
 مكانة القرآن الكريم

 يرانإة في سالمي  ة اإلنظام الجمهوري  في حركة الثورة و 

ّ*زادهّدّحسنيّرئيسدّحممّ سيّ ال

ّاإلمامّاخلميين،ّاإلمامّاخلامنئي.األنبياء،ّالقرآنّالكرمي،ّالثورةّاإليراني ة،ّإيران،ّالكلمات المفتاحي ة: 

ّ،يرانّ بّاإليفّثورةّالشعّالكريم القرآنمّحو ّمكانةّعندماّيكونّمدارّالكالّىلّماّهوّبديهيّ عنوانّإاليشريّ

ّةّيبدوّضروريًّاددّهذهّالبديهإعادةّتفعيلّالنقاشّبصّنّ أعلىّصراطّآياتهّالعظيمة.ّغريّّةويفّتأسيسّاجلمهوريّ 

ىلّإّوصواًلّ،ّنسانّ ويفّبناءّاالجتماعّاإلّ،يفّحركةّالتاريخّيهّااللتزامّبالوحيّاإلهليّ لندركّاألثرّالعميقّالذيّيؤدّ 
ّاحلضارةّالفاضلة.

عشرينّواخرّالقرنّالأةّاملعاصرةّيفّسالميّ طلقتّالنهضةّاإلأالقيادةّاملسد دةّحنيّّنّ بأدىنّريب،ّأةّوليسّثّ 
ّكانتّعلىّيقنيّب ّخال منّّ،ّإال ّييدهاّاإلهليّ أوتّ،واقتدارهاّ،لنّتنا ّفالحهاّ،كهذهّّ،عظمىّهنضةًّّنّ أاملنصرم،

ّأنّ نّنرىّأّلنّيكونّغريًباّ،ةالدالّ ّهوهبذّة.والعرتةّالطاهرةّمنّبيتّالنبوّ ّ،سةةّاملقدّ لسنّ واّ،اهللبكتابّّالتمس ك
ّكبري.ديًّاّحممّ قرآنيًّّةّفعاًلّيرانيّ ةّاإلسالميّ الثورةّاإل ّاّبامتياز

نيّصلأقبو ّعلىّّامسبقًّفّيتوقّ ةّومكانتهّفيهاّسالميّ يفّالثورةّاإلّالقرآن الكريمدورّاحلديثّعنّّفإنّ ّ،ولذا

ّومها:ّ،نيموضوعيّ 

ّكتابّّ،صل ىّاهللّعليهّوآلهّ،اهللّرسو ّقلبنز ّعلىّالذيّّهليّ الذيّهوّالوحيّاإلّالقرآن الكريمّنّ إ .1 هو
مورّاألّمهايفّمقدّ ّوّ،ىلّالكما ّوالسعادةإلوصو ّلةّالبشريّ ّهاةّاليتّحتتاجساسيّ ويّاملعارفّاألحيهدايةّ

 ة.ةّواالجتماعيّ السياسيّ 

ّوامرّوالنواهيّالواردةّفيهتنجزّالقواننيّواأللكيّّ،يفّالزمنّالقرآنحضورّةّميانّبدميومالقو ّبضرورةّاإل .2
صل ىّاهللّعليهّّ،وّعصرّحضورّاملعصومأةّبعصرّالنزو ّليستّخاصّ هذهّالقواننيّّوّ،مةاىلّيومّالقيإّمجيًعا
 .وآله

                                           
 املستشارّالثقايف ّللمستشاري ةّالثقافي ةّاإليراني ةّيفّلبنان.ّ*



ّ؛ز ّالدينّبالسياسةالقو ّمبّوّ،ةكيّ يئالةّوالالعلمانيّ ّليههوّعلىّخالفّماّتذهبّإصلنيّاألىّهذينّومؤدّ 
ّكثّ،ويفّهذاّاجملا ّ.ةسالميّ ورةّاإلهّيفّالثبّوهذاّماّنعتقد دو نواّّوّ،صلنياألّةّهذينثّيفّصحّ حبالبّرقامّعلماء

ّلوقت.لّاتوفريًّندخلّيفّالبحثّعنهماّّلنوحننّهناّّ؛ضخمةّحوهلماّاسفارًّأ

ّتكوينهاّّذمنّةسالميّ الثورةّاإلّمعارفيفّجمملّّ،القرآن الكريمّقدّحضرل ومنّّ.انتصارهاّواستمرارهاوحّت 
بأصوهلاّّىتتغذّ اّهنّ أذاكّّ.القرآن الكريمىلّإالعودةّوالرجوعّثورةّساسّأةّعلىّسالميّ الثورةّاإلّىلّقيامإيُنظرّّ،هنا

ّ؛ّألنّ هاكلّ ّّةةّواالجتماعيّ مةّيفّاجملاالتّالسياسيّ منهجهاّحنوّتطبيقّتعاليمهّالقيّ يسريّّوّ،القرآن الكريممنّتعاليمّ
واالستبداد،ّلنيلّّ،الظلمّوّ،اّحملاربةّاالستعماراّودافعًّختلقّيفّنفوسّاملسلمنيّحافزًّّالقرآن الكريمىلّإالعودةّ

ّاهللّسبحانهّوتعاىل.ّىلإبّالتقرّ ّ،همنّذلكّكلّ ّهمّ واألّ؛والرفعةّ،والفخرّ،والكرامةّ،ةالعزّ 

فيمكنّ.ّيفّالتشريعّوالقيامّبنشرهّوحفظهّساسأّالهّدورًّّتاحتأّوّ،العاليةكانتهّمبّ،ايضًّأّ،الثورةثقافةّامتألتّّو
ولوالّّ،ملاّحدثتّهذهّالثورةّالقرآن الكريم؛ّفلوالّالقرآن الكريموّبنيّالثورةّنيمتبادلّ ّارًّوتأث ّ ّاتأثريًّّث ةّ،نّنقو أ

ّ.االذيّانتشرّفيهّحاليًّّعلیّالنحويرانّوخارجهاّإوقيمهّيفّّالقرآنالثورةّملاّانتشرّ

ّ:ّحمورينّيفرسّاملوضوعّندّفسّوّو

مجيًعا،ّيرانّيفّمراحلهاّإيفّّسالمّالسياسيّ يفّتأسيسّالثورةّونظامّاإلّالقرآندورّّهوّوّ،لو  األالمحور 
ّّ.االستمرارىلّإمنّالتكوينّواالنتصارّابتداًءّ

ّكيفيّ ّ،الثانيالمحور  ّبعدّاالنتصار.ّالقرآنتعاملّالثورةّمعّةّهو

ّالقيادةّوالشعبّضدّ ّيفّتشكيلّوعيّاحاسًّّالقرآندورّكانّّّ:يمكنّالقو فّ، وّ باحملورّاألّماّيتعل قأم اّفي
اآلياتّاليتّهيّكثريةّوّّة.ةّاالستبداديّ جربوتّالسلطةّامللكيّ ّالقيامّبالثورةّوالصمودّضدّ ىلّإودفعهمّّ،الطاغوت

