كشعلة
وواقع
وقلوبنا
عقولنا
حياتنا.
وسالم هللا وخلقه على أساس
وطليعة الوعي واإليثار ،سليل
األولياء الطاهر في عصرنا

الخميني

أعلى

سماحة اإلمام
هللا مقامه.
إن الدرس الكبير للشهداء
األعزاء ،والذي يجب أالّ يغفل
عنه لحظة واحدة ،هو أن نقدم
الروح وكل ما هو عزيز علينا
سلطة
ظلم
مواجهة
في
الواقع
والظلم
االستكبار
اليوم على العالم.
اإلسالم والقرآن هما الملجأ
الذي يستطيع أن ينقذ الشعوب
قوى
فإن
السبب
ولهذا
الهيمنة العالمية تبذل كل
ما في وسعها لتواجه اإلسالم
وتخلق العراقيل في طريق
حاكميته.
إن جمهورية إيران اإلسالمية
والتي هي أول تجربة ناجحة
إلنتصار وحكم اإلسالم ،هي،
ولهذا السبب ،محل بغض وحقد

تلك القوى المتسلطة والتي
تحارب الجمهورية بكل ما
ً وعالنية.
ّة ،سرا
لديها من قو
اإلسالم
عن
الدفاع
إن
اليوم ،كما في صدر اإلسالم
أيضا
ً ،فال يمكن أن يكون إالّ
وببذل
والفداء،
بالتضحية
الروح والمال والعلم والجاه
وكل ما للمسلمين الصادقين
من ذخائر ،كلما لزم األمر،
في سبيل الدفاع عن تلك
الحقيقة المنيرة والمقدسة.
الشعب
أفراد
جميع
على
وخاصة العاملين في الحكومة
قد
يكونوا
أن
اإلسالمية
من
الدرس
هذا
ّموا
تعل
الشهداء ،وأن يطلبوا من هللا
هذا
في
التوفيق
تعالى
الطريق.

األمل أن تصبح عوائل هؤالء
األعزاء والجرحى والمفقودين
ً
هللا
بلطف
مشمولين
جميعا
وعنايته ،وأن يعلم شعبنا
ً،
قدر هؤالء المضحين دائما
ويتخذهم قدوة في الفداء(.)1

الشهادة وآثارها
ال معنى
الدكن

للشهادة

إال

في

األيام
هذه
في
أنه
رغم
والليالي المتعلقة بذكرى سيد
الشهداء × تعبق مجالس شعبنا
وبقية مجالس الشيعة في كافة
الشهادة
بعطر
العالم
أنحاء
والتضحية ،إال أن لمجالسنا هذا
المتعلق بعوائل وأبناء الشهداء
خدمة
مؤسسة
في
والمسؤولين
الشهيد له طعم ورونق وجو خاص.

(. )1

ً حيث تنتمون
إنكم تمتلئون فخرا
للشهادة .الشهادة هي من إحدى
المفاهيم التي ال يوجد لها معنى
إال في األديان اإللهية ،وإن كان
يقال في كل األمم واألوطان للذي
يقتل في سبيل األهداف الوطنية
شهيد ،وجميع البلدان التي لها
تاريخ وتراث عريق ضحى في سبيل
األشخاص
من
مجموعة
صناعته
ّفون بعنوان شهداء ،ويفتخر
يعر
بهم ويكرمون ذكراهم .فهؤالء قد
جاهدوا في فترة من الزمن في
سبيل األهداف الوطنية أو للحفاظ
على االستقالل وقتلوا ،لكن في
الحقيقة اسم ومعنى الشهيد يكون
ً
ً حيث يكون الدين موجودا
صادقا
ً.
وحاضرا
الشهيد يعني اإلنسان الذي يقتل
في سبيل األهداف المعنوية ويضحي
بروحه ـ التي هي الجوهر األصلي
لكل إنسان ـ ألجل الهدف والمقصد
اإللهي  .وهللا المتعال يرد على
هذا اإليثار والتضحية العظيمة

بأن يجعل ذكر ذلك الشخص وفكره
ً في أمته ويبقى
ً دائما
حاضرا
ً ،هذه هي خاصية
هدفه السامي حيا
القتل في سبيل هللا ،فاألشخاص
الذين يقتلون في سبيله يحيون،
أجسامهم ال تحيى لكن وجودهم
ً.
الحقيقي يبقى حيا
حقيقة كل إنسان هي إرادته
وفكره وهدفه ومسيرته ،الشخص
الذي يقتل في سبيل األهداف
الشخصية والدنيوية ،ذلك الهدف
يدفن معه عند موته ويزول .فكل
هدف يقوم على شخص فيرتبط به،
ومع موته يموت ويزول بينما
الهدف اإللهي الذي يقوم على
الغيب وإرادة هللا ،عندما يضحي
اإلنسان في سبيله فإن هذا الهدف
ً نفس
لن يموت عند موته .طبعا
هذه األهداف اإللهية من الممكن
أن تزول وهذا إنما يحصل عندما
يتقاعص اإلنسان عن الجهاد من
أجلها.

فإذا جاهد شخص من أجل األهداف
العالية السامية وتحمل المصاعب
ثم قتل ،فهذه األهداف عندها
ستحيى ،وأن نفس وجود هذا الشخص
هو بوجود الهدف وشخصيته وهويته
ً قائمة به.
الحقيقية تكون أيضا
ً
لكن عكس هذه القضية ليس صحيحا
بأن يكون الهدف قائم بالشخص.
بل الشخص قائم بالهدف ،لذا
ً وال يزول .وألجل
فإنه يبقى حيا
هذا بقي األنبياء ودعاة الحق
إلى يومنا هذا أحياء ،وذلك ألن
الفضائل واألهداف والكمال الذي
كانوا يسعون لتحقيقه للبشر مع
ً
ً فشيئا
رحيلهم لم يمت ،وشيئا
كانت تتحقق أهدافهم في واقع
العالم وأحداث التاريخ .ومع أن
ً لم تتحقق حتى
تلك األهداف جميعا
في
تشاهدون
ولكنكم
اليوم
العدالة
نداء
أن
العالم
والحرية موجود ومفكري العالم
ينادون بأهداف سامية وهي نفس
أهداف األنبياء حتى ولو لم

يعلموا من هو صاحب تلك األهداف
باألصل.
الشهادة أحييت
 إ
النظا اإلسمامي:

ببركة

ً عينا أن نفتخر بذلك وهو أن
حقا
اإللهية
ّة
السن
وهذه
الشهادة
القتل في سبيل هللا .قد أحييت
ببركة وجود النظام اإلسالمي .في
الماضي الذين أوذوا في سبيل هللا
َ أي
كانوا قلة والبعض لم يلق
أذى في سبيل هللا طول عمره ولم
ً أن يتحمل عبسة واحدة
يكن حاضرا
من الغير في سبيل هللا .فكيف
ليقدم روحه وجوهر وجوده في
سبيل هللا؟ األمة التي تعيش باسم
ً بحقها أن ال
اإلسالم من السيء جدا
تتحمل أي مشكلة في مسيرة تحقيق
الهدف العظيم ،ومن الواضح في
هكذا مجتمع ،أن اإلسالم سيخبو
ً بعد يوم ويصبح عديم األثر.
يوما

في

العوام والخواص
+
لخميني
كلام الإمام ا

هوية الكتاب
اسم الكتاب............:العوام والخواص في كالم اإلمام الخميني+
إعداد ونشر ..................................... :دار الوالية
للثقافة واإلعالم
الطبعة.......................................................:
األولى 9241ه ..ق

شيدائيان
تأليف :حسين
ترجمة :وليد محسن

\

الفصل األول

مفاهيم عامة
مقدمة حول بحث العوام والخواص:

ن الموضوع األساس محل البحث في هذا
إّ
الكتاب؛ هو الوقـوف علـى رأي اإلمـام
الخميني  +في موضوع العوام وال خواص
ودورهمــا فــي المجــاالت السياســية
واالجتماعيــة فــي اإلســالم والثــورة
اإلسالمية .وقبل الولوج

في ب حث هـذا

الموضــوع ،نجــد مــن الضــروري أوالً أن
نتطرق إلى بحث اصطالح العوام والخواص
من جوانبه المختلفة لنتمكن من تعيين
ّاء
مجــال البحــث ،حتــى يتســنى للقــر
الكــرام فهــم المواضــيع وإدراكهــا
بسهولة ووضوح.

ـــــــــــــــــوام
نظريــــــــــــــــــة العـ
02
والخواص.......................................................................................

1ـ العوام والخواص في اللغة واالصطالح

ـة
ـي اللغـ
ـي فـ
ـوام) تعنـ
ـة (عـ
ن كلمـ
إّ
الفارسية الناس األميين أو الذين

لم

يحضوا بنصيب كبير من التعّ
لم ،ويعب ّر
ً بـبعض الكل مات المراد فة
عنها أيضا
لها في المعنى.
أما كلمة (خواص) فتعني الخا صة مـن
ّـــة القـــوم ،وهـــي
النـــاس أو علي
ضد العوام.
ـاس
ـوام) النـ
ـة (العـ
ـي كلمـ
ـا تعنـ
كمـ
البسطاء ،في حين تعني كلمـة (خـواص)
طبقة األشراف واألثرياء.
أما في االصطالح السياسي ،فـإن كلمـة
(العوام) تعنـي الطبقـة الـدنيا مـن
أفــراد المجتمــع؛ فــي حــين تعنــي
(الخواص) مجموعة األفراد ال تي ت سعى
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للتسّ
لط على العوام واستغاللهم لتنفيذ
مآربها وأهدافها السياسية(.)1
0ـ

العوام

والخواص

في

استنباط

المعارف

القرآنية

يتم تقسيم الناس في فهم هم للعلـوم
والمعــارف الدينيــة والقرآنيــة إلــى
ً لــدرجات
طبقتــين أساســيتين تبعــا
إدراكهــم وفهمهــم للمطالــب الدينيــة
العميقــة؛ وهاتــان الطبقتــان همــا
ً
العوام والخواص ،رغم تمايزهما أيضـا
إلى درجات خاصة بهما.
اإلمام الخميني +فـي تفسـيره ل حديث
َ ب ه<(،)2
ن من خوطـب
يع
ْرف القرآَ
>إنما َ
يقول حول إدراك اآليات والفهم العميق
للقــرآن الكــريم> :إن بعــض اآليــات
المتعلقــــة باألحكــــام الظاهريــــة
ـز
ـي ،ص  ،452المركـ
ـا بخشـ
ـي ،آقـ
( )1فرهنـ سياسـ
العلمي اإليراني للمعلومات.
( )2بحار األنوار ،المجلسي ،ج ،42ص  ،442الوفاء،
بيروت.
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والمتعلقة بالنصائح هي آيات يفهم ها
الجميــع ،أمــا اآليــات المتضــمنة( :ال
َ به) أي نفس الرسول
يعرفه إالّ من خوطب
األكرم |؛ أي ال يفهمها حتـى الواسـطة
ً ـ حتى جبرائيـل لـم
أيضا
فهمها!ـ فجبرائيل األمين

يتمكن

من

كان واسـطة

يقرأ الكلمات على الرسول األ كرم |..
ً فهموها بواسـطة النـور
واآلخرون أيضا
الذي انتقل من قلب الرسول| إلى قلوب
خواصه الذين علمه لهم .أ ما مـن هـم
أمثالنا والب شر العـاديون فيع جزون
ً عن فهـم معنـى ( هو مع كم)؛ وأي
حقا
َّة هذه؟<(.)1
معي
واإلمام الحسين × يبـين در جات فهـم
القرآن الكريم بالشكل التالي> :كتاب
بعـة أ شياء ،ع لى
َـل
َّ وج
َز
هللا ع
َّ ع لى أرَ
َّطــــائف
َة والل
َة ،واإلشــــار
العبــــار
َة
َة للعوام ،واإلشار
والحقائق؛ فالعبار
( )1صــحيفة اإلمــام ،ج ،81ص  ،464مؤسســة آثــار
اإلمام.
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للخواص واللطائف لألولياء ،والح قائق
لألنبياء<(.)1
وفيما يتعلق بإدراك األفراد وفهمهـم
لمعاني آيات القرآن الكريم حسب نسبة
فهمهم وإدراكهم ،يقول اإلمام الخميني
:+
>القرآن مائدة إلهية مفروشة لجميـع
الطبقات ،أي مكتوب بلغة تناسب عا مة
ً ،ومكتوب
الناس ،وتناسب الفالسفة أيضا
بلغة العرفاء وبلغة أ هل المعر فة..
فعامــة النــاس يفهمــون منــه أشــياء
كثيرة ،والخواص يفه مون منـه م عاني
ً يفهمون
أعمق منها ،وأخص الخواص أيضا
ً<(.)2
منه المعاني األكثر عمقا
2ـ العوام والخواص في الفقه اإلسالمي

يتكفل الفقه اإلسالمي

بإدارة األمـور

الحياتيــة لسنســان مــن المهــد إلــى
( )1بحار األنوار ،ج ،18ص .42
( )2صحيفة اإلمام ،ج ،42ص  221ـ .228
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والخواص.......................................................................................

اللحد ،ويطلق اصـطالح (الفقيـه) علـى
العلماء الذين يقضون سنوات طويلة من
عمــرهم فــي معرفــة وإدراك األحكــام
اإللهيــة والمباحــث الفقهيــة حتــى
يتمكنوا من تلبية اإلحتياجات الدينية
الضرورية للناس ،وفـي المقا بل يجـب
على األفراد ا لذين ال يمتل كون

قدرة

اســتنباط وإدراك المســائل واألحكــام
الفقهية المتعلقة بحياتهم اليوميـة،
تقليد فتاوى الفقهاء.
اإلمام الحسن العسكري× بعد أن يعـدد
صفات الفقيه ،يصـف مـن يقلّد ف تاوى
الفقهاء بلفظ (العوام) ،فيقول:
ً
صائنا

َ الفقهاء
ن من
من
ْ كاَ
ما َ
> ..فأّ
َلى هواه
ً ع
ً لدينه مخالفا
ْسه ،حافظا
َف
لن
َلْ
ن
لع
ً ألمـــر مـــواله ،ف
مطيعـــا
َـــوام أْ
َّدوه<(.)1
َل
يق

( )1اإلحتجــاج ،الطبرســي ،ج ،4ص  ،251األعلمــي،
بيروت.
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وحسب هذا الحديث الشريف ،تطلق كلمة
(العوام) على األفراد الـذين يجهلـون
المسائل الفقهية والشرعية؛ وبالتالي
يمكن أن نطلق كلمة (الخواص) في مجال
المســائل الفقهيــة علــى العلمــاء
والفقهاء.
2ـ العوام والخواص في التربية الدينية

ــرائض
ــات والفـ
ــب أداء الواجبـ
وحسـ
ـدة
الدينيــة ،ينقســم النــاس إلــى عـ َّ
دي واجباتها
مجموعات ،مجموعة منهم تؤّ
ً؛
دي واجباتها باطنـا
ظاهرا
ً ،وأخرى تؤّ
ّف بعضهم
فيصن

ضمن مجموعـة (العـوام)

ّف البعض اآلخر في مجموعة الخواص:
ويصن
8ـ الصـوم :آيـة هللا الحـاج الميـرزا
جواد الملكي التبر يزي +

في كتا به

ّف
األخالقي والعرفاني (المراقبات) يصـن
الناس حسب صومهم شهر رمضان الم بارك
دة أصناف ،فيقول:
إلى عّ
وكيف كان فمراتب الصوم ثالثة:
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> أ ـ صوم العوام :وهو بترك الطعام
ّره
والشــراب والنســاء علــى مــا قــر
الفقهاء من واجباته ومحرماته.
ب ـ صوم الخواص :وهو تـرك ذلـك مـع
َّ جالله.
حفظ الجوارح من مخالفات هللا جل
ج ـ صوم خواص الخواص :وهو

ترك كـل

ما هو شاغل عن هللا من حالل أو حرام<(.)1
4ـ الصالة :أما بالنسبة للصـالة وهـي
معراج ال مؤمن ومر قاة الوصـول إلـى
الحق تعالى ،فتكمن فيها أسرار ين هل
منهــا كــل مــؤمن بمقــدار معرفتــه
وقابليته.
اإلمــام الخمينــي  +يقــول عــن ســبب
تأليفــه لكتــاب (آداب الصــالة) بعــد
تأليف (أسرار الصالة):
ً
ّنتها بعضـا
ألفت رسالة ضم
«قبل هذا ّ
من أسرار الصالة قدر اإلم كان ،وألن ها
( )1المراقبات في أعمـال ال سنة ،م يرزا
الملكي التبريزي ،ص .845

جواد
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لم تكن تناسب فهم العامة ،فقد رأ يت
أن أجمع بعضها مـع ا لبعض

من اآلداب

القلبية لهذا المعـراج المع نوي فـي
هذه الرسالة»(.)1
وقد ذكر سماحته في مقاطع متعددة من
كتاب (آداب الصـالة) أن سـبب تأليفـه
لهذا الكتاب هو مساعدة ال عوام ع لى
ّــب فيــه
إدراك معــاني الصــالة ،فتجن
الدخول بالمباحث العميقة والدقيقـة،
وذكر أن السبب في ذ لك هـو :أن

هذه

الرســالة قــد كتبــت لتــتالئم مــع ذوق
العامة(.)2
ويقول اإلمام في ب حث أسـرار قـراءة
الصالة:
«وهي كسائر أجزاء الصالة ،لها مراتب
ومقامــات تختلــف حســب مقامــات أهــل

( )1آداب الصالة ،اإلمام الخميني ،ص .4
( )2المصدر السابق ،ص .58
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العبادة والسلوك ،وسن شير ل ها علـى
نحو اإلجمال:
األولــى ،قــراءة العامــة ،وأصــلها
التجويد وتصحيح الصورة..
الثانيــة :قــراءة الخاصــة ،وهــي
استحضار حقائق لطائف الكالم اإللهي في
قوة البر هان أو كمـال

القلب ب قدر
العرفان.)1(»..
2

ـ

العوام

والخواص

في

األخالق

اإلسالمية

(التقوى)

كل شخص ينال درجته من ك مال األخـالق
حسب معرفته الدينية وسعيه في مراقبة
أعماله و سلوكه؛ لهـذا ي صنف األئ مة
المعصومين وعلماء األخالق بعض الفضائل
األخالقيــة حســب المعرفــة الدينيــة
للمتصفين بهذه الفضيلة.

( )1سر الصالة ،اإلمام الخميني ،ص  12ـ .18
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ومن بين الفضـائل األخالق ية إخترنـا
فضــيلة (التقــوى) ،باعتبارهــا أهــم
الفضــائل وأكثرهــا قيمــة ،لنبــين
مراتبها:
في كالم منسوب لسمام الصادق× ،يقسّـم
التقوى إلى ثالث مراتب:
8ـ التقوى باهلل وفي هللا :أي في سبيل هللا
وهلل يبتعد عن كل ما هو لغير هللا؛ وهـذه
درجة أخص الخواص من المؤمنين.
4ـ التقـوى مـن هللا :أي االبتعـاد عـن
الشبهات؛ وهي درجة الخواص من أ فراد
المجتمع اإلسالمي.
3ـ التقـوى مـن جهـنم والعـذاب :أي
ً من جهنم وعذاب
ّمات خوفا
اجتناب المحر
هللا ،وهي درجة العوام(.)1

( )1مصباح الشريعة ،عبد الرزاق الگيالني ،ص ،253
الباب  ،14انتشارات الصدوق.
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ّم شـرح
اإلمام الخميني في كتابه القي
ً ي بين مراتـب ودرجـات
األربعين حديثا
التقوى ،فيقول:
«تقوى العامة عن المحرمات؛ والخاصة
عن المشتهيات ،والزهاد

عن اإلرتبـاط

بالدنيا.)1(»..

وفي تفسيره المختصر آليـة {ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ }( .)2يقــول ســماحته:
ً
ً ,الكبيرة جدا
هذه اآلية الصغيرة لفظا
ً من اإلحت ماالت
في المعنى ،تتضمن عددا
المفيدة التي تحذر المؤمنين ،وسنشير
إلى البعض منها:
ً لمن هـم فـي
8ـ يمكن أن تكون خطابا
أول مراتب اإليمان ,كإيمـان العامـة.
وفي هذا اإلحتمال يكون األمر

بالتقوى

أمر بأول مراتبه ،أي تقـوى العامـة،

ً ،اإلمام الخميني ،ص .426
( )1األربعون حديثا
( )2سورة الحشر ،آية.81 :
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وهو اجتناب مخال فة األح كام اإلله ية
الظاهرية.
ً لمـن وصـل
4ـ يمكن أن تكـون خطابـا
اإليمان إلى قلبه ..وأ مرهم

بالتقوى

هنا يختلف عن اإلحتمال األول ،فالتقوى
في

هذا اإلحت مال لي ست الت قوى

عن

رذائــل األعمــال؛ بــل التقــوى عــن
اإلستعانة بغير هللا ،والتقوى عن عبودية
غير الحق.
ً
3ـ اإلحتمال اآلخـر ،أن تكـون خطابـا
ألصحاب اإليمان من خواص أهل المعرفـة،
المولهين بمقام الربوب ية ،المحبـين
لجمال الجميل ،الذين
ومعرفتهم أن

يرون بقلـوبهم

باطن جم يع الموجـودات

مظهر من مظاهر الحق تعالى ،..وبهـذا
اإلحتمال يكـون األمـر

بالتقوى ل هذه

الطائفة من العشّـاق وال خواص ا لذين
ً عن اآل خرين،
يختلفون كثيرا
بالتقوى

هو أ مر

عن رؤيـة الكثـرة وال شهود
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ّه
المرائي والرائي ،والتقوى عن التوج
ّه
إلى الغير حتى ولو كان بصورة التوج
إلى الحق عن الخلق(.)1
اإلمــام الخمينــي فــي بحثــه فضــيلة
ّف ها بأن ها صـيانة
(الورع) التي يعر
النفس بشكل كامـل ،وآ خر مرتبـة مـن
مراتــب حفــظ الــنفس عــن المعاصــي
والمكروهــات ،يصــنفها إلــى مراتــب
ودرجات ،فيقول:
مة االجتناب عـن الك بائر،
«ورع العاّ
عن المشـتهيات

وورع الخاصة االجتناب

ً من الوقوع في المحرمات»(.)2
خوفا
2ـ

العوام

والخواص

في

مسائل

اإلسالم

السياسية

ن بحــث معرفــة العــوام والخــواص
إّ
وتحليل أفكـارهم ودور هم فـي م سائل
اإلسالم السياسية ،يعتبر مـن المبا حث
( )1صحيفة اإلمام ،ص  583و 585و.582
ً ,ص .223
( )2األربعون حديثا
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ّق
ّ الت طر
الدقيقة والمهمـة ال تي قـل
إليها حتى اآلن.
ومعيارنا في هذا البحث هو الم سائل
السياسية العامة لسسالم من وجهة ن ظر
اإلمام الخميني  ،+والتي تشمل محاربة
الظلــم ،والســعي لتشــكيل الحكومــة
اإلسالمية وتحقيق أهـدافها ،واإلهتمـام
ببحـــث جامعيـــة اإلســـالم والمباحـــث
السياسية للثورة اإلسالمية.
ـيع
ـين المواضـ
ـي بـ
ـارق األساسـ
ن الفـ
إّ
القادمة والبحوث السابقة هو في كـون
أن المعيار األساسي فـي تعريـف ون قد
آراء وأفكار العوام وال خواص؛ يكمـن
في بصيرة األفراد وم عرفتهم الصـحيحة
فــي األمــور السياســية لسســالم؛ ولــيس
بمقدار ما يحملونه من شهادات علم ية
وعلــوم حديثــة ،أو ســيرتهم العمليــة
واألخالقية ونظرياتهم الشخصية.
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ً ال يحملون
إذ ربما نجد أفرادا
ً
كبيرا

ً
شيئا

من العلـم والع لوم الدينيـة

واالختصاصـــات العلميـــة والمعرفـــة
الدينية الكاملة ،لكنهم يعتبرون ضمن
الخواص في م جال المسـائل السياسـية
لسســالم والثــورة اإلســالمية .وبتعبيــر
جــامع وعلمــي يمكــن القــول أن نســبة
العوام والخواص في المعارف الدينية،
والعوام والخـواص فـي مسـائل اإلسـالم
السياسية هي نسـبة عمـوم وخصـوص

من

وجه.
ّم به في هذا البحـث،
إن القدر المسل
أن األفراد الـذين يتمك نون

من ن يل

درجة الخواص في المعارف الدينية وفي
ً ،يتركـون
مسائل اإلسالم السياسية أيضا
ً في المجتمع اإلسالمي ،بل
ً عظيما
تأثيرا
تولي مهمة قيادة الخواص في
ّ
يستطيعون
المجتمع ،أو تربيتهم في ظل أفكـارهم
وكماالتهم المتعالية.
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فاإلمام الخمينـي  +تم كن

في فتـرة

عمره المبارك من نيل المراتب العليا
فــي العلــم وتهــذيب الــنفس ،وتمكــن
بالسير والسلوك والريا ضات الشـرعية
من بلوغ الدرجات العليا في الم عارف
الدينية وترقي قمم العر فان اإل سالمي
ّن في م جال السياسـة مـن
األصيل ،وتمك
حمــل رايــة الثــورة ومحاربــة الظلــم
واالستبداد ،وفي فترة النضال والثورة
ّا أدى إ لى
إهتم بتربية خواص الحق مم
نهضة الماليين مـن ال ناس الفـدائيين
الملتزمين

في جميـع مجـاالت ال ثورة

والجمهورية اإلسالمية.
وما ن هدف إليـه

في

هذا الك تاب،

تحليل ومعرفة فكر العـوام والخـواص،
ـائل
ـي المسـ
ـم فـ
ـو دورهـ
ـا هـ
ـان مـ
وبيـ
السياسية لسسالم والثورة اإلسالمية مـن
وجهة نظر اإلمام الخميني .+
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2ـ تاريخ ظهور فكر العوام والخواص ودورهم
في المسائل السياسية

ظهــر التفــاوت والتقابــل فــي فكــر
العوام وال خواص ودور هم فـي م سائل
اإلسالم السياسية بأشكال متعـددة وفـي
فترات مختلفة من تاريخ اإل سالم .و قد
تحدث اإلمام الخميني  +عن كيفية ظهور
فكر العوام والخواص في تاريخ اإلسـالم
السياسي وعن دورهم في مناهضة الظلم،
فقال:
ـر
ـى اآلن ،ظهـ
ـالم وحتـ
ـدر اإلسـ
ـذ صـ
«منـ
منهجان وخطان :األول خط األفراد الذين
يطلبون الدعة والراحـة ،ف كان همهـم
الوحيد الحصول ع لى لق مة لألكـل ثـم
الخلود إلى النوم والراحة ،ومن كـان
ً يضيف معها عبادة هللا ،ل كن
منهم مسلما
المهم عندهم والمقدم على جميع األمور
هو الدعة والراحة.
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وكان مثل هؤالء األفراد موجـودون فـي
صــدر اإلســالم ،فعنــدما عــزم اإلمــام
الحســين× االســتعداد لســفره العظــيم،
نصحه البعض ,ما الداعي لهذا ال سفر،
فأنت في أمـان ه نا ،يمك نك البقـاء
واألكل والنوم وطلب الراحـة ،حتـى إن
بعضهم كان يشكل عليه ما الداعي إ لى
دة قليلة من األفـراد هـذه
أن تواجه عّ
القوة العظيمة ،وقد كـان

هذا ال خط

ّ التاريخ وما زال ح تى
ً على مر
موجودا
اآلن.
وقد شاهدنا مثـل

هؤالء األ فراد فـي

دمون
بداية النهضة اإلسالمية ،كانوا يقّ
الدعة والراحة ع لى

كل شـيء ،وكـان

الواجــب عنــدهم يقتصــر علــى الصــالة
والصيام والجلوس في المنـزل لقـراءة
األذكار واألدعية ..كان هذا الخط األول
ّل مجموعة من األ فراد تقت صر
الذي يمث
آمالهم على قضاء هذه األيام القلي لة

ـــــــــــــــــوام
نظريــــــــــــــــــة العـ
22
والخواص.......................................................................................

من حياتهم في طلب الرا حة والع بادة
في المنزل .و كانوا يخت صرون اإلسـالم
بالعبــادات فقــط ،كالصــالة والصــيام
وغيرها؛ بل كثير منهم لم يكن يمت لك
ّمه
ً عن اإلسالم ،ولم يكن يقي
ً صحيحا
فهما
حــق قــدره ،وإنمــا يفكــرون فقــط
باالسترخاء في المنزل وطـرح اإلشـكاالت
على اآلخرين.
ــاء
ــم األنبيـ
ــرى هـ
ــة األخـ
المجموعـ
ّلـون
واألولياء العظام ،حيث كانوا يمث
ً آ خر ،قضـوا جميـع
مدرسة أخرى وخطـا
أعمارهم في محاربة الظلم والفساد في
ّ لع ع لى
مختلف بقاع العالم .ومـن اط
ّح
تاريخ األنبياء وتاريخ اإلسالم ،وتصـف
سيرة الرسول األكرم| واألئمـة األطهـار
نهم قد خاضـوا
وأصحاب رسول هللا| ،يرى أّ
رحى الحرب والجهاد منذ بداية ظهورهم
وحتى بلوغهم ،فالر سول | منـذ حملـه
رسالة اإلسالم وحتى وصـوله إلـى

فرا
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الموت أو الشهادة قد قضى كـل حيا ته
في الجهاد فـي سـبيل هللا والـدفاع
أحكام هللا ،وهكذا

عن

كان األ مر بالنسـبة

لسيرة أميرالمؤمنين× وسيرة األئمة ^،
وبالطبع كان أبرزهم في

هذا المجـال

سيد الشـهداء اإل مام الح سين× .ف لو
كانت رؤية سـيد الشـهداء× م ثل بعـض
ّن يرون بقاءه إلـى
معاصريه ،مم

جوار

رســول هللا| واالكتفــاء بالعبــادة ،لمــا
حدثت واقعة كربالء ،والقتصر األمر ع لى
الدعــة وطلــب الراحــة واالنــزواء عــن
المجتمع واالكتفاء با لدعاء والـذكر،
ولكان الوضع بشكل آخر.
ـل
ـادنون أهـ
ـا ^ يهـ
ـان أئمتنـ
ـو كـ
فلـ
الظلــم والطغيــان ،لحضــوا بــاإلحترام
والمنزلــة العظيمــة عنــدهم ،إذ كــان
الخلفاء مستعدين لمنحهم ما يبتغـون
من اإلحترام والمنزلة مقابـل تخلّيهم
عن دعوتهم ..فلو كان هذا فكر األئمة^
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ً لمقارعــة
لمــا أصــبح مــذهبهم مــذهبا
الظلم على مدى التاريخ.
هناك منهجان ظهرا منذ بداية الخلـق
ومــازاال حتــى اآلن؛ األول هــو التمســك
باإلسالم والوقوف ضد الظ لم والطغيـان
وديكتاتوريـــة القـــوى الشـــيطانية؛
والثاني هو المهادنة والرضوخ»(.)1
طرح المسألة من قبل اإلمام:

إن الموج الع ظيم لل ثورة اإل سالمية
والقيــادة الحكيمــة النبويــة لسمــام
الخميني  ،+ودور الشعب اإليرانـي
النضال والجهاد ،قـد

في

ترك ردود ف عل

مختلفة من قبل بعض األفراد واألحـزاب.
بعضـــهم أدرك بدقـــة هـــذه الظـــروف
السياسية ف سار مـع التيـار العظـيم
للثورة اإلسالمية؛ وا لبعض اآل خر فضـل
السكوت؛ في حـين اتخـذ الـبعض مو قف
المعارضة والعداء.

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،82ص .548 ،542 ،588
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ّـح
ـي  +يوض
ـام الخمينـ
ـان اإلمـ
ـد كـ
وقـ
للطــالب الشــباب ،وجــود نهجــين مــن
التفكير بين رجال الدين في الحـوزات
الدينيــة؛ أحــدهما نهــج العلمــاء
المتــدينين الملتــزمين والمجاهــدين،
واآلخــر نهــج الجمــود والتحجــر وفصــل
الدين عن السياسة؛ وبينما كان

يذكر

األحداث المتعاقبـة للثـورة اإلسـالمية
هال أو
والمواقف التي اتخذها بعض الجّ
المعارضين ،طرح على المحققين السؤال
التالي:
ـاس
ـين بلبـ
ـان المتلبسـ
ـاألمس كـ
« ..بـ
الدين يدعون ـ بال إدراك ـ إ لى فصـل
ّ مون محار بة
الدين عن السياسة ،ويحر
الشاه؛ وهم اليوم يتهمون المسـؤولين
فــي النظــام اإلســالمي بــالتحول إلــى
الشيوعية! فباألمس كانوا يعتبرون بيع
الخمــر والفســاد والفحشــاء والفســق
وحكومة الظالمين ،مفيدة لظهور اإلمام
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الحجة ـ أرواحنا فداه ـ وال يوم

ما

ً للشرع يحدث بدون
أن يروا عمالً مخالفا
رغبة المسؤولين في إحدى نقاط البالد،
حتى يصرخوا (وا إسالماه).
دعون بأنهم مـن أهـل
وباألمس كان المّ
ّمــون النضــال ضــد الظلــم،
العلــم يحر
وسعوا ب كل ج هدهم فـي خضـم مقار عة
الديكتاتورية إلى تبديل اضراب النصف
من شعبان لفائدة نظام الشاه؛ ل كنهم
اليوم أصبحوا ثوريون أكثر مـن

قادة

الثورة اإل سالمية! والوالئ يون بـاألمس
ممن أذلوا اإلسالم والمسلمين بسـكوتهم
ّرهم ،وتخلوا من الناحية العملية
وتحج
عن مناصرة النبي وأهـل بيـت العصـمة
والطهــارة ،ولــم يكــن شــعار الواليــة
بالنســبة لهــم ســوى مــادة لالرتــزاق
يـدعون
والكسب ،لكنهم أصبحوا اليـوم ّ
أنهــم مؤسســوا الواليــة ووارثوهــا،
ويتحسرون على الوالية في عهد ال شاه!
ً من هم الـذين أصـدروا اإلتهامـات
حقا
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بالوالء ألمريكا ورو سيا وذوي األفكـار
اللقيطــة ،واالتهــام باإلفتــاء بحّ
ليــة
الحرام وحرمة الحالل ،واالت هام بقتـل
الحوامل وحّ
لية الق مار والموسـيقى؟!
ّــن ال مــذهب وال ديــن لهــم أو مــن
مم
ّسين بالدين المتحجـرين عـديمي
المتلب
المشاعر؟
ّحوا بحر مة محاربـة
ومن هم الذين صر
أعداء هللا ،واستهزؤا بثقا فة الشـهادة
والشهداء ،والطعن والتشكيك بمشروعية
النظام؟ هل هو عمل (العوام) أم ع مل
(الخواص)؟»(.)1
كانت هذه ال مرة األولـى التـي طـرح
فيهـــا اإلمـــام الخمينـــي  +اصـــطالح
(العوام) و(الخواص) في األدب السياسي
َ مــن خاللــه
ّــز
للثــورة اإلســالمية ،حف
العلماء والمفكـرين والحري صين علـى
الثورة اإلسالمية إلى البحث والتحق يق
في نهج تفكيـرهم وتـاريخهم وعملهـم.

