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با�سمه تعاىل

كلمة املعهد

، يف كّل ي�م، ط�ارئ وح�ادث مت�ّس اأركان وُبنى 
ّ
ُتطالع العامل الإ�سالمي

مرتكزاته الثقافّية. وتتعّدد، بناًء لذلك، م�ساعي ذوي ال�ساأن وال�سطالع 

– من علماء، ومفّكرين، وباحثني م�سلمني – يف تق�ي�س هذه املعرت�سات 
والإجابة عن اأحدث ما ينبت يف ال�اقع الثقايّف من اإ�سكالت.

 اخلامنئي – املر�سد الأعلى للث�رة الإ�سالمّية يف 
ّ
وملّا كان الإمام علي

، من خالل 
ّ
اإيران – اأحد اأبرز املنّظرين لل�اقع الثقايّف يف العامل الإ�سالمي

اآرائه وطروحاته التي يبّثها يف خطبه، وكلماته، ور�سائله، ون�س��سه، كان 

لزاًما على من يبتغي اإن�ساف ذوي احلّق الّطالع على هذه الطروحات 

اإىل  تع�د  لأ�سباب   – �سّنف  قد  يكن  مل  وملّا  ومدرو�س.  جّدّي  ب�سكل 

اعتبارات تخفى يف نف�سه حفظه اهلل – طروحاته هذه يف م�ؤلّفات حتمل 

ا�سمه، يعمد الباحث�ن الي�م اإىل ا�ستي�ساحها من خالل ا�ستق�ساء كلماته، 

وم�اقفه، وخطبه، يف خمتلف املحافل واملنا�سبات.

الدينّية  للدرا�سات  احلكمّية  املعارف  معهد  يلتزم  املجال،  هذا  ويف 

والفل�سفّية م�س�ؤولّية بّث طروحاته )الإمام اخلامنئي( هذه باأ�ساليب علمّية 

ممنهجة، وذلك من خالل ا�ستحداث �سل�سلة متفّرعة عن ما ُي�سدره من 

م�ؤّلفات بعن�ان »�سل�سلة اأدبّيات النه��س«، حتمل عن�ان »درا�سات يف 

فكر الإمام اخلامنئي«، تعنى بتاأليف الدرا�سات، اأو ا�ستكتاب الباحثني، 
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اأو ترجمة الأبحاث املخط�طة باللغة الفار�سّية، وتتناول اإ�سداراتها روؤى 

الإمام واأفكاره يف م��س�عات فكريّة خمتلفة تتعّدد بتعّدد ميادين الثقافة 

والفكر يف ي�منا هذا.

امليادين  واإ�سكالته ه�، من بني عم�م   
ّ
ال�سيا�سي الفكر  ميدان  ولعّل 

الثقافّية والفكريّة، اأّول ما يجب على اأ�سحاب الباع والفكر يف الإ�سالم 

الدول  تنتهجها  قد  التي  ال�سحيحة  ال�جهة  واإبداء  ملعاجلته،  الت�سّدي 

واملجتمعات الإ�سالمّية يف �سدده، ملا لذلك من اإ�سهاٍم يف تفعيل دورها 

الأ�س�ل  بل�رة  يف  حم�ريٍّ  ودوٍر  املعي�س،   
ّ
العاملي ال�اقع  يف  الإن�سايّن 

 )�س( واآله الكرام )ع(، 
ّ
التاأ�سي�سّية يف �سبيل بناء اأّمة اإ�سالمّية تنتهج نهج النبي

وحثٍّ بذلك على ترّقي هذه املجتمعات ملا فيه �سالحها.

كتاب  ياأتي  اعتبارات،  من  الثقايّف  بال�اقع  يحيط  ما  خ�سّم  ويف 

اأعاله،  املذك�رة  ال�سل�سلة  يف  واحًدا  اخلامنئي  الإمام  عند  ال�سيا�سّي  الفكر 

فيما  لالإمام اخلامنئي  الروؤي�يّة  الأ�س�س  �سّتة مقالت، بع�س  وُيدرج، يف 

. فيبداأ، يف املقالة الأوىل، با�ستعرا�س الفهم 
ّ
خ�ّس حق�ل الفكر ال�سيا�سي

 ملفه�م الثقافة ال�سيا�سّية عند الإمام اخلامنئي؛ متابًعا، يف املقالَتني 
ّ
العملي

الثانية والثالثة، بتناول مباين الفل�سفة ال�سيا�سّية عنده وق�ساياها؛ معالـًجا 

 عند الإمام، من 
ّ
ال�سيا�سي اأبرز مبادئ الكالم  الرابعة،  بعدها، يف املقالة 

املقالة  يف  حمّدًدا،  ثّم  نظره؛  وجهة  من  مفرداته  بع�س  ا�ستق�ساء  خالل 

يف  والت�ّل  ال�لية  م��س�عة  باملعاجلة  ليُخ�ّس  الكالم،  اإطار  اخلام�سة، 

فهمه؛ وُي�ساَر يف اخلتام، يف املقالة ال�ساد�سة، اإىل �رسٍد لأبرز اأبعاد واأ�س�س 

املدر�سة الفكريّة ال�سيا�سّية عند الإمام اخلامنئي.

ويف اخلتام، ل تّدعي اجلهة النا�رسة اأّن الكتاب قد �سمل يف طّياته كّل 

ه عند الإمام اخلامنئي، اإّل اأّنها ترج� للكتاب   واأ�ُس�سِ
ّ
مبادئ الفكر ال�سيا�سي
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لي�س  ف�ائَد  الإ�سالمّية؛  الثقافّية  احلالة  ازدهار  �سبيل  جّمًة يف  ف�ائَد  هذا 

اأقّلها حّث ذوي الروؤية على درا�سة اأفكار الرجل درا�سًة جّدّيًة، بالنظر اإليه 

كمفّكر ومنّظر فّذ، بعيًدا عن اأّي اعتبارات عاطفّية اأو معن�يّة.

واهلل من وراء الق�سد

معهد املعارف احلكميّة

ح�سني ال�سعلوك
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املقّدمة

الدين و�سوؤال ال�سيا�سة

 عّبا�س امل��س�ي
ّ
ال�سّيد علي

مل يعد البحث يف عالقة الدين بال�سيا�سة ميتلك الأهّمّية التي كانت له يف 

اأمام  ال�سابق، فه� بحث جتاوزه الزمن وجتاوزته الأحداث، فنحن الآن 

جتربة رائدة من ديانة هي عني ال�سيا�سة و�سيا�سة هي عني الديانة.

فكانت  ومثمر،  مفيد  ه�  ما  نح�  يّتجه  اأن  البحث  على  كان  ولذا 

 
ّ
ال�سيا�سي والفكر  الدينّية،  ال�سيا�سّية  الثقافة  عن  الكتاب  هذا  عناوين 

، وفل�سفة ال�سيا�سة يف الإ�سالم.
ّ
الديني

اخلامنئي،  �سخ�سّية كالإمام  مع  ال�سيا�سّية  الثقافة  م�ساألة  نعالج  عندما 

فاإّننا نعاجلها مع من يتحّدث من عمق التجربة، جتربة ع�رس الث�رة وجتربة 

ع�رس الدولة، وجتربة ع�رس الأّمة. فاجلمه�ريّة الإ�سالمّية يف اإيران عا�ست 

يف  ع�دته  زمان  اإىل  اخلميني  الإمام  حراك  مع  بداأت  التي  الث�رة  جتربة 

�سباط من عام 1979 اإىل طهران، وعا�ست جتربة بناء الدولة يف بدايات 

الدولّية  ال�سيا�سة  ظّل  يف  اأّمة  اإىل  تتحّ�ل  اأن  جتربة  وعا�ست  التك�ين، 

الإ�سالمّية  الأّمة  م�ست�ى  على  ق�سايا  جتاه  تبديه  الذي   
ّ
العاملي والهتمام 

جمعاء.

ويف التجارب جميًعا جتارُب من فكٍر كان الإمام القائد فيه �ساحب 

القدم الرا�سخة يف التنظري ويف املمار�سة، ومن هنا تكت�سب درا�سة فكره 

ًة. اأهّمّيًة خا�سّ



6

اإىل بع�س اخل�سائ�س التي متّيز بها اخلطاب  ون�سري، يف هذه املقّدمة، 

 لالإمام اخلامنئي والتي تتكّفل �سفحات هذا الكتاب ب�رسحها 
ّ
ال�سيا�سي

وبيانها:

 على 
ّ
1. الب�سرية ال�سيا�سّية: ي�ؤّكد الإمام اخلامنئي يف خطابه ال�سيا�سي

خ��س  يف  يرغب  من  على  اأّن  ويعترب  ال�سيا�سّية،  الب�سرية  اأهّمّية 

 اأن ميتلك، م�ساًفا اإىل الإميان والتق�ى والإخال�س، 
ّ
العمل ال�سيا�سي

عن�رس الب�سرية، وذلك لأّنه ي�سّكل عن�رًسا �سامًنا له من ال�ق�ع يف 

. والب�سرية ترتبط 
ّ
خطر النحراف وت�سييع ب��سلة العمل ال�سيا�سي

ببعد النظر جتاه املجريات ال�سيا�سّية لئاّل يقع الإن�سان يف �رسك النظر 

اإىل ظاهر الأم�ر، وال�سعارات الرّباقة.

 اإىل تقدمي 
ّ
2. ال�سيا�سة املقارنة: يعمد الإمام القائد يف خطابه ال�سيا�سي

، مبا له من خ�سائ�س، 
ّ
 الإ�سالمي

ّ
�س�رة مقارنة بني النظام ال�سيا�سي

على  �سابًقا  منها  كان  ما  �س�اء  ال�سيا�سّية،  الأنظمة  �سائر  وبني 

اأو  اأي النظام ال�ساهن�ساهي ال�ستبدادّي،  اإقامة الدولة الإ�سالمّية، 

قبل  من  به  ي�سّ�ر  رونق  من  يحمله  ما  بكّل   
َّ
الغربي منها  املعا�رس 

 مبا يح�يه من ُنُظم �سيا�سّية 
ّ
بع�س امل�ستغربني، اأو املحيط الإقليمي

بعيدة عن اأ�س�س الإ�سالم.

الفكر  خ�س��سّية  على  القائد  الإمام  ي�ؤّكد  الإلهّية:  ال�سيا�سة   .3

 باعتباره يحت�ي عن�رًسا اإلهيًّا، فمفه�م ال�لية، 
ّ
 الإ�سالمي

ّ
ال�سيا�سي

من  النعتاق  حّريّة  الإن�سان  يعطي  اخلال�سة هلل،  بالعب�دّية  املرتبط 

ل  هنا  ومن  باهلل.  الإن�سان  عالقة  اإىل  يرجع  ل   
ّ
�سيا�سي قيد  كّل 

ر ال�ستبداد يف عالقة احلاكم باملحك�م لأّن العن�رس  َّ� ميكن اأن ُيت�سَ

 ل يراد منه اإ�سفاء القدا�سة على احلاكم 
ّ
 يف الفكر ال�سيا�سي

ّ
الإلهي

الإن�سان  بعالقة  واملحك�م  احلاكم  بني  العالقة  ربط  بل  الب�رسّي، 

 ،
ّ
�سلبي ب�سكل  لت�س�يرها  الكثريون  �سعى  ومهما  فال�لية،  برّبه. 

.
ّ
 الإ�سالمي

ّ
هي من اأكرث العنا�رس اإيجابّيًة يف الفكر ال�سيا�سي
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ذلك  احلاكم،  �سخ�سّية  على  هذا  ال�لية  مفه�م  وينعك�س 

ال�سخ�س الذي عهد اهلل اإليه اأمر اإدارة اأم�ر النا�س، فاإّنه ينبغي اأن 

يحّقق من�ذًجا مت�ا�سًعا و�سعاًعا من تلك ال�لية الإلهّية، واأن ُيظهر 

اأّن لديه خ�س��سّيات ال�لية الإلهّية.

اأّن  على  احلديثة  الدميقراطّيات  تبتني  ال�سعبّية:  الدينّية  ال�سيادة   .4

 يف اأن يختار 
ّ
ال�سعب ه� احلاكم باعتباره �ساحب احلّق الأ�سا�سي

مفه�م   
ّ
ال�سيا�سي خطابه  يف  القائد  الإمام  ويطلق  يحكمه.  من 

ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية، ويعترب اأّن لهذا املفه�م تاأثريه العميق على 

املمار�سة ال�سيا�سّية لل�سع�ب امل�سلمة، واأّن مفه�م ال�سيادة ال�سعبّية 

امل�سلمة، كما  ال�سع�ب  لدى  الدين  ُيطرح جمّرًدا عن  اأن  ل ميكن 

ه واأ�س�له املتمّثلة بالعنا�رس التالية: حم�ريّة  وي�سع لهذا املفه�م اأُ�ُس�سَ

 ،
ّ
الديني والإميان  الإلهّية،  واحلاكمّية  الهداية،  وحم�ريّة  الف�سيلة، 

، والقيم اأو النزعة القيمّية، وحم�رّية التكليف 
ّ
والنتخاب ال�سعبي

]اأداء ال�ظيفة[، ولياقة احلكم ]الكفاءة[، وحم�ريّة القان�ن والنظام، 
والر�سا والقب�ل.

هي  ال�سعبّية  وال�سيادة  الدميقراطّيات  اأّن  مق�لة  ي�ستنكر  ولذا 

تك�ن  اأن  ميكنها  ل  الدينّية  احلك�مة  واأّن  دينّية،  غري  حك�مات 

الدينّية ميكنها، يف عني  حك�مًة ذات �سيادة �سعبّية. بل احلك�مة 

ا. ومن�ذج ذلك  اأّنها حك�مة اإلهّية، اأن تك�ن حك�مًة �سعبّيًة اأي�سً

يف  واخللفاء  )�س(  حمّمد  الأكرم   
ّ
النبي زمن  الإ�سالم  �سدر  يف 

البدايات، ومن�ذجها الآخر، حاليًّا، حك�مة اجلمه�رّية الإ�سالمّية 

التي هي حك�مة ال�سعب؛ حك�مة م�ساعر النا�س، وحك�مة اآراء 

ال�سعبّية  العنا�رس  النا�س، وحك�مة  املنتخبة من  النا�س، واحلك�مة 

يف هذه احلك�مة.

. واأّما 
ّ
 غري الإ�سالمي

ّ
5. القيم ال�سيا�سّية: حتكم امل�سالح العمل ال�سيا�سي

يف فل�سفة ال�سيا�سة الإ�سالمّية، فتح�رس القيم اإىل جانب امل�سالح، 
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 ،
ّ
 للعمل ال�سيا�سي

ّ
ول ميكن اأن تك�ن امل�سالح هي املحّدد الأ�سا�سي

بل  القيم.  عن  جمّردًة  امل�سالح  قراءة  ي�سّح  فال  هيمنتها،  للقيم  بل 

نظام  قيم ولي�س  نظام   ه� 
ّ
الإ�سالمي النظام  اأّن  القائد  الإمام  يرى 

الإ�سالمّية  للجمه�ريّة  ال�سيا�سّية  التجربة  تعك�سه  ما  وهذا  اأفراد. 

يف اإيران طيلة عق�د ثالثة.

 عن اإحدى 
ّ
 الإ�سالمي

ّ
6. املعن�يّات ال�سيا�سّية: ل يتجّرد الفكر ال�سيا�سي

الإمام  وي�ؤّكد  باملعن�يّات.  الرتباط  وهي  الدين،  خ�سائ�س  اأهّم 

لأّن   ،
ّ
ال�سيا�سي احلقل  يف  للعاملني  املعن�ّي  الرتباط  على  القائد 

. اإّن املجتمع الذي ميكن 
ّ
للمعن�يّات تاأثريها على ال�سل�ك ال�سيا�سي

، واٍع، وم�ستيقظ، ه� ذاك الذي يذخر 
ٍّ
ت�س�يره هدًفا ل�سعب حي

والرفاهّية.  والرثوة،  والقتدار،  والعّز،  والعدالة،  باملعن�ّيات، 

واإذا ما اأردنا ملجم�عة املفاهيم هذه اأن تاأتلف مع بع�سها، فذلك 

مّما يتعّذر دون املعن�ّيات، ودون املبادئ املعن�يّة، ودون الأخالق، 

ودون الت�ّجه نح� اهلل، ودون اجلهاد يف �سبيله.

ي�ستح�رس  القارئ  ، وندع 
ّ
هذه بع�س من مفردات اخلطاب اخلامنئي

لالإمام   
ّ
ال�سيا�سي الفكر  معامل  الكتاب  هذا  �سفحات  طّيات  خالل  من 

اخلامنئي.

واحلمد هلل رب العاملني
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الثقافة ال�سيا�سيّة يف فكر الإمام اخلامنئي)دام ظّله(

الدكت�ر اآيت مظّفري )قنربي(

ترجمة فاطمة �س�ربا

عديدة.  اأن�اع  اإىل  وتنق�سم  وروحه،  واأ�سا�سه  املجتمع  ه�ّية  هي  الثقافة 

مبكانة  الأن�اع  هذه  بني  من   Political culture ال�سيا�سّية  الثقافة  تتمّتع 

ا يف �سناعة اأفكار ال�سع�ب، واأحا�سي�سهم،  ة، ولها دور بارز جدًّ خا�سّ

ومي�لهم، وتعّلقاتهم، و�سل�كهم. بناًء على هذا، تبحث املقالة التي بني 

اأّي  يّت�سح  لكي  الإ�سالمّية،  الث�رة  قائد  نظر  امل��س�ع من وجهة  اأيدينا 

والنقياديّة/  ،Participant الت�ساركّية  ال�سيا�سّية،  الثقافات  بني  من  ثقافة 

الإذعانّية Subject، واملحدودة Parochial، ت�سّكل حمّط اهتمامه.

مقّدمة

 للثقافة على املجتمع. فالثقافة هي ه�يّة املجتمع 
ّ
ل ُينَكر التاأثري الأ�سا�سي

واأ�سا�سه وروحه. وكثري من النجاحات والإخفاقات تع�د يف جذورها 

يف  وانحطاطها  ما  جمتمع  ح�سارة  ت�سامي  ي  تق�سّ وينبغي  الثقافة.  اإىل 

ا. اإّن تاأثري الثقافة  ثقافتها. وظه�ر الدول والأمم له جذور يف ثقافتها اأي�سً

اعتماد  تقّرر  ما  واإذا  الأمد.  عميق وط�يل  املجتمع غري حم�س��س،  على 

اأ�سا�س لبنى املجتمع ال�سيا�سّية، والجتماعّية، والقت�سادّية، والع�سكريّة، 

فاإّن هذا الأ�سا�س �سيك�ن الثقافة. واإذا ما اأردنا ت�سنيف �س�ؤون املجتمع 

وم�سائله ح�سب الأول�ّية، فلـ»الثقافة« الأول�ّية املطلقة. وبح�سب تعبري 

اآية اهلل العظمى اخلامنئي: »من اأّي جهة ننطلق، نرى اأّننا ن�سل اإىل الثقافة، 
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. ويف كالم هاّم اآخر، يبنّي دور 
)1(

واأّن الطرق تنتهي، يف ال�اقع، بالثقافة«

 له�يّة ال�سع�ب. 
ّ
الثقافة واأهّمّيتها مبا يلي: »الثقافة هي امل�سدر الأ�سا�سي

قادًرا،  عزيًزا،  متطّ�ًرا،  ال�سعب  ذلك  جتعل  اأن  ميكنها  ما  �سعب  وثقافة 

.
)2(

»
ّ
عاملًا، ماهًرا، مبدًعا، وحمرتًما على ال�سعيد العاملي

�سعف  يف  ا،  اأي�سً وزوالها،  الأمم  انهيار  �رّس  ُيرى  اأخرى،  ناحية  من 

اأّن  ذلك  ا،  هاّمة جدًّ القائد،  نظر  من وجهة  الثقافة،  فم�ساألة   .
)3(

الثقافة

ميكن  الذي  القت�سادّي  كالت�سّخم  ب�رسعة  ُتدرك  ل  الثقافّية  اخل�سائر 

ميكن  الذي  العمرايّن  اأو  القت�سادّي  كالرتاجع  هي  ول  ي�م،  كّل  قيا�سه 

 بعد اأربع اأو خم�س �سن�ات. فامل�ساكل 
ّ
 اأو الإيجابي

ّ
قيا�س وجهه ال�سلبي

الثقافّية ت�ؤّثر على املدى الط�يل، ول ُتدرك اإّل متاأّخًرا، ولذا هي �سعبة 

.
)4(

العالج

الإ�سالمّية  الث�رة  قائد  يعلن  الأعداء،  م�اجهة  يف  الثقافة  دور  وعن 

املفّدى اأّنه اإذا ما جعلنا اأنف�سنا يف امل�سائل الثقافّية اإ�سالمّيني وث�رّيني متاًما، 

 .
)5(

فلن نف�سل يف م�اجهتنا الع�سكرّية وال�سيا�سّية والقت�ساديّة مع الأعداء

يرى  الذي  احلّد  اإىل  ودورها،  ومنزلتها،  الثقافة،  باأهّمّية  ن�ؤمن  و�س�ف 

فيه قائد الث�رة الإ�سالمّية املعّظم اأّن ا�ستقالل �سعب ما ل يتاأّتى �س�ى من 

، واأّن: الثقافة يف احلقيقة هي راأ�سمال املجتمع، واأّن 
)6(

ال�ستقالل الثقايّف

 .
)7(

 واقت�سادّي ل يت�سّكل من دون ال�ستناد اإىل الثقافة
ّ
اأّي بنيان اجتماعي

)1( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1369/9/19هـ.�س.

)2( كالم لالإمام اخلامنئي يف العاملني يف التلفزي�ن، بتاريخ 1383/2/28هـ.�س.

بتاريخ  الثقافّية،  للث�رة  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  مع  لقائه  يف  اخلامنئي  لالإمام  )3( كالم 

1373/9/19هـ.�س.

)4( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1375/9/20هـ.�س.

)5( كالم لالإمام اخلامنئي �سنة 1362، يف: يف فكر القائد، برنامج اإلكرتويّن، ال�سفحة 178.

بتاريخ  ال�سّحّية،  املراكز  يف  والعاملني  الأطّباء  ومع  عاّم  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )6( كالم 

.1968/9/15

)7( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1363/9/16هـ.�س.
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واجتماعّية،  �سيا�سّية،  خمتلفة؛  اأن�اع  اإىل  تنق�سم  الثقافة  اأّن  ال�ا�سح  من 

وع�سكريّة، واقت�سادّية، لكّن ما يح�ز الأهّمّية الكربى يف هذه الأثناء ه� 

 .Political Culture الثقافة ال�سيا�سّية

ة به. والثقافة ال�سيا�سّية ت�ؤّثر  غالًبا ما يك�ن لكّل �سعب �سيا�سته اخلا�سّ

ترّوج  وهي  والنظرّية،  العملّية  للمجتمع؛  املختلفة  العلمّية  الأبعاد  يف 

ة يف املجتمع وبني الأفراد، وحتّدد منط  للمعتقدات وحّتى العل�م اخلا�سّ

الدولة  رجال  من  الأعّم  املجتمع،  مل�اطني  ال�سيا�سّية  واخلربات  التفاعل 

امل�ساعر،  وتبعث  ال�سيا�سّية-الجتماعّية،  الأم�ر  يف  الأفراد،  و�سائر 

الثقافة  واملعّينة.  املحّددة  والت�رّسفات  والع�اطف،  واملي�ل،  والإرادات 

والأهداف،  الت�ّجهات،  وتغّطي  حتمي  مظّلة  ال�اقع،  يف  ال�سيا�سّية، 

فالثقافة  هذا،  على  بناًء  املجتمع.  يف  وال�سل�كّيات  واملي�ل،  والروؤى، 

ال�سيا�سّية ملجتمع ما غاية يف الأهّمّية، وهي الأخطر من بني �سائر الثقافات، 

وبح�سب تعبري قائد الث�رة الإ�سالمّية املفّدى: »الق�سّية ق�سّية الثقافة؛ يف 

.
)8(

الدرجة الأوىل الثقافة ال�سيا�سّية، الثقافة ال�سيا�سّية!«

التاريخ  اإىل  فقط  تع�د  ل  ال�سيا�سّية  والثقافة  الثقافة  اأّن  ذكره  اجلدير 

املا�سي، كما اأّن دورها اخلطري ل ينح�رس بالزمن احلا�رس، بل ينبغي الق�ل 

ق�ل  بح�سب  وذلك  اأ�سّد.  تك�ن  امل�ستقبل  يف  التغيري  على  باعثّيتها  اإّن 

، ه� حي�ان ثقايّف ولي�س 
ّ
ال�سهيد مرت�سى مطّهري: »الإن�سان امل�ستقبلي

للثقافة،  واملكانة  والدور  الأهّمّية  من  الرغم  على   .
)9(

اقت�ساديًّا« حي�اًنا 

ًة الثقافة ال�سيا�سّية، يف املا�سي واحلا�رس وامل�ستقبل، ي�سعى الهج�م  وخا�سّ

الثقايّف لالأعداء اإىل اإزواء ثقافة جمتمعنا ال�سيا�سّية، واأحياًنا، ُيت�سّ�ر اأّننا ل 

منتلك ثقافًة �سيا�سّيًة م�ستقّلًة؛ و�سعف �سعينا يف جمال اإحباط �سعي الأعداء 

بتاريخ  اخلميني،  الإمام  مل�ؤمتر  العلمّية  الهيئة  مع  لقائه  يف  اخلامنئي  لالإمام  )8( كالم 

1378/11/4هـ.�س.

)9( مرت�سى مطّهري، جمموعة اآثار، اجلزء 2، ال�سفحة 28.
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ملعرفة  احلثيث  ال�سعي  على  يحّثنا  امل�ج�د  واخللل  ا.  اأي�سً م�سه�د  هذا، 

اأبعاد الثقافة ال�سيا�سّية لالإ�سالم وتبيانها. وعلى هذا الأ�سا�س، جعلت هذه 

املقالة الثقافة ال�سيا�سّية من وجهة نظر قائد الث�رة الإ�سالمّية املعّظم اآية اهلل 

اخلامنئي حمّط اهتمامها.

، من خالل الإ�سارة اإىل عالقة الدين  بعد تعريف املفاهيم، �س�ف ُتبنيَّ

بال�سيا�سة كمبًنى للثقافة ال�سيا�سّية الإ�سالمّية والإيرانّية، املمّهدات، واأن�اع 

الثقافات ال�سيا�سّية يف اإيران، واأبعادها من وجهة نظر القائد. و�سي�سّكل 

 ،
ّ
تاأثري الث�رة الإ�سالمّية يف اإيران يف الثقافة ال�سيا�سّية على امل�ست�ى ال�طني

 والدوّل الأبحاث اخلتامّية لهذه املقالة.
ّ
والعامل الإ�سالمي

: املفاهيم اأّولاً

Culture 1. الثقافة

تعاريًفا  لها  جتد  لذا  عديدًة،  مفاهيًما  نف�سها  يف  الثقافة  كلمة  تت�سّمن 

متنّ�عًة. واملعاين املختلفة للثقافة حتكي عن مدى ك�نها معّقدًة و�سّيالة. 

فقد ُعّرفت الثقافة مبفه�م العلم بالآثار العلمّية والأدبّية لق�م اأو �سعب، 

ومعرفتها، وتعليمها وتربيتها؛ كما ُعّرفت مبجم�عة الآداب، والر�س�م، 

اعُتربت جمم�عًة  ما؛ كما  ل�سعب  وال�سنن  والقيم،  والأفكار،  والعقائد، 

من العنا�رس الذهنّية والعينّية ال�سائدة يف البنى الجتماعّية والتي ُتَت�ارث 

.
)10(

من جيل لآخر

يرى بع�س املفّكرين اأّن الثقافة ن�سيج اعتبارّي يحيكه الب�رس ويتعّلق�ن 

الب�رس  اأو نظام من املعاين يق�م  الثقافة كرمز  ُتفهم  الروؤية،  به. ومن هذه 

على  والتطّ�ر  الدوام  وي�سف�ن  البع�س،  ببع�سهم  بالرتباط  طريقه  عن 

 ،1 اجلزء  1376هـ.�س.(،  )طهران:   2 الطبعة  �سيا�سي،  علوم  فرهنك  بابائي،  علي  )10( غالمر�سا 

ال�سفحة 459.



13

.
)11(

معارفهم واأمناط تفكريهم عن احلياة

لقد تناول قائد الث�رة م��س�ع الثقافة يف م�اطن كثرية، ومن خالل 

:
)12(

الف�سل بني اأبعادها، قّدم تعريًفا دقيًقا لها

اإّن ثقافة اأّي جمتمع اأو �سعب اأو ث�رة ]ُتطلق[ على جمم�عة من الإجنازات الفكريّة لذلك 

املجتمع، والتي ت�سمل العلم، والأخالق، وال�سنن، والآداب، والأم�ر التي ت�سدر عن 

اأمثال هذه الأم�ر. وب�سكٍل عاّم، ت�سّكل الذهنّية احلاكمة على جمتمع ما مبعناها ال�ا�سع 

نف�سه  املجتمع  داخل  من  نابعًة  الذهنّية  هذه  تك�ن  اأن  من  الأعّم  املجتمع،  ذلك  ثقافة 

ونتيجًة لتجاربه واأفكاره، اأو اأّنها �سلكت �سبيلها اإىل ذلك املجتمع من اخلارج، لكّنها 

.
)13(

�سبغته ب�سبغتها، فاألفها وذاب فيها

اللغة،  ت�سمل  الثقافة  اأّن  يرى  ا،  اأي�سً للقائد   
ّ
تطبيقي تعريف  ويف 

.
)14(

والأدب، والفّن، والعقائد، والآداب وال�سنن والأخالق ملجتمع ما

Political Culture 2. الثقافة ال�سيا�سيّة

طلقت الثقافة على جمم�ع النتاجات العقلّية العميقة، تك�ن الثقافة 
ُ
اإذا اأ

ال�سيا�سّية عبارًة عن القناعات والأفكار والعقائد املرتبطة ب�سيا�سة املجتمع، 

معنى  اإىل  ا  اأي�سً اللتفات  يلزم  املفه�م،  هذا  ولإدراك  وقيادته.  و�سلطته 

يرتبطان  العاّم  والراأي  ال�سيا�سّية  فالثقافة   .Public Opinion العاّم  الراأي 

امل�اطنني  اأعمال  يف  ي�ؤّثران  وكالهما  املجتمع،  يف  ال�سيا�سّية  باملي�ل 

وردود اأفعالهم، لكّن اختالفهما يف امل�ست�ى والعمق. الراأي العاّم مرتبط 

بالت�ّجهات، واملي�ل، والأعمال ال�سيا�سّية احلالّية، ول يتحّلى بالثبات، 

تّيار في�ستاء امل�اطن�ن م�ؤّقًتا من عمل �سلطة حك�مّية  ينبعث  اأن  فيمكن 

)11( برتران بديع، فرهنك و�سيا�سيت، ترجمة اأحمد نقيب زاده )طهران: دادك�سرت(، ال�سفحات 22 

اإىل 25.

1372/9/29هـ.�س.؛  التالية:  الت�اريخ  يف  القائد  خطابات  املجال،  هذا  يف  )12( راجع، 

1383/2/28هـ.�س.؛ 1374/4/19هـ.�س.؛ 1383/4/15هـ.�س.؛ و1373/9/19هـ.�س.

)13( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1360/12/15هـ.�س.

)14( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1362/10/24هـ.�س.
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رئي�س  وحمب�بّية  ر�سا.  اإىل  ال�ستياء  هذا  ويحّ�ل  اآخر  تّيار  ليظهر  ما، 

اجلمه�ريّة، التي هي الي�م اإيجابّية لدى الراأي العاّم، قد تتغرّي غًدا لت�سبح 

وحتّ�ل  تغرّي  حالة  يف  ه�  للمجتمع  العاّم  فالراأي  هذا،  على  بناًء  �سلبّيًة، 

 .
ّ
من وقت لآخر. اأّما الثقافة ال�سيا�سّية، فتتحّلى، تقريًبا، بالثبات الن�سبي

من  ال�ستياء  املثال،  �سبيل  على  لذلك.  وقًتا  وتتطّلب  التغيري  بطيئة  وهي 

احلك�مة، اأو التعاطي ال�ستبدادّي يف ت�رّسفات الأفراد، ه� من خ�سائ�س 

الأفراد  اأن تك�ن م�ج�دًة يف عمق تفكري  التي ميكن  ال�سيا�سّية،  الثقافة 

ح�ل  العاّم  الراأي  ثبت  فاإذا  ال�ستبدادّية،  احلك�مة  تغيري  من  بالرغم 

 معنّي ملّدة ط�يلة، ونفذ اإىل عمق اأفكار الأفراد، �س�ف 
ّ
م��س�ع �سيا�سي

يتحّ�ل اإىل ثقافة �سيا�سّية.

والقيم،  للم�اقف،  خا�ّس  ت�زيع  ال�اقع  يف  هي  ال�سيا�سّية  الثقافة 

�سل�ك  على  ت�ؤّثر  التي  ال�سيا�سّية  واخلربات  واملعل�مات،  وامل�ساعر، 

ا على �سل�ك احلّكام والقادة. الثقافة ال�سيا�سّية حتّدد  ، واأي�سً
)15(

امل�اطنني

 ،
ّ
ال�سيا�سي النظام  م�رسوعّية  اأ�س�س  ح  وت��سّ للمجتمع،  ال�سيا�سّية  القيم 

ويف  واأحزابه  املجتمع  لأفراد  ال�سيا�سّية  املطالب  م�ست�ى  يف  وت�ؤّثر 

اأو  م�ؤّثرين   ،Participant م�ساركني  اأفراد جمتمع  تنتج  اأن  ن�عّيتها. ميكن 

ق�مّيني،  م�ستبّدين،  دميقراطّيني،  �سلط�ّيني،   ،Subject منقادين  متاأّثرين، 

هذا،  على  وبناًء   ،
)16(Conflictual متخا�سمني  اأو   Consensual ت�افقّيني 

.
)17(

ميكن تق�سيمها اإىل الأق�سام الثالثة املذك�رة

عن  احلديث  اإىل  اخلامنئي  اهلل  اآية  الإ�سالمّية  الث�رة  قائد  تعّر�س  لقد 

)15( غابريل اآمل�ند، وج. بينكهام باول ج�ني�ر، وروبرت ج. م�نت، جار جوبي نظري براي برر�سي 

دولتي،  مديريت  اآم�ز�س  مركز  )طهران:   2 الطبعة  طيب،  علري�سا  ترجمة  تطبيقي،  �سيا�ست 

1377هـ.�س.(، ال�سفحة 71. 

)16( امل�سدر نف�سه، ال�سفحات 71 اإىل 78.

.Parochial اأو املحدودة ،Subject اأو النقيادّية/الإذعانّية ،Participant 17( الت�ساركّية(
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الثقافة ال�سيا�سّية يف اأحياٍن كثرية، فم�ا�سيع اأمثال اأهّمّية الثقافة ال�سيا�سّية، 

واأن�اع الثقافة ال�سيا�سّية، ومّيزات الثقافات ال�سيا�سّية املختلفة، واختالف 

والغربّية،  ال�ستبدادّية  ال�سيا�سّية  الثقافة  عن  الإ�سالمّية  ال�سيا�سّية  الثقافة 

ودور الث�رة الإ�سالمّية يف ثقافة اإيران وامل�سلمني ال�سيا�سّية هي من جملة 

مباحثه. يق�ل حفظه اهلل، يف اإ�سارة اإىل ق�سايا الثقافة ال�سيا�سّية،: »اأدب 

 .
)18(

القادة، واأخالق القيادة يف بلدنا، ه� اأحد م�سائل الثقافة ال�سيا�سّية«

 ،
)19(

ويف م��سع اآخر، يطرح ال�سلطة الثقافّية ب�سفتها م�ساألة ثقافة �سيا�سّية

ويق�ل عن الثقافة ال�سيا�سّية يف العامل املعا�رس: »اإّن الثقافة ال�سيا�سّية للعامل 

واإكرام  ال�لية،  يذكر  كما   .
)20(

والنتهازيّة« الهيمنة  ثقافة  هي  الي�م، 

ال�سعب، و�سيادة ال�سعب الدينّية، ونفي حاكمّية القّ�ة وال�سلطة، واحلّريّة 

 .
)21(

والتحّرر، كمباين للثقافة ال�سيا�سّية يف نظام جمه�رّية اإيران الإ�سالمّية

كما اقرتح ت�سكيل م�ؤمتر م�ستقّل ح�ل ثقافة اإيران ال�سيا�سّية الإ�سالمّية، 

.
)22(

لتبيني نقاطها الأ�سا�سّية

بال�ستلهام من كالم اآية اهلل اخلامنئي نعّرف الثقافة ال�سيا�سّية مبجم�عة 

جمال  يف  لها   
ّ
العيني التجّلي  يك�ن  التي  ن�سبيًّا  الثابتة  العقلّية  النتاجات 

ال�سعب،  اأو  واجلماعة  الفرد  عقائد  يف  جذور  لها  والتي  ال�سيا�سة، 

وقيمهم، واأدبهم، واأخالقهم، وعلمهم، و�سننهم، وعاداتهم، وفن�نهم، 

بتاريخ  الأو�سط،  وال�رسق  العربي  العامل  يف  اإيران  �سفراء  مع  لقائه  يف  اخلامنئي  لالإمام  )18( كالم 

1364/8/6هـ.�س.