منّهذهّّتّالقيادةستفاداّكماّّ،هبارّالشعبّوالقادةّوقدّتأثّ ّ.اجلبابرةّوالطغاةّىلّاملواجهةّضدّ إتدعوّالناسّ
ّ.اقواهاّوقدراهتحشدّاآلياتّيفّتوعيةّالناسّّو

ُواّم اّبِأ نْ ُفِسِهمّّْاهللِإنَّّ﴿ّ:ىلّبعضهاإوهناّنشريّ ّيُ غ رير ّيُ غ ريرُّم اّبِق ْوٍمّح ّتَّ ّالَِّذين ّ﴿،1ّ﴾ال  ُنواِّإىل  ّت  رْك  و ال 
ُّتْظل ُمونّ ّال ّ﴿ّ،2﴾ظ ل ُموا ّبِأ ن َُّهمّْلِلَّ﴿،3ّ﴾ت ْظِلُمون ّو ال  ّت  تَِّخُذواّع ُدوريّو ع ُدوَُّكْمّأ ْولِي اءّ ﴿ّ،4﴾ِذين ّيُ ق ات  ُلون  ،5ّ﴾ال 

                                           
ّ.11ّ،ّاآليةّالرعدسورة1ّّ



ّالطَّاُغوِتّو ق ْدّأُِمُرواّأ ْنّي ْكُفُرواّبِهِّ﴿ و ل ق ْدّب  ع ْثن اّيفُّكلرّأُمٍَّةّر ُسواًلّأ ِنّاُْعُبُدواّاللَّه ّ﴿،6ّ﴾يُرِيُدون ّأ ْنّي  ت ح اك ُمواِّإىل 

واليةّرّواليتهّّونكأّوّ،طغیّعلیّواليةّاهللّوّ،ةالذيّخر ّعنّاحلدودّاإلهليّ ّوالطاغوتّهو.7ّ﴾ِنُبواّالطَّاُغوتّ و اْجتّ 

ّ.لیّطاعةّنفسهإبلّيدعوّاآلخرينّّ،وجوبّطاعتهّوّ،ةّاهللفهوّيفّاحلقيقةّينكرّربوبيّ ّ،اهللّولّ 

ّكانّّ،ةىلّاالستبدادّوالديكتاتوريّ إّالقرآن الكريمومنهاّرؤيةّ الواردةّيفّاآلياتّاملباركةّّلفاظاألّنّ أّاواضحًّفقد
ُق طرع نَّّ﴿:ّمثل بَّار﴿وّ،﴾أل  ّ،﴾ي  ْفُرطّ ﴿وّ،﴾ل ي ْسُجُننَّهُّ﴿وّ،﴾ع ِنيدٍّ﴿وّ،﴾ع ا ّ ﴿وّ،﴾ط غ ىو﴿ّ،﴾رجم﴿وّ،﴾ج 

احلكوماتّستبدادّّوباالّالقرآن الكريمالّيعرتفّّوشخاص.ّةّاألىلّديكتاتوريّ إتشريّاّإنّ ّ،﴾اْسِتْكب ار﴿و
بلّجيبّعلیّّ،ةّوغريّصاحلةّللطاعةغريّشرعيّ ّ،بالتالّ،ويعتربها.ّكانّشكلّنظامهاّالسياسيّ ّّايًّّأةّتاتوريّ الديك

ووصوهلمّإلیّالكما ّّ،دايةّالناسطريقّهّاحتحتو ّدونّانفةّساسيّ أموانعّسقاطهاّبوصفهاّإّوّالثورةّعليهااملؤمننيّ
ختر ّالناسّمنّالنورّإلیّفهيّاليتّّ،ةوماتّالديكتاتوريّ احلكّوّ،ستبدادواالّ،الطاغوتّامّ أ.ّةالسعادةّاحلقيقيّ ّو

ّالنُّورِّّاهلل﴿ّ،الظلمات يقدرّعلیّتشخيصّّبالظلمةّالّيلومنّابتُّّ.8﴾و ِلُّّالَِّذين ّآ م ُنواُُّيْرُِجُهْمِّمن ّالظُُّلم اِتِّإىل 

ّ.ومتييزهّعنّالباطلّاحلقّ 

ونضا ّّ،ةّفرعونقصّ ّبرزهاأّلّ ولعّ،نبياءجههمّاألجلبابرةّوالطغاةّالذينّوااّحو قصصّالّالقرآنوقدّسردّ

معّالوعدّّهن ّإفّ،ةةّيفّتاريخّالبشريّ هوّرمزّالطغيانّوالديكتاتوريّ ّالقرآنّ ّيفّالقصّ فرعونّّنّ إإذّّ.هموسىّضدّ 
قدّّوّوأخرجهمّمنّالنورّإلیّطريقّالضال .ّ،لهّاجعلّقومهّعبادًّّ،موا والسجنّوهنبّاألّوالوعيدّوالتهديدّبالقتل

ّالنهاية.يفّهّوانتصارهّعليهّنضا ّموسىّضدّ ّةكيفيّ ّّالقرآنردّس

وتطبيقّالعدالةّّ،بالقسطالناسّعلىّالعملّّآياتّحتثّ ّ،نبياءمنّبعثةّاألّالغايةويفّبابّّ،القرآنيفّوسنجدّ

ْلن اُّرُسل ن ا﴿ّ:كماّيفّقولهّتعاىلّّ،ةاالجتماعيّ  وتطبيقّالعدالةّّقيامّالناسّبالقسطّأنّ ّمنّالبديهيّ ّوّ.9﴾ل ق ْدّأ ْرس 
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ّانتعارضياّميريدونّالقسطّوالعدالةّألهنّ ّالذينّالّة،نّخال ّمواجهةّاملستكربينّوالطغامّال ّإّيتمّ ّةّالجتماعيّ اال
ّّوإىلّغريّذلك.ّ،ةةّواحلزبيّ مصاحلهمّالشخصيّ ّمع

ّحّ،منّجهةّأخرىّو دارةّإّوّالدولةقّببناءّماّيتعلّ ومنهاّّ،مورهمأاملؤمننيّعلىّالتشاورّيفّّالكريمّالقرآنث 
مّْ﴿ّ،10﴾ش اِوْرُهمّْ،ّ﴿البالد ،ّغريّاهلللةّةّومذلّ تبعيّ ّمنعّاملؤمننيّمنّأيّ ّ،ومنّناحيةّثالثةّ.11﴾الَِّذين ّاْست ج ابُواِّلر هبِر

ّ،ّبالتقوىال ّإّوتقد مهّاآلخرينحدّعلىّأنفيّواليةّّ،ومنّجهةّرابعةّ.13﴾و ل ْنّجي ْع ل ّاللَّهُّ،ّ﴿12﴾و لِلَِّهّاْلِعزَّةُّ﴿
ّاللَِّهّأ تْ قّ ،ّ﴿واجلهادّ،ميانواإلّ،العلمّو ّّّ.14﴾اُكمِّْإنَّّأ ْكر م ُكْمِّعْند 

ّّ،ومنّناحيةّخامسة ىلّيومّإيفّالتاريخّّومستمرّ ّ،مرّحتميّ أّهووالباطلّّالصراعّبنيّاحلقّ ّنّ أّالقرآنّلناّبني 
مواجهةّّ،علىّسبيلّاملثا هاّمنّوّ،نبياءّمعّالطغاةّواجلبابرةجهةّاألقصصّمواّوذلكّماّجندهّبوضوحّيفّ،القيامة