( )1صحيفة اإلمام ،ج  ،48ص .418
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وبعد طرح هذا السؤال من قبـل اإلمـام
عــام (8811م)؛ جــدد قائــد الثــورة
اإلسالمية آية هللا السيد الخامنئي= (سنة
ــث
ــؤال للبحـ
ــذا السـ
ــرح هـ
8886م) طـ
والتحقيق(*).
منهج التحقيق وجمع المعلومات:

ً فـي
ن أكثر مناهج التحقيـق شـيوعا
إّ
مؤلفات وأف كار اإلمـام للو صول إلـى
ّ
رأيه في موضوع معين ،هو منهج الب حث
فــي االصــطالحات والمطالــب الصــريحة
المرتبطة بذلك الموضـوع ،بح يث

يتم

جمع المطالب المرتبة مباشرة بموضـوع
معين ،ثم توضع ل ها عنـاوين مناسـبة

(*) في سنة 8886م زار قائد الثورة اإلسالمية مركز
تدريب الفيلق ( 42محمد رسول هللا|) وطرح أمام جميع
ـوام
ـوع العـ
ـل موضـ
ـديث مفصـ
ـي حـ
ـق فـ
ـادة الفيلـ
قـ
والخواص ،ثم نشر هـذا الحـديث من ق بل وسـائل
اإلعالم بعد سنة مـن إلقائـه ،ممـا فتح الم جال
لتأليف مقاالت وكتب عديدة حول هذا الموضوع.
وقد صـدر عـن دار الوال ية ترجمـة لدراسـة حـول
الموضــوع قــام بكتابتهــا ســماحة حجــة اإلســالم
والمسلمين أحمد خاتمي.
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مع السـير

ّف فـي فصـول تتناسـب
وتصن
المنطقي للبحث.

وباالستفادة من هذا المنهج فـي جمـع
المعلومات تم إنجاز عدد مـن البحـوث
من قبل مؤس سة آ ثار اإلمـام ،منهـا:
األمر بالمعروف والنهـي

عن المنكـر،

المرأة في فكر اإلمام الخمي ني ،حـرس
الثورة من وجهة نظر اإلمام و ...ك ما
صدرت بعض المؤلفات من قبل مؤسسة حرس
الثــورة للتحقيقــات اإلســالمية ،مثــل:
أمريكا من وجهة نظر اإلمام ،األيام من
وجهة نظر اإلمام ،والحر ية مـن وج هة
نظر اإلمام و...
أمــا بالنســبة للمواضــيع العامــة
والكلية التي لـم تـرد فيهـا مطالـب
صريحة ووا ضحة ،أو وردت حول ها ب عض
العناوين الخاصة القليلة،

فال يمكـن

إتباع نفس منهج البحث السابق للوصول
إلى أفكار اإلمام وآرائه حول ها؛

بل
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ينبغي االستفادة من الخ صائص العا مة
التي طرحها اإلمام حول تلك المواضيع،
ثم نقوم باستخراج االصطالحات األساسـية
المرتبطة بالموضـوع ح تى نـتمكن مـن
تنظيم المطالب التي تتطابق وتت شابه
من الناحية المفهومية أو المصـداقية
ّــا
مــع العنــوان العــام والكلــي ،مم
ّف على آراء اإلمـام
يساعدنا على التعر
حول الموضوع مورد البحث والتحقيق.
مثالً :في سـنتي (8812م و8811م) أشـار
اإلمام في بعض أحاديثه إلـى الخ صائص
العامة لسسالم المحمدي األصيل واإلسـالم
األمريكي؛ فقام قسم التحقيق في مؤسسة
مؤلفـات
ّ
آثار اإلمام إلى مراجعة جميع
اإلمام وخطبه من سنة (8864م إلـى سـنة
8818م) ،وباالستفادة من أسلوب إنتـزاع
المفهوم ،أو تعيـين الم صداق ع مدوا
إلى تهيئة وتنظيم مجموعة كب يرة

من

المواضــيع حــول اإلســالم األصــيل حســب
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الخصائص العامة التي طرحها اإلمام ،+
ً
دمة هذا الكتاب تو ضيحا
وقد تضم
ّنت مقّ
لمنهج التحقيق ،فجاء فيها:
بما أن اإلمام قد ا ستفاد

من

هذين

االصطالحين في السنين األخيرة من عمره،
لــذا يســتفاد مــن الخصــائص األساســية
والعامة التي طرحها سماحته حول هـذا
الموضوع في خطابه األخير ،للبحـث عـن
خصــائص هــذين االصــطالحين فــي جميــع
مؤلفاته وخطبه ،وذلك لنصل بوضوح إلى
ّ
رأيه في الموضوع(.)1
وقد ا ستفدنا

من هـذا ال منهج فـي

التحقيــق وجمــع المعلومــات لتنظــيم
مطالــب موضــوع العــوام والخــواص؛ ألن
موضوع العوام والخـواص

في الم سائل

السياسية لسسالم والثورة اإلسالمية مـن
وجهة نظر اإلمام الخميني  ،+هو موضوع

( )1إسالم ناب در كالم وپيام إمـام خمينـي ،ص .6
(مقدمة الكتاب).
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ّـي لمـا يت ضمنه مـن عنـاوين
عام وكل
ً لــبعض الخصــائص التــي
كثيــرة؛ نظــرا
دمـة
طرحها اإلمام في مقّ

سؤاله الـذي

طرحه في بيانه عن رجال الـدين (سـنة
ّ مراجعـة
8811م) .وفي هـذا البحـث تـم
مؤلفات اإلمام وخطبه الستخراج الخصائص
ّ
العامة للموضـوع ،ثـم قم نا بت صنيف
دمــة ســؤال
المواضــيع التــي تبــي
ّن مقّ
اإلمــام ،وتنظيمهــا بــالمنهج النقلــي
التحليلي،

ثم أ شرنا إ لى المطا لب

التي طرحها اإلمـام

حول جهـاد ر جال

الدين ونضالهم في األحداث التي وق عت
على مدى القرن األخير ،بما يتناسب مع
موضوع البحث.
كما استفدنا في كتابة مواضيع البحث
وانتخــاب العنــاوين المناســبة مــن
المطالب المهمة التي جاءت في الخطاب
الجامع لقائد ال ثورة اإلسـالمية

حول

موضوع العوام والخواص ،إذ فـتح هـذا
ً واسـعة ،أ مام
الخطاب الم هم أفا قا
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والمؤلفين للوصول إلى جواب
ّ
المحققين
سؤال اإلمام ،الذي طرحه سماحته وب قي
مسكوت عنه إلـى اآلن ،لي كون تف سيره
ً ألف كاره +
وتحليله مطاب قا
الموضوع.

في

هذا

الفصل الثاني

خواص الحق
تعريف:

هنــاك تعريــف دقيــق ومحــدد لــبعض
الكلمات واال صطالحات السياسـية ال تي
مؤلفـات اإلمـام الخمينـي ،+
ّ
جاءت في
لكن هناك بعض العناوين واالصطالحات لم
يوضع لها تعريف دقيق ،يم كن أن ن ضع
مؤلفات اإلمام
ّ
ذلك من خالل مراجعة

في

المواضيع المختل فة وباال ستفادة

من

االنتزاع الموضوعي أو المفهومي لـبعض
التراكيــب واألوصــاف .ومــن بــين هــذه
االصــطالحات اصــطالح (خــواص الحــق) فــي
المسائل السياسية واالجتماعية للثورة
اإلسالمية ،التي لم يطرح لها اإلمام أي
تعريف دقيق من الناح ية اللغويـة أو
االصطالحية؛ لكن ومن خالل االستفادة

من
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منهج جديد

في درا سة كل مات اإلمـام

وأحاديثــه ،وتحليــل بعــض االصــطالحات
والعبـــارات والتراكيـــب األدبيـــة
والسياسية التي استعملها اإلمام  +في
ً
ّـن تحملـوا دائ ما
وصف بعض األفراد مم
المصاعب الكبيرة التي واجهت ال ثورة
اإلسالمية في جميع المجاالت؛ يمكن و ضع
تعريف دقيق الصطالح (خواص) الحق.
من االصطالحات التي يمكن أن تسـاعدنا
في وضع تعريف لخـواص الحـق

في ف كر

اإلمـــام ،هـــي( :رجـــال البشـــرية
الشــجعان)(( ،)1البحــر المــتالطم مــن
الرجــال المتعهــدين)(( ،)2المجموعــة
المليونية الواعية من أب ناء الشـعب
المشــاركة فــي جميــع المجــاالت)(،)3
(العمـود الراسـخ القـوي للثـورة)(،)4
()1
()2
()3
()4

صحيفة اإلمام ،ج ،42ص .324
نفس المصدر ،ج ،85ص .38
نفس المصدر ،ج ،48ص .282
نفس المصدر ،ج ،42ص .333
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(الشخصيات التي خلقت هذه الملحمة)(،)1
(قامــت الجمهوريــة اإلســالمية ببركــة
ـذين أسسـوا مدرسـة
ـحياتهم)(( ،)2الـ
تضـ
العشق والشهادة)(( ،)3ا لذين رووا

من

كــوثر عاشــوراء والمنتظــرون وراثــة
الصالحين)(.)4
وبالطبع فإن خواص الحـق فـي الفكـر
دة درجات
السياسي لسمام يصن
ّفون إلى عّ
وطبقات ،منهم:
ـن
ـة مـ
ـات المختلفـ
ـع الطبقـ
أوالً :جميـ
أبناء الشعب الذين شاركوا فـي جم يع
مراحل وظروف الثورة اإلسالمية ،ووقفوا
إلى جانب قائدهم في جميـع الميـادين
ّحوا في سبيل ذلك بالغالي
والظروف ،وض
والنفيس.

()1
()2
()3
()4

نفس
نفس
نفس
نفس

المصدر،
المصدر،
المصدر،
المصدر،

ج ،48ص .282
ص .284
ج ،42ص .338
ص .381
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ـين
ـاء والمثقفـ
ـة العلمـ
ً :طبقـ
ثانيـا
اإلسالميين المتعهدين ،ا لذين أدركـوا
ّــدة للثــورة،
بدقــة ,الظــروف المعق
فعمــدوا إلــى تنــوير أفكــار الشــعب
وتوعيتهم لتنفيذ أوامر وتوصيات قائد
الثورة اإلسالمية.
ً :طبقة رجال الدين المتع هدين
ثالثا
الــذين يعتبــرون حملــة مشــعل هدايــة
المجتمـــع ،والقـــادة السياســـيين
والمعنويين للثورة ،وحملـة الر سالة
اإللهيــة؛ بــل يمكــن القــول أن أغلــب
كلمات اإلمام

حول

خواص الحـق كا نت

تشير إلى هذه الطبقة.
يقــول قائــد الثــورة اإلســالمية فــي
تعريفه لخواص الحق:
ن األفراد ا لذين يعم لون عـن فكـر
إّ
وفهم ووعي وإتخاذ القرارات المناسبة
لهذا الع مل ،ينتخ بون

ً
ة طري قا
عادً

ً ثم يسيرون في هـذا الطريـق..،
معينا
أي أنهم ال يقيمون بع مل ،وال يت خذون
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ً معينا
موقفا
ً ،وال ينتخبون طريقهم إالّ
ـا
ـون مـ
ـم يفهمـ
ـل ،فهـ
ـر وتحليـ
ـن فكـ
عـ
ـذا
ـوء هـ
ـى ضـ
ـررون علـ
ـم يقـ
ـدون ثـ
يريـ
الفهم ...فمن يتحّ
لى بهذه الصفات؟ هل
هم طبقة خاصة؟ كال ،في محـيط ال خواص
دث عنــه ،يوجــد أفــراد
الــذي نتحــّ
متعّ
لمون ،كما يوجد بينهم أفراد غ ير
متعّ
ّهم ضـمن طبقـة الخـواص،
لمين ،لكن
الذين يدركون ماذا يفعلون ،ويعملـون
بعد تشخيص واتخاذ القـرار المناسـب،
حتى لو لم يتعّ
لموا ،ولم يذهبوا إ لى
مدرسة ،ولم يحصلوا على شهادة ،لكنهم
يدركون ويفهمون األمر(.)1
الخصائص:

ن المؤمنين الذين يمتلكون المعرفة
إّ
الدينية والسياسية وااللتزام المختلط
بالغيرة الدينية ،يتمتعون بالح صانة

( )1گزيــده أخبــار (منتخــب األخبــار) ،اإلدارة
السياسية لممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة،
رقم  ،688ص  6و.8886/1/81 ,2
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الالزمة للدفاع عن قيم اإلسالم العليا.
فهــم ال يتحملــون االضــطرابات والبــدع
السياســية واالجتماعيــة فــي المجتمــع
ً بالمسـؤولية
اإلسالمي ،ويشعرون دائ ما
لمحاربة الظلم وتحقيق حاكمية اإلسـالم
األصــيل ،إذ أن مهمــتهم فــي اســتمرار
رسالة األنبياء قد تبلورت في أذهانهم
وأفكارهم النابذة للكفر والطغيان.
فهم بتشخيصهم (الصحيح) من (السقيم)
و(النقي) من (الشائب) فـي المعـادالت
ّدة ،تمكنـوا
السياسية والدولية المعق
من إحباط مؤامرات األعداء وعمالهم في
ن لمثل هؤالء األفراد في ف كر
البالد .إّ
اإلمام الخميني  +خصائص وصفات معينة،
سنشير إلى أهمها:
8ـ القدرة على تحليل األحداث

ن القــدرة علــى التحليــل الــدقيق
إّ
والواعي لألحداث والم سائل السياسـية
اليوميــة ،والتحليــل الصــحيح لجميــع
األحــداث والوقــائع المهمــة ،تســاعد
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أصــحابها علــى الــتخّ
لص مــن الشــبهات
ّبهــا؛ لــذا فــإن األفــراد الــذين
وتجن
يتتبعــون األحــداث بدقــة وبصــيرة ،ال
ً في فخ الشبهات.
يقعون أبدا
اإلمــام الصــادق× يقــول> :العــالم
بزمانه ال تهجم عليه اللوابس<(.)1
فــبعض األفــراد يمتلكــون المعرفــة
الكاملة باألحداث والظروف السيا سية،
ّـدة ال تي تمـر
ويدركون الظروف المعق
ّ
بالمجتمع نتي جة للت حوالت السياسـية
ّنهم من الوقوع
ّا يحص
المختلفة ،مم

في

الخطأ والضالل.
دث
اإلمام الخمي ني  +يتحـّ

عن

قدرة

أمهات الشهداء على التحليل ورؤ يتهن
الصحيحة لأل حداث

في ف ترة الثـورة،

فيقول:

( )1أصول الكافي ،الكليني ،ج ،8ص .42
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ن إحدى هذه األمهات وقفت فـي جنـة
>إّ
ن شـجرة الحر ية
الزهراء( ،)1وقالـت :إّ
تحتاج إلى السقي ،وقـد

سقاها ولـدي

بدمه؛ فنحن لدينا مثـل

هذه األمهـات

الشجاعات<(.)2
>األمهات اللواتي كان لـديهن أرب عة
أوالد ،استشــهد ثالثــة مــنهم ،ومــازلن
ً
يطلبن إرسال الرابع ليسشهد أيضا

في

سبيل هللا<(.)3
ـورة
ـاكل الثـ
ـحيح لمشـ
ـم الصـ
ن الفهـ
إّ
والمصاعب التي تواجه ها وتأثيرات ها
على المجتمع ،يعتبـر مـن أهـم

صفات

ً لل شك
خواص الحق حتى ال يتعرضوا أبدا

( )1مقبرة خارج مدينة طهران ،ت ضم الكث ير من
شهداء الثـورة وال حرب والكثيـر من الشخصـيات
البارزة كالشهيد بهشتي ورجائي ...وعلـى رأ سهم
مؤسّس الثورة اإلسالمية في إيران اإل مام الخمينـي
.+
( )2صحيفة نور ،ج ،4ص .421
( )3صحيفة اإلمام ،ج ،6ص .448
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والترديد في تحق يق األهـداف العل يا
للثورة اإلسالمية.
يقول أحد المسؤولين في مذكراته:
>قبــل شــهر أو شــهرين مــن انتصــار
الثورة ،ذهب أحد األصـدقاء إ لى قـم،
ونقل لي :في تلك األيـام

كان النـاس

يتهيئون لفتح محالتهم بعد أن انتهـوا
من إضراب لفترة طويلـة ،فرأ يت ر جالً
كبير السن يفـتح محلـه ،و كان ممـتألً
ً
ّن ألن محله كان مغل قا
بالبطيخ المتعف
لفترة طويلة كسائر الناس .فنظرت إلى
مالمح وج هه وحال ته ال تي تـدل ع لى
الفقر ،بعد أن تلف جميع ما لديه مـن
البطيخ؛ فخطـر فـي ذهنـي أن أسـاعده
ببعض المال فخشيت أن يكون ذلك إهانة
له ،فقررت أن أشـتري م نه

ً
عددا

من

البطيخ لمساعدته ،فدخلت المحل وقلت:
بكم سعر هذا البطيخ؟
زن لي بطيختين.
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ّ قائالً:
فنظر لي الرجل الكبير ،وتبسم
نحن ال نبيع الخميني!
فانظروا إ لى

عزة ا لنفس ،واألخـالق

وهذا الوعي<(.)1
ً مثل هـذا ال منهج
لقد شاهدنا كثيرا
التحليلي الصحيح الم صحوب بالب صيرة
في األحداث والوقـائع المهمّة ،طيلـة
فتــرة ملحمــة الســنوات الثمــان مــن
دس.
الدفاع المقّ
وعن الم شاركة الفعالـة والحماسـية
لمختلــف طبقــات المجتمــع فــي جبهــات
القتال ،يقول اإلمام الخميني:
ً لهذا األمر فـي
>لعلنا لن نجد نظيرا
كل بقاع العالم وال على مدى التـاريخ
أن تشــترك جميــع طبقــات الشــعب فــي

( )1جريدة اطالعات422/1/82 ،م ،ص ( 84حـديث ميـر
حســين موســوي فــي مؤسســة الدراســات الدينيــة
واالقتصادية).
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القتال من األطفال ،والشباب والنسـاء
ً<(.)1
والعجائز ،والمتزوجين حديثا
>وفي كثير من األحيان يتعجب اإلنسـان
عندما يرى وضع هؤالء الناس و قد ف قد
أحدهم إبنه الشاب ،لكنه مازال يقول،
عندي

شاب آ خر أر سله فـي

وعندي طفل سيكبر إن

سبيل هللا،

شاء هللا ويستشـهد

في سبيل هللا<(.)2
ن القــدرة علــى تحليــل األحــداث
إّ
دي إلى تو ضيح الح قائق
والوقائع ،تؤّ
السياسية االجتماعية لهـؤالء الخـواص.
فمعظم الشعب اإليراني،

ّـن
قد تمك

حربه ضد االستعمار ال عالمي

في

من ف هم

مــؤامرات األعــداء ومــا يبتغونــه مــن
حصارهم االقتصادي؛ إذ يشير اإلمام إلى
أحد هذه المناهج التحليليـة للـتخّ
لص
مــن الســيطرة االقتصــادية لألعــداء،
فيقول:

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،82ص .462
( )2المصدر السابق ،ج ،42ص .286
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>باألمس نقل لنا أن الشخص الفالني من
أهل منطقة لم يصلها شيء من الثقا فة
والعلم ،يقول سـنزرع

هذه األر

حتـى

نتحرر من أسر أمريكا وقيودها<(.)1
وحول البصيرة والرؤية القائمة علـى
التحليــل الصــحيح فــي فتــرة الــدفاع
المقدس ،قال القائد الخامنئي =:
>لعل مع ظم المجا هدين

لم ي قرؤوا

صفحات قليلة من الكتب السياسية ،كما
أن الفالحين في مدي نة (م شكين

شهر)

الذين كانوا يقولون لي :ل قد زرع نا
القمح في أرضنا وجئنا للم شاركة

في

ـرب ،كّ
ـل
ـن أهـ
ـوا مـ
ـم يكونـ
ـم لـ
لهـ
الحـ
الكتاب والدرس والقلم ،ولـم يكونـوا
من نيري الفكر ،لكنهم كـانوا واعـين
ونيــري الفكــر بــالمعنى الحقيقــي

( )1المصدر السابق ،ج ،85ص .232
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ً لماذا
للكلمة ،إذ كانوا يدركون جيدا
عليهم تقديم مثل هذه التضحيات<(.)1
وقد شاهدنا الكثير من هذه الن ماذج
دس ،حيث
في فترة الثورة والدفاع المقّ
تربى عدد هائل من أبناء ال شعب ع لى
البصيرة والتحليل الصحيح لألحداث فـي
السير التكاملي للثورة اإلسالمية.
4ـ الوعي السياسي

لقد وضع الحاقدون من أعـداء اإلسـالم
ّدة طويلـة األ مد لمواج هة
سياسات معق
ظاهرة انتشار اإلسالم في مختلـف بقـاع
العالم ،والحيلولة دون استقرار نظام
الجمهورية اإلسالمية ،وألجل هذا الهـدف
استفادوا على مر الزمان مـن أسـاليب
مختلفة لتنفيذ هـذه السيا سات؛

لذا

يســعى المؤمنــون الخــواص بــوعيهم

( )1در مكتب جمعة (في مدرسة صالة الجمعة) ،ج ،4ص
.311
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السياسي ودرايتهم إلى إبطال مخططـات
األعداء ومؤامراتهم.
ٌس
َـي
الرسول األكرم| يقول> :المـؤمن ك
َذر<(.)1
َطن ح
ف
واإلمام علي× ،يقـول > :من

َ ع َن
نام
ْ

ٌه أنبهته المكايد<(.)2
عدو
فمنذ قيـام ال ثورة اإلسـالمية وحتـى
بذكائهم وو عيهم

ّن ال خواص
اآلن ،تمك
السياسي وبعد نظرهم من إح باط كا فة
الخطط االسـتراتيجية لأل عداء للقضـاء
على هذه الثورة.
واإلمام الخميني قـد أ كد

في أكثـر

خطبه وبياناته السيا سية أن مشـاركة
الشــعب وتضــحياته فــي جميــع الظــروف
ّدة للثورة والحـرب ،وم شاركتهم
المعق
فــي كافــة المظــاهرات واالنتخابــات
المختلفــة التــي أقيمــت فــي نظــام

( )1بحار األنوار ،ج ،66ص  ،322ح.22
( )2غرر الحكم ،آمدي ،ج ،5ص .322
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الجمهورية اإلسالمية ،ل هو دل يل علـى
ذكاء هذا الشعب ووعيه السياسي ،وأهم
العوامل التي أدت إلى تحقيق االنتصار
ورفعة هذا الشعب وسموه

في المحا فل

الدولية ،فاإلمام يقول:
ن وعي الشعب في الظـروف الراهنـة
>إّ
يعــد أحــد عوامــل انتصــارهم علــى
الباطل<(.)1
ومن الصـفات التـي تـدل علـى ذكـاء
المؤمنين الملتزمين ووعيهم السياسي،
هو م عرفتهم بمختلـف جوانـب األحكـام
اإلســالمية ،وإطالعهــم علــى األســاليب
ّدة إلدارة المجتمع اإلسالمي وغيـر
المعق
اإلسالمي ،وقـدرتهم ع لى طـرح الحلـول
المناسبة المعقولة والممكنة لت جاوز
المعضـــالت السياســـية والثقافيـــة
واالجتماعية في المجتمع .فاإلمام يقول
بهذا الصدد:

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،48ص .433
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ـذكاء
ـع بالـ
ـد أن يتمتـ
ـى المجتهـ
>علـ
والوعي والفراسة الالزمة إلدارة مجتمع
إسالمي كبير وحتى غير إسالمي<(.)1
ومن العالئم األخرى لذكاء خواص الحـق
ووعيهم السيا سي ال تي أ شار إلي ها
اإلمام الخميني هي :معرفتهم الدقي قة
باألحداث السياسية ،ومعرفتهم باألحزاب
والشخصـــيات السياســـية ،وإحـــاطتهم
باألحـــداث والوقـــائع االجتماعيـــة،
ومعرفتهم بأساليب األعداء ومخططاتهم،
ّـــتهم فـــي عملهـــم ونشـــاطاتهم
ودق
المختلفة(.)2
3ـ اإلقتداء بسيرة األئمة المعصومين ^

لقد بلغ األئ مة المعصـومين ^ أعلـى
درجــات التكامــل اإلنســاني ،فأصــبحت
حياتهم وسيرتهم مثاالً يح تذى بـه مـن

( )1صحيفة نور ،ج ،48ص .81
( )2للتعرف أكثر على رأي اإلمام في هذا الموضوع
راجع :صحيفة اإلمام (الفارسية) ،ج ،82ص 326؛ ج،84
ص 261؛ ج ،82ص 482؛ ج ،86ص  862و .822
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قبل كافة مسلمي العالم خاصة العلماء
والسياسيين اإلسالميين.
ـال
ـن كمـ
ـدث عـ
ـريم يتحـ
ـرآن الكـ
والقـ
ً
الرسول األكرم| ،وكونه مثالً ونموذ جا
أعلى في عالم الخلـق ،إذ تجتمـع فـي
شخصيته جميع صفات التكا مل اإلن ساني
مــن القيــادة ،والقــدرة علــى الحكــم
وإدارة المجتمع:

{ﯯ ﯯ
ﯯ ﯯ ﯼ

ﯯ ﯯ ﯯ ﯯ ﯯ ﯯ ﯯ
ﯽ ﯾ ﯿ }(.)1

ﯯ

ﯯ

يقول اإلمام الخمي ني حـول االق تداء
بسيرة المعصومين^> :علينـا االق تداء
دموا
بسيرة عظمائنا وأئمتنا ،وماذا قّ
لسسالم والم سلمين ،ومـاذا أرادوا أن
دموا لهم<(.)2
يقّ
ومن بين المسائل ال تي يل تزم بهـا
ــة
ــاع األئمـ
ــق فـــي إتبـ
خـــواص الحـ

( )1سورة األحزاب ،اآلية.48 :
( )2صحيفة نور ،ج ،2ص .82
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المعصومين ^ والتأسي ب سيرتهم ،هـي:
إصالح الذات وتربية الـنفس ،ومحار بة
الظلم والطغاة ،واالسـتقامة والثبـات
علــى طريــق إبــالغ الرســالة اإللهيــة،
وهداية الناس إلى الحق ،وتح مل اآلالم
والصعوبات ،و عدم الخـوف مـن أ عداء
ّل في السياسة ،والسـعي
اإلسالم ،والتدخ
لتشــكيل الحكومــة وتطبيــق األحكــام
اإللهية.
ـذوا
ـذين نبـ
ـالم الـ
ـدي اإلسـ
ـن مجاهـ
وعـ
الظلم والطغيان وناضلوا

ضد النظـام

الشاهنشــاهي الظــالم ،قــال اإلمــام
الخميني:
>لقد وقف مجاهدوا اإلسالم بوجه نظـام
الشاه ،واشتركوا في صفوف المقـاتلين
والمحاربين ،وأدوا ما عليهم من واجب
وتكليف ،وعملوا بقول رسول هللا| وسنته،
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وقد اقتدوا وال زالوا يقتـدون ب سيرة
سيد الشهداء ×<(.)1
ونجــد فــي فكــر اإلمــام ،أن إتبــاع
السيرة العملية ألهل البيت ^ في كافة
المجاالت وجميع مراحل النضال والجهاد
من أهـم

د
وطيلة فترة الحكومـة ،تعـّ
األدلة والحجـج ال شرعية التـي
ّ
وأقوى
يستند عليها خواص الحق.
وحول المحافظة على النظـام اإل سالمي
في مواجهة الهجمات المستمرة لألجانب،
يقول اإلمام الخميني:
>نحن أت باع أولئـك الر جال ا لذين
تشير الروايات وال تاريخ إلـى أنهـم
كــانوا يتســامون كّ
لمــا اقتــرب ســيد
الشــهداء × مــن الشــهادة فــي يــوم
عاشــوراء ،وكــان أبنــاؤه وشــبابه
يتسابقون.)2(<..

( )1نفس المصدر ،ص .22
( )2صحيفة اإلمام ،ج ،85ص .8
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ّرها المجاهدون
وحول البطوالت التي سط
فــي مراحــل الثــورة وفتــرة الــدفاع
ء ببطوالت سـيد الشـهداء
المقّ
دس اقتداً
وأصــحابه فــي يــوم عاشــوراء ،يقــول
اإلمام:
>لقد ضحى جميع أبناء شعبنا في سبيل
هللا مــن الطفــل الرضــيع وحتــى الشــيخ
الكبيــر ،مقتــدين بتضــحيات إمــامهم
العظيم سيد الشهداء ×<(.)1
وحول استمرار هذا ال خط في نظـام
الجمهورية اإلسالمية يقول قائد الثورة
اإلسالمية:
>المهــم أن نحــافظ علــى تمسّــكنا
باإلســالم ،وعــدم الرهبــة والخــوف مــن
أعداء هللا واإلسـالم ،وقـد تعّ
لم نا هـذا
الدرس من أمير المؤمنين× ومن تلميذه
وابنه البار إمامنا العزيز<(.)2

( )1المصدر السابق ،ج ،82ص .54
( )2حديث واليت ،ج ،3ص .483
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 2ـ االستقامة والتفاني

ن ثبات نخب المجتمـع اإلسـالمي علـى
إّ
طريـــق تحقيـــق القـــيم المتعاليـــة
والنظريــات اإلســالمية األصــيلة ،وعــدم
د من
التراجع عن مواقفهم األصولية ،يعّ
أهم وأعظم عالمات ورموز نجاح ال خواص
وموفقيتهم .وإن ث مرة االنت صار علـى
الباطل وسمو القيم اإل سالمية ،مرهـون
باستقامة أولئك الرجال الذين أركعوا
ديتهم وتفانيهم.
األعداء بجّ

ً آية {ﮉ ﮊ ﮋ
وخواص الحق يضعون دائما
} نصــب أعيــنهم ،ويقــاومون كافــة
التهديدات ال تي

تواجههم

في طريـق

إحياء الدين وتحقيق أهدافهم اإللهية،
ً لألخطار والعراق يل
وال يستسلمون أبدا
التي تواجههم.
دث اإلمام الخميني عـن اسـتقامة
ويتحّ
أبطال الثورة اإلسالمية فيقول> :مجموعة
منهم قد أعدوا أنفسهم منـذ البدا ية
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لمواجهة الظلم ،و قد كـانوا يـدركون
منذ البداية ما تتطلبه هذه المواجهة
من جهد كب ير ومـا فيهـا مـن شـهادة
ّضوا للسجن
وحبس ،حتى أن بعضهم قد تعر
ّلــوا أنــواع التعــذيب ،ومــا أن
وتحم
خرجوا من السجون حتى عادوا مرة أخرى
للجهاد ومواجهة ]النظام الظالم[<(.)1
ن استقامة وثبات وبطولة المجاهدين
إّ
في فترة الحركة الد ستورية ،وسـعيهم
وتفانيهم حتى آخر لحظات ح ياتهم

من

أجل القضاء ع لى النظـام اال ستبدادي
وإقامــة النظــام الدســتوري اإلســالمي
د من أبرز
المطابق لألصول الشرعية ،تعّ
خصائص وصفات قادة الحركة الدسـتورية
المشروعة ،وقد أشار اإلمام إ لى هـذه
الصفات:

( )1صحيفة نور ،ج ،85ص .26
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ّ المرحوم الشيخ فضل هللا علـى
>لقد أصر
ضــرورة أن تكــون الحركــة الدســتورية
شرعية وتوافق القوانين اإلسالمية<(.)1
دم
وقد اعتبر اإلمام أن أهم عوامل تقّ
النهضة اإلسالمية ،هي ضمان االسـتمرار
ّــل الصــعوبات
فــي طريــق الحــق ،وتحم
واألخطار ،والثبات في مواجهة المشاكل
واألحداث التي يفتعلها األعـداء ،وقـد
قال بهذا الصدد:
>لقد وجد الشعب طري قه ،و هو يسـير
فيه اآلن بجد وقدرة كام لة ،وبـالطبع
سيواجه مصاعب كثيرة ،وأحداث وأخطـار
ّهم ماداموا من أهـل ال حق
محدقة؛ لكن
ويريدون السير في طريق الحق ،فعليهم
أن ال يهنوا وال يتراجعوا قيد أنملـة،
بل يجب االستمرار في هذا الطريق ب كل
طاقتهم<(.)2

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،83ص .825
( )2المصدر السابق ،ج ،85ص .2
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ومن المشاكل التي تواجه خواص الحـق
واألفراد المؤثرين في المجال السياسي
واالجتماعي ،هي ما يب ثه األعـداء من
الشائعات واتهامـات كاذبـة إلضـعافهم
وإبعــادهم عــن التــأثير فــي المجــال
السياسي واألمور االجتماعية .وفي هذا
المجال يؤكد اإلمام على ضرورة تح مل
الخواص لمثل هذه الـتهم وال شائعات،
فيقول:
>يجــب أن ال نبتعــد وال نتــرك ســاحة
لـه

من كـذب

العمل نتيجة لما نتعر
ّ
وإساءة وسب وتشويه للحقائق<(.)1

في مواجهـة

ن لتفاني خـواص ال حق
إّ
ّــدة التــي
المصــاعب والظــروف المعق
تعترضــهم فــي أداء تكلــيفهم الشــرعي
دة درجــات ومراتــب
والسياســي لــه عــّ
مختلفة ،أصعبها المحافظة على سمعتهم
وشرفهم عند دخولهم في مجال السيا سة
للمحافظة على مكاسب الثورة اإلسالمية.
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،81ص .425
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وحول هذا الموضوع يقول قائد الثورة
اإلسالمية:
ن األفراد من أهـل المعنـى ،وأهـل
>إّ
ً أن
الحكمــة والدقــة ،يــدركون جيــدا
البقاء ع لى قيـد الحيـاة ،والعـيش،
ً
والسعي في بيئة معينة ،يكون أحيا نا
للقتــل أو

أصــعب بكثيــر مــن التعــر
ّ
الشهادة ،وااللتحاق باهلل تعالى<(.)1
5ـ الشجاعة

ن قيمة وفعالية المعرفـة ال صحيحة
إّ
والبصيرة الكاملة لخواص ال حق تظهـر
في شجاعتهم وتصميمهم؛ فاإلمام يرى أن
عنصر الشجاعة في الشخ صية المعنو ية
للنخبة في المجتمع،

هي منشـأ جم يع

التحوالت العظيمة في التاريخ.
ّين عـدم
ومن صفات ال مؤمنين المضـح
الخوف من التهديدات العسكرية والسجن
والتعذيب ،وبث روح الشجاعة والحمـاس
( )1گزيده أخبار ،رقم  ،688ص .85
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ّنوا من المحاف ظة
في الشعب ،حتى يتمك
على البنيان المرصوص أل هل الحـق فـي
المجتمع للوقوف أمام هجوم األعداء.
ويعتبر اإلمام الخميني عنصر الشجاعة
ّة عند رجـال ا لدين
أحد الصفات المهم
ً فـي
الملتزمين ،ويعتبره عامالً أساسيا
فعالية وثبات هذه الطبقة المؤثرة في
ً فـي
ً مهمـا
المجتمع ،وال تي أدت دورا
ازدياد حب الشعب لرجال الدين( .)1كمـا
أشــاد اإلمــام بــالمواقف الثابتــة
والمبدئية لم سؤولي النظـام اإل سالمي
والشعب البطل في مواج هة التهد يدات
السياسية لنظام االستكبار

العالمي)2(.