بتاريخ  اخلميني،  الإمام  مل�ؤمتر  العلمّية  الهيئة  مع  لقائه  يف  اخلامنئي  لالإمام  )19( كالم 

1378/11/4هـ.�س.

واإمام جمعة  وكنبد  اجلمه�رّي يف جرجان  احلزب  اأع�ساء  مع  لقائه  اخلامنئي يف  لالإمام  )20( كالم 

قزوين، بتاريخ 1362/8/5هـ.�س.

)21( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع م�ّظفي الدولة مبنا�سبة عيد الغدير، بتاريخ 1370/4/10هـ.�س.؛ 

وكالم له يف لقاء امل�س�ؤولني والعاملني يف وزارة اخلارجّية، بتاريخ 1381/5/27هـ.�س.؛ وكالم 

له ح�ل الدولة يف نهج البالغة، بتاريخ 1360/2/31هـ.�س.

بتاريخ  الأو�سط،  وال�رسق   
ّ
العربي العامل  يف  اإيران  �سفراء  مع  لقائه  يف  اخلامنئي  لالإمام  )22( كالم 

1364/8/6هـ.�س.
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مّيزات  ناحية،  الإ�سالمّية من  الث�رة  قائد  ويبنّي  واأحا�سي�سهم ومي�لهم. 

الثقافة  مّيزات  اأخرى  ناحية  ومن  واملطل�بة،  الإيجابّية  ال�سيا�سّية  الثقافة 

ال�سيا�سّية ال�سلبّية على ال�سكل التال:

اأ. مّيزات الثقافة ال�سيا�سّية الإيجابّية:

احلّكام  اأدب  احلّق،  معرفة   ،
)23(

للحّق الإذعان  باهلل،  الإميان 

 ،
)24(

واأخالق القادة، ال�ستقالل، عدم امليل اإىل ال�رسق اأو الغرب

الدينّية،  ال�سعب  حك�مة   ،
)25(

ال�لية حم�ريّة  الأتقياء،  حاكمّية 

الأ�س�لّية   ،
)27(

القيم اإحياء   ،
)26(

واحلّريّة العدالة  ال�سعب،  اإكرام 

 ،
)30(

ّ
، ال�جدان امل�سلكي

)29(
، الثقة بالنف�س

)28(
وال�سعي نح� املثل

 ،
)33(

 واأداء الأمانة
)32(

، حتّمل امل�س�ؤولّية
)31(

الحتكام اإىل القان�ن

.
)35(

، ومعرفة الفر�س
)34(

الإ�رساف

واإمام جمعة  وكنبد  اجلمه�رّي يف جرجان  احلزب  اأع�ساء  مع  لقائه  اخلامنئي يف  لالإمام  )23( كالم 

قزوين، بتاريخ 1362/8/5هـ.�س.

بتاريخ  الأو�سط،  وال�رسق   
ّ
العربي العامل  يف  اإيران  �سفراء  مع  لقائه  يف  اخلامنئي  لالإمام  )24( كالم 

1364/8/6هـ.�س.

بتاريخ  الغدير،  عيد  مبنا�سبة  الدولة  م�ّظفي  مع  لقائه  يف  اخلامنئي  لالإمام  )25( كالم 

1370/4/10هـ.�س.

)26( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع م�س�ؤول التلفزي�ن، بتاريخ 1381/11/15؛ وكالم له يف 

لقائه  له يف  بتاريخ 1381/5/27هـ.�س.؛ وكالم  ال�سفراء والعاملني يف وزارة اخلارجّية،  لقائه 

املتخّرجني من جامعة تربيت مدر�س، بتاريخ 1377/6/12هـ.�س.

)27( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع م�ّظفي الدولة بتاريخ، 19/بهمن/1368هـ.�س.

)28( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع احلك�مة، بتاريخ 1/�سهري�ر/1369هـ.�س.

)29( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع احلك�مة، بتاريخ 8/�سهري�ر/1375هـ.�س.

)30( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع الأ�رسى املحّررين، بتاريخ 1/�سهري�ر/1369هـ.�س.

)31( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع احلك�مة، بتاريخ 2/�سهري�ر/1376هـ.�س.

بتاريخ  للجمه�ريّة،  رئي�ًسا  رف�سنجاين  ها�سمي  ال�سيخ  تن�سيب  اخلامنئي يف حفل  لالإمام  )32( كالم 

، بتاريخ 1383/1/26هـ.�س.
ّ
1372/5/12هـ.�س.؛ وكالم له يف لقاء �سعبي

)33( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع م�ّظفي الدولة يف عيد الغدير، بتاريخ 1376/2/6هـ.�س.

)34( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع احلك�مة، بتاريخ 1370/6/3هـ.�س.

)35( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع احلك�مة، بتاريخ 1376/6/2هـ.�س.
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ب. مّيزات الثقافة ال�سيا�سّية ال�سلبّية:

 ،
)36(

الهيمنة، النتهازيّة، الألعيب احلزبّية، بناء ال�سخ�سّية الكاذبة

الطبقة  متييز  بال�سعب،  الهتمام  عدم   ،
)37(

ال�سلطة اإىل  النزوع 

القّ�ة  حاكمّية   ،
)39(

ّ
العاملي الهيمنة  نظام  تقّبل   ،

)38(
احلاكمة

 ،
)42(

، ال�ستبداد والتفّرد
)41(

، اإذلل الب�رس وا�ستعبادهم
)40(

والت�سّلط

املاّديّة   ،
)44(

ّ
ال�سيا�سي الف�ساد   ،

)43(
املراأة ب�سخ�سّية  الهتمام  عدم 

 ،
)46(

الإن�سانّية والف�سائل  القيم  ا�ستعداء   ،
)45(

املعن�يّات واإنكار 

.
)47(

ف�سل الدين والأخالق واملعن�يّات عن ال�سيا�سة

ثانياًا: عالقة الدين بال�سيا�سة

ثقافًة  و�سعب  لكّل جمتمع  اأّن  وهي  املالحظة،  هذه  اإىل  �سابًقا  اأ�رسنا  لقد 

ا جذوًرا يف الثقافة الأ�سيلة  ًة به، واأّن للثقافة ال�سيا�سّية اأي�سً �سيا�سّيًة خا�سّ

واإمام جمعة  وكنبد  اجلمه�رّي يف جرجان  احلزب  اأع�ساء  مع  لقائه  اخلامنئي يف  لالإمام  )36( كالم 

قزوين، بتاريخ 1362/8/5هـ.�س.

بتاريخ  اخلميني،  الإمام  مل�ؤمتر  العلمّية  الهيئة  مع  لقائه  يف  اخلامنئي  لالإمام  )37( كالم 

1378/11/4هـ.�س.

)38( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع مدراء التلفزي�ن، بتاريخ 1381/11/15هـ.�س.

بتاريخ  اخلارجّية،  يف  والعاملني  ال�سفراء  مع  لقائه  يف  اخلامنئي  لالإمام  )39( كالم 

1381/5/27هـ.�س.

)40( كالم لالإمام اخلامنئي ح�ل الدولة يف نهج البالغة، بتاريخ 1360/2/31هـ.�س.

)41( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء له مع الدكت�ر حّداد عادل، بتاريخ 1361/9/30هـ.�س.

)42( امل�سدر نف�سه؛ وكالم له بتاريخ 1363/11/10هـ.�س.

 للمراأة، بتاريخ 1366/11/17هـ.�س.
ّ
)43( كالم لالإمام اخلامنئي يف امل�ؤمتر العاملي

بتاريخ  للجمه�ريّة،  رئي�ًسا  خامتي  حمّمد  ال�سّيد  تن�سيب  حفل  يف  اخلامنئي  لالإمام  )44( كالم 

1380/5/11هـ.�س.

)45( يف تف�سري �س�رة البقرة، تف�سري الآيتان 48 و51، يف: يف فكر القائد، برنامج اإلكرتويّن، ال�سفحة 

.305

بتاريخ  ال�سّحّية،  املراكز  يف  والعاملني  الأطّباء  ومع  عاّم  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )46( كالم 

.1968/9/15

بتاريخ  اخلميني،  الإمام  لرحيل  ال�سن�ّية  الذكرى  يف  اخلامنئي  لالإمام  )47( كالم 

1383/4/14هـ.�س.
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اأ�سا�سّية ميّيز ن�ع  للمجتمع وال�سعب، واأّن يف كّل ثقافة جمم�عة اأ�س�ل 

تفاعلها مع بع�سها الآخر �سكَل الثقافة ال�سيا�سّية وبناَءها عن �سائر الثقافات 

ال�سيا�سّية. من اأهّم هذه الأ�س�ل ن�ع العالقة بني الدين وال�سيا�سة يف تلك 

نظر  وجهة  من  ال�سيا�سّية  بالثقافة  ال�سحيحة  املعرفة  اإّن  وحيث  الثقافة. 

قائد الث�رة ل يتي�رّس من دون فهم عالقة الدين بال�سيا�سة من وجهة نظره، 

كان من ال�رسوري يف هذا الق�سم الإ�سارة اإليه �سمن احلّد الالزم.

الأخالق  كما  وال�سيا�سة  الدين  يعّدون  الذين  املارك�سّيني  عدا  ما 

واإحلادّيًة  �سلبّيًة  نظرًة  وينظرون  لالقت�ساد،  تابعني  واأمثالها  واحلق�ق 

هما  وال�سيا�سة،  الدين  بني  والت�ساّد  بالتباين  تق�لن  فئتان  هناك  للدين، 

يقبل  ل  الذي  الث�رة،  قائد  اإّن  املتقّد�سني.  وبع�س  العلمانّي�ن  املتنّ�رون 

اأّي واحدة من النظرّيات ال�اردة، ويثبت ب��س�ح من خالل ال�ستدلل 

يت�سّدق�ن  الذين  ال�سا�سة  يتفّكر  اأمل  يت�ساءل:  وال�سيا�سة،  الدين  وحدة 

اإىل  الذين يهّب�ن  التديّن  ال�سيا�سة، وبع�س مّدعي  الدين عن  دوًما بف�سل 

م�ساعدتهم ويكّررون الكالم نف�سه اأبًدا يف اآيات القراآن وتاريخ الإ�سالم 

ال�سيا�سة،  عن  منف�ساًل  كان  الدين  اأّن  ل�  فّكروا  هل  ال�رسيعة؟  واأحكام 

اأي احلك�مة، والقان�ن،  ال�سيا�سّية،  اإًذا، جميع الأم�ر  القراآن،  فِلَم ربط 

والعدّو  ال�سديق  وحتديد  وال�سلم،  واحلرب  احلياتّية،  وال�سطفافات 

؟
)48(

و�سائر مظاهر ال�سيا�سة، جميًعا باهلل ودين اهلل واأولياء اهلل

املفّدى  القائد  نظر  من وجهة  بال�سيا�سة  الدين  ارتباط  على  وُي�ستدّل 

بالأدلّة الأربعة التالية:

1. ال�سرية ال�سيا�سّية لأنبياء اهلل:

املرتفة  والطبقات  زمانهم  لط�اغيت  اهلل  اأنبياء  اإليها حماربة  وت�سري 

 ل�زارة الدفاع، الدين وال�سيا�سة يف روؤية الإمام القائد )طهران: 1382هـ.�س.(، 
ّ
)48( املكتب ال�سيا�سي

ال�سفحة 8.
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 وقيادة املجتمع، الت�سّدي لالأم�ر 
ّ
واملالإ، ت�سكيل النظام ال�سيا�سي

قبل  من  ة  وخا�سّ الدينّية  احلك�مة  واإقامة  املجتمع  يف  ال�سيا�سّية 

ر�س�ل اهلل حممّد بن عبد اهلل �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم يف املدينة 

.
)49(

املنّ�رة

2. طبيعة الآيات القراآنّية:

بنح�  بال�سيا�سة  الدين  ارتباط  ب��س�ح  تبنّي  الكرمي  القراآن  فاآيات 

يف�سل�ن  الذين  الأ�سخا�س  الث�رة  قائد  وي�ساأل  الإنكار.  يقبل  ل 

آَمُنوا  الَِّذيَن  َأُيَّها  الدين عن ال�سيا�سة: هل فّكرمت وتاأّملتم يف الآية {يَا 

اْلُْسِرِفنَي  َأْمر  ُتِطيُعوا  {َوَل  والآية   ،
َأْولَِياَء})50( ُكْم  َوَعُدَوّ ي  َعُدِوّ َتَتِّخُذوا  ل 

، اأو الآيات املعّرفة حلزب اهلل 
الَِّذيَن ُيْفِسُدوَن ِفي اْلَْرض َوَل ُيْصلُِحوَن})51(

اأنزل  ما  بغري  احلكم  واآيات  ال�لية،  اآيات  اأو  ال�سيطان،  وحزب 

؟
)52(

اهلل

والجتماعّية  ال�سيا�سّية  وممار�ساتهم  الب�رس  اأعمال  اأّن  وهل 

التي ت�سّكل اجلزء الأكرب من حياتهم تبقى بال جزاء؟ اإًذا ما معنى 

؟ كما 
 و{َوُوِفَّيْت ُكُلّ نَْفٍس َما َعِمَلْت})54(

{َوَوَجُدوا َماَعِمُلوا َحاِضًرا})53(
ي�ساأل عن مئات الآيات والأحاديث امل�سندة ح�ل اجلهاد واحلياة 

الطّيبة القراآنّية، وي�رّسح اأّن هذه الأم�ر غري ممكنة الإجراء من دون 

احلك�مة الدينّية وولية اهلل. لذا، ل ميكن التقليل من دور ال�سيا�سة 

)49( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه العاملني مبجّلة كيهان، بتاريخ 1380/6/25هـ.�س.؛ وخطاب له 

بتاريخ 1375/9/19هـ.�س.

)50( �س�رة املمتحنة، الآية 1.

)51( �س�رة ال�سعراء، الآيتان 151 و152.

)52( الدين وال�سيا�سة يف روؤية الإمام القائد، م�سدر �سابق، ال�سفحتان 8 و9.

)53( �س�رة الكهف، الآية 49.

)54( �س�رة الزمر، الآية 70.
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.
)55(

واأهّمّيتها يف الدين اأو التغا�سي عنهما

3. هدف الأحكام الإلهّية:

حتقيق  اإىل  اأهدافه  �سمن   
ّ
الإ�سالمي النظام  ي�سعى  هذا،  على  بناًء 

العادل للرثوة، ون�رس  املاّدّي واملعن�ّي، والت�زيع  العدالة، والرفاه 

الدين على م�ست�ى العامل، وتطبيق الأحكام الفقهّية، وال�سيا�سّية، 

والع�سكريّة، والثقافّية، والجتماعّية، واأمثالها. ومن ال�ا�سح اأّن 

دون وحدة  من  ال�سحيح غري ممكن  بال�سكل  الأم�ر  تطبيق هذه 

ال�سيا�سّية-الع�سكريّة  القدرة  امتالك  دون  ومن  وال�سيا�سة،  الدين 

اأنزل  »ما  تطبيق  ميكن  ل  الق�يّة،  الدينّية  احلك�مة  عن  املتاأّتية 

.
)56(

اهلل«

4. ولية الأئّمة الأطهار عليهم ال�سالم و�سريتهم:

ي�سري القائد يف هذا املجال اإىل فل�سفة عيد الغدير، وت�سكيل النظام 

 من قبل بع�س الأئّمة املع�س�مني عليهم ال�سالم، والعمل 
ّ
الإ�سالمي

على ا�ستقرار هذا النظام من قبل �سائر اأئّمة ال�سيعة عليهم ال�سالم. 

يعّرف قائد الث�رة ال�لية كاأهّم م�ساألة من م�سائل الدين، ذلك اأّن 

ال�لية عالمة الت�حيد ولزمته. ال�لية مبعنى احلك�مة، هي الأمر 

، باهلل، وينتقل من اهلل �سبحانه اإىل 
ّ
املخت�ّس، يف املجتمع الإ�سالمي

. يق�ل 
)57(

الر�س�ل �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم، ومنه اإىل وّل امل�ؤمنني

 لالأئّمة عليهم ال�سالم:
ّ
حفظه اهلل ح�ل الن�ساط ال�سيا�سي

متنّ�عة  باأ�سكال   ]...[ ال�سالم وم�اجهتهم  الأئّمة عليهم  ا�ستمّر طريق جهاد  لقد 

ط�ال فرتة املئتني واخلم�سني �سنًة، وكان الهدف منه، اأّوًل؛ تبيني الإ�سالم الأ�سيل، 

وثانًيا؛  الإ�سالمّية،  املعرفة  للقراآن، وتقدمي �س�رة وا�سحة عن  ال�سحيح  والتف�سري 

)55( حديث وليت )�سازمان تبليغات اإ�سالمي، 1376هـ.�س.(، اجلزء 1، ال�سفحتان 220 و221.

)56( الدين وال�سيا�سة يف روؤية الإمام القائد، م�سدر �سابق، ال�سفحات 43 اإىل 55.

)57( حديث وليت، م�سدر �سابق، اجلزء 7، ال�سفحة 45؛ الدين وال�سيا�سة يف روؤية الإمام القائد، م�سدر 

�سابق، ال�سفحتان 35 و36.
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العمل  وثالًثا؛   ،
ّ
الإ�سالمي املجتمع  يف  ال�سيا�سّية  واحلاكمّية  الإمامة  م�ساألة  تبيان 

اهلل  �سّلى  الأعظم  الإ�سالم  ر�س�ل  وحتقيق هدف  املجتمع  ذلك  لت�سكيل  وال�سعي 

اهلل عن  اأعداء  واإطاحة  والعدل  الق�سط  اإقامة  اأي  الأنبياء؛  و�سّلم وجميع  واآله  عليه 

.
)58(

�ساحة احلكم واإيالء زمام قيادة احلياة اإىل خلفاء اهلل وعباده ال�ساحلني

لقد نتجت اأطروحة ف�سل الدين عن ال�سيا�سة يف الغرب، من وجهة 

نظر القائد، عن اأعمال الكني�سة ال�سلبّية وحماربتها لآراء العلماء واملفّكرين 

 بني املتنّ�رين. لقد 
ّ
اجلديدة، ومن ثّم ُرّوج لهذه الفكرة يف العامل الإ�سالمي

كان احلّكام امل�ستبّدون، واملتنّ�رون املرتبط�ن باخلارج، وعلماء البالط، 

بغية   ،
)59(

الإ�سالمّية املجتمعات  العلمايّن يف  للفكر  املرّوجني  من جملة 

.
)60(

احلفاظ على م�ساحلهم الالم�رسوعة اإىل جانب امل�ستعمرين

كما ي�سري القائد اإىل الدور املجّدد لث�رة الإمام اخلميني الإ�سالمّية يف 

اإعادة اللُّحمة بني الدين وال�سيا�سة، وبتعبري اأدّق، اإحياء ال�حدة بني الدين 

ا النتائج الهاّمة حلاكمّية هذا النم�ذج على ال�سكل  وال�سيا�سة. ويذكر اأي�سً

التال:

1. اإحياء الإ�سالم يف العامل احلديث.

2. ع�دة روح العّزة الإ�سالمّية اإىل امل�سلمني.

.
ّ
3. اإ�سقاط النظام ال�ساهن�ساهي البهل�ي الطاغ�تي

4. اإقامة احلك�مة الإ�سالمّية يف اإيران.

5. ال�ستقالل، واحلّرّية، ومبداأ الال�رسقّية والالغربّية.

 لالإ�سالم وتبيني اأبعاده.
ّ
6. تقدمي املذهب ال�سيا�سي

القائد،  الإمام  روؤية  يف  وال�سيا�سة  الدين  234؛  ال�سفحة   ،2 اجلزء  �سابق،  م�سدر  وليت،  )58( حديث 

م�سدر �سابق، ال�سفحتان 41 و42.

)59( جريدة كيهان، 1380/6/25هـ.�س.

)60( الدين وال�سيا�سة يف روؤية الإمام القائد، م�سدر �سابق، ال�سفحات 72 اإىل 78.
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7. تبيني ال�جه الأ�سيل للدين يف العامل املعا�رس.

.
)61(

8. اإحياء الثقة بالنف�س وال�سح�ة الإ�سالمّية يف العامل

باللتفات اإىل روؤية القائد يف تفاعل الدين وال�سيا�سة، ينبغي الق�ل اإّن 

الدين وال�سيا�سة، وكّل  ال�سيا�سّية الإ�سالمّية لها جذور يف وحدة  الثقافة 

ن�ع من اأن�اع الف�سل عن الدين يفّرغها من ه�يّتها الأ�سا�سّية، ويجعلها 

م�ست�ردة،  ثقافة  هي  العلمانّية  عن  املتاأّتية  ال�سيا�سّية  الثقافة  قيمة.  بال 

غريبة وغري اإ�سالمّية. والعلمانّية مت�ساّدة مع روح الإ�سالم، ويظهر ذلك 

الدين  واأهداف  املع�س�مني،  والأئّمة  الأنبياء،  �سرية  النظر يف  من خالل 

، وطبيعة الآيات القراآنّية.
ّ
الإ�سالمي

تلك الثقافة ال�سيا�سّية التي تعطي الأ�سالة للقّ�ة، وللماّديّات والدنيا، 

وترّبر من خالل اإنكار املعن�يّات، واإق�ساء الدين، وف�سل الدين والأخالق 

عن ال�سيا�سة واحلك�مة، حاكمّية الطبقات املتمّ�لة والفا�سدة وا�ستعمار 

الأمم الأخرى، وتت�سّدق بالكالم عن الدميقراطّية وحق�ق الب�رس وحم�ريّة 

الإن�سان، لكّنها يف مقام العمل تت�رّسف خالف ذلك، وترّبر وت�ؤيّد اإذلل 

، كيف ميكنها اأن تك�ن مت�ائمًة 
ّ
الإن�سان وعب�ديّته ونظام الت�سّلط العاملي

مع روح الإ�سالم. تلك الثقافة ال�سيا�سّية التي ل معنى للعدالة فيها، والتي 

والفج�ات   
ّ
الجتماعي الالم�ساواة  نظام  وتعّد  اأ�سط�رًة،  العدالة  تعترب 

الهائلة بني الرثوة والفقر اأم�ًرا طبيعّيًة، واملراأة األع�بة لأه�ائها ال�سيا�سّية 

، والتي ل تقّر بنتيجة 
ّ
والقت�ساديّة، وترّوج لالنحالل والف�ساد الأخالقي

الدميقراطّية يف البلدان الإ�سالمّية لأّنها ترى �رسرها فيها – كما ح�سل يف 

 بف�ز حما�س – 
ّ
 الفل�سطيني

ّ
اإيران، واجلزائر، وانتخابات املجل�س ال�طني

ول تذعن وتخ�سع اأمام اهلل، كيف ميكن تقّبلها من قبل امل�سلمني امل�ؤمنني 

باهلل وقيم ال�حي؟!

)61( الدين وال�سيا�سة يف روؤية الإمام القائد، م�سدر �سابق، ال�سفحات 86 اإىل 106.
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وفهمها   ،
ّ
الديني املجال  يف  جذور  لها  الإ�سالمّية  ال�سيا�سّية  الثقافة 

من وجهة نظر قائد الث�رة م�رسوط بفهم هذا املبداإ ونظريّة وحدة الدين 

وال�سيا�سة.

ثالثاًا: ممّهدات الثقافة ال�سيا�سيّة يف اإيران

فمن  لها،  واملمّهدات  ما  بلد  ال�سيا�سّية يف  للثقافة  املهّيئة  الع�امل  تتعّدد 

وال�سنن،  واملقب�لة،  املتعارفة  والعادات  والقيم،  املعتقدات،  تلعب  جهة 

والآداب والر�س�م الدينّية دوًرا م�ؤّثًرا يف ت�سّكل الثقافة ال�سيا�سّية، ومن جهة 

 لذلك 
ّ
 احلاكم يف املا�سي، والتاريخ ال�سيا�سي

ّ
اأخرى يك�ن النظام ال�سيا�سي

وامل�قع  اجلغرايّف،  امل�قع  وحّتى  والإخفاقات،  والنجاحات  البلد، 

، والثقافات الأجنبّية امل�ؤّثرة، والهج�م 
ّ
، والقت�ساد ال�سيا�سي

ّ
ال�سرتاتيجي

الثقايّف، ه� املمّهد لت�سّكل الثقافة ال�سيا�سّية. يق�ل قائد الث�رة املعّظم يف 

. بناًء على هذا، 
)62(

كلمة له اأّن ثقافتنا هي �سنيعة تاريخنا وديننا وث�رتنا

ميكننا اأن نذكر ثالثة ع�امل ممّهدة للثقافة ال�سيا�سّية يف اإيران وهي:

1. الثقافة القدمية:

لهذه الثقافة جذور يف اإيران القدمية، ومناذجها م�ستمّرة يف الرتاث 

من  الأخرية  والأربعاء  كالن�روز  رائًجا  زال  ل  بع�سها  الإيرايّن، 

ال�سنة الهجرّية ال�سم�سّية.

2. الثقافة الإ�سالمّية:

اأيدي  اإيران قبل فتحها بقليل على  الثقافة على  لقد بداأ تاأثري هذه 

امل�سلمني، وقد ا�ستمّرت من حني حاكمّية الإ�سالم اإىل الي�م. مع 

قريب من حكم  اإىل عهد  كانت  الثقافة  مي�ل هذه  اأّن  ه�  فارق 

)62( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع وزير الثقافة وامل�ست�سارّيني الثقافّيني يف اإيران واخلارج، بتاريخ 

1370/2/3هـ.�س.
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اإثَني  �سيعّيًة  اأ�سبحت  ذلك  وبعد  ال�سّنة،  اأهل  ملذهب  ال�سف�يّني 

ع�رسيًّة.

3. الثقافة الغربّية:

يف  ال�ا�سعة  الثقافّية  التحّ�لت  مع  وتزامًنا  امل�رسوطة،  ث�رة  منذ 

والإ�سرتاكّية،  كالليربالّية،  ال�سيا�سّية  املذاهب  ظه�ر  مع  اأوروبا، 

الليربالّية،  بالثقافة  ا  اأي�سً اإيران  تاأّثرت  والفا�س�ستّية،  واملارك�سّية، 

الثقافات  هذه  معتقدات  واأّثرت  واملارك�سّية،  والإ�سرتاكّية، 

ًة  وخا�سّ اإيران،  يف  ال�سعب  عاّمة  من  طبقات  على  ال�سيا�سّية 

مبع�نة  جاهًدا،  �ساه  ر�سا  عمل  البهل�ّي،  العهد  يف  املتنّ�رين. 

القدمية،  ال�سيا�سّية  الثقافة  لإلغاء  والإنكليز،  العلمانّيني  املتنّ�رين 

ا  وتطبيق العلمانّية يف اإيران، وقد ا�ستمّر حمّمد ر�سا بهل�ي، اأي�سً

احلياة  عادت  اأن  اإىل  النهج،  هذا  على  والإنكليز،  اأمريكا  مبع�نة 

جمّدًدا، بظه�ر الإمام اخلميني ر�س�ان اهلل تعاىل عليه لدين الإ�سالم 

وثقافته ال�سيا�سّية، وانت�رس يف حتّديه الثقافَتني املذك�رَتني. وهكذا، 

)1979م.(،  1357هـ.�س.  العام  يف  الإ�سالمّية  الث�رة  بانت�سار 

الإ�سالم  ثقافة  هي  جمتمعنا  احلاكمة يف  ال�سيا�سّية  الثقافة  اأ�سحت 

الثقافات  التحّدي بني  تاريخنا يحكي عن  ال�اقع،  ال�سيا�سّية. يف 

م�ستً�ى  اأحاط  فقد  والغربّية.  والإ�سالمّية،  الإيرانّية،  الثالث؛ 

مبعّية  ال�سخامة،  من  القدر  بذلك  لي�س  القدمية  الثقافة  من  متدنٍّ 

بامل�ست�ى  الغربّية،  ال�سيا�سّية  الثقافة  من   
ّ
و�سطحي ناعم  م�ستً�ى 

بع�س  �سعى  وقد  الإ�سالمّية.  ال�سيا�سّية  للثقافة  والعميق  ال�سخم 

املعاندين واملعار�سني لثقافة الإ�سالم ال�سيا�سّية اإىل اإحياء املعتقدات 

القدمية البالية من جهة، ون�رس قيم الثقافة ال�سيا�سّية للغرب وعاداتها 

اأّن ثقافة الإ�سالم  بغية حماربة ثقافة الإ�سالم ال�سيا�سّية، غافلني عن 
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هذه  اإىل  بدفئها  وتبعث  دوًما  ن�رها  تر�سل  ك�سم�س  ال�سيا�سّية 

الأر�س، واأّن الطبقات اخلفيفة للغي�م ال�س�داء القدمية والغربّية ل 

ميكنها اأن حتجب ن�رها.

لقد جعل اآية اهلل اخلامنئي، يف نظرة جامعة و�ساملة، اأن�اع الثقافات 

خالل  من  وعمد  اهتمامه،  م��سع  الي�م  اإىل  القدمي  تاريخنا  يف  امل�ؤّثرة 

نقدها ودرا�سة اأبعادها اإىل اإثبات حّقانّية ثقافة الإ�سالم ال�سيا�سّية. ون�سري 

فيما يلي بال�ستفادة من خطاباته اإليها:

1. الثقافة ال�ساهن�ساهّية:

كالثقافة  متعّددة  باأ�سماء  خطاباته  يف  الثقافة  هذه  ُذكرت  وقد 

ح�ل  الث�رة  قائد  يق�ل  وال�سلط�يّة.  والطاغ�تّية،  ال�ستبداديّة، 

تاأثري ومتهيد هذا الن�ع من الثقافة:

احلاكم امل�ستبّد على راأ�س املجتمع، يحّ�ل جميع النا�س اإىل دمى م�ستبّدة، وت�رسي 

م�ستبّدين، وغري مكرتثني  اجلميع  لي�سبح  الأ�سفل،  اإىل  الأعلى  ال�ستبداد من  ثقافة 

لأه�ائهم  تابعني  ذاتهم،  ح�ل  متمح�رين  اجلميع  ولي�سبح  الآخرين،  لآراء 

.
)63(

ولرغباتهم النف�سانّية. اأّما احلاكم املّتقي، احلاكم العادل، فيجعل املجتمع تقيًّا

والثقافة ال�ساهن�ساهّية، براأي القائد، هي ثقافة امتهان الإن�سان 

وا�ستعباده من قبل الإن�سان، هي ثقافة اإ�سعاف الب�رس، واإخ�ساعهم 

واإذللهم، هي ثقافة النفاق، والختالف، والفرقة بني النا�س وعدم 

ت�اوؤمهم، بخالف ثقافة الث�رة الإ�سالمّية، التي هي ثقافة العب�ديّة 

والن�سجام  وال�حدة،  احلميمّية،  ثقافة  وال�ستقامة،  واحلّريّة  هلل 

.
)64(

وامل�ّدة

)63( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1362/10/16هـ.�س.

)64( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء له مع الدكت�ر حّداد عادل، بتاريخ 1361/9/30هـ.�س.؛ وكالم 

له بتاريخ 1363/11/8هـ.�س.
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ومن خالل ما يقّدمه حفظه اهلل يف هذا املجال ي�ؤّكد على اأّننا 

خرجنا من م�ستنقع ثقافة طاغ�تّية، يعّد التفّرد والنزوع اإىل الهيمنة 

ميزَتني اأخرَيني لهذا الن�ع من الثقافة ال�سيا�سّية التي كانت �سائدًة 

.
)65(

لقرون متماديّة من التاريخ املا�سي

ويحّذر قائد الث�رة من:

اأن نك�ن متاأّثرين بالثقافة الطاغ�تّية املا�سية، اأو اأن جُتعل م��سع تاأثري علينا بحيث 

نك�ن يف  نح�ها،  وحتّركنا  الإ�سالمّية  املعايري  اإىل  وبالعن�ان،  ظاهًرا  َدَعْينا،  ما  اإذا 

.
)66(

ال�اقع ن�سري بحركة ل�سع�رّية نح� املعايري اجلاهلّية والطاغ�تّية

2. الثقافة الغربّية:

لف�ساد  التخطيط  ثقافة  هي  الث�رة،  قائد  براأي  الغربّية،  الثقافة 

الإن�سان، ثقافة العداوة واحلنق على القيم والإ�رساقات والف�سائل 

ثقافة  املت�سّلطني،  واحلّكام  واملال  القّ�ة  اأرباب  ثقافة  الإن�سانّية، 

والختالط  التعّري،  ثقافة  واملعن�يّات،  اهلل  ذكر  عن  الغفلة 

من  تريد  ل  ثقافة  هي   ،
)67(

واملراأة الرجل  بني  املتفّلتة  والعالقات 

الأم�ال،  روؤو�س  اأ�سحاب  حّرّية  �س�ى  )التحّررّية(  الليربالّية 

. الثقافة الغربّية هي ثقافة 
)68(

وتطالب باحلّرّية املطلقة لتفعل ما تريد

الت�سّلط، وميزتها اإفراغ املفاهيم، كحق�ق الب�رس، واحلّريّة، وحماربة 

الإرهاب، وغريها، من معانيها، اأو تف�سريها طبًقا لرغبات احلّكام 

ثقافة  ال�سعب،  عن  احلّكام  متايز  اأو  التمييز  ثقافة  هي  املت�سّلطني. 

الكاذبة  واملجامالت  والتمّلق،  املّن،  ثقافة  والظامل،  الظلم  تقّبل 

)65( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1363/11/10هـ.�س.

)66( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1362/8/27هـ.�س.

بتاريخ  ال�سّحّية،  املراكز  يف  والعاملني  الأطّباء  ومع  عاّم  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )67( كالم 

1968/9/15؛ وكالم له يف حرم الإمام الر�سا، بتاريخ 1382/1/1هـ.�س.

)68( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء مع م�س�ؤول م�ؤ�ّس�سة كفا، بتاريخ 1380/4/24هـ.�س.
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.
)69(

للتقّرب من احلاكم

اإىل  النزوع  الغربّية  ال�سيا�سّية  للثقافة  الهاّمة  اخل�سائ�س  من 

الهيمنة، وبتعبري اأف�سل، اأ�سالة القّ�ة. يكتب املفّكرون واملنّظرون 

ويعترب  من حّقنا.  العامل  قيادة  اأّن  ويعلن�ن �رساحًة،  الأمريكّي�ن، 

، وينطلق يف رف�سها من 
)70(

الإمام اخلامنئي هذه النظرة مرف��سًة

وجهة النظر الإ�سالمّية:

لأّنني اأمتلك القّ�ة ال�سيا�سّية، فاإيّن اأمتلك هذا احلّق، اأي ل مكان ملق�لة اأ�سالة القّ�ة 

ال�سلطة. والثقافة  لعبة  العامل هي  الي�م يف معظم دول  ال�سائدة  اللعبة  الإ�سالم.  يف 

فاحلك�مات   ]...[ والنتهازّية  ال�سلطة  حت�سيل  ثقافة  هي  الي�م  للعامل  ال�سيا�سّية 

تت�سّكل من خالل النتهازيّة ومن اأجل النتهازّية، ولعبة الأحزاب حت�سل من خالل 

ا هي من اأجل اأهداف انتهازّية. وال�سبب يف  النتهازّية ومن اأجلها، والتعيينات اأي�سً

ذلك يع�د اإىل اأّنهم ل ي�ؤمن�ن باهلل، ول يخ�سع�ن له، ول يعرف�ن قدره، {َوَما َقَدُرْوا 

.
اللَّه َحقَّ َقْدِرهِ})71(

الروح احلاكمة على الثقافة الغربّية، من وجهة نظر قائد الث�رة، 

هي الروح املاّدّية والدني�ّية. يف البلدان الأوروّبّية حّتى ق�سّية حّق 

م�سالح  ذلك  اقت�ست  عندما  اإّل  ُتطرح  مل  النتخاب  يف  املراأة 

.
)72(

ال�رسكات القت�سادّية-ال�سيا�سّية

بالتحّجر  امل�سلمني  ي�سف�ن  الذين  للغربّيني  انتقاد  ويف 

من  مق�س�دهم  ه�  وهذا  والرجعّيني،  والتقليديّني،  ب،  والتع�سّ

الأ�س�لّية، يق�ل القائد:

ب�ن واملتحّجرون بهذا املعنى. فعندما ت�سل الق�سّية اإىل امل�سائل  اإّنهم اأنف�سهم املتع�سّ

، بتاريخ 1365/11/9هـ.�س.؛ 
ّ
)69( كالم لالإمام اخلامنئي يف افتتاح امل�ؤمتر اخلام�س للفكر الإ�سالمي

وكالم له بتاريخ 1368/8/7هـ.�س.