باملعروفّّفرضّعلىّاملؤمننيّاألمرّ،ومنّناحيةّسادسةّ.داوودّمعّجالوتّوّ،موسىّمعّفرعونّو،ّبراهيمّمعّنرودإ
ّاخلْ رْيِّمجيًعا،ّ﴿ّراحلهامبّوالنهيّعنّاملنكر ّّ.15﴾و ْلت ُكْنِّمْنُكْمّأُمٌَّةّي ْدُعون ِّإىل 

كثرّأيرانّعلیّمدیّإةّيفّخارطةّاهلدايةّللتجربةّاإلسالميّ ّ،بالفعلّلة،اجلمّةّعلیهذهّالقواعدّالقرآنيّ لتّشكّ 
مراحلّقدرةّعلیّالصمودّيفّوجهّاحلروبّّوالّة.ّولعلّ ةّاإلسالميّ اجلمهوريّ ثالثنيّسنةّمنّعمرّالثورةّّومنّثالثةّّو

دةّدةّاملسدّ يفّعقلّالقياّستكبار،ّهليّدليلّعلیّاحلضورّالقرآنّ قویّاالرّمنّجانبّطواغيتّالعصرّّواحلصا

ّة.باهلدايةّاإلهليّ 

ةّالثورةّساسّيفّنظريّ أاّوجعلهاّحمورًّّ،وتدبُّرّآياتهّالقرآن الكريمتعينيّمدىّوميزانّاالعتمادّعلىّّنّ إ
يفّانتصارّالثورة،ّّساسأاّدورًّّأد تاليتّةّالتارُييّ ةّالدينيّ القيادةّّإدراكهاّمنّجانبساسّأقائمّعلىّّ،ةسالميّ اإل

ّ،يّاهللّعنهرضّ،مامّاخلميينّ كانّلإلّّلقد.ّسر هّسقدّ ّ،ريوالشهيدّمطهّ ّ،يّاهللّعنهرضّ،يينّ مامّاخلممثا ّاإلأ
فرصةّّمنّكلّ ّادستفاحبيثّّ.اتّيفّاليومّالواحدسبعّمرّ ّالقرآن،ّحيثّكانّيقرأّلقرآن الكريماـبّاخاصًّّّااهتمامًّ

                                           
ّ.159ّ،ّاآليةّآل عمرانسورة10ّّ
ّ.38ّ،ّاآليةّالشورىسورة11ّّ
ّ.8ّ،ّاآليةّالمنافقونسورة12ّّ
ّ.141ّ،ّاآليةّالنساءسورة13ّّ
ّ.13ّ،ّاآليةّالحجراتسورة14ّّ
ّ.104ّّ،ّاآليةآل عمرانسورة15ّّ



ّاّماّتنقضياليتّتسبقّحتضريّالطعام،ّواليتّغالبًّةّيفّالفرتةّالزمنيّ ّهّجندهّيقرأفمثاًلّّ،القرآن الكريمقراءةّتسنحّلهّ
ّأدونّّمن ّنّالصبح.ّاذآّمنّبعدّفرتةّصالةّالليلّوحّت ّّكذلك،ّو،ّداءّعملّمعني 

يفّالنجفّّعنهّيّاهللرضّمامّاخلميينّ تّعنيّاإلّر:ّتضرّ يّاهللّعنهرضّ،مامّاخلميينّ إلمنّابنيّحدّاملقرّ أيقو ّ
مامّاإلّمتبسّ ،ّعد ةّاميّ ألقراءةّالوعدمّّ،بّمنهّالطبيبّاالسرتاحةطبيبّالعيون،ّطلشرف،ّوبعدّمراجعتهّاأل

نّأهاّالطبيبّي ّأطلبّمنكّألذلكّّه؟ائدهتماّمنّدونف،ّفماّالقرآنجلّأمنّهيّعيونّّنّ إّ:لطبيبهّوقا ّ،حينها
ّ.ّالقرآناّعلىّقراءةّاّجيعلينّقادرًّتعملّشيئًّ

ةّيفّمواجهةّهّحاسمّلثقافةّاألمّ كموجّ ّّلكريمالقرآن امامّمعّسنرىّكيفّتعاملّاإلّ،ّالسيا ّعينهيف
ّّ:حدّنصوصهأقضاياهاّالكربى.ّيقو ّيفّ

ّجلأ،ّمنّالقرآن الكريمتباعّأّوّ،تباعهأىلّإبعثهّّ؛يكمإلّالقرآنّ ّهذاّالنداءّالغيبّ ّقدّبعثّاهللّسبحانهّوتعاىل
ّ،وتعملواّبهّ،واّهذاّالنداءّؤنّتقّرأكمّجيبّعليّ.ةسالميّ ةّاإلمّ ةّورفعةّاألسالميّ احملافظةّعلىّاستقال ّالبالدّاإل

ّسوفّتسريونّحنوّالفناء،ّيفّطريقّالفّال ّإا،ّّودًّتحظواّبالنصرّوالرفعةّجمدّ لّوّ،استقاللكمّوعظمتكمّالتستعيدّو
ّ.16ّجلميعّقوىّالعالّ ّوعرضةًّّةّوالعار،ّوسوفّتكونونّفريسةًّّالذلّ ال ّإمينحكمّ

ّ:اهللهّحفظّ،دّالقائديقو ّالسيّ ّ،اهي ّإالسيا ّّيفّو

القرآن فعلهّّ،ّوهذاّهوّماواملعنويّ ّيّ اّمنّاالعتالءّاملادّ ةّنوعًّنسانيّ إليفّمنحّالنفسّاّالقرآن الكريمدورّّيكمن
نّيلمسّهذهّاحلقيقةّمنّخال ّوقائعه،ّأةّحداثّالتارُييّ العّعلىّاأليستطيعّمنّلهّاطّ ّوّ.خال ّالتاريخّالكريم

ّكثريةّيفّوقت منّهذهّّ.للقرآن الكريمّساسيّ دّعلىّهذاّالدورّاألاضرّتؤكّ ناّاحلوحننّبدورناّنشاهدّناذ 
ةّاحلكوماتّالطاغوتيّ ّيفّظلّ ّ،يرانّ الشعبّاإلّنّ أواّبتظنّ ّالعزيز،ّالّيرانّ هاّالشعبّاإلي ّأنتمّأّ،هيّ،النماذ 

ّكالبهلويّ  ّكانّيتمتّ سبقهاّمنّاحلكوماتّاألّماوّأّ،ةةّوالقاجاريّ السابقة لّيكنّّ.اعّمبكانةّمعتربةّدوليًّخرى،
ّكانتّمنسيّ إّوّيرانّ مواهبّالشعبّاإلّنّ إة.ّنوعّمنّاالعتباراتّالدوليّ ّيّ أّيرانّ للشعبّاإل ّكالكنزّبداعاته ة

نتمّتالحظونّهذاّأاّاليومّفمّ أتظهر.ّّاّما،ّوقدّالراضيّواخلراباتّاملرتوكة،ّقدّتظهرّبالصدفةّيومًّاملدفونّيفّاأل