ومن أهم األحداث التي أظ هرت بوضـوح
شجاعة خواص الحق،

هي ق ضية اإل نذار

الذي أعلنته دولة اإلت حاد السـوفيتي
ّس
السابق إليران ،ومعارضة الشهيد مـدر
ّس
لهذا اإلنذار .وقد كان الشـهيد مدر
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،48ص .422
( )2نفس المصدر ،ج ،81ص  32و.38
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من أبرز خواص الحق في

تاريخ إ يران

المعاصر ،حيث تميزت حيا ته بالجهـاد
ً
واالســتقامة والشــجاعة ،وكــان دائمــا
مورد تجليل وتعظـيم

من ق بل اإلمـام

الخميني .+
فــي ســنة  8852احتلــت روســية بعــض
المنــاطق اإليرانيــة ،وفرضــت علــى
الحكومة اإليرانية دفع كلفة المحافظة
علــى هــذه المنــاطق إلــى الحكومــة
الروسية ،وأمهلت الحكو مة اإليران ية
مدة  21ساعة فقط للقبول بهـذا الشـرط
وإالّ ستحتل العاصمة طهران.
وفي تلك الف ترة

تم انعقـاد مجلـس

الشورى ا لوطني ،وب عد ح ضور أعضـاء
المجلس الذين أصـبحوا فـي ح يرة مـن
أمــرهم وعــاجزون عــن إتخــاذ الموقــف
المناسب ،وفي تلك اللحظة وبين حيـرة
ّس،
ّبهم نهض الشهيد مـدر
الحاضرين وتعج
وتكّ
يهـا
لم باختصار وبهـدوء فقـال :أّ
الســادة إذا كانــت مشــيئة األمــور أن
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ّــا حريتنــا واســتقاللنا
يســلبوا من
ّع ع لى
بالقوة ،فليس من الالئق أن نوق
تأييد ذلك بأيدينا،

ثم صـرخ ف جأة:

ً ولـن نخ شى م ثل
كال! لن نستسلم أبدا
هذه التهديدات(.)1
وعــن هــذا الموقــف الشــجاع لهــذا
المجتهد المل تزم ال عارف بمقت ضيات
دى موقفه إلى بث روح
الزمان ،والذي أّ
الشــجاعة فــي نفــوس أعضــاء المجلــس
المرعوبين

لرفض

هذا اإل نذار ي قول

اإلمام الخميني:
>وقف رجل الدين هذا بأيـدي مرتجفـة
خلف منصة الحديث ،وقال :إذا كان البد
مــن القتــل ،فلمــاذا نقتــل أنفســنا
ّــا بــث
ّت بــالرفض ،مم
بأيــدينا؟ وصــو
الجــرأة عنــد بقيــة األعضــاء فصــوتوا
دوا هــذا
بــالرفض أيضــا
ً ،وبــذلك رّ
( )1مدرس مجاهدي شكست ناپذير ،عبد العلي باقي،
ص  35ـ  ،36وبتصرف وتلخيص.
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اإلنذار ،ولم يستطع (الـروس) عمـل أي
شيء بعدها<(.)1
ن يقظة علماء المسلمين وم شاركتهم
إّ
في المجال السياسي االجتماعي للـدفاع
عن القيم اإلسالمية وكرامة اإلنسان ،هي
مرهونــة بــالمواقف الشــجاعة التــي
ّخذها علماء الدين من أصحاب الضمير
يت
الحي(*).
6ـ طلب الشهادة

ن المؤمنين الملتزمين وفي ال ظروف
إّ
التاريخية الحساسة التي يتعر
ّ
كيان اإلسالم للخطر ،يقفون

فيهـا

في سـاحات

( )1كوثر ،ج ،8ص .388
(*) اإلمام الخميني  +وهو قائد خـواص الحـق فـي
المجتمع اإلسالمي يعتبر من أشجع علماء الدين فـي
القرن المعاصر ،فهو في بداية صـراعه مـع نظـام
الشاه الظالم كان يقول> :أنـا لسـت من أولئـك
ً ثم يغفون من بعـده ينتظـرون
الذين يصدرون حكما
أن يطبق الحكم وحده! بل أسعى لتطبيقه وتأييده؛
وال سامح هللا لـو اقت ضت م صلحة اإلسـالم أن أتك لم
ً بحمد
فسأتكلم وأعمل على تنفيذه ،ولن أخشى أحدا
هللا تعالى؛ وهللا لم أشعر بالخوف حتـى اآلن< .كـوثر،
ج ،8ص.842
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المواجهة للمحافظة والدفاع عن الدين
ّون بالغــالي والنفــيس
اإلســالمي ،ويضــح
لنشــر القــيم اإلســالمية واإللهيــة فــي
المجتمع اإلسـالمي ،ويطل بون الشـهادة
واالنتقال إلى الحياة األبدية.
ويعتقد اإل مام الخمينـي أن ال عودة
الجديدة لسسالم في القرن المعاصر لهي
رهينــة بشــهادة أولئــك المجاهــدين
األبطال وشجاعتهم وتضحياتهم ،ويعت قد
أن التضــحية بــالنفس والشــوق إلــى
الشهادة في سبيل إعالء كلمة الحق

هي

ّة لخواص الحق .وحـول
من الصفات المهم
جهــاد الشــعب اإليرانــي ضــد النظــام
الطاغوتي وحبه للشهادة يقول اإلمام:
> ..المـــرأة والرجـــل ،الصـــغير
والكبير ،كـانوا كّ
ل ما اقت ضى األمـر
نزلوا إلى الشوارع ووقفـوا لمواج هة
البنــادق دون خــوف أو رعــب ،وكــانوا
د
دمون صدورهم ويقولوا :إضرب؛ فالبـّ
يقّ
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من القول أن اللحم والدم قـد انت صر
على الدبابة والبندقية<(.)1
وفي ب يان اإلمـام ا لذي أ صدره فـي
أربعينية شهداء السابع عشر

من شـهر

(شهريور) في طهران ،يقـول فـي وصـفه
لشوق المجاهدين للشهادة:
>حتى صغارنا من تالمذة اإلبتدائية في
ّون
سن السابعة والثام نة كـانوا ي ضح
بأنفسهم وي نذرون د ماءهم في سـبيل
اإلسالم والبالد .فهل رأيـتم م ثل هـذا
ّ التاريخ؟ وال يوم تنـزل ت لك
على مر
َّ يحم لن أطفـالهن
النساء البطالت و هن
بين ذراعيهن لمواجهة بنادق ودبابـات
جالدي النظام<(.)2
لقــد كــان الشــوق إلــى الشــهادة
واالنــدفاع إلــى المــوت مــن قبــل
المجاهــدين األبطــال مــن أهــم عوامــل
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،6ص .441
( )2المصدر السابق ،ج ،3ص .584
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االنتصار الذي تحقق في ف ترة الـدفاع
المقدس؛ فالشهادة مـن أبـرز ال صفات
التي كان مجاهدو اإلسالم يفتخرون ب ها
ّن اإل مام الخمي ني +
ً .وقـد بي
دائما
ذكريات كثيرة عن شوق الشباب والكبار
ّد في كالمه هذه
ً ما مج
للشهادة ،وكثيرا
الروحية والصفة العظيمة ،وسنذكر فـي
هذا القسم

ً مـن
عددا

هذه ا لذكريات

التي أشار إليها:
>جاء أحد الشباب وقال :قتل شقيقاي،
ً فقلت :أيها الشاب
وأريد الذهاب أيضا
هذا يكفـي ,ف قد ر حل أ خواك .فأ خذ
بالبكاء<(.)1
دث عــن أحــد الشــباب
وكــذلك يتحــّ
ّقين جاء لمقابلته ،فقال:
المعو
د كال قدميه ،جـاءوا بـه وهـو
َق
> ..ف
ََ
ملقى على ظهره ،لك نه مع ذ لك كـان
يقول :ادعو لي بالشهادة<(.)2
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،81ص .382
( )2المصدر السابق ،ج ،82ص .542
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ـدم
ـق وعـ
ـق الحـ
ـى طريـ
ـات علـ
ن الثبـ
إّ
الهزيمــة علــى مــدى التــاريخ ،كــان
ً بشجاعة أولئك الرجـال ا لذين
مرهونا
يتلذذون بال شهادة ويسـقون بدمائهم
شجرة اإلسالم العظيمة.
2ـ إتخاذ العبَر من التاركخ
ن المحققــين والمحللــين يكتســبون
إّ
ّة عنـد دراسـتهم لأل حداث
َر المهم
العب
والوقائع التاريخية .حتـى أن اإلمـام
يعتبر التاريخ المعّ
لم األول لسنسان(،)1
ً النخــب والمثقفــين
ويوصــي دائمــا
بالدراسة الدقيقـة ل تاريخ األنبيـاء
وصــدر اإلســالم وبعــض القــرون األخيــرة
والتاريخ المعاصر ،حتى يكتشفوا نقاط
ضعف وقوة الثورات والحركات الثورية،
ويقفوا على برامجها اإلصالحية.
فهذه الدراسة تسـاعدهم ع لى معر فة
دي إلى فشل الحكومـات
األسباب التي تؤّ
الصالحة ،وأسباب تسـّ
لط الط غاة علـى

( )1المصدر السابق ،ص .288
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الحكم؛ ثم يعتبـرون مـن هذا الفشـل
والهــزائم إليجــاد الســبل المناســبة
لتوعيــة الشــعوب وإيقاظهــا ،حتــى
يتجنبوا اشتباهات الماضي.
يقول اإلمام علي×
األحداث التاريخية:

حول االعتبـار مـن

يه
ْن
بي
َم
َر ع
العب
ْ َله ْ
َت
َّح
َر
ْ ص
من
> َّ
يَ
َ َ
َّا َ
إن َ
دْ
َحـم
تق
َّ قوى ع َن
من المثالت حجزتـه الت
ْ َ
الشًّبهات<(.)1
ن اإلمام  +يـوعز أ سباب الكراهيـة
إّ
الشديدة التي يحملها الشعب اإليرا ني
للنظــام الظــالم فــي فتــرة غليــان
ّة التـي
الثورة ،إلـى التجربـة ال مر
عاشــها الشــعب طيلــة فتــرة الحكــم
البهلـــوي .وعـــن أســـباب الثـــورة
المليونيـــة للشـــعب أجـــاب اإلمـــام
الصحفيين فقال:
ن الشعب قـد فهـم طيلـة السـنوات
«إّ
الماضية ماهية الشاه الحقيقية ،ولـن
( )1نهج البالغة ،الخطبة  ،86ص .34
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ينخــدع أكثــر بعــد ذلــك بأفعالــه
وكالمه»(.)1
فمن وجهة نظر اإلمام أن العبر التـي
اكتسبها ال شعب اإليرا ني البطـل من
تــاريخ الماضــين ،تتجلــى بمواقفــه
القوية والقاطعـة ال تي ات خذها في
ددة لالستكبار
مواجهة التهديدات المتعّ
العالمي.
نهم بصيحة واحدة
> ...كانوا يظن
ّون أّ
يســتطيعون أن يفعلــوا بــإيران مــا
يريدون ،وكانوا يظنون أن هذا كزمـان
القاجـــــار! وأن هـــــذا كزمـــــان
البهلوي!.)2(<..
اإلمــام الصــادق × يقــول> :ال يلســع
تين<(.)3
مر
ْر
ْ جح
من
ََّ
ٍ َ
العاقل َ
وقــد كانــت الحــوادث التاريخيــة
ٌــرة فــي القــرن أو القــرنين
َب
المع
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،5ص  855وص .434
( )2المصدر السابق ،ج ،42ص .868
( )3اإلختصاص ،الشيخ المفيد ،ص .425
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األخيرين من بين المسـائل ال تي كـان
اإلمــام يؤكــد عليهــا ويشــير إليهــا
ً.
دائما
ومن األحداث التاريخية في هذا القرن
التــي اســتفاد منهــا عقــالء المجتمــع
العبر الكثيرة؛ يمكن أن نذكر ما حدث
من انحراف في الحركة الدستورية بفعل
السياســيين المخــادعين المحتــرفين
التابعين للغرب ،وما

قاموا بـه مـن

إبعــاد رجــال الــدين عــن المجــال
السياسي؛ وما حصل في الحركة الوطنية
لتأميم النفط واألحداث التي أعقبتها؛
وغيرها من األحداث التاريخية األخرى.
وقد كان اإلمـام يحـّ
ً خـواص
ذر دائمـا
المجتمع ب ضرورة اإلهتمـام

بالحوادث

التاريخيــة ودراســتها بدقــة ،حتــى
ّة منها.
يتجنبوا تكرار الحوادث المر
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>إذا ما تهاون رجال الدين ،والشعب،
ّـاب ،وأصـحاب الف كر
والخطباء ،والكت
ّـا
الواعي الملتزمون ،ولم يعتبروا مم
حدث

في بدا ية الحركـة الد ستورية،

(الثورة

المشروطة)()1

فسـيحل بـالثورة

ّ بالحركة الدستورية<(.)2
ما حل
وبعد عشر سنوات من انتصـار ال ثورة
اإلسالمية ،قام اإلمام بتجزئـة وتحل يل
مواقــف وعمــل وأفكــار بعــض مســؤولي
النظام كبعض أعضاء الحكومة المؤق تة
والليبراليين المؤيدين للت فاو

مع

ّا فتح المجال لنفوذ عمـالء
أمريكا ،مم
ً لألصــول
األعــداء ،والمخــالفين دائمــا

( )1المشروطة :اسم أطلق على حركة شعبية قاد ها
بعض العلماء ,قاموا في قبال الحكو مة الظال مة
في عهد القاجار (الحكومـة الملكيـة) ,وطـالبوا
ً لقانون الدولة ,وإثر
بتحكيم اإلسالم وجعله أساسا
ّت
ذلك تم عقد أول جلسة لمجلس الشورى الوطني وتم
المصادقة على هذه اإلقتراحات ضمن  52مادة ,وقـد
أطلق على ذلك بالمشروطة.
( )2صحيفة نور ،ج.424 ،85
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الثابتة للثورة اإلسالمية .وع لى

هذا

األساس كان اإلمام يحّ
ذر مسؤولي النظام
ّــا حــدث،
اإلســالمي التخــاذ العبــرة مم
فيقول:
>عليهم أخذ العبرة من و صول ا لبعض
إلى السلطة

من المتظـاهرين بتأي يد

الثورة والمتظاهرين بكونهم من ع قالء
القوم ،الذين لم يؤم نوا

قط بأصـول

وأهداف الحركة الدينية؛ حتى ال ينسوا
أفكارهم وخيانتهم فـي الما ضي ،ممـا
يؤدي إلى التعاطف غير المبرر معهـم،
أو ســذاجة الــبعض إلــى عــودتهم إلــى
المناصـــب الحساســـة المـــؤثرة فـــي
النظام<(.)1
 2ـ في الطليعة دائما
عندما يخيم الظالل والظلـم وال جور،
دى
والبدعة والسكوت على المجتمع ،يتصّ

( )1المصدر السابق ،ج ،48ص .85
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ً خواص الحـق بأفكـارهم و سعيهم
دائما
إلى كسر وتحطيم حصار الخوف والجهـل،
لتعبيد طريق التكامل اإلنسـاني أ مام
حركة طبقات المجتمع األخرى.
ّاقة لرجـال
وقد كان للخ طوات السـب
الدين ا لواعين ال عارفين بمقت ضيات
الزمان والرافضين للظلـم والعـدوان،
الدور الكبير فـي مواج هة الت حديات
ّ ل ها المجت مع فـي فتـرة
التي يتعر
االختناق والع نف والجمـود والر كود.
ويصف اإلمام  +هـذه الخطـوات بال شكل
التالي:
>بقلب مفعم باألمل والشـوق والمحبـة
إلــى التعلــيم والتربيــة وهدايــة
األجيال ،شحذوا هممهم وقدموا أنفسـهم
ً لحمايـة ال ناس،
ً واق يا
ً در عا
دائما
ّضوا للمشانق والتعـذيب ،وذاقـوا
وتعر
مرارة السجون واألسر والنفي ،واألق سى
ّضهم أل مواج الط عن والـتهم .وفـي
تعر
الظــروف التــي أصــاب اليــأس والعجــز
الكثير من نيري الفكر فـي مـواجهتهم
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الطاغوت ،كان لهم الدور الكبيـر فـي
إعادة روح األمل والحياة إلى ال شعب،
والدفاع عن حيثيـة واعت بار ال ناس،
وهم اليوم يتقدمون اآلخرين فـي جم يع
المواضع والمواقف من الخطوط األمامية
في الجبهة وحتى المواضع األخرى<(.)1
ً،
ّدة جدا
ّ المجتمع لظروف معق
وقد تعر
نتيجــة لألوضــاع الخاطئــة السياســية
واالجتماعيــة فــي المجتمــع ،واألفكــار
الخاطئة لبعض ر جال الـدين ،والج َو
ً في الحـوزات
المغلق الذي كان سائدا
العلمية في الماضي بالنسبة لتعاملها
مع المسائل السياسـية ،وإبعـاد بعـض
المجاهدين في فترة الن ضال من ق بل
هال ..وفـي ظـل هذه ال ظروف
بعض الجّ
ّاقون في
ّدة كان خواص ال حق سـب
المعق
تحطيم حصار الجهل والخرافة ،والولوج
في م يدان الجهـاد والنضـال ،إلنقـاذ
المسلمين من ظلم النظام الطاغوتي.

( )1صحيفة نور ،ج،42

ص .42
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يقول اإلمام بهذا الصدد:
>في فترة ج مود الحـوزات العلميـة،
كانوا يتهمون كل حركة بال شيوعية أو
التبعية لالنجليز ،أ قدم بعـض علمـاء
الــدين علــى وضــع أيــديهم بأيــدي
المـــواطنين البســـطاء فـــي األزقـــة
واألســـواق ،المـــواطنين الفقـــراء
ّضــوا أنفســهم للقتــل
المعــذبين ،وعر
والتعــذيب ،حتــى حققــوا النصــر فــي
النهاية<(.)1
وفي فترة السنوات الثمان من الدفاع
ّهال
المقدس ،وبينما كان البعض من الج
الطــالبين للراحــة والدعــة يلتزمــون
ً ألنفســهم وأبنــائهم
منــازلهم حفظــا
وأقربائهم من مخاطر الحرب ،ويعارضون
ً موقـف المجاهـدين
أحيانا

في جبهـات

القتال؛ كان األبطال من أصحاب الضمير

( )1صحيفة نور ،ج ،48ص  .22ولسطالع أكثـر راجـع:
تحليل از نهضت إمام خميني ،سيد حميـد روحـاني،
ج8؛ ونهضت روحانيون ،على دواني ،ج 3و.2
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الحي يرتدون لبـاس الحـرب ويتـذوقون
ً
دموا للناس نموذ جا
طعم الشهادة ،ليقّ
ّضـون
ً في الدفاع عن الوطن ،ويحر
عظيما
اآلخــــرين علــــى قتــــال األعــــداء
والمتجاوزين.
وفــي تكريمــه لــذكرى أحــد الخــواص
ّاقين في ميدان الجهاد والشهادة،
السب
يذكر اإلمام:
>قائدنا كان ذلك الطفل ذو ال سنوات
اإلثني عشر الذي

فاق بقلبـه ال صغير

قيمــة المئــات مــن األلســنة واألقــالم،
عندما رمى بنفسه ،وهو يحمـل قنبل ته
اليدوية تحت دبا بة العـدو ليفجر ها
ويتذوق طعم الشهادة<(.)1
ن دفتــر ذكريــات الجبهــة والحــرب
إّ
مملوء بالمواقف الرشـيدة والبطول ية
للشــباب المجاهــدين الســباقين فــي
ميادين الجهاد .وعنـدما
( )1صحيفة نور ،ج ،82ص .62

لم تسـعفهم
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قـــدراتهم وقـــواهم الجســـمية علـــى
المشاركة فـي سـاحات ا لوغى ،فـإنهم
ً بوعيهم وبصيرتهم الظروف
أدركوا جيدا
الدفاعية لنظام الجمهورية اإلسـالمية،
فسبقوا غيرهم على أيثار مـالهم و ما
يمتلكون للمساعدة فـي تمويـل جبهـات
القتال.
وفي لقائه ج مع مـن الم قاتلين فـي
الجبهة ،أشار اإلمام إلى هذا اإليثـار
فقال:
>وأنتم تقـاتلون فـي الجبهـة ،ي قف
الشــعب خلفكــم يســاعدونكم بكــل مــا
يملكون دون أن يجبرهم أحد على ذلـك؛
يأتون من الطفل ال صغير ا لذي يقـدم
حصالة نقوده لكـم ،حتـى العجـوز

في

السبعين من عمرها تقدم ما جمعته

من

ذهب طيلة حياتها<(.)1

( )1المصدر السابق ،ج ،85ص .2
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ً يذكر أحد
قائد الثورة اإلسالمية أيضا
نماذج التسابق على الجهاد ،فيقول:
>في األهواز شاب دخل غرفة عر سه فـي
الساعة الثانية عشرة ليالً ،وذهب إ لى
ً،
الجبهة في ال ساعة الخامسـة صـباحا
ً؛
واستشهد في الساعة ال سابعة صـباحا
وعندما جاء بعض األخوة من حرس الثورة
اإلسالمية لتعزية والدتـه ،قا لت لهـم
بقوة ورباطة جأ  :أنا سعيدة؛ ألن أقل
فائدة قدمها ولدي بشهادته ،هي جعلكم
ً في طريقكم<(.)1
أقوى وأشد ثباتا
2ـ إتخاذ التدابير المازمة في النقت
المناسب
ن التحــوالت التاريخيــة العظيمــة،
إّ
تحدث نتيجة للقـرارات المه مة ال تي
يتخذها العلماء والمفكرين في الو قت
المناســـب وفـــي الظـــروف الحساســـة
والمصيرية .وما حصل من حر كة تجد يد
( )1در مكتب جمعه ،ج ،4ص .318

 ..............................................................................الفصل الثاني:
22
خواص الحق

لحياة اإلسالم ،وإنقـاذ الم سلمين مـن
نما
مخالب االستعمار واالستغالل ،إّ

كان

ثمرة اإلحساس بالمسؤولية لخواص الحـق
وقراراتهم المهمة التي اتخـذوها فـي
الوقت المناسب .فالكثير من

مؤامرات

األعداء وخططهم المختلفة لمحـو آ ثار
اإلسالم وإهانة مجد وعظ مة المسـلمين،
ـل
ـي ظـ
ـا فـ
ـالها وإبطالهـ
ـم إفشـ
ـد تـ
قـ
التدابير المناسبة التي اتخذها محيي
الدين في الوقت المناسب.
عندما تم تن ظيم عقـد مـنح ال شركة
اإلنجليزيــة االمتيــاز الحصــري لشــراء
التبغ اإليراني في  85مـادة ،ظهـرت
بمضي الوقت

ـ

ـ دالئـل مهمـة علـى مـا

يسببه هذا العقد من ضرر على البن ية
الماليــة إليــران ،إضــافة إلــى هجــوم
األجانب على البالد ،وهي ذات الطري قة
التي استخدمها اإلنجليز الحتالل الهند.
وعلى هذا األساس ،بدأ جهـاد العلمـاء
للتصدي لهذا العقد ،لكنها لـم تث مر
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عــن نتيجــة مهمــة ،فأقــدم الميــرزا
الشيرازي على كتابة عدد من البرقيات
إلى ناصر الدين شاه لمنع الحكومة من
توقيع هذا العقد ،لكنها لم تثمر

عن

ً؛ فأصدر الميـرزا الشـيرازي
شيء أيضا
حكــم تحــريم التبــغ بعبــارة قصــيرة
ومؤثرة ودقيقة ومهيجة للمشاعر:
>بســم هللا الــرحمن الــرحيم :اليــوم
استعمال التبغ والتتن بأي نحو

كان،

في حكم محاربة إمام الزمان .)1(<#
وقــد امتــدح اإلمــام الخمينــي هــذا
القرار الشجاع للميرزا الشيرازي فـي
إصداره فتوى تحريم التبـغ ،واعتبـره
مــن المواقــف التاريخيــة للمرجعيــة
الشيعية ،فقال:
>لقد أنقذ الميرزا الشيرازي بعبارة
واحدة إيران من أيدي

اإلنجليز<)2(.

( )1الميرزا الشيرازي ،آقا بزرگ تهراني ،ص .452
( )2صحيفة نور ،ج ،88ص .846
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ـدره
ـذي أصـ
ـطر الـ
ـف سـ
ـك النصـ
ن ذلـ
>إّ
الميرزا الشيرازي ،قد أخرج بالدنا من
فم األجانب<(.)1
ن فتوى أصدرها رجل يسـكن (قريـة)
>إّ
في العراق ،هزمت إمبراطورية عظيمـة،
وحتى

سلطانها فـي ت لك الف ترة

لم

يــتمكن رغــم الســعي المتواصــل مــن
المحافظة على هذا العقد<(.)2
وفي سنة 8842م ،وبعد تسلط اإلنجليـز
واحــتاللهم العــراق ،انــتفض الشــعب
العراقي على الوجود اإلنجليزي بقيادة
الميرزا محمد تقـي ال شيرازي ،ا لذي
كتب في رسالة إلى عشائر العراق:
>يجــب علــى العــراقيين المطالبــة
بحقــوقهم ،ويســتحب إتبــاع الطــرق
السليمة الستعادة هذه الحقوق ،ويجـوز

( )1المصدر السابق ،ج ،8ص .888
( )2صحيفة نور ،ج ،1ص .42
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استخدام السالح لقتال العـدو إذا

ما

رفـــض اإلنجليـــز االســـتجابة لهـــذه
المطالب<(.)1
وحــول هــذا الموقــف الــذي اتخــذه
الميرزا

في الو قت المنا سب ،ي قول

اإلمام الخميني :+
>عندما هجـم اإلنجليـز ع لى ال عراق
الستعماره واحتالله ،انتفض شـيخ كبيـر
وأمر الشـعب بالجهـاد ،وأ صدر حكمـه
بالدفاع عن العـراق ،فـانتفض الشـعب
بثورة عارمة ،وبذلك أنقذ العراق

من

االستعمار.)2(<..
َر اإلنجليــز علــى
ْط
> ..فلــواله َلسَــي
العراق ،وبكلمة واحـدة ا ستطاع جمـع

( )1أعالم ،زركلي ،ج ،6ص  ،418وجهادية ،محمد حسن
كاووس ،نصر هللا صالحي ص .881
( )2صحيفة النور ،ج ،83ص .825
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العراقيين ،وأعاد األوضاع إلى اإلتجاه
الصحيح<(.)1
ــة
ــف البطوليـ
ــذه المواقـ
ــول هـ
وحـ
وتأثيرها العظيم في تاريخ األحـداث،
قال قائد الثورة اإلسالمية:
ن إتخاذ الخواص المواقف المناسبة
>إّ
في الوقت المناسب ،وتشخيصـه ال صحيح
في الوقت المناسب ،وزهدهم عن الدنيا
في اللحظة المناسبة ،وعملهم في سبيل
هللا في اللحظة المناسبة ،هو الذي أنقذ
التاريخ.)2(<..
دي إلى إنقـاذ
فلربما موقف مناسب يؤّ
التاريخ)*()3(.

( )1صحيفة النور ،ج ،8ص .82
( )2گزيده أخبار ،رقم  ،688ص .43
( )3المصدر السابق ،ص .48
ن موقف اإلمام الخمينـي  +وقـراره فـي (48
(*) إّ
ً من اللحظات الحساسـة
بهمن 8352هـ ) .يعتبر أيضا
في تاريخ الثورة اإلسـالمية .وفـي خضـم الهزيمـة
النهائيــة للنظــام البهلــوي ،عمــد السياســيون
المرعوبون في النظام إلى زيادة سـاعات األح كام
العرفية للسيطرة على األوضاع المضـطربة وإن قاذ
النظام من الهزيمة الحتمية .وفي هـذه اللحظـات

ـــــــــــــــــوام
نظريــــــــــــــــــة العـ
122
والخواص.......................................................................................


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً أمـر اإل مام جم يع أ فراد الشـعب
الحساسة جدا
بالنزول إلى ال شوارع و عدم المبـاالة باألح كام
العرفية ،وأصدر اإلمام البيان التالي إلى أهالي
ن إعالن األحكام العرفية اليوم هو خدعة
طهران> :إّ
ومخالف للشرع ،وعلى الشعب عدم المباالة به بـأي
شكل<.
(صحيفة نور ،ج ،5ص ( )68وبهذا الشكل تم طي صفحة
النظام الديكتاتوري الذي دام أللفـين وخم سمائة
سنة).
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واجبات خناص الحق:
تقع على خواص الحق باعتبارهم أتباع
األنبياء واألولياء اإلله يين مسـؤولية
ورسالة عظيمة لتبليغ ون شر الم عارف
الدينيــة والســعي لتطبيــق األحكــام
ّنوا من إدامة حر كة
اإللهية ،حتى يتمك
األنبياء واألولياء اإللهيين.
ومــن الخصــائص الروحيــة والفكريــة
والشخصــية الالزمــة لخــواص الحــق فــي
ّــة ،نــذكر
أدائهــم لرســالتهم المهم
معرفتهم باألديان والمذاهب والنظريات
السياسية واالقتصـادية المعا صرة

في

العالم ،اإلطالع على تعقيـدات نظريـات
السياســيين فــي اإلســتكبار العــالمي
وخططهم ال سرية ،ومعـرفتهم الدقي قة
بالقوى السياسية الجديدة في العالم؛
ومراقبة ومتابعة الت حوالت المسـتمرة
والمتنوعة في العالقات الدولية.
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وحسب آراء وأف كار اإلمـام الخمينـي
نتطرق اآلن إلى أهم الواجبات الملقاة
ً
على عاتق خواص الحق ،المؤثرة كثيـرا
في المجتمع:
1ـ إكجاد وتنظيم التشويمات الصـحيحة
والسالمة
لقد كان للحركات الفردية في محاربة
الظلم والسعي إلصالح المجتمع وهداي ته
أثر محدود ومؤقت ،رغـم كونهـا قا مت
بقيادة شخصيات قوية ذات ن فوذ كب ير
في المجتمع.
وعند ال تدقيق فـي

تاريخ الحركـات

اإلسالمية يتضح بجالء ,أن السبب في فشل
معظم هـذه الحركـات وال ثورات التـي
قامت على

مدى تـاريخ

ما ب عد صـدر

اإلسالم وفترة األئمة ^؛ يعود بالدر جة
األساس إلى عدم انسجام

هذه الحركـات

وفقدانها التنظيم الصحيح.
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وعلى هذا األساس ،صمم اإلمام الخميني
 +منذ بدء النهضة اإل سالمية والنضـال
ضــد االســتبداد والديكتاتوريــة ،علــى
تنظيم خواص الحـق وز يادة انسـجامهم
ليتمكنـــوا مـــن التـــأثير الشـــامل
وااليجابي في نشـاطاتهم الثوريـة

ضد

األعداء ،كما سعى اإلمـام إ لى تنظـيم
بـــرامج خـــواص الحـــق وتشـــكيالتهم
واالستفادة من تبـادل األفكـار واآلراء
وجمع المعلومات الالزمة ،ثم الت شاور
فيما بينهم للوصـول إلـى وحـدة ع مل
وإتحاد في ا لرأي وإت خاذ القـرارات
المهمة ليت سنى ل هم تنف يذها ب شكل
كامل .ولهذا ،فإن اإل مام وم نذ بـدء
النهضة اإلسالمية سعى إليجاد م ثل هـذه
التشكيالت والنظام في التخطيط؛ التساع
رقعة الحركـات الثور ية فـي الـبالد،
فقال:
>وعلى هذا األساس فقد سعيت ألن أجعـل
يوم

من

في كافة مناطق إيران ،وفـي
ً الجتماع أهل العلم،
أيام العطل ،يوما
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أي افترضوا أن نجعل من يوم السبت أو
ً ألهـل العلـم فـي
ليلة السبت اجتماعا
ً ألهــل العلــم فــي
طهــران ،واجتماعــا
ً ألهل العلم في
ً أيضا
خراسان ،واجتماعا
القرية الفالنية مثالً<(.)1
وفي فترة انتشار الحركة الثورية في
ـوج
ـل مـ
ـث وصـ
ـنوات (21م و28م) ،حيـ
السـ
الثــورة إلــى كافــة منــاطق الــبالد،
واشترك بها كافة طبقات المجتمع ،حدد
اإلمام الرسالة المهمة للنخب الفكرية
والسياسية في المجتمـع

في التنظـيم

ّنوا مـن االسـتفادة
والتخطيط حتى يتمك
القصــوى مــن الطاقــات واإلمكانــات
الموجودة لتقويـة الثـورة وات ساعها
قدر اإلمكان.
ولهذا فإنه يوصي كبار قادة الثورة،
فيقول:

( )1صحيفة نور ،ج ،4ص .62
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>نظموا الثورة ،وتجنبـوا

ما

يؤدي

إلى الفرقة ،والتزموا بالنظام<(.)1
ـة
ـد مقدمـ
ـيط يعـ
ـيم والتخطـ
ن التنظـ
إّ
للوحــدة واإلنســجام وتجنــب الفرقــة
واالختالف في العمل ،وهذا األمر يعت بر
أهــم الواجبــات الملقــاة علــى عــاتق
النخب المؤثرة في المجتمع.
ـامعيين
ـى الجـ
ـام علـ
ـد اإلمـ
ـا يؤكـ
كمـ
باعتبارهم الطبقة الفعالـة وال شابة
دمـه،
التي تحدد مستقبل المجت مع وتقّ
ويوصيهم بضرورة التنظيم في نشاطاتهم
واإلتحاد في مواجهة األعداء .فيقول في
هذا المجال:
>إنكم في مواج هة مـع العـدو ،ممـا
يحتم عليكم االستعداد لهذه المواجهة،

( )1صحيفة النور ،ص .58
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من خالل العمل كمجموعة واحدة واإلتحاد
في الرأي<(.)1
وفي فتـرة تأ سيس نظـام الجمهوريـة
اإلســالمية وتثبيــت أركــان الجمهوريــة
اإلسالمية ،إضافة إلى دور قادة النظام
ونشاطهم ،فإن اإلمام

قد حـدد ر سالة

طــالب الحــوزة العلميــة والجــامعيين
باعتبــارهم الطبقــات المــؤثرة فــي
المجتمع ،بضرورة تنظيمهم تحت ع نوان
(تعبئة الطلبة والجامعيين) .ويعت بر
هذا األمر من وجهة نظر اإلمام من أهـم
البرامج والسياسات العملية الضرورية
لتقوية هاتين الشريحتين؛ ألن مسـتقبل
النظــام اإلســالمي يــرتبط بســعيهما
ونشاطهما ،كما ي عدان الهـدف األسـاس
لخطــط األعــداء ومــؤامراتهم للتــأثير
عليهما والعمل على انحرافهمـا.

( )1نفسه المصدر ،ج ،8ص .842
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تقع على هاتين الشريحتين رسالة مهمة
في التقريب بين أفكارهما وآرائهمـا،
لما لذلك

من أهميـة ك برى

في ر سم

إســتراتيجية دقيقــة طويلــة األمــد
للحكومة اإلسالمية.
ـؤوليات
ـائف والمسـ
ـت الوظـ
ـا كانـ
ولمـ
المهمة في النظام اإل سالمي ت قع ب يد
هاتين الشريحتين ،فإن

سالمة النظـام

أو انحرافــه مرهــون بمــدى ســعيهما
ونشاطهما؛ لذا كان اإلمام

في دفا عه

عن قيم الثورة واإلسالم ،يخا طب رجـال
الدين والجامعيين ،بقوله:
ن (تعبئة الطالب ال جامعيين) تعـد
>إّ
مــن أهــم التجمعــات والتشــكيالت؛ فــي
الوقت ا لراهن؛ إذ ينبغـي ع لى طـالب
العلوم الدينية والجـامعيين الـدفاع
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عــن مــوقعهم بكــل قــوة عــن الثــورة
واإلسالم<(.)1
كما

يدعو اإل مام ال جامعيين وطـالب

العلـــوم الدينيـــة إلـــى االنســـجام
والتخطــيط المشــترك لنشــر المعــارف
الدينية ،فيقول:
> ...على الحوزة والجامعة أن يذوب
أحدهما في اآلخر ،حتى يفسحوا المجـال
لنشر وترويج المعارف اإلسالمية<(.)2
0ـ االستاادة من المناسبات اإلسمامية
ومن الواجبات األخرى لخواص الحق هـي
االســتفادة الصــحيحة مــن الشــعائر
السياسية العبادية كـالحج والجمعـة،
والجماعـــة والشـــعائر الحســـينية
والتجمعات الشعبية الكبيرة في أ يام
هللا ،ونفض غبار التحريـف والبدعـة عـن
صورة هذه المناسك اإلسالمية.