، بتاريخ 1379/3/2هـ.�س.
ّ
)70( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء مع رئا�سة جمل�س ال�س�رى الإ�سالمي

واإمام جمعة  وكنبد  اجلمه�رّي يف جرجان  احلزب  اأع�ساء  مع  لقائه  اخلامنئي يف  لالإمام  )71( كالم 

قزوين، بتاريخ 1362/8/5هـ.�س.

 للمراأة، بتاريخ 1366/11/17هـ.�س.
ّ
)72( كالم لالإمام اخلامنئي يف امل�ؤمتر العاملي
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باأرواح  للت�سحية  م�ستعّدون  اإّنهم  �سيء.  عن  يتخّل�ن  ل  للغرب،  بالن�سبة  الهاّمة 

الغربّية  الثقافة  اأركان  من  جزء  ه�  الذي  ال�سيء  ذلك  �سبيل  يف  الب�رس  من  كثرية 

.
)73(

واأ�س�لها

الغربّية،  للح�سارة  املاّدّي  بالتطّ�ر  الث�رة  قائد  ت�سليم  ورغم 

والرثوات، والعل�م، والخرتاعات، يذّكر اأّن الغربّيني، بالرغم من 

كّل هذا التطّ�ر، لي�س�ا �سعداء باملعنى الإن�سايّن للكلمة، ول يتمّتع�ن 

عن  يتكّلم�ن  اإّنهم   .
)74(

الجتماعّية والعدالة   
ّ
الروحي بال�ستقرار 

ب�ن ومتحّجرون،  الت�ساهل والت�سامح، ولكّنهم يف مقام العمل متع�سّ

يطلق�ن �سعار احلّرّية الفكرّية، لكّنهم عمليًّا يفر�س�ن ثقافتهم على 

. فاكت�ساب العلم، كما راأينا يف م�ساألة امللّف الن�وّي، 
)75(

الآخرين

ا، فهم يريدون ح�رس العلم بهم. لي�س حرًّ

ل  �سابًقا،  ورد  وكما  املعّظم،  الث�رة  قائد  اأّن  بالذكر،  اجلدير 

يتغا�سى عن اأّي نكتة اإيجابّية يف الثقافة الغربّية، اأو يرف�س كّل ن�ع 

من اأن�اع التفاعل ال�سليم:

تت�سّمن  حتًما  فهي  ل،  بتمامها،  �سّيئة  الغربّية  الثقافة  اأّن  يّدعي  اأن  لأحد  ميكن  ل 

العاقل،  وال�سعب  والقبيحة،  احل�سنة  الأم�ر  من  جملة  هي   ]...[ جميلة  اأ�سياء 

به، وترتك  ثقافتها، وتغنيها  اإىل  ت�سيفه  تاأخذ ما ه� ح�سن منها،  العاقلة  واجلماعة 

.
)76(

ما ه� قبيح

على كّل حال، اإحدى الع�امل امل�ؤّثرة يف ثقافة اإيران ال�سيا�سّية 

)73( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه ال�سي�ف الأجانب امل�ساركني يف الذكرى ال�سن�ّية لرحيل الإمام 

بتاريخ  ال�س�رى،  جمل�س  نّ�اب  لقائه  يف  له  وكالم  1374/6/17هـ.�س.،  بتاريخ  اخلميني، 

1372/3/8هـ.�س.

، بتاريخ 
ّ
)74( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع اإدارة الأن�سطة الإعالمّية يف منّظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي

1377/3/4هـ.�س.

)75( كالم لالإمام اخلامنئي يف ح�ار مع �سي�ف ع�رسة الفجر، بتاريخ 1370/11/4هـ.�س.

)76( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه جمم�عًة من ال�سباب، بتاريخ 1377/11/13هـ.�س.
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الإيرانّية،  ثقافتنا  يف  خد�ًسا  اأحدثت  التي  الغربّية،  الثقافة  هي 

هذا  يف  اخلامنئي  اهلل  اآية  يق�ل  الأ�سيلة.  والإ�سالمّية  واملحّلّية، 

ال�سدد:

 
ّ
، وامليكروب الأ�سا�سي

ّ
على هذا الأ�سا�س اأ�ساع�نا، اأي هي ما اأراه العامل الأ�سلي

 ]...[ الثقافّية  الناحية  من  واقًعا  اأ�ساع�نا  وقد  ثقافتنا،  و�سياع  الثقايّف  لالنحطاط 

اأّوًل: لقد اأن�س�نا ما�سينا املنبعث بغالبّيته من الإ�سالم، وال�سادر عن الإ�سالم والتعاليم 

 
ّ
الغربي والطراز   ،

ّ
الغربي بالن�سق  جاءوا  لقد  ثانًيا:  الذاكرة،  من  وحم�ه  الإ�سالمّية، 

.
)77(

، وحّتى البدوّي ليحقن�نا به
ّ
بتمامه، مع الثقافة الغربّية نف�سها، ب�سكلها املحّلي

رابعاًا: اأنواع الثقافة ال�سيا�سيّة

ميكن تق�سيم الثقافة ال�سيا�سّية، بح�سب الروؤى، اإىل اأن�اع خمتلفة؛ وطبًقا 

على  لها  نف�سّ ال�سيا�سّية  الثقافة  من  اأن�اع  ثالثة  هناك  الروؤى،  لإحدى 

ال�سكل التال:

:Participant 1. الثقافة ال�سيا�سّية الت�ساركّية

اأي الثقافة التي يبدي النا�س فيها م�ساركًة فّعالًة يف الأم�ر ال�سيا�سّية 

تهم،  للمجتمع، والتي يدرك فيها امل�اطن�ن حق�ق امل�اطنّية خا�سّ

القرارات،  اّتخاذ  ، ويلعب�ن دوًرا يف 
ّ
ال�سيا�سي وي�ؤّيدون نظامهم 

امل�سائل  ويع�ن  والفعل،  بالقّ�ة  ال�سيا�سّية  العملّية  يف  وي�سارك�ن 

ال�سيا�سّية يف املجتمع، وميكنهم طرح مطالبهم ال�سيا�سّية، ويجعل�ن 

.
)78(

 للقيادات ال�سيا�سّية التي يريدونها
ّ
دعمهم ال�سيا�سي

:Subject 2. الثقافة ال�سيا�سّية النقيادّية

الإذعانّية  الثقافة  ا�سم  الثقافة  من  الن�ع  هذا  على  نطلق  اأن  ميكن 

اإ�سالمي، بتاريخ  )77( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع جمم�عة اأدب املقاومة يف �سازمان تبليغات 

1372/7/12هـ.�س.

)78( راجع، جار جوبي نظري براي برر�سي �سيا�ست تطبيقي، م�سدر �سابق، ال�سفحة 73.
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النا�س  م�ساركة  الثقافة، تك�ن  الن�ع من  مثل هذا  التبعّية. يف  اأو 

ووعيهم  م�اطنني،  اأنف�سهم  اعتبار  من  الرغم  على  ال�سيا�سة،  يف 

للم�سائل ال�سيا�سّية يف املجتمع، اإنفعالّيًة، ل ير�س�ن كثرًيا عن النظام 

واللتزام  ال�سيا�سّية  بامل�س�ؤولّية  كثرًيا  ي�سعرون  ل  للبلد،   
ّ
ال�سيا�سي

بالن�سبة للم�ساركة فيها، ي�سعرون بعدم القدرة على اّتخاذ القرار 

احلك�مّية  للقيادات  اإطاعتهم  القّ�ة، وتك�ن  مراكز  والتاأثري على 

.
)79(

وم�ساركتهم يف النتخابات والعملّية ال�سيا�سّية انفعالّيًة

:Parochial 3. الثقافة ال�سيا�سّية املحدودة

يف املجتمعات التي ي�سيطر عليها مثل هذا الن�ع من ال�سيا�سة، ل 

يدرك الأفراد حق�قهم امل�اطنّية، ل يحّب�ن اخل��س يف ال�سيا�سة، 

على  قادرين  وغري  ال�سيا�سّية،  للكفاءة  فاقدين  اأنف�سهم  يعتربون 

امل�ساركة يف امل�ؤ�ّس�سات ال�سيا�سّية واّتخاذ القرارات، ميكن اإطالق 

ا على مثل هذا الن�ع من الثقافة ال�سيا�سّية، وهي  ا�سم القبلّية اأي�سً

غالًبا ما تخت�ّس باملجتمعات املتخّلفة �سيا�سيًّا. واأفراد هذا الن�ع من 

بال�سيا�سة واحلك�مة،  ال�اقع، معرفة  لي�س لديهم، يف  املجتمعات 

وهم ب�سكٍل عاّم، وتقريًبا، مرتبطني بالأ�رسة ومبجتمعاتهم املحّلّية. 

الثقافة ا�سم قا�رسي النظر  ُيطَلق على الأفراد الذين ميتلك�ن هذه 

.
)80(Parochial

وُي�ستفاد من جمم�ع خطابات اآية اهلل اخلامنئي اأّنه – من بني الثقافات 

 والفّعال منها، وه� يطلب 
ّ
ال�سيا�سّية – ي��سي ويرّوج للن�ع الت�ساركي

مراًرا يف النتخابات املختلفة، الأعّم من انتخابات جمل�س خرباء القيادة، 

ورئا�سة اجلمه�ريّة، وجمل�س ال�س�رى، وجمال�س املدن والقرى، من عم�م 

)79( امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 73 و74.

)80( امل�سدر نف�سه.
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اأفراد ال�سعب اأن يح�رسوا اأمام �سناديق القرتاع من خالل امل�ساركة ال�اعية 

 
ّ
ال�سيا�سي امل�سري  حتديد  يف  العظيم  دورهم  وي�ؤّدوا  ة،  واملتب�رسّ والفّعالة 

للبلد. وه� يعترب امل�ساركة ال�سيا�سّية يف النتخابات، حّتى عندما يقت�سي 

:
)81(

الأمر النتقال اإىل ج�لة ثانية منها، واجًبا �رسعيًّا و�سيا�سيًّا

 
ّ
الإ�سالمي النظام  الدفاع يف  املتح�رسّ كثرًيا، وي�ستحّق  املتقّدم،  التفكري  ي�جد طرز من 

حلّق ال�سعب يف القرتاع واملمار�سة ال�سيا�سّية. بالطبع، املمار�سة ال�سيا�سّية ل تنح�رس بحّق 

 ،
ّ
القرتاع. فاحلّرّيات ال�سيا�سّية، وحّق القرتاع، وحّق النتخاب، وحّق العمل ال�سيا�سي

وحّق الأن�سطة ال�سيا�سّية، اأم�ر كانت رائجًة يف املجتمعات الإ�سالمّية منذ القدم، وقد 

.
)82(

اأتى بها الإ�سالم

ال�سيا�سّية  الثقافة  يف  الكالم  اأّن  ن�ستنتج  احلديث  هذا  يف  بالتاأّمل 

 طبًعا، الذي يهدف اإليه القائد، لي�س فقط 
ّ
الت�ساركّية، وبن�عها الإ�سالمي

عن التكليف، حّتى ي�سارك النا�س يف العملّية ال�سيا�سّية ملجّرد ال�ج�ب 

ا   ب�س�رة انفعالّية، بل ُيطرح احلّق اأي�سً
ّ
، ويدخل�ا امليدان ال�سيا�سي

ّ
ال�رسعي

اإىل جانب التكليف. امل�ساركة ال�سيا�سّية حّق للنا�س، احلّرّية ال�سيا�سّية يف 

 هي حّق لل�سعب. احلّرّية ال�سيا�سّية من وجهة نظر قائد 
ّ
نطاقها الإ�سالمي

 دوًرا 
ّ
الث�رة الإ�سالمّية ب�سكٍل عاّم هي مبعنى اأّن لأفراد املجتمع الإ�سالمي

.
)83(

 للمجتمع وكذا يف اإدارته
ّ
واأثًرا يف ت�سكيل النظام ال�سيا�سي

ويف لقاء له ب�سباب اأ�سفهان، يطلب منهم اأن ينظروا للحّريّة كمطلب 

 
ّ
الإ�سالمي مبفه�مها  الإ�سالمّية  احلّريّة  يعتربوا  اأن  »عليهم  لهم:  دائم 

ا، �س�اًء احلّريّة الفردّية، اأو احلّرّية الجتماعّية وال�سيا�سّية، اأو  ال�سامي جدًّ

. ويرى القائد 
)84(

احلّريّة املعن�يّة والروحّية، من جملة مطالبهم الدائمة«

اأّن اأ�سا�س الثقافة ال�سيا�سّية الت�ساركّية يف احلك�مة الإ�سالمّية ومن�ساأها يف 

)81( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1361/9/12هـ.�س.

)82( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1366/3/22هـ.�س.

)83( كتاب ال�سنوات الأربع الثانية )ال�لية الثانية لرئا�سة اجلمه�رّية(، ال�سفحة 220.

)84( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع جمم�عة من �سباب اأ�سفهان، بتاريخ 1380/8/12هـ.�س.



32

العنا�رس الأربعة التالية:

1. اآيات القراآن الكرمي.

 عليه ال�سالم اإىل مالك الأ�سرت.
ّ
2. الروايات، ومن جملتها عهد الإمام علي

3. اأ�سل�ب احلكم يف �سدر الإ�سالم.

4. و�سايا م�سلمي �سدر الإ�سالم الأّول، وتعاطيهم مع عاّمة امل�سلمني 

.
)85(

وحّتى غري امل�سلمني

ويذّكر حفظه اهلل باأّن ت�ّجه الثقافة ال�سيا�سّية الت�ساركّية ومبا�رسة العمل 

، حتًما ل يك�ن �سّد الدولة وامل�س�ؤولني والنظام، فالفعالّية ال�سيا�سّية 
ّ
ال�سيا�سي

ل حت�سل عن طريق ال�ستم وال�سباب والإهانة لهذا وذاك؛ وهذا ]الأ�سل�ب[ 

. بهذه التذكرة، جتد الأخالق 
)86(

ن�ع من الحتيال والألعيب ال�سيا�سّية

 ،
ّ
مكانتها العالية يف قلب الثقافة ال�سيا�سّية الت�ساركّية من الن�ع الإ�سالمي

.
)87(

التي تقع يف م�قع ال�سّد للثقافة الت�ساركّية العلمانّية

يرى قائد الث�رة املعّظم اأّن القّ�ة تكمن يف الثقافة ال�سيا�سّية الت�ساركّية 

باللتفات اإىل اأبعادها املعرفّية، املي�لّية والعملّية: القّ�ة احلقيقّية عبارة عن 

قّ�ة ال�سعب الذي يك�ن، اأّوًل، واعًيا ملا يجري ح�له. ثانًيا؛ م�ؤمًنا باحلّق 

بهذه  متّيز �سعب  ما  اإذا   يف طريقه. 
ّ
امل�سي ثالًثا؛ م�سّمًما على  وبطريقه. 

.
)88(

ّية، فلن تف�قه اأّي قّ�ة يف العامل قّ�ًة اخلا�سّ

يرف�س  اخلامنئي  اهلل  اآية  اأّن  يّت�سح  املذك�رة،  املطالب  اإىل  باللتفات 

الثقافة ال�سيا�سّية التبعّية اأو النفعالّية، فاأن يعترب احلّكام اأنف�سهم اأرباًبا للنا�س، 

)85( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1362/3/27هـ.�س.

)86( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع طاّلب )طرح وليت(، بتاريخ 1381/5/17هـ.�س.

بتاريخ  طهران،  جامعة  طاّلب  مع  واأج�بة  اأ�سئلة  ح�ار  يف  اخلامنئي  لالإمام  )87( كالم 

1377/2/22هـ.�س.

)88( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1368/4/23هـ.�س.
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واأن يطلب�ا منهم الطاعة املطلقة فقط، ول يعرتف�ا لل�سعب باأّي حّق يف 

احلاكمّية، اأو اأن يعترب ال�سعب نف�سه تابًعا ومطيًعا باملطلق لل�سلطة، ويظهر 

ال�سيا�سّية،  والتحاليل   
ّ
ال�سيا�سي الراأي  اإبداء  اإزاء  بارًدا  تعاطًيا  نف�سه  من 

 كثرًيا، واأن يت�سّ�ر الإ�سالم اأو الدين 
ّ
واأن ل يك�ن مّياًل للعمل ال�سيا�سي

منف�ساًل عن ال�سيا�سة، ويك�ن له دور انفعاّل يف تخطيطات امل�س�ؤولني، 

ال�سيا�سّية الإ�سالمّية.  الثقافة  اأمر غري مقب�ل يف  يتنّحى جانًبا؛ ه�  اأن  اأو 

ال�ستبدادّية والطاغ�تّية، ويف  الأنظمة  الثقافة يف  الن�ع من  لهذا  ُيرّوج 

الث�رة  انت�سار  قبل  ما  اإىل  املعّظم  الث�رة  قائد  ي�سري  الثقافة  لهذه  رف�سه 

الإ�سالمّية ويق�ل:

اململكة  هذه  يف  مطلًقا.  البلد  لهذا   
ّ
الأ�سلي ال�ساحب  اأّنه  على  لل�سعب  ُينظر  يكن  مل 

ال�ا�سعة، كان يحكم ملك واحد كـ»نا�رس الدين �ساه«، يعترب عم�م اأفراد هذا ال�سعب 

خدًما له؛ الأعّم من خّدامه الر�سمّيني الذين يبداأون من رئي�س ال�زراء اإىل ال�زراء كاّفة. 

ا من رعاياه. هذه ال�سيا�سة والعقلّية احلاكمة، كانت  عم�م اأفراد ال�سعب الذين كان�ا اأي�سً

.
)89(

هي الذهنّية احلاكمة على كّل البلد، ومل يكن لل�سعب دور لقرون متمادية

طاغ�تّية،  ثقافة  م�ستنقع  من  خرجنا  »لقد  اآخر:  م��سع  يف  ويق�ل 

اإّننا ل�سن�ات ط�يلة بل لقرون متمادية، وجياًل بعد جيل، حيثما نظرنا، 

راأينا التفّرد يف امل�س�ؤولّيات الجتماعّية، و�ساهدنا امل�س�ؤولّية الجتماعّية 

.
)90(

كقاعدة لل�سلطة فقط«

اإّنه يعّرف هذه الثقافة بثقافة امتهان الإن�سان وعب�ديّته لالإن�سان، وبثقافة 

ال�سالم  امل�ؤمنني عليه  اأمري  : »يذّكرهم 
)91(

الإ�سالم يرف�سها  التي  اجلاهلّية 

التحّكم  لي�س لأمرائكم وحّكامكم حّق  باأن  بحّق كبري لهم، ويفهمهم 

.
)92(

بكم والتفرعن عليكم، ول يحّق لهم اأخذ �سيء من اأم�الكم«

)89( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع مدراء التلفزي�ن بتاريخ 1381/11/15هـ.�س.

)90( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1363/11/10هـ.�س.

)91( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه الدكت�ر حّداد عادل، بتاريخ 1361/9/30هـ.�س.

)92( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1360/1/7هـ.�س.
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وكما مّر �سالًفا، كما يرف�س قائد الث�رة املعّظم الثقافة ال�سيا�سّية التي 

وال�ستبداديّة،  والطاغ�تّية،  ال�ساهن�ساهّية،  الأنظمة  قبل  من  لها  ُرّوج 

والت�سجيع  الت��سيات  ال�سعب، من خالل  اأفراد  ا من عم�م  اأي�سً يطلب 

العمل  احلك�مة،  اأركان  والتاأثري يف  ال�سيا�سة،  ميادين  امل�ساركة يف  على 

بخالف الثقافة ال�سيا�سّية النقياديّة. كما اأّن الثقافة ال�سيا�سّية املحدودة اأو 

ٌة  ا، لأّنها ثقافة مقفلة، جامدة، ق�سرية النظر، وخا�سّ القبلّية مرف��سة اأي�سً

 الالزم، وغالًبا 
ّ
باملجتمعات املتخّلفة، يفتقد ال�سعب فيها لل�عي ال�سيا�سي

ما يك�ن م�سغ�ًل مب�سائله العائلّية، والقبلّية، والق�مّية واملحّلّية. والقائد 

حفظه اهلل يرف�س الثقافة ال�سيا�سّية الإقطاعّية، املتحّكمة، القبلّية، والثقافة 

ال�سيا�سّية املقفلة واملتحّجرة، ول يقبل بها.

، ينبغي اأن 
)93(

 �رسورّي لل�سعب
ّ
وبراأيه، اإّن الإدراك وال�عي ال�سيا�سي

اأن  بحق�قه،  واملطالبة   ،
ّ
ال�سيا�سي التحليل  على  بالقدرة  ال�سعب  يتحّلى 

 
ّ
يك�ن عارًفا لعدّوه، واأن ي�سارك م�ساركًة فّعالًة يف حتديد امل�سري ال�سيا�سي

ال�سيا�سّية  الثقافة  اأبعاد  يف  الرفيعة  مكانته  ل  يح�سّ واأن   ،
)94(

للمجتمع

، واملي�ل والأن�سطة ال�سيا�سّية، 
ّ
الت�ساركّية من حيث العلم والفكر ال�سيا�سي

واأن يجعل م�ؤ�رّسات الثقافة ال�سيا�سّية الإ�سالمّية ن�سب عيَنيه.

ا: اأبعاد الثقافة ال�سيا�سيّة خام�ساً

، النزعات 
ّ
ُتطرح الثقافة ال�سيا�سّية يف ثالثة اأبعاد؛ ال�عي والإدراك ال�سيا�سي

واملي�ل، واملبا�رسة العملّية اأو امل�ساركة. وقد بنّي قائد الث�رة املعّظم راأيه 

، ن�سري اإليها باخت�سار:
)95(

متاًما يف الأبعاد الثالثة للثقافة ال�سيا�سّية

)93( امل�سدر نف�سه

)94( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه جماعة خطباء طهران، بتاريخ 1365/2/14هـ.�س.؛ وكالم له 

يف خطبة عيد الفطر، بتاريخ 1382/9/5هـ.�س.

 ،214/213 العدد  1384هـ.�س.(،  وتري،  )خرداد  ال�سيا�سّي/القت�سادّي،  اّطالعات  )95( ملحق 

ال�سفحة 27.
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:
ّ
1. ال�عي، والفهم، والتحليل ال�سيا�سي

لقد اأّكد اآية اهلل اخلامنئي كثرًيا على �رسورة اكت�ساب العلم والفكر 

اأو�سح جّيًدا،  ال�سعب، وقد  قبل  الأحداث من   وحتليل 
ّ
ال�سيا�سي

ال�سيا�سّية  الثقافة  اأبعاد  من  البعد  هذا  تاأثري  اخل�س��س،  على وجه 

 عليه ال�سالم، والإمام احل�سن 
ّ
يف اأحداث فرتة حك�مة الإمام علي

عن  يق�ل  وكمثال،   .
)96(

كربالء وواقعة  ال�سالم،  عليه  املجتبى 

وقائع ث�رة الإمام احل�سني عليه ال�سالم:

والتجهيزات  بالعتاد  اآتًيا  فر�س،  على  راكًبا  ملّثًما  رجاًل  الك�فة  اأهل  راأى  اإن  ما 

واأمثالها، حّتى ظّن�ا اأّنه الإمام احل�سني عليه ال�سالم، فت�ّجه�ا اإليه وراح�ا ي�سّلم�ن 

. فالنا�س 
ّ
عليه قائلني: ال�سالم عليك يا ابن ر�س�ل اهلل. هذه هي ميزة الإن�سان العاّمي

ا وارًدا  الذين لي�س�ا من اأهل التحليل، ل ينتظرون معرفة احلقائق، وما اإن يروا �سخ�سً

اأن يتكّلم�ا معه ول� كلمًة واحدًة، يق�ل اأحدهم هذا  بفر�سه ومعّداته، ومن دون 

ه� الإمام احل�سني عليه ال�سالم، فريّدد اجلميع الإمام احل�سني، الإمام احل�سني عليه 

.
)97(

ال�سالم، ويبن�ن على ذلك وي�سّلم�ن عليه وي�ؤّدون له الحرتام

بناًء على هذا، ي�ؤّكد قائد الث�رة املعّظم، ب�سكل خا�ّس، على 

التاأثري الكبري للب�سرية ال�سيا�سّية وفقدانها يف التحّ�لت التاريخّية، 

وَبعد الب�سرية ال�سيا�سّية، تك�ن الأهّمّية الكبرية يف الثقافة ال�سيا�سّية 

اأّن العمل من  الإ�سالمّية، براأيه، لقّ�ة فهم الأم�ر وحتليلها. ذلك 

العمل  �رسعة  تزيده  ول  الطريق،  غري  على  كال�سري  معرفة،  دون 

اإّل بعًدا عن احلقيقة: »العامل على غري ب�سرية كال�سائر على غري 

.
)98(

الطريق، ل تزيده كرثة ال�سري اإّل بعًدا«

)96( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع علماء ح�زة م�سهد، بتاريخ 1364/6/11هـ.�س.؛ وكالم 

بتاريخ  رم�سان،  �سهر  من  الثالثني  بتاريخ  لقائه  له يف  بتاريخ 1365/3/4هـ.�س.؛ وكالم  له 

1369/2/6هـ.�س.؛ وكالم له يف لقائه علماء مدينة ن��سهر، بتاريخ 1372/2/18هـ.�س.؛ 

وكالم له ليلة 21 �سهر رم�سان، بتاريخ 1365/3/9هـ.�س.؛ وكالم له يف لقائه جمًعا من اأهال 

قم، بتاريخ 1367/10/18هـ.�س.

)97( كالم لالإمام اخلامنئي يف اأع�ساء ل�اء 27 حمّمد ر�س�ل اهلل ح�ل اخلا�ّس والع�ام.

)98( حتف العقول، ال�سفحة 362.



36

 �رسوريًّا للنا�س 
ّ
ويعّد اآية اهلل اخلامنئي ال�عي والتحليل ال�سيا�سي

يعرف�ا حق�قهم: »يرى  اأن  ا  اأي�سً النا�س  ، وعلى 
)99(

كاملاء واله�اء

اأن يعرف حق�قه، وكان لأمري امل�ؤمنني  اأّن على ال�سعب  الإ�سالم 

.
)100(

تاأكيد عجيب على ت�عية النا�س واإطالعهم على حق�قهم«

 
ّ
ويعترب قائد الث�رة اأّن اإحدى اخل�سائ�س الهاّمة للنظام ال�سيا�سي

القّ�ة،  – دكتات�رّية  الدكتات�رّي  النظام  له عن  ، واملمّيزة 
ّ
ال�سعبي

دكتات�رّية الع�سكر وال�ستبداد، اأو دكتات�رّية راأ�س املال – ه� يف 

.
ّ
هذا الُبعد من اأبعاد الثقافة ال�سيا�سّية، اأي ال�عي والفهم ال�سيا�سي

:
ّ
2. امليل ال�سيا�سي

ال�سيا�سّية،  ال�سيا�سّية امليل لالأعمال  الثقافة  الُبعد من  املهّم يف هذا 

.
ّ
والأهّم منه الجّتاه وحتديد امل�سار ال�سيا�سي

والدخ�ل  لل�سيا�سة  ال�سلبّية  اأو  الإيجابّية  النظرة  تتجّلى 

الثقافة  من  الق�سم  هذا  يف  هاّمًة،  ال�سيا�سة  حرفة  واعتبار  فيها، 

الت�ّجه  �رسورة  على  املعّظم  الث�رة  قائد  اأّكد  لقد   .
)101(

ال�سيا�سّية

 وحتديد امل�سار، على معرفة جبهتنا من غريها، وبالنتيجة 
ّ
ال�سيا�سي

امليل اإىل جبهتنا والعمل فيها، وعلى العالقة ال�سلبّية باأعداء الإ�سالم 

اأّي  اأن نعرف يف  والبلد، وروحّية رف�س ال�ستكبار، وباخلال�سة 

خّط نعمل: »عليكم اأن تعلم�ا ب��س�ح، جهة عملكم وطبيعته، 

وجهة حركتكم وطبيعتها. عليكم اأن تعلم�ا يف اأّي خّط تعمل�ن 

.
)102(

وملاذا تعمل�ن«

)99( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه م�س�ؤول ال�سحف، بتاريخ 1375/2/13هـ.�س.

)100( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1360/1/7هـ.�س.

)101( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1375/2/13هـ.�س.

)102( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1360/10/15هـ.�س.
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3. امل�ساركة ال�سيا�سّية:

ال�سيا�سّية.  امل�ساركة  يف  يك�ن  ال�سيا�سّية  للثقافة   
ّ
العملي التجّلي 

والتاأثري  والتخطيط،  للمجتمع،   
ّ
ال�سيا�سي امل�سري  يف  التدّخل 

ال�ساحات،  واحل�س�ر يف  البلد،  ال�سيا�سّية يف  العملّية  اخلاّلق يف 

اأهّم  اإّن  الق�ل  ال�سيا�سّية. ولعّله ميكن  الثقافة  البعد من  ُيظهر هذا 

وقد  النتخابات.  ه�  الناحية  هذه  من  ال�سيا�سّية  للثقافة  م�ؤ�رّس 

حتّدث اآية اهلل اخلامنئي مراًرا عن لزوم بل وج�ب م�ساركة عم�م 

اأفراد ال�سعب يف النتخابات املختلفة، الأعّم من انتخابات جمل�س 

ورئا�سة  والقرى  املدن  �س�رى  وجمال�س   ،
ّ
الإ�سالمي ال�س�رى 

ال�سعب  م�ساركة  يعترب  وه�  القيادة.  خرباء  وجمل�س  اجلمه�رّية 

ودعًما  ال�سعبّية  للقّ�ة  وحت�سيًنا  وزواله،  العدّو  لياأ�س  مدعاًة 

. ويعترب قائد الث�رة الت�سّ�ر القائل 
)103(

ل�ستمرار الث�رة الإ�سالمّية

الإلهّية  احلك�مات  غري  بال�رسورة،  هي  ال�سعبّية  احلك�مات  باأّن 

�سعبّية  اإحدى مظاهر  اأّن  ، ويرى 
)104(

ت�سّ�ًرا خاطًئا والإ�سالمّية، 

يك�ن  اأن  اأي  نف�سها،  ال�سيا�سّية  امل�ساركة  هذه  يف  هي  احلك�مة 

وتعيني   ،
)105(

وت�سكيلها احلك�مة  اإدارة  يف   
ّ
اأ�سا�سي دور  لل�سعب 

للم�ساركة  كتجّلي  النتخابات  ويعّرف  النظام.  وتعيني  احلاكم 

امل�ساركة  ويعترب   ،
)106(

م�سريه حتديد  يف  ال�سعب  وحّريّة  ال�سعبّية 

اعتبار  التال: »عليكم  البيان  �رسعيًّا، وكمثال ن�رسب  فيها واجًبا 

امل�ساركة يف انتخابات جمل�س خرباء القيادة لزًما وواجًبا ك�اجب 

، وعلى جميع اأفراد ال�سعب الذين تت�ّفر فيهم هذه ال�رسوط 
ّ
�رسعي

)103( �سالة عيد الفطر، بتاريخ 1382/9/5هـ.�س.

)104( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1362/4/1هـ.�س.

)105( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1362/5/14هـ.�س.

)106( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1382/11/15هـ.�س.
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.
)107(

امل�ساركة يف النتخابات«

ا: تاأثري ثورة اإيران الإ�سالميّة يف الثقافة ال�سيا�سيّة �ساد�ساً

براأي اآية اهلل اخلامنئي اإّن ث�رة اإيران الإ�سالمّية قد تركت اآثارها الهاّمة يف 

الثقافة ال�سيا�سّية على م�ست�يات ثالث، ن�سري اإليها باخت�سار:

:
ّ
1. امل�ست�ى ال�طني

كان للث�رة الإ�سالمّية تاأثري هاّم على هذا امل�ست�ى، ن�سري اإىل مناذج 

منها:

حتت  جديدة،  مق�لًة  الإ�سالمّية  الث�رة  طرحت  لقد  الأّول: 

عن�ان احلك�مة الإ�سالمّية، التي ل تاأخذ، وخالًفا للثقافة الغربّية، 

 يف اأوروبا من�ذًجا، بل حتّدثت عن نظام 
ّ
النظام الليرباّل الدميقراطي

.
)108(

جديد

ال�ستبداد  وم�اجهة  وال�ستقالل،  للحّريّة،  رّوجت  الثاين: 

وال�ستعمار، واأحيت يف ال�سعب روح املقاومة والعمل من اأجل 

م�ستقبل اأف�سل، والأهّم من ذلك اأّنها لفتت النا�س الذين اأ�سح�ا يف 

.
)109(

 بال قدر وقيمة، اإىل قدرهم
ّ
النظام ال�ستبدادّي ال�ساهن�ساهي

الثالث:خالًفا للثقافة ال�سيا�سّية الطاغ�تّية وال�ستعماريّة للغرب 

التي ت�سعى اإىل جعل ال�سعب الإيرايّن م�ج�ًدا حقرًيا، مطيًعا، تابًعا 

.
)110(

و�سعيًفا، حّ�لته اإىل �سعب عزيز، ث�رّي، م�ستقّل وق�ّي

)107( جريدة كيهان، 1369/7/12هـ.�س.

بتاريخ  اخلميني،  الإمام  مل�ؤمتر  العلمّية  الهيئة  مع  لقائه  يف  اخلامنئي  لالإمام  )108( كالم 

1378/11/4هـ.�س.

)109( كالم لالإمام اخلامنئي يف مقابلة مع �سحيفة يوميوري اليابانّية، بتاريخ 136/11/18هـ.�س.

)110( امل�سدر نف�سه.
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اأحيت  والغربّية،  ال�ستبدادّية  ال�سيا�سّية  للثقافة  خالًفا  الرابع: 

الروحّية  ذلك  من  والأهّم  وثقافتها،  التعب�ّية  الروحّية  وعّززت 

جميع  يف  اجلهاديّة  الثقافة  وكذا  الإيرايّن،  ال�سعب  يف  اجلهاديّة 

والثقافّية  وال�سيا�سّية  القت�سادّية  من  الأعّم  وامليادين  املجالت 

.
)111(

والع�سكرّية والجتماعّية

ال�سلطة،  من  واأقربائهم  امل�س�ؤولني  تنّعم  عار�ست  اخلام�س: 

واملاف�يّة   ،
)112(

احل�ا�سي وتقريب  بال�سلطة،  ال�ستئثار  وواجهت 

ب�سّدة.

:
ّ
2. العامل الإ�سالمي

ميكن الإ�سارة اإىل تاأثري الث�رة الإ�سالمّية يف الثقافة ال�سيا�سّية للعامل 

 .»
ّ
الإ�سالمي العامل  »�سح�ة  يف  جملتها  ومن   ،

)113(

ّ
الإ�سالمي

الإ�سالمّية  الث�رة  اأدبّيات  نفذت  لقد  املعّظم،  الث�رة  قائد  وبتعبري 

والعربّية  امل�سلمة  ال�سع�ب  حلياة  العاّمة  الأج�اء  يف  وثقافتها 

.
)114(

ور�سخت فيها ب�سكٍل تاّم

عالوًة على ذلك، اأحيت الث�رة الإ�سالمّية يف الثقافة ال�سيا�سّية 

 مفاهيم هاّمًة اأمثال مقارعة ال�ستكبار، وم�اجهة 
ّ
للعامل الإ�سالمي

ال�سيا�سّية  التبعّية  ورف�س  الإ�سالم،  على  الكفر  عامل  ت�سّلط 

.
)115(

والقت�ساديّة

3. على امل�ست�ى الدوّل:

)111( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1382/10/14هـ.�س.