احاتّباهرةّيفّتختلفّقّجنمها،ّقدّحقّ رّبالدهّوتقدّ اّحنوّتطوّ لذيّميضيّقدمًّا ،ّاالرعيلّمنّالشبابّاملبدعّالفعّ 

                                           
ّ.424ّو423ّّ،ّالصفحتانكشف األسرار،اإلمامّاخلميين16ّ



منّقمعتّجناحاتّالشبابّّيةّهاحلكوماتّالطاغيّ فّا،ذًّإّ.لىّالبالدّعزًةّوكرامًةّورفعةًّغدقتّعأاجملاالت،ّ
ّ.17بداعاهتمّيفّذلكّالوقتإّو

ّ،كاف ةًّّّباهتاةّومتطلّ ّحاجاتّالبشريّ بالعنصرّالذيّيلب ّّالقرآن الكريمةّسالميّ وصفّقائدّالثورةّاإللقدّ
ّميكنّالّوّ.خرةعادةّالدارينّالدنياّواآلجلّنيلهاّسألّالدليلّعلىّطريقّالشعوبّمنّيشكّ ّالقرآنّنّ أّاموضحًّ
ّعربّال ّإّ،وّاستبداهلاأصّمنهاّوالتخلّ ةّسالميّ ةّاإلمّ فّواملشاكلّاليتّتعصفّباألحاالتّالضعفّوالتخلّ ّمعاجلة

ّواملعنويّ ّيّ مّاملادّ هوّالسبيلّالوحيدّللشموخّوالتقدّ ّالقرآن الكريمّنّ إوالعملّبه.ّّرآن الكريمالقكّبنهجّالتمسّ 
وبربكةّهذهّّ،يرانّ الشعبّاإلّيُعتربة.ّاّهلذهّاحلقيقةّالتارُييّ اّواضحًّنوذجًّّيرانّ بّاإلالشعّيشك لّوّ.للشعوب

ّ،علىّهذاّالشعبّبالعز ة ،سبحانهّوتعاىلّ،اهللّقدّمنّ ّوّ.ّاليوماّيفّعالّ واقتدارًّّةًّكثرّالشعوبّحيويّ أمنّّ،اخلطوة
ّ.بالقرآن الكريمكهّبفضلّمتسّ ّ،واالقتدارّ،والبصرية

ّنّ .ّوكانّيرىّأنبياءّوسريهتماّبنهجّاأليًّمتأسّرّ،تاباتهكيفّجمملّمواقفهّّويّاهللّعنه،ّرضّ،مامّاخلميينّ اإلّكانّو
،ّحيثّمجيًعاّرجاءّالوطنأمةّواملهيمنةّعلىّةّاملتحكّ القوىّالسياسيّ ّأيّ،طاحةّبالطاغوتمنّواجبّاجلميعّاإل

ّ،دناّموسىمرّسيّ أة،ّّواخلضوعّواالنصياعّللطاغوتّوالقوىّالسياسيّ ّالقرآن الكريمهنىّاهللّسبحانهّوتعاىلّيفّ
ّّ.18حماربةّالسالطنيّومقارعتهمجربهّعلىّأّوّ،ليهّالسالمع

ةّةّوالرتبويّ كتابّمعرفة،ّيشملّاملناهجّالروحيّ كّّريمالقرآن الكّىلينظرّإمامّاإلّنّ أّ،ايضًّأّ،نّنشريأولناّ
ّعليهاةّاليتّمورّاالجتماعيّ األّنّ أجندّّ،ساسعلىّهذاّاألّوّ.19لإلنسان مورهّأىلّإسبةّنبالّّالقرآن الكريمّحثَّ

ّ.20يةّواحدةآةّقدّتتجاوزّاملئةّآيةّمقابلّالعباديّ 

حو ّالقرآن الكريم ياتّالواردةّيفّاآلّغايةّأنّ رّتصوّ أنّالّنمكانّاإلبهلّ:ّيتيُطرحّالسؤا ّاآلّ،منّهنا

ساسّاحلكمّقائمّأّنّ إة؟ّهليّ هيّبناءّدولةّالعدالةّاإلّ،ةّومحايتهاسالميّ دّاإلجلّاستقال ّالبالأمنّّوّ،ارقتا ّالكفّ 

ائمّتوسيعّنفوذهاّقساسّالسلطةّّوأّنّ إّو.ّةّبيتّاملا ة،ّوعلىّميزانيّ والتنفيذيّ ّ،ةوالقضائيّ ّ،ةعلىّالقوىّالتشريعيّ 

                                           
ّكلمةّاإلمامّاخلامنئي،ّحفظهّاهلل،ّيفّاليومّاألو  ّمنّشهرّرمضانّاملباركّيف17ّّ  .1201ّ-2-8للمزيدّانظر:
ّ.138ّ،ّالصفحةّوالية الفقيهاإلمامّاخلميين ،18ّّ
ّ.252ّّ،ّالصفحة17ّ،ّاجلزءّصحيفة النور، اإلمامّاخلميين19ّ
 .11ّالصفحةّّمصدرّسابق،ّ،والية الفقيهاإلمامّاخلميين،20ّّ



مورّهذهّاألّ.ّووردتقائمّعلىّالدفاعّجنبّ هجومّاألّوصدّ ّ،ساسّاحملافظةّعلىّاستقال ّالبالدأعلىّاجلهاد،ّّو
ّ.21ّّّحاديثّالشريفةواألّالقرآن الكريمواملسائلّيفّ

ّّو ٍةّأ ْنّت  ُقوُمواُّقْلِّإنَّ اّأ ِعُظُكْمِّبوّ ﴿ّيةّالكرميةىلّاآلإاّمستندًّذلكّّ،رضيّاهللّعنهّ،مامّاخلميينّ اإلّقو يبنير اِحد 
ّو فُ ر اد ى ّ:22﴾لِلَِّهّم ثْ َن 

يقعّّ،وّبالتعاونّمعهاأنّنعلنّثورتناّمنّخالهلا،ّأنّتكونّهناكّمجاعاتّلنستطيعّأّليسّمنّالضروريّ 

.ّالطواغيتّوشهرواّسيفهمّلوحدهمّضدّ ّ،كثريّمنّرجا ّالدينّّثارّوّ.افردّمنّ ّهذاّالواجبّعلىّعاتقّكلّ 
ّ،موسىّالنبّ قدّأمرّاهللّتعاىلّّو،ّ،ّولّترعبهّوحدتهمصنامّاأللوحدهّوحطّ ّ،ليهّالسالمعّ،مبراهيإّالنبّ ّوثار

ّ.23ّنتفاضةّلوحدهبالثورةّواالّ،ليهّالسالمع

ّحت ْز نُواّ﴿ّآل عمرانمنّسورة139ّّيةّىلّاآلإاّمستندًّّ،يّاهللّعنهرضّ،مامّاخلميينّ وكتبّاإلّّّ ُِنواّو ال  ّهت  و ال 
ُّكْنُتْمُّمْؤِمِننيّ و أ نْ ُتُمّاأْل عّْ ِّإْن ّ.ّّ﴾ل ْون 