( )1صحيفة النور ،ج ،48ص .53
( )2صحيفة النور ،ص .88
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إذ أن شـــرح األبعـــاد السياســـية
االجتماعية لألعمال والمناسك والشعائر
الدينية وتفهيمها للمسـلمين وطبقـات
المجتمــع المختلفــة ،ســيؤهلهم أكثــر
للمشــاركة فــي المحافــل السياســية
االجتماعية المختلفة .فعلى خواص الحق
في مثل هذه األيام تقع مسؤولية توعية
المســلمين (وإطالعهــم) علــى األوضــاع
والمشاكل التي تواجههم ،وطرح الحلول
العملية لتقوية اإلسالم وز يادة م جده
وعظمته.
ومن أفضل الفرص التـي يمكـن ل خواص
الحق االستفادة منها في هذا الم جال،
هي الشعائر الحسينية في أ يام محـرم
الحــرام ومجــالس العــزاء علــى ســيد
الشهداء التي يقيمها عشّاق أهل البيت
^.
وحول مسؤولية خواص الحق فـي تعميـق
معرفة الناس بروح وهدف وفلسفة مجالس
العزاء ع لى اإلمـام الح سين× ،ي قول
اإلمام الخميني :+
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ـي
ـاس فـ
ـاع النـ
ـوروا أن اجتمـ
>ال تتصـ
مجالس العزاء هدفه البكاء ع لى سـيد
الشــهداء فقــط؛ إذ ال ســيد الشــهداء
يحتــاج إلــى مثــل هــذا البكــاء ،وال
ً ..بـل أن
البكاء في نفسه يجدي نفعـا
الصبغة السياسية لمثل

هذه الم جالس

أعظم من جميع جوانبها األخرى<(.)1
ويرى اإلمام أن من األهـداف األساسـية
الجتماع المسلمين ال سنوي فـي منا سك
الحج السياسية العبادية،

هو اإلطـالع

علــى المشــاكل التــي تواجــه العــالم
اإلسالمي ،وطرح الحلول المناسبة ل هذه
المشاكل المعقدة:
ن قضية مكة ،واجتماع الناس فيها،
>إّ
ووجوب تجمع النـاس
اإلسالمية في

من كافـة الـبالد

هذه المحافـل المختل فة

بهذا االنسجام والنظام ،لماذا؟ فاهلل ال
يحتاج إلى عبادة أمثالنا ،بل أراد هللا
( )1صحيفة النور ،ج ،83ص  853ـ .852
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تبارك وتعالى أن يجتمع الناس ،وأوجب
تجمعهم هناك ليطرحـوا م شاكل اإلسـالم
ويعملوا على حلها<(.)1
ومــن هــذا يتضــح دور خــواص الحــق
ّال والمؤثر في مثل هـذه
بحضورهم الفع
االجتماعــات ،وتوعيــة المســلمين علــى
مشاكل الدول اإلسالمية وضـرورة تعيـين
العدو وفضح خططه ومؤامراتـه وك شفها
لزوار بيت هللا الحرام.
وفي لقائه رجال الدين المشرفين على
مواكب الحجاج ،قال اإلمام:
>أينما كنتم إسعوا إلى جمـع النـاس
لتوضــيح مســائل الحــج لهــم بالشــكل
الصحيح ،وكما تبينوا لهـم الواجبـات
ّمـــات ،وأمثالهـــا فـــي هـــذه
والمحر
المناسك ،عليكم إضافة إلى ذلك توضيح
مسائل أخرى يجب طرحها على المسلمين،

( )1المصدر السابق ،ص .852
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من خالل معاشرتهم والتعرف عليهم ،لكن
يجب طرحها بأ سلوب ونظـام خـاص ح تى
ٌهوهم لتقاعسـهم ,و تركهم أمريكـا
تنب
تأتي إليهم من أقصى بقاع األر

إلدارة

أمورهم والتسلط عليهم ..إذ يجب ع لى
المسلمين إدارة أمورهم بأنفسهم<(.)1
وال يخفى على أ حد دور الم ساجد فـي
إحياء الثقافة وال قيم اإل سالمية؛ إذ
يعد اجتماع النـاس

في الم ساجد فـي

المناسبات الدينية الخاصة

من أفضـل

الفرص التي ينبغـي ع لى خـواص ال حق
إستثمارها في تقوية األصول العقائدية
والسياسية للناس .وحول هذا الموضـوع
يقول اإلمام:
ـة
ـاكن ،والجمعـ
ـل األمـ
ـاجد أفضـ
>المسـ
والجماعات أ هم المناسـبات المالئ مة
لمناقشة وبيان مصالح المسلمين<(.)2

( )1صحيفة النور ،ج ،81ص .24
( )2صحيفة اإلمام ،ج ،42ص .331
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ويبــرز هنــا دور رجــال الــدين فــي
استقطاب شريحة الشباب ،مما له األ ثر
المهم واإليجابي فـي

ترويج الثقا فة

اإلسالمية وحماية المجتمع من آفات غزو
الثقافة الغربية .ولهذا

كان اإلمـام

يؤكد على ضرورة اغتنام رجـال ا لدين
وأئمة الجماعة لهذه الفرصـة اإلله ية
العظيمة في استقطاب الشباب وتوعيتهم
وتعريفهم بالقيم اإلسالمية.
>وعلى السـادة القيـام

بدورهم فـي

التبليــغ علــى تحســين هــذه المجــالس
ومجالس الجماعة التي يرتادها النـاس
ً لالجتماع في المساجد؛ وال ينحصر
يوميا
هــذا االجتمــاع بالطــاعنين فــي الســن
والعــاطلين عــن العمــل؛ بــل يجــب أن
يجتمع الشباب في هذه المساجد؛ إذ لو
أننا نعـي

ما ل هذه االجتما عات

من

فوائــد مهمــة ،ومــا يمكــن لهــذه
االجتماعات التي أمر بها اإلسالم من حل
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المســائل السياســية ،ورفــع المشــاكل
والمعضالت الكثيرة؛ لما أ صبح حال نا
كما هو اليوم حيث تقتصر مساجدنا على
حضور عدد بسيط مـن الن ساء والرجـال
الطاعنين في السن<(.)1
2ـ هداكة الناس واالستاادة منهم
من الواجبات األخرى لخواص أهل الحق،
هي هداية الناس واال ستفادة الصـحيحة
من طاقاتهم العظيمة (هو المعني)

في

تحقيق أهداف اإلسالم ومبادئه.
فالشعوب اإلسـالمية بمـا ت ستمده مـن
الهداية والوعي في ظل حركة األنبيـاء
والعلماء العاملين وسعيهم المسـتمر,
ً لبقــاء
ً وضــامنا
ً قويــا
تعتبــر ســندا
واستمرار الحركة التكاملية لسسالم في
المجتمعات البشرية.

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،83ص .345
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وفي تعريفه (السياسة) من وجهة نظـر
ّن اإلمــام دور العلمــاء
الــدين ،يبــي
والصلحاء ورسالتهم في هدايـة النـاس
من خالل إتباعهم لسـيرة األنب ياء

في

ســـبيل تحقيـــق القـــيم اإلســـالمية
المتعالية ،فيقول:
>( ..السياســية) هــي التــي تهــدي
المجتمع وتعمـل ع لى تقد مه؛ وتهـتم
بجميع مصالح المجتمع ،وتهـتم بجم يع
أبعاد اإلنسان والمجتمع ،وتع مل علـى
هــدايتهما لمــا فيــه صــالحهما ،وصــالح
الشــعب وصــالح األفــراد ،وهــذا يخــتص
باألنبياء لعجز اآلخرين عن إدارة هـذه
السياســـة؛ فهـــو يخـــتص باألنبيـــاء
واألولياء ثم العلماء الواعين<(.)1
ن ما ي قوم
إّ

به ال خواص والعلمـاء

العاملين من توعية ال ناس باألسـاليب
الجهاديــة القائمــة علــى الرؤيــة
( )1صحيفة نور ،ج ،83ص .481
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الواضحة والبصيرة الكاملة ،يمكـن أن
ً
تصــنع قــوة عظمــى واعيــة ،وبنيانــا
ً يتصـــدى لهجـــوم األعـــداء
مرصوصـــا
ومخططاتهم.
في أوائل سنوات ثـورة اإلمـام ،بعـض
العوام وذوي الرأي القاصر أو الخواص
الغافلون عـن ال قوة الهائلـة التـي
يملكها الشعب الواعي ،كانوا يقولـون
لسمام :نحن ال نمتلك قنبلة نتصدى بها
ه! لكن اإلمام هذا الفقيه الواعي
للشاَ
ذو البصيرة والضمير الحي ،كان يدرك
قوة الشعب اإليرا ني الم سلم وح ضوره
الواعي في ميادين المقاومة والجهاد،
وإمكانيــة هدايتــه فــي ظــل زحمــات
المرجعية الشيعية وسـعيها لالسـتفادة
من

قدرات

هذا ال شعب إلسـقاط نظـام

الشاه؛ فكان يقول:
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>نحن نمتلك

قوة أع ظم بمرا تب مـن

القنبلة<(.)1
وبهذه العبارة حدد اإلمام المسؤولية
الخطيرة للعلماء العاملين في هدا ية
الشعب بشكل صحيح ،حتـى يتمك نوا

من

االستفادة من هذه الطاقات العظيمة في
ســبيل إنهــاء الهيمنــة الدكتاتوريــة
الظالمة لنظام الشـاه ،فاإلمـام وفـي
بيانه لمسؤولية العل ماء والمف كرين
اإلسالميين يقول:
> ...إن علمـــاء المســـلمين هـــم
َّ
المكلفون في المقد مة ،وت قع ع ليهم
مسؤولية ,أعظم من اآلخرين ،وهي هداية
المجتمع<(.)2
ن العلماء والخطباء وأئمة الجمعة
>إّ
فــي الــبالد والمفكــرين اإلســالميين
بوحـــدتهم وانســـجامهم وإحساســـهم
بالمســـؤولية ،وعملهـــم بـــوظيفتهم
( )1تحليلي از نهضت إمام خميني ،ج ،4ص .853
( )2صحيفة اإلمام ،ج ،2ص .538
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الخطيرة في هداية النـاس وق يادتهم،
يمكنهم بسط حاكمية القرآن على جم يع
الدنيا<(.)1
كمــا أن تــرويج المعــارف اإلســالمية
الغنية ونشـرها تعت بر مـن الو ظائف
والمسؤوليات األخرى للعلماء العاملين
ألجل هداية المسلمين:
>على السادة أن ينتبهـوا إلـى هـذا
المعنى ،أن يقوموا بتوعية الناس إلى
المعارف اإلله ية ..بح يث نع مل علـى
إفهام الناس بالمعارف اإلسـالمية حسـب
استعدادنا وقدراتنا<(.)2
2ـ بيا

صنرة اإلسما

المحمدي األصيل

الدين اإلسالمي الحنيف بعـد

لقد تعر
ّ
رحلة الر سول األ كرم| إ لى التحر يف
ّا رسم صورة أخرى م شوهة
والتشويه ،مم
لهذا الدين كانت تسير بموازاة صورة

( )1المصدر السابق ،ج ،42ص .332
( )2المصدر السابق ،ص .488
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الدين اإلسالمي األصيل ،وتعارضـها علـى
مدى مراحل التاريخ اإلسالمي ،وطرح هذا
التعــار

بــين الصــورتين بعنــاوين

مختلفة منها (تقابل اإلسالم العلوي مع
اإلســالم األمــوي والعباســي) و(تقابــل
اإلسالم اللقيط مع اإلسالم الحق).
ً لو سائل
وفي القرن المعاصر ،ونظـرا
ّدها اإلستكبار
الدعاية واإلعالم التي جن
العالمي بقيادة أمريكا لتحريف حقائق
اإلسالم ،وباالستفادة من بعض مـن

تزين

بلباس رجال الدين ،إسـتطاعت أمري كا
ّج صــورة مشــوهة وجامــدة عــن
أن تــرو
اإلسالم ،فتصدى اإلمام  +ل هذه ال صورة
المشوهة ،وأط لق علـى

هذا التقا بل

والمواجهــة عنــوان (تقابــل اإلســالم
المحمدي األصيل واإلسالم األمريكي).
وحول مخاطر اإلسالم األمري كي ور سالة
خواص الحق في بيـان اإل سالم المحمـدي
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األصــيل بصــورة دقيقــة وصــحيحة يقــول
اإلمام:
ن مواجهة اإل سالم األمريكـي تتضـمن
>إّ
مخاطر خاصة ينبغي بيان جميع أبعادها
للمســـلمين المستضـــعفين ،إذ لألســـف
مازالت الكثير من الشعوب اإل سالمية ال
تميز حتـى اآلن بـين اإل سالم األمري كي
واإلسالم المحمدي األصـيل ،وبـين إ سالم
المستضـــعفين والمحـــرومين وإســـالم
المتظـــاهرين بالـــدين والمتحجـــرين
واألثرياء وال مرفهين المنكـرين هلل،..
لذا تقع على جميع العل ماء مسـؤولية
توضيح هذين الفكرين ،وإنقـاذ اإلسـالم
العزيز من أيادي الشرق والغرب<(.)1
ومن مسؤوليات خواص الحق ور سالتهم،
وضــع السياســات الصــحيحة الجامعــة
واإلســـالمية األصـــيلة فـــي المجـــاالت

( )1صحيفة نور ،ج ،48ص .1
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المختلفة ،كالمسائل االقتصادية لرفـع
الفقر والتمييز:
>تقــع علــى العلمــاء والمحققــين
والخبراء اإلسالميين مسؤولية اسـتبدال
النظام االقتصادي الخاطئ ال سائد فـي
العالم اإلسالمي ،من خالل طرح البـرامج
البناءة التي تحقق مصالح المحـرومين
والمستضــعفين ،إلنقــاذ المستضــعفين
والمسلمين من الحرمان والفقر ...كما
أن طــرح األفكــار وتوجيــه االقتصــاد
اإلسالمي بما يضمن المحافظة على مصالح
المحرومين وتوسيع مشـاركتهم العا مة
ومحاربة اإلسالم لمن يحتكـر الثـروات،
تعد جميعها أفضل هداية وبشارة تحـرر
اإلنسان من أسر الفقر والعوز<(.)1
2ـــ العمــل بمــا كقتلــيم تولــياهم
(القيا

بمسؤولياتهم)

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،42ص .322

ـــــــــــــــــوام
نظريــــــــــــــــــة العـ
100
والخواص.......................................................................................

في حديثه حول الحديث النبوي >كلكـم
ْ
َّته<( ،)1يخاطـب
َعي
ْ ر
َن
مسؤول ع
ٍ وكلكم
راع
ْ َ
اإلمام العلماء ورجال الدين ،قائالً:
ن كلمة (رعى) تختص بكم أك ثر مـن
>إّ
غيــركم؛ وتخــتص بالعلمــاء أكثــر مــن
ً،
غيرهم ،إذ حتى لـو قتلونـا أفواجـا
فعلــى التــالين أن يشــغلوا مكاننــا.
ً أن نضحي في سبيل اإلسالم،
علينا جميعا
حتى النبي ضحى بنفسه في سبيل اإلسالم،
فاإلسالم أعظم شيء ،وهو وديعـة هللا ب يد
البشر<(.)2
وفي قسم آخر من حديثه ،يشير اإلمـام
ّ ب ها
إلى الظروف الحر جة ال تي ت مر
الثورة اإلسالمية وإلى رسالة الخـواص،
فيقول:
>المهم اآلن هو اإلسالم؛ أي المواجهـة
بــين اإلســالم والكفــر ،وجميــع أفــراد
الشعب مسـؤولون فـي
( )1بحار األنوار ،ج ،24ص .31
( )2صحيفة اإلمام ،ج ،85ص .82

هذه المواجهـة،
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الجميع م سؤولون ،ل كن ر جال ا لدين
ّلون القسم األعظم من الم سؤولية؛
يتحم
ألن رجال الدين في مقدمـة ال مدافعين
ّلــون
عــن اإلســالم ،وهــم الــذين يتحم
المسؤولية أكثر من اآلخرين<(.)1
ً
ن العلماء العاملين ال يفكرون أبدا
إّ
بالمهادنة أو الهروب من المسـؤولية
ّب
وال يتذرعون بالحجج ال شرعية للتهـر
منها؛ بـل يعملـون وفـق ما يقت ضيه
تكليفهم الشرعي.
ّح اإلمام الخميني مسؤولية فضـالء
ويوض
الحوزة وعلمائها في بيا نه حول دور
رجــال الــدين ومســؤوليتهم فــي نظــام
الجمهورية اإلسالمية ،الذي خا طب فيـه
فضالء الحوزة العلمية في قم ،فقال:
>على رجال الدين والعلمـاء والطـالب
أن يعتبروا األعمال ال تي يمارسـونها
ً
في القضاء والسلطة التنفيذيـة أ مرا

( )1المصدر السابق ،ج ،88ص .281
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ً وأحــد القــيم اإللهيــة ،وأن
مقدســا
يحفظوا شخصيتهم وقيمهم فـي الحـوزة؛
بل عليهم تنفيذ حكم هللا وترك االسترخاء
فــي الحــوزة والتصــدي ألمــر الحكومــة
ً
اإلسالمية .فالطالب الذي يرى أن أحـدا
دى لمنصب إمامة الجمعة وتوعية
لم يتصّ
الناس أو للقضاء في أمور المسـلمين،
ويرى في نفسه القدرة على إدارة هـذا
المنصب لكنه يتعذر عنه بحجة االنشغال
في الدرس والبحث أو ألنه مشغول بهـوى
ً
االجتهاد وا لدرس فقـط ،فإنـه يقي نا
سيكون مسؤوالً أمام هللا ،ولن يق بل م نه
أي عذر<(.)1
النقطة المهمّة األخـرى ال تي أشـار
إليها اإلمام في رؤيته حـول التكل يف
والمسؤولية ،هي ضرورة دفـاع ال خواص
والنخب عـن اعتبـارهم و سمعتهم عنـد
أدائهم تكليفهم الشـرعي واإللهـي؛ ألن
ّــدة التــي إتبعهــا
السياســات المعق
( )1صحيفة نور ،ج ،48ص .822
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األعــداء لهزيمــة الثــورة اإلســالمية
ومؤامرات العمالء في الداخل ،قـد أدت
إلى إيجاد ظروف

صعبة لتصـدي األمـور

التنفيذية ،ومن جهة أ خرى فـإن عـدم
تصدي الكفاءات للمنا صب المهمـة

في

النظام اإلسالمي ،سـيؤدي إ لى وقوع ها
بأيدي العمالء والفاشلين والمتمس ّكين
بهوى الدنيا.
ً علــى العلمــاء
لهــذا كــان لزامــا
دوا أنفسهم
دبرين أن يعّ
والمثقفين المّ
ألداء رسالتهم الخطيرة ،وا لدفاع عـن
مبادئهم وسمعتهم:
ن من الصعب تحمـل الم سؤولية فـي
>إّ
بلد يتعر ألنواع الحصار ويعـاني من
المشـــاكل االقتصـــادية والسياســـية
والعســكرية .وبــالطبع ،ينبغــي علــى
دوا أنفسـهم
العلماء العاملين أن ي عّ
عند الضرورة للتضحية أك ثر والـدفاع
عن اعتبارهم وسمعتهم للمحاف ظة علـى
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مكانة اإلسالم ومن أجل خدمة المحرومين
والمستضعفين<(.)1
فاإلمــام يــرى أن األفــراد الــذين
يمتلكون القدرة والكفاءة على التصدي
للمناصب المهمة والحساسـة

في ن ظام

الجمهورية اإل سالمية ي جب أن يقبلـوا
هذه المسؤولية ،ويعملوا لخدمة الناس
والشعب ،وتخلفهم عن المسـؤولية يعـد
ً مــنهم ألمــر معبــودهم
ء وعصــيانا
جفــاً
الحقيقي.
ً
ً ومـدبرا
>كل مـن يـرى نفسـه مـديرا
ً لخلق هللا ،فإن تخلفه عن التصدي
وخادما
لهذه المسؤولية في هذا الوقـت ،ي عد
ً للناس وإلله الناس<(.)2
جفاءا
المخاطر التي تناجم خناص الحق:
من ال بديهي أن يتعـر

خواص الحـق

أكثر من غيرهم إلى اآلفـات والم خاطر
ً لخصائصــــهم
المختلفــــة ،نظــــرا
( )1صحيفة نور ،ج ،42ص .424
( )2المصدر السابق ،ج ،88ص .821
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ومســؤولياتهم ومناصــبهم السياســية
االجتماعية المهمة؛ لذا فـإن سـقوطهم
دي إلــى ســقوط أو
أو انحــرافهم ســيؤّ
انحراف المجتمع بأكمله.
الرسول األكرم | ،يقول:
َت
ـلح
َـ
ـلحا ص
َـ
ـي إذا ص
متـ
ْفان مـن
> ص ـن
ْ
ْ أَّ
َ :يا
أمتي ،قيل
دت
َسَدا ف
َإذا ف
متي ،و
َسََ
ْ َّ
أَّ
َهــاء
َْلفق
ل :ا
مــن
ر
ْ همــا؟ قــاَ
َســوَ
ل هللا َ
مراء<(.)1
َا
و
ْألَ
فاإلمام الخميني يرى أن انحراف خواص
ً ســيؤدي إلــى
ً وثقافيــا
الحــق سياســيا
إفســاد المجتمــع اإلســالمي وانحرافــه،
وبالتالي سيؤثر على كافة المسـلمين؛
ألن خواص الحق يمثلـون ال قدوة ال تي
يحتذي بهـا عامـة ال شعب ،ويتـأثرون
بأعمــالهم وســلوكهم ومــواقفهم فــي
المجتمع.

( )1الخصال ،الشيخ الصدوق ،ص ،32 :باب االثنيين،
ح.84 :
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ً،
ً خبيثـا
>إذا ما أصبح العالم مفسدا
فإنــه ســيؤدي إلــى انحــراف المجتمــع
َر برائحة هـذا
وتعفنه ،إال أنه لن يشْع
َر به
التعفن في الدنيا ،ولكـن سَيش ْع
ً في اآلخرة .أما أحد األ فراد
حتما

من

ّــل
العــوام ,فإنــه ال يســتطيع أن يحم
المجتمع مثل هذا الفسـاد واالنحـراف،
ً على إدعاء اإلمامة
ألنه لن يتجرأ أبدا
والمهدويـــة ،أو إدعـــاء النبـــوة
واإللوهية؛ بل هو العالم المفسد الذي
يمكنه ترويج الفساد في المجتمع<(.)1
ومن المخاطر واألمرا

الفتاكة التـي

يمكــن أن تهــدد خــواص الحــق نــذكر:
الوســاوس الشــيطانية ،حــب الرئاســة،
التذبذب في األفكار ،وحب جمع ال مال،
إستدراج اآلخرين في سـلوكهم السيا سي
واالجتماعي لتأييـد الن ظام السيا سي
السلطوي الحاكم على العالم ،ال عدول

( )1الجهاد األكبر ،اإلمام الخميني ،ص.82 :
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عن األصول الثابتة للجهاد والمقاومة،
وتغلغل العمالء في المجتمع اإلسالمي من
خالل استغالل ن قاط ال ضعف

في شخصـية

خواص الحق.
لذا ينبغي ع لى خـواص الحـق تحصـين
أنفسهم من هذه األمرا

والمخاطر،

من

خالل الوعي ،والدقة ،ومراق بة ا لنفس
ومحاربتهــا ،والوقــوف بشــدة أمــام
العدو ،وتجنب المسامحة ،واالبتعاد عن
العمل المتكرر كل يوم.
واآلن سنبحث بعض المخاطر التـي يـرى
اإلمام أنها يمكن أن تهدد خواص الحق،
وتؤدي إلى توجيه ضـربات موج عة إ لى
أساس نظام الجمهورية اإلسالمية.
1ـ السذاجة
من األسباب التي تؤدي إلى وقوع خواص
الحق في فخ مؤامرات األ عداء وخطط هم
الشيطانية

هي ،عـدم فهم هم ال صحيح

للطبيعــة المعقــدة لسياســات األعــداء

ـــــــــــــــــوام
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ومؤامراتهم ،وعـدم تح ليلهم ا لدقيق
والصحيح لألحداث السياسية ال تي تقـع
في إيران والعالم.
وحول سذاجة أحد هؤالء الخواص،

يذكر

اإلمام الخميني حادثة وقعت فـي فتـرة
تنفيذ الخطط االستعمارية فـي إيـران،
فيقول:
ـائم
ـع عمـ
ـان رضـاخان يخلـ
ـدما كـ
>عنـ
العلماء ،ثم عمـد إ لى تأسـيس حـوزة
مؤسساتية كمـا يـدعي،

قال

لي أ حد

علماء قم &:
إنهم ير يدون تمي يز ال صالحين مـن
السيئين ،فما اإلشكال في ذلك؟
فأجبته :إنهم سيئون مع صلحائهم ،وال
يريدون تمي يز السـيئين بـل ير يدون
تمييز الصالحين حتى يقضوا عليهم<(.)1

( )1صحيفة نور ،ج ،84ص .428
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في النظام اإلسالمي ،يسعى السيا سيون
المنحرفــون والمخــادعون إلــى خديعــة
الســذج وتحــريكهم؛ ألنهــم يتــأثرون
بسهولة بأفكار اآلخـرين و مؤامراتهم.
كما يسعون إلى إلقاء اليأس في نفـوس
الخواص السذج بخطط وسيا سات النظـام
اإلسالمي ،فيدفعونهم إلـى الو قوف ضـد
السياسات التنفيذيـة التـي تمارسـها
الحكومة.
والقــرآن الكــريم يــذم مثــل هــؤالء
ّفــون األخبــار،
الوســطاء الــذين يحر
وينقلونها بشكل يؤذي األفـراد و يؤثر
عليهم؛ في صفهم ال قرآن بالفاسـقين،
لذا يخاطب أهل اإليمان بقوله:

{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ } (.)1

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ً يعمد مثل هؤالء الفساق إلـى
فأحيانا
نقل بعض األخ بار الكاذبـة والمحر فة
( )1سورة الحجرات ،آية.6 :
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إلى بعض العل ماء السـذج ،ف يدعونهم
إلــى إتخــاذ مواقــف مضــادة لــبعض
السياســات العامــة للنظــام اإلســالمي.
وحــول ضــرورة ابتعــاد الخــواص عــن
السذاجة فـي

سماع األخ بار

من ب عض

المحيطين بهم من المغرضين والخونـة،
يقول اإلمام:
ّ بكـم تن خدعون ب كالم بعـض
>ماذا حل
الشياطين المنتشرين في أنحاء البالد،
وال تدركون ماذا تفعلـون؟ أال تـدركون
ً ت حاولون قطـع
أنكم تحم لون من شارا
جذور اإل سالم؟! أال

تدركون أن إ ضعاف

الجمهوريــة اإلســالمية إضــعاف لسســالم!
وأنتم ال تريدون إضعاف اإلسالم! ل كنهم
استغلوا جهلكم لتحريضكم على طرح مثل
هــذه المســائل ،فراجعــوا أنفســكم وال
تصبحوا سّ
ً إلى هذا الحد<(.)*()1
ذجا
( )1صحيفة نور ،ج ،82ص .462
(*) ينقل أحد علماء الحوزة العلمية فـي قـم أن
الحديث جـرى حـول سذاجة أ حد العلمـاء ورجـال
الثورة األوائل ،فقال اإلمام ( :لم أ سمح لنف سي
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ن سذاجة خواص الحق الذين يمتلكـون
إّ
ً
ً وعلميـا
ً معنويـا
قيمة واعتبـارا

في

ً المتربصــين
المجتمــع ،ســيدفع حتمــا
والمنتفعين إ لى ا ستغاللهم وخـداعهم
لتحقيق مآربهم ،وحملهـم علـى إتخـاذ
المواقـــف التـــي تالئـــم أهـــدافهم
المشبوهة .وي حذر اإلمـام م ثل هـؤالء
الخواص السذج ،ويقول:
ــين
ــراد المغرضـ
ــض األفـ
ن بعـ
> ...إّ
المتسّ
لطين المتمولين بـرؤوس األ موال
الضـــخمة ،يعملـــون علـــى اســـتغالل
المحرومين والمستضعفين إلى أقصى حد،
ويروجون للفساد في المجتمع

من خـالل


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً أن أتنزل إلى هذا الحد من ال سذاجة وح سن
أبدا
الظن وتصديق كل ما يقال؛ بل كنت أفكـر فـي كل
موضوع وكل شخص ،وأدقق بجميع أبعاده ،وأدرس حتى
االحتمــاالت الضــعيفة التــي يمكــن أن تــرد عنــد
األفراد ،حتى ال يحدث خلل في عملي)( .هفتاد سـال
خاطره از آ ية هللا سيد ح سن بـدال ،مر كز و ثائق
الثورة) ،ص .35
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الربــا وجنــي األربــاح الطائلــة ،أو
تهريب العملة ال صعبة ورفـع األ سعار
إلى حد كبير ،والتهريب واالحتكار؛ ثم
يــأتون عنــدكم للشــكوى والخــداع،
ً يظهــرون أنفســهم بمظهــر
وأحيانــا
المســلمين الصــالحين ،فيــدفعون لكــم
ً مــن أمــوالهم ،ويــذرفون دمــوع
ســهما
التماســيح إلــى درجــة يثيــرون فيهــا
مشاعركم ويدفعونكم إلى االعترا  ،رغم
أن أغلــبهم يمتصــون دمــاء الشــعب
بأســاليبهم غيــر الشــرعية ،ويعرضــون
اقتصاد البالد لالنهيار<(.)*()1

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،8ص  226و .222
ً
ً ودقيقا
(*) كان اإلمام في مثل هذه الموارد ذكيا
ً ،ويذكر حادثة حول هذا الموضوع( :عندما كنت
جدا
في باريس حضر للقائي بعـض أصـحاب رؤوس األمـوال
الذين شعروا بقرب سقوط الن ظام ال سابق ،وحتـى
يحفظوا مكانتهم ومعيشتهم في الحكومـة القادمـة
حضروا للقائي وقالوا :إننا نريد دفع ما بذمتنا
من حقوق شرعية لكم .لكني فه مت ق صدهم وهـدفهم
فقلت لهم :اذهبوا وأصلحوا أعمالكم ،وال حاجة لي
بأموالكم) ،صحيفة اإلمام ،ج ،82ص .323
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ومن اآلفات األخرى التي يمكن أن تصيب
المجتمع بسبب سذاجة بعض األفراد هـي؛
التحليل الخاطئ البعيد عـن الواقـع،
والقــائم علــى األخبــار والمعلومــات
الخاطئـــة التـــي تـــؤدي إلـــى رواج
الشـــائعات وإلقـــاء الشـــبهات فـــي
ّا قـد يـؤدي إلـى فقـدان
المجتمع ،مم
الشعب ثقته بمسؤولي الن ظام وإ شاعة
حالة من اليأس عند الرأي ال عام

في

المجتمع.
>لألسف ،بعض العلماء غيـر المـدركين
ً مــنهم أنهــم
لحقيقــة األحــداث ،وظنــا
يدافعون عن اإلسالم ،يقعون تحت تـأثير
الشــائعات ،فيعمــدون إلــى انتقــاد
الجمهورية اإل سالمية وجميـع الم حاكم
وجميـــع الســـلطات فـــي الجمهوريـــة
اإلسالمية<(.)1
وحول خطط األعداء الهادفة إلى تحريض
الخواص السذج ،يقول اإلمام:
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،82ص .452
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> ...الظــاهر أنهــم اتفقــوا علــى
استغالل األفراد السذج سواء فـي مج لس
الشورى أو خارجه ،وتحريضهم على طـرح
بعض الم سائل ال تي تز يد مـن حا لة
اليأس عند الشعب اإليراني<(.)1
كما أشار اإلمام إلى األضرار الخطيرة
التي تنتج عن التحليل الخاطئ ل هؤالء
األفراد السذج ،فيقول:
>يجب أال نفقد شخصيتنا من أجـل كسـب
رضا بعض الليبراليين ،فنعمد إلى طرح
األفكار والعقائد الخاطئة التي يمكـن
أن تجعل أمة حزب هللا (الشعب اإليرانـي)
تشعر بعدول الجمهوريـة اإل سالمية عـن
مواقفها األصولية.
والتحليل الذي يـدعي أن الجمهور ية
ً أو أن ها
ً مهما
اإلسالمية لم تحقق شيئا
كانت فا شلة ،لـن يـؤدي سوى إضـعاف
النظام وفقدان الشعب لثقته به<(.)2

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،82ص .226
( )2صحيفة نور ،ج ،82ص .462
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ُّ الدنيا
0ـ حب
ّ الـدنيا والتم سك بمظاهرهـا,
ن حب
إّ
يعــد مــن أخطــر اآلفــات التــي تصــيب
العلمــاء والمفكــرين والنخــب فــي
المجتمع ،وتبعدهم عـن أداء رسـالتهم
الشرعية ووظيفتهم اإللهية والوطنية.
كما أن الوساوس النفسانية للمحافظة
علــى المنصــب والمكانــة االجتماعيــة،
والتي تظهر بأشكال مختلفة كحب النفس
وحــب الســلطة ،والتمسّــك بالمظــاهر
الدنيويــة ،والســعي لحفــظ األمــوال
وتكثيرها؛ كّ
لها تعد من عوامل إ نزالق
خواص ال حق و سقوطهم فـي حبـال هـوى
ً
تدريجيا

النفس والمادة ،ممّا يـؤدي
إلى إنزوائهم فـي المجتمـع وابت عاد
الناس عنهم ،أو إلى تـأثيرهم السـيء
على ثقافة الشعب والرأي العام.
فالرسول األكرم| يقول> :ح ب الـدنيا
ٍ<(.)1
َة
َطيئ
ٌ خ
ْس كل
َأ
ر
( )1أصول الكافي ،ج ،4ص  ،385الحديث.8
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د بدا ية لسنحطـاط
ألن حب الدنيا يعـّ
األخالقي واإلنحـراف عـن طر يق مقاو مة
الظلــم وتحقيــق اإلصــالحات السياســية
االجتماعية ،وتؤدي هـذه الرذيلـة

في

عمل خواص الحق إ لى سعيهم الم ستمر
ّ
لتحقيــق مصــالحهم وإشــباع أهــوائهم
النفسانية ،بدالً عن اهتمامهم بتحق يق
مصالح المجتمع اإلسالمي وأداء تكليفهم
القانوني والشرعي.
ْبـان
اإلمام الباقر × ي قول> :مـا ذئ
ٍ ،هذا فـي
ْسَ َلها راع
ٍ َلي
َم
َن
ضاريان في غ
َ في ها
َع
َسْـر
َهذا في آخرها ما أ
َّلها و
َو
أ
َف فــي ديــن
َالشَّــر
المــال و
ٌ ْ
مــن حــب
ْمن<(.)1
المؤ
ْ
يرى اإلمام الخميني أن
وَ

عدم تزكيـة

النفس هو السبب األساس في ر سوخ هـذه
الرذيلــة فــي أخــالق وســلوك النخــب
والمسؤولين في المجت مع ،وحـول
الموضوع ،يقول:
( )1المصدر السابق ،الحديث .3

هذا
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>على األ فراد الـذين يتولّ ون مه مة
تربية اآلخرين في هذا العالم ،تزك ية
ّالً ...و هذه التزكيـة ت كون
أنفسهم أو
ضــرورية للحكــام والســالطين ،ورؤســاء
الجمهورية وأعضاء الحكومـة وال قادة
أكثر من الناس العاديين ،..فإذا

ما

َله الناس ،أو طغى
َب
طغى أحد األفراد وق
السلطان وقبل الناس سلطانه ،أو ط غى
الرئيس وقبله الناس ،فع ندها سيشـيع
ً يشــيع
الفســاد فــي الــبالد وأحيانــا
دة! فهذا الطغيـان
الفساد في بلدان عّ
دي إلى انهيار الدول وفسادها؛ ألن
سيؤّ
من يمتلك زمام األمور فيها