)112( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1363/1/10هـ.�س.

)113( كالم لالإمام اخلامنئي يف حرم الإمام الر�سا )ع(، بتاريخ 1380/1/1هـ.�س.

)114( امل�سدر نف�سه.

)115( امل�سدر نف�سه.
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يرى قائد الث�رة اأّن الث�رة ونظام اجلمه�ريّة الإ�سالمّية قد �سّكك 

 ،
)116(

العامل متنّفذي  بني  الرائجة  ال�سيا�سّية  الثقافات  اأن�اع  يف 

احلك�مة  و�سع  اأّن  كما  الثقافات،  لتلك  مغايرة  ثقافة  فثقافتنا 

وال�سلطة ال�سيا�سّية وعالقتها بال�سعب وارتباطها به خمتلفة يف كّل 

من الثقافَتني.

خالًفا للثقافة ال�سيا�سّية الغربّية، تبّنت الث�رة الإ�سالمّية احلماية 

والدفاع عن احلركات امل�ست�سعفة يف العامل يف مقابل امل�ستكربين، 

.
)117(

والنت�سار للمظل�مني

وميكن عّد الت�سكيك يف امل�ؤ�رّسات الثقافّية للغرب على امل�ست�ى 

بالدنيا،  والتعّلق  واملاّديّة،  القّ�ة،  اأ�سالة  جملتها  ومن  الدوّل، 

، والنتهازيّة، واإنكار املعن�ّيات، وف�سل 
)118(

والألعيب ال�سيا�سّية

 ،
)119(

الدين عن ال�سيا�سة، وف�سل الأخالق والعرفان عن ال�سيا�سة

من  ا،  اأي�سً الراأ�سمالّية  الطبقات  ومتايز  والإن�سان�يّة،  والليربالّية، 

جملة تاأثريات الث�رة الإ�سالمّية يف الثقافة ال�سيا�سّية على امل�ست�ى 

الدوّل.

)116( كالم لالإمام اخلامنئي يف خطاب له اأمام م�ّظفي الدولة، بتاريخ 1370/4/10هـ.�س.

)117( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1359/3/2هـ.�س.

)118( كلمة الإمام اخلامنئي يف لقائه مع اأع�ساء احلزب اجلمه�رّي يف جرجان وكنبد واإمام جمعة 

قزوين، بتاريخ 1362/8/5هـ.�س.

بتاريخ  اخلميني،  الإمام  لرحيل  ال�سن�يّة  الذكرى  يف  اخلامنئي  لالإمام  )119( كالم 

1383/3/14هـ.�س.
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مباين فل�سفة الإ�سالم ال�سيا�سيّة يف روؤية

 الإمام القائد اخلامنئي)دام ظّله(

الدكت�ر عبد اهلل حاجي �سادقي

ترجمة ن�ال خليل

متهيد

ل بّد لنا، عندما ندخل يف البحث عن املباين النظريّة والأ�س�ل العتقاديّة 

لل�سيا�سة، من اللتفات اإىل وج�د تالزم وترابط بني امل�سلكّيات والأعمال 

الرتابط  الت�سكيك يف هذا  لذا عند  الروؤى واملعتقدات.  ال�سيا�سّية، وبني 

الفكريّة  والأ�س�ل  املباين  عن  للبحث  معًنى  اأّي  يع�د  ل  والتالزم، 

والعتقادّية لل�سيا�سة.

بع�س الفال�سفة، وتقليًدا منهم لأحد العلماء احل�ّسّيني، ل يعتربون اأّن 

والأيدي�ل�جيا  الك�نّية  الروؤية  بني  العالقة والرتباط  ن�ع من  اأّي  هناك 

ونطاق  دائرة  عّرف�ا  ولذا،  العملّية(.  واحلكمة  النظرّية  احلكمة  )بني 

 
ّ
العقل النظرّي والفل�سفة بنح� م�ستقّل ومنف�سل عن دائرة العقل العملي

وال�سل�ك واأعمال الإن�سان. اإّل اأّن غالبّية علماء الغرب، وكذلك علماء 

وم�سّلًما،  بديهيًّا  اأمًرا  الأمَرين  هذين  بني  الرتباط  اعتربوا  الإ�سالم، 

وكذلك حاكمّية الفكر على العمل ومرجعّيته له وا�ستناد كّل اأيدي�ل�جيا 

مع  وتن�سجم  م�سّلمة  اأم�ر  فهي  معها،  تتنا�سب  ة  خا�سّ ك�نّية  روؤية  اإىل 

خلقة الإن�سان وفطرته.

بكاّفة  الإ�سالمّية،  الثقافة  يف  والعتقاديّة  الفكرّية  املباحث  كاّفة  اإّن 

 ومبانيه )فل�سفة 
ّ
اأبعادها العملّية وال�سل�كّية، ومن جملتها الفكر ال�سيا�سي

والنمط  ال�سيا�سّية  والأعمال  والجّتاهات  بامل�اقف  ترتبط  ال�سيا�سة(، 
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(، ول ميكن الف�سل بينهما، واإّل كان ذلك 
ّ
العاّم للدولة )النظام ال�سيا�سي

. ومن هنا، كان القب�ل بق�سم واإنكار 
ّ
خروًجا عن الفكر والعمل الديني

الق�سم الآخر من الفكر اأو التعاليم الإ�سالمّية ه� اإعرا�س وكفر ب�سم�لّية 

.
)1(

الدين ومتامّيته

اإّن دين الإ�سالم ه� عبارة عن جمم�عة مرتابطة من املعتقدات والأفكار 

والتعاليم و»ما ينبغي« و»ما ل ينبغي«، وهي م�ستقاة، باأ�رسها، من ال�حي 

 فيما يتعّلق بنظرته جتاه العامل والإن�سان وامل�ستقبل. فهدفه يتمّثل يف 
ّ
الإلهي

 واإي�سال ال�ستعدادات والقابلّيات 
ّ
هداية الإن�سان نح� الكمال احلقيقي

العتقاد  اأّن  كما  الفعلّية.  مرحلة  اإىل  وج�ده  بها  يتمّتع  التي  والطاقات 

اإليهما  النا�س  القراآن  دع�ة  على  فيهما  الأمر  يقت�رس  ل  القلبّيان  والإميان 

، من وجهة نظر الإ�سالم، ه� الإميان املقرتن 
ّ
فقط، بل اإّن الإميان احلقيقي

ال�سبب،  ولهذا  الدينّية.  والق�انني  بالأحكام   
ّ
العملي واللتزام  بال�سل�ك 

ذكر يف اآيات عديدة من القراآن اأّن الإميان املقرتن بالعمل ال�سالح ه� الذي 

.
)2(

ي�ؤّدي اإىل  ال�سعادة والفالح

وفقيًها  ومفّكًرا  بالإ�سالم  عارًفا  عالـًما  ب�سفته  اخلامنئي،  اهلل  اآية  اإّن 

بل  العمل،  على  حاكًما  الفكر  يك�ن  اأن  ب�رسورة  يكتفي  ل  حكيًما، 

واآثار  �سل�كّية  باأبعاد  تتمّتع  الك�نّية  والروؤية  النظريّة  املباحث  اأّن  يعترب 

الإ�سالمّية،  الك�نّية  والروؤية  العتقاديّة  الأ�س�ل  اأّن  ويعتقد  عملّية، 

�سل�ك  وت�ّجه  تهدي  واملعتقدات،  الفكر  تنظيم  يف  دورها  اإىل  م�ساًفا 

 بعد 
ّ
اأتباعه واأعمالهم. وقد اعترب اأّن تخّلف وانحطاط املجتمع الإ�سالمي

بالفر�سّيات  الت�حيد  اإىل ح�رس  الر�س�ل �سّلى اهلل عليه واآله يرجع  ع�رس 

)1( �س�رة الن�ساء، الآيات 150 و151 و85.

الن�ساء، الآيات 57  اآل عمران، الآية 75؛ �س�رة  البقرة، الآيات 25 و82 و277؛ �س�رة  )2( �س�رة 

و122 و173؛ �س�رة املائدة، الآيتان 9 و93؛ �س�رة يون�س، الآيتان 4 و9؛ �س�رة هود، الآية 23؛ 

�س�رة الرعد، الآية 29؛ �س�رة اإبراهيم، الآية 23؛ �س�رة الكهف، الآيتان 30 و107؛ �س�رة مرمي، 

الآية 96؛ �س�رة احلج، الآيات 14 و23 و50.
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والنظرّيات واملعتقدات الذهنّية. حيث يق�ل:

انطالًقا من هذه الروؤية ميكننا متاًما معرفة �رّس نف�ذ وانت�سار وعلّ� �ساأن الإ�سالم الأّول، 

وبالتال تخّلف وانحطاط الإ�سالم يف املراحل الالحقة، لقد كان اإ�سالم ع�رس الر�س�ل 

)�س( ي�سع الت�حيد كطريق ومنهاج اأمام خطى النا�س. اأّما اإ�سالم املراحل الالحقة فقد 

طرح الت�حيد كنظريّة يف حمافل البحث واجلدال. هناك كان الكالم عن روؤية جديدة 

عن  البحث  كان  وهنا  احلياة،  يف  وال�سعي  احلركة  لأجل  جديدة  ونظريّة  العامل،  جتاه 

 
ّ
التنميقات الكالمّية يف اأوقات الفراغ والتفنّن. هناك يعترب الت�حيد ه� الهيكل العظمي

 .
)3(

لنظام ال�ج�د، وحم�ر كاّفة العالقات الجتماعّية، القت�سادّية، وال�سيا�سّية

الإ�سالمّية  اجلمه�رّية  نظام  مل�س�ؤول  خطابه  يف  اآخر،  بيان  ويف 

وم�ّظفيها، يق�ل:

هناك وظائف ومهام تقع على عاتقنا بنح� عاّم، �س�اء ك�ننا منّثل الدولة واحلك�مة، اأم 

الفكريّة.  مبانيها  لها  ال�ظائف واملهام  اأّن هذه  اإّل  امل�سلم.  الفرد  حتت عن�ان واجبات 

 واملدر�سة الإ�سالمّية الدينّية، فل� اأردنا اأن نبحث مثاًل 
ّ
ّية الفكر الإ�سالمي وهذه هي خا�سّ

اأّنه هل ينبغي اأن تك�ن هناك حّرّية؟! اأو اأن يك�ن لل�سعب حّق الختيار والنتخاب داخل 

ياأتي على راأ�س هذه الربامج الأ�سا�سّية،   
ّ
فاإّن الّت�سال مبنبع الفكر الإ�سالمي املجتمع؟! 

اأي بالروؤية الت�حيدّية الإ�سالمّية، واأن يك�ن ال�ستنباط والفهم من الإ�سالم، الذي ميّثل 

اإمياننا، اعتقادنا، وديننا. ووفًقا لهذا ال�ستنباط والفهم، نحّدد وظائفنا ومهامنا، ونعمل 

وفًقا لها.

نبداأ من هناك،  اأن  باخت�سار واإيجاز علينا  الفكرّية؟! نق�ل  املباين  اأّما ما هي تلك 

عامل  عن  الكائنات،  عن  الإ�سالمّية  والروؤية  الأ�سلّية  اخلط�ط  ونفهم  ن�ستنبط  اأن  يعني 

.
)4(

الإن�سان

الإ�سالمّية  ال�سيا�سة  القائد اخلامنئي ح�ل  اآية اهلل  ولأجل معرفة روؤية 

واحلك�مة الدينّية، ل بّد قبل اأّي �سيء العتناء والتاأّمل باملباين والأ�س�ل 

التاأ�سي�سّية لل�سيا�سة واحلك�مة انطالًقا من روؤية �سماحته. فاملباين والأ�س�ل 

التي قد بنى �سماحته اجّتاهاته وم�اقفه عليها هي يف ال�اقع نف�س الأ�س�ل 

1356هـ.�س.(،  اإ�سالمي،  )فرهنك  التوحيديّة(  )الروؤية  توحيدي  ديدكاه  اخلامنئي،   
ّ
علي )3( ال�سّيد 

ال�سفحة 70.

)4( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1379/9/12هـ.�س.



44

 
ّ
والروؤية الك�نّية التي جعلها الإ�سالم البنى التحتّية ومباين نظامه ال�سيا�سي

لتمايز  وجه  اأهّم  هي  التي  التاأ�سي�سّية  واملباين  الأ�س�ل  اأنظمته؛  و�سائر 

ًة العلمانّية. وتهدف  ال�سيا�سة الإ�سالمّية عن ال�سيا�سات الأخرى وخا�سّ

مباين  تبنّي  اأن  اإىل  ومعل�ماته،  الكاتب  اّطالع  قدر  على  املقالة،  هذه 

ال�سيا�سة الإ�سالمّية واأ�س�لها من وجهة نظر اآية اهلل اخلامنئي.

الأ�سل الأّول: جامعيّة الدين

تعاليم  اإىل  ي�ستند   
ّ
�سيا�سي ونظام  فل�سفة  اأّية  عر�س  يف  خط�ة  اأّول  اإّن 

ومعارف دينّية هي اأن نثبت ونقبل باأّن ال�سيا�سة والدولة �ستك�ن �سمن 

دائرة ونطاق الدين. اإّن اأّول واأهّم م�ساألة واأ�سّدها ح�سا�سّيًة لدى املتدّينني 

يف م�اجهتهم للثقافات وال�سيا�سات الأخرى، التي قد �سّيدت على اأ�س�س 

علمانّية، ه� البحث عن نطاق الدين وارتباط ال�سيا�سة بالدين.

ولقد واجه العلماء احلكماء والذاّبني عن الإ�سالم الأ�سيل، عند بحثهم 

مناف�سَتني  ونظرّيَتني  منحرَفني  تّياَرين  والدين،  ال�سيا�سة  بني  العالقة  عن 

ومتناق�سَتني: الرجعّي�ن والعلمانّي�ن.

الرجعيّون ومنا�رصوا ت�ساّد الدين مع ال�سيا�سة

يعترب البع�س، من الذين هم بالظاهر متديّن�ن وينح�ن منحى القدا�سة، اأّن 

لزم التدّين والتعّبد باأحكام ال�سماء الإعرا�س عن ال�سيا�سة، وعدم التدّخل 

والالعبني  اجل�ر  حّكام  اأعمال  طبيعة  اإىل  وباللتفات  الدنيا.  ب�س�ؤون 

ال�سيا�سّيني، يعتربون اأّي ن�ع من التدّخل يف ال�سيا�سة واحلك�مة م�ستلزًما 

واجل�ر،  والظلم،  واملكر،  والحتيال،  واخلداع،  الكذب،  ملمار�سة 

والعتداء على حق�ق الآخرين، وكّلها اأم�ر تنايف مرتكزات الدين، ول 

ميكن اجلمع بني الدين وال�سيا�سة. ويعتربون، نظريًّا وعمليًّا، اأّي ن�ع من 

بتعاليم  والتقّيد  الإميان  واأّن  الدين،  ال�سيا�سة خروًجا عن  باأم�ر  التدّخل 
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الدين ي�ستلزمان عدم التدّخل يف ال�سيا�سة. فمن وجهة نظرهم، ولأجل 

حفظ الدين وال�رسيعة الإ�سالمّية، ينبغي اأن مُينع النا�س من التدّخل واّتخاذ 

اعتقاداتهم  تت�رّسر  اأن  خمافة  وال�سيا�سّية،  الدني�ّية  ال�س�ؤون  يف  امل�اقف 

وعباداتهم.

عن  تف�سريّية  روؤية  اأ�س�اأ  واملتخّلف   
ّ
الرجعي الفكر  هذا  اأظهر  ولقد 

من  واأ�سقطه  الدين،  حقيقة  وحّرف  انحراف،  اأكرب  واأحدث  الإ�سالم، 

حركته اخلاّلقة الإبداعّية والإ�سالحّية حلياة الب�رس، وجعل الإميان والتديّن 

حمدوًدا ومنح�رًسا ب�سل�سلة من الأم�ر العباديّة والفرديّة واملعتقدات الدينّية 

الذهنّية املح�سة. ولهذا، كانت هذه الروؤية دوًما م�رد تاأييد ودعم احلّكام 

الظاملني وامل�ستعمرين الطاحمني وراء الهيمنة وال�سلطة، لأّن هذا الن�ع من 

اأف�سل  لهم  ي�ّفر  بل  التهديد،  اأو  اخلطر  ن�ع من  اأّي  لهم  ميّثل  التديّن ل 

فر�سة ل�ستمرار �سلطتهم وحك�متهم.

م�اجهة  يف  دوًما  ا�سطّفت  التي  اجلماعات  اإحدى  هم  الرجعّي�ن 

ال�سح�ات والنه�سات الإ�سالمّية، ومن جملتها الث�رة الإ�سالمّية وث�رة 

اأّنهم  وبت�س�ير  الدين،  وبا�ستخدام  جهدوا،  وقد  )ره(،  اخلميني  الإمام 

ي�سع�ن لن�رسة الإ�سالم، يف حتريف معارف الدين، وقد واجههم الإمام 

اخلميني ب�سّدة وكذلك تالمذته. الإمام اخلميني العظيم، ويف فرتة نفيه، 

الدين  وحقيقة  الأ�سيل  الإ�سالم  معامل  لتبيني  الفر�سة  له  حانت  وحينما 

، يق�ل باأ�ًسى:
ّ
الإلهي

اجلامعات  يف  املت�اجدون  والعمالء  العلمّية،  احل�زات  يف  ُيَعّدون  الذين  املبّلغني  اإّن 

وامل�ؤ�ّس�سات الإعالمّية احلك�مّية، اأو اجلمعّيات واملنتديات التبليغّية، وامل�ست�رسقني الذين 

حتريف  على  وعمل�ا  بيد  يًدا  تعاون�ا  جميهم  ال�ستعمارّية،  احلك�مات  خدمة  يف  هم 

على  وتعّرف�ا  در�س�ا  الذين  والأ�سخا�س  النا�س  من  الكثري  اأّن  بنح�  الإ�سالم،  حقائق 

الإ�سالم قد �سّل�ا وابتل�ا بالكثري من ال�سبهات. الإ�سالم ه� دين الأفراد املجاهدين الذين 

يقتف�ن اأثر احلّق والعدالة، ودين الأفراد  الذين يريدون ال�ستقالل واحلّريّة. ه� مدر�سة 

املنا�سلني واملكافحني لال�ستعمار، ولكّن اأولئك قد عّرف�ا ويعّرف�ن الإ�سالم بنح� اآخر. 

قد ُغر�س ت�سّ�ر غري �سحيح يف اأذهان العاّمة، وال�س�رة الناق�سة التي تعر�س يف احل�زات 
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ّية الإ�سالم الث�رّية واحلياتّية من الإ�سالم، ولكي ل  العلمّية، هي لأجل اأن ي�سلب�ا خا�سّ

.
)5(

يف�سح�ا املجال اأمام امل�سلمني لأن ي�سع�ا ويتحّرك�ا وينه�س�ا

كما كان هذا الجّتاه م�رد نقد بعد انت�سار الث�رة:

اأّننا  اإىل حّد  تاّم،  ال�سيا�سة، هي م�ساألة طرح�ها بخداع ونفاق  الدين عن  م�ساألة ف�سل 

لعن و�ستم  تفيد معنى  اأخذت   
ّ
ال�سيا�سي الدين  اأّن كلمة رجل  ا�ستبهنا، وحّتى  قد  نحن 

الدين  اأّن  باأنف�سنا، من  يف حميطنا. فبعد عملّيات احلقن والت�سليل، نحن �سّدقنا بذلك 

العبادة، واأن يك�ن  اإىل حمراب  اأن يذهب  الدين عليه  ال�سيا�سة، واأّن رجل  منف�سل عن 

.
)6(

امللك وال�سلطان من�سغاًل بالختال�س والنهب

ا يق�ل: اخَلَلف ال�سالح لالإمام اخلميني وتلميذه اآية اهلل اخلامنئي اأي�سً

األي�س الإ�سالم وتعاليمه الن�رانّية جاء لأجل اإدارة وهداية احلياة املاّدّية واملعن�يّة للب�رس؟! 

األي�س الدين يف الإ�سالم ممتزًجا بال�سيا�سة؟! هذه من جملة املحن الكربى لعامل الإ�سالم، 

بها و�سيق اأفقها و�سعيها وراء الدنيا، دوًما يف خدمة  بحيث ُجعل حتّجر جماعة وتع�سّ

اأغرا�س وح�سابات خبيثة جلماعة اأخرى، والأقالم واخلطابات التي ينبغي اأن ت�ّظف يف 

الأعداء احلذقني واملتاآمرين  يد  اأدوات يف  تبنّي حقائقه، �سارت  الإ�سالم وجلهة  خدمة 

اهلل  )ر�س�ان  الراحل  الإمام  ب�ساأنها  حتّدث  التي  ذاتها  هي  امل�سيبة  هذه  الإ�سالم.  على 

.
)7(

عليه( ملّرات عّدة مبرارة وتاأّوه

مّت  الذي  الإ�سالم  من  والر�سا  بالأمن  الأعداء  �سع�ر  اإىل  وباللتفات 

تبليغه ب�ا�سطة الرجعّيني، يق�ل �سماحته:

التي  ال�سن�ات  ا خالل  واأي�سً الن�سال  فرتة  التي ط�ال  املغزى  احل�ادث ذات  من جملة 

احل�ادث  على  لهم  اّطالع  ل  والذين  الرجعّيني  العلماء  اأّن  هي  الث�رة،  انت�سار  تلت 

اجلارية يف البالد، والبعيدين عن الأحداث ال�سيا�سّية، مل يك�ن�ا ول� ملّرة يف معر�س هج�م 

الأعداء، بل هم دوًما م�رد مدح ومتجيد. وحّتى اأّن الغتيالت اجل�سديّة والهجمات 

الإعالمّية، وحّتى نه�سة الرجعّية من قبل املتظاهرين بالفكر وعمالء الأجانب، قد كانت 

 
ّ
ال�سيا�سي فكرهم  بلحاظ  ملع�ا  الذين  الدينّية،  العل�م  وطلبة  العلماء  �سّد  م�ّجهًة  فقط 

وروؤيتهم التجديديّة يف �ساحة العلم والعمل، وقد ا�ستهروا ك�نهم طبقًة متقّدمًة ومرتّقيًة 

)5( الإمام اخلميني، احلكومة الإ�سالميّة )قم: اآزادي(، ال�سفحة 8.

)6( الإمام اخلميني، �سحيفة نور )مركز مدارك فرهنكي انقالب ا�سالمي(، اجلزء 7، ال�سفحتان 149 

و150.

)7( حديث وليت )�سازمان تبليغات اإ�سالمي، 1376هـ.�س.(، اجلزء 7، ال�سفحتان 149 و150.
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.
)8(

ة ومتب�رسّ

يق�ل الإمام اخلامنئي يف تعريف الإ�سالم الأ�سيل:

اأبي جهل، واإذا كان الإ�سالم من  اأمثال  الإ�سالم الأ�سيل ه� الإ�سالم الذي يخاف منه 

الن�ع الذي ل يخاف منه اأمثال اأبي جهل واأبي �سفيان، ول يكّن�ن له العداء، فال بّد اأن 

الطبقات  فيه  تن�سده ول ترغب  الذي ل  الإ�سالم  ا ذلك  واأي�سً اإ�سالًما!  ن�سّك يف ك�نه 

امل�ست�سعفة واملحرومة لي�س باإ�سالم! اإّن الإ�سالم الذي ل ميكنه اأن يحيي الآمال النائمة 

عليكم  بالدنا(،  م�ست�ى  على  فقط  )لي�س  العامل  م�ست�ى  اإىل  املظل�مة  الطبقات  ويرفع 

 .
)9(

ال�سّك يف ك�نه دين الإ�سالم

املتنّورون العلمانيّون

ال�سيا�سة،  الدين عن  اقتفت، ول زالت، مق�لة ف�سل  اأخرى قد  جماعة 

ملا  وا�ستن�ساًخا  الغرب  بثقافة  منهم  وتاأّثًرا  فُهم،  اآخر.  منظار  من  لكن 

جرى ما بعد ع�رس النه�سة، يف طبيعة العالقة ما بني امل�سيحّية وال�سيا�سة 

والعلم يف الغرب، اعتقدوا بهذا ول يزال�ن. فبالرغم من اأّنهم ل يرون 

فيما  وارتباًطا  تالزًما  يرون  ل  اأّنهم  اإّل  وال�سيا�سة،  الدين  بني  ت�ساّد  اأّي 

الآخر، ميكنهما  نطاق وجمال  يتدّخل يف  منهما ل  كّل  دام  بينهما، وما 

اأن يك�نا مبحاذاة بع�سهما البع�س وي�ستمّران. فاملتنّ�رون الذين يعتقدون 

 يقف�ن يف اجلهة 
ّ
بالعلمانّية، رغم اأّنهم من الناحية الفكرّية واللتزام الديني

اأّنهم يف م�ساألة ف�سل الدين  اإّل  املقابلة للرجعّيني واملتظاهرين بالقدا�سة، 

عن ال�سيا�سة ي�سرتك�ن يف الراأي ذاته مع الرجعّيني، ويختلف�ن يف اأّنهم 

نطاقهما  يبقى  ولكن  وال�سيا�سة،  الدين  بني  اجلمع  املمكن  من  يعتربون 

منف�ساًل ومتمايًزا.

باإدارة  يتعّلق  فيما  ًة  خا�سّ  – الإن�سان  حياة  تدبري  مبعنى  العلمانّية  اإّن 

)8( امل�سدر نف�سه، اجلزء 4، ال�سفحة 269.

)9( حديث وليت، م�سدر �سابق، اجلزء 4، ال�سفحة 249.
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�س�ؤون احلك�مة وال�سيا�سة – مبعزل عن تدّخل الدين، جاءت كرّدة فعل 

ال��سطى،  القرون  مراحل  يف  للكني�سة   
ّ
والعملي الفكرّي  النتاج  على 

ونتيجة الت�ساّد بني علماء الدين واملّدعني امل�سيحّيني مع العلم واحلداثة. 

وقد اُعتربت عن�اًنا لالإجناز الكبري لنه�سة ع�رس النه�سة، وال�لدة الثانية 

، قب�ل العديد من 
ّ
للغرب. وقد حازت، خالل عملّية التكامل التدريجي

ت�سل  اأن  الدين، وا�ستطاعت  اإىل  الدعاة  بع�س  العلماء واملتنّ�رين وحّتى 

يف اأكرث البالد اإىل ال�سلطة املطلقة. ولي�س بعيًدا عن ال�اقع اإن قلنا اأّنه قبل 

الدين يف احلكم  تدّخل  العلمانّية وعدم  الإ�سالمّية كانت  الث�رة  انت�سار 

الأ�سا�س  البنية  ت�سّكل  وكانت  احلاكم،  الفكر  هي  احلك�مات  واإدارة 

الث�رة  نتاجات  اأعظم  واإحدى  ال�سيا�سّية.  والأنظمة  احلك�مات  لكاّفة 

 كان حتّدي العلمانّية يف كاّفة 
ّ
الإ�سالمّية يف اإيران وت�سّكل النظام الديني

اأرعب  الذي  اإيران. هذا الإجناز  العامل، واأف�لها والإطاحة بها يف  بقاع 

 بل حّكام اجل�ر وعمالءهم امل�ستبّدين.
ّ
ال�ستكبار العاملي

 – الظاهر  – بح�سب  الغرب ه�  العلمانّية يف  اأّن ت�سّكل  بالرغم من 

منا�رسيها  بزعم  وهي  للكني�سة،  ال�سلبّية  للم�اقف  طبيعّية  عملّية  نتيجة 

متتلك مرّبراتها املنطقّية والعلمّية، اإّل اأّن طرحها يف البالد الإ�سالمّية وبني 

لالبتعاد  وي�ؤّدي  انحراًفا  ي�سّكل  ًة،  خا�سّ ال�سيعّية  امل�سلمة،  ال�سع�ب 

عن حقيقة دين الإ�سالم. الإ�سالم الذي يعترب العلم والتعّقل من امتيازات 

للنا�س كاّفة، ول يتحّدد  الإن�سان، وه� من الف�سائل املكت�سبة وتكليف 

بحدود الزمان واملكان. كما اأّنه ل يرى يف تقّدم العل�م و�سريورة الب�رس 

علماء مبثابة تهديد للدين، بل اإّن اأ�سا�س وبنيان كاّفة معارفه وتعاليمه ت�ستند 

اإىل العلم والتعّقل. ول ميكن اأن تك�ن تعاليمه واأحكامه غري علمّية اأو غري 

عقالئّية، واأين ه� هذا الإ�سالم، واأين هي امل�سيحّية والكني�سة عدّوة العلم 

والتعّقل؟!

والدين،  العلم  بني  التنايف  يرى  الذي  الجّتاه  الغرب  قام يف  وعندما 



49

تعاليم  مع  ت�ساّد  يف  الإن�سان  �سخ�سّية  وتقدير  واحلّرّية  املدنّية  وجعلت 

احلّل،  هذا  باجّتاه  امل�سلم�ن  املتنّ�رون  ان�ساق  ال��سطى،  القرون  كني�سة 

فق�ّسم�ا حياة الإن�سان اإىل ق�سَمني، ق�سم دني�ّي وق�سم اأخروّي، وبتعبري 

اآخر؛ ما يتعّلق بالطبيعة، وما وراء الطبيعة. وقد جعل�ا الدنيا والطبيعة يف 

دائرة نطاق العلم، اأّما تنظيم الآخرة وما وراء الطبيعة ف�سمن نطاق الدين، 

وهكذا جمع�ا بني العلم والدين مًعا، اإّل اأّن كالًّ منهما يعمل يف اإطاره 

تقابل  ي�جد هكذا  ل  الإ�سالم  لكن يف  العلمانّية.  معنى  اخلا�ّس. وهذا 

الإلهّية  الإن�سان  �سخ�سّية  ا  واأي�سً العلم  اأهّمّية  الإ�سالم  بنّي  وقد  وت�ساد. 

واحلّريّة والتعّقل وحاكمّيته على عامل اخللقة. وتفّ�ق بكثري على النزعة 

الإن�سانّية والليربالّية يف مقاربتهما حلقيقة الإن�سان. لذا، ل ت�جد اإمكانّية 

وفر�سة للتاأثري بني اأتباع هكذا دين علمايّن، اإّل اأن يحّرف�ا الإ�سالم كما 

امل�سيحّية، ويق�م�ا باإبعاد النا�س عن حقيقة املعارف القراآنّية، ومع حفظ 

�سبياًل  كان  وهذا  واخلاّلقة،  الإبداعّية  حركته  منه  ي�سلب�ن  الظ�اهر، 

واملتنّ�رون  الإ�سالمّية.  البلدان  الأ�سيل يف  الإ�سالم  اأعداء  انتهجه  فّعاًل 

الق�ى  دور  لعب�ا  الإ�سالم  بحقيقة  واجلاهل�ن  الغرب  ببهارج  املتاأّثرون 

اأنف�سهم  وبيعهم  لذواتهم،  بخ�سارتهم  منهم،  والبع�س  للعدّو،  املتقّدمة 

يف  العلمانّية  وتغلغل  لنف�ذ  واملجال  الأر�سّية  مّهدوا  ال�ستكبار،  لق�ى 

البلدان الإ�سالمّية وجامعات امل�سلمني، ووّفق�ا اإىل حّد كبري. وحتًما، ل 

الأمرا�س  هذه  نتيجة  ولد  الذي  التّيار  من  اآخر  اأمًرا  نت�ّقع  اأن  ينبغي 

ل عن كيفّية قيام  والإ�سكالّيات وال�سبهات. ولآية اهلل اخلامنئي حتليل مف�سّ

تّيار املتنّ�رين يف اإيران، ن�سري اإىل اأهّم نقاطه:

ا يف اإيران. لأّن اأمثال ه�ؤلء الذين  لقد قلت مراًرا وتكراًرا اإّن التنّ�ر الفكرّي ولد مري�سً

هم متنّ�رون من بدايات تاريخنا، هم ب�رس غري �س�ّيني ]...[ املريزا ملكم خان ارمني، 

ا يف  املريزا فتحعلي اآخ�ند زاده، احلاج �سياح حماّلتي، وطبقات املتنّ�رين الالحقة اأي�سً

اإيران، مل تكن طبقات مطمئنة، كانت اأغلبها من الأمراء والأ�رساف والأعيان. وما ه� 

اأحمد يذكر يف  اآل  اأحمد.  اآل  اأنقل هذا لكم عن ل�سان  هذا املر�س، واأين كان يربز؟! 

يعني  والدين،  املذهب  خمالفة  اأّوًل:  الثالث:  اخل�س��سّيات  هذه  املتنّ�ر  ممّيزات  حتديد 
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ينبغي للمتنّ�ر لزوًما اأن يخالف الدين. ثانًيا: الجنذاب وامليل نح� ال�سنن الغربّية واأوروبا 

الرجعّية وهكذا اأ�سياء. ثالًثا: الدرا�سة. بعدها يق�ل اإّن هذه اخل�سائ�س الثالث هي مبثابة 

اخل�سائ�س العاّمة للتنّ�ر الفكرّي. يف احلقيقة من ال�ا�سح وج�د خ�س��سّيَتني اأخريَتني 

عبارة عن عدم  اخل�س��سّيَتني  هاتني  اإحدى  املتنّ�ر،  ل�سان  اأو  العلماء  ل�سان  بّينت على 

العتناء بال�سنن ال�طنّية والثقافة الق�مّية، والأخرى العتقاد بالروؤية الك�نّية العلمّية.

ويف تتّمة البحث ذاته، ويف معر�س الإجابة عن ال�س�ؤال التال: ملاذا 

ي�رّس املتنّ�ر على عدم العناية والهتمام بتقاليده ال�طنّية، ما ه� ال�سبب يف 

ذلك؟!، فيجيب �سماحته:

 Intellectual الفكرّي  التنّ�ر  مق�لة  فيها  ظهرت  التي  الفرتة  تلك  يف  اأّنه  و�سببه 

فرن�سا  �سع�ب  فيها  خرجت  مرحلة  كانت  فرن�سا،  يف  مّرة  لأّول   enlightenment
واأوروبا لتّ�ها من القرون ال��سطى. وكانت مدر�سة الكني�سة القامتة والقا�سية واخلرافّية 

ويقا�سي  ويحاكم  العامل،  يقتل  الذي  فالدين  ونبذها،  جانًبا  امل�سيحّية  طرح  يف  �سبًبا 

اأن   
ّ
البديهي من   ،

ّ
العلمي الكتاب  على  ويق�سي  ويفنيه،  وينفيه  واملخرتع،  املكت�سف 

تظهر جمم�عة من الب�رس العقالء، وترمي جانًبا ذلك الدين الذي يتمّتع بهذه اخل�سائ�س، 

واململ�ء باخلرافات والعبارات التي ل يقبل بها اأّي اإن�سان يقّدر ويثّمن العقل، واأن تّتجه 

 اأّنه كانت طبيعة اأعمال ه�ؤلء ارتداًدا على ذلك الدين. 
ّ
نح� اأفكار جديدة. من البديهي

يف تلك احلقبة، املتنّ�رون الإيرانّي�ن املقّلدون يف العهد القاجاري، الذين اأدخل�ا لأّول 

مّرة مق�لة التنّ�ر الفكرّي Intellectual enlightenment اإىل البالد، واأطلق�ا عليها ا�سم 

ذاتها  – باخل�سائ�س  الفكرّي  التنّ�ر  اإىل  بّدل�ها  بعد  الفكر(، وفيما  )منّ�ر  الفكر  تنّ�ر 

املخالفة ملذهبها – جعل�ها يف مقابل الإ�سالم؛ الإ�سالم الذي يتمّتع باأكرث الأفكار منطقّيًة 

الأخالقّيات  واأكرث  واإحكاًما،  قّ�ًة  ال�ستدللت  واأ�سّد  املعارف،  واأن�سع  وعقالئّيًة، 

اإيران نف�س العمل والفعل الذي  �سفافّيًة. الإ�سالم الذي كان ينجز يف ذلك ال�قت يف 

اأراد املتنّ�رون الغربّي�ن اأن ينجزوه يف الغرب. بناًء عليه، من اإحدى خ�سائ�س التنّ�ر اأّنه 

.
)10(

يعادي ويخالف الإ�سالم

التنّ�ر امل�ستلهم من الغرب، ل يطيق تدّخل وح�س�ر الدين يف كاّفة جمالت احلياة 

بالأخ�ّس يف ال�سيا�سة واإدارة املجتمع على نطاق وا�سع، وبناًء عليه، من وجهة نظرهم، 

اإىل  والع�دة  الرجعّية  مبعنى  الإ�سالمّية،  مباهّيته   
ّ
ال�سيا�سي والنظام  الدينّية  احلك�مة  تعترب 

القرون ال��سطى، دون اأن يعتربوا اأّنه هناك متايز واختالف بني الإ�سالم و�سائر الأديان.