هدافهّأمالهّّوآملنّكانتّّاهلزميةّهيّنّ يرتاجع،ّألّيهزمّوالّالّ،حانهّوتعاىلسبّ،منّلهّارتباطّمعّاهللّنّ إ
ّكانتّالثورةّهللّومنّهبرهتمّالدنياّبزخارفهاّوهبارجهأمنّالذينّّوالدنيا،ّ نّيكونّمنّأّبدّ ّجله،ّالأا.ّفمّتّما

وّأتعرفّاهلزميةّّالّنسانّطمأنينةًّىلّاهللّيبعثّيفّنفسّاإلإنهّسبحانهّوتعاىل،ّفالرجوعّدادّمالدعمّوالس
ةّهليّ جهّحنوّالذاتّاإلنسانّيتّ ةّعظيمة،ّفمثلّهذاّاإلزليّ أهّيرتبطّبقدرةّنّ ا،ّألاّخاصًّّوُيلقّفيهّشعورًّ،ّالرتاجع

ارتبطناّهبذاّالبحرّّبعاد،ّفنحنّمّتّماةّماءّمدعومةّببحرّغريّمتناهيّاألهّيكونّكقطّرنّ طاعتها،ّألإسةّّواملقدّ 
ّاللَّه ّر م ى﴿وتعينّآيةّّ.صفّبصفاتهّوميزاته،ّنتّ الالمتناهي ّو ل ِكنَّ ِّإْذّر م ْيت  هيّيدّاهلل،ّيدكّّأنّ ،24ّ﴾م اّر م ْيت 

ّكلّ لّشيئًّمتثّ ّنتّالأكّارتبطتّبه،ّّونّ أل ّ.25ّّةةّاحلقّ هليّ لّالقدرةّاإلقّميثّ ماّهوّموجودّوحمقّ ّا،

ّ:ايضًّأّيّاهللّعنهرضّمامويكتبّاإل

                                           
 .300ّالصفحةّّمصدرّسابق،ّ،كشف األسرار،اإلمامّاخلميين21ّ
 .46،ّاآليةّسبأسورة22ّّ
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 .17ّ،ّاآليةّاألنفالسورة24ّّ
ّ.20ّ،ّالصفحة1ّ،ّاجلزءّصحيفة النور، اإلمامّاخلميين25ّ



ّو اْلِميز ان ّلِي  ُقوم ّالنَّاُسّبِاْلِقْسطِّ﴿ اهلدفّمنّّنّ إ.26ّ﴾ل ق ْدّأ ْرس ْلن اُّرُسل ن اّبِاْلب  ي رن اِتّو أ نْ ز ْلن اّم ع ُهُمّاْلِكت اب 
نّأميكنّّاد ،ّوالعّنظامّاجتماعيّ ّةّيفّظلّ نسانيّ مورّالناسّوحتقيقّالكرامةّاإلأنبياءّهوّتنظيمّبعثةّاأل

ّ،ل ىّاهللّعليهّوآلهصّ،الرسو ّاهللّسبحانهّوتعاىللّيأمرّة.ّسالميّ إّبتأسيسّحكومةّال ّإمورّقّهذهّاألتتحقّ 
لةّباخلمسّمرهّبأخذّالضرائبّاملتمثّ أّمرهّبتنفيذهاّوالعملّهبا،ّمثاًلّأحكام،ّبلّبالغّالناسّمباّجاءّمنّاألإب

افظةّعلىّة،ّواحملهليّ جراءّاحلدودّاإلإيقّمصاحلّاملسلمنيّعامة،ّوكذلكّقوالزكاةّواخلرا ّوصرفهاّيفّجما ّحت
الفقهاءّ)ّنّ إقا ّلذلكّيُّّكذلك.ّّمواهلاأةّّوسالميّ منّتبذيرّضرائبّالدولةّاإلّاحلدّ ّوّثغورّالبالدّوحدودها،

لونّحمّ نبياءّوالرسلّعلىّعاتقّعدو ّفقهاءّاملسلمنيّويتألبامورّاملناطةّاألّكلّ ّّأيّتقعمناءّالرسل(،ّأ

ّ.27ّتها،ّوجيبّعليهمّتنفيذهامسؤوليّ 

منّّ،ولذاة.ّهليّ حكامّوالقواننيّاإلةّوثباهتاّمرهونّبتنفيذّاألمشوخّالبشريّ ّ،يّاهللّعنهرضّ،مامّاخلميينّ يعتربّاإل
ة،ّسالميّ بصورةّمباشرةّبطبيعةّاحلكومةّاإلّقتتعلّ وهيّ،ّنةّللسلطةّواحلكمنّتكونّهناكّشروطّمعيّ أّيّ الضروّر

ّكالعقلّوالتدبري،ّوهناكّاّعامّ دّشروطًّحيثّجن ّان:ّساسيّ أشرطانّمنهاّة

اّبالقواننيّنّيكونّملمًّّمنّأللحاكمّّبدّ ّةّهيّحكومةّالقانون،ّفالسالميّ احلكومةّاإلّنّ أمباّّ:لو  األ
ّ.ةةّالعلميّ فضليّ األرّفيهّنّتتوفّ أة،ّوجيبّسالميّ اإل

ثّباملعاصي،ّفمنّيريدّّغريّملوّ نّيكونّعاداًلّأة،ّّوخال ّوالعقيدفّاحلاكمّبكما ّاألصنّيتّ أجيبّّ:الثاني
ّكالتصدّ سالميّ قّقانونّاجلزاءّاإلقّحدودّاهللّويطبّ نّيطبّ أ داتّالبالدّوصادراهتا،ّيّلبيتّاملا ّالذيّيشملّواّر،

ّي  ن اُ ّعّ ﴿تعاىل،ّّهوامّراّأليكونّعاصيًّّنّالأدارةّشؤونّعباده،ّجيبّإليهّاهللّسبحانهّوتعاىلّإومنّيعهدّ ْهِديّال 

ِإنَّّاللَّه ّي ْأُمرُُكْمّأ ْنّتُ ؤ دُّواّ،ّ﴿ىلّحاكمّجائرّظالإاتّيوكلّمثلّهذهّالصالحيّ ّاهللّتعاىلّالّنّ أل،28ّ﴾الظَّاِلِمنيّ 
ّأ ْهِله ا  .29﴾اأْل م ان اِتِّإىل 

ّّميةيةّالكّريفّذيلّاآلّسبحانهّويقو ّ.هلهاأىلّإماناتّداءّاألأبّ،اليومّ،اهللّسبحانهّوتعاىليأمركمّكماّ
ّالنَّاِسّأ ْنّحت ُْكُمواّبِاْلع ْد ِّ﴿ّكذلك: ْمُتْمّب  نْي  أيّّ؛مورّالبالدّبيدهأىلّمنّزمامّإهّهذاّاخلطابّموجّ ّوّ.﴾و ِإذ اّح ك 

عندماّتكونّاملسائلّّوحيكم.ّّالقاضيّيقضيّبنيّالطرفني،ّوالّنّ القضاة،ّألّختصّ ّة،ّوالمسؤولّالبالدّعامّ 
                                           