لم يز كي

نفسه أوالً<(.)1
وقد أشار قائد الثورة اإلسالمية إلـى
حب الدنيا عند النخب في المجتمع وما
ّ بة ع لى أ صالة
يتركه مـن آثـار مخر
الثورة اإلسالمية وماهيت ها المعنو ية
فــي المحافــل اإلســالمية السياســية
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،82ص  388ـ .384
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ن الغــرق فــي المســائل
والدينيــة؛ >إّ
المعيشية لل ناس ،وتـوفير التسـهيالت
الالزمة وحل المشـاكل ،بال شكل ا لذي
يجعلنــا نغفــل عــن ماهيــة الثــورة
ّه ضـربة موج عة إلـى
وأهدافها ،سيوج
قــدرة الثــورة وهيبتهــا ،ويقلــل مــن
بريقها في العالم<(.)1
كما أن تقليل خواص الحق من ج هودهم
ومساعيهم اإلصالحية بين شرائح المجتمع
د من أخطر األضرار ال تي
المختلفة ،يعّ
ّ ال خواص
يسببها حب ا لدنيا؛ ألن حـب
ً إلـى
دي تلقائيا
للدنيا ومظاهرها سيؤّ
َقي في المجتمع ،وسـيزيد
َب
التمييز الط
ً مــن ابتعــادهم عــن الشــعب
تــدريجيا
دي إلى هزي مة
والمجتمع ،وبالتالي يؤّ
اإلسالم.
وحول هذا الموضوع يقول اإلمام:

( )1حديث واليت ،ج ،4ص .41
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ً
>ال سمح هللا ،إذا ما رأى الناس تغييرا
ـيدوا
ـأن شـ
ـدين ،كـ
ـال الـ
ـع رجـ
ـي وضـ
فـ
ء أو يتغير سلوكهم ب ما ال
ألنفسهم بناً
يليق بشأنهم؛ بحيث يفقد النـاس ذ لك
الشيء الذي يحملونه في قلوبهم لرجال
الــدين ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى زوال
اإلسالم وزوال الجمهورية اإلسالمية!...
فال تظنوا أن بضع سـيارات تز يد مـن
مكانتكم عند الناس ،إذ أن أقصـى مـا
يهم الناس ويتالئم مع ذوقهم العام هو
أن تعيشوا حياة بسيطة ...فال سامح هللا،
ّا ،فـإن
إذا ما اشمأزت نفوس الناس من
ضرر ذلك لن يقتصر علينا ،بـل سـيلحق
ً<(.)1
الضرر اإلسالم أيضا
ن اإلمــام يــدرك تــأثير ابتعــاد
إّ
العلمــاء والنخــب عــن حــب الــدنيا
والتمسّـــك بمظاهرهـــا؛ ألن المظـــاهر
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،88ص 382ـ .381
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الدنيوية ستمنعهم من العمل بمهـامهم
وواجباتهم األساسية ،وتبعدهم عن أداء
رسالتهم اإللهية؛ لذا يخاطبهم اإلمـام
قائالً:
>إذا أردتم مواجهة الباطل وا لدفاع
عن الحق بال خوف أو رعب ،بحيث ال تؤثر
ّرة
قــــدراتهم وأســــلحتهم المتطــــو
وشياطينهم ومؤامراتهم على معنوياتكم
وال تبعدكم عن ساحة المواجهة؛ ع ليكم
أن تعتــادوا علــى العــيش البســيط،
وإبعاد ق لوبكم عـن التعلّق بالمـال
والجــاه والمنصــب والمقــام .فأغلــب
قدموا لشعوبهم خـدمات
العظماء الذين َّ
عظيمة ،كـانوا يعي شون حيـاة ب سيطة
بعيدة عن التعّ
لق بزخارف الدنيا.
ـراء
ـون أسـ
ـذين يعيشـ
ـك الـ
ـا أولئـ
أمـ
أهـــوائهم النفســـانية والحيوانيـــة
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الرذيلــة ،فــإنهم يتــذللون ويعملــون
المستحيل لحفظها أو الوصول إليها<(.)1
الشــكل اآلخــر لمظهــر حــب الــدنيا
والتعّ
لق بالماديات ولذائـذ الـدنيا،
يبرز ب عد انقضـاء المرح لة الصـعبة
لقيام الثورة وانقضاء مرحلة ال حرب،
وبدايــة مرحلــة البنــاء واإلعمــار
والتنمية مع كل ما تحمله من جاذب ية
وإغراء .فقد خرج كثير من المجا هدين
والمقاومين مرفوعي الرأس مـن مرح لة
المقاومة والحرب والجهاد؛ لكنهم فـي
مرحلة البنـاء والتنميـة غر قوا فـي
ظلمات الم ظاهر الدنيو ية الزائفـة؛
د أسـوأ وأخ طر اآلفـات
وهذا األمر يعـّ
التي تصيب خواص ال حق .وحـول خ طورة
مرحلة انهيـار وان حراف خـواص الحـق
يقول قائد الثورة اإلسالمية:
ـاط
ـر النشـ
ـد كبيـ
ـى حـ
ـت إلـ
ـد خبـ
>لقـ
والحماس الذي كنا نعيشه في السـنوات
( )1صحيفة نور ،ج ،88ص.88
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األولى لقيام الثورة ،وتحققت الكث ير
من النجاحات التي أبرزت صورة الحياة
الرغيدة ،وبدأ الناس يتـذوقون حـالوة
هــذه الحيــاة؛ وهــذه مرحلــة خطيــرة.
فأمير المؤمنين × وصل إلى الحكم

في

مثل هذه المرحلة ،ولذلك نهج البال غة
ـد
ـاة الزهـ
ـره حيـ
ـن غيـ
ـر مـ
ـين أكثـ
يبـ
واالبتعاد عن مظاهر الدنيا التي كـان
يعيشها ×<(.)1
2ـ التهاو

والغالة

ن عــدم االســتثمار الصــحيح للفــرص
إّ
االســتثنائية والحساســة فــي التــاريخ
وغفلة الخواص أو تهاونهم في مواج هة
الظروف الحساسة في المجاالت السياسية
دى إلى توجيه ضربات
والتنفيذية ،قد أّ
موجعة بالمجتمع اإلسالمي.
وقد أشـارت الروا يات الصـادرة عـن
ّة المعصومين^ إلى إستثمار الفرص
األئم

( )1جمهورى إسالمي ،22/4/82 ،ص .3
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واعتبرتها غنيمة؛ واعتبرت فقدان هذه
ً
الفرص وتجاهلها خسارة عظيمـة وحز نا
ً.
أليما
ََ
ْل
َب
ة ق
ْص
ْلفر
بادر ا
َ
اإلمام علي× يقولَ> :
َّة<(.)1
ن غص
تكوَ
أْ
ن َ
ن تهــاون خــواص الحــق والعلمــاء
إّ
العاملين وغفلتهم في السنوات األخيرة
التي سبقت الثورة اإل سالمية ،قـد أدت
إلى توجيه ضربات موجعة ،وسببت خسائر
كبيرة في المجتمع اإلسالمي.
وحــول تهــاون العلمــاء والمفكــرين
وغفلتهم في ع صر الحر كة الدسـتورية
يقول اإلمام:
>لقد بدأت الحركة الدستورية بقيادة
َر
ْط
أفراد مل تزمين باإل سالم ،ل كن سَـي
عليها بعد ذ لك

من

هم بع يدين

عن

اإلسالم ،فشوهوا صورة اإلسالم إلى ال حد
الــذي شــاهدتم .فلــو تصــدى العلمــاء

( )1بحار األنوار ،ج ،28ص .432
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لقيــادة الحركــة الدســتورية ،وتصــدى
المؤمنــــون ،وتصــــدى المفكــــرون
الملتزمــــون ،وتصــــدى المســــلمون
الملتزمون ،وسيطروا على المجلس ولـم
يتركوه لسيطرة اآلخـرين؛ َل ما و صلنا
إلى هذا الحالَ ،
ول ما تعر ضت ا لبالد
للـــدمار ،وَلمـــا فقـــدنا عزتنـــا
وكرامتنا<(.)1
ّس مــن عظمــاء
كــان الشــهيد المــدر
التاريخ المعاصر الذي قام بنشـاطات
كثيرة لمواجهة نظام رضاخان البهلوي.
وحــول تهــاون بعــض رجــال الثــورة
الملتــزمين وعــدم تأييــدهم لنشــاطات
ّس يقول اإلمام:
المرحوم المدر
ن أحد االشتباهات التي و قع فيهـا
>إّ
الشعب ،أو أولئك ا لذين ت قع ع ليهم
مســؤولية توعيــة الشــعب ،هــو عــدم
تأييدهم للمرحوم ال مدرس .ل قد

( )1صحيفة نور ،ج ،84ص .2

كان
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ّس الرجــل الوحيــد الــذي واجــه
المــدر
(رضاخان) وعار سيا ساته .و كان فـي
في مواقفـه،

ّس
المجلس من يؤيد المدر
وبعضــهم كــان يعــار بشــدة مواقــف
المدرس.
ـض
ـد بعـ
ـت توجـ
ـت كانـ
ـك الوقـ
ـي ذلـ
وفـ
األطراف التـي كـان بإمكانهـا تأي يد
ّس وحماي ته ،و لو أ يدوه ل كان
المدر
ّس بمنطقـــه القـــوى
بإمكـــان المـــدر
ومعلوماتــه الجيــدة وشــجاعته وجميــع
صفاته ،القضاء على شر هـذه العائ لة
(البهلوي) ،وإسقاط حكمهـا ،لكـن

لم

يحدث هذا<(.)1
ن األوضاع السياسية الم ضطربة بـين
إّ
ســنة (8828م و 8823م) وبعــض األحــداث
السياسية التي وقعت بعدها ،كانت

من

ّة التي سـنحت
الفرص االستثنائية المهم
للعلمــاء والقــادة السياســيين فــي
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،2ص .368
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ّطوا فيهـا
المجتمع اإليراني؛ لكنهم فر
ولم يغتنموها.
فخروج رضا خان مـن إ يران والفـراغ
ََ
َّــة
لكي
الــذي بــرز فــي الحكومــة الم
والشاهنشاهية( ،)1كان من أهـم األحـداث
وأفضل الفرص التـي كـان مـن المم كن
للعقالء والعلماء في إيران ا ستغاللها
بــالتخطيط الصــحيح واالســتفادة مــن
الطاقــات المليونيــة للشــعب لتغييــر
الحكومة في إيران.
كما سـنحت فـرص أ خرى ب عدها؛ لكـن
تهاون ال خواص وتمـاهلهم

في توع ية

الشــعب ،وغفلــتهم عــن اســتثمار هــذه
الفرص المناسبة في التخطـيط للقضـاء
على هذه الساللة الحاكمة؛ كان السـبب

( )1للتعــرف أكثــر علــى األوضــاع السياســية
االجتماعية في إيـران فـي هذه الفتـرة؛ راجـع:
تاريخ إبران السياسي المعاصر ،جالل الدين مدني،
ص  464ـ  .412ترجمة سالم مشكور
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الرئيسي لعودة سلطة عائلة بهلوي على
إيران.
ويتأسّف اإل مام لغفلـة الخـواص ومـا
جلبته من مصائب على الشـعب اإليرا ني
فيقول:
>لقد أهـدر

سلفنا ال صالح @ فرصـة

ّــة عنــد خــروج الســلف الخبيــث(،)1
مهم
ً أخرى ،ح تى حلّت
وأهدروا بعدها فرصا
بنا هذه المصائب.
ن ما يبعث على األسـف ,ع ندما دخـل
إّ
الحلفاء إلى إيران و خرج من ها ر ضا
شاه ،أننا لو كنا قد تظاهر نا بصـوت
ٍ ورفضنا تنصيب ابنه في الحكم لما
عال
ً ..ففي ت لك الف ترة لو
ّبوه حاكما
نص
قام أحد الناس مثالً ،أو أحد العلماء،
وخرج معه عدد مـن األشـخاص وتظـاهروا
بصوت عال إننا نرفض عودة هذه الساللة
الحاكمة...

( )1رضا خان بهلوي.
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لقد كانت
حدثت في

هذه إحـدى الغفـالت التـي

تاريخ إيـران ،و لو أ عدنا

ـذه
ـل هـ
ـه مثـ
ـدث فيـ
ـم تحـ
ـاريخ ولـ
التـ
الغفلة ،لما كنا قـد ابتلينـا بم ثل
هذا الكالم واألوضاع( .)1لقد أشـرت إلـى
هذه الغفلة العظيمة التي وقـع في ها
رجال السياسة والعلماء وسائر طبقـات
ّــا أدى إلــى تســّ
لط هــذا
المجتمــع ،مم
الشخص()2

على رقابنا ،حتى وأنهم أيدوه

بعد ذلك<(.)3
ة ما تحدث بعد كل انتصار ،حالـة
عادً
مــن الغــرور المخــتلط بالغفلــة عنــد
ّوا نهاية
المقاومين والمجاهدين ،فيظن
ّا يوفر للعدو
العدو بهذا االنتصار .مم
المهــزوم والجــريح فرصــة اســتثنائية
للتعويض عـن هزيمتـه باال ستفادة

من

غفلة النخب ،فيعد العدة للبدء بهجوم

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،4ص .421
( )2هذا الخطاب ألقاه اإلمام أثناء إقام ته
باريس خالل فترة اشتعال الثورة.
( )3محمد رضا بهلوي.

في
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جديد عليهم؛ لهذا حذر اإلمـام الشـعب
اإليراني بعد

شهر وا حد مـن انتصـار

الثورة اإلسالمية ،فقال:
>علينا أن ن حافظ ب شدة ع لى حالـة
الوعي التي برزت عند
الستمرارها؛ ألننا ال

شعبنا ،ونسـعى

نزال نعـاني

من

صدمة هذه الغفالت التـي وقعنـا في ها
طيلة ثالثمئة سنة<(.)1
ن أعظم اشتباه وتهاون وغفلـة وقـع
إّ
ّ بعد انت صار ال ثورة
فيها خواص الحق
اإلسالمية ،كان عند انتخـاب أول رئـيس
للجمهوريــة فــي الــبالد؛ إذ وألســباب
ً للجمهور ية
عديدة انتخب الشعب رئيسا
ً عن مبـاد
بعيدا

ال ثورة والسياسـات

العامة لن ظام الجمهور ية اإلسـالمية،
النظــام طيلــة فتــرة رئاســته

وتعــر
ّ
لضــربات موجعــة عســكرية وسياســية
وثقافية.

( )1كوثر ،ج ،4ص  821 ،822و .828
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وبعد عزله دعا اإل مام جميـع طبقـات
الشعب لال ستعداد إلـى انتخـاب ر ئيس
ً بم باد
جديد للجمهورية يكون ملتزما
الثورة وأصولها ،فقال:
ء ،وكل مكّ
لف
>علينا جميعا
ً رجاالً ونساً
ـه
ـب عليـ
ـالة ،يجـ
ـه الصـ
ـب عليـ
ـا تجـ
كمـ
االســهام بتعيــين مصــيره بيــده .لقــد
عانينا الكثير من االشـتباهات ،التـي
ــت لنـــا جميـــع هـــذه الـــويالت
جلبـ
واالضــطرابات ،لــذا علينــا أن نتجنــب
ة أخرى .ا سعوا
الوقوع في االشتباه مرً
النتخاب رئيس للجمهورية ملتزم بمباد
اإلسالم ومنه جه ،وعلـى جم يع األ حزاب
والمنظمات وجميع علماء البالد وجم يع
أفراد الشعب أن يسهموا في هذا األ مر
ة
الحياتي الخطير ،ونتجنب االشتباه مرً
أخرى ،ح تى ال نضـطر بعـد ف ترة إ لى
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ة أخرى إلى ما
عزله ،وتعود األوضاع مرً
كانت عليه<(.)1
2ـ االبتعاد عن السياسة
ن إحدى الخطـط والـدعايات السـيئة
إّ
التي مارسها االستعمار وخواص الباطل،
هي تشويه تدخل العلماء والمفكرين في
أمــر السياســة واالجتمــاع ،ممــا تــرك
ً كبيرة ،دفعت كثيـر مـن
ولألسف أضرارا
العلماء والمفكرين إلى االبت عاد عـن
األحــــداث والتحــــوالت السياســــية
واالجتماعية عند المسـلمين ،فأصـبحوا
ّلهم فـي السيا سة
ينظرون إلى أن تـدخ
أمــر ال يليــق بشــأن الفقيــه أو رجــل
الــدين .وحــول هــذا الموضــوع يقــول
اإلمام:
ّل رجـل
ً ل عدم تـدخ
ّوا كثيرا
>لقد روج
دقه الكثير من
الدين بالسياسة ،حتى صّ
العلماء ،لدرجة أن هم مـا أن سـمعوا
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،85ص .41
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كلمة حول هذه األمور إالّ وقالوا :إنّ ه
من السياسة ،وال عالقة لنا باألمر<(.)1
>لقد فصلوا اإلسالم حتى عن الم سلمين
أنفســهم ،وحتــى عــن خدمــة القــرآن
والمتمسّـــكين بـــه ،وحتـــى أولئـــك
المتمسّكين بالقرآن لم يكن من السـهل
إفهامهم ـ بع ضهم ـ أن اإل سالم د ين
السياسة ،بل لعّ
لهم كـانوا يـرون

في

ً على اإلسالم<(.)2
ذلك عيبا
ويذكر اإلمام حادثة وقعت فـي بدايـة
النهضة اإلسالمية:
> ...فــي بدايــة رواج مثــل هــذه
المسائل ،كان أحد رفقائنا المخلصـين
دين في
ً ،والصالحين جدا
جدا
ً ،ومن المجّ
العمل يقول لي عندما تحدثت عن ضرورة
التحقيق في قضية معينة :مالنا وهـذا

( )1صحيفة اإلمام ،ص .428
( )2صحيفة نور ،ج ،5ص .48
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ّـه أ مر سياسـي ال يتعلّق
الموضوع؟ إن
بنا؟!<(.)1
ّعون
ً على بعض األفراد الذين يتذر
وردا
بحجج مختلفة لالبتعـاد عـن السياسـة،
ً بســيرة األئمــة المعصــومين
وتأســيا
واألنبياء اإللهين يقول اإلمام:
>ليس من الصحيح القـول

بأن الرجـل

الصالح هو من يعزل نفسه في زاوية أو
ّح فيه أو ينشغل في المسـجد
جانب ليسب
بالذكر! إذ لو كـان اإلنسـان ال صالح
هكــذا لفعــل ذلــك الرســول األكــرم|
وأميرالمــؤمنين × ،لكننــا لــم نســمع
ً إدعـى أن
ً في التـاريخ أن أ حدا
أبدا
الرسول األكرم | وأمير المـؤمنين قـد
عزلوا أنفسهم عن األحداث<(.)2
وحول تشكيل الحكومة من قبل الرسـول
األكرم| يقول اإلمام:
( )1المصدر السابق ،ج ،42ص .38
( )2صحيفة نور ،ج ،82ص .12

ـــــــــــــــــوام
نظريــــــــــــــــــة العـ
122
والخواص.......................................................................................

>لقد أقدم الرسول | ...علـى ت شكيل
الحكومة ،م ما يعنـي اهتمامـه بـأمر
الحكومة واهتمامه بأمر السياسـة؛ إذ
أن تشكيل الحكومة ال يعني سوى التدخل
في السيا سة ،والو لوج

في مجالهـا.

ولهذا أقدم األعداء ع لى تـرويج هـذه
المسألة بين المسلمين إلـى درجـة أن
اعتقد ب ها ح تى ب عض الخـواص ،بـأن
اهتموا أنتم بشـؤون المسـجد والـذكر
فيهــا ،ونهــتم نحــن بالحكومــة ،حتــى
يتمكنوا

من الت سّ
لط علينـا وا نزال

الـــويالت بنـــا ،وانـــزال المصـــائب
بالمسلمين كما تشاهدونه اآلن<(.)1
ومن اآلفات التي تظهر نتيجة البتعـاد
خواص الحق عن السياسـة نـذكر :ظهـور
البدع في الدين ،االنحراف

عن تنف يذ

السياسات اإلسالمية ،واألهم تغلغل عمالء
األعــداء واألشــخاص غيــر األكفــاء فــي

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،42ص  288و .284
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المناصــب السياســية الحساســة فــي
الحكومة اإلسالمية.
وفي وصيته السياسـية اإلله ية يؤكـد
اإلمام ع لى ضـرورة ح ضور النخـب فـي
المجاالت السياسية االجتماعية ،فيقول:
>وأوصي العلماء المحترمين ـ ال سيما
المراجــع العظــام ـ أن ال يعتزلــوا
ً ع ند انتخـاب
قضايا المجتمع ،خصو صا
رئيس الجمهورية أو نواب المجلس ،وأن
ال يكونوا غير مكترثين بهـذه األ مور.
فكلكم رأيتم ـ واألجيال الالحقة ستسمع
بذلك ـ كيف قام ممتهنو السياسـة مـن
عمالء الشرق والغرب بعزل الروحـانيين
ـ الذين وضعوا الحجر األساس للملك ية
الدســتورية بعــد أن تحملــوا المشــاق
والمعانــاة ـ وكيــف أن الروحــانيين
أيضا ابتلعوا الطعم الذي ألقاه ل هم
ممتهنوا السياسة ،فظنـوا أن ال تدخل
في أمور البالد والمسلمين مما ال يليق
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بمقــامهم ،فانســحبوا مــن الميــدان
تاركين إياه للمأسورين للغرب»(.)1
ـام
ـتم اإلمـ
ـي اهـ
ـرى التـ
ـة األخـ
النقطـ
بتحليلها بدقة وبعد نظر ،والتي ت عد
من العلل والدوافع األسا سية البتعـاد
بعــض الخــواص عــن السياســة ،هــي
اســتفادتهم مــن عنــوان (التكليــف
الشرعي) للهروب من المواجهـة وتح مل
مسؤولية هداية المجت مع ،وحـول هذا
الموضوع يقول اإلمام:
>يجب أن تت صفوا بـالوعي والـذكاء،
وأن ال تجعلــوا أنفســكم لعبــة بيــد
اآلخــرين ،وتتــذرعوا بــأن تكلــيفكم
الشرعي يقتضي هذا األمر ،وأن وظيفتكم
ً
الشرعية كذا وكذا! فالشيطان أحيا نا
ّن لسنســان تكليفــه
هــو الــذي يعــي
ووظيفته)2(.

( )1صحيفة نور ،ج ،48ص .242
( )2جهاد أكبر ،ص .38
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ـرعي
ـه الشـ
ـرى تكليفـ
ـدهم يـ
 ....فأحـ
بهذا الشكل ،وآخر يرى تكليفه الشرعي
بذاك الشكل ،وهذه مصيبة ،إنها مصيبة
اإلسالم ،فوجـود م ثل هـؤالء المعممـين
مصــيبة علــى اإلســالم ..بــأن يجلســوا
ً ،إن
ً شـرعيا
ويعينوا ألنفسـهم تكلي فا
هذا عمل الكسالى والعجزة!»(.)1
ـاد
ـول ابتعـ
ـة حـ
ـام حادثـ
ـذكر اإلمـ
ويـ
العلمــاء عــن المشــاركة فــي األمــور
السياســية ،وتبريــرهم غيــر المنطقــي
لذلك فيقول:
ن
>كان أحد العل ماء & يقـول لـي :إّ
قلبي ال يحترق علـى اإلسـالم أكثـر مـن
ً،
صاحب األمر  ،#فهو يرى األوضاع أيضـا
فلماذا ال ي تولى هـو األ مر ،ول ماذا
أقوم بذلك أنا!

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،4ص .324
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ن هذا منطق األفراد ا لذين ير يدون
إّ
التمّ
لص من المسؤولية ،واإل سالم يـرفض
مثل هذا المن طق ،وال يع ترف بهـؤالء،
ألنهم يريدون التمّ
لص من المسؤولية<(.)1
ن ابتعاد النخب والمثقفين في نظام
إّ
الجمهورية اإلسالمية عن السياسة ،وعدم
مشــاركتهم فــي النشــاطات السياســية
واالجتماعيــة ،خاصــة النشــاطات التــي
تختص بهم؛ سيؤدي إ لى و صول األ فراد
غير األكفاء والمنحرفين ,إلى المناصب
السياسية المهمة في البالد.
وحول ضرورة مشاركة األفـراد األكفـاء
في مجلس الخبراء يقول اإلمام:
ن مجلــس الخبــراء تكليــف علــى
>إّ
الجميــع ،فالــذين يريــدون المشــاركة
كخبـــراء علـــيهم الـــذهاب وتســـجيل
أســمائهم ،أي يــذهب األفــراد األكفــاء

( )1المصدر السابق ،ج ،83ص .322
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لتسجيل أسمائهم حتى ينتخبهم ال شعب.
ً
وعلى كل حال ،فيما لو ابتعدنا جميعا
عن الحضور الفعال

في السـاحة ،و لم

نفكر في كيفية إنقاذ ا لبالد مـن شـر
المفسدين.
وإذا لم نفكر بهذا األ مر

ـ ال سـمح

هللا ـ فإن من ليس لهم تأثير كبيـر فـي
األوضاع في الوقت الحاضـر ،قـد يصـبح
لهم تأثير كبير على مستقبل الشعب في
المستقبل ،وبالتـالي سـيبتلي الشـعب
بوجود م ثل هـؤالء األ فراد ،الـذين ال
يرحمون صغارنا وال كبارنا<(.)1
وحول مجلس الشورى اإلسالمي الذي يعـد
أهم أركان نظام الجمهورية اإلسـالمية،
ً إلــى أهميتــه
يشــير اإلمــام دائمــا
وخطورته فيقول:

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،82ص .824
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>المراجـــع مســـؤولون ،العلمـــاء
مســؤولون ،أئمــة الجماعــة مســؤولون،
الخطباء مسؤولون ،التجـار م سؤولون،
الجــامعيون مســؤولون ،طــالب العلــوم
الدينية مسؤولون ،العمـال م سؤولون،
الجميع مسؤولون ،كافة طبقات المجتمع
اليــوم مســؤولون ..فــإذا مــا ابتعــد
المؤمنون ،وابتعد الملتزمون باإلسـالم
عن السياسة وحل محلهم اآلخـرون ،ك ما
حدث في بداية قيام الحركة الدستورية
عنــدما ابتعــد األفــراد الملتزمــون،
وسيطر غيـر المل تزمين باإلسـالم علـى
الحركة الدستورية(.)1
ــألة
ــي مسـ
ــا فـ
ــا تهاونـ
ــإذا مـ
فـ
ّهون
االنتخابات ،فاطمئنوا أنهـم سيوج
لنا ضربة موجعة من خالل المجلس<(.)2
2ـ الخنف والقلق

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،84ص  814ـ .813
( )2المصدر السابق ،ج ،81ص .426
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ن الخوف من التعذيب وفقدان األموال
إّ
واألمالك ،أو الخوف من القتل

هي آ فة

تبعــد العلمــاء الصــالحين عــن أداء
مســؤولياتهم فــي هدايــة النــاس نحــو
ّضت حتى اليوم الكث ير
الصالح .فقد تعر
مــن األحــزاب والمنظمــات الجهاديــة
اإلسالمية إلى الهزي مة والفشـل ب سبب
خوف الناس وبعض العلماء مـن القتـل،
أو بسبب حر صهم علـى المحاف ظة ع لى
أموالهم ومكانتهم االجتماعية.
كما أن الكثير من المجاهدين و خواص
الحق

قد أ صيبوا بم ثل هـذا الضـعف

والتزلــزل فــي فتــرة جهــاد الشــعب
اإليراني بقيادة اإلمـام الخمينـي

ضد

النظــام الملكــي الظــالم ،فابتعــد
الكثير مـنهم عـن ال ساحة السيا سية
بســبب الخــوف والرعــب مــن األســاليب
الوحشــية التــي كــان يمارســها جهــاز
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ّلوا الصـمت مـن أ جل
(الساواك)( ،)1وفض
حفظ حياتهم وأموالهم.
وحول هذا الموضوع ،يقول اإلمام:
>طيلة فترة هذه النهضة ،ظهر أ شخاص
مــن المــؤمنين المصــّ
لين والخطبــاء
والمحترمين ،لكنهم ما أن بدأت حم لة
جهاز االستخبارات (ال ساواك) بت عذيب
المجاهــدين ،حتــى اختــاروا الصــمت
والركون إلى الراحة واإلنزواء<(.)2
وحول التأثير السلبي الخط ير لخـوف
خواص الحق

من أداء مسـؤولياتهم

في

الثورة والجهاد ،يقول قا ئد ال ثورة
اإلسالمية:
ن خــواص الحــق أو غــالبيتهم
> ..إّ
العظمى يتغيرون في مجتمع

ما ،بح يث

يتمسّكوا ويهتموا بالدنيا ومظاهرهـا،

( )1جهاز استخبارات نظام الشاه (المترجم).
( )2صحيفة نور ،ج ،85ص .26
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ويضــطروا للقبــول بحكومــة الباطــل،
واالبتعاد عن مواجهته ،واجتناب تأييد
الحــق أو تعــريض أنفســهم للخطــر مــن
ً ع لى أرواحهـم أو
أجله ،كل ذلك خوفا
ً من فقـدان أمـوالهم ،أو ف قدان
خوفا
ً مــن
مناصــبهم ومكــانتهم ،أو خوفــا
ً مــن
كراهيــة النــاس لهــم ،أو خوفــا
العزلة واالنزواء ،وعندما يصبح الوضع
بهذا الشـكل ،تبـدأ مرح لة است شهاد
اإلمام الحسين بن علي ×<(.)1
وعن علة وسبب ظهور عنصر الخوف عنـد
بعض ال مؤمنين ،ي قول اإل مام ع لي×:
ْف
َض ـع
ْس و
َّف
ـن
ـز الـ
ْـ
َج
ـن ع
ْن مـ
ـدة الج ـب
>شـ َّ
َقين<(.)2
الي
ْ
ن اجتناب العلماء و قادة المجتمـع
إّ
عــن مواجهــة الظلــم ،وصــمتهم مقابــل
ّفــي
الجــور والتمييــز ،أو مقابــل محر
الدين ،بسبب خوفهم ع لى أرواحهـم أو
( )1گزيده أخبار ،رقم  ،688ص  84و .83
( )2غرر الحكم ،ج ،2ص  ،815حديث .5223
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خوفهم على فقدان أ موالهم أو ف قدان
مكانتهم السياسـية االجتماع ية؛ يعـد
ً فــي ظهــور االضــطرابات
عــامالً مهمــا
المختلفة وانحراف المسلمين عن جـادة
الحق على مدى مراحل التاريخ اإلسالمي.
وعند مراجعة التـاريخ اإلسـالمي نـدرك
ً أن خواص الحق لو استغلوا الفرص
جيدا
المناسبة التي تهيأت لهم ،وسعوا بجد
ً عــن
وبــدون خــوف أو قلــق ,وبعيــدا
االضطراب الدنيوي ،لتمكنوا من إيجـاد
ّل عظيم في تاريخ اإلسالم والشـيعة؛
تحو
ويمكن أن نلمس هذا األمر عند تحليلنا
ً.
للتاريخ المعاصر أيضا
دة ممارسات النظام البعثـي
وأثناء شّ
فــي العــراق ضــد الطــالب المجاهــدين
والثوريين ،اعتر

اإلمـام ب شدة علـى

هذه الممارسات ودعا العلماء اآل خرين
ً إلى اال ستكبار واالعتـرا  .لكـن
أيضا
أحد علماء ال حوزة فـي النجـف أر سل
رسالة إلى اإلمام يخبره فيها ،أني في
هذه الظروف ال أرى مصلحة

في مواج هة
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هذا النظام وإنـي أخ شى المواجهـة..
فأجاب اإلمام على هذا الموضوع قـائالً:
ّا يخاف وهـو في هذا
>أنا ال أعلم مم
العمر<(.)1
2ـ إتباع العنا
ـه
ـي تواجـ
ـة التـ
ديـ
ـن األخطـ
ومـ
ـار الجّ
المجتمع بسبب انحراف خواص الحق ،هي
إتبــاع الخــواص لعــوام المجتمــع،
وبعبارة أخـرى كـون الخـواص تـابعين
إلرادة العــوام ،أو تطبيــق سياســات
الخواص وأهدافهم بما يتالئم مع رغبات
العـــوام وأهـــوائهم .إذ أن إتبـــاع
ً
الخواص إلرادة أفراد ال يـدركون جيـدا
الظـــروف السياســـية واالجتماعيـــة
للمجتمع ،سيؤدي إلى وقوع الخواص

في

خطر إتباع العوام.
ـر
ـة للتفكيـ
ـة نتيجـ
ـذه اآلفـ
ـرز هـ
وتبـ
الساذج وضعف الرؤية

في تحل يل ب عض
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المســـائل السياســـية والحكوميـــة
المعقــدة ،أو بســبب خديعــة العــوام،
وسعي الخواص لكسب قبول ال عوام بـدالً
ّــل مســؤولياتهم فــي هدايــة
مــن تحم
المجتمع وإرشاده.
وخــالل فتــرة الســنوات الثمــان مــن
الـــدفاع المقـــدس ،وعنـــدما كانـــت
الجمهورية اإلسالمية تتعر

إلى أ نواع

الحصــار االقتصــادي ،كانــت الدولــة
تستفيد من المساعدات ال شعبية إلدارة
الحــرب ،إضــافة إلــى اســتفادتها مــن
جبايــة الضــرائب فــي تحســين اقتصــاد
البالد ،ل كن بعـض ال خواص التـابعين
إلرادة العوام ،إنعدمت عندهم الرؤ ية
ً
السياسية الصحيحة ،ولم يدركوا ج يدا
الظروف واألوضاع السياسية واالقتصادية
التي تمر بها البالد ،فاعتر ضوا ع لى
استفادة الدولة من الضرائب ،وادعـوا
أنه يمكن تحسين النظام االقتصادي

في

البالد عن طريق أخذ سهمين من الحقـوق
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الشرعية ،فأشار اإلمام إلى هذا الضعف
واالضطراب قائالً:
ـة
ـدم جبايـ
ـرورة عـ
ـب بضـ
ـدهم يكتـ
>أحـ
الضرائب ،فانظروا إلى مقدار جهلهـم!
إذ أننا ال نستطيع أن نحصي كم تكلفنا
ـي
ـين فـ
ـات الماليـ
ـن مئـ
ـرب مـ
ـذه الحـ
هـ
اليوم .فهل يمكن أن نوفر هذه المئات
من الماليين كلفة الحرب عن طريق سـهم
اإلمــام؟ وهــل يمكننــا جمــع النــاس
وإجبارهم على دفع سهم اإلمـام؟ فسـهم
اإلمــام بمقــدار يكفينــا لســد حاجــة
الحوزات العلمية ف قط ال أكثـر ،و لو
زاد قليالً عن هذه الحاجـة يـدفع إ لى
الحكومة.
ّح شخص
ً يصر
فأحيانا
جباية الضرائب؛ بل علـيهم أ خذ سـهم

عن ج هل ال يجـوز

اإلمام ،فكيف ذلك؟ فمن أين نأتي بهذا
المقدار من سهم اإلمام؟ وأين نجد سهم
اإلمام وسـهم السـادة بهـذا الم قدار
الذي يمكننا من إدارة الدولة وإدارة
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البالد؛ كيف يمكن إدارة

هؤالء ا لذين

علــى الحكومــة مســؤولية إدارتهــم
واإلنفاق عليهم ،إن

السادة يتكلمـون
يذهب إ ليهم شـخص

دون تعقل ،فعتدما
ً يصدقونه بسرعة<(.)1
ويقول لهم كالما

والشــكل اآلخــر مــن إتبــاع الخــواص
للعوام ،هو إعجاب الخـواص وتسـليمهم
الكامــل بكــالم ونظريــات المفكــرين
التابعين للغرب ،إذ تؤدي

هذه اآل فة

إلى فقدان الخواص لدوافعهم الدين ية
واإللهية ،وبالتالي ضعفهم وانحـرافهم
الفكري.
ــاطات
ــام نشـ
ّن اإلمـ
ــي
ــد أن يبـ
وبعـ
المفكرين غير الملتزمين ،يتأسف علـى
النخب التي تفتقد إلى االستقاللية

في

الرأي وتلتزم بإتباع هذه الطبقة

من

األفراد عديمة الفكر والتدبير.