ا ه� كالرجعّية والتحّجر، كان حمّل انتقاد واعرتا�س �سديَدين  التفّكر العلمايّن اأي�سً

)10( كالم لالإمام اخلامنئي مع طاّلب جامعة طهران، بتاريخ 77/2/22هـ.�س.
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ا، ثبت بطالن وعدم  وحا�سَمني من قبل العلماء العارفني بالإ�سالم والفطنني، وعمليًّا اأي�سً

�سّحة العلمانّية، بعد ت�سّكل الث�رة مباهّيتها الدينّية وت�سّكل النظام مببانيه الدينّية و�سم�ده 

اأمام كاّفة امل�ؤامرات العاملّية.

تالزم الإ�سالم وال�سيا�سة

ويف مقابل هذين الجّتاَهني الفكريَّني يربز الإ�سالم، هذه املدر�سة الباعثة 

اأّنها  تّدعي  والتي  والأخروّية،  الدني�ّية  لل�سعادة  وال�سامنة  الهداية  على 

الفرديّة  احتياجاته  وجميع  الإن�سان،  حياة  جمالت  كاّفة  وت�سمل  حتيط 

 على نطاق وا�سع، 
ّ
والجتماعّية. ومن هنا، فاإّن اإدارة املجتمع الإ�سالمي

 – الإ�سالمّية  لالأّمة  الت�ّجهات  كاّفة  يحّدد  الذي   –  
ّ
ال�سيا�سي والنظام 

امل�ؤ�ّس�سات  كاّفة  وتنظيم  العاّمة  الهداية  عملّية  يف  دور  باأكرب  ي�ساهمان 

الجتماعّية. فالإ�سالم يعتني ويهتّم باحلك�مة، والقيادة، واإدارة املجتمع 

 اأكرث من �سائر الأق�سام الأخرى. وبعبارة اأخرى؛ يعترب الإ�سالم 
ّ
الإ�سالمي

العاّمة التي قد تكّفل بها  اأّن لل�سيا�سة �سهًما عظيًما وم�سرييًّا يف الهداية 

القائد  وال�سّيد  الإمام اخلميني )ر�س(  �سّيما  الإ�سالم، ل  الدين. وعلماء 

اخلامنئي )دام ظّله(، ي�ؤّكدان وي�رّسان كثرًيا على ح�س�ر وتدّخل الدين 

يف ال�سيا�سة، ويثبت�ن ذلك م�ستلهمني من اآيات القراآن وال�سّنة وال�سرية، 

هذين  نظر  وجهة  ومن  الدين.  حاكمّية  والأ�سا�س  الأّول  املبنى  اأّن  كما 

ا�ستفادت وانُتزعت  اإذا ما  اإّنه  العظيَمني املدافَعني عن الإ�سالم الأ�سيل، 

ال�سيا�سة من منت الدين، فهي �ستتمّتع بالقدا�سة، وتاأخذ طابع اأهّم عامل 

هداية لالأّمة الإ�سالمّية.

عالج اآية اهلل اخلامنئي ملّرات عّدة م�ساألة الف�سل بني ال�سيا�سة والدين، 

ون�سري اإىل مناذج منها. فه� يف اأّول خطاب اأثناء فرتة قيادته، ويف بيان له 

، يق�ل:
ّ
اإىل حّجاج بيت اهلل احلرام والعامل الإ�سالمي

املاّدّية عن  واحلياة  الآخرة،  الدنيا عن  ف�سل  احلاّل  الع�رس  ال�رسك يف  مظاهر  اأعظم  من 

من  الي�م،  للم�سلمني  ينبغي  الذي  ال�رسك  عني  ه�  هذا  ال�سيا�سة.  عن  والدين  العبادة، 
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خالل اإعالن الرباءة، اأن يطّهروا ثيابهم واإ�سالمهم منه، يف حني يعترب القراآن اإقامة الق�سط 

ه� الهدف من اإر�سال الر�سل: {لََقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِالَْبيِّناِت َوَأنَْزلْنا َمَعُهُم الِْكتاَب َواْلِيزاَن لَِيُقوَم النَّاُس 

 .
ِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمناِفُع لِلنَّاِس َولَِيْعَلَم اللُّه َمْن يَْنُصُرُه َوُرُسَلُه بِالَْغْيِب إِنَّ اللَّه َقِويٌّ َعِزيٌز})))) بِالِْقْسِط َوَأنَْزلَْنا اْلَ

َألَّ  َعلى   َقْوٍم  َشَنآُن  يَْجِرَمنَُّكْم  َول  بِالِْقْسِط  ُشَهداَء  للِّه  اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوا  آَمُنوا  َِّذيَن  ال َُّها  َأي {يا  اأّما يف خطابه 

، يكّلف جميع امل�ؤمنني باأن 
َتْعَمُلوَن})1)) لِلتَّْقوى  َواتَُّقوا اللَّه إِنَّ اللَّه َخِبيٌر ِبا  َأْقَرُب  َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو 

ي�سع�ا لأجل اإقامة الق�سط. بينما متنع الآيات القراآنّية الكرمية التالية الرك�ن اإىل الظاملني 

 .
ُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اللِّه ِمْن َأْولِياَء ُثمَّ ل ُتْنَصُرون})1)) َِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ واتباعهم، {َول َتْرَكُنوا إلى ال

َِّذيَن  ال إلى  َتَر  {َألَْم  وتق�ل:  لالإميان،  منافًيا  الطاغ�ت  لظلم  واخل�س�ع  ال�ست�سالم  ويعترب 

اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن يَْكُفُروا بِِه  َُّهْم آَمُنوا ِبا ُأنِْزَل إِلَْيَك َوما ُأنِْزَل ِمْن َقْبلَِك ُيِريُدوَن َأْن يََتحاَكُموا إلى الطَّ يَْزُعُموَن َأن
، وجتعل الكفر بالطاغ�ت مبحاذاة الإميان باهلل {ل 

ْيطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالًل َبِعيًدا})1)) َوُيِريُد الشَّ
اُغوِت َوُيْؤِمْن بِاللِّه َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثْقى  ل انِْفصاَم  ْشُد ِمَن الَْغيِّ َفَمْن يَْكُفْر بِالطَّ َ الرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ إِْكراَه ِفي الدِّ
يعني  كان  الت�حيد،  لالإ�سالم وه�  الأّول  ال�سعار  اأّن  . ويف حني 

َعلِيم})1)) َسِميٌع  َواللُّه  لَها 
اإزالة والق�ساء على كاّفة الق�ى املاّديّة وال�سيا�سّية وكاّفة الأ�سنام اجلامدة الفاقدة للروح، 

واحلّية املتمّتعة بالروح، ويف حني اأّن اأّول اإجراء اأقدم عليه الر�س�ل )�س(، بعد الهجرة، 

كان ت�سكيل احلك�مة واإدارة املجتمع �سيا�سيًّا، ومع ت�ّفر الأدلّة وال�س�اهد الكثرية التي 

ت�سري وحتكم بارتباط الدين بال�سيا�سة، يظهر جمّدًدا اأ�سخا�س ويق�ل�ن اإّن الدين منف�سل 

ا اأ�سخا�س يقبل�ن منهم هذا الكالم املخالف لالإ�سالم. عن ال�سيا�سة، ويظهر اأي�سً

ال�سيا�سّي�ن الذين يتكّلم�ن دوًما عن ف�سل الدين عن ال�سيا�سة، والأ�سخا�س املّدعني 

للتديّن، الذين ي�سارع�ن مل�ساعدتهم، ويكّررون الكالم ذاته، هل فكروا يف اآيات القراآن 

ينف�سل  اأن  للدين  ميكن  كان  اإذا  باأّنه  فّكروا  هل  ال�رسيعة؟!  واأحكام  الإ�سالم  وتاريخ 

احلرب  احلياة،  تنظيم  القان�ن،  احلك�مة،  ال�سيا�سّية،  الأم�ر  كاّفة  فلماذا  ال�سيا�سة،  عن 

ترتبط  وكّلها  وجميعها  الأخرى،  ال�سيا�سة  ومظاهر  وال�سديق،  العدّو  حتديد  وال�سلم، 

ال�سيا�سة،  عن  الدين  لف�سل  ال�س�ؤم  نغمة  اأّن   
ّ
البديهي من  اهلل؟!  واأوؤلياء  اهلل  وبدين  باهلل 

 واحلا�رس يف منت 
ّ
هي �سنيعة الأعداء القذرين، الذين تلّق�ا ال�سفعات من الإ�سالم احلي

واأن  الدين،  ح�س�ر  من  احلياة  �ساحة  يفّرغ�ا  اأن  اأرادوا  واحليلة  اخلدعة  وبهذه  احلياة، 

مي�سك�ا باأنف�سهم بزمام اأم�ر النا�س الدني�يّة، وبال ريب يت�سّلط�ن على م�سري الب�رس. اأّما 

الدين، يكّررون  الدين وبلبا�س علماء  با�سم  ا  اأ�سخا�سً اأّن  الأ�سف واملرارة  الباعث على 

ا الكالم ذاته، وي�سع�ن ويعمل�ن للرتويج له. اأي�سً

)11( �س�رة احلديد، الآية 25.

)12( �س�رة الن�ساء، الآية 135.

)13( �س�رة هود، الآية 113.

)14( �س�رة الن�ساء، الآية 60.

)15( �س�رة البقرة، الآية 256.
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اأن  يبنّي  اهلل،  والفاين يف  اهلل  اإىل  الداعي  الإن�سان  الفقيد، ذلك  اإمامنا  يبنّي  هنا  من 

. الإ�سالم املحّمدّي 
ّ
الإ�سالم ينق�سم اإىل الإ�سالم املحّمدّي الأ�سيل، والإ�سالم الأمريكي

الأ�سيل ه� اإ�سالم العدل والق�سط، ه� اإ�سالم العّزة، اإ�سالم الدفاع عن امل�ست�سعفني واحلفاة 

واملحرومني، الدفاع عن حق�ق املظل�مني وامل�ست�سعفني، اإ�سالم جماهدة الأعداء، وعدم 

مهادنة املت�سّلطني والظاملني ومثريي الفنت وال�سغب، اإ�سالم الأخالق والف�سيلة واملعن�يّات.

الق�ى  منافع  خدمة  يف  وه�  الإ�سالم،  با�سم  اآخر  �سيء  ه�   
ّ
الأمريكي الإ�سالم 

 ه� اإ�سالم ل يتاأمّل ول يتحّرق على الب�رسيّة، 
ّ
امل�ستكربة وم�ّجه لأفعالها. الإ�سالم الأمريكي

ول يفّكر اإّل بنف�سه وبرفاهه احلي�ايّن. وُيعترب اهلل والدين كراأ�سمال التّجار، و�سيلًة جلمع 

الذهب اأو طلب ال�سلطة، وكاّفة الآيات والروايات التي تخالف مي�له ومنافعه يرميها 

يف زاوية الن�سيان دون جماملة اأو ياأّولها بكّل وقاحة.

والفهم  ال�سيا�سة  عن  بعيدين  النا�س  يرى  الذي   ،
ّ
الأمريكي الإ�سالم  ه�  هذا  نعم 

ق�سًما  ال�سيا�سة  يعترب  الأ�سيل  املحّمدي  الإ�سالم  ولكّن   ،
ّ
ال�سيا�سي والعمل  والبحث 

 ،
ّ
ال�سيا�سي والعمل  الفهم  اإىل  امل�سلمني  كاّفة  ويدع�  عنه.  ف�سلها  الدين، ول ميكن  من 

والناطق  الفقيد  اإمامنا  من  تتذّكره  اأن  دوًما  امل�سلمة  لل�سع�ب  ينبغي  الذي  الأمر  وهذا 

.
)16(

بالإ�سالم

ا: يق�ل الإمام القائد اخلامنئي يف اإحدى خطب اجلمعة اأي�سً

، اإذا مل نقل اإّنها اأهّم م�ساألة اإ�سالمّية واإّنها اأ�سا�سّية، 
ّ
اإّن م�ساألة احلك�مة يف النظام الإ�سالمي

على الأقّل هي يف م�ست�ى جمم�ع امل�سائل التي تقع يف الدرجة الأوىل من الأهّمّية يف 

الإ�سالم. واإذا ما �سلب�ا م�ساألة احلك�مة وم�ساألة ال�لية من الدين، �سي�سبح الدين جمم�عة 

اأحكام متفّرقة ومت�ستتة. ويقيًنا، ل ميكنه اأن ينجز ويتّم ر�سالته الأ�سلّية والتي هي هداية 

.
)17(

الب�رس وحتقيق اجلّنة يف هذا العامل واإي�سال الب�رس اإىل كمالهم

ا، يبّينها على اأّنها اإحدى اإجنازات نه�سة وث�رة الإمام اخلميني: واأي�سً

لقد حّدد اإمامنا العظيم، من خالل عر�سه للمدر�سة ال�سيا�سّية يف الإ�سالم، بطالن كاّفة 

امل�ساعي ال�سيا�سّية والثقافّية لأعداء الإ�سالم ط�ال القرن والن�سف املا�سَيني. الذين كان�ا 

ف�سل  لنظرّية  وبطرحهم  الجتماعّية،  احلياة  �ساحة  من  متاًما  الإ�سالم  لإخراج  ي�سع�ن 

الفرديّة.  والأعمال  بالعبادات  الن�سغال  ه�  فقط  التدّين  يعتربون  ال�سيا�سة،  عن  الدين 

)16( حديث وليت، م�سدر �سابق، اجلزء 1، ال�سفحات 208 اإىل 212؛ كالم لالإمام اخلامنئي حلّجاج 

بيت اهلل احلرام، بتاريخ 1368/4/14هـ.�س.

)17( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1366/11/2هـ.�س.
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وباإلغاء  وحذف الإ�سالم من �ساحة ال�سيا�سة العاملّية، يجعل�ن البلدان الإ�سالمّية �ساحًة 

.
)18(

لهج�مهم وغزوهم ونهبهم و�سلبهم

الأ�سل الثاين: الروؤية الكونيّة التوحيديّة

الأ�سل الثاين من مباين ال�سيا�سة يف الإ�سالم، والذي ي�ؤّكد اآية اهلل اخلامنئي 

املعارف  كاّفة  وحم�ر  الأ�سا�س  واملبداأ  الأ�سل  ه�  كثرًيا،  عليه  وي�رّس 

ه�  هلل  ال�رسيك  ونفي  فالت�حيد  اهلل.  ووحدانّية  الت�حيد  الإ�سالمّية؛ 

الدع�ة الأوىل لكاّفة الأنبياء وهدفهم جميًعا، وحجر البناء واملح�ر لكاّفة 

والهداية  والأهداف  الأ�س�ل  كاّفة  وع�سارة  بل  الإلهّية،  العتقادات 

ال�سماوّية، والتي ينبغي لكاّفة املعارف الدينّية والأحكام الإلهّية والأنظمة 

تنتهي  – اأن  ، وغري ذلك 
ّ
ال�سيا�سي النظام   ،

ّ
النظام الأخالقي قبيل  – من 

ل  وحقيقته  الت�حيد  باطن  اأّن  يف  �سّك  ول  دينّيًة.  تك�ن  لن  واإّل  اإليه، 

ميكن فهمهما اإّل بالتدبر والتعّقل، فالت�حيد ل يعني فقط اأن نق�ل اإن اهلل 

م�ج�د، واإّنه واحد ولي�س اثنان. هذه �س�رة الت�حيد، اأّما باطن الت�حيد 

ا،  فه� حميط ل انتهاء له، يغرق فيه اأولياء اهلل. »فالت�حيد واٍد عظيم جدًّ

اأن  وامل�ّحدين  وامل�سلمني  امل�ؤمنني  من  ريد 
ُ
اأ عظيم،  واٍد  هكذا  يف  لكن 

.
)19(

ي�سريوا ُقُدًما م�ستندين اإىل الفكر والتدّبر والتعّقل«

الت�حيد لي�س نظرًة وروؤيًة فل�سفّيًة وذهنّيًة حم�سة، تك�ن يف اأثر تعليم 

امل�سلكّيات  ي�سّحح  ا  اأي�سً الت�حيد  اإّن  بل  الذهنّية،  املّدخرات  وتنظيم 

وينّظمها  الآخرين  مع  الإن�سان  وعالقة  والجتماعّية  الفرديّة  والأعمال 

لالإ�سالم  واحلار�س�ن  احلقيقّي�ن  بالإ�سالم  والعارف�ن  العلماء  وي�ّجهها. 

الأ�سيل دوًما، باإلهام من املعارف القراآنّية وتعاليم الر�س�ل الأكرم �سّلى 

بتاريخ  الإ�سالمّية،  الث�رة  لنت�سار  الع�رسين  الذكرى  يف  اخلامنئي  لالإمام  )18( كالم 

1377/11/21هـ.�س.

)19( حديث وليت، م�سدر �سابق، اجلزء 4، ال�سفحة 81.
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ا  اهلل عليه واآله والأئّمة املع�س�مني عليهم ال�سالم، قد اأول�ا اهتماًما خا�سًّ

ًة بالأبعاد التطبيقّية والعملّية وال�سل�كّية واجل�انب البّناءة. وعنايًة خا�سّ

الث�رة  اأم�ر  وزمام  بدّفة  مي�سك  حاليًّا  ه�  الذي  اخلامنئي،  اهلل  واآية 

امل�ّجه  باأّنه  الت�حيد  يعّرف  اأن  على  وتكراًرا  مراًرا  اأّكد  قد  الإ�سالمّية، 

 
ّ
ال�سيا�سي النظام  ًة  وخا�سّ الإ�سالمّية،  احلياة  جمالت  لكاّفة  واملحّدد 

. ونحن ن�سري اإىل البع�س من تعابريه:
ّ
الإ�سالمي

الت�حيد القراآيّن لي�س فكرًة حيادّيًة غري م�س�ؤولة ولمبالية. بل ه� معرفة ملتزمة وروؤية 

فّعالة وبّناءة. فه� منهج فكرّي لبناء املجتمع واإدارته، ور�سم خّط �سريه )ال�سرتاتيجّية( 

وتعيني هدفه، وتاأمني عنا�رس حفظه وا�ستمرارّيته. وبتعبري اآخر، اإّن الت�حيد من اأركان 

.
)20(

 فيها
ّ
اأيدي�ل�جّية الإ�سالم بل ه� الركن الأ�سا�سي

ا معرفة منتجة للعلم وبناء احلياة، يعني ه�  الت�حيد ف�ساًل عن ك�نه روؤيًة فل�سفّيًة، ه� اأي�سً

.
)21(

عقيدة ينبغي اأن يك�ن بناء احلياة الجتماعّية والفردّية للب�رس على اأ�سا�سه

ولقد كتب ال�سّيد القائد اخلامنئي يف عهد الطاغ�ت مقالًة ح�ل روح 

ونفي �سلطة وحاكمّية غري اهلل، وقام بت�جيه نقده ال�سديد لعملّية حتريف 

مفه�م الت�حيد يف ع�رسنا، وعر�س لقائمة من ج�انب الت�حيد املتعّددة، 

يجمعها على هذا النح�:

ا وعميق و�سامل ومتعّدد الأبعاد من الت�حيد.   جدًّ
ّ
ما قيل ه� فقط ق�سم من م�سم�ن غني

اأّن الت�حيد لي�س نظرّيًة  ومن خالل هذه الإ�سارات ال�جيزة، ميكن ب��س�ح ت�سخي�س 

فل�سفّيًة وذهنّيًة غري عملّية، ل عالقة له باأّي وجه ب�س�اد احلياة وبيا�سها، اأو اأّنه ل يعالج 

وعمله  و�سعيه  الإن�سان  ت�ّجهات  حتديد  يف  يتدّخل  ل  اأو  الب�رسيّة،  التجّمعات  تركيبة 

ال�اجب، اأو اأّنه يكتفي باأن ي�ستعيد اعتقاًدا من النا�س، وي�سع اعتقاًدا اآخًرا مكانه، بل اإّنه 

من ناحية ميّثل روؤيًة ك�نّيًة ت�حيديًّة، ومن ناحية اأخرى ه� اأطروحة اجتماعّية، م�رسوع  

ب�سه�لة  يتكامل  اأن  فيه  ميكنه  الذي  املحيط  الإن�سان،  حميط  طبيعة  مع  يتنا�سب  ومنهج 

للمجتمع  خا�ّس  واإطار  لقالب  طرح  ه�  اخلا�ّس،  وكماله  �سمّ�ه  ينال  واأن  و�رسعة، 

)20( ال�سّيد علي اخلامنئي، طرح كلّي اندي�سه ا�سالمي در قراآن )بزوه�سكاه فرهنك واندي�سه ا�سالمي، 

1374هـ.�س.(، ال�سفحة 38.

)21( امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 121.
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بالإ�سافة اإىل تعيني خط�طه الأ�سلّية واأ�س�سه البني�يّة، وبناًء عليه كّلما يطرح الت�حيد يف 

 )املجتمعات التي بنيت وفق املباين غري املّطلعة على طبيعة 
ّ
 والطاغ�تي

ّ
املجتمع اجلاهلي

واأح�ال الإن�سان اأو وفق م�رسوعّية التعّدي على قيمه احلّقة(، يحدث تغيرًيا، ويعّد بعًثا 

وينّظم  الراكد،  املجتمع  م�ستنقع  يف  وعا�سفًة  املري�سة،  والنف��س  الهامدة  القل�ب  يف 

ذلك املجتمع املت�سّتت واملتناق�س، ويحدث تبدياًل وحتّ�ًل يف البنى النف�سّية وامل�ؤ�ّس�سات 

القت�سادّية والجتماعّية وعلى �سعيد القيم الأخالقّية والإن�سانّية. فالت�حيد لي�س تلبيًة 

ا طريق ومنهج جديد   حمدود، بل ه� اأي�سً
ّ
جديدًة مل�ساألة نظريّة حم�سة، اأو له اإطار عملي

 والنظرّي، اإّل اأّنه ي�ستهدف من طرحه 
ّ
اأمام الإن�سان. فرغم ا�ستناده اإىل التحليل الذهني

اأّن الت�حيد  اأ�سل�ب ومنهج اآخر للعمل واحلياة. وانطالًقا من هذا الفهم، نعتقد  تقدمي 

ه� اأ�سا�س واأ�سل الدين وحجر البناء الأ�سا�س، بحيث اإّن كاّفة اأ�س�ل الدين تبنى وتق�م 

.
)22(

عليه

وي�سف �سماحته، يف تتّمة كالمه، الت�حيد النظرّي املح�س باأّنه من 

قبيل عبادة اأهل مّكة هلل قبل البعثة، الت�حيد الذي يهادن الكّل، الت�حيد 

الذي يتناغم مع اأنداد اهلل وخ�سمائه، الت�حيد الذي يكّ�ن فقط فر�سّيًة 

مقب�لًة على �سعيد الذهن، ول يعدو اأن يلعب اإّل دوًرا بدياًل عن ت�حيد 

الر�س�ل  بعد   ،
ّ
الإ�سالمي املجتمع  انحطاط  اأّن  يعترب  و�سماحته  الأنبياء. 

 
ّ
الأ�سلي الت�حيد  عن  عدوله  نتيجة  ه�  واآله،  عليه  اهلل  �سّلى  الأكرم 

وت�حيد الر�س�ل، فيق�ل:

انطالًقا من هذه الروؤية ميكننا متاًما معرفة �رّس نف�ذ وانت�سار وعلّ� �ساأن الإ�سالم الأّول، 

وبالتال تخّلف وانحطاط الإ�سالم يف املراحل الالحقة، لقد كان اإ�سالم ع�رس الر�س�ل 

)�س( ي�سع الت�حيد كطريق ومنهاج اأمام خطى النا�س. اأّما اإ�سالم املراحل الالحقة فقد 

طرح الت�حيد كنظريّة يف حمافل البحث واجلدال. هناك كان الكالم عن روؤية جديدة 

عن  البحث  كان  وهنا  احلياة،  يف  وال�سعي  احلركة  لأجل  جديدة  ونظريّة  العامل،  جتاه 

 
ّ
التنميقات الكالمّية يف اأوقات الفراغ والتفنّن. هناك ُيعترب الت�حيد ه� الهيكل العظمي

لنظام ال�ج�د، وحم�ر كاّفة العالقات الجتماعّية، القت�سادّية وال�سيا�سّية. واأّول م�اجهة 

ل�سعار الت�حيد كانت من قبل املقتدرين واأ�سحاب ال�ساطة ووجهاء وزعماء الق�م يف 

املقتدرة  الطبقة  اإىل  �رسبته  ي�ّجه  ما  اأكرث  ال�سعار  هذا  اأّن  على  م�ؤ�رّس  وهذا  املجتمع، 

.
)23(

واملت�سّلطة يف املجتمع وبتعبري القراآن الطبقة امل�ستكربة

)22( ديدكاه توحيدي )الروؤية التوحيدية(، م�سدر �سابق، ال�سفحة 68.

)23( امل�سدر نف�سه، ال�سفحات 69 اإىل 71.
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اآثار التوحيد يف النظام ال�سيا�سّي ولوازمه 

النظام  فل�سفة  ت�سّكل  �سعيد  على  اهلل  ب�حدانّية  واللتزام  العتقاد  اإّن 

 يف الإ�سالم ي�جد ح�له الكثري من الكالم وال�س�اهد. ن�سري اإىل 
ّ
ال�سيا�سي

بع�س منها من وجهة نظر الإمام القائد اخلامنئي دام ظّله:

انح�سار احلاكميّة باهلل

املخل�قات،  وجميع  الإن�سان  يف  واملت�رّسف  واملالك  اخلالق  ه�  اهلل  اإّن 

ولهذا تخت�ّس ال�سلطة واحلاكمّية به، والت�سليم والإذعان حلاكمّية و�سلطة 

ال�لية  �سياق  و�سمن   
ّ
اإلهي باأمر  تكن  مل  حال  يف  الآخرين،  وولية 

واحلاكمّية الإلهّية، ه� �رسك ول ين�سجم مع الت�حيد يف الرب�بّية. ولهذا 

َُّه لَِفْسٌق  يعترب القراآن اإطاعة غري اهلل �رسك، {َول َتْأكُلوا ِمَّا لَْم ُيْذَكِر اْسُم اللِّه َعَلْيِه َوإِن

َُّكْم َلُْشِرُكوَن}. ياِطنَي لَُيوُحوَن إلى َأْولِيائِِهْم لُِيجاِدُلوُكْم َوإِْن َأَطْعُتُموُهْم إِن َوإِنَّ الشَّ
ويذكر اآية اهلل اخلامنئي، ا�ستناًدا اإىل هذه الآية، التال:

جعلت الثقافة القراآنّية الطاعة والّتباع يف بع�س امل�ارد مبعنى العبادة. ويعّرف اأولئك 

اهلل  عبادة  عن  والتعبري  التعريف  ميكن  البيان  وبهذا  م�رسك�ن.  باأّنهم  اهلل  لغري  املطيعني 

– التي هي روح ومعنى الت�حيد – بالعب�ديّة والطاعة املنح�رسة باهلل، واعتبار عب�ديّة 
واإطاعة غري اهلل �رسًكا، �س�اء يف الأوامر والتعاليم الفرديّة، اأم يف الق�انني العاّمة، اأم يف 

.
)24(

 وكيانه
ّ
�سكل النظام الجتماعي

ويق�ل يف م��سع اآخر:

بناًء على اأ�سل الت�حيد، ل يحّق للنا�س اأن يعبدوا ويطيع�ا اأّي اأحد اأو اأّي �سيء غري اهلل، 

وجميع ال�سلطات املفرو�سة من قبل اأ�سحاب القدرة عرب تاريخ الب�رسّية، كانت باطلًة 

.
)25(

وخمالفًة للحّق

ولقد اأّكد القراآن واهتّم بالت�حيد بالرب�بّية والت�حيد يف العبادة، اللذان 

)24( طرح كّلي اندي�سه ا�سالمي در قراآن، م�سدر �سابق، ال�سفحة 45.

)25( امل�سدر نف�سه
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اأعلى  واملجتمع  الفرد  على   
ّ
التطبيقي وخطابهما   

ّ
العملي تاأثريهما  يعترب 

. وميكن الق�ل، ب�سكل قاطع، اإّن 
ّ
 وال�سفاتي

ّ
مبراتب من الت�حيد الذاتي

القراآنّية  الثقافة   يف 
ّ
الإ�سالمي املجتمع  �س�ؤون  والإ�رساف ورعاية  ال�لية 

فيهم  تتجّلى  اأو خليفته ومن  اهلل  تك�ن م�سل�بًة من كّل �سخ�س ما عدا 

حاكمّية اهلل. ويقت�سي الت�حيد يف الرب�بّية اأن نعترب كّل حاكمّية وقيادة 

لغريه �رسًكا.

وبتعبري اآية اهلل اخلامنئي:

ا لأّي  ففي الإ�سالم يك�ن الإ�رساف وال�لية على املجتمع من الأم�ر الإلهّية. ولي�س حقًّ

اإن�سان اأن ي�ستلم اإدارة اأم�ر الآخرين. اإّن هذا احلّق خمت�ّس باهلل تعاىل الذي ه� اخلالق، 

النا�س، بل املالك لأم�ر جميع ذّرات عامل  واملن�سئ، والعامِل بامل�سالح، واملالك لأم�ر 

له نظري. فال  فلن يك�ن   ،
ّ
الإ�سالمي املجتمع  اإذا ُوجد يف  ال�سع�ر  ال�ج�د. ومثل هذا 

ي�جد اأّية قدرٍة اأو �سيف حاّد اأو ثروٍة اأو حّتى اأّية قّ�ٍة علمّية وتدبرييّة تعطي لأّي اأحد 

هذا احلّق ليك�ن مالًكا ومقّرًرا فيما يتعّلق مب�سري غريه من النا�س. فهذه قيم. اإّن حّق ت�ّل 

.
)26(

الأم�ر وزمام النا�س ل ُيعطى لأّي اإن�سان لأّنه حّق خا�ّس باهلل

امل�رصوعيّة الإلهيّة

بالرغم من اأّن كلمة »امل�رسوعّية« م�ستّقة من كلمة ال�رسع، اإّل اأّنها لي�ست 

املرّبر  مبعنى  ُي�ستخدم   ،
ّ
�سيا�سي م�سطلح  هي  بل  ا،  حم�سً دينيًّا  ا�سطالًحا 

 للحاكمّية، اأو الأمر املبنّي حلّق الإمرة واحلاكمّية. ولقد طرحت 
ّ
العقالئي

ح�ل م�رسوعّية ومبنى حّقانّية ال�سلطة نظريّات خمتلفة، وقد عر�ست كّل 

ًة بها. لكن يف الروؤية  فل�سفة �سيا�سّية، مبا يتنا�سب مع مبانيها، روؤيًة خا�سّ

امل�رسوعّية  و�سلطة  وحاكمّية  حك�مة  اأيّة  متتلك  ل  الت�حيديّة،  الك�نّية 

واحلّقانّية اإّل اإذا كانت من�س�بًة وتتمّتع بالإذن من اهلل، ويف �سياق ولية 

وحاكمّية اهلل.

يق�ل اآية اهلل اخلامنئي بعد تعّر�سه لنح�سار ال�لية واحلاكمّية باهلل:

)26( كالم لالإمام اخلامنئي يف عيد الغدير، بتاريخ 1369/4/20هـ.�س.
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احلاكم  ُيعطى  فعندما  ة.  خا�سّ قن�اٍت  �سمن  واحلاكمّية  ال�لية  هذه  ُيعمل  تعاىل  واهلل 

 ووّل اأم�ر امل�سلمني هذا احلّق �س�اء على اأ�سا�س التعيني – وه� طبق عقيدتنا 
ّ
الإ�سالمي

قد حتّقق يف م�رد اأمري امل�ؤمنني والأئّمة عليهم ال�سالم – اأو على اأ�سا�س املعايري وال�س�ابط 

املحّددة، ويدير اأم�ر النا�س، فاإّن وليته هنا هي ولية اهلل؛ وهذا احلّق ه� حّق اهلل، وهذه 

اإلهّيان يتّم اإعمالهما على النا�س. فذاك الإن�سان مهما كان واأيًّا  القدرة وال�سلطان هما 

كان لي�س له اأّي حّق بدون ال�لية الإلهّية وال�سلطنة الرّبانّية فيما يتعّلق بغريه من النا�س 

.
)27(

ّ
ا م�سرييًّة بالن�سبة للمجتمع الإ�سالمي وال�سعب. فنف�س هذا ُيعّد ق�سّيًة مهّمًة جدًّ

ويق�ل يف خطاب اآخر:

وعب�دّية جميع امل�ج�دات هلل ت�ستلزم عدم حتّكم وت�سّلط اأّي من عباد اهلل – من نف�سه وبنح� 

م�ستقّل – على العباد الآخرين )نفي الطاغ�ت(. فاحلاكم واملدير واملدّبر ل�س�ؤون حياة 

اأو  املع�س�مني،  الأئمة  مثل  ب�سخ�سه  اإما  للحك�مة،  اهلل  يختاره  من  فقط  ه�  النا�س، 

.
)28( 

 يف زمن غيبة الإمام املع�س�م )ع(
ّ
بالعالئم واملعايري من قبيل احلاكم الإ�سالمي

 يق�ل:
ّ
ويف تف�سري الت�حيد بلحاظ اجلانب الجتماعي

ُي�سلب حّق ال�لية، والإ�رساف على املجتمع، والإم�ساك باأم�ر و�س�ؤون حياة الإن�سان، 

عن اأّي اأحد �س�ى اهلل. احلاكمّية والإم�ساك باأم�ر الإن�سان ه� حّق خا�ّس باهلل، ويتحّقق 

بهم اهلل – اأولئك الذين تنطبق عليهم اأكرث من غريهم املعايري  هذا الأمر من خالل من ين�سّ

وينّفذون   
ّ
الإلهي النظام  يحفظ�ن  وهم   – الإلهّية  الأيدي�جلّية  يف  املحّددة  واخل�سال 

.
)29(

الق�انني الإلهّية

انح�سار التقنني والت�رصيع باهلل

الق�انني  و�سع  ك�ن  الت�حيدّية  الك�نّية  للروؤية  املهّمة  الل�ازم  اإحدى 

والت�رسيع  التقنني  �سالحّية  ح�رس  يعني  فالت�حيد  باهلل.  ومنح�رًسا  ا  خمت�سًّ

اّتباع  متنع من  الت�حيديّة  والروؤية  الإلهّية،  احلاكمّية  ن�ع من  باهلل، وه� 

)27( كالم لالإمام اخلامنئي يف عيد الغدير، بتاريخ 1369/4/20هـ.�س.

)28( طرح كّلي اندي�سه ا�سالمي در قراآن، م�سدر �سابق، ال�سفحة 38.

)29( ديدكاه توحيدي )الروؤية التوحيديّة(، م�سدر �سابق، ال�سفحات 63 اإىل 65.
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اأحكام الآخرين وق�انينهم وتعاليمهم وتعتربها �رسًكا.