ّ.25،ّاآليةّالحديدسورة26ّّ
ّ.79ّإىل77ّّمصدرّسابق،ّالصفحاتّّ،والية الفقيه، اإلمامّاخلميين27ّ
 .124ّ،ّاآليةّالبقرةسورة28ّّ
 .59ّ،ّاآليةّالنساءسورة29ّّ



ماناتّحدىّهذهّاألإهلها،ّتكونّاحلكومةّأصحاهباّّوأىلّإنّتعادّأة،ّواليتّجيبّهليّ إلمانةّالةّيفّاألةّاملتمثّ الدينيّ 
علىّّدارهتاّقائمةًّإمورّحكومةّالبالدّّوأنّتكونّأجيبّّ،ساسوعلىّهذاّاأل،ّيةّالكرميةليهاّيفّهذهّاآلإشارّامل
ّقامةّالعد .إ

للشخصّّهليّ إنّلّيكنّهناكّتعينيّإ،ّفلّاهللّفرجهعجّ،مامّاملهديّ يفّزمنّغيبةّاإلّ،اليومّ،نعيشحننّّّ

ّوهيّ،لّاهللّفرجهعجّ ّ،لّعصرّغيبةّاملعصومالذيّميثّ رّيفّنّتتوفّ أزاتّجيبّاحلاكم،ّفهناكّخصائصّوميّ 
ّّ.ّيومناّهذاسالمّوحّت ّةّموجودةّمنذّصدرّاإلساسيّ أخصائصّ

ّذاّتوىل ّإنون،ّفصافّبالعدالةّوالعلمّبالقااالتّ ّهيّعبارةّعنةّالقياديّ زاتّاخلصائصّوامليّ ّنّ إ ّّشخصّمعني 
ساسّواليةّأتندةّعلىّوكانتّواليتهّللناسّمس،ّفرّفيهّشروطّاحلاكمّمنّالعدالةّوالعلمدارةّحكومةّالبالدّتتوّ إ

ّ.30ّالرسو ،ّفعلىّاجلميعّطاعتهّواالنصياعّحلكمه

 

ّة في إيران مع القرآن بعد االنتصارة تعامل الثورة اإلسالمي  كيفي    هوّ:المحور الثاني

ّ،التنفيذّيفّالنظامّاإليرانّ ّوّ،التشريعّوّ،اّللتخطيطاّأساسيًّحمورًّّةومفاهيمهّالسياسيّ ّالقرآنقدّجعلتّالثورةّل
الذيّانبثقّمنّّيفّالدستورّاإليرانّ ّ،اجليًّّ،هتمامهذاّااليظهرّّوّة.وّاخلارجيّ أةّمستویّالسياسةّالداخليّ ّىنّعلإ

ّكثورةّةّموقعيّ ميّ سالذتّالثورةّاإلفقدّاختّ ّ.ةاملبادئّالقرآنيّ  نّتكونّأقبلّمنّةّةّقرآنيّ ةّودينيّ ثقافيّ تهاّيفّالدستور

ّعلىّأنّ اليتّتّمنّالدستورّیةّاألولاملادّ هوّماّتفصحّعنهّّوّ.ةةّواقتصاديّ ثورةّسياسيّ  ّ:نص 

ّ%98ّةباإلجيابّبأكثريّ ّالشعبّاإليرانّ ّهلاّتةّاليتّصوّ ةّاإلسالميّ نظامّاحلكمّيفّإيرانّهوّاجلمهوريّ 

الذيّجرىّيفّالعاشرّواحلاديّعشرّمنّشهرّّخال ّاالستفتاءّالعامّ ّمن،ّالتصويتّنّكانّهلمّحقّ مّ 

األوىلّّىالثانّمنّمجاد ّّواملوافقّلألوّ ،ّةةّمشسيّ هجريّ ّ(1358مخسنيّ)ّوّثانلفّوثالثئةّّوأّ)فروردين(ّسنة

ّ.ةةّقمريّ (ّهجريّ 1399تسعنيّ)سنةّألفّوثالثئةّوتسعّّو

العادلةّّالقرآنمنّإميانهّاألصيلّحبكومةّّاانطالقًّّيفّهذاّاالستفتاءّالعامّ الشعبّّشاركّنتمّتعلمونّكيفوأ

ّّ.ةاحلقّ 

                                           
ّ.53ّّ-51ّالصفحاتّّمصدرّسابق،ّ،والية الفقيهإلمامّاخلميين ،ّا30ّ



املوادّالسابعةّّ،منّبابّاملثا ّ،اّلبعضّبنودّالدستورمباشرًّّاةّمصدرًّبعضّاآلياتّالقرآنيّ الدستورّذّواختّ 
ّة:اآلياتّالقرآنيّ إىلّاستندّاحلكمّفيهاّّ،ةواخلمسونّبعدّاملئّوالثامنةّواحلاديةّعشرةّوالرابعةّعشرةّواحلادية

ن  ُهمّْ﴿ّالقرآن الكريمملاّوردّيفّّاطبقًّ: ة السابعةالماد   ،32ّ﴾و ش اِوْرُهْمّيفّاأْل ْمرِّ﴿و،31ّ﴾و أ ْمُرُهْمُّشور ىّب  ي ْ
وتشملّهذهّاجملالس:ّجملسّالشورىّ،ّإدارةّشؤونّالبالداذّالقرارّّوالشورىّمنّمصادرّاختّ ّتعتربّجمالس

 .وأمثاهلاّ،القريةّوّ،الناحيةّوّ،القصبةّوّ،البلدةّوّ،والقضاءّ،جمالسّشورىّاحملافظةّوّ،ميّ اإلسال

النهيّعنّاملنكرّدعوةّإىلّاخلريّواألمرّباملعروفّّوتعتربّالّ،ةةّإيرانّاإلسالميّ يفّمجهوريّ : ة الثامنةالماد  

،ّلهاّاحلكومةّبالنسبةّللناستتحمّ ّوّ،اعضًّلهاّالناسّبالنسبةّلبعضهمّبفيتحمّ ّ،متبادلةّبنيّالناسةّّوةّمجاعيّ مسؤوليّ 
ّ،ّالقانونوالناسّبالنسبةّللحكومة.ّّو و اْلُمْؤِمُنون ّو اْلُمْؤِمن اُتّب  ْعُضُهْمّأ ْولِي اُءّ﴿؛ّتهكيفيّ حدودهّّوّشروطّذلكّّويعني 

ْعُروِفّو ي  ن ْه ْون ّع ِنّاْلُمْنك رِّ ّبِاْلم   .33﴾ب  ْعٍضّي ْأُمُرون 

ًةّو أ ن اّر بُُّكْمّف اْعُبُدونِّ﴿ّاآليةّالكرميةّحبكم: ة الحادية عشرةالماد   ِذِهّأُمَُّتُكْمّأُمًَّةّو اِحد  يعتربّّ،34﴾ِإنَّّه 

ّكلّ ةّإيرانّاإلسالميّ علىّحكومةّمجهوريّ ّو،ّةّواحدةاملسلمونّأمّ  ةّعلىّأساسّتضامنّسياستهاّالعامّ ّةّإقامة

ةّيفّالعالّالثقافيّ ّوّةقتصاديّ ةّوااللوحدةّالسياسيّ تواصلّسعيهاّمنّأجلّحتقيقّاّأنّ ّو،ّةّووحدهتاالشعوبّاإلسالميّ 