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،81ص .455
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ـات
ـتح الجامعـ
ـدما تفـ
ً عنـ
ـدا
> ....غـ
ً ظهــور بعــض
أبوابهــا ،ســنرى مجــددا
األفراد ا لذين يعت برون أنف سهم مـن
دموا الخــدمات
المفكــرين ،ومم
ّــن قــّ
ّن قـدموا الكث ير
الجليلة لسسالم ،ومم
للشعب ،وفي خدمة الشعب ،فيسعوا إ لى
الحيلولة دون تنامي الدوافع الدينية
عنــد الشــعب إلــى الحــد المطلــوب،
وأصــدقاؤنا فــي غفلــة عــن هــذا ،وال
يــدركون ضــرورة عــدم التفــريط بهــذه
الطاقات ،فهي طاقات إلهية<(.)1
2ـ ظهنر االختماف
ن االختالفات الداخلية بين المسلمين
إّ
د من أخطر اآلفـات ال تي ظ هرت في
تعّ
المجتمــع اإلســالمي علــى مــدى مراحــل
التاريخ ،وجلبت حتى اآلن الكثيـر مـن
الــويالت واألحــداث المذلــة للمجتمــع.
خاصــة إذا مــا وقعــت هــذه االختالفــات
والفرقــة بــين الشخصــيات البــارزة

( )1صحيفة نور ،ج ،8ص .881
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والعلمــاء والمســؤولين فــي الحكومــة
الدينية.
وحول اآلثار المخربة لالختالفات يقـول
اإلمام علي×:
ْي<(.)1
َّأ
هدم الر
>ا
َْلخالف َ
يْ
وعنـــد مراجعـــة الوصـــايا واآلراء
السياســية االجتماعيــة لسمــام ،نــرى
بوضوح تأكيده على الدعوة إلى الوحدة
واتفــاق اآلراء والحيلولــة دون وقــوع
االختالفــات ،حتــى شــغل هــذا العنــوان
الســهم األكبــر مــن ســائر العنــاوين
والمواضيع األخرى التي أكد عليها في
وصاياه.
فاإلمام وم نذ األيـام األولـى لقيـام
النهضة اإلسالمية وحتى األيـام األخيـرة
من حياتـه ال شريفة ،قـد دعـا جم يع
المسلمين بكافة طبقاتهم إلى اإلتحـاد
واالنسجام في مواجهة مـؤامرات أ عداء

( )1نهج البالغة ،كلمات قصار ،رقم.426
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اإلسالم ومخططاتهم المشبوهة؛ كما أكـد
على ضرورة إتحاد قادة النهضة وأصحاب
الضمير الحي ،وتدعيم أصر اإلتحاد بين
الشعب ورجال الدين ،فقال:
ّطتم و فرط الشـعب بهـذه
>إذا ما فـر
الطائفة من العل ماء ور جال الـدين،
فسيؤول مصيركم إلى ما آل إليه مصـير
الحركة الدستورية ،فبعد أن قام رجال
الــدين بهــذه النهضــة وقطعــوا دابــر
االستبداد ،عادوا

مرة أخـرى وتركـوا

هذه الحركة بيد اآلخرين ،بعد أن ف قد
الشعب إت حاده ،و لم يلتـزم بتأي يد
رجال الدين وإطاعتهم<(.)1
يمكــن البحــث عــن العلــل األساســية
لالختالفات بين خواص الحق ،في اختالفهم
في رؤاهم وتحليالتهم لمختلف الم سائل
السياسية؛ لكن توسيع دا ئرة اال ختالف
في اآلراء والمنـاهج وا ستمرارها
( )1صحيفة نور ،ج ،85ص .444
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مجال وضع السياسـات العامـة وتطب يق
القوانين ،سيؤدي إلـى إضـعاف القـوى
الداخلية في الدولـة اإل سالمية؛

لذا

ً مــن هــذا
كــان اإلمــام يحــذر دائمــا
الموضوع:
ــلوب
ــي األسـ
ــا فـ
ــا اختلفنـ
>إذا مـ
واختلفنا في الرؤى ،فعلينـا الجلـوس
مع بعضنا ومناقشـة هـذا االخـتالف
المسائل المختلفة في

جو

في

هادي ح تى

ّها؛ إذ ينبغي أن نحل هذه
نتمكن من حل
المســـائل بالتفـــاهم ،ال بالتمســـك
بآرائنــا واالنعــزال بمؤيــدينا بحيــث
ً ،وي سعى
ً معينا
ّا طرفا
يتخذ كل من

كل

منا إلى إضعاف اآلخر ،وبالتالي السعي
إلى إضعاف دولتنا اإلسالمية<(.)1
دي إلى ا ختالف
الموضوع اآلخر الذي يؤّ
خواص الحق ،هـو حب ا لنفس والتم سك
ً سـلبية ع لى
بالرأي ،مما يجلب آثارا

( )1صحيفة نور ،ج ،82ص .31
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المجتمع؛ بحيث تؤدي هذه اآل فة إ لى
تقابل الخواص فيما بيـنهم ،واعتبـار
ً له ،إلى درجة أن ال
أحدهم اآلخر رقيبا
ّل أحدهم اآلخر.
يتحم
ـا
ـبحت أهواؤنـ
ـمح هللا إذا مـا أصـ
>ال سـ
ً ألن يتحـول الع تب إ لى
النفسية سببا
شكوى ،والشكوى إلى اال ختالف ،فع ندها
علينا أن نجلس في عزاء بالد نا ،وأن
نتحمل مسؤولية ذلك؛ ألننا لم ن خالف
أهوائنا النفسية .عليكم اإلت حاد مـع
بعضكم البعض ،ألن كل العالم ضدكم إالّ
ً منهم! فإذا لـم يت حد
القليل جدا
بعضكم مع البعض ،وبدأتم تنخـرون من
الداخل ،فالشك أن هذه المسائل سـتظهر
ً<(.)1
بعد فترة بشكل أكثر سوءا
ويرى اإلمام إن االختال فات الداخل ية
بين خواص الحـق ستؤدي إلـى ابتعـاد
بعضهم عن البعض اآلخر ،وستنمو في ظل
هذا الفراغ بعض المجموعـات التاب عة

( )1المصدر السابق ،ج ،81ص .36
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للعوام ،أو تغلغل بعض خـواص البا طل
بالشكل الذي يؤدي في النها ية إ لى
تغلغل األعداء وتأثيرهم في المجتمع.
ـى
ـة علـ
ـى المحافظـ
ـام علـ
ـد اإلمـ
ويؤكـ
إتحاد هذه الشريحة المؤّ
ثرة والقادرة
ّن تـأثير
على تغيير التاريخ؛ ثم يبـي
االختالف بينهم ،فيقول:
ـن
ـة مـ
ـة أي مجموعـ
ن هزيمـ
> ..حقـا
ً إّ
العلمــــاء والطــــالب الثــــوريين
والروحـــانيين و(روحانيـــت مبـــارز)
و(جامعة مدرسين) هل ستضمن انتصار أي
طرف من هذه األطراف؟ فالطرف المنت صر
ً لن يكون من رجال الـدين ،وح تى
حتما
لو ارتبط هذا ال طرف برجـال الـدين،
فإلى أي فكر أو شريحة من رجال الدين
ـن
ً مـ
ً قلق ـا
ـدا
ـن أبـ
ـم أكـ
ـيلتجأ ..لـ
سـ
المناقشات الحادة بين الطالب في فروع
الفقه وأصوله ،لكني قلق من التقا بل
والتعــار

بــين األطــراف المؤمنــة
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بالثورة لئال ينتهي إلى سيطرة الطـرف
الذي يركن إلى الراحة والرفاه(.)1
فلو ظهر ـ ال سمح هللا ـ في هذا النظام
ً أو مجموعة تفكر بال يبب في
شخصا

حذف

دم
اآلخــرين أو تشــويه صــورتهم ،وتقــّ
مصلحة جناحه وخطه على مصلحة الثورة،
ّـه ضـربة إ لى
ً وقبل أن يوج
نه حتما
فإّ
رقيبه أو رقبائه سيوجه هذه ال ضربة
إلى اإلسالم والثورة<(.)2

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،48ص  412و .411
( )2المصدر السابق ،ص .828

الفصل الثالث
العوام
تعريف:

في هذا القسـم مـن البحـث يم كن أن
ّــل إلــى تعريــف الصــطالح العــوام
نتوص
بإتباع نفس المنهج الذي اتبعناه

في

تعريــف ووصــف خــواص الحــق مــن خــالل
االستفادة من دراسة جد يدة للنظريـات
السياســية لسمــام واالصــطالحات التــي
استخدمها في وصف بعض األ شخاص ا لذين
لــم يــدركوا بشــكل صــحيح األحــداث
المضــطربة التــي مــرت بهــا الثــورة
اإلســالمية ،وتثبيــت النظــام والــدفاع
المقدس ،والقضايا اإلسالمية المقدسـة،
ودور اإلمام والثورة.
ومن العبارات واالصطالحات التي يمكـن
استخراج تعريف ووصف (لل عوام) نـذكر
منهــا( :الــداعون إلــى الســكوت)(،)1

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،42ص .336
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ـدة)(،)1
ـرة الواحـ
ـلمون ذوو النظـ
(المسـ
(القاعــدون ذوو الفكــر المحــدود)(،)2
(ذوو الفهم المنحرف الجاهلون بنظـام
ــة اإلســالمية)(( ،)3الجــاهلون
الحكومـ
بالتحوالت المؤثرة في اإلسالم)(( ،)4أهـل
ــري)(،)5
ــاج فكـ
ــن ذوو اعوجـ
ــالح لكـ
صـ
(األصدقاء الجهلة)(( ،)6عقلهم أ قل

من

علمهم)(( ،)7مسلمون وعلماء لكن رؤيتهم
السياسية ناقصة)(( ،)8ليس عنـدهم سـوء
ــن معلومــاتهم ناقصــة)(،)9
ّــة لكـ
ني
(األصــدقاء الــذين ال يــدركون دقــة
المسائل)(.)10

( )1المصدر السابق ،ج ،85ص .482
( )2المصدر السابق ،ج ،48ص .83
( )3المصدر السابق ،ج ص .222
( )4المصدر السابق ،ص .221
( )5المصدر السابق ،ج ،85ص .38
( )6صحيفة اإلمام ،ج ،1ص .228
( )7المصدر السابق ،ج ،82ص .258
( )8المصدر السابق ،ج ،1ص .818
( )9المصدر السابق،ج ،1ص .818
( )10المصدر السابق ،ص .212
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النقطــة المشــتركة فــي جميــع هــذه
العبارات واألوصـاف هـي ضعف الرؤيـة
السياســية عنــدهم بالنســبة لمســائل
الثــورة السياســية ،وعــدم اهتمــامهم
بجامعية اإلسالم وشموليته.
ً ـ كمـا هو الحـال فـي
للعوام أيضا
ً لعمل هم
الخواص ـ درجات معينة تبعـا
ومــواقفهم بالنســبة ألفكــار اإلمــام
ونظرياتــه؛ مــنهم األفــراد الــذين
التزموا الصمت والالم باالة فـي ق بال
التحوالت السياسـية واألحـداث الصـعبة
التــي مــرت علــى الثــورة والحــرب،
المجموعة األخرى األفراد الذين اتخذوا
موقــف العــداء مــن اإلمــام والثــورة،
ووقفوا في صف األعداء.
أما المجموعـة الثالثـة و هي التـي
قصدها اإلمام بخطابه أكثر من غيرهـا،
هــم األفــراد الــذين قبلــوا اإلمــام
والثورة اإلسالمية لكنهم عجزوا عن فهم
مــؤامرات األعــداء وإدراك المراحــل
الصــعبة والمعقــدة التــي مــرت بهــا
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الثورة وفترة تثبيت النظام اإلسـالمي،
فاتخذوا منهـا موا قف تنم عن ج هل
بالواقع السياسي.
وبعد أن ينت قد اإلمـام أف كار هـذه
المجموعة ويوجه النصيحة لهـم ،يأسـف
لحالهم( ،)1ولعل سبب أسف اإلمام هـو أن
هــذه الشــريحة االجتماعيــة ،إذا مــا
امتلكت التحليل والب صيرة والمعر فة
الصحيحة تصبح ضمن مجموعة خواص الحق،
وتساهم بإيجابيـة فـي ت طور وتعـالي
النظام اإلسالمي؛ بدالً من التشـكيك

في

نظام الجمهورية اإل سالمية والحيلو لة
دون اســـتمرار الحركـــة التكامليـــة
للثورة اإلسالمية.
ـد
ـول قائـ
ـوام ،يقـ
ـه للعـ
ـي تعريفـ
وفـ
الثورة اإلسالمية:

( )1كمثال راجع؛ صحيفة اإلمام ،ج ،86ص 838و ج،48
ص .223
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>العوام هم األفراد الذين ال يهتمـون
بمعرفــة الطريــق الصــحيح والحركــة
الصـــحيحة ،وال يهتمـــون بفهمهـــا،
وتدقيقها ،وتحليلها ،وإدراكها.)1(<..
وينقل قائد الثورة حادثة تبين أحـد
المصاديق التي تميز العوام وال خواص
في فهم المسائل السياسية:
ـاء
ـورة وأثنـ
ـار الثـ
ـل انتصـ
> ...قبـ
فترة النفي في مدينة (إيرانشهر) كان
يأتي للقائي باستمرار عدد من األفراد
من إحدى المدن القريبة ،أحـدهم كـان
ً ،واآلخر له وظي فة أ خرى ،و لم
سائقا
يكونوا من أ هل الثقا فة والمعرفـة،
وحســب االصــطالح يطلــق علــيهم (عــوام)
لكنهم في الواقع كانوا من (الخواص).
وكانوا يأتون با ستمرار للقـائي فـي
ايرانشهر وينقلوا لي نقاشهم مع ر جل
الدين في مدينتهم ،الذي كان من أ هل
( )1گزيده أخبار،

 ،688ص 6و .2
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الصالح ,لكنه

من العـوام ،ن عم كـان

السائق من ال خواص ل كن ر جل ا لدين
ً
الذي هو إمام الجماعة أيضا

كان

من

العوام .فمثالً كان رجل الدين يت ساءل
لماذا عندما يأتي ذكـر اسـم الرسـول
األكرم| تصلون عليه مرة وا حدة ،ل كن
عندما يذكر إسم هـذا السـيد (اإلمـام
الخميني) تصلون على النبي ثالث مرات؟
لم يكن يفهم السبب؛ فأجا به ال سائق
قــائالً :عنــدما تنتهــي فتــرة الجهــاد
والمقاومــة ويعلــو صــوت اإلســالم علــى
ٍ ال داعي لهذه الصلوات
الجميع ،فحينئذ
الــثالث؛ بــل ال نــأت حتــى بالصــلوات
الواحدة؛ فاليوم هذه الصلوات ا لثالث
جزء من الجهاد والمقاومة.

كان هـذا

السائق يفهم السبب في حين ع جز ر جل
الدين عن فهمه<(.)1
الخصائص:

( )1گزيده أخبار ،ص .2
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سنتحدث في هذا القسم من الكتاب حول
خصائص وصفات األفراد الذين اتخذوا عن
جهل في فترة الثورة ونظام الجمهورية
اإلسالمية والدفاع المقدس مواقف مضادة
لمســـيرة الثـــورة وألفكـــار اإلمـــام
ونظرياتــه المتعاليــة الناشــئة عــن
شــمولية اإلســالم وجامعيتــه ،وطرحــوا
النظريات المخالفة ل برامج وسياسـات
الثورة ومسيرتها التكاملية.
1ـــ عــد

البصــيرة وفــعت التحليــل

(سطحية التاوير):
ن عــدم إدراك المســائل المعاصــرة
إّ
والفهــم الخــاطئ لمــؤامرات األعــداء
المعقدة وخططهم

ضد اإلسـالم ،قـد أدى

إلــى وقــوع العــوام فــي فــخ هــذه
المــؤامرات ،والنظــرة إلــى األحــداث
المختلفــة بنظــرة ســطحية بعيــدة عــن
الدقة والعلمية .فأثناء تصـاعد

هذه

الثورة ضد النظام الطاغوتي ،كان بعض
األفــراد مــن ذوي الرؤيــة السياســية
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الضعيفة العاجزين عـن إدراك األفكـار
المتعاليــة لسمــام وبعــدها الشــمولي
العالمي يطرحون على اإلمام إقتراحـات
تفتقــر إلــى الدقــة والفهــم الصــحيح
لمؤامرات األعداء.
ـا
ـي طرحهـ
ـات التـ
ـد االقتراحـ
ـن أحـ
وعـ
البعض على اإلمام أثنـاء ت صاعد شـدة
الجهاد ضـد النظـام الطـاغوتي ي قول
اإلمام:
>كانوا يقترحون أن نتقدم في جهادنا
خطوة خطوة؛ بأن نترك الشاه اآلن ع لى
عر

الملك ونمنعه

من الحكو مة،

ثم

نقوم بعدها بتشكيل المج لس ،وب عدها
نفعل كذا! حتى نتمكن فيمـا بعـد مـن
إسقاط هذا النظام .فقلت لهذا الشـخص
ـ وكان

من الصـالحين لكنـه ذو فكـر

خاطئ ـ هل تضمن لي إعادة

شعلة

هذه
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النهضة بعد فترة إ لى

ما

هي عل يه

اآلن؟ قال :ال!<(.)*()1
ن العوام بتفكيرهم السطحي ال ساذج
إّ
ً بعواقــب األحــداث
ال يفكــرون أبــدا
السياســية ،ويعمــدون إلــى إتخــاذ
ً ل ظاهر هـذه
المواقف الخاطئـة تب عا
األحــداث .فبعــد الهــزائم السياســية
المتالحقة للحكومات المرتبطة بالنظام
الطــاغوتي ،طلــب الشــاه فــي خطابــه
الرســمي العفــو مــن الشــعب ورجــال
الثورة ،فوقع البعض في

فخ الن ظام،

وطالبوا برد إيجابي على هـذا الط لب
المخادع.
فقال اإلمام حول ذلك:
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،6ص .818
(*) الشهيد بهشتي ينقل في مذكراته> :قبل ثالثـة
أشهر من انتصار الثورة اإلسالمية جاء أحـد قادة
ـاريس
ـي بـ
ـام فـ
ـاء اإلمـ
ـت آزادي) للقـ
ـة (نهضـ
حركـ
ـة
ـلطنة ،وإقامـ
ـورى السـ
ـس شـ
ـاء مجلـ
ـه ببقـ
إلقناعـ
انتخابات حرة ،وإيقاف ال ثورة ع ند هـذا الحـد
ويعود اإلمام إلى إ يران< ( خاطرات مانـدگار از
زندگي شهيد بهشتى) ،ص  ،823مرتضى نظري.
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>أحــد الســادة المحتــرمين مــن ذوي
ً لكـن ذو
اللحى البيضاء  -كان عال ما
ً
إدراك وعقل ناقصين ـ كتب لي إقتراحا
لي أن النبي قـد عفـا

عن

ّالً وعر
مفص
الشخص الفال ني فـي المكـان الفالنـي،
وعفا عن الكافر الفال ني فـي المكـان
الفالني ،وع فا عـن ال شخص الفال ني..

ً بهــذا الموضــوع!
وكتــب لــي تاريخــا
وكأنما لي الحق

في العفـو

عن هـذا

الشخص! ..فأي منطق هذا؟..
ً
أيمكن إلنسان أو لمن يمت لك إدراكـا
ً قول مثـل هـذا الكـالم؟ حتـى
إنسانيا
الحيــوان ال يمكنــه إطــالق مثــل هــذا
الكالم ،بأن نأتي ونعفو عنه! من يعفو
عنه؟<(.)1
ـؤالء
ـض هـ
دم بعـ
ـي عـ
فـ
ـام (8813م) تق ـّ
األفراد ذوو التفكير السطحي

باقتراح

ـل
ـض المحافـ
ـي بعـ
ـدام فـ
ـع صـ
ـلح مـ
الصـ

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،85ص .881
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السياسية؛ إذ أن هـذه المجموعـة مـن
األفراد لم تكن تدرك أحقية الجمهورية
اإلســالمية فــي الــدفاع المشــروع عــن
نفســها ،ولــم يفهمــوا بدقــة أهــداف
مؤامرات األعداء من

فر

هـذا الصـلح

األمريكي على إيران ،فقاموا بمسـايرة
بعض وسائل اإلعالم اإلستكبارية من خـالل
نظرتهم السطحية للحرب ،فاهتموا فقـط
بالخسائر الماليـة والبشـرية فيهـا،
ولــم يهتمــوا بالنتــائج المعنويــة
والسياسية لهذه الحرب؛ لذا اقترحـوا
الصلح مع النظام العراقي:
ّن يبدو أن هم مـن
ن بعض األفراد مم
>إّ
غيــر المغرضــين ،ويبــدو علــيهم حســب
الظاهر التدين والصالح ،يت حدثون عـن
ضرورة اإلصالح ولماذا ال ن بدأ بعمل ية
اإلصالح ،وإلى متـى يقتـل ال شباب فـي
ً رؤيتهم قاصرة ،إذ
الحرب؟ فهؤالء أيضا
أنهم ال يدركون أننـا إذا جل سنا

في

هذا الوقت وفي هذه الظروف على طاولة
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المفاوضات بحيث يجلس صدام في جانـب،
ويجلــس رئــيس جمهوريتنــا فــي الطــرف
المقابل ،فعندها ماذا سيقول ال عالم
ً أعلم أننا تعرضـنا
ّا؟ ...أنا أيضا
عن
لخســائر كثيــرة وقــدمنا الكثيــر مــن
شبابنا ،لكن الصلح مـع

من

سيطعننا

بخنجر من الخلف ،هـل هـو صـلح

عادل

ٌف؟ هل هو صـلح عقالئـي؟ ...إننـا
ومشر
نفكر من أجل اإلسالم<(.)1
ـر
ـوام ذوو الفكـ
ـض العـ
ـرح بعـ
ـا طـ
كمـ
السطحي اقتراح المفاوضات مع أمريكا،
أولئــك الــذين لــم يــدركوا الصــبغة
االستكبارية والسلطوية عنـد أمريكـا،
ولــم يفكــروا إالّ بقــدرتنا السياســية
واالقتصــــادية أو العســــكرية ،وإن
الجمهوريــة اإلســالمية بحاجــة إلــى
أمريكا ،ويزعمون أن التخلص من الحرب
والوصول إلـى التنميـة االقت صادية ال
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،81ص .315
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يتحقــق إالّ بالمفاوضــات والصــلح مــع
أمريكا.
لكن اإلمام يرى أن مثـل هذا الكـالم
والمواقف دليل على ضـعف العـوام في
تحليل األحداث السياسـية وعجـزهم عـن
اإلحاطة بمؤامرات األعداء فيقول:
ن من يطالـب بضـرورة ال صلح ،هـل
>إّ
يفهم أن نا سنسـحق إذا مـا تصـالحنا
معهم؟ وهل يقبلـون م نا بالصـلح؟!..
فهناك مجموعة تن صح ب ضرورة ال صلح،
إنه كالم الضعفاء؛ هؤالء هم الضـعفاء
ً في فخ أمريكـا أو
الذين يقعون دائما
دثون عن أمثال هذه المسائل لكننا
يتحّ
خرجنا للتـو من هـذا الفـخ ،ولسـنا
مستعدين للعودة إليه مرة أخرى<(.)1
كما يـرى اإل مام أن ا لرأي ا لداعي
للعالقة مع اإلستكبار هو اشتباه محـض،
وفي رده على إنتقادات العوام للصراع
مع أمريكا وتبعاته ،يقول:
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،42ص  428و.424
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> ...البعض يقول لنا لمـاذا أ خذتم
بلوم أمريكا أنها هي السبب في وقـوع
الحرب ،فنحن كنا نعلم م نذ البدا ية
أن مواجهــة أمريكــا وجميــع القــوى
الكبرى ستؤدي إلى مثل هذه العواقب..
على كل حال ،علينا التفكير ومواز نة
هذين الموضوعين ،ماذا فقـدنا و ماذا
حققنا حتى اآلن ،فما حققناه حتـى اآلن
أننا حفظنا اإلسالم<(.)1
0ـ التحجّر والتمسـ
(التنسّ )

بمظـاهر الـدكن

توجد مجموعة من األفراد تلتزم بشـكل
كامــل بظــاهر األحكــام والقــوانين
الفردية اإلسالمية ،لكن ها تج هل عمـق
أصول هذه األحكام ومعانيها وفلسفتها،
وتجهل ظروف المجتمع اإلسالمي وأوضاعه.
اإلمام الصادق × ،يقول:

( )1صحيفة النور ،ج ،82ص 842و .848

 ..............................................................................الفصل الثاني:
122
خواص الحق

َهتك وجاهل
َ ظهري إثنان :عالم مت
َع
َط
>ق
متنسٌك<(.)1
فالمتنســكون والمتحجــرون يقبعــون
ً
دائما

في غ طاء أنـانيتهم ويحبسـون

أنفسهم في ح صار جهلهـم وخرافـاتهم.
وكــانوا قبــل الثــورة يمنعــون جميــع
النشــاطات السياســية ،ووقفــوا بعــد
انتصــار الثــورة بوجــه السياســات
اإلصالحية لسمام والمسؤولين المـؤمنين
فــي النظــام اإلســالمي ،وحــول هــذا
الموضوع ،يقول اإلمام:
ـذا
ـنفس هـ
ـا بـ
ً ابتلينـ
ـوم أيضـا
>اليـ
المعنى ،إنهم يريدون باسم اإلسالم منع
قيــام الحكومــة اإلســالمية ،بواســطة
مجموعــة مــن الجهلــة غيــر المــدركين
ومجموعة من العلماء المتهتكين<(.)2
ويوجد في الحـوزات العلميـة أ فراد
يعملون ضـد الثـورة واإلسـالم األصـيل،
( )1بحار األنوار ،ج ،8ص  ،421حديث .1
( )2صحيفة اإلمام ،ج ،81ص  228و .282
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وظهرت اليوم مجموعـة

من المتن سكين

المتظاهرين أخذت تق طع جـذور اإلسـالم
والثورة والنظام ,كأنهم ال ع مل ل هم
سوى هذه الوظيفـة ،فخطـر المتحجـرين
والمتنســكين الحمقــى فــي حوزاتنــا
العلمية ليس بقليل.)1(<..
وكمثال على ذلك ،صمت أو تأييد بعـض
هؤالء المتن سكين

مع ا لذين أصـدروا

ً للــدعوة إلــى المظــاهرات ضــد
بيانــا
قانون القصاص في سنة 8818م ،إذ يمثـل
ً على صفة هـذه
هذا الموقف دليالً بارزا
الشــريحة مــن العــوام ،فــرد اإلمــام
بامتعا

من هذا الموقف:

>مــاذا أفعــل مــع هــؤالء المصــلين
والمتدينين ..فهل يقبـل مصـلوا

صالة

الليل بهذا األمر أم ال؟<(.)2
ــرين،
ــؤالء المتحجـ
ــف هـ
ــن مواقـ
ومـ
معارضتهم لمشاركة النساء في المجاالت
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،48ص .421
( )2صحيفة نور ،ج ،85ص .82
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السياسية االجتماعية،

في حـين ت شكل

النساء نصف المجتمع ،ولعبـت النسـاء
ً
ً مهمـا
اإليرانيات ال شجاعات دورا

في

انتصار الثورة اإلسالمية(*).
2ـ االنحراف الاوري
ن الفهم الخاطئ لآليـات والروايـات
إّ
اإلسالمية ،أو فهم هم السـيئ للو قائع
واألحداث وتطبيقهم الخاطئ لبعض آ يات
القرآن ،مما أدى إلى أن يعت بر ب عض
ً ,ســلطنة
العــوام المنحــرفين فكريــا
الساللة البهلوية موهبة إلهية ومشيئة
ربانية ،وأن ال جـدوى مـن مواجهتهـا،
وأخذوا باالعترا

على سيا سات اإلمـام

وآرائه:
> ...كتب لي أحد هؤالء المعم مين
قبل عـدة سـنوات

ـ

ـ ل ماذا تعارضـوا

(*) تنقل السيدة فاطمة الطباطبائي >زوجة السيد
ـد
ـاء أحـ
ـن لقـ
ـة عـ
ـة لطيفـ
ـي< حادثـ
ـد الخمينـ
أحمـ
المعارضــين لمشــاركة النســاء فــي النشــاطات
االجتماعية ،مع اإلمام ،ورد اإلمام على مثـل هـذا
الرأي .راجع :پابه پاى آفتاب ،ج ،8ص .822
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الشاه( ،تؤتي الملك من ت

شاء)()1

فاهلل

يهب الملك لمن يشاء ،فهو تعالى الذي
أوصله إلى الحكم ،فلم أرد عليـه ،ألن
كالمه ال يستحق الرد ،لكن
للقرآن! فهل يوجد

هذا ت كذيب

شخص غ ير هللا أع طى

ً هو من
الملك لفرعون؟ فاهلل تعالى أيضا
أعطى

له الم لك ،إذن ل ماذا عار ضه

موسى ووقف بوجهه؟ ..إن هذا الكالم بال
معنى<(.)2
وأبــرز صــفات العــوام والمنحــرفين
ً،
فكريا

هو ف كرهم الخـاطئ

في ف صل

الدين عن السياسة ،وحول هـذا الف كر
الخاطئ ،يقول اإلمام:
دق هؤالء السادة أن اإلسـالم
> ..لقد صّ
ينفصل عن السياسة وأنه مجـرد أحكـام
عبادية بين النفس والرب<(.)3

( )1قسم من اآلية  46من سورة آل عمران.
( )2صحيفة اإلمام ،ج ،3ص  322و .321
( )3صحيفة نور ،ج ،8ص 438و .422
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ومن األفكار األخرى الشائعة عند هـذه
الشريحة من العـوام ،فهم هم الخـاطئ
حـــول انتظـــار الحكومـــة اإلســـالمية
العالمية بإمامة صاحب العصر  .#فهذه
المجموعة بتفسيرها الخاطئ عن روايات
انتظار ظهور اإلمام المهدي  ،#أوجـدت
مشاكل كثيرة أمام البـرامج اإلصـالحية
لنظــام الجمهوريــة اإلســالمية ،فحســب
تفكيرهم يعتقدون أن الثورة اإلسـالمية
في إيران تمنع تهيئة الظروف الالز مة
لظهور اإلمام الحجة  #وينق سم أ صحاب
هذا الفكر إلـى

عدة مجمو عات ،ح يث

خاطــب اإلمــام فــي وصــيته السياســية
اإللهية إ حدى هـذه المجموعـات با سم
(العوام المنحرفون)( ،)1وأشار في أ حد
خطاباته إلى جانب من فكـرهم ال خاطئ
وغير األصولي ،فقال:
>مجموعة منهم كانـت ت قول ،يجـب أن
يمــتأل العــالم بالمعصــية حتــى يظهــر
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،48ص.222
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الحجة ،وعلينا أن نتجنـب النهـي عـن
ً..
المنكر ،وأن ال نأمر بالمعروف أيضا
ومجموعة أخرى إدعت أكثر من ذلـك ،إذ
كــانوا يقولــون :يجــب اإلكثــار مــن
المعاصي ،ودعوة الناس إلـى المعصـية
حتى يمتأل ال عالم بـالظلم والجـور..
ومجموعة أخرى كانت تقول ،كل حكو مة
تظهر في عصر الغيبة هي حكومة باط لة
ومخالفة لسسالم ..لقـد اغ تروا بـبعض
الروايات التي تشير إلى أن كل را ية
ـة
ـي رايـ
ـة ،هـ
ـور الحجـ
ـل ظهـ
ـع قبـ
ترفـ
باطلة ،وكانوا يظنون أنها تعنـي كـل
حكومة ،في حين أن تلك الروايات كانت
تشير إلى كل من ير فع را ية بع نوان
المهدوية تقابل رايـة المهـدي( ،هـي
راية باطلة)<(.)*()1

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،48ص  83و.82
(*) كالم يشير إلى هذا الحديث الشريف> :عن أ بي
ـائم
ـام القـ
ـل قيـ
ـع قبـ
ٍ ترفـ
ـل راي ـة
ـد هللا × :كـ
عبـ
فصاحبها طاغوت يعبد من دون هللا عز وجل< ال كافي،
ج> 1كتاب الروضة< ،ص  ،85حديث .254
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ومن المظاهر الفكرية المنحرفة لهذه
المجموعــة ،هــي تصــورهم الخــاطئ عــن
حكومــة الجمهوريــة اإلســالمية وحكومــة
الشعب الدينية فـي النظـام اإلسـالمي،
وأن (الجمهورية) تعار (اإلسالمية).
وينقسم أصحاب هذه النظر ية والفكـر
الخــاطئ إلــى مجمــوعتين مختلفتــين
ومتقابلتين:
المجموعة األولى :المعارضون إل سالمية
النظام؛ وهم من يعتقدون أن كل شـيء
يعتمــد علــى رأي الشــعب ،ويعتبــرون
حكومــة الجمهوريــة اإلســالمية معارضــة
لحكومة الشعب وبعيـدة عـن المـوازين
اإلســالمية وحاكميــة الــدين والقــانون
اإللهي.
وحول هذه المجموعة يقول اإلمام :
ـر
ـري الفكـ
ـا النيـ
ـض مثقفينـ
> ...بعـ
ً ال يريدون إسالميتها فقط ،فال كل
أيضا
يقبل بالجمهورية ألن ها ج يدة ..لكـن
مــاذا تعنــي الجمهوريــة اإلســالمية؟
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الجمهورية اإلسالمية اصطالح جديد! إنها
بدعة!<(.)1
ومنذ األشهر األولـى النت صار الثـورة
اإلسالمية ،شاع با ستمرار هـذا الف كر
عنــد بعــض المســلمين ذوي األفكــار
المنحرفة ،و كانوا يعترضـون بأ شكال
مختلفة على الصبغة اإلسالمية للن ظام،
ً إلى حذف كلمة (اإلسالمية)
وسعوا دائما
من أسماء مؤس سات الحكو مة واأل حزاب
المؤيدة للنظام اإلسالمي(.)2
ــون
ــة :المعارضـ
ــة الثانيـ
المجموعـ
للجمهورية ودور الشعب في الجمهور ية
اإلســالمية .ومــن مظــاهر هــذه األفكــار
المنحرفة ،إبعاد الشعب عن المشـاركة
في تعيين مصير نظامه السياسي ،وف صل
مصير الشعب عن قضايا اإلسالم األصـيلة،
وبالتــالي إعطــاء فكــرة خاطئــة عــن
الحكومة اإلسالمية .فمثل هؤالء األ فراد
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،82ص .21
ـذا
ـول هـ
ـام حـ
ـى آراء اإلمـ
ـر علـ
ـرف أكثـ
( )2للتعـ
الموضوع ،راجع :صـحيفة اإلمـام ،ج ،1ص  331و338و
 ،362و 368وكذلك ج ،84ص  264و.263
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يرون أن مشاركة ال شعب في الم جاالت
المختلفــة تعــار تطبيــق األحكــام
اإللهيــة .وحــول هــذا الفكــر ،يشــير
اإلمام:
>لقد سمعت أن بعض األفراد ذهبوا إلى
الجامعــات ،وقــالوا أن التــدخل فــي
االنتخابات ،تدخل في السياسـة ،و هذا
حق المجتهـدين ..يعنـي ال يتـدخل في
أمور إيران السياسـية سـوى خمسـمائة
شخص ،ويذهب الباقون إلـى عملهـم ،أي
ً
يذهب ال شعب لحا له وال يتـدخل أبـدا
بالمسائل االجتماعية<(.)1
لقد كان اإلمـام فـي المرح لة التـي
سبقت انت صار ال ثورة اإلسـالمية ،فـي
إجابته على أسئلة الصـحفيين األجا نب
حــول شــكل الحكومــة المســتقبلية فــي
ً على (الجمهوريـة)
إيران ،يؤكد دائما
التي تعبر عن دور الشعب ،وكذلك ع لى
(اإلســالمية) التــي تعبــر عــن تطبيــق