ا، يق�ل اآية اهلل اخلامنئي يف بيان م�جز وبليغ، م�ستنًدا اإىل  وهنا، اأي�سً

اآيات القراآن:

ا يف  اأي�سً التقنني والت�رسيع  اأن يك�ن زمام  اإّن اخلالقّية وال�سيطرة التك�ينّية هلل ت�ستلزمان 

قب�سة اقتداره واختياره، واجلميع )كافة امل�ج�دات ال�اعية التي تتمّتع ب�سالحّية و�سع 

اهلل  وعلم  الأل�هّية(.  )انح�سار   
ّ
الإلهي القان�ن  باّتباع  ملزم�ن  لها(  والت�رسيع  القان�ن 

الالمتناهي، ي�ستلزم اأن تك�ن �سالحّية تنظيم الأحكام والق�انني املتعّلقة بالنا�س منح�رسًة 

.
)30(

باهلل )وهي ل منا�س ت�ؤّمن م�سالح النا�س واحتياجاتهم(

 
ّ
الجتماعي املنهاج  بلحاظ  الت�حيد  وتف�سري  ت��سيح  خالل  ومن 

، وغريها(، يق�ل �سماحته:
ّ
)القت�سادّي، ال�سيا�سي

ي�سلب الت�حيد من اأّي اأحد �س�ى اهلل �سالحّية و�سع اأو ت�رسيع – على نح� ال�ستقالل 

الإن�سان  اأّن خالق  والإن�سان. وبحكم  العامل  ب�س�ؤون  تتعّلق  – ق�انني  نف�سه  تلقاء  ومن 

ويعلم  واحتياجاته،  باإمكانّياته  يحيط  ا  اأي�سً ه�  املرتابط  لنظامه  وال�ا�سع  العامل  وخالق 

الدفينة  والطاقات  والقابلّيات  وال�ستعدادات  الإمكانات  وجه  اأح�سن  على  ويعرف 

ا بكن�ز الك�ن وقابلّياته التي ل حت�سى، وكيفّية  يف ج�سد الإن�سان وروحه، ويعلم اأي�سً

ت�ظيفها وا�ستثمارها وكيفّية التقائها جميًعا. من هنا، وحده اهلل ميكنه اأن ي�سع اأ�سل�ب 

ومنهاج احلياة، وبرنامج عالقات الإن�سان، الذي ه� نف�س منهاج حركته يف عجلة نظام 

 .
ّ
التك�ين ووفقه، ويحّدد الأنظمة القان�نّية للحياة، ويعنّي له اإطاره ونظامه الجتماعي

واخت�سا�س هذا احلّق باهلل نتيجة طبيعّية ومنطقّية خلالقّيته واأل�هّيته، فاأّي ن�ع من التدّخل 

 للنا�س ه� تعدٍّ على �ساحة الأل�هّية 
ّ
من قبل الآخرين يف حتديد امل�سار واملنهاج العملي

.
)31(

واّدعاء لالأل�هّية وم�جب لل�رسك

الربنامج  وتقدمي  التقنني  لعملّية  الالزمة  ال�رسوط  من  الأدنى  احلّد  اإّن 

هي  والجتماعّية،  والعائلّية  الفردّية  الإن�سان  حلياة  والالئق  املنا�سب 

ثالثة �رسوط: اأّولها: اأن تتمّتع بالإحاطة العلمّية الكاملة وال�ساملة لكاّفة 

 وم�قعّية 
ّ
اأبعاد واحتياجات الإن�سان، واأن تعرف جّيًدا الكمال احلقيقي

)30( طرح كّلي اأندي�سه ا�سالمي در قراآن، م�سدر �سابق، ال�سفحة 38.

)31( ديدكاه توحيدي )الروؤية التوحيديّة(، م�سدر �سابق، ال�سفحة 34.
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الإن�سان يف عامل اخللقة وعالقاته، ول تك�ن يف معر�س اخلطاإ والغفلة. 

م�سالح  رعاية  يف  والأ�سا�س  امِلالك  والت�رسيع  التقنني  ُيجعل  اأن  ثانًيا: 

الإن�سان ومنافعه، ول يك�ن عر�سًة لتاأثري ع�امل اأخرى، واأن ل تدخل 

البيئة  قبيل  من  اخلارجّية،  والع�امل  الداخلّية  واملي�ل  والنزعات  الروؤى 

براجمه  القرارات والإعالن عن  اّتخاذ  ال�سيا�سّية، يف عملّية  والت�ّجهات 

ويتعّبد  اإليها  ينقاد  ملِزمًة،  واأحكامه  ق�انينه  تك�ن  اأن  ثالًثا:  وق�انينه. 

بها كاّفة اأفراد النا�س. وهل من اأحد غري اهلل يتمّتع بهذه ال�رسوط وبهذه 

اخل�سائ�س؟!.

التوحيد حمور الوحدة احلقيقيّة

احلك�مة  وديناميكّية  لتكامل  املالزمان  وال�ستمرارّية  ال�ستقرار  اإّن 

العاّمة. كما  اإىل الن�سجام وال�حدة  املقتدر يحتاجان   
ّ
ال�سيا�سي والنظام 

اأّن الت�سّتت والتفرقة هما اأكرب اآّفتان مهّددتان للدولة، وحمّطمتان لل�سلطة 

لتغلغل الأفكار املنحرفة  ، وت�ّفران الأر�سّية 
ّ
ال�طني ال�سيا�سّية والقتدار 

وت�سّلط امل�ستعمرين. اإّل اأّن وحدة املجتمع وان�سجامه يحتاجان اإىل حم�ر 

، ل 
ّ
ال�سيا�سي الإ�سالم  ي�ؤّمن هذا الن�سجام والتالوؤم، ويف نظام  وعامل 

املنافع امل�سرتكة، ول العدّو ال�احد، ول حّتى الأر�س باإمكانهم اأن ي�ؤّمن�ا 

مالك ال�حدة احلقيقّية، لأّنها ع�امل م�ؤّقتة، بل ما يدعم ويحفظ وحدة 

لعامل  واملدّبر  املتفّرد  ال�احد  باهلل  والإميان  العتقاد  ه�  الإ�سالمّية  الأّمة 

اخللقة. فالت�حيد ه� احلبل املتني، وكما اأّنه ي�ؤلّف بني الأيادي والأعمال، 

بَِحْبِل  {َواْعَتِصُمْوا  ي�ؤلّف القل�ب والأفكار ويجعلها متناغمًة ومن�سجمة. 

ُقْوا}. اللِّه َجِمْيًعا َوَل َتَفرَّ
ان�سجام  جّراء  هي  الجتماعّية  الربامج  يف  والن�سجام  ال�حدة  اإّن 

الت�رسيع مع التك�ين واحلركة مبقت�سى الطبيعة واخللقة. وما اأجمل التف�سري 

الذي يقّدمه �سماحة القائد اخلامنئي للت�حيد انطالًقا من الروؤية الك�نّية 
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العاّمة:

يعني وحدة وان�سجام كاّفة العامل وارتباط كاّفة اأجزائه وعنا�رسه، لأّن حمّرك �سل�سلة اخللق 

واحد )اأِزّمة اخللق بيد اهلل(، واجلميع هم من مبداإٍ ومن�ساإٍ واحد، ول ي�جد اآلهة وعّدة 

خالقني ي�سارك�ن يف خلق العامل وحتريكه )تدبريه(. فجميع هذه الأجزاء هي جمم�عة 

قافلة  العامل  الروؤية،  انطالًقا من هذه  باأ�رسه واحد. وله وجهة واحدة.  واحدة، والعامل 

قبيل  ومن  البع�س،  ببع�سها  مّت�سلة  ال�سل�سلة  حلقات  قبيل  من  رّكابها  وكّل  متحّركة، 

الأجزاء ال�سغرية وال�سخمة جلهاز واحد يعمل�ن وي�سع�ن مًعا باجّتاه واحد، وكّل جزء 

يكت�سب معناه وتّت�سح وظيفته مبالحظة مكانته يف جمم�ع هذا الرتكييب. واجلميع يف 

اأداة لزمة   احلي�ّي يكّمل وي�ساعد بع�سه البع�س، وكّل واحد ه� 
ّ
هذا ال�سري التكاملي

والنحراف  والف�ساد  والرك�د  الت�ّقف  من  ن�ع  واأّي  املجم�عة،  هذه  يف  و�رسورّية 

يلحق باأّي واحد من هذه الأجزاء ي�ؤّدي اإىل بطء وف�ساد وانحراف كاّفة اجلهاز. وبهذا 

.
)32(

ال�سكل تّت�سل جميع الذّرات ببع�سها البع�س برباط معن�ّي عميق

التوحيد �سمانة التطبيق

 واأكمل برنامج لن يك�ن فّعاًل من دون 
ّ
 وحق�قي

ّ
اإّن اأف�سل نظام �سيا�سي

التزام النا�س ودعمهم، الذي ه� ال�سامن لتنفيذ الق�انني. كما اأّن حتّمل 

امل�ساكل واملكاره وال�سم�د اأمام ال�سعاب وامل�انع يحتاج اإىل دافع فّعال 

واأكرث  اأق�ى  ه�  ودافع  عامل  واأّي  اجلماعّية.  الإرادة  تق�ية  واإىل  وحمّفز 

ترغيًبا وحتفيًزا من العتقاد باهلل الذي ه� مبداأ وغاية الإن�سان، وله حّق 

تدبري حياته، ويحيط بكاّفة ن�احي حياته واأعماله، كما جعل كّل ما يق�م 

به الإن�سان م�رد عناية وله نتيجته وثمرته. والقراآن الكرمي، يف هذا ال�سياق، 

ياأمر امل�ؤمنني بال�ستقامة، وقد عّرف ذلك بالأمل مب�ستقبل م�رسق.

َُّهْم يَْأَلُوَن َكما َتْأَلُوَن َو َتْرُجوَن  ويق�ل: {َول َتِهُنوا ِفي ابِْتغاِء الَْقْوِم إِْن َتُكوُنوا َتْأَلُوَن َفِإن

ِمَن اللِّه ما ل يَْرُجوَن َوكاَن اللُّه َعلِيًما َحِكيًما}.
اأهّم الف�ارق بني احلك�مة الدينّية  اإىل احدى  اآية اهلل اخلامنئي  وي�سري 

الت�حيديّة مع احلك�مات الأخرى:

)32( ديدكاه توحيدي )الروؤية التوحيديّة(، م�سدر �سابق، ال�سفحتان 55 و56.
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؛ لأّن ال�سمانة الإلهّية 
ّ
اإلهي هناك فرق بني احلك�مة وال�سمانة الإلهّية وبني ما ه� غري 

داخلّية، وكّل من يت�سّدى ملن�سب ل تت�ّفر فيه �رسوطه، تنخلع هذه الآ�رسة تلقائيًّا، وهذه 

حقيقة يف غاية الأهّمّية، على اعتبار اأّن ال�لية الإلهّية تعني الذوبان يف الأوامر والن�اهي 

واحلك�مات  املاّدّيني،  ال�سالطني  لت�سّلط  املقابلة  اجلهة  يف  تقع  احلقيقة  وهذه  الإلهّية. 

.
)33(

املاّدّية والب�رسّية

حك�مة  هناك  تك�ن  اأن  ه�   
ّ
الإ�سالمي امل�سطلح  يف  ال�لية  فمعنى 

ق�ّية، ولكّنها يف ال�قت ذاته خالية من النزعة الأنانّية الت�سّلطّية، واأن تّت�سم 

ال�قت  اللّه}، ولكّنها يف ذات  َعَلى  ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت  {َفِإذا  باحلزم والقاطعّية 

احلك�مة  تك�ن  اأن  معناها  ال�لية  بالراأي.  ال�ستبداد  مظاهر  من  خالية 

على درجة عالية من القّ�ة، ويّت�سف احلاكم فيها بالعّزة واحلزم، اإّل اأّنها 

يف ال�قت ذاته منّزهة عن معامل ال�ستبداد والأنانّية والت�سّلط والطمع.

العتقاد باهلل مينح القل�ب الطماأنينة وال�سكينة، واخلط�ات الرا�سخة، 

والندفاعّية  احلما�س  للفكر،  والب�سرية  والن�سال،  للجهاد  والدافع 

والروابط،  العالقات  ا�ستحكام  للعدالة،  الطالبة  والنه�سات  للحركات 

القدرة على املقاومة وال�سم�د اأمام امل�ساكل وال�سعاب، ت�جيه الأعمال 

وال�سل�ك، املعنى والع�سق للحياة، ال�عي واليقظة اأمام امل�ؤامرات، ال�س�ن 

للن�ايا،  الإخال�س  بامل�ستقبل،  التفاوؤل  ال�سيطان،  و�ساو�س  اأمام  واحلفظ 

الإح�سا�س بامل�س�ؤولّية جتاه الآخرين، العّزة والثقة بالذات للنف�س، اخللفّية 

العقائدّية لرتباط الأّمة بالقيادة، وباخلال�سة كّل ما يرد من احلبيب يبعث 

على اللّذة والعذوبة.

ت�ساوي كافّة الب�رص

اأّي  وميل  اإرادة  تك�ن  ل  اأن  باهلل  والأل�هّية  الرب�بّية  انح�سار  يقت�سي 

اإن�سان اأعلى وف�ق اإرادة الآخرين. فالب�رس كاّفًة يتمّتع�ن بحق�ق وفر�س 

)33( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة عيد الغدير، بتاريخ 1378/1/16هـ.�س.
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واإمكانات مت�ساوية. وكّل اإن�سان ينتفع مبقدار �سعيه وعمله احلثيث. ول 

ي�جد فئة اأو طبقة تتمّتع بامتياز خا�ّس عن غريها، ولي�س لأحد يف نظام 

الآخر  والبع�س  واأ�سياًدا  اأرباًبا  البع�س  ُيخلق  ومل  خا�ّس،  امتياز  اخللقة 

الفروقات  اأّما  اكت�سابّية.  جميعها  والمتيازات  فالف�سائل  واأرّقاء.  عبيًدا 

فهي اأمر لزم لنظام اخللقة الأح�سن، ومن اأجل اإقامة العالقات وت�سكيل 

احلياة الجتماعّية، ولي�ست عنا�رس للتبعي�س ولت�سنيف املجتمع.

للت�حيد  الجتماعّية  الروؤية  اأبعاد  اأحد  اخلامنئي  الإمام  اهلل  اآية  ويبنّي 

بق�له:

ُيعترب الب�رس يف ارتباطهم مع نعيم العامل مت�ساوين. كما اأّن الإمكانات والفر�س متكافئة 

ويف متناول اجلميع، لكي ي�ستفيد كّل واحد من هذه املائدة ال�ا�سعة على قدر حاجته 

ة ومنح�رسة  ويف اإطار �سعيه وعمله، ويف هذا املجال الالمتناهي ل ي�جد اأيّة منطقة خمت�سّ

بفئة. فاجلميع ميكنهم اأن يختربوا هّمتهم واإرادتهم لكت�ساب خمتلف ال�ستفادات والنعم 

 ،
ّ
من هذا العامل. وهذه الفر�سة ل تخت�ّس فقط مبّلة اأو طائفة على اأ�سا�س انتمائها العرقي

.
)34(

ّ
 وحّتى الأيدي�ل�جي

ّ
اجلغرايّف، التاريخي

ا�ستند �سماحته، يف تتّمة كالمه، يف دع�اه على اآيات من قبيل {ُهَو 

َو  َسماواٍت  َسْبَع  اُهنَّ  َفَسوَّ ماِء  السَّ إلى  اْسَتوى   ُثمَّ  َجِميًعا  ْرِض  اْلَ ِفي  ما  لَُكْم  َخَلَق  َِّذي  ال
ُهَو بُِكلِّ َشيْ ٍء َعلِيٌم}. ويق�ل ح�ل معنى الآية »اإّنه ه� خلق لكم جميًعا 
كاّفة امل�ج�دات على الأر�س )النا�س جميًعا، ولي�س جمم�عة اأو طائفة 

ة(«.  خا�سّ

 
ّ
وطي التكاملّية  احلركة  يف  مالحظته  مّت  قد  والتكاف�ؤ  الت�ساوي  هذا 

ال�رساط امل�ستقيم، وال��س�ل اإىل الدرجات العالية من الكمال.

وفيما يخ�ّس هذه العالقة، يبنّي الإمام اأحد اأبعاد الت�حيد من منظ�ر 

روؤية ك�نّية عاّمة، فيق�ل:

لأّن  والتكامل.  الرتقاء  اإمكانّية  يف  الب�رس  وتكاف�ؤ  ت�ساوي  مبعنى  ا  اأي�سً ه�  الت�حيد 

)34( ديدكاه توحيدي )الروؤية التوحيديّة(، م�سدر �سابق، ال�سفحة 67.
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وجبّلته،  ذاته  اإىل  ا�ستناًدا  مبقدوره،  لي�س  اأحد  فال  واحدة.  الإن�سانّية  واجلبّلة  اجل�هر 

اإّن دع�ة اهلل دع�ة عاّمة، ول  اأن يط�ي ال�رساط امل�ستقيم لالرتقاء والتكامل. من هنا، 

النَّاِس ل  َأْكَثَر  َولِكنَّ  َونَِذيًرا  َبِشيًرا  لِلنَّاِس  َكافًَّة  إِلَّ  َأْرَسْلناَك  {َوما  اأو فئة،  اأو ق�م  باأ�سخا�س  تخت�ّس 

.
يَْعَلُموَن})11)

 حّريّة الإن�سان احلقيقيّة

اإّن روح عب�دّية اهلل هي يف احلّرّية والتحّرر من عب�دّية و�سلطة الآخرين. 

اإّن �سبيل اخلال�س من القي�د وعب�ديّة النفاق والكذب  وبعبارة اأخرى، 

والذّل ه� فقط يف اخل�س�ع والت�سليم لعب�ديّة اهلل ال�احد على احلقيقة، 

واملانح للعّزة.

وبناًء على اأ�سل الت�حيد، ل يحّق للب�رس اأن يعبدوا ويطيع�ا اأّي �سخ�س 

املفرو�سة، على  الق�ى  �سلطات وحاكمّية  اإّل اهلل. وجميع  اأّي �سيء  اأو 

وخالًفا  خطاإٍ  على  كانت  قد  الب�رسّية،  تاريخ  عرب  مّرت  التي  اختالفها، 

.
)36(

للحّق

ويعترب �سماحة القائد الت�حيد مبعنى تكرمي الإن�سان وتقديره:

فالعن�رس واجل�هر الإن�سايّن الثمني والقّيم، ه� اأعظم من اأن يك�ن اأ�سرًيا ومقه�ًرا وذلياًل 

لأحد غري اهلل. فال�ج�د املطلق والكمال اجلميل على الإطالق وحده ميكنه اأن يجعل 

ه�  والرتقاء  الت�سامي  نح�  النزوع  وهذا  ومت�رّسًعا.  وحامًدا  وولًها  متحرّيًا  الإن�سان 

بذاته درجة من درجات الرتقاء والت�سامي. ول اأحد ول �سيء غري ذات اهلل املتعالية، 

لديه املرتبة التي جتعله ي�ستحّق عبادة الإن�سان ومدحه وثناءه. فجميع الأ�سنام اجلامدة 

وت�رّسفت  وج�سده،  وقلبه  الإن�سان  عقل  على  نف�سها  فر�ست  التي  للروح،  واحلاملة 

عن  الإن�سان  تبعد  واأوثان،  رج�س  هي  الإن�سانّية،  احلياة  �ساحة  يف  اهلل  نطاق  مغت�سبًة 

طهارة فطرته و�سفائه، وتذّله وتهينه. والإن�سان لأجل اأن ي�ستعيد مكانته ال�سامية، عليه 

اأيّة روؤية  اأن يعر�س عنها، واأن ينزع عن نف�سه خزي التلّ�ث بعب�دّيتها. ولي�س مبقدور 

.
)37(

اإن�سانّية ماّديّة اأن تطرح اأف�سلّية وا�سطفاء واأ�سالة الإن�سان بهذا العمق والدّقة

)35( ديدكاه توحيدي )الروؤية التوحيديّة(، م�سدر �سابق، ال�سفحة 59.

)36( طرح كّلي اندي�سه ا�سالمي در قراآن، م�سدر �سابق، ال�سفحة 41.

)37( ديدكاه توحيدي )الروؤية التوحيديّة(، م�سدر �سابق، ال�سفحتان 60 و61.
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وبرامج  واملعارف  الأنظمة  كاّفة  يف  الأ�سا�س  الأ�سل  اإّن  عليه،  بناًء 

العمل الإ�سالمّية ه� الت�حيد. واآية اهلل اخلامنئي اهتّم واعتنى – ولزال – 

بهذا الأ�سل اأكرث من غريه. و�سنلّخ�س هذا الق�سم بهذا املقطع ونختمه:

 الرائج. حيث يفهم كنظريّة حم�س فل�سفّية وذهنّية، 
ّ
اإّن الت�حيد على عك�س الفهم العاّمي

ا ه� نظريّة اجتماعّية واقت�ساديّة  بل ه� نظرّية تاأ�سي�سّية بالن�سبة لالإن�سان والعامل، واأي�سً

و�سيا�سّية. ومن بني الألفاظ الدينّية وغري الدينّية، ه� اأقّل لفظ ميكنه اأن يحتمل ويحت�ي 

والتاريخّية  الجتماعّية  احلياة  اأبعاد  اإىل  والناظرة  والبّناءة،  الث�رّية  املفاهيم  هذه  كّل 

لالإن�سان. ولي�س �سدفًة اأّن جميع الدع�ات والنه�سات الإلهّية ط�ال التاريخ، قد بداأت 

.
)38(

باإعالن وحدانّية اهلل، وانح�سار الرب�بّية والأل�هّية به

الأ�سل الثالث: حاجة الب�رص اإىل الوحي

ال�سيا�سّية يف الإ�سالم  الفل�سفة  املباين واأ�س�ل  اأكرث  وهذا الأ�سل ه� من 

متّيًزا. فالإن�سان، بالرغم مّما لديه من قّ�ة العقل والفهم واملعرفة، وما لديه 

من مي�ل ورغبات وقدرات واإمكانات، التي متنحه طبيعًة ممتازًة واأرقى 

من �سائر امل�ج�دات والكائنات والظ�اهر، وهذه القّ�ة العاقلة ذاتها هي 

ولكّنه   ،
)39(

لها نظري  ل  التي  الإن�سان  ل�سخ�سّية  واملحّدد  املمّيز  الف�سل 

 ،
ّ
الغربي  Rationalism  

ّ
العقلي للمذهب  ال�حي. فخالًفا  ي�ستغني عن  ل 

 ل يجعل الإن�سان اأبًدا يف غًنى عن الهداية 
ّ
فاإّن العقل والر�س�ل الباطني

�سل الإلهّيني. بل هما  ال�سماوّية، وعن دعم وحفظ الق�ى اخلارجّية والرُّ

تتنافى  اأن  اأبًدا  ميكن  ول  مًعا.  ومتالزمان  البع�س،  لبع�سهما  مكّمالن 

العقالئّية مع ال�حي والتعّبد بال�رسيعة الإلهّية.

)38( امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 55.

)39( عن عبد اهلل بن �سنان قال: �ساألت اأبا عبد اهلل جعفر بن حمّمد ال�سادق عليهما ال�سالم، فقلت: 

 بن اأبي طالب: اإّن اهلل عّز وجّل رّكب يف 
ّ
املالئكة اأف�سل اأم بن� اآدم؟ فقال قال اأمري امل�ؤمنني علي

املالئكة عقاًل بال �سه�ة ورّكب يف البهائم �سه�ًة بال عقل. ورّكب يف بني اآدم كلتيهما، فمن غلب 

عقله �سه�ته فه� خري من املالئكة، ومن غلبت �سه�ته عقله فه� �رّس من البهائم. بحار الأنوار، اجلزء 

57، ال�سفحة 299.
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اإىل  واحلاجة  النبّ�ة  لفل�سفة  بيانه  يف  اخلامنئي  الإمام  اهلل  اآية  يق�ل 

ال�حي: 

اإّن احل�ا�ّس الظاهرّية والغرائز الكامنة، وما ه� اأعلى منها، كالعلم واملعرفة الب�رسيّة، ل 

هداية  من  اأعلى  هداية  اإىل  يحتاج  والإن�سان  �سعادته.  منزل  اإىل  الإن�سان  هداية  ميكنها 

العقل – التي تق�د العقل ومت�سك به ومتنحه القّ�ة – وهي هداية ال�حي. وحي اهلل، اهلل 

ي�سفيه، وهذا ه� منطق كاّفة  بنقائ�سه واحتياجاته واأ�سقامه وما  الإن�سان والعامل  خالق 

اأديان العامل وفل�سفة النبّ�ة.

هذه  تلّبي  التي  الربامج  لتطبيق  الأنبياء  بعثة  كانت  الحتياج  هذا  ومب�جب 

.
)40(

الحتياجات

الإن�سايّن  املجتمع  ي�س�ق�ن  ومع�نته،  العقل  ومب�ساعدة  فالأنبياء، 

ومتناغَمني  من�سجَمني  واملجتمع  احلياة  وال�سعادة، ويجعل�ن  احلّق  نح� 

وتكامل  لتفّتح  والفر�سة  الأر�سّية  ويهّيئ�ن  ال�حي،  وخلقة  الفطرة  مع 

واإي�سال ا�ستعدادات واإمكانّيات وقابلّيات كاّفة اأفراد الب�رس اإىل الفعلّية.

اأن  بغية  وفا�سدة،  منحرفة  اجتماعّية  وبيئة  ظروف  يف  الأنبياء  يظهر 

يجعل�ا النظام الإن�سايّن م�ستقيًما، ويعيدونه اإىل فطرته. فالب�رس، مبا لديهم 

من طبيعة خلقة متجان�سة ومتناغمة مع طبيعة خلقة العامل، حينما ي�سريون 

 والفطرّي – الذي ه� طريق تكاملهم – �سمن م�سار 
ّ
مب�سارهم الطبيعي

النظام الفطرّي وامللهم من فطرة العامل والإن�سان، ويدارون �سمن تعاليم 

 واجل�سدّي )احلّق(، عندها، وبت�سارع 
ّ
تك�ن متنا�سبًة مع بنائهم الروحي

، يتكامل�ن نح� الكمال وال�سمّ� الالئق بهم.
ّ
طبيعي

طريق  حتّرف  التاريخ،  ط�ال  وال�ستغالل،  اجلهالة  يد  كانت  لقد 

يخرج�نه  فكان�ا  الإن�سانّية،  الأنظمة غري  فر�س  الإن�سانّية، ومن خالل 

عن م�ساره الفطرّي )اإىل م�سار الباطل(، وكان على الأنبياء اأن يعيدوه اإىل 

هذا امل�سار الفطرّي. وبهذا البيان ميكن اأن ُيعلم اأّنه:

)40( طرح كّلي اندي�سه ا�سالمي در قراآن، م�سدر �سابق، ال�سفحة 45.
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ّ
 اأن ُيحدث انقالًبا وتغيرًيا ج�هريًّا على كاّفة الأ�سعدة، يف جمتمعه اجلاهلي

ّ
ينبغي للنبي

 اخلاطئ وال�ساّل اإىل النظام ال�سحيح 
ّ
واملنحرف املعا�رس له، واأن يبّدل النظام الجتماعي

.
)41(

 )�س(
ّ
واحلّق. وهذه هي البعثة التي حتدث يف �ساحة املجتمع بعد بعثة النبي

اإر�سال  نعمة  لها،  حّد  ل  والتي  املحدودة  غري  الإلهّية  النعم  بني  من 

تاأثرًيا يف ت�فري  النعم، واأكرث  اأبرز كاّفة  الر�سل واإنزال الكتب، وهي من 

الهداية وتق�ية القدرة العقالئّية للب�رس، بغية م�اجهة املي�ل والنزعات غري 

الإن�سانّية.

ْؤِمِننَي إِْذ َبَعَث  ولهذا ي�رّسح القراآن الكرمي بهذه النعمة: {لََقْد َمنَّ اللُّه َعَلى اْلُ

ِفيِهْم َرُسوًل ِمْن َأنُْفِسِهْم يَْتُلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َوُيَزّكيِهْم َوُيَعلُّمُهُم الِْكتاَب َواْلِْكَمَة َوإِْن كاُنوا ِمْن َقْبُل 
لَِفي َضالٍل ُمِبنٍي}.

والإن�سان على �س�ء تعاليم الأنبياء، من ناحية يبني �سخ�سّيته الفرديّة، 

 
ّ
وي��سلها اإىل كمالها، ومن ناحية اأخرى ينّظم املجتمع والنظام الجتماعي

على اأف�سل هيئة، ويقيمه على حم�ر العدالة ونفي احلك�مات وال�سلطات 

الكاذبة وال�ستغاللّية، وي�سّ�به جتاه تخلي�س واإحياء امل�ست�سعفني.

اأّن ارتقاء  اآية اهلل اخلامنئي  النبّ�ة، يعترب  ومن خالل تف�سيله لأهداف 

الهدف  ه�  واملن�س�د،  املق�س�د  املنزل  اإىل  وو�س�له  وتكامله،  الإن�سان 

 حم�ريّته العدالة 
ّ
. ويرى اأّن اإيجاد جمتمع م�ّحد واإلهي

ّ
الأ�سمى والأ�سلي

ه� مقّدمة معّدة و�رسط لزم لتحقيق ذلك الهدف.

اخل�سائ�س  ووح�ل  م�ستنقع  من  الب�رس  تخلي�س  ه�  لالأنبياء  هدف  واأ�سمى  اأعظم  اإّن 

اأعلى  اإىل  ي��سل�نهم  فيهم،  امل�دعة  القابلّيات  ينابيع  تفجري  خالل  ومن  وامللّ�ثات. 

القيام  النهاية ه�  الأنبياء يف  اإر�سال  من  الهدف  اإّن  الإن�سانيَّني.  وال�سمّ�   
ّ
الرقي مدارج 

والتعليم.  التزكية  بعبارات  الكرمي  القراآن  اليها  اأ�سار  والتي  هذه،  والبناء  الرتبية  بعملّية 

التهذيب  من  مرحلة  اإىل  ي�سل  ال�سحيحة  الأنبياء  تربية  متابعة  خالل  من  فالإن�سان 

الب�رس من  يتمّكن  اأن   من خلقته. ولكن، ولأجل 
ّ
النهائي الهدف  اإىل  والتحلية، وي�سل 

ما ه�  يرتق�ا وي�سم�ا،  واأن  امل�دعة يف وج�دهم،  الطبيعّية  امل�اهب  ي�ستفيدوا من  اأن 

)41( امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 67.
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اأّنه  الأنبياء من  اإجابة  تاأتي  الإجابات،  به؟ ومن بني خمتلف  الأخذ  ينبغي  الذي  الطريق 

البيئة  وهذه   .
ّ
الطبيعي بنائهم  مع  ومتنا�سبة  وم�ساعدة  و�سليمة  معافاة  بيئة  ت�فري   ينبغي 

 العادل الت�حيدّي«. ومن خالل التم��سع يف هذا املجتمع بنظامه 
ّ
هي »املجتمع الإلهي

الفطرّي.  ومق�سده  عاقبته  باجّتاه  الإن�سان  �سري  من  وي�رّسع  ي�سّهل  فاإّنه  معه،  املتجان�س 

 يخط� يف طريق احلّق والت�سامي. فالأنبياء ومبع�ث� ال�حي 
ّ
والإن�سان بالت�سارع الطبيعي

نف�س  وه�   ،
ّ
النهائي املق�سد  لذلك  الطريق  منت�سف  يف  اأقرب  ومق�سد  هدف  لديهم 

العدالة،  اأ�سا�س  بناء املجتمع على  اأي   ،
ّ
الت�حيدّي والإ�سالمي ت�سكيل املجتمع والنظام 

الت�حيد، تكرمي الإن�سان، واخلال من الظلم وال�رسك، اخلرافات واجلهل، ومن كّل ما 

.
)42(

يجعل الإن�سان دنيًئا وذليال

اآيات من كتاب اهلل  اآية اهلل اخلامنئي يف تتّمة كالمه اإىل عّدة  وي�ستند 

العزيز من قبيل: {لََقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِالَْبيِّناِت َوَأنَْزلْنا َمَعُهُم الِْكتاَب َواْلِيزاَن لَِيُقوَم النَّاُس 

ِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمنافُع للنَّاِس َولَيْعَلَم اللُّه َمْن يَْنُصُرُه َوُرُسَلُه بِالَْغْيِب إِنَّ  بِالِْقْسِط َوَأنَْزلَْنا اْلَ
َِّذي يَِجُدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِفي  ُسوَل النَِّبيَّ الُمِّيَّ ال َِّذيَن يَتَِّبُعوَن الرَّ اللَّه َقِويٌّ َعِزيٌز}، و{ال
بائَِث  ُم َعَلْيِهُم اْلَ يِّباِت َوُيَحرِّ ْنَكِر َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّ يِل يَْأُمُرُهْم باْلَْعُروِف َويَْنهاُهْم َعِن اْلُ التَّْوراةِ َواْلِْنِ
ُروُه َونََصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر  َِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَّ َويََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َواْلْغالَل الِّتي كانَْت َعَلْيِهْم َفال

َِّذي ُأنِْزَل َمَعُه ُأولِئَك ُهُم اْلُْفلُِحوَن}. ال

الأ�سل الرابع: علم الإن�سان )اأنرُثبولوجيا( الدينّي 

ال�سيا�سة هي اإحدى فروع العل�م الإن�سانّية. والعل�م الإن�سانّية ترتبط بعلم 

الإن�سان من جهَتني، الأوىل من حيث اأ�سل ال�ج�د والتحّقق، والأخرى 

من ناحية الت�ّجه والجّتاه.

ومن  الإن�سان  الإ�سالم هي يف خدمة   يف 
ّ
ال�سيا�سي النظام  فل�سفة  اإّن 

اأجل ارتقائه وتكامله و�سعادته، وتهيئة الأر�سّية لتفعيل قابلّياته وقدراته. 

 ه� 
ّ
وتبتني على تعريف ينبثق من الإن�سان. لذا، فعلم الإن�سان الإ�سالمي

 يف الإ�سالم وعند العاملني 
ّ
اأحد املباين ومن اأركان فل�سفة النظام ال�سيا�سي

)42( امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 71 و72.
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بالإ�سالم.

يذكر الإمام اخلامنئي يف درو�سه القراآنّية التال:

؛ 
ّ
 اأو غري اجتماعي

ّ
معرفة الإن�سان ه� البنية التحتّية لكّل مذهب، لأّي مذهب اجتماعي

التعّرف على  الإن�سان. لهذا، لأجل  الك�نّية لكّل مذهب معرفة  الروؤية  يعني من م�اد 

مذهب،  اأّي  فكر  اأ�س�ل  يعني  مذهب،  اأّي  اأيدي�ل�جّية  معرفة  ولأجل  مذهب  اأّي 

 ولأجل ت�سخي�س التعاليم ال�سحيحة لذلك املذهب من غري 
ّ
واأ�س�ل الفكر الجتماعي

.
)43(

ال�سحيحة، ُيحتاج اإىل التعّرف على الإن�سان

اأن تنح� احلياة الجتماعّية واإدارة املجتمع على نطاق وا�سع، معناها 

اأن تطرح وتطّبق من  عندما تك�ن لأجل الإن�سان ويف خدمته. وينبغي 

اأن  مبعنى  ه�  الحتياج  وهذا  النا�س.  ومتطّلبات  حاجات  تاأمني  اأجل 

جّيًدا.  الإن�سانّية  واملتطّلبات  والحتياجات  ال�ج�ديّة  الأبعاد  ُتعرف 

الروؤى  اأّن  ه�  والربهان،  بالدليل  وامل�ساحب  الكبري  الإ�سالم  واّدعاء 

بالإن�سان  التاّمة  العلمّية  بالإحاطة  تتمّتع  ل  ك�نها  الأخرى،  الك�نّية 

و�ساماًل  جامًعا  برناجًما  تعر�س  اأن  ميكنها  ل  فهي  واحتياجاته،  وقدراته 

وبّناًء وحميًطا بكاّفة اأبعاد الإن�سان، واأن تدير �س�ؤونه وتق�ده.

 هي تكرمي الإن�سان، 
ّ
ويعترب اآية اهلل اخلامنئي اأّن ر�سالة النظام الإ�سالمي

ولهذا يجعل معرفة الإن�سان وطبيعة النظرة اإليه وظيفًة اأ�سا�سّيًة.