 .اإلسالميّ 

ُُيْرُِجوُكْمِّمْنّ﴿ّحبكمّاآليةّالكرمية: ة الرابعة عشرةالماد   يِنّو ل ّْ اُكُمّاللَُّهّع ِنّالَِّذين ّل ّْيُ ق اتُِلوُكْمّيفّالدر ّي  ن ْه  ال 
ّاْلُمْقِسِطنيّ ِدي ارُِكْمّأ ْنّت  ب  رُّوُهْمّو تُ ْقِسطُواّإِل ْيِهْمّإِّ علىّّوّ،ةةّإيرانّاإلسالميّ علىّحكومةّمجهوريّ ّ،35﴾نَّّاللَّه ّحيُِبُّ

أنّيراعواّحقوقهمّّو،ّالعد ّاإلسالميّ والقسطّّوّاملسلمنيّأنّيعاملواّاألشخاصّغريّاملسلمنيّباألخال ّاحلسنة،

ةّإيرانّمجهوريّ ّوّضدّ أاإلسالمّّضدّ ّعملّالّيقومونّبأيّ ّوّ،ةّعلىّالذينّالّيتآمرونتسريّهذهّاملادّ ّوّ.ةاإلنسانيّ 

 .ةاإلسالميّ 

                                           
 .38،ّاآليةّالشورىسورة31ّّ
 .135،ّاآليةّآل عمرانسورة32ّّ
 .51،ّاآليةّالتوبةسورة33ّّ
 .92،ّاآليةّاألنبياءسورة34ّّ
 .8،ّاآليةّالممتحنة سورة35ّ



ّ،ةلقواننيّوالقراراتّاملدنيّ لاّساسًّأّ،السنةاملبتنيةّعلیّالكتابّّوّ،ةسالميّ جعلّاملوازينّاإلّ،يفّالبندّالرابعّو

 .وغريهامجيًعا،ّةّوالثقافيّ ّ،ةواإلداريّ ّ،ةقتصاديّ واالّ،ةواملاليّ ّ،ةواجلزائيّ 

ّ،ةاملاليّ ّوّ،ةاجلزائيّ ّوّ،ةالقراراتّاملدنيّ ةّأساسّالقواننيّّواملوازينّاإلسالميّ جيبّأنّتكونّّ:ة الرابعةالماد  
علىّمجيعّموادّالدستورّّةّنافذةًّهذهّاملادّ وتعد ّّ.غريهاةّّوالسياسيّ ّوّ،ةالعسكريّ ّوّ،ةالثقافيّ ّوّ،ةاإلداريّ ّوّ،ةقتصاديّ واال

 .جملسّصيانةّالدستورّتشخيصّذلكّالفقهاءّيفّيتوىل ّ.ّّوااّوعمومًّطالقًّإوالقواننيّوالقراراتّاألخرىّ

علیّمجيعّاملوادّيفّّةّحاكمةًّجعلّهذهّاملادّ ّوّ،اّلتطبيقّهذاّاألصلوقدّجعلّجملسّالصيانةّللدستورّضمانًّ
 .مكانّتعديلهّيفّاملستقبلإصلّعنّخر ّهذاّاألأهّكماّأنّ ،الدستور

 إعادةّالنظرّيفّالدستور: الفصل الرابع عشرّ

ةّيفّاحلاالتّةّإيرانّاإلسالميّ إعادةّالنظرّيفّدستورّمجهوريّ ّتتمّ : ئةعد المة السابعة والسبعون بالماد  

 :يتةّعلىّالنحوّاآلالضروريّ 

باقرتاحّّ،ةهّإىلّرئيسّاجلمهوريّ وفقّحكمّموجّ ّ،اورّمعّجممعّتشخيصّمصلحةّالنظاميقومّالقائدّبعدّالتش
لنظرّيفّالدستورّعلىّتشكيلّجملسّإعادةّاإىلّعوةّوالدّ،أوّتكميلّالدستورّهباّ،املوادّاليتّيلزمّإعادةّالنظرّفيها

 :يتالنحوّاآل

ّأعضاءّجملسّصيانةّالدستور.ّّ.1

ّرؤساءّالسلطاتّالثالثة.ّّ.2

ّاألعضاءّالدائمونّيفّجممعّتشخيصّمصلحةّالنظام.ّّ.3

ّمخسةّأشخاصّمنّأعضاءّجملسّخرباءّالقيادة.ّّ.4

ّنهمّالقائد.ّعشرةّأشخاصّيعيّ ّ.5

ّجملسّالوزراء.ّنّمثالثةّأعضاءّّ.6

ّة.ّثالثةّأشخاصّمنّالسلطةّالقضائيّ ّ.7



ّ.جملسّالشورىّاإلسالميّ منّابّعشرةّنوّ ّ.8

ّني.ثالثةّأشخاصّمنّاجلامعيّ ّ.9

ّكيفيّ ّدوحيدّ  ّ،قراراتّهذاّاجمللسّلالستفتاءّالعامجيبّأنُّتطرحّةّالعملّوأسلوبّاالنتخابّوشروطه.ّّوالقانون

ةّاملطلقةّللمشاركنيّيفّاالستفتاءّوحتصلّعلىّموافقةّاألكثريّ ّ،عليهاّمنّقبلّالقائديدهاّواملصادقةّتأيّ ّبعدّأنّيتمّ 

ّةّالتاسعةّواخلمسنيّيفّهذاّاالستفتاء.العام.ّوالّتلزمّرعايةّذيلّاملادّ 

ةّميّ علىّأساسّاملوازينّاإلسالّكل هاّّراتوقيامّالقواننيّواملقرّ ّ،اقةّبكونّالنظامّإسالميًّمضامنيّاملوادّاملتعلّ اّمّ أ

إدارةّّوة،ّا،ّوواليةّاألمر،ّوإمامةّاألمّ وكونّاحلكمّمجهوريًّّ،ةةّإيرانّاإلسالميّ ة،ّوأهدافّمجهوريّ واألسسّاإلميانيّ 
ّكذلك،أمورّالبالد هيّمنّاألمورّاليتّالّتقبلّف،ّالرسيّ ّإيرانّمذهبّوّ،ة،ّوالدينباالعتمادّعلىّاآلراءّالعامّ ّ،

ّالتغيري.