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،81ص  362و .361
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القوانين اإلسالمية وحاكم ية اإل سالم(.)1
وبعد انتصار الثورة اإلسـالمية كـذلك،
كان مسؤولوا النظام اإلسـالمي يؤ كدون
باســتمرار علــى (إننــا بحاجــة إلــى
الشعب)( ،)2ويقولون( :ال تنفصل الحكومة
اإلسالمية عن الشعب)(.)3
وفي نقده لهذا الفكـر الخـاطئ عنـد
ً ،وبيانه لفكـر
هؤالء المنحرفين فكريا
اإلمام ،يقول قائد الثورة اإلسالمية:
ً في ثورتنـا
>القيم التي نسعى دائما
إلى نشرها للناس ،وعملنا لهم يرت كز
علــى أساســين ومبــدأين همــا :الــدين
والشعب إذ ال يمكن تصور الدين من غير
الشعب؛ ألن ديننـا د ين ال ينفصـل عـن
الشعب؛ وأصالً من الخداع أن نقوم بفصل
اإلســالم عــن مصــالح الشــعب وخيــرهم،
ونــدعوا إلــى تــرك الشــعب ومصــيرهم
والتمسك فقط بدين هللا واإلسالم! فهذا هو

( )1المصدر السابق ،ج ،5ص 822و .822
( )2المصدر السابق ،ج ،88ص .36
( )3المصدر السابق ،ج ،1ص .324
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ّف .وهذا هو األمـر الـذي
اإلسالم المحر
حاربه اإلمـام  +منـذ بدايـة النضـال
والجهاد ،وقد فهم الكثير من العلماء
والصــالحين كــالم اإلمــام فــي هــذا
الموضــوع ،وبــالطبع لــم يفهــم بعــض
هال كالم اإل مام حتـى
المتحجرين والجّ
النهايــة ،والزال الــبعض حتــى اآلن ال
يفهمــون هــذه الحقيقــة ،أن الفكــر
اإلســالمي ال ينفصــل عــن الشــعب وعــن
خدمته<(.)1
ويمكن مالحظة أكثر تأثيرات االن حراف
ً ،هي
الفكري عند ب عض العـوام ضررا
مــواقفهم وآرائهــم السياســية التــي
ً مــع مبــاد السياســة
تتعــار تمامــا
اإلسالمية .إذ ينقل أحد أصدقاء اإلمام،
أنه عندما أردت العودة من النجف إلى
إيران ،قال اإلمام:
>قل ألصدقائي في حوزة قـم أن نا فـي
النجف إبتلينـا بـأفراد يعت قدون أن

( )1حديث واليت ،ج ،3ص  882و.881
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اإلنجليز وأمريكا هما اليـوم المل جأ
والحامي لس سالم! وإذا زالتـا هاتـان
ً!<(.)1
القوتان فسيزول اإلسالم أيضا
2ـ الرؤكة األحادكة إلى اإلسما .
ن بعــض المســلمين يحــددون معيــار
إّ
جامعية الدين اإل سالمي و شموليته مـن
خــالل عملهــم واختصاصــهم العلمــي أو
عالقتهم وارتباطهم بأحد أبعاد ا لدين
اإلسالمي ،ويسعون إلى تفسير اإلسالم على
ضوء هذه الرؤية األحادية .وفي الب حث
ســنتطرق إلــى رأي اإلمــام حــول هــذه
الرؤية األحادية:
عنــد دراســتنا للمســائل والبحــوث
اإلسالمية المعنوية والعرفان ية ال تي
ً ترتكــز عليــه سياســات
تعــد أساســا
الحكومـــة اإلســـالمية فـــي المجـــاالت
التنفيذيــة والثقافيــة واالقتصــادية،
نجد أنها تظهر في فكر بعض المسـلمين
وعملهم بشكل يدل على ضرورة االبتعـاد
( )1تحليل از نهضت إمام خميني ،ج ،4ص .284
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عن السيا سة والمشـاركة فـي الحيـاة
االجتماعية:
>تصور العديد من األفـراد أن معنـى
ً له
العرفان هو أن يجد اإلنسان مكانا
يعتزل فيه للذكر والعبادة ويؤدي بعض
الحركات وبعض الرق صات ،و هذا معنـى
العرفان عنده ..أو يتصور أحد أنه من
أهــل الســلوك ،وبالتــالي علــى أهــل
الســلوك أن يبتعــدوا عــن الشــعب وال
يتعــاملوا معــه؛ ومهمــا يحــدث فــي
المدينة ،يقول أنا من أ هل السـلوك،
سأعتزل في زاوية وأنشغل باألوراد<(.)1
وفي النقطة المقابلة لهـذا الفكـر،
يقتصــر اهتمــام بعــض األفــراد علــى
المسائل االجتماعية واالقتصادية:
>ويوجد أفـراد آخـرين يهت مون فقـط
باالقتصاد ،وي حددون رسـالة األنبيـاء
بأنهم جاؤوا إلشباع الناس ورفع الجوع

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،42ص .886
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عنهم ،وتوفير حياة مرفهة لهم ،وهـذه
رسالة األنبياء<(.)1
وفي نقده لهذين الفكرين األحـاديين،
يقول اإلمام:
ن هاتين الطائفتين؛ إحدهما اتجهت
>إّ
لالهتمام بعنصر المعنوية وتركت عنصـر
االجتمــاع؛ والطائفــة األخــرى اهتمــت
بعنصر االجتماع وعلـم االجت ماع وعلـم
السياسة وغيرها من الم عاني ،وتر كت
العنصــر اآلخــر؛ وكلتاهمــا جاهلتــان
باإلسالم ،ال هذه عارفة باإلسالم وال ت لك
عارفة باإلسالم؛ العارف باإلسالم هو

من

يهتم بكال العنصـرين ،ي هتم بالجانـب
المعنوي وكذلك الجانب الظاهري<(.)2
الشكل اآلخر للرؤية األحادية ،هو عدم
اإلهتمـــام أو عـــدم إدراك الفلســـفة
الحقيقيـــة للعبـــادات والمناســـك
( )1صحيفة اإلمام ج ,4ص .448
( )2المصدر السابق ،ج ،4ص .448
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الشــرعية .إذ أن الفلســفة الحقيقيــة
لكثير من الع بادات خاصـة العبـادات
التي تقام بصورة جماعية ,وفـي مكـان
وزمان معينين؛ هي

ضرورة جمـع ومـزج

أداء هذه الفرائض

مع ب حث الم سائل

والمصـــالح السياســـية واالجتماعيـــة
للمسلمين ،فالعبادات الخالية من روح
السياسة اإلسالمية ،تكون عبادات جوفاء
خاويــة ،وبــالطبع تــؤدي النتيجــة
العملية لهذا الفكر إلى فصل المسائل
العباديــة والدينيــة عــن السياســة
اإلسالمية .وقد أشار اإلمام

ً
مرارا

في

بيانه حول الحج ،إلى اإلهتمام بالبعد
السياسي واالجتماعي للحج ،إضافة إلـى
بعده المعنوي والعرفاني ،وهكذا

يرى

اإلمـــام بالنســـبة لصـــالة الجمعـــة
والجماعــة .وفــي ذمــه لهــذه الرؤيــة
األحادية ،يقول اإلمام:
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>هل من الممكن أن يقتصر عمل المسلم
علــى أداء الصــالة والصــيام والحــج
وأمثالها فقـط ،وال يتـدخل فـي أمـور
المسلمين<(.)*()1
2ـ اإلهتما

بالمصالح الذاتية.

من الصـفات األ خرى للعـوام الخلـود
للراحة والكسل ،واالبتعاد عن ال تدخل
في الصراعات التـي ت حدث

بين ال حق

ً
ً على سـالمتهم واهتما ما
والباطل حرصا
بمصالحهم الذاتية ،ومثل هؤالء األفراد
َهيمَة
ْلب
َا
ّر عـنهم اإل مام علـي×> :ك
عب
ََ
لفها<(.)2
همها ع
المربوط
َة َ

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،85ص .482
(*) إن إحدى الصفات الفرد ية التـي اخـتص بهـا
اإلمام دون سائر العلماء والعرفاء والمراجع ،هي
اهتمامــه الكامــل باألبعــاد السياســية لسســالم،
والجمع بين السياسة والشـريعة ،وإنهـا ال منهج
الحقيقي لسسـالم المحمـدي األ صيل .لسطـالع أك ثر
راجع :بنيان مرصوص إمام خمي ني ،آيـة هللا جوادي
آملي ،ص  11و  18و.82
( )2نهج البالغة ،الرسالة  ،25ص .322
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وحـــول اهتمـــام هـــذه المجموعـــة
بالمحافظــة علــى مصــالحهم الشخصــية
والدنيوية في الظروف ال صعبة ،ي قول
اإلمام:
ً،
> ...هــم يصــلون ،ويصــومون أيضــا
ويؤدون ما عليهم من ع بادات شـرعية،
لكــن رؤيــتهم الفكريــة أن اإلنســان ال
ينبغــي لــه أن يعــر نفســه للخطــر
واألذى<(.)1
ن حب الدنيا عند العوام واإلهتمـام
إّ
بمظاهرها ،قد أبعدهم عن المشاركة في
ميــادين الجهــاد والشــهادة ،ودفعهــم
للســكوت واعتــزال الخــو فــي معــارك
الجهاد ،واإلهتمـام بممارسـة ح ياتهم
العادية ،طيلة فترة الحرب المفرو ضة
وســنوات الــدفاع المقــدس ،والظــروف
الحساســة التــي مــرت بهــا الثــورة
اإلسالمية .وبعد انت هاء ال حرب ،قال
عنهم اإلمام:
( )1صحيفة نور ،ج ،85ص .25
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ن هؤالء األفراد الـذين تنصـلوا ألي
>إّ
سبب كـان عـن أداء تكلـيفهم العظـيم
أثناء سنوات الحرب والجهاد ،وأبعدوا
أنفسهم وأموالهم وأب ناءهم واآل خرين
عن خطر الحرب ،ليطمئنوا أنهم تنصلوا
عن المعاملة مع هللا ،وعر ضوا أنفسـهم
للخسارة والضرر الكب ير ،وسيتح سرون
عليها في يوم القيامة وع ند محاسـبة
الحق لهم<(.)1
ن
ويعتبر قا ئد الثـورة اإلسـالمية ،أّ
هــذه الصــفة تمثــل أحــد المصــاديق
البارزة لسسالم األمريكي ،فيقول:
>اإلسالم األمريكي ،هـو إ سالم األفـراد
الذين ال يتألمون وال يتحرقون سوى على
أنفســـهم ولذائـــذهم الحيوانيـــة،
ويعتبرون هللا والدين كأموال التجـار ال
تعدو سوى وسيلة لجمع األموال وتحق يق
القدرة والسلطة<(.)2

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،48ص .83
( )2حديث واليت ،ج ،4ص .412
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ـة
2ــ الرجعيـ

ـة(*)
الاوركـ

ـنكر
(التنـ

الاوري الرجعي)
ن المتعلمــين الــذين ال يمتلكــون
إّ
معرفة صحيحة ودقيقة عن مباد

اإلسـالم

وأصوله ،وعقولهم وأفكـارهم أقـل

من

علمهم ،قد اكتسبوا علومهم من أفكـار
علماء الغرب ونظرياتهم ،ولم ير تووا
مــن زالل كــوثر اإلســالم األصــيل؛ لــذلك
تجــدهم يعارضــون تشــكيل الجمهوريــة
اإلســالمية وتطبيــق سياســات النظــام
العامة وقوانينه ومبادئه التي تستند

(*) عند دراسة أفكار ومؤلفات اإلمام ،ن جد أنـه
يقسم نيري الفكر إلى ثالثة أقسام :األول :نيـروا
الفكر الملتزمون ،الم تدينون المخلصـون ا لذين
يتواجدون ضمن كافة فئات المجتمع ،وشـاركوا مـع
اإلمام في جميع مراحل الثورة ويعدون ضمن مجموعة
خــواص الحق.الثــاني :نيــروا الفكــر المغرضــون
األجراء والتابعون للغرب ،الذين يروجون لنظريات
أعداء الثورة واإلسالم ،ويعدون ضمن خواص الباطل.
الثالث :نيروا الفكر ا لذين يتحـدث عـنهم هذا
القسم ،هم األفراد الذين ات خذوا موا قف م ضادة
لسمام بسبب جهل هم باإل سالم وال ظروف السيا سية
للثورة اإلسالمية .وقد عبر عنهم اإلمام باصـطالحات
مثــل (نيــروا الفكــر المزيــف) و(المتظــاهرون
بالتنوير الفكري).
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إلــى األحكــام اإلســالمية المتعاليــة؛
وبالتــالي فهــم يعتقــدون أن هــذه
القــوانين والمبــاد

ال تــتالئم مــع

تحصيلهم العلمي ونظرياتهم الفكرية.
وبعد انتصار الثورة اإلسالمية ،اتخذت
هذه المجموعة مواقـف مت عددة م ضادة
للثورة واإلمام ،و تدل علـى

عاميتهم

ورجعيتهم الفكرية.
ومن أبرز صفات هؤالء الن يري الفكـر
الرجعيين ،هي انكسارهم وضعفهم مقابل
مظــاهر الحضــارة الغربيــة وتبعيــتهم
لنظريــات علمــاء المــدارس الغربيــة،
وترويج أفكارهم تحت عنـوان التجد يد
العلمي.
وحول هؤالء األفراد ،يقول اإلمام:
ً من مقالة تـم
>كانوا قد قرؤوا قسما
ً
نشرها في أوروبا ،فجعلوا ذلك ميزانا
لفهمهم ،وأصبحوا يقبلون بال دليل

كل
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مــا يقولــون وال يحتــاجون ألي دليــل
آخر<(.)1
ن قلة معرفتهم بالثقا فة اإل سالمية
إّ
األصيلة والقيم اإلسـالمية المتعاليـة،
قد أوقعتهم ب فخ النظريـات الغرب ية
وغيــر اإلســالمية ،ويرفضــون الحريــة
المشــروعة التــي تــتالئم مــع الفطــرة
اإلنسانية لس سالم ،ويعتبرون ها حر ية
محدودة.
وحول هذا الموضوع ،يقول اإلمام:
> ...ال يــدركون أن هــذه البــرامج،
وترك هـؤالء الشـباب والب نات واألوالد
بحريتهم ,يفعلون كل مـا يحلـو لهـم،
يمكن أن تجلب الويالت على البالد<(.)2
النقطــة المهمــة األخــرى المثيــرة
لسستغراب ،ما يطرحه هؤالء األفراد

من

نقد وتحليل قاصر عن المكانة الشرعية

( )1صحيفة نور ،ج ،82ص .883
( )2المصدر السابق ،ج ،8ص .23
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واإللهية لوالية الفقيـه

في الحكو مة

اإلســـالمية .لـــذا كـــانوا ينتقـــدون
باســتمرار هــذا األصــل فــي آرائهــم
ونظريــاتهم وتحلــيالتهم القاصــرة ،أو
يعارضــــون االختيــــارات الشــــرعية
والقانونية ل لولي الفقيـه وبتـدبره
الحكــيم فــي وضــع السياســات العامــة
للجمهورية اإل سالمية .وب عد أن يأسـف
اإلمــام لضــعف أفكــارهم حــول هــذا
الموضوع ،يقول:
>لألســف أن نيــري الفكــر عنــدنا ال
يفهمون ماذا تعني والية الفقيه<(.)1
ن هذه الشريحة من األ فراد ،يظنـون
إّ
بغرورهم العلمي أنهم أفضل وأعلم من
عامة الشعب ا لذين
وشاركوا

قدموا التضـحيات

في مخت لف الم جاالت ،وعمـد

هؤالء األفراد إلى إبعـاد أنف سهم

عن

القاعــدة المليونيــة للشــعب المســلم

( )1صحيفة نور ،ج ،82ص .831
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الملتزم بالثورة ،ويت صورون أن علـى
ً ألفكــارهم
الشــعب أن يكــون تابعــا
ونظرياتهم.
ً
ولهذا ال ي هتم هـؤالء األفـراد أبـدا
بالمسائل السياسية واالجتماعية ال تي
تحدث في المجتمـع اإليرانـي اإل سالمي،
ً
ويحللون استنتاجاتهم الفكرية بعيـدا
عن الظروف السائدة على الجو السياسي
العام في المجتمع .ويقول اإلمام:
>لألسف أثبـت هؤالء متنـوروا الفكـر
ً التعامــل مــع
أنهــم يجهلــون كثيــرا
المســـائل المعاصـــرة ،وال يتـــابعون
المسائل التي تتعلـق بم صيرهم ،حتـى
المســائل التــي تطــرح فــي اإلذاعــة
والتلفزيون والتـي تن شر فـي الصـحف
ـي
ـوا أنفسـكم فـ
ـالت( .)1فـال تعزلـ
والمجـ
ً ونظر يات خاصـة
بيوتكم تضعون أفكارا

( )1المصدر السابق ،ص .16
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بكم ،وتكتبون كل ما من شـأنه إعا قة
مسيرة الشعب<(.)1
ومــن بــين أفكــار هــؤالء األفــراد
ومــواقفهم؛ ســعيهم المســتمر لــربط
الجمهوريــة اإلســالمية بأمريكــا ،فهــم
يعتقدون أن الحكومة اإليرانية ال يمكن
لهــا الصــمود واإلســتقرار واإلســتمرار
بعملها دون اإلعتماد على إحدى القـوى
السياســية والعســكرية واالقتصــادية
الخارجية:
> ...أينما ذهبوا يتحدثون عـن هـذا
الموضوع ،وأصبح همهـم وغمهـم القـول
بعدم فائدة الجمهورية اإلسالمية ،ويجب
ً أن نقع في أحضان أمريكا،
علينا حتما
أو أن نعـــيش فـــي أحضـــان اإلتحـــاد
السوفيتي(*)

لكن مـن األف ضل أن نـرتبط

( )1المصدر السابق ،ج ،8ص .888
(*) ذكــر هــذا الموضــوع قبــل انهيــار اإلتحــاد
السوفيتي.
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بأمريكا ،ألن اإلتحاد السـوفيتي دولـة
ً
ملحــدة وأمريكــا موحــدة وحســنة جــدا
ً منه<(.)1
وأفضل ،أو أقل سوءا
ن مــن أشــنع مواقــف نيــري الفكــر
إّ
الرجعيين من العـوام ،هـو معار ضتهم
لرجال الثورة وقادتها في النضال

ضد

اإلســتكبار والمصــلحين الحقيقيــين،
واتهامهم بالرجع ية والتخلـف .وحـول
هذا الموضوع يقول اإلمام:
> ...هل ن حن رجع يون،

بأن قطعنـا

أيــدي الخونــة مــن التجــاوز علــى
بالدنا؟! ..علينا تحمل

هذه الم سائل

وقبــول هــذه اإلتهامــات مــن هــؤالء
القابعين فـي إيـران الـذين يكتبـون
باسم نيـري الفكـر أو باسـم الكتـاب
وأمثال ذلك مع أنهم من المخربين<(.)2

( )1المصدر السابق ،ج ،85ص .82
( )2المصدر السابق ،ج ،82ص .835
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آفات العوام:

ن إحــدى المشــاكل األساســية التــي
إّ
واجهها األنبياء واألولياء في مسيرتهم
الجهادية ونهضتهم اإللهيـة؛

هي تلـك

الضربات التي وجهها العوام

عن ج هل

وتخلف ل حركتهم الجهاد ية ورسـالتهم
اإلصالحية لهداية المجتمع .و كان

هذا

األمر محل ابتالء قادة اإلصالح وال ثورة
ً ح تى
على مدى التاريخ ،والزال موجودا
اآلن.
ه
َه ل
ْ ج
مـن
َ وجـوَ
اإلمام علي× يقـولَ> :
ْ<(.)1
َل
الحي
َته ْ
ْي
اآلراء أع
فاألفراد الذين ال يميزون بين الصحيح
ً فــي غياهــب
والســقيم ،يقعــون دائمــا
الشبهات وأمواج الفتن.
ويميلون مع كل نسمة تهب ع ليهم مـن
قبل السياسيين المحترفين المخادعين؛
( )1غرر الحكم ،ج ،5ص .828
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َ كل
مع
يميلوَ
ٌ
ن َ
فهم >َ
تعبير اإلمام علي×.
وقد ظ هر

ريح<()1

ٍ

كما جاء في

ً أمـام
هذا ال مانع أي ضا

المســــيرة التكامليــــة للثــــورة
ً
والجمهورية اإلسـالمية ،والزال موجـودا
حتى اآلن؛ حيـث أن

هذه الشـريحة

من

العــوام التــي أشــرنا إلــى صــفاتها
وخصائصها ،قد أصبحت في بعض المـوارد
بمثابــة المؤيــدين لنظــام العــدو،
فأوجـــدوا مشـــاكل حقيقيـــة لنظـــام
الجمهوريــة اإلســالمية ،وأصــبحوا حســب
تعبيــر اإلمــام( :مجموعــة ليســت مــن
ٍ دور
األعــداء؛ لكنهــا تــؤدي عــن جهــل
األعداء)(.)2
وفي هذا القسم من البحث ،نشير إلـى
رأي اإلمام حول اآلفات التي تظهر بسبب
العوام.

( )1نهج البالغة ،كلمات القصار.838 ،
( )2صحيفة اإلمام ،ج ،82ص .222
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1ـ تخطئة المساعي التـي كقـن
خناص الحق

بهـا

ن جهل العوام وعدم بلوغهم الفكـري
إّ
والسياسي ،وعجزهم عن اإلدراك ال صحيح
لألحــــداث والبــــرامج السياســــية
واالجتماعيــة ،كانــت مــن أبــرز نقــاط
االختالف بينهم وبين الخواص .وكان هذا
ً جعل العوام يخطئـون رجـال
عامالً مهما
الثورة وقادتها المجاهدين اإلصالحيين!
ً معارضة لبرامج خـواص
ويتخذون مواقفا
الحق وسياساتهم اإلصالحية ،وكانت هذه
من النقاط المهمة ال تي سـعى اإلمـام
قبل بدء نهضته إلى توضـحيها لمرا جع
التقليد في ذلك الوقت:
>في يوم من األيام اجتمع في منزلنـا
المرحوم البروجـردي ،المر حوم ح جت،
المرحوم الصدر ،المرحوم الخوان ساري
@ ،لمناقشــة أحــد األمــور السياســية
المهمة .فقلت لهم عليكم قبل أي شيء،
أن تعالجوا موضـوع هـؤالء المتنسـكين
المتظــاهريين ،ألن وجــود مثــل هــؤالء
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ّد شخص أيديكم أثناء
بينكم مثل أن يقي
هجوم األعداء عليكم.
ن هؤالء ممن يدعون باسم المتن سكين
إّ
 وليســوا بمتنســكين حقيقيــين  -اليهتمون بالمفاسد والمصـالح ويعملـون
على تقييد أيديكم ،فـإذا ما أرد تم
القيام بعمل مهم عليكم السيطرة ع لى
الحكومة ،والسيطرة على المجلس حتى ال
تســمحوا بوقــوع مثــل هــذه المفاســد،
فهـــؤالء المتنســـكين المتظـــاهريين
سيشوهون سمعتكم في المجتمع ،لذا يجب
عليكم قبل كل شيء معالجة و جود م ثل
هؤالء األفراد<(.)1
ومن بين اآلفـات التـي ظ هرت نتيجـة
لمواقف هذه الشريحة من ال عوام،
تخطئتهم لنهضة (85

خـرداد)()2

هي

بقيـادة

( )1والية الفقيه ،اإلمام الخميني ،ص  838ـ .834
(85 )2خرداد :في سنة 8313 , 8324هــ 8863 ,م],
قام أزالم الشاه باعتقال اإلمـام قـدس و عدد من
العلماء مما أدى لقيام ثورة شعبية عارمة قادها
العلماء في العديد من المدن اإليرانية ,فاستشهد
اآلالف من المواطنين.
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رجال الدين العاملين ،وادعوا أن هذه
النهضة عبـارة عـن حركـة جو فاء

بال

فائدة ،أو يطرحون شعارات تخطئ جم يع
المشــاريع والبــرامج التــي يســعى
لتطبيقهــا خــواص الحــق فــي المجتمــع
اإلسالمي.
وقــد أشــار اإلمــام إلــى قســم مــن
المعوقات التـي طرح ها العـوام عنـد
بداية الثورة ،فقال:
ن ترويج فكرة أن الشاه ظل هللا،
> ...إّ
أو ال يمكن مواجهة ال مدفع والدبا بة
بــاللحم والجلــد فقــط ،وأننــا لســنا
مكلفين بالجهـاد والمقاومـة ،أو مـن
يتحمل مسؤولية إراقة الدماء ،واألسوأ
من ذلك شـعارهم المخـادع

ببطالن

كل

حكومة تقام قبل ظهـور اإلمـام الح جة
 ..#فكانت هذه من المشـاكل الكبيـرة
والصــعبة التــي ال يمكــن مواجهتهــا

 ..............................................................................الفصل الثاني:
002
خواص الحق

بالنصـــيحة والمقاومـــة الســـلبية
واإلعالمية<(.)1
الموضوع اآلخر الذي قام به ال عوام
ضمن جهودهم لتخطئة مساعي خواص ال حق
وبرامجهم ،هو تأييدهم ألفكار األ عداء
وخــواص الباطــل ،إليــذاء خــواص الحــق
وإزعاجهم ،حتى أن البعض وقع عن ج هل
في فخ األعداء ومؤامراتهم.
وحول تعامل العوام مع األ عداء فـي
ترويج التهم واإلشاعات في المجتمع ضد
خواص الحق ،يقول اإلمام:
>ال تظنوا أن تهمة التبعية واف تراء
عدم التدين ضد رجال الدين لم تصـدر
ًَ إن الضـربات
فقط من األغ يار؛ أ بدا
التــي وجههــا رجــال الــدين الجهلــة،
ورجــال الــدين العــارفين التــابعين،
ً من ضربات األغيار!<(.)2
كانت أشد كثيرا
ومن األفكار الخاطئة للعوام ،إظهـار
معارضتهم وخالفهم أثناء مواجهة الشعب
( )1صحيفة نور ،ج ،48ص .84
( )2المصدر السابق ،ص .88
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ألعدائه وأث ناء ن ضاله الم ستمر ضـد
اإلستكبار ال عالمي ،وكـذلك ترويجهم
لشعار المهاد نة والصـلح مـع أ عداء
اإلسالم ،إضافة إلـى تخطئـتهم للنه ضة
اإلسالمية للشعب اإليراني الشجاع .وحول
هذا الموضوع ،يقول اإلمام:
ن أصحاب الدنيا والمؤيدين ل قدرة
>إّ
الشعب المطلقة ،يرون أن كل ما يصـدر
عن هـؤالء األوليـاء اإللهيـين الع ظام
مخالف للع قل والشـرع ،وأن الع قل ال
يستسيغ الثورة دون وجـود التجه يزات
الكافية ،كما ال يسمح الشرع بذلك ..
وكانوا يعتبرون الصلح مع النمروديين
والفرعونيين والظلمة ،والمهادنة مع
الظـــالمين المتظـــاهرين باإلســـالم
والتسامح مـع المحتكـرين؛ هـو طريـق
الصواب والعقل والشرع والزالوا كذلك.
ويــرون أن االستســالم والمهادنــة مــع
أمريكــا الجــائرة وأتباعهــا ،ممــا
يستلزمه العقل وال شرع ،وأن معار ضة
ذلك مخالف للعقل والشرع<(.)1
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،88ص .384
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ومــن هــذا المنطلــق ،عنــدما ســيطر
الشباب الثور يون ع لى و كر التج سس
األمريكي( )1في إيران ،بدأت مواقف هذه
المجموعة من األفراد لتخطئـة وإفشـال
هذه المحاولة الشجاعة لهؤالء الشباب.
0ـ تشنكم صنرة الجمهنركة اإلسمامية
ومن اآلفـات والضـربات األ خرى ال تي
تظهر بسبب ال عوام ،هي عمل هم ب ما
يخالف اإلسالم والنظام اإل سالمي ،بحيـث
يعملــون علــى تشــويه صــورة النظــام
اإلسالمي وإظهاره بالمظهر السيئ أ مام
الرأي العام .وكان هـذا األمـر مورد
قلق مستمر لسمام  +فقال حوله:
ن هؤالء األفـراد الجهلـة يت صورون
>إّ
أنهم بعملهم يقـدمون خدمـة لآل خرين،
ويقدمون خدمة لسسالم ،لكـنهم يقـدمون

( )1وكر التج سس األمري كي :و هو م قر السـفارة
األمريكية الذي احتله الطالب السائرون ع لى نهـج
ّر عنه اإلمام بــ (الثـورة
اإلمام قدس سره وقد عب
الثانية) ونهاية بني صدر والمنـافقين واألحـداث
ـيف
ـع وصـ
ـي ربيـ
ـي ح ـدثت فـ
ـة التـ
ّة والجميلـ
الم ـر
عام8362هـ8818 .م.
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بمفــردهم علــى أعمــال تلحــق الضــرر
بحيثية اإلسالم<(.)1
ن المكانــة السياســية والدوليــة
إّ
الممتازة للنظام اإلسالمي في العـالم،
تعد أحد النقاط اإليجابيـة المتميـزة
لهذا الن ظام والمـؤثرة ع لى ت حوالت
المنطقــة والعــالم .لكــن عــدم إدراك
العوام لمثل

هذه المكا نة وال ظروف

الجيدة للجمهورية اإلسالمية في النظام
الدولي ،وترويجهم األفكار السيئة فـي
المجتمع أو مواقفهم المضادة لسياسات
النظام اإلسالمي العامة وانعكـاس ذلـك
في وسائل اإلعالم الخبريـة؛ قـد أو جد
نتــائج ســلبية علــى تعريــف البــرامج
والنظريــات اإلســالمية للنظــام فــي
العالم.
وحول هذا الموضوع ،يقول اإلمام:

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،88ص .384
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ن هــؤالء األصــدقاء الــذين ال
> ...إّ
يهتمــون بعمــق المســائل ،وال يهتمــون
بمكانتنــا وظروفنــا الحساســة التــي
نعيشها اآلن ،يعملون على تشويه
ديننا

صورة

في ال عالم ،وإظ هاره بمظ هر

فاسد ،وبمظهر رجعي متخلف ،و هذا

ما

ً<(.)1
يؤلمنا كثيرا
وفي

هذا الم جال ،ل عب المتح جرون

ً أشد من بقية مجموعات العوام في
دورا
إلحاق الضرر بالنظام اإلسالمي وتوج يه
الضــربات الموجعــة ألركانــه ،وعملــوا
بنظرياتهم وأفكـارهم المنحرفـة ع لى
تنفر الشـعب وانزعاجـه

من الحكو مة

اإلسالمية ،وهو األمر الذي أ شار إل يه
ً ،حيث ذم في أحد بياناته
اإلمام كثيرا
الفكر الخاطئ للمتحجرين والمتن سكين
الرجعيين ،فقال:

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،1ص .212
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> ...إذا أردتــم االســتمرار بهــذا
الشكل ،فلن تمض سوى فترة قصيرة ح تى
ـذه
ـالم وهـ
ـذا اإلسـ
ـن هـ
ـعب مـ
ـر الشـ
ينفـ
النهضة وهذا النظام<(.)1
2ـ تهيئـة الظـروف الممائمـة لناـنذ
األعداء
يستفيد األ عداء مـن وسـائل مت عددة
للتغلغل في الدول اإلسالمية ،والنفـوذ
في سلطاتها الحاكمة ،وبالتالي تنفيذ
خططهم وسياساتهم المشؤومة.
ومن أبرز الو سائل التـي ي ستخدمها
األعداء وخواص الباطل لتحقيق نفـوذهم
الثقــافي والسياســي فــي المجتمــع
اإلسالمي ،هو استغاللهم لسذاجة ال عوام
ّــرهم وتظــاهرهم بالتــدين ,وضــعف
وتحج
رؤيــتهم وبصــيرتهم؛ ألن الســكوت فــي
مقابــل مواقــف المعارضــين للحكومــة
اإلسالمية أو السقوط في فخ المتربصـين
والساسة المنحرفين ،تعد من الم شاكل

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،88ص .382
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األساسية التي يو جدها العـوام لمنـع
تقدم برامج النظام اإلسالمي وتحققها.
فالعوام يتأثرون بـأدنى وسوسـة مـن
قبــل خــواص الباطــل ،فيصــبحوا أدوات
ٌعة بأيديهم ،تجعلهم ينفذون عن جهل
طي
ما ير يده األ عداء مـنهم .و عن هـذا
الموضوع ،يقول اإلمام:
ن جميع االبتالءات التي تعرضنا لها
>إّ
طيلة هذه المرحلة التاريخ ية ،كانـت
ناتجــة عــن جهــل النــاس وتخلفهــم.
واتخذوا من جهل الناس وسيلة بأيديهم
ليوظفوها بما يخالف مصالحهم<(.)1
وقد أصبحت مجموعة أخرى

من ال عوام

المخــدوعين أدوات لتنفيــذ مخططــات
األعداء؛ إذ عمدوا إلـى التحـرك ب ما
يخدم أهداف األعـداء كو سيلة لتحقيـق
مآربهم وأحالمهم الدنيوية.
وحول هذا الموضوع ،يقول اإلمام:

( )1المصدر السابق ،ج ،83ص .254
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ً مـن بعـض
ن اإلنسان ليأسف ح قا
> ..إّ
األفــراد الــذين كــان بإمكــانهم أن
ً جيــدين ،ومفيــدين،
يصــحبوا أناســا
ويصبحوا مفيـدين ألنف سهم ،و لبالدهم؛
ـع
ـاء مـ
ـل وغبـ
ـن جهـ
ـرفوا عـ
ـنهم تصـ
لكـ
الجميع! بل إنهم من األساس لم يفهموا
ماذا يعنـي اإلسـالم ..كـانوا يريـدون
خدمة اآلخرين حتى يحصلوا ألنفسهم ع لى
بعض المنافع ،لكـنهم لـم يحققـوا أي
شيء .فقـد

كانوا يظ نون أن أمري كا

ستأتي ال محالة،

لذا ينب غي أن ن جد

ألنفسنا موضع قدم في هذه البالد<(.)1
ـورة
ـار الثـ
ـد انتصـ
ـنة بعـ
ـي أول سـ
فـ
اإلســالمية ،كانــت الحركــات المناهضــة
للثورة تنشط في الجامعات ،وتمكنت من
خداع بعض الشـباب ال جامعيين م من ال
يمتلكون الرؤية الصحيحة وال البصيرة،

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،82ص  854ـ .853
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فاستطاعت إثارة الفوضى في الجامعـات
وحولتها إلى ساحة للصراع المسلح(.)1
وحــول هــذا الموضــوع ،يقــول قائــد
الثورة اإلسالمية:
>في جامعة طهران في السـنوات (8828
و8812م) كان الطالب الجـامعي يتمتـرس
ويمســك الســالح بيــده ليصــوبه نحــو
الحكومة والشعب المجاهد ،فبأي منطـق
يمكن ألحد فهم هذا العمـل وت صديقه؟!
إذ أن الجامعي الذي ينبغـي أن يكـون
ً يحمي الثورة ويـدافع عنهـا مـن
درعا
ً على هذه الثـورة،
األعداء ،أصبح بالءا
ً،
وهذا مما ال يمكن الق بول بـه أ بدا
لكنه حدث فعالً<(.)2
وفــي الســنوات ( 8818و8814م) وقــع
الكثير من الشباب السذج غير الواعين
بفخ ع مالء األ عداء ،فوقفـوا فـي صـف
أعــداء النظــام اإلســالمي لمعارضــة