الإن�سان وامل�سائل الإن�سانّية يف الثقافة الإ�سالمّية هي العمدة الأ�سا�س اأو بيت الغزل لهذه 

وهذه  الفكر،  وهذا  املذهب،  وهذا  الثقافة،  هذه  روؤية  بناء  يف  الأ�سا�س  وهي  الثقافة، 

ْمَنا َبِنْي آَدَم}  املجم�عة، والنظام الفكرّي. نحن ل� تاأّملنا �سنجد اأّن القراآن يق�ل {َولََقْد َكرَّ

الإن�سان  مينح  اأن   
ّ
الإ�سالمي للنظام  ينبغي  واإمّنا  فقط جماملًة كالمّيًة،  لي�س  التكرمي  وهذا 

الكرامة، اأو من الأف�سل اأن نق�ل اأنه يك�سف عن الكرامة ال�اقعّية واحلقيقّية لالإن�سان، 

.
)44(

ويجعلها مبنى

وبعد اأن يعترب اآية اهلل اخلامنئي اأّن كّل اإدارة اأو قيادة لغري اهلل وخلفائه 

)43( الدرو�س القراآنّية لالإمام اخلامنئي �سنة 1363هـ.�س.

)44( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1361/10/2هـ.�س.
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املثالب  اأهّم  اإحدى  يطرح  و�سلطتهما،  والطاغ�ت  ال�سيطان  ولية  هي 

والنقائ�س الكربى للحك�مة غري الإلهّية والطاغ�تّية، كما يلي:

هي يف الأ�سا�س ل حتيط باحتياجات الإن�سان واإمكاناته يف الطبيعة، وقيادتها للمجتمع 

الإن�سايّن هي من�ساأ �رسر وخ�سارة، وتق�سي على الكثري من طاقاته القّيمة، ونتيجة انعدام 

املعرفة والالمبالة فاإّن املجتمع والعامل الذي يرزخ حتت ولية الطاغ�ت، �سيحرم النا�س 

من ن�ر املعرفة، والإن�سانّية من �سعاع ون�ر التعاليم والق�انني الإلهّية للحياة، و�سي�سري 

.
)45(

اأ�سرًيا و�سجيًنا لظلمات اجلهل واله�ى وال�سه�ة والغرور والطغيان

م�ج�د  ه�  الإن�سان  والإن�سان،  للعامل  الإ�سالم  معرفة  من  انطالًقا 

اأن تاأخذ  اأبدّي، ل يقبل الفناء، ولديه بعَدين ون�ساأَتني، ينبغي للحك�مة 

م�ساألَتي  واإدارتها،  هدايتها  يف  ا  واأي�سً براجمها  يف  وتهتّم  العتبار،  بعني 

�س�ى  لأحد  اأّنه ل ميكن   
ّ
البديهي ومن  بعَديه.  ِكال  واحتياجات  اخلل�د 

الربنامج  هذا  مثل  ويطّبق  ويعلن  يقّدم  اأن  بالإن�سان  املحيط  اخلالق  اهلل 

والإدارة.

الإ�سالم و�سائر الأديان الإلهّية يريدون هذا للنا�س. الإ�سالم يريد كذلك اأن يرقى بالنا�س، 

كذلك اأن ينّ�ر قل�بهم، واأن يخرج كذلك ال�سّيئات من �سدري و�سدوركم، ويرميها 

اللّذة املعن�يّة، يف كاّفة حلظات حياتنا، ولي�س فقط  بعيًدا، حّتى ن�سعر بتلك احلالة من 

يف حمراب العبادة، بل حّتى يف حميط العمل، واأثناء الدرا�سة، ويف ميدان احلرب، واأثناء 

.
)46(

التعّلم والتعليم، ويف وقت الإعمار والبناء

اإّن ال�رسيعة وكاّفة املعارف والتعاليم الإ�سالمّية ت�سمن وت�ؤّمن �سعادة 

الإن�سان، وتلّبي كاّفة احتياجاته ومتطّلباته، ومتنح الفرد العّزة والكمال، 

ا املجتمع. وبتعبري اآية اهلل اخلامنئي »اإّن ما يجعل الإن�سان واملجتمع  واأي�سً

. »الإ�سالم الي�م قدرته لي�ست بقليلة ول 
)47(

»
ّ
عزيًزا ه� الإ�سالم احلقيقي

ي�ستهان بها. الإ�سالم الي�م يحمل اأجمل واأكرث الر�سالت املفعمة باملعاين 

)45( طرح كّلي اندي�سه ا�سالمي در قراآن، م�سدر �سابق، ال�سفحة 112.

)46( حديث وليت، م�سدر �سابق، اجلزء 7، ال�سفحتان 62 و63.

)47( امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 107.
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.
)48(

»
ّ
لالإن�سان، وهذا اأمر حقيقي

الطبيعّية  الإن�سان  حلاجات  تاأمينه  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالم،  اأّن  اإّل 

ومتطّلباته، يريد له الهدفّية والرتقاء ف�ق املاّديّات والعامل احلي�ايّن، ول 

يح�رسه ويحّده باإطار الطبيعة والغرائز.

اإليها،  وتطّلع  الب�رسيّة،  وغري  الب�رسّية  والطبائع  والرغبات  باحلاجات  اهتّم  قد  الإ�سالم 

نحن  للب�رس.  وغايات  اأهداًفا  ميتلك  ل  اأّنه  مبعنى  لي�س  لكن  اإلهيًّا.  حكًما  لها  وجعل 

حمك�م�ن واأُ�رَساء �سجن طبيعتنا، ونتحّرك يف اإطار ق�انني الطبيعة، لكن اأمل ي�سع الإ�سالم 

داخل هذا الإطار الذي نتحّرك فيه غايًة وهدًفا اأمامنا، بحيث يق�ل ينبغي اأن تتحّرك�ا 

والأعال  القمم  لناحية  والنزوع  الإ�سالم،  يف  الهدفّية  نح�  النزوع  اإّن  الجّتاه؟!  بهذا 

.
)49(

 وحمت�م
ّ
والأهداف ه� اأمر قطعي

يف الروؤية الك�نّية الت�حيديّة، حم�ريّة اهلل يف التقنني وال�لية والقيادة 

الدينّية  احلك�مة  اأهداف  اإّن  بل  واإرادته،  الإن�سان  دور  اأبًدا  تنفي  ل 

تتحّقق  اأن  ميكن  ل  الجتماعّية،  العدالة  قبيل  من  الكربى،  ومقا�سدها 

العاّمة. وف�ق  النا�س  املالزم لإرادة  وال�سعي  بالقب�ل وامل�ساركة  اإّل  اأبًدا 

ال�سماويّة،  الكتب  واإنزال  القراآيّن،  التعليم  يف  الر�سل  اإر�سال  فاإّن  هذا، 

ه� مقّدمة لقيام النا�س من اأجل اإيجاد العدالة الجتماعّية والق�سط. {لََقْد 

ِديَد ِفيِه  َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِالَْبّيناِت َوَأنَْزلْنا َمَعُهُم الِْكتاَب َواْلِيزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط َوَأنَْزلَْنا اْلَ
َبْأٌس َشِديٌد َوَمناِفُع لِلنَّاِس َولَِيْعَلَم اللُّه َمْن يَْنُصُرُه َوُرُسَلُه بِالَْغْيِب إِنَّ اللَّه َقِويٌّ َعِزيٌز}.

املعتقدات  من  انطالًقا  الإن�سان،  لدور  وباإذعانه  اخلامنئي،  اهلل  اآية 

الإ�سالمّية، وثقة القيادة وا�ستنادها اإىل  اإرادة النا�س، يق�ل قاطًعا:

اأ�س�لنا  من  جزء  فهذا  الإن�سانّية،  والقدرة  والإرادة  الإن�سان  بدور  ب�سّدة  اأوؤمن  اإّنني 

امل�سائل  يف  البحث  واأثناء  الث�رة،  حقبة  ط�ال  اإليه  لت  ت��سّ قد  كنت  الذي  الفكريّة 

ا اآثاره ونتائجه. فالإميان  الإ�سالمّية. وقد عملت على تطبيقه والعمل به، وقد راأيت اأي�سً

 يبعثان على حّل 
ّ
بالإرادة الإن�سانّية اإىل جانب العتقاد والإميان والطمئنان باملدد الإلهي

اأكرب امل�ساكل ب�سه�لة. واإّنني انطالًقا من هذه الروؤية متفائل فيما يتعّلق مب�ستقبل الث�رة 

)48( امل�سدر نف�سه، اجلزء 5، ال�سفحة 60.

)49( امل�سدر نف�سه، اجلزء 5، ال�سفحة 140.
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والبالد والنظام. وقد حافظت بقّ�ة �سديدة على هذه النظرة التفاوؤلّية، والي�م ل اأ�سعر 

.
)50(

مبقدار ذّرة من ال�هن اأو النظرة الت�ساوؤمّية

ويف بيان م�جز ويف اخلطاب ذاته يق�ل: »اإّن اإرادة الإن�سان امل�ؤمن 

.
)51(

تتفّ�ق على اأّي ن�ع من ال�سالح والعتاد«

اأو�سع واأ�سمل يق�ل: »لأّي بلد ما، تعّد الطاقة الب�رسّية كّل  اأفق  ويف 

.
)52(

�سيء، ونحن اإذا مل يكن لدينا طاقة ب�رسّية، فال منتلك �سيًئا«

روح  لديه  فيه،  ُنفخت  قد  التي  الإلهّية  الروح  مبقت�سى  الإن�سان  اإّن 

وحقيقة لمتناهية، ودوًما يطلب الكمال املطلق. ويريد املطلق على �سعيد 

الروؤى واملي�ل. وحركة ووجهة حياته يف اأّي جهة كانت اأبًدا ل تت�ّقف. 

والّت�سال  الرتباط  اإّل من خالل  يهداأ  ي�سكن ول  ل  اأّنه   
ّ
البديهي ومن 

ميتالإ  ول  ي�سبع  ل  وقلبه  الكمالت،  كاّفة  ومنبع  الالمتناهي،  بال�ج�د 

اإّل باهلل: {َأَل بِِذْكِر اللِّه َتْطَمِئنُّ الُقُلوُب}. اهلل اخلالق الذي اأظهر واأبدع كاّفة 

الظ�اهر والكائنات واملخل�قات لأجل الإن�سان وهي م�سّخرة له وحتت 

 والرتباط 
ّ
. بغية اأن ي�ستفيد منها يف ال��س�ل اإىل املق�سد احلقيقي

)53(
اإمرته

باملبداأ والهدف الالمتناهي، وي�ستفيد منها يف �سريه و�سل�كه ال�ساّق اإىل 

َُّها  اهلل، وهذه احلركة وال�سل�ك قد غر�سا يف اأعماق فطرته وخلقته. {يَا أي

ََّك َكاِدٌح إِلَى  َربَّك َكْدًحا َفُمالِقيِه}. اِلنَْساُن إِن
الإن�سان ه� م�ج�د ل متناهي وغري حمدود ومّت�سل باهلل، ويتمّتع مبعرفة قلبّية باهلل، اأي 

لي�س كتلك التي يف احلي�ان، او كتلك التي يف اجلماد. ويتمّتع بقدرة ل متناهية يف تبديل 

العامل وتغيريه، وطرح روؤية جديدة حلياة الإن�سان والغ��س يف اأعماق اإمكانات العامل 

.
)54(

املاّدّية. فالإن�سان لي�س حمدوًدا طبًقا للروؤية الإ�سالمّية

)50( امل�سدر نف�سه، اجلزء 1، ال�سفحة 44.

)51( امل�سدر نف�سه، اجلزء 2، ال�سفحة 85.

)52( امل�سدر نف�سه، اجلزء 3، ال�سفحة 63.

)53( �س�رة اجلاثية، الآيتان 12 و13؛ �س�رة اإبراهيم، الآيتان 33 و34.

)54( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1364/6/13هـ.�س.



74

منعزل  اأّنه  على  الإن�سان  اإىل  ُينظر  ل  الإ�سالمّية،  الك�نّية  الروؤية  يف 

تتفّتح  ل  وقدراته  وا�ستعدادته  قابلّياته  اأّن  كما  الآخرين.  عن  ومنفرد 

وتزدهر ول تتفّعل اإّل يف ظّل الرتباط والت�ا�سل مع الآخرين من جن�سه. 

الكمال  اإىل  والتقّرب  باهلل،  لالرتباط  تاأثرًيا  ال�سبل  واأكرث  اأف�سل  من  لذا 

التعاطف  �سع�ر  ا�ستحكام  ه�  اهلل،  خليفة  الإن�سان  و�سريورة  املطلق، 

لإ�سالح  الع�ن  يد  مّد  لأجل  وال�سعي  الآخرين،  مع  الفّعال  والت�ا�سل 

الأم�ر الجتماعّية والعاّمة، لأّن الإ�سالم ل يعّرف اهلل يف مقابل النا�س، 

اهلل  ر�سا  ي�ستجلب  العباد وخدمتهم  على  ال�رسور  اإدخال  يعترب  اأّنه  كما 

وعنايته، اإىل م�ست�ى اأّن اهلل عندما يريد اأن يعّرف قائد ووّل وراعي الأّمة 

الإ�سالمّية، ويبنّي وظيفة امل�سلمني وتكليفهم بعد الر�س�ل الأكرم )�س(، 

 )ع( اإىل اإنفاقه 
ّ
ة بعلي اأ�سار من بني كاّفة المتيازات واخل�سائ�س املخت�سّ

؛ يعني اأّن قائم مقام اهلل وامل�ّجه لدّفة الأّمة الإ�سالمّية، 
)55(

يف حال ال�سالة

عن  غافل  غري  باهلل،  وارتباطه  خل�ته  ذروة  يف  ا  �سخ�سً يك�ن  اأن  ينبغي 

عن  اأبًدا  غافاًل  وعرفانه  عبادته  جتعله  ول  العباد،  واحتياجات  اهلل  خلق 

امل�سائل الجتماعّية والهتمام باأم�ر الآخرين.

وم�ّظفني  مكّلفني  والعاملني  القادة  يجعل  اهلل،  جتاه  والتكليف  بامل�س�ؤولّية  ال�سع�ر  اإّن 

اأمام النا�س. بحيث متّثل خدمتهم  فل�سفة احلك�مة. واأن ُيجعل التمهيد لتفّتح قابلّيات 

احلك�مة  فل�سفة  اإّن  والتدبريات.  الإجراءات  كاّفة  الكمال حم�ر  اإىل  الإن�سان وو�س�له 

عبارة  ه�  الإ�سالمّية،  احلك�مة  اإليه  ت�ستند  الذي  واملبنى  القاعدة  وتلك  الإ�سالم  يف 

النا�س. احلك�مة يف  للقيام بخدمة  التكليف  عبارة عن  الذي ه�   
ّ
الإلهي التكليف  عن 

الروؤية الإلهّية هي و�سيلة وم�س�ؤولّية، بحيث اإّن الأ�سخا�س الذين يت�سّدون للقيام بهذه 

امل�س�ؤولّية يك�ن ت�سّديهم من اأجل خدمة النا�س، وخدمة النا�س لي�ست فقط خدمة بط�ن 

النا�س وحياة النا�س احلي�انّية، فهذه اخلدمة جزء من اخلدمات التي ينبغي للحك�مة اأن 

متنحها للنا�س، واأن ت�سعها يف متناولهم. فالأهّم من تاأمني م�سائل احلياة املاّديّة للنا�س ه� 

يف الت�ّجه اإىل معن�يّات النا�س، قابلّيات النا�س، التكامل الفكرّي للنا�س، وحتّ�ل الإن�سان 

الب�رسّي الأّول اإىل هيئة اإن�سان كامل، وت�فري املقّدمات لهذه  احلركة الط�يلة الأمد لكاّفة 

.
)56(

اأفراد املجتمع

الآية  املائدة،  �س�رة  َراِكُعوَن}؛  َوُهْم  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ ُيِقيُموَن  َِّذيَن  ال َآَمُنوا  َِّذيَن  َوال َوَرُسوُلُه  اللُّه  َولِيُُّكُم  َا  )55( {إِنَّ

.55

)56( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1363/10/7هـ.�س.
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فما ُذكر ه� بع�س من اأهّم الأ�س�ل التاأ�سي�سّية لل�سيا�سة يف فكر املفّكر 

 الكبري، اآية اهلل اخلامنئي دام ظّله، ولأجل اجتناب 
ّ
احلكيم والعامل الإ�سالمي

والفل�سفة  الأهداف،  قبيل  من  الأ�س�ل  �سائر  ذكر  عن  منتنع  الإطالة، 

 
ّ
ال�ج�دّية لل�سيا�سة واحلك�مة، وم�قعّية النا�س يف نظام الإ�سالم ال�سيا�سي

)ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية(، وغريها من امل��س�عات.
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ق�سايا الفل�سفة ال�سيا�سيّة يف فكر الإمام اخلامنئي)دام ظّله(

ال�سيخ حم�سن مهاجرنيا

 ظاهر
ّ
ترجمة ال�سيخ علي

مقّدمة

اإّن ت��ّسع م�سائل الفل�سفة ال�سيا�سّية عند الإمام اخلامنئي يجعل اأّي باحث 

ي�اجه م�سكلًة يف الختيار. وكما يبدو، فاإّن اإيراد جميع امل�سائل يف مقالة 

واحدة اأمر غري مقدور وغري منا�سب؛ كما اأّن الختيار بينها يحتاج اإىل 

ِمالك لرتجيح بع�سها على الآخر. 

�سعى ُمعّد هذه املقالة اإىل تركيز م�سائل الفل�سفة ال�سيا�سّية على ثالثة 

حماور، ليت�سّنى، من خالل هذا الت�سّ�ر، طرح امل�سائل الأ�سا�سّية والركنّية. 

وهذه امل�سائل عبارة عن:

1. م�ساألة الفرد واملجتمع.

2. م�ساألة القّ�ة ]القدرة[ ال�سيا�سّية.

3. م�ساألة احلك�مة الإ�سالمّية.

لكن بالنظر اإىل وج�د �سيء من الغم��س يف مفه�م »فل�سفة ال�سيا�سّية 

يف الإ�سالم«، فقد اعتمد يف ترتيب الدرا�سة اأن تك�ن بداية البحث يف 

هذه املقالة عن ماهّية فل�سفة الإ�سالم ال�سيا�سّية يف روؤية الإمام اخلامنئي، 

واإن ب�سكل خمت�رس.
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ماهيّة الفل�سفة ال�سيا�سيّة يف الإ�سالم بنظر الإمام اخلامنئي

هل هناك وج�د لعلم اأو روؤية علمّية م�ستقّلة حتت عن�ان »فل�سفة الإ�سالم 

هذا  يف  ُتطرح  اأبحاث  هناك  ذلك؟  مثل  ي�جد  اأن  ميكن  اأو  ال�سيا�سّية« 

والبع�س   ،
)1(

اإمكانه وكذلك  علم  هكذا  وج�د  اأنكر  فالبع�س  املجال. 

ال�سيا�سّية  الإ�سالم  فل�سفة  اأنكر وج�ده فقط، واآخرون مّيزوا بني  الآخر 

ورف�س�ا  الثانية  اأّيدوا  اأنهم  ال�سيا�سّية، يف حني  الإ�سالمّية  الفل�سفة  وبني 

الأوىل. ويف املقابل، قال البع�س باإمكان ِكَليهما، واأ�رّس على وج�دهما. 

والدليل عند املنكرين ه� اأّن الفل�سفة ال�سيا�سّية تاأّمالت عقلّية ب�رسيّة، وهي 

خمتلفة عن التاأّمالت القطعّية ال�حيانّية ]ن�سبًة اإىل ال�حي[ من قبيل التعاليم 

امل��س�عات  يف  هي  ال�سيا�سّية  الفل�سفة  وحدود  الإ�سالمّية.  واملعارف 

التي ل يتعّر�س لها ال�حي. يف الفل�سفة ال�سيا�سّية، يبداأ العقل عمله من 

الب�رسّي  ]انتزاعّية[ وُير�سد الذهن  البديهّية كاأداة ق�يّة جتريدّية  املقّدمات 

ال�سيا�سّية  وال�قائع  الظ�اهر  جميع  تقييم  ويتّم  والهدف،  ال�جهة  اإىل 

مبيزان العقل الإن�سايّن.

الإ�سالم،  يف  �سيا�سّية  فل�سفة  وج�د  افرتا�س  على  املقالة  هذه  تق�م 

التي هي  الإ�سالمّية  ال�سيا�سّية  الفل�سفة  م�سائل  درا�سة  وبالطبع، وظيفتها 

متاأّخرة عن اأ�سل العلم اأو الروؤية، ومرتّتبة ]ومت�ّقفة[ على وج�ده.

مقام  يف  وال�حي  العقل  بني  اجلمع  اإمكانّية  اخلامنئي  الإمام  يرى 

التفّكر، ويق�ل:

تق�م ال�سيا�سة الإ�سالمّية على قاعدة ومبنى الفل�سفة الإ�سالمّية؛ لي�ست مبت�رًة من الفل�سفة 

امل�ستلهمة من القراآن. وب�سكل اإجماّل، �سيا�ستنا هي على قاعدة اإيجاد عالقات منطقّية 

 يف الإ�سالم: »بالطبع هناك من يعتقد اأّن الإ�سالم 
ّ
)1( يق�ل الإمام اخلامنئي يف منكري الفكر الفل�سفي

ل يريد الفل�سفة. ومثل هذا مثل الذي يق�ل اأّن الأ�سنان ل حتتاج اإىل املينا ]البل�ر[. فالبل�ر لي�س 

اأ�سناًنا بل ه� اأ�سل الأ�سنان؛ وهذا يف ال�اقع �سبيه ذلك. فالفل�سفة هي ال�اقي، ال�اقي العتقادي«؛ 

كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء هيئة اأمناء املذاهب الإ�سالمّية، بتاريخ 1380/6/21هـ.�س.
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ومعق�لة وبعيدة عن اأّي ن�ع من املنازعة يف غري حمّلها، وكذلك البعيدة عن الإذعان لأّي 

.
)2(

هيمنة واإكراه يف العالقة بني النا�س

ويق�ل يف مكان اآخر:

 للنظام الفكرّي 
ّ
احلكمة والكالم كالهما �رسورّيان. وهما مبثابة ال�سامن للبناء الأ�سا�سي

. فال ُيت�سَ�رّن اأّنه نخّرج فقيًها ذي درجة رفيعة 
ّ
، والي�م النظام ال�سيا�سي

ّ
والنظام العملي

ونذر احلكمة والكالم جانًبا! اأبًدا، هذا خطاأ كبري! نعم تتفاوت اأذواق الأفراد يف م�ساألة 

احلكمة الإلهّية. فالبع�س يق�ل باأ�سل�ب عمل لفهم الفل�سفة الإ�سالمّية، والبع�س الآخر 

احلقبة  – يف  الراأي  اأهل  بع�س  يق�ل  – كما   
ّ
الإ�سالمي والكالم  اأخرى.  بطريقة  يق�ل 

ول  الكالم  لب��س  لب�ست  التي  نف�سها،  الفل�سفة  احلقيقة  يف  ه�  والأخرية،  املت��ّسطة 

.
)3(

اإجحاف يف هذا الكالم

)بالقيد  ال�سيا�سة  فل�سفة  اأو   )
ّ
ال��سفي )بالقيد  ال�سيا�سّية  الفل�سفة 

 ،
)4(

ال�سيا�سّيني الفال�سفة  بع�س  وبتعبري  القدمي،  التعريف  يف  الإ�سايّف( 

الكتب  ملجم�عة  م�سرتك  م��س�ع  ه�  الذي  ال�سيء  ذلك  عن  عبارة 

امل�سه�رة مثل جمهوريّة اأفالطون و�سيا�سة اأر�سطو، واآراء اأهل املدينة الفا�سلة 

 ،
ّ
الإ�سالمي العامل  مّرة يف  لأّول  امل�سطلح،  هذا  ا�سُتخدم  وقد  للفارابي. 

ب�ا�سطة احلكيم اأب� ن�رس الفارابي يف كتاب التنبيه على �سبيل ال�سعادة. فه� 

يق�ل اإّن املفه�م العاّم )الفل�سفة املدنّية( ي�سمل ن�َعني من العلم، ويق�ل 

يف تعريفه:

الفل�سفة املدنّية ق�سمان: الق�سم الأّول ما يتعّلق مبعرفة الأفعال احل�سنة والأخالق اجلميلة 

والق�سم  اخللقّية«...،[  »ال�سناعة  ]وي�سّميها  اأ�سبابها  على  والقدرة  منها،  ت�سدر  التي 

الثاين ه� العمل ال�سامل للمعرفة بالأم�ر امل�جبة لتح�سيل الأ�سياء اجلميلة ل�سّكان املدن 

.
)5(

والقدرة على اكت�سابها واحلفاظ عليها بهم ]و�سّمى هذا العلم »الفل�سفة ال�سيا�سّية«[

)2( كالم لالإمام اخلامنئي يف بداية در�س البحث اخلارج، بتاريخ 1372/6/21هـ.�س.

)3( انت�ين ك�يننت، الفل�سفة ال�سيا�سيّة، ترجمة مرت�سى اأ�سعدي )طهران: ن�رس بهاآ ور، 1374هـ.�س.(، 

ال�سفحة 11.

العثمانّية،  املعارف  دائرة  الدكن:  اآباد  )حيدر  ال�سعادة  �سبيل  على  التنبيه  الفارابي،  ن�رس  )4( اأب� 

1346هـ.ق.(، ال�سفحة 21.

)5( يق�ل �سرتاو�س اأّن هدف الفل�سفة ال�سيا�سّية ك�سف احلقيقة ال�سيا�سّية ب�ا�سطة العلماء. ميكن تعريف 



80

م�سم�ن  اإىل  تعريفهم  يف  اأ�ساروا  املعا�رسين  املفّكرين  بع�س  اأّن  كما 

الفارابي نف�سه وكتب�ا:

لكّل اأعمال ال�سيا�سّية بذاتها جهة نح� املعرفة مباهّية اخلري؛ اأي جلهة التعّرف على احلياة 

اإذا  التاّمة.  ال�سيا�سّية  ال�سعادة  نف�سه  ه�  احل�سن  املجتمع  لأّن  اجلّيد؛  املجتمع  اأو  اجلّيدة 

على  التعّرف  ال�سحيح  هدفها  النا�س  جعل  واإذا  اخلري  معرفة  نح�  الت�ّجه  هذه  اأُظهر 

احلياة احل�سنة واملجتمع احل�سن تظهر الفل�سفة ال�سيا�سّية وتتجّلى يف م�سطلح »الفل�سفة 

ال�سيا�سّية«، فاإّن كلمة الفل�سفة مبّينة ملنهج ]اأ�سل�ب[ البحث عن املق�لة ال�سيا�سّية؛ ذلك 

املنهج الذي ه� وا�سع وله علقة واّت�سال مب�ساألة الت�ّجه. وكلمة ال�سيا�سّية التي هي مبّينة 

ال�سيا�سّية هي  الفل�سفة   ]...[ احلرفة  لهذه  اخلا�ّس  العمل  ا  اأي�سً ُتظهر  البحث  مل��س�ع 

فرع من الفل�سفة التي هي اأكرث اقرتاًبا من احلياة ال�سيا�سّية اأي احلياة غري الفل�سفّية واحلياة 

.
)6(

الب�رسّية

ففي احلقيقة،

ينبغي اأن ت��سلنا الفل�سفة اإىل املعرفة الكاملة. ينبغي اأن ننظر يف املجتمع الب�رسّي لرنى 

اأعمال جديدة،  املتعاقبة  املجالت  تطرح يف  اأن  ينبغي  املعرفة.  وادي  يح�سل يف  ماذا 

اأفكار جديدة، واأ�ساليب ومناذج حديثة.

ا، يف عن�ان »م�سائل الفل�سفة ال�سيا�سّية لالإ�سالم  ينبغي اأن يّت�سح اأي�سً

يف نظر الإمام اخلامنئي«، املق�س�د من قيَدي »م�سائل« و»الإ�سالم«. عند 

 ،
)7(

الثمانية[ ]روؤو�سه  الثماين  زواياه  عادًة ح�ل  يبحث  علم  اأّي  درا�سة 

يف  اأّنه  اإّل  الأبحاث.  من  الأكرب  باحلجم  علم  اأّي  م�سائل  حتظى  حيث 

هذه املقالة، ونظًرا لالخت�سار املطل�ب، �سيتّم التعّر�س لكّلّيات امل�سائل 

الفل�سفة ال�سيا�سّية يف الق�اعد الفكرّية بالنمط التجريدّي الذي ين�سّب على الأبحاث من قبيل غايات 

احلك�مات وو�سائلها، والعدالة، وال�سلطة، وعالقة الفرد واحلك�مة. الفل�سفة ال�سيا�سّية هي على 

واإّن  حُتّد يف مكان وزمان.  الظّن، ل  املعرفة مكان  اإحالل  اإىل  تهدف   ل 
ّ
ال�سيا�سي الفكر  عك�س 

 
ّ
 تكّهني

ّ
. يف املقابل، من املمكن اأن يك�ن الفكر ال�سيا�سي

ّ
عمل املفّكرين ه� يف الأ�سا�س عمل مهني

ًة. ني )كال�سعراء( وه� مالزم على الدوام للحياة الجتماعّية خا�سّ  اأو عمل اأفراد غري خمت�سّ
ّ
تخميني

وفرهنكي،  علمي  ن�رس  )طهران:  رجائي  ترجمة  ؟،  ال�سيا�سيّة  الفل�سفة  هي  ما  �سرتاو�س،  )6( لي� 

1373هـ.�س.(، ال�سفحات 6 اإىل 15؛ اأنوار وليت )اأنوار الولية(، ال�سفحة 6.

)7( يف امل�سطلح التقليدّي، ُيطَلق على هذه الأم�ر الثمانّية ت�سمية »الروؤو�س الثمانية« يف اأّي علم.
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اأو لبع�ٍس من امل�سائل الأ�سا�سّية للفل�سفة ال�سيا�سّية من وجهة نظر الإمام 

اخلامنئي. يف م�ساألة قيد »الإ�سالم«، يرى كاتب املقالة اأّن هناك خم�سة 

لحظها  حيث  القيد،  لهذا  الرائجة  ال�ستخدامات  جمم�ع  من  معاين 

:
ّ
واقتفى اأثرها يف فكره ال�سيا�سي

للم�سلمني.  ال�سيا�سّية  الفل�سفة  مبعنى  لالإ�سالم  ال�سيا�سّية  الفل�سفة   .1

فل�سفًة  يّتخذ  اأن  لالإ�سالم،  فهمه  اإىل  بالنظر  ميكنه،   
ّ
اإ�سالمي مفّكر  وكّل 

�سيا�سّيًة كما كان للفارابي واخل�اجة واملاّل �سدرا والإمام اخلميني فل�سفة 

ا فل�سفة �سيا�سّية اإ�سالمّية. �سيا�سّية اإ�سالمّية؛ فكذلك لالإمام اخلامنئي اأي�سً

2. ا�ستخدمت الفل�سفة ال�سيا�سّية لالإ�سالم مبعناها العاّم، وتعامل�ا معها 

 لالإ�سالم، وهي بيان لأّي ن�ع من 
ّ
ت�ساحًما على اأّنها ت�ساوي الفكر ال�سيا�سي

دخل 
ُ
 يف باب ال�سيا�سة. ويف هذا املعنى، اأ

ّ
الفكر والنظر باأ�سل�ب منهجي

ا يف اإطالق الفل�سفة ال�سيا�سّية.  اأي�سً
ّ
 ال�سيا�سي

ّ
 والفقهي

ّ
الجّتاه الكالمي

يعرّب الإ�سالم عن احلك�مة بكلمة »ال�لية«، ويعرّب عن ال�سخ�س الذي يك�ن على راأ�س 

احلك�مة بكلمات ال�ال، وامل�ىل، وهي كّلها م�ستّقة من كلمة ال�لية. فما معنى هذا؟ 

اأّن ال�سخ�س الذي يت�سّدى لزمام الأم�ر تربطه   لالإ�سالم 
ّ
يعني هذا يف النظام ال�سيا�سي

يعك�س  ما  تف�سم عراها. وهذا  الت وثيقة ل  بيده زمام حكمهم، �سِ الذين  النا�س  مع 

تق�م على هذه  ق�سّية احلك�مة. وكّل حك�مة ل  لالإ�سالم« يف  ال�سيا�سّية  »الفل�سفة  لنا 

ال�س�رة فما هي بال�لية ول هي باحلك�مة التي ي�سب� اإليها الإ�سالم، فاإذا افرت�سنا على 

ا ل يرتبط�ن باأيّة �سالت مع ال�سعب، فال ولية هنا، اأو اإذا كانت  راأ�س احلك�مة اأ�سخا�سً

العالقة مبنّيًة على اخل�ف والإرهاب – اأي خاليًة من امل�ّدة واملحّبة – فما هي من ال�لية 

.
)8(

يف �سيء

3. املق�س�د من الفل�سفة ال�سيا�سّية لالإ�سالم جمم�عة الأفكار والروؤى 

احل�سارة  �ساحة  التي جتري يف  تلك  ال�سيا�سّية،  احلياة  باب  العقالنّية يف 

بتاريخ  الأغر،  الغدير  غيد  مبنا�سبة  النظام  يف  والعاملني  امل�س�ؤولني  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )8( كالم 

1376/2/6هـ.�س.
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اقُتِب�ست من  اأّنها  اأم  واإ�سالميًّا   وطنيًّا 
ً
من�ساأ لها  باأّن  قلنا  �س�اء  الإ�سالمّية؛ 

الي�نان وغريه. على كّل حال، فقد بحث مفّكرو امل�سلمني فيها، وجعلها 

بع�سهم اإىل جانب �سائر املعارف الإ�سالمّية اأو يف خدمة الدين.

على  ابتنائها  بدليل  ال�سيا�سّية  الفل�سفة  على  الإ�سالم  قيد  اإ�سافة   .4

مباين  من  املنطلق   ،
ّ
والفل�سفي  

ّ
العقلي فالتفكري  الإ�سالمّية.  الفر�سّيات 

وق�اعد الت�حيد واملعتقدات الإ�سالمّية، جعل الفل�سفة ال�سيا�سّية مّت�سفًة 

بقيد الإ�سالم، كما يق�ل �سماحة الإمام القائد اخلامنئي:

 
ّ
 الإ�سالمي

ّ
 والجتماعي

ّ
كذلك يف اآية {لَُه اُلْلُك} مبنى الفل�سفة ال�سيا�سّية والنظام ال�سيا�سي

 ه� نظام احلك�مة الإلهّية، احلاكمّية الإلهّية. 
ّ
 الإ�سالمي

ّ
ا. النظام ال�سيا�سي م�ج�د اأي�سً

احلاكمّية الإلهّية مبعنى متامّيتها من كّل اجلهات. احلاكمّية الإلهّية تعنى اأّن القان�ن من اهلل 

.
)9(

ا ب من اهلل اأي�سً واأّن منّفذ القان�ن من�سّ

5. ت�سري الفل�سفة ال�سيا�سّية لالإ�سالم اإىل ذلك الن�ع من التعاليم ال�سيا�سّية 

العقلّية يف الإ�سالم كمذهب له اهتمام باحلياة ال�سيا�سّية لالإن�سان.

هذا الفكر الإ�سالمي اجلديد ناظر اإىل ذلك، وه� يطرح الإ�سالم كمذهب ودين �سامل 

يجيب  اأ�سئلتهم. كذلك  العامل ويجيب عن  ل�سع�ب  الذهنّية  العقد  يحّل  لنظام فكرّي 

نظاًما  ا  اأي�سً ويقّدم  الع�رس.  هذا  يف  للنا�س  وامل�ستحدثة  املتغرّية  الفكرّية  احلاجات  عن 

اجتماعيًّا، نظاًما للحياة. وبالق�ل الرائج اإّن الإ�سالم، كدين للحياة، لديه فل�سفة لإدارة 

.
)10(

حياة الإن�سان

والثالث  الأّول  الأق�سام  معاين  على  املتيّقن  بالقدر  املقالة  هذه  تبتني 

اأي ما مّت بيانه بعن�ان فل�سفة �سيا�سّية ب�ا�سطة فال�سفة امل�سلمني  والرابع؛ 

�سن�سعى  . ولذلك 
)11(

امل�سبقة الإ�سالمّية  الفر�سّيات  ]مباين[  ق�اعد  على 

اإىل البتعاد عن ا�ستخدام املعنى العاّم للفل�سفة ال�سيا�سّية.

)9( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1982/8/5هـ.�س.

بتاريخ  مطّهري،  ال�سهيد  وحياة  �سرية  ح�ل  تلفزي�يّن  برنامج  يف  اخلامنئي  لالإمام  )10( كالم 

1367/2/12هـ.�س.