ابّجملسّالشورىّيفّتنظيمّونوّ ةّاجلمهوريّ يفّموقعّرئاسةّاّيًّاّرئيسحمورًّّالقرآنّلّحضورشكّ ّ،ىلّذلكإضافًةّإ
ّ.اهتمبواجباهتمّوّمهمّ القيامّ

ورقةّّىعواّعليوقّ  ّاجتماعّللمجلس،ّّووّ أواّاليمنيّالتاليةّيفّنّيؤدّ أابّالنوّ ّىعلّ:الستونة السابعة و الماد  
ّالقسم:

ّبسمّاهللّالرمحنّالرحيم

اّملكاسبّحاميًّ،ّسالماّعنّحرميّاإلكونّمدافعًّأألتزمّبشريفّأنّقادرّاملتعا ،ّّوباهللّالّلكريمالقرآن اقسمّأمامّأ
باعتباريّّيتّأودعهاّالشعبّلديّ الّمانةأنّأحفظّاألّو،ّةسالميّ ةّاإلألسسّاجلمهوريّ ة،ّّوسالميّ يرانّاإلإثورةّشعبّ

اّباستقال ّالوطنّملتزمًّ،ّادائمًّ،ّوأنّأكون،ّلنيابةاتّايفّتأديةّمسؤوليّ ّىمانةّوالتقّوراعيّاألأنّأّو،ّوعاداًلّ،ّامينًّأ
ّ،كتابايتوّّ،ستهدفّيفّتصرحيايتأنّأّو،ّدافعّعنّالدستورأنّأّو،ّخدمةّالناسّو،ّحفظّحقو ّالشعبّو،ّرفعتهّو
ّ.وتأمنيّمصاحلهمّ،ةّالناسيّ حرّ ضمانّاستقال ّالبالدّّوّ،إبداءّوجهاتّنظريّو

ّكتاهبمّالسماويّ ةّاليمنيّمعّّذاتّالدينيّ قليّ ابّاألنوّ ويؤد يّ داءّأّعنّاجللسةّنيابّالغائبالنوّ علىّّوىلاألّو،ّكر
ّ ّجلسةّحيضروهنا.وّ أاليمنيّيفّ



ورقةّالقسم،ّيفّّىعّعل،ّوتوقّ تيةةّاليمنيّاآليّرئيسّاجلمهوريّ يؤدّ ّ:العشرون بعد المئةة الحادية و الماد  
 الدستور:ّضاءّجملسّصيانةعأّو،ّةيفّجلسةّحيضرهاّرئيسّالسلطةّالقضائيّ ّسالميّ اإلّىجملسّالشوّر

ّبسمّاهللّالرمحنّالرحيم

نّأّيرانّ إلمامّالشعبّاأّوّ،القرآن الكريمقسمّباهللّالقادرّاملتعا ّيفّحضرةّأّ،ةللجمهوريّ ّاينّباعتباريّرئيسًّن ّإ
ةّيفّايتّكافّ مكانيّ إنّاستخدمّمواهبّّوأّوّ،للدستورة،ّّوسالميّ ةّاإللنظامّاجلمهوريّ ،ّّوللمذهبّالرسيّ ّاكونّحاميًّأ

ينّلدّ نشرّاالبالد،ّّوّرفعةّوّ،الشعبّخدمةّىاّعلجعلّنفسيّوقفًّأنّأّوّ،اتّاليتّيفّعهديتداءّاملسؤوليّ أسبيلّ
دافعّعنّأنّأّوّ،ةشكا ّالديكتاتوريّ أشكلّمنّّنّاحرتزّعنّأيّ أّوّ،وبسطّالعدالةّ،مساندةّاحلقّ خال ،ّّوواأل

جهدّيفّسبيلّحراسةّّرّيفّبذ ّأيّ قصّ أوّالّّ،للشعباحلقو ّاليتّضمنهاّالدستورّّو،ّماهتمرُّحُّشخاصّّوةّاأليّ حرّ 
اليتّّصيانةّالسلطةّىيّعلعملّكاألمنيّاملضحّ أنّأّوّ،للبالدّالثقايفّ ّوّاالقتصاديّ ّوّاالستقال ّالسياسيّ ّوّاحلدود،

ّنأّوّليهمّالسالم،عطهارّةّاألئمّ سالمّواألاإلّنبّ اّبعًّمتّ ّوّ،باهللّامستعينًّّسةًّمقدّ ّودعهاّالشعبّعنديّوديعةًّأ
ّ.مهاّملنّينتخبهّالشعبّمنّبعديسلّ أ

طباعةّّوّ،رينواملفسّ ّ،اظواحلفّ ّ،اءتربيةّالقرّ ّوّ،ةالثقافةّالقرآنيّ ّبنشريرانّإيفّّالنظامّاإلسالميّ دورّّيتمث لكماّ
اّهيّالدولةّيرانّحاليًّإّنّ إّ:وبالتالّميكنّأنّنقو ّ.ومهمّ ّالفتدورّّوهوّكذلك،ّّوالكتبّاملرتبطةّبهّالقرآن

دةّمراكزّمتعدّ ّتسسّ أوقدّّةّوغريها.ةّوالتطبيقيّ يفّاجملاالتّالعمليّ ّبالقرآنّتهتمّ االيتّّيفّالعالّاإلسالميّ ّوىلاأل

إىلّوالتفسريّّوّالقراءةةّمنّالربامجّالقرآنيّ ّةّتبثّ خاصّ ّةًّتلفزيونيّ ّذاعيةًّإّةًّشبكث ةّّوّ.مفاهيمهّوّالقرآننشرّّاتهمهمّ 
ويشاركّفيهاّّ،والتفسريّ،والقراءةّ،يفّاحلفظّةدوليّ ّاتومسابقّترجانااّمهسنويًّّتقيمّاحلكومةكماّّّ؛غريّذلك

ّكاف ة.ّّةمنّالدو ّاإلسالميّ ]متسابقون[ّ

ةّعنايةّخاصّ طارّمنحّويفّهذاّاإلّ،ةنّيرتقيّيفّاجملاالتّالقرآنيّ أمنّيريدّّالفرصةّلكلّ ّالنظامّتاحألقدّ

إىلّغريّّوّ،امتحانّدخو دونّمنّلجامعاتّلّانتساهبمّوّة،نّاخلدمةّالعسكريّ ماإلعفاءّّهامهّ أّ،اءالقرّ اظّّوللحفّ 
ّذلك.

يفّامليادينّللمرأةّّفاعلةّحضورّثّ بلّّ،بالرجا ّتصّ ختّيرانّالإةّيفّاألنشطةّالقرآنيّ ّنّ إّ،اجلديرّبالذكرّو

ّكثريةأّتقدّأنتجفّ.السابعّالفنّ ّوّ،الفنّ ّ:منهاالساحاتّّوهذهّاألنشطةّّتشملّكماّّ؛كاف ةّّةالقرآنيّ  ّحو ّفالم

ّ،ّوإىلّغريّذلك.مسلسلّأصحابّالكهفّوّ،يوسفالنب ّمنهاّمسلسلّّ،ةاملواضيعّالقرآنيّ 



اتّلنشرّالفعاليّ ةّاليتّتعتربّمبادرةّمهمّ ّ)ايكنا(ّةوكالةّاألنباءّالقرآنيّ سيسّأتىلّ،ّأيًضا،ّإشارةمنّاإلّوالّبدّ 

ّ.ةليزيّ كةّواإلنالعربيّ ّمنهاّ،لغاتّةكثرّمنّعشّرأيفّالوكالةّّ.ّوتعملّهذهخارجهايرانّّوإةّداخلّالقرآنيّ 

اّملاّطلبهّتنفيذًّّ،كثرّمنّعشرةّمالينيّحافظأّاتّتشملبرامجّواسرتاتيجيّ ّوث ةّ.اظيرانّاليومّآالفّاحلفّ إويفّ

 ني.لنيّاملعنيّ ؤّوالقائدّمنّاملسّدالسيّ 