( )1راجــع صــحف كيهــان 8812/2/48 ،و8812/2/44؛
إطالعات 8812/2/42و.8812/2/48
( )2حديث واليت ،ج ،4ص .322
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الحكومــة ومواجهتهــا؛ بــل أن بعضــهم
اشترك في ب عض العمل يات العسـكرية
ً.
أيضا
ولهؤالء ،قال اإلمام:
>بعد أن وقعتم في الخديعة ،وأصبحتم
لعبة بأيدي قادة المنافقين الخونـة،
إذ دفعوا بكم إلى ال شوارع لتقومـوا
بهــذه الحادثــة المؤســفة الغــادرة،
بينما اختبئوا هم في أوكارهم؛ فبوجه
من أردتم الوقوف واالعترا ؟<(.)1
وكان اإلمام يقدم النصيحة باسـتمرار
لهؤالء األفراد ،ويحذرهم من أن يصبحوا
أداة بأيدي المح تالين والم تآمرين،
ـام
ـان اإلمـ
ـا كـ
ـم كمـ
ـي فخهـ
ـوا فـ
ويقعـ
يدعوهم للتأمل بدقة وبصيرة في سلوك
وعمـــل قـــادة المعارضـــة وأعـــداء
الجمهورية اإلسالمية(.)2

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،82ص .212
ــابق ،ج ،85ص  38وج ،48ص  232و
ــدر السـ
( )2المصـ
.231

الفصل الرابع
خواص الباطل
إضافة إلى النشاطات والمساعي التـي
كان يقوم بها أهـل الحـق والمف كرون
والعلمــاء اإلســالميون لتجديــد حيــاة
الــدين اإلســالمي ،وتحقيــق الحكومــة
الدينية في المجتمع .كانت توجـد فـي
الجبهة المقابلة نشاطات أخـرى ي قوم
بها أفراد يسعون إ لى الحيلولـة دون
انتشار القيم اإلسالمية وامتداد أ شعة
اإلسالم المح مدي األصـيل .ويط لق علـى
قادة ومفكري هذا المنهج إسـم ( خواص
الباطل).
تعركت >تنصيت<:
ً ،سنتبع الطريقـة
في هذا القسم أيضا
ذاتها التي استندنا لها في التعاريف
السابقة ،من خالل إتباع منهج جديد في
دراســة مؤلفــات اإلمــام والكلمــات
واالصطالحات التي استعملها لوصف أعداء
اإلســالم بشــكل عــام ،وأعــداء الثــورة
اإلسالمية بشكل خـاص ،ح تى نـتمكن مـن
خاللها وضع تعريف لخواص الباطل.
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فقد استعمل اإل مام ا صطالحات معينـة
لتعريف خواص الباطل ووصـفهم ,منهـا:
(القوى العظمى الغزاة)(( ،)1اإل ستكبار
ـقياء)(،)3
ـة واألشـ
ـالمي)(( ،)2الظلمـ
العـ
(معارضــــوا اإلســــالم والجمهوريــــة
اإلســــالمية)(( ،)4أعــــداء الثــــورة
واإلسالم)(( ،)5الشياطين الم تآمرون)(،)6
(المنحرفـــــون والمنـــــافقون)(،)7
(الجواســيس)(( ،)8عمــالء األجانــب)(،)9
(المحتالون المحترفون)(.)10
ـي
ـالمية فـ
ـورة اإلسـ
ـد الثـ
ـول قائـ
ويقـ
تعريف خواص الباطل وأعداء اإلسالم:

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،48ص .242
( )2المصدر السابق ،ج ،42ص .888
( )3المصدر السابق ،ج ،88ص .862
( )4المصدر السابق ،ج ،48ص .242
( )5صحيفة اإلمام ،ج ،88ص .42
( )6المصدر السابق ،ج ،48ص .222
( )7المصدر السابق ،ج ،82ص .888
( )8المصدر السابق ،ج ،48ص .346
( )9المصدر السابق ،ج ،8ص .384
( )10المصدر السابق ،ج ،86ص .858
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> ...توجد مجموعة ت قف

في النقطـة

المقابلة ألهل الحق ،هم أهل الباطـل.
فإذا ما ذهبنا إلى صدر اإلسالم نجد أن
بعض األفراد كـانوا مـن أصـحاب أم ير
المؤمنين× وأصـحاب اإل مام الحسـين ×
ومن بني هاشم ،و في ال طرف المقا بل
ً ،وهــؤالء
يوجــد أصــحاب معاويــة أيضــا
ً ،ف هم أ فراد
كانوا ضمن الخواص أيضا
أصـــحاب فكـــر ،يتمتعـــون بالعقـــل
والحذاقة ،ويؤيدون بني أمية ،فهم من
ً ،إذن ،الخــواص فــي
الخــواص ،أيضــا
المجتمع على شكلين :الخواص المؤيدون
للحق ،والخواص المؤيدون للباطل<(.)1
الخصائص وأسلنب العمل:
ن األفراد ا لذين ي سعون إلـى حفـظ
إّ
مصالحهم الدنيوية واالستعمارية

يرون

في انتشار القيم اإلسالمية المتعالية،

( )1گزيده أخبار،

 ،688ص .8
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ً مع هذه المصالح؛ لـذا
ً وتضادا
تعارضا
فــإنهم اهتمــوا بجمــع المعلومــات
الدقيقة عن طبيعة وكيفيـة السياسـات
الحساسة عند جبهة أهل الحق ،وتعمقوا
بدراســتها مــن الناحيــة االجتماعيــة
والنفسية ،حتى يتمكنـوا مـن ال عودة
إلــى تقويــة ســيطرتهم وســلطتهم بــين
المســلمين والمستضــعفين ،وبالتــالي
إيجاد الفوضى واالنحراف

في الثـورات

اإلســالمية ،أو القيــام بانقالبــات ضــد
األنظمــة التــي تســتند إلــى األصــول
الدينية.
وهذه المواقف والمساعي تم ثل أبـرز
الخصائص التي تميز أعداء اإلسالم؛ وفي
هذا القسم من البحث ،سنتطرق إلى أهم
الخصائص والمؤامرات التي أشار إليها
اإلمــام فــي وصــفه لألعــداء أثنــاء
مواجهتهم لسسالم والمجاهدين اإلسالميين
والثورة اإلسالمية.

 ..............................................................................الفصل الثاني:
022
خواص الحق

1ـ التغلغل في جبهة الحق واختراقها
ومــن األســاليب المــؤثرة والقديمــة
ألعداء اإلسالم ،هي السعي للتغلغـل فـي
جبهة الحـق واختراقهـا؛ ويبـدأ

هذا

األمر ببناء شخصيات مهمة في المحا فل
الثقافية والسياسية ،ثم يعمدوا إلـى
إيصالهم إلى موا قع حساسـة

في هـذه

ً
المراكــز ،حتــى يتمكنــوا تــدريجيا
وببــرامج خاصــة مــن اســتغالل الــدول
والشعوب اإلسالمية والسيطرة عليها.
ن التغلغل فـي المراكـز التربو ية
إّ
والعلمية واختراقهـا ،ي عد

من أهـم

البــرامج التــي يعتمــدها األعــداء
والمستعمرون إليجاد االنحراف

في

هذه

المراكز أو الوصول إلى مراكز السلطة
في الحكو مات الدينيـة .لـذا فـإنهم
يسعون إلى زج بعض أفـرادهم للتغل غل
في هذه المؤسسات الحساسة التي تهـتم
بتربيـــة اإلنســـان وتوعيتـــه وتضـــع
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السياسات العامة للمجتمع والحكومـة؛
حتى يتمكنـوا في ما بعـد
أفكار منحرفة تعار

من تـرويج

الثقافة اإلسالمية

األصــيلة أو تعمــل علــى اضــمحاللها
ً من المجتمع.
تدريجيا
وحول هـذا األ سلوب الخط ير والصـفة
المؤذية التي يستعملها أعداء الثورة
اإلسالمية ،يقول اإلمام الخميني :+
ن أحد األساليب المهمة لتنفيـذ
> ..إّ
مآربهم المشؤومة ،والخطرة على اإلسالم
والحوزات اإلسـالمية ،هـي زج هم بـبعض
األفراد المنحرفين المحتالين الخ تراق
الحوزات العلمية ،ح يث يظهـر خطر ها
العميق قصير األمد من خالل تشويه إ سم
الحوزات العلمية بأعمالهم المناف ية
لألخالق والشرع وأ ساليبهم المنحرفـة،
أما خطرها العظيم

ً طو يل األمـد,
جدا

فيظهــر عنــد وصــول بعــض أفــرادهم
المحتالين إلى المراكز الحساسـة

في

المجتمــع ،وبعــد اكتســابهم المعرفــة
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الكافية للع لوم اإلسـالمية ،ونفـوذهم
بين عامة ال ناس والشـرائح الفقيـرة
الطيبة مـن الشـعب ،وإظهـار أنف سهم
بصورة الحريصين ع لى م صالح ال شعب،
يقوموا فـي الوقـت المناسـب بتوج يه
ضربة مهل كة إلـى ال حوزات الدينيـة
والدين اإلسالمي الحنيف والبالد.
ــى
ــوى العظمـ
ــم أن القـ
ــنحن نعلـ
فـ
المنحرفة تحتفظ ببعض األفـراد ا لذين
زجت بهم بين أفراد المجت مع بأ شكال
مختلفة ،من القـوميين ون يري الف كر
المتظاهريين ،والمتلبسين بلباس رجال
ً
الدين  -وهم أكثر خطـرا

من اآل خرين

إذا مــا وجــدوا المجــال المناســب
لعملهم!  -إذ من الممكن أن يتظاهروا
لمدة ثالثين أو أربعين سنة بتأي يدهم
للمــنهج اإلســالمي والتظــاهر بالتــدين
والوطنية وغيرها من الحيل ،فيعيشـوا
بين الناس بصبر وتحمل لفترة طويلـة،
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حتــى تســنح لهــم الفرصــة المناســبة
لتنفيذ مأموريتهم<(.)1
دعي شخص الصـدق
> ..فمن الممكن أن يّ
والوطنيــة لعشــر ســنوات؛ بــل ويــذم
األجانــب ويكتــب المقــاالت ضــدهم حتــى
يتسلل إلى قلوب الناس و يؤثر ع ليهم
ولو ليوم واحد<(.)2
ال يرى اإلمام أن أحد البرامج طويلـة
األمــد التــي يعتمــدها خــواص الباطــل
لتشويه الصورة المعنويـة والثقاف ية
للثورة اإلسالمية أو اإلنقالب التـدريجي
البطيء على النظام؛ هو استفادتهم من
عمالئهم وجواسيسهم الذين تغلغلوا فـي
المؤسســـات السياســـية واالجتماعيـــة
والثقافية المختلفة.
فاإلمام يعتقد أن النشاطات الخبيثـة
والمخادعــة التــي يقــوم بهــا هــؤالء
( )1وصيتنامه سياسي الهي ،إمام خميني  ،+ص .32
( )2صحيفة نور ،ج ،8ص .62
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العمالء ،تعد من أكثر المشـاكل ال تي
تعيــق المســيرة التكامليــة الزدهــار
الثورة والجمهور ية اإل سالمية؛ وع لى
هــذا األســاس يحــذر اإلمــام الشــعب
اإليراني.
>احذروا هذه اآلفات المؤذية ،فأيادي
اإلستكبار العالمي تسعى للتغلغـل

في

صفوفكم<(.)1
0ـ ممارسة الحرب الناسية (التهمـة
اإلهانة

و)..

ــورة
ــداء الثـ
ــلحة أعـ
ــد أسـ
ن أشـ
إّ
والجمهورية اإلسالمية

ً ,أثنـاء
تأثيرا

المواجهــة مــع النظــام اإلســالمي؛ هــي
اســـتفادتهم مـــن الحـــرب اإلعالميـــة
والنفسية لتضييق الخناق علـى الن خب
المثقفة في المجتمع ،من خـالل توج يه
التهم واإلها نة ،و ترويج ال شائعات،
وتشويه شخصية النخب عند خواص الحق.
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،85ص .462
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ومن األساليب المتبعة من قبل األعداء
إلشعال الحرب النفسية؛ توج يه ا لتهم
واإلهانــة للمراجــع وعلمــاء اإلســالم
العظام؛ إذ كان المعارضـون للحكو مة
ً إلــى إهانــة
الدينيــة يســعون دائمــا
العلمـــاء والمراجـــع والمفكـــرين
المؤثرين في استمرار النهضة اإلسالمية
واستمرار رسـالة األنبيـاء وبال تالي
العمل على تشويه مكـانتهم السياسـية
واالجتماعية.
ن تــرويج اإلشــاعات ضــد الشخصــيات
إّ
ـن
ـد مـ
ـق ،يعـ
ـة الحـ
ـي جبهـ
ـؤثرة فـ
المـ
األســاليب المعقــدة التــي إتبعهــا
الشياطين والمتآمرين لتلويث المجتمع
وتشويه صورة النخب والطبقات المثقفة
عند ا لرأي العـام ،م ما يـؤدي إلـى
إبعاد خواص الحق وتهميشهم .وقد أشار
اإلمام إلى أحداث الحركة الد ستورية،
واألســلوب الــذي اتبعــه عمــالء العــدو
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لتشويه صورة الشيخ فضل هللا النوري عند
الرأي العام ،فقال اإلمام:
>لقــد قــاموا بنقــل قضــية الشــيخ
المرحوم فضل هللا النوري بشكل

سيء

في

ً حول ذلك،
النجف ،ولم يحرك أحد ساكنا
وقد أدت

هذه ال صورة ال سيئة ال تي

صــنعوها فــي إيــران وســائر المنــاطق
األخرى؛ إلى الحكم على ال شيخ ف ضل هللا
النوري باإلعدام من قبل رجـال ا لدين
في إيران ،فأ عدم

ً أ مام ال مأل
شنقا

العام<(.)1
كما أن آية هللا الكاشـاني أحـد أبـرز
رجال الدين السياسـيين

في السـنوات

( 8828ـ 8858م) ،قام بنشاطات مهمة فـي
مواجهة مؤامرات المستعمرين اإلنجل يز
في إيران والعراق ،لكنـه تعـر

إ لى

تشويه لشخصيته من قبل ع مالء األجا نب
مما دفعه إلى العزلة واإلنزواء .وبعد
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،81ص .421
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أن ينقل اإلمام حاد ثة تبـين األ سلوب
الذي اتبعه األعداء في إ ثارة ا لرأي
العــام ضــد الســيد الكاشــاني لعزلــه
وانزوائه ،يقول:
> ..لقد الحظوا أن ظهور رجـل ا لدين
ً إ لى حكو مة
في الساحة ،سيؤدي حت ما
اإلسالم ،وهو أمر حتمي و هذا

ما ح صل

فعالً ,لهذا بدئوا بإثارة الجو ع ليهم
ً عوينات ـ
إلى درجة أنهم ألبسوا كلبا
وكما

سمعت

ـ وأخـذوا يجرو نه و سط

المجلس من هذا الطرف إلى ذلك الطـرف
وأطلقوا عليه اسم آيـة هللا .و قد ك نت
ً
يوما

في أ حد الم جالس وكـان مج لس

عزاء ،إذ دخل المرحوم الكاشاني ،فلم
ينهض أحد من مكانه ،فنهضت له و كذلك
ً
أحد علماء طهران الذي ال يزال موجودا
حتى اآلن ،وفسحت له المكان للجلـوس -
ً للجلـوس -
إذا لم يفسح له أحد مكانا
لقد أثاروا مثل هذا الجو على السـيد
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د
ـه لـ
ـة أنـ
ـى درجـ
ـاني إلـ
الكاشـ
ـم يع ـّ
يســتطيع الخــروج مــن منزلــه ،فيبقــى
ً في غرفة في منزله ،ال يسـتطيع
محبوسا
الخروج منها ،كما ألقوا القبض عل يه
ً<(.)1
عدة مرات آذوه فيها كثيرا
كذلك الشهيد بهشتي كان من الشخصيات
البارزة في الثورة اإلسالمية؛ إذ كـان
العقــل المفكــر والمخطــط لسياســات
النظام في الجمهورية اإلسالمية؛ و كان
يتميز بصفات عديدة من ها؛ القابل ية
العلميـــة ،والرصـــانة ،والـــذكاء،
والتدبير ،والبصيرة ،وإطاعـة أوا مر
اإلمام.
لكــن أعــداء الثــورة والمســاومين
والليبــراليين ،الــذين ســعوا بعــد
الثــورة إلــى التغلغــل فــي أركــان
الحكومـــة وتقويـــة أســـس قـــدرتهم
السياسية ،تفاجئوا بوجود مانع كبيـر
أمامهم تمثل بشخ صية ال شهيد بهشـتي
( )1صحيفة اإلمام ،ص  421و .428
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بما تميز به من و عي وشـجاعة وعـدم
المساومة مع العدو؛ لهذا قام األعداء
بترويج الشائعات وتوجيه الـتهم إلـى
شخصية الشهيد لتشويه سمعته وصـورته
عند الرأي العام ،وبالتالي عزله عن
التأثير في السياسات العامة للنظـام
اإلسالمي.
وحـــول ســـعي العـــدو والمغرضـــين
والمحتالين لتشويه الصـورة البـارزة
لشخصية الشهيد بهشتي ،وان خداع بعـض
العوام بذلك ،يقول اإلمام:
ً
ً مجاهدا
>كان الشهيد بهشتي & إنسانا
ً ،فعــاالً،
فــي ســبيل اإلســالم ،ونافعــا
ً ،وقـد الحظـتم
ً ،مـدبرا
ً ،مـديرا
عالما
الفظائع التي افتعلها األشرار ل خداع
الناس<(.)1

( )1صحيفة نور ،ج ،85ص .444
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أما في المحافل الدولية ،فقـد سـعى
اإلستكبار العـالمي بمـا يمتلكـه

من

وسائل إعالم ية ومح طات خبريـة ،إلـى
ترويج الشائعات وشن ال حرب النفسـية
ضد الجمهور ية اإلسـالمية لعزلهـا

في

المحافل الدوليـة ،وإحبـاط المسـاعي
الدبلوماســـية الخارجيـــة للنظـــام
اإلسالمي .ومن

بين الـتهم ال تي كـان

اإلســـتكبار العـــالمي يوجههـــا ضـــد
الجمهوريــة اإلســالمية ،هــو دعمهــا
لسرهاب:
ن الــتهم بــدعم اإلرهــاب وتــدريب
>إّ
اإلرهابيين ال تي

كان يوجه ها قـادة

البيــت األبــيض وعمالئهــم ووســائلهم
اإلعالمية المرتبطة بهم ،وظنـوا أنهـا
ستؤدي إلى إضعاف الجمهورية اإلسـالمية
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بشكل ملحوظ وكبير ،قد أدت بمشـيئة هللا
إلى نتائج عكسية<(.)1

( )1المصدر السابق ،ج ،88ص .881
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2ـ إكجاد الارقة واالختماف والنااق.
ن أهم أسباب نجاح القوى المعارضـة
إّ
النتشار اإلسالم هو ن جاحهم في إيجـاد
الفرقة واالختالف بين المؤمنين والنخب
في جبهة خواص الحق.
وحــول الســابقة التاريخيــة لهــذا
التحــرك ونتائجــه الســلبية ،يقــول
اإلمام:
> ..لقد أقدم األجانب وعمالؤهـم علـى
هذه الخيانة طيلة ثالثمائـة

سنة؛ إذ

سعوا إلى فصل الجامعـة عـن الحـوزات
العلمية؛ بل بثـوا االخـتالف والفرقـة
بين الجم يع ،وأ حدثوا الفر قة

بين

طبقات الشعب المختلفة ،وهـذه خيا نة
عظمى بحقنا وحق شعبنا<(.)1
وبعد انتصار الثورة اإلسـالمية ،سـعى
ً إلــى إتبــاع
العــدو الجــريح مجــددا
أســاليب جديــدة لتطبيــق سياســته فــي
( )1صحيفة نور  ،ج ،5ص .855
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إيجاد الفرقة واالختالف؛ فعمد إلى وضع
الخطط والبرامج الدقيقة لزرع الفرقة
بين

شرائح الشـعب المختلفـة ،وه نا

سنشير إلى أهم هذه الخ طط والبـرامج
من وجهة نظر اإلمام .+
ـدين
ـدين المجاهـ
ـال الـ
ـان رجـ
ـد كـ
لقـ
العاملين ممن تحملوا العبء األكبر في
تقدم الثورة ونجاحها ون شر الم عارف
الدينية في المجتمع ،والزالوا الهـدف
األساسي الذي يستهدفه العدو في خط طه
ومؤامراته ،لذا ركز على و ضع الخ طط
الدقيقة لبـث الفر قة واال ختالف

بين

أفراد هذه الشريحة الفعالة المؤثرة.
> ...مع وجود أسـاليبهم ال شيطانية
وأيادي عمالئهم المفتوحة داخل البالد؛
سعوا إلى إيجاد االختالف والفرقة ،بأن
جعلوا مجموعة في هذا الطرف ،ومجموعة
في ذلك الطـرف ،وب ثوا اال ختالف بـين
علمــاء الــبالد وجعلــوهم فــرقتين ،ألن
اختالف العل ماء هـو اخـتالف الشـعب..
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ً ويتزا يد
وسيزداد هذا األمر تـدريجيا
ً ،ح تى يـأتي اليـوم
الفساد تـدريجيا
ـة
ـى حافـ
ـبالد علـ
ـه الـ
ـبح فيـ
ـذي تصـ
الـ
اإلنفجار والهاوية من الداخل<(.)1
ـال
ـامعيين ورجـ
ـين الجـ
ـاد بـ
إن اإلتحـ
ً من العوامـل المه مة
الدين يعد أيضا
التــي تســاعد علــى نشــر الثقافــة
اإلســالمية ،وتضــمن للمجتمــع مســتقبالً
ً من الناحية الثقافية والتقـدم
زاهرا
العلمي والوقوف بوجه الغزو الثقافي.
لهذا

سعى عمـالء العـدو إ لى إتبـاع

أساليب متعددة لبث الفر قة واال ختالف
بين هاتين الشريحتين ال مؤثرتين فـي
بناء المستقبل:
>إنهم اآلن في وحشة من أمرهم ،إنهـم
يقولون علينا إبعاد هاتين الشريحتين
]رجال الدين والجامعيين[ عن بعضـهما،

( )1صحفية اإلمام ،ج ،81ص .221
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ـعب،
ـن الشـ
ـدين عـ
ـال الـ
ـد رجـ
ـم نبعـ
ثـ
فينتهي األمر كما نريد<(.)1
ومن األساليب الشيطانية األخرى التـي
استفاد منها األعداء منـذ ال قدم

ضد

المسلمين ،بث روح الفرقة واال ختالف بـين
الفرق والمذاهب اإلسالمية حتى يتمكنـوا
من إشعال فتيل الحرب الداخل ية بـين
المسلمين ،وإضعاف قدراتهم السياسـية
والثقافية .وقد أشار اإلمام إلى هـذا
األمر المهم:
ن عمــالء األجانــب بعــد أن أحســوا
>إّ
بالخطر على مصالحهم ومصالح أسيادهم،
بدئوا بتحريض إخوتنا من أهل ال سنة،
وترويج الق تل بـين اإلخـوة ،فطرحـوا
قضية الشيعة والسنة ،وإيجاد الفر قة
واالختالف بين اإلخوة بإتبـاع األسـاليب
الشيطانية<(.)2

( )1المصدر السابق ،ج ،84ص .822
( )2صحفية اإلمام ،ج.384 ،8

 ..............................................................................الفصل الثاني:
022
خواص الحق

ن أعقد األساليب الشيطانية لأل عداء
إّ
وأحدثها في بث الفرقة واالخـتالف بـين
شرائح ال شعب المختل فة ،تلخصـت في
التبليــغ والتــرويج لسياســة تشــكيل
األحزاب والمنظمات السياسـية ،ولأل سف
راجت هذه السياسة الخاطئة في إ يران
منذ العقد ال ثاني مـن عمـر ال ثورة
واســتمرت حتــى اليــوم .وقــد اســتفاد
ـي
ـلوب فـ
ـذا األسـ
ـن هـ
ً مـ
ـرا
ـدو كثيـ
العـ
المراحل المختلفة للثورة وخاصـة في
فترة االنتخابات ،إليجاد اإلنشقاق بين
صفوف الشعب المجاهد المستعد للتضحية
في كافة المجاالت.
وبعد دراسته لتاريخ تشـكيل األ حزاب
السياسية في إيران ،وفشل أغلبها في
تحقيــق األهــداف المنشــودة للشــعب
كالحرية واإلستقالل ،قال اإلمام:
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>إن بداية تشكيل األ حزاب في دولـة
مثل إيران ،تعود إلى مخطط ورد إليها
من الخارج<(.)1
ً يريدون مـا ي حدث اآلن،
> ..هم أيضا
بأن تؤدي زيادة األ حزاب إ لى ز يادة
االختالفات<(.)2
ـى
ـزاب حتـ
ـة األحـ
ـوا لسياسـ
ـد روجـ
>لقـ
يمنعوا هذا الشعب بجميع شـرائحه من
العيش بسالم ..فهذا يدعو لذلك ،وهـذا
يدعو لنفسه<(.)3
وبهذه السياسة تمكنوا فعالً من تقسيم
الشــعب والنخــب فــي المجتمــع إلــى
مجمــوعتين مؤيــدة ومعارضــة ،معتدلــة
ومتطرفة ،إصالحية ومتشددة ،واستطاعوا
ً اإليقــاع بــين مؤيــدي األحــزاب
أيضــا
السياسية والشخصيات الثورية.
2ـ الحيلة والخداع

( )1صحيفة نور ،ج ،88ص .822
( )2نفس المصدر.858 ،
( )3صحيفة نور ،ص .886
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ومن األساليب المع قدة األخـرى التـي
استعملها المحتالون وخواص الباطل في
تحقيق مآربهم في الوصول إلى ال سلطة
أو إيجــاد االنحــراف فــي الثــورات
اإلســالمية؛ هــي اســتغاللهم للعقائــد
الدينية والثقاف ية لل ناس لخـداعهم
وتشويه قيم اإلسالم المتعالية.
ن المنحرفين وعمالء األجانب يلجئـون
إّ
إلى هذه الحيل واألساليب على ضوء خطط
وبرامج مدروسة ت ستند إ لى معلومـات
دقيقـــة فـــي علـــم الـــنفس وســـلوك
المجتمعات؛ مما يساعدهم علـى إيجـاد
أفضل السبل لترويجها في المجتمع.
وحول وصول رضاخان إ لى ال سلطة عـن
طريــق خــداع النــاس واالســتفادة مــن
األساليب السياسـية المخاد عة ،ي قول
اإلمام:
ً في أول ظهوره بدأ مـن
>رضاخان أيضا
مجالس العزاء والم شاركة في حلقـات
اللطم على ال صدور ،وحضـور الموا كب
والدوران حول التكايا وإشعال الشـمع
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فيهــا ،لكــن مــا أن اســتحكمت دعــائم
سلطته ،حتى سعى هذا المنحرف إلى محو
جميع آثار اإلسالم<(.)1
ومن الح يل األ خرى لجبهـة الباطـل،
اســتفادتهم مــن الشــعارات المخادعــة
لمواجهة المناهج الصـحيحة لسصـالحيين
الحقيقيين ،إذ استفاد نظام الشاه من
السياســات المخادعــة إلغفــال النــاس
وخداعهم حتى تستمر القوى الكبرى في
استغاللهم والسيطرة عليهم ،و من هذه
السياسات رفعه لشعارات مثل:
الوصول إلى بوابـة الح ضارة ،حر ية
النساء ،ومحاربة الرجعية ،واإلصـالحات
الواهية و ..وقد استمرت هذه األالع يب
السياسية والحيـل حتـى بعـد انت صار
الثورة اإلسالمية.
وقــد أشــار اإلمــام إلــى التحركــات
المشبوهة والشعارات المخاد عة لبعض
الحركات السياسية ،فقال:

( )1صحيفة نور ،ج ،85ص .443
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ن من ير يد التخر يب ،ال يعلـن
> ..إّ
أني مخرب ،بل يعلن أ ني صديق لكـم،
أضحي بنفسـي من أجل كم ،أمـا رجـال
الدين فهم من الرجعيين<(.)1
ّر اإلمام عن هذه األساليب با صطالح
وعب
(السياسات الشيطانية)( ،)2ألن ها ت شبه
أســاليب الشــيطان وحيلــه المتنوعــة
إلغواء اإلنسان وخدا عه ،وقـد اسـتعمل
خــواص الباطــل هــذه السياســات فــي
مواجهتهم وحربهم ضد جبهة الحق.
ن الشـــيطان األكبـــر واإلســـتكبار
إّ
العالمي التجئوا بعد ف شل مخططـاتهم
السياســية والعســكرية إلــى الحيلــة
والخــداع والتملــق ،إذ حــاولوا بعــد
فشل تهديداتهم ,اللجوء إلى اإلع تذار
من الشعب اإليرانـي ،واإلعتـراف بـبعض
خياناتهم الكبيرة إلغ فال الجمهور ية
اإلســالمية وإحــراج الشــعب والقيــادة
اإليرانية.
( )1صحيفة اإلمام ،ج ،84ص .262
( )2صحيفة نور ،ج ،82ص .86
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وحول هذا الموضوع ،يقول اإلمام:
ـر
ـيطان األكبـ
ـددنا الشـ
> ...كـان يهـ
ً بالحصـار
واإلستكبار العالمي أحيانـا
االقتصادي و عزل ا لبالد ،وع ندما لـم
يحصل علـى أي نتيجـة ،لجـأ اآلن إ لى
مؤامرة سياسية وحيلة شيطانية من خالل
إتبــاع التهدئــة والتملــق إلغفالنــا،
وخداع شعبنا لتحميل نتائج مقامرا ته
السياسية مع رقبائه<(.)1
ـتعملها
ـي اسـ
ـرى التـ
ـل األخـ
ـن الحيـ
مـ
المنــافقين والعمــالء لخــدع الشــباب،
التمسك بـالقرآن ون هج البال غة حتـى
يتمكنوا بهذه الوسـيلة

من اسـتقطاب

األفراد الذين ال يمتلكـون المعلومـات
الصـــحيحة عـــن المعـــارف الدينيـــة
العميقة ،ثم استغاللهم لمواجهة القيم
اإلسالمية ومحاربتها.

( )1صحيفة نور ،ج ،84ص .32
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ً الشباب من هذه
وقد حذر اإلمام كثيرا
السياسات الخطرة التي يمارسها العدو
لسيقــاع بهــذه الشــريحة المهمــة فــي
حبائله الشيطانية:
>أيهــا الشــباب األعــزاء مــن طــالب
الجامعـــات والمـــدارس الثانويـــة،
انتبهوا أن رؤساء وقادة هذه األ حزاب
الذين يسعون باسم اإلسالم إ لى تفت يت
دعائمــه وأركانــه وإيقــاع الشــباب
بحبائلهم الشيطانية ،يجهلون تعـاليم
اإلســالم وال يملكــون أي معلومــات عــن
أهدافه وقوانينه؛ إذ ال يصـبح المـرء
ً باإلسالم بقراءة ب ضع آ يات
عالما

من

القرآن وعدد من عبارات نهـج البال غة
أو التفسير الخاطئ للقرآن الكريم.
ـرف
ـيرهم المنحـ
ـراد بتفسـ
ـؤالء األفـ
فهـ
لعدد

من الج مل أو اآليـات ،ين كرون

اآليات والجمل ال صريحة ال تي ت خالف
بوضوح مرادهم المنحرف واللقيط ل هذه
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اآليــات ،وفــي الواقــع هــم يتمســكون
بالقرآن ون هج البالغـة لهـدم اإلسـالم
والقرآن حتى يفسـحوا المجـال ل تدخل
قادة الشرق والغرب ،ثم تعبئة الشباب
العزيز وطاقات البالد للعمل ضد مصالح
البالد وسياساته<(.)1
> ...إنهم يعادون اإل سالم؛ وير يدون
باسم اإلسالم القضاء على اإل سالم .ف هم
ً األ هداف اإلسـالمية،
لم يؤيـدوا يومـا
واتخــذوا مــن نهــج البالغــة والقــرآن
وســيلة للقضــاء وطمــس نهــج البالغــة
والقرآن<(.)*()2

( )1صحيفة اإلمام ،ج ،85ص .426
( )2المصدر السابق ،ج ،85ص .338
(*) في مذكراته عن فترة إقامته في النجف ،أشار
اإلمام إلى هذا األسلوب الـذي اتب عه المنـافقون
لخداع الناس ،حتى أن أحد المنافقين كان يقـرأ
ً لمدة  42إلى 42
لسمام القرآن ونهج البالغة يوميا
ً ،حتى يقنـع اإلمـام بال سماح لـه بـالثورة
يوما
المسلحة( .راجع صحيفة اإلمـام ،ج ،1ص  823و 822؛
ج ،84ص  265و .)266

 ..............................................................................الفصل الثاني:
021
خواص الحق

2ـ الغزو الثقافي
من السياسات والبرامج القديمة التي
اتبعها أعداء اإلسالم والدول اإلسالمية،
هي إضعاف تم سك الم سلمين بعقا ئدهم
الدينيــة والثقافيــة ،واســتبدالها
بالثقافـــة الغربيـــة المســـتوردة
والمنحرفة .وحول هذا الموضـوع،
اإلمام:

قال

ن األجانب وخاصـة أمريكـا ،كانوا
>إّ
يسعون في النصف القرن األخير والزالوا
يسعون إلى إفراغ ثقافتنـا وبرامج نا
الثقافيــة والعلميــة واألدبيــة مــن
محتواها اإلسـالمي واإلنسـاني والـوطني
واســتبدالها بالثقافــة االســتعمارية
االستبدادية<(.)1
ً مـا
ويرى اإلمام أن العدو كان كثيرا
يســـتفيد مـــن المـــؤلفين والكتـــاب
والمفكــرين المنحــرفين لتــرويج هــذه
ّجـون
السياسة المنحرفة ،إذ كانوا يرو
( )1صحيفة نور ،ج ،8ص .812
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للثقافة الغربيـة اللقيطـة مـن خالل
إلقــائهم الشــبهات والهجــوم علــى
العقائد الدينية للناس ،حتـى يبت عد
الشباب عن ثقافتهم الدينيـة .ويقـول
اإلمام:
>ليحذر شبابنا أن أمريكا
لمحاربتكم شاهرة السـالح،
رافعة القلم<(.)1

لن

تأتي

بل تـأتي

ً إلينـا،
ن أمريكا لن تجلب ج نديا
>إّ
ً إلينا،
ً ومؤلفا
بل أمريكا تجلب كاتبا
ً إلينا<(.)2
إن أمريكا تجلب مذيعا

( )1المصدر السابق ،ج ،82ص .856
( )2المصدر السابق.

خاتمة
لقد سعت هذه المؤسسة من خالل تهيئـة
هذا الكراس إلى بيان رأي اإل مام

في

موضوع (العوام والخواص) ،مما جاء في
مؤلفاته وكلماته حول هـذا المو ضوع،
حتى يتسنى لجيل الثورة الجديد اإلطالع
على تاريخ وفكر ودور العوام والخواص
في البحوث السياسية لسسـالم وال ثورة
اإلســالمية ،وبالتــالي الوقــوف علــى
المعــايير العامــة واألساســية التــي
تمكنهم من تحليل نشاطاتهم خالل العقد
الثالث من عمر الثورة اإلسالمية ،ر غم
وجود الكثير من المعلومات والخفا يا
األخرى في هذا المجال.
ً لوجود التشابه الكبير ل سلوك
ونظرا
ومواقف األفراد والمجموعات في الع قد
الثالث للثورة مع تلك المواقف ال تي
كانت موجودة

في الع قد األول ،يم كن
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للجيل الجديد باالعتماد على المعايير
التي وضعها اإلمام ،تشـخيص (الخـواص)
من (العوام) وتمييـز ال خواص ا لذين
انحرفوا عن نهج ال ثورة مـن ال خواص
المتمسكين بخط الثورة ومباد
.+

اإلمـام
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