)11( نبحث يف هذا املقال املعنى العاّم للفل�سفة ال�سيا�سّية، ولن نتعّر�س للم�سائل ال�سيا�سّية العقلّية يف 

الإ�سالم، تاركني بحثها اإىل جمال اآخر.
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1. م�ساألة الفرد واملجتمع

م�ساألة الفرد واملجتمع من امل�سائل املهّمة للفل�سفة ال�سيا�سّية لالإ�سالم يف 

 لالإمام اخلامنئي، بحيث يعترب اأّن �سناعة الإن�سان واملجتمع 
ّ
الفكر ال�سيا�سي

– انطالًقا من  املجتمع  . ويق�ّسم 
)12(

الإ�سالمّية الأهداف  اأعظم  هما من 

 )ت�حيدّي، معن�ّي، 
ّ
مبانيه القّيمة ]املعتربة[ – اإىل ق�سَمني: جمتمع اإ�سالمي

. ويق�ل اإّن اأحد اأهداف ر�سالت الأنبياء عليهم 
ّ
(، وجمتمع جاهلي

ّ
قيمي

ال�سالم تنقية املجتمع وتطهريه:

لقد جاء الأنبياء ليبن�ا الدنيا بنح� جديد وليقتلع�ا الف��سى، ولُيحدث�ا نه�سًة يف حميط 

 
ّ
الت�حيد والعدل الجتماعي اأ�سا�س  لتبني املجتمع على   ]...[  

ّ
الع�رس والزمان اجلاهلي

والأفراد  اجلماعات  خمتلف  بني  والقان�ن  واحلق�ق  احلّريّة  و�سمان  الإن�سان  وتكرمي 

ورف�س ال�ستئثار والحتكار وال�ستبداد؛ واإتاحة الفر�س لال�ستعدادات، والتحفيز على 

العلم والتعّلم، ويف اخلال�سة قيام املجتمع الذي ه� مهد تربية الإن�سان ورقّيه من كّل 

اأبعاده الأ�سا�سّية، واأن يعرب به يف م�سري تكامل حياته من نقطة حتّ�ل  الن�احي ويف كّل 

.
)13(

ر�سل اأنبياء اهلل للقيام بها
ُ
ونقطة ا�ستثنائّية بالغة الأهّمّية. هذه ال�ظيفة هي التي اأ

لنمط  الت�حيدّي،  والنظام  املجتمع  يف  يعي�س�ن  الذين  والأفراد  النا�س  من  واحد  كّل 

 مع 
ّ
ال�سخ�سي �سل�كهم  النا�س،  �سل�كهم مع جميع  اإخ�انهم،  مع  �سل�كهم  تفكريهم، 

املاّديّة؛  الأنظمة  يعي�س�ن يف  الذين  النا�س  ومنف�سلة عن حالة  له حالة خمتلفة  اأنف�سهم، 

فاأولئك يعي�س�ن مع اهلل، ويطلب�ن من اهلل، ويحّب�ن اهلل ويع�سق�نه، ويخاف�نه، ويلجاأون 

اإليه، يعتربون اأنف�سهم عبيًدا هلل، يعطف�ن على عباد اهلل وي�سعرونهم باملحّبة، ول يظلم�ن 

عباد اهلل، ول يح�سدونهم، ول يطمع�ن بهم، وكّل اخللقّيات الفا�سلة املذك�رة يف كتب 

الأخالق نا�سئة من الإميان باهلل واإّن ركن واأ�سا�س الأخالق الإ�سالمّية الإميان باهلل. وكما 

 ،
ّ
 للمجتمع الإ�سالمي

ّ
تالحظ�ن فاإّن العتقاد باهلل وبالت�حيد ه� اأ�سا�س البناء الجتماعي

.
)14(

ول بّد واأن تعتمد كاّفة امل�سائل الجتماعّية على هذا الأ�سل

لقد جاء جميع الأنبياء ليقيم�ا جمتمًعا على اأ�سا�س القيم الإلهّية. اأي لي�ؤّثروا يف واقع حياة 

النا�س. فبع�سهم ا�ستطاع وو�سلت م�اجهته اإىل نتيجة، وبع�سهم مل يتمّكن ومل ي�سل اإىل 

)12( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء امل�س�ؤولني والعاملني يف النظام مبنا�سبة ي�م املبعث ال�رسيف، بتاريخ 

1383/7/2هـ.�س.

)13( القائد ال�سادق، ال�سفحتان 15 و16.

)14( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1362/6/21هـ.�س.
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 )�س( هي جهة اأ�سا�سّية، فه� مظهر قدرة اهلل يف 
ّ
الهدف. اإّل اأّن هذه اجلهة يف حياة النبي

.
)15(

الأر�س وبني النا�س ومظهر احلاكمّية الإلهّية وال�لية الإلهّية بني النا�س

ويق�ل الإمام اخلامنئي ح�ل حقيقة وج�د الفرد الإن�سايّن:

هذه  اأّن  لهم  ليّبين�ا  النا�س  بني  وكان وج�دهم  احلقيقة،  هذه  لأجل  الأنبياء  ُبعث  وقد 

الختالفات ظاهرّية و�سطحّية، واإّن كّل ما لديكم من اإرادة، ول�سان، وثروة، وقدرة، 

 وفّن، وعلم، و�سناعة، وقّ�ة �س�اعد من املمكن و�سعها يف 
ّ
ومن�سب، ووعي �سيا�سي

خدمة هدف عامل ال�ج�د، كالإن�سان الذي ي�سبح مع تّيار املاء ل العك�س، ول يبقى اأّي 

اأثر لل�رساع والتباغ�س واحل�سد والأحقاد يف �سدره.

هذه هي احلياة التي اأو�سانا بها الأنبياء، على العك�س مّما يف حياة ال�سياطني واأ�سباه 

ال�سياطني، التي ي�س�دها التنازع، والتناحر، وال�سباحة �سّد تّيار عامل ال�ج�د ويف الجّتاه 

.
)16(

املعاك�س لهدف اخللقة

فبناء املجتمع يف الفل�سفة ال�سيا�سّية لالإ�سالم يق�م على الأ�س�ل الدينّية 

الأ�سيلة التي اأ�ّس�سها؛ كما جاء يف القراآن الكرمي مفردات »القرية«، و»املدينة«، 

اأول  الأنبياء  عن  احلديث  عند  ا�ستعملت  حيث  و»م�رس«،  و»مدَين«، 

ارحتال  حياة  احلياة  كانت  ال�سالم  عليه  ن�ح   
ّ
النبي قبل  ما  واإىل  العزم. 

 ن�ح 
ّ
وهجرة، وتعتمد املعي�سة على م�رد احلي�انات. لكن مع جميء النبي

:
)17(

عليه ال�سالم، ومع رواج الزراعة، انعقدت اأّول نطفة للمجتمع

الع�اطف  الإن�سايّن،  القلب  فيه  يروج  جمتمع   ،
ّ
الإلهي املجتمع  اإيجاد  الأنبياء  يريده  ما 

وامل�ساعر ال�سحيحة والطاهرة، املجتمع الذي ل يظلم فيه اأحٌد اأحًدا ول جمتمٌع جمتمًعا. 

الذات،  وحّب  والأنانّية  باملاّديّات  يغرق�ن  ول  بالغفلة،  اأهله  ُيبتلى  ل  الذي  فاملجتمع 

ويك�ن العمل هلل وبهدف ال��س�ل اإىل حم�رس لقائه. فهذا ه� الإن�سان الكامل، وهذا ه� 

املجتمع الكامل. نعم لقد جاء الأنبياء �سالم اهلل عليهم لي�سنع�ا هكذا جمتمع. ففي ال�قت 

ويك�ن  �سحيح،  ب�سكل  فيه  ويعمل�ا  �سحيح،  ب�سكل  املجتمع  هذا  اأهل  يفّكر  الذي 

)15( كالم لالإمام اخلامنئي يف جمع من العاملني مبنا�سبة عيد الغدير الأغّر.

)16( كالم لالإمام اخلامنئي يف ح�س�د من عاّمة النا�س، بتاريخ 1375/7/18هـ.�س.

 يف القراآن«، قب�سات، العدد 20-
ّ
)17( حم�سن عبد اللهي اآرن )مهاجري نيا(، »اأ�س�ل الفكر ال�سيا�سي

.21
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احلّق  ح�رسة  اأمام  بامل�س�ؤولّية  ال�سع�ر  هم  ويحمل�ن  والعزم،  واملروءة  العطف  لديهم 

.
)18(

املتعال، وي�سعرون باملعن�يّات، ول يغرق�ن يف املاّديّات، ل يريدون اأّي �سيء لهم

وبالت�حيد  باهلل  العتقاد  »يك�ن  الفل�سفة،  هذه  ففي  ولذلك، 

الق�سايا  كّل  ت�ستفيد  واأن   ،
ّ
الإ�سالمي للمجتمع   

ّ
الجتماعي البناء  اأ�سا�س 

اأ�سا�س  على  املجتمع  وُيدار   .
)19(

»
ّ
الأ�سا�سي الأ�سل  هذا  من  الجتماعّية 

. يف البداية �سنتعّر�س اإىل روؤية الإمام اخلامنئي ح�ل املجتمع 
)20(

الإ�سالم

. يق�ل معّرًفا املجتمع 
ّ
، ويف النهاية روؤيته ح�ل املجتمع اجلاهلي

ّ
الإ�سالمي

:
ّ
الإ�سالمي

م�سدر  فه�  اهلل،  اإىل  حاكمّيتها  يف  ترجع  التي  اجلماعة  تلك  ه�   
ّ
الإ�سالمي املجتمع 

اإلهّية وحدود اهلل هي اجلارية،  ت�رسيعها ووا�سع ق�انينها؛ فق�انني هذه اجلماعة ق�انني 

والذي يعنّي القائد اأو يعزله ه� اهلل. فاإذا ت�سّ�رنا املجتمع على �سكل هرم، كما هي عادة 

وت�سّ�ر بع�س علماء الجتماع، فاإّن اهلل �سبحانه ه� قّمة الهرم، واجلماعة امل�سلمة هي 

 ه� 
ّ
قاعدته، والذي ي�ِجد اجلماعات والت�سكيالت ه� دين اهلل، والقرار الرّبايّن الإلهي

الذي يحّدد ق�انني ال�سلح وال�سالم اأو احلرب والقتال. كما اأّن دين اهلل ه� الذي يعنّي 

احلق�ق، وكّل  احلك�مة ويحّدد  ي�سّكل  الذي  والقت�ساديّة، وه�  الجتماعّية  الروابط 

�سيء ميّر من خالل دين اهلل و�رسيعته ور�سالته، ودين اهلل ه� الذي يجريه، ودين اهلل وراء 

.
)21(

ّ
هذا القان�ن. هذا ه� املجتمع الإ�سالمي

املجتمع  ذلك  ه�   
ّ
الإ�سالمي »املجتمع  اآخر:  مكان  يف  ويق�ل 

لديهم  ويك�ن  اهلل،  اأنبياء  لتعاليم  بناًء  ويفّكرون  فيه  النا�س  يتعّلم  الذي 

عدّوهم  ويعرف�ن  ويريدون،  يختارون  هم  القرار،  واّتخاذ  العزم  قّ�ة 

.
)22(

وي�اجه�نه«

)18( كالم لالإمام اخلامنئي يف ح�س�د من اأهل م�سهد وزّوار احلرم املطّهر للم�ىل ثامن احلجج الإمام 

 الر�سا عليه ال�سالم، بتاريخ 1371/1/5هـ.�س.
ّ
علي

)19( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1362/6/21هـ.�س.

بتاريخ  قم،  يف  الفي�سّية  املدر�سة  وطاّلب  اأ�ساتذة  مع  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )20( كالم 

1366/9/11هـ.�س.

)21( اأنوار وليت )اأنوار الولية(، م�سدر �سابق، ال�سفحة 11.

)22( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1361/9/12هـ.�س.
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 ذلك املجتمع الذي ل ي�سدر منه اأّي ظاهرة للتمييز 
ّ
»املجتمع الإ�سالمي

.
)23(

 والظلم والال م�ساواة، ول خرب فيه عن الفقر واحلرمان«
ّ
العرقي

ا:  اأي�سً
ّ
ويق�ل يف تعريف املجتمع الديني

على  واملّتكئ  الدينّية  واملعارف  بالأ�س�ل  املهتّم  اأي  املعن�ّي،  املجتمع  اأي  املجتمع، 

الأهداف الإلهّية، وهدف الآخرة الذي يح�سل من خالل العمل يف هذه الدنيا )هذه 

التقييد  وعدم  ال�ستغراق  عدم  ه�(؛  هذا   ،
ّ
الديني واملجتمع  الدين  وميزة  خ�س��سّية 

.
)24(

بحدود الظ�اهر املاّدّية

ويق�ل يف تعريف املجتمع الت�حيدّي:

نظم  اإىل  نظمه  تبديله وتغيري  ويريد  عليه  اهلل   �سّلى 
ّ
النبي فيه  يظهر  الذي  املجتمع  ذلك 

 – ا�سطالًحا – حيث نطلقه بتعبري املت�رّسعة 
ّ
اأف�سل ونظام اأح�سن. وهذا النظم اجلاهلي

.
)25(

 اأّنه نظم ت�حيدّي
ّ
، ونق�ل عن نظم النبي

ّ
والإ�سالم على نظام ما قبل النبي

جمتمع القيم الإ�سالمّي

يق�ل الإمام اخلامنئي:

الظلم  جذور  وا�ستئ�سال  قطع  اأّولها؛  ركائز:  عّدة  على  جمتمعه  الزمان  اإمام  �سيبني 

والطغيان، اأي اإّنه ل ظلم ول ج�ر يف املجتمع الذي �سيق�م يف ع�رس اإمام الزمان عّجل 

اهلل فرجه ]...[ ول ظلم يف القت�ساد ول يف ال�سيا�سة اأو الثقافة. الثاين؛ ميزة املجتمع 

. مبعنى 
ّ
 وكذلك الفكر الإ�سالمي

ّ
الفكريّة، اأي رفع م�ست�ى فكر الإن�سان، الفكر العملي

اأّنه يف ع�رس اإمام الزمان لن ترى اأّي اأثر من اجلهل والفقر الفكرّي والثقايّف يف العامل. 

اخل�س��سّية الثالثة التي يتمّيز بها املجتمع املهدوّي هي اأّنه يف ذلك الي�م ُت�ستخَرج كّل 

الطاقات الطبيعّية وكّل الإمكانات الب�رسيّة، ول يبقى �سيء يف باطن الأر�س ل ت�ستفيد 

ه�  الزمان  اإمام  ع�رس  يف  الركن  اأو  املح�ر  اأّن  هي  الأخرى:  اخل�س��سّية  الب�رسيّة.  منه 

.
)26(

الف�سيلة والأخالق. فكّل من متّتع بالف�سائل الأخالقّية اأكرث ه� املقّدم والأكرث �سبًقا

)23( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1367/4/31هـ.�س.

بتاريخ  اخلميني،  الإمام  رحيل  ذكرى  اإحياء  جلنة  اأع�ساء  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )24( كالم 

1380/3/12هـ.�س.

)25( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1363/2/31هـ.�س.

)26( كتاب ديدكاهها )الأفكار( ]الروؤى[، ال�سفحات 212 اإىل 214.
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 ]...[ 
ّ
 ]...[ ت�سل الدنيا اإىل كمال ن�سبي

ّ
»يف جمتمع القيم الإ�سالمي

.
)27(

نعترب املجتمع املهدوّي جمتمًعا اإن�سانيًّا عادًل مئًة باملئة«

خ�سائ�س املجتمع الإ�سالمّي يف روؤية الإمام اخلامنئي

 ،
ّ
الإ�سالمي املجتمع  يف  دائمة  و�سريورة  حتّ�ل  هناك  يك�ن  اأن  »ينبغي 

الرت�ّسبات  او  الأجنبّية  احلقنات  هذه  خالل  من  الأفراد  ينقلب  ل  حّتى 

.
)28(

القدمية«

املاّدّي واملعن�ّي، واحلّريّة  القّ�ة وال�سالبة والقتدار   
ّ
الإ�سالمي للمجتمع  الإ�سالم  يريد 

البالء؛  عليهم  واأنزلت  الب�رس  قّيدت  التي  والأغالل  الرهانات  قي�د جميع  من  احلقيقّية 

.
)29(

 ينجي العامل ويهبه احلياة
ّ
فهذا ه� ال�سيء املطل�ب للمجتمع الإ�سالمي

 واٍع وم�ستيقظ ه� ذاك الذي يذخر 
ّ
اإّن املجتمع الذي ميكن ت�س�يره هدًفا ل�سعب حي

باملعن�ّيات والعدالة والعّز والقتدار والرثوة والرفاهّية، واإذا ما اأردنا ملجم�عة املفاهيم 

هذه اأن تاأتلف مع بع�سها فذلك مّما يتعّذر دون املعن�يّات ودون املبادئ املعن�ّية ودون 

.
)30(

الأخالق ودون الت�ّجه نح� اهلل ودون اجلهاد يف �سبيله

.
)31(

»
ّ
»حّرّية الفكر م�ج�دة يف املجتمع الإ�سالمي

.
)32(

»
ّ
 للمجتمع الإ�سالمي

ّ
»الروؤية الت�حيديّة هي اأ�سا�س البناء الجتماعي

.
)33(

 جمتمع ]حم�رّي الإمامة اأو[ حم�ره الإمامة«
ّ
»املجتمع الإ�سالمي

)27( درو�س من نهج البالغة، ال�سفحة 48.

)28( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء اأع�ساء ال�س�رى املركزيّة مل�ؤ�ّس�سة اإمداد الإمام اخلميني وامل�س�ؤولني 

عنها.

)29( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1365/2/26هـ.�س.

بتاريخ  احلر�س،  ي�م  مبنا�سبة  الث�رة  حر�س  من  جمع  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )30( كالم 

1381/7/17هـ.�س.

)31( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1359/11/10هـ.�س.؛ وبتاريخ 1360/4/5هـ.�س.؛ وكالم له 

يف لقاء مع كّتاب املن�س�رات الطاّلبّية، بتاريخ 1377/12/4هـ.�س.

عليه  الر�سا  الإمام  �سحن  يف  له  وكالم  1362/6/21هـ.�س.  بتاريخ  اجلمعة،  �سالة  )32( خطبة 

ال�سالم، بتاريخ 1361/1/3هـ.�س.

بتاريخ  )�س(«،  اهلل  ر�س�ل  حمّمد   -  27« فيلق  قادة  من  جمع  يف  اخلامنئي  لالإمام  )33( كالم 
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]اإر�سادّي  والت�جيه  الإر�ساد  على  يق�م  جمتمع   
ّ
الإ�سالمي »املجتمع 

.
)34(

املح�ر[«

.
)35(

 جمتمع يق�م على العدالة«
ّ
»املجتمع الإ�سالمي

.
)36(

 جمتمع ثقايّف«
ّ
»املجتمع الديني

.
)37(

»
ّ
»املعن�يّات هي حاكمة على املجتمع الإ�سالمي

.
)38(

»
ّ
»الأخالق ركن املجتمع الإ�سالمي

.
)39(

 مكانة رفيعة«
ّ
»للمجتمع الإ�سالمي

.
)40(

 دور اأ�سا�س«
ّ
»دور النا�س يف املجتمع الإ�سالمي

.
)41(

 ي�سمن بالتمام والكمال احرتام الإن�سان«
ّ
»املجتمع الإ�سالمي

1361/10/10هـ.�س.  بتاريخ  اجلمعة،  �سالة  خطبة  يف  له  وكالم  1375/3/20هـ.�س.؛ 

ويق�ل: »اإذا اأردنا اأن نك�ن م�ّحدين ينبغي اأن نعي�س يف جمتمع يطّبق اأحكام اهلل واأن يك�ن على 

راأ�س ذلك املجتمع �سخ�س فقيه ورع عادل عامل فطن عارف باهلل«، كالم له يف جمع من علماء 

ال�سيعة وال�سنة يف اإيران�سهر، بتاريخ 1365/2/9هـ.�س.

)34( كالم لالإمام اخلامنئي يف مركز الت�حيد ح�ل م�ساألة النبّ�ة، بتاريخ 1365/8/10هـ.�س.

لقاء  يف  له  وكالم  1364/9/13هـ.�س.؛  بتاريخ  طهران،  جامعة  يف  واأج�بة  اأ�سئلة  )35( جل�سة 

بتاريخ  طهران،  اجلمعة،  �سالة  وخطبة  1372/6/3هـ.�س.؛  بتاريخ  احلك�مة،  اأع�ساء 

1367/4/31هـ.�س.؛ وبتاريخ 1360/1/7هـ.�س.؛ وكالم له يف لقاء امل�س�ؤولني والعاملني 

بتاريخ  اجلامعات،  طاّلب  لقاء  يف  له  وكالم  1368/11/9هـ.�س.؛  بتاريخ  النظام،  يف 

1381/9/7هـ.�س.

بتاريخ   ،
ّ
الإ�سالمي والإر�ساد  الثقافة  وزير  لقاء  مرا�سم  يف  اخلامنئي  لالإمام  )36( كالم 

1371/9/4هـ.�س.

بتاريخ  احلر�س،  ي�م  مبنا�سبة  احلر�س  م�س�ؤول وعنا�رس  لقاء ح�سد من  اخلامنئي يف  لالإمام  )37( كالم 

1381/7/17هـ.�س.؛ وكالم له يف خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1362/6/21هـ.�س.

)38( كالم لالإمام اخلامنئي يف خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1363/9/9هـ.�س.

)39( ر�سالة الإمام اخلامنئي اإىل حّجاج بيت اهلل احلرام، بتاريخ 1370/3/26هـ.�س.

بتاريخ  اجلمعة،  �سالة  وخطبة  1362/3/27هـ.�س.؛  بتاريخ  طهران،  اجلمعة،  �سالة  )40( خطبة 

1362/5/14هـ.�س.

)41( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1361/10/10هـ.�س.
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.
)42(

»
ّ
»ي�ساهد التكامل ب��س�ح يف املجتمع الإ�سالمي

.
)43(

»
ّ
»ك�ن القت�ساد اأداًة، اأ�سل يف املجتمع الإ�سالمي

.
)44(

»
ّ
 حمّل اهتمام يف املجتمع الإ�سالمي

ّ
�سي »املنحى التخ�سّ

املجتمع  يف  اأ�سل   
ّ
الت�رسيعي القان�يّن  الت�ّجه  اأو  القان�نّية  »النزعة 

.
)45(

»
ّ
الإ�سالمي

احلّكام  �رسوط  من   
ّ
الإ�سالمي املجتمع  اإدارة  يف  ال�اعي  »ال�سل�ك 

.
)46(

وامل�س�ؤولني«

.
)47(

»
ّ
»ل تناق�س يف املجتمع الإ�سالمي

املجتمع اجلاهلّي

املجتمع  مقابل  املرف��س   
ّ
اجلاهلي املجتمع  اخلامنئي  الإمام  ي�سع 

 املراد واملن�س�د. ويق�ل يف تعريفه �سمن املعايري الدينّية:
ّ
الإ�سالمي

بع�سهم  عن  اأجانب  وهم  فيه  النا�س  طبقات  تختلف  ال�رسك  على  ُيبنى  الذي  املجتمع 

البع�س. عندما يطرح و�سل النا�س مببداإ ال�ج�د والقّ�ة القاهرة واملهيمنة على العامل يف 

 اأن تتفّرق اأو تنف�سل النا�س عن بع�سها البع�س 
ّ
املجتمعات امللّ�ثة بال�رسك، فمن الطبيعي

يف هذا املجتمع، ف�احد يتبع اإلًها، واآخر اإلًها ثان، واآخر ثالث، وهكذا. فاملجتمع الذي 

ُيبنى على ال�رسك فيه جدار يف�سل بني النا�س جدار غري قابل للخرق والنف�ذ منه وهّ�ة 

.
)48(

ل ميكن ردمها

اجلمعة،  بتاريخ 1360/12/6؛ وخطبة �سالة  والنا�س،  الريا�سة  برنامج  تلفزي�نّية يف  )42( مقابلة 

طهران، بتاريخ 1362/8/6هـ.�س.

)43( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1366/8/15هـ.�س.

)44( ر�سالة الثورة جليل ال�سباب، ال�سفحة 25.

)45( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1362/9/25هـ.�س.

)46( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1362/8/6هـ.�س.

)47( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء مع ح�سد من عم�م ال�سعب، بتاريخ 1375/7/18هـ.�س.

بتاريخ  العلمّية،  واحل�زات  اجلامعات  طاّلب  من  غفري  ح�سد  يف  اخلامنئي  لالإمام  )48( كالم 

1368/9/29هـ.�س.
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خ�سائ�س املجتمع اجلاهلّي

.
)49(

1. تك�ن ال�سعائر والعالقات الجتماعّية بيد الطاغ�ت

.
)50(

2. تعّم الغفلة ون�سيان الذات يف املجتمعات اجلاهلّية

.
)51(

3. البتعاد عن الإن�سانّية واملعن�يّات والأخالق والف�سائل

.
)52(

4. �سعف املعرفة وال�عي الإن�سايّن

.
)53(

 جمتمًعا طبقيًّا
ّ
5. �سريورة املجتمع اجلاهلي

اآفّات املجتمع الإ�سالمّي

 – املجتمع  وزوال  وانحراف  ف�ساد  جذور  اأّن  اخلامنئي  الإمام  يعترب 

اإىل  ن�سري  اأم�ر   –  
ّ
اجلاهلي املجتمع  ات  خمت�سّ اإىل  النزوع  اإىل  بالإ�سافة 

م�ارد منها:

.
)54(

1. خروج املجتمع عن ال�سنن الإلهّية

.
)55(

2. �سريورة املجتمع متلّقًيا ا�ستهالكيًّا

.
)56(

ّ
3. امليل اإىل ]النزوع نح�[ الفراغ الأخالقي

.
)57(

4. الظلم والر�س�خ للظلم

)49( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1361/10/10هـ.�س.

)50( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1361/9/12هـ.�س.

بتاريخ  جمتهدي،  اهلل  اآية  ح�زة  واأ�ساتذة  طاّلب  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )51( كالم 

1383/3/22هـ.�س.

)52( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1363/8/11هـ.�س.

)53( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1362/12/11هـ.�س.

)54( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1367/9/25هـ.�س.

)55( مقابلة مع جمّلة �ساهد - ال�سّيدات، بتاريخ 1367/9/13هـ.�س.

)56( امل�سدر نف�سه.

)57( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء ح�سد من املعّلمني واملرّبني يف اأنحاء البالد مبنا�سبة ي�م املعّلم، بتاريخ 



91

.
)58(

5. الغرور وال�ستبداد الفردّي يف املجتمع

.
)59(

ّ
6. ترويج الف�ساد والنحالل الأخالقي

.
)60(

7. التمييز وعدم الإن�ساف

.
)61(

8. الغفلة وانعدام التق�ى والغرق يف بال�عة ال�سه�ات

.
)62(

9. ن�سيان الذات يف املجتمع

.
)63(

10. البتعاد عن الدين والروحانّية

.
)64(

11. الف�س�ق والف�ساد ع�امل زوال املجتمع

2. م�ساألة القدرة ال�سيا�سيّة 

الفل�سفة  م�سائل  ومن  والتجريديّة،  ال�سّيالة  املفاهيم  من  القدرة  مفه�م 

اأبعاد،  ذات  ظاهرة  اخلامنئي،  الإمام  براأي  والقدرة،  املهّمة.  ال�سيا�سّية 

و�سم�لّية، وقابلّية انطباق على م�ساديق خمتلفة. يق�ل يف تعريفه لها:

ما،  م�ج�د  يف  جتتمع  عندما  خمتلفة،  وكفاءات  ا�ستعدادات  جمم�عة  هي  القدرة 

القابلّيات  هذه  جتتمع  فعندما  مقتدر.  م�ج�د  ب�سكل  يظهر  اإن�سان،  ويف  �سعب،  ويف 

هذا  ي�سبح  ما  �سعب  يف  والع�سكريّة،  واملالّية  والأخالقّية  الفّنّية  الثقافّية،  والكفاءات 

.
)65(

ال�سعب مقتدًرا وق�يًّا

1365/11/2هـ.�س.

)58( كالم لالإمام اخلامنئي يف جامعة الإمام احل�سني )ع(، بتاريخ 1377/2/24هـ.�س.

)59( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1367/9/25هـ.�س.

)60( امل�سدر نف�سه.

)61( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1369/1/10هـ.�س.

)62( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1361/9/12هـ.�س.

بتاريخ  العلمّية،  احل�زة  واأ�ساتذة  ف�سالء  من  كبري  ح�سد  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )63( كالم 

1379/7/14هـ.�س.

)64( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1367/11/28هـ.�س.

)65( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1363/7/4هـ.�س.



92

ويعترب الإمام اخلامنئي اأّن هناك اختالًفا بني القدرة والقتدار والأّبهة 

والنف�ذ ]ال�سيطرة[. ويعترب القدرة – وخالًفا للمفاهيم الثالثة الأخرى 

– عبارًة عن ظاهرة ]حالة[ ميكن اأن ت�جد ب�ا�سطة ال��سائل ذات املن�ساإ 
ي�سبح  الجتماعّية  ال�ساحة  اأو  ال�سيا�سّية  ال�ساحة  يف  فالإن�سان  املاّدّي. 

مقتدًرا ذا �سلطة، ب�سبب الأ�سباب املاّديّة التي بني يَديه؛ وقدراته تّتكئ على 

ال�سناعّية[  ]الدول  الي�م   
ّ
ال�سناعي للعامل  تت�ّفر  . ولذلك، ما مل 

)66(
املاّدة

ا. واإذا مل يكن  القّ�ة القت�سادّية، فلن يح�زوا على ال�سلطة ال�سيا�سّية اأي�سً

لديهم املال، والنفط، وامل�سانع، �سيك�ن و�سعهم كالأ�سد الذي ل لبدة 

يطلق�ن   .
)67(

وت�سّلطهم �سيطرتهم  �سيفقدون  بطن.  ول  ذَنب  ول  له، 

على احلاكم يف اللغة العربّية بع�س التعبريات من قبيل ال�سلطان وامللك. 

فكلمة ال�سلطان ت�ستبطن مفه�م ال�سلطة يف احلاكم، اأي يك�ن ُبعد النزعة 

النا�س  عق�ل  التدّخل يف  ميكنهم  فالآخرون ل  فيه.  ملح�ًظا  ال�سلط�ّية 

واأم�رهم لكّنه ه� ي�ستطيع. امللك، واملل�كّية، واملالكّية، تت�سّمن مفه�م 

.
)68(

متّلك النا�س اأو ]الت�سّلط[ على م�سريهم

اأنواع القدرة 

 ،
)69(

املعن�يّة القدرة  منها  للقدرة،  خمتلفًة  اأ�سكاًل  اخلامنئي  الإمام  يذكر 

القت�ساديّة،  والقّ�ة   ،
)71(

الدبل�ما�سّية والقّ�ة   ،
)70(

ال�سيا�سّية والقّ�ة 

)66( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1361/7/23هـ.�س.

)67( خطبة �سالة اجلمعة، طهران، بتاريخ 1362/12/12هـ.�س.

)68( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1360/2/31هـ.�س.

قّ�ة  اأو  يد  الث�رة كان هناك  بداية  الغيبّية، يق�ل: منذ  بالقّ�ة  املعن�ّية  القّ�ة  اأحياًنا عن هذه  )69( عرّب 

اأّن يد القدرة الإلهّية الغيبّية يف  ا ن�سعر  اأي�سً قادت هذا ال�سعب وهذه الث�رة واأر�سدتها، والي�م 

قل�بها  ال�ساحات، وتطمئن  احل�س�ر يف  والقّ�ة وروحّية  الإرادة  النا�س  تعطي  وال�اقع  احلقيقة 

بالن�سبة لأهداف الث�رة.

بتاريخ   ،
ّ
الإ�سالمي امل�ؤمتر  منّظمة  لروؤ�ساء  الثامنة  القّمة  افتتاح  يف  اخلامنئي  لالإمام  )70( كالم 

.1976/9/18

)71( كالم لالإمام اخلامنئي يف ح�سد من ل�اء النجف الأ�رسف، بتاريخ 1367/5/24هـ.�س.
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واملقدرة   ،
)72(

الع�سكرّية والقدرة  ال�سعبّية،  والقدرة  الإن�سانّية،  والقدرة 

الإ�سالمّية:  اجلمه�رّية  نظام  قدرات  يخ�ّس  ما  يف  يق�ل   .
)73(

الثقافّية

وقّ�ة  اإن�سانّية،  وقّ�ة  معن�ّية  قّ�ة  عظيمة،  قّ�ة  الي�م  املنطقة  يف  »نحن 

القدرة  هي  »ما  ال�طنّية:  القدرة  تعريف  يف  ويق�ل   .
)74(

اقت�سادّية«

ال�طنّية؟ القدرة ال�طنّية هي اأّن النا�س يف هذا البلد وبني هذه الأّمة لديها 

ال�سعاب  من  تخاف  ول  العليا؛  اأهدافها  نح�  والتحّرك  ال�سم�د  اإرادة 

. بالإ�سافة اإىل ا�سطالح »القدرة«، ا�سُتفيد يف فكر الإمام 
)75(

واملخاطر«

، و»النف�ذ/ 
)76(

اخلامنئي من مفاهيم اأخرى م�سانخة لها، مثل »القتدار«

 اأو العجرفة. وعليه، مبا اأّنه لي�س للقدرة قيمة 
)78(

، و»الأُّبهة«
)77(

الهيمنة«

ذاتّية يف نف�سها، ينبغي التعامل معها والنظر اإليها كاأداة، وتقييمها مرتبط 

ومره�ن  بـ»الهدف« والغاية منها. »القدرة اأو القّ�ة هي و�سيلة بذاتها؛ 

فال ي�سّح الق�ل اإّنها �سّيئة اأو جّيدة يف ذاتها؛ لكّن الأمر مرتبط باختيار 

.
)79(

من �ستك�ن ولأّي هدف ُت�ستعَمل؟«

)72( امل�سدر نف�سه.

)73( يق�ل ح�ل القدرة الثقافّية يف اإيران:

الي�م بربكة اجلمه�رّية الإ�سالمّية، وبربكة القدرة الثقافّية التي لدينا، فاإّن مدى عملنا الثقايّف 

ه� مب�ست�ى اأّنه من كان من اأهل البحث والتحقيق واأهل العمل لديه الإمكانّية لأن ي�ستفيد 

ال��سائل احلديثة والإمكانات  بال�ستفادة من  الي�م  املدّونة يف عامل  املكت�بة  الثقافة  من كّل 

الإلكرتونّية والرقمّية.

كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء ح�س�د من طاّلب وعلماء املدر�سة العاملّية الطالبّية يف تربيز، بتاريخ 

1366/4/28هـ.�س.

)74( خطبة �سالة اجلمعة، بتاريخ 1359/1/2هـ.�س.

بتاريخ  بريجند،  يف  احل�سني  الإمام  م�سجد  يف  ال�سهداء  ع�ائل  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )75( كالم 

1378/6/6هـ.�س.

)76( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1361/7/23هـ.�س.

)77( امل�سدر نف�سه.

)78( امل�سدر نف�سه.

)79( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمل�س خرباء القيادة، بتاريخ 1381/6/19هـ.�س.

يق�ل ال�سّيد القائد يف مكان اآخر:

اإّن الق�سّية الأ�سا�سّية هي يف ت�جيه ]ت�ّجهات[ تلك القدرة. فما هي ت�ّجهات تلك القدرة؟ 
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يت�سّ�ر البع�س اأّن القدرة اأو الرثوة هي �رّس بذاتها. لكن يف احلقيقة الأمر لي�س كذلك. 

فكيف  نَْيا}،  الدُّ اَلَياةِ  {ِزيَْنُة  احلياة  زينة  احلياة، هي  م�اهب  كبقّية  والرثوة هي  فالقدرة 

اإذا و�سعناها  فاإذا ا�ستخدمناها بنح� جّيد فه� ح�سن وخري،  ن�ستفيد من هذه القدرة؟ 

يف خدمة النا�س وال�سعب فه� خري، واإذا جعلناها يف خدمة ترويج الأخالق واملعن�يّات 

وال�سالح وال�سدق لدى النا�س فه� خري، لكن اإذا ا�ستخدمناها خلدمة ماآربنا ومطامعنا 

ال�سخ�سّية والأه�اء النف�سّية وكاحلي�انات اجلارحة، �سّد هذا وذاك، ت�سبح �رسًّا. وكّلما 

.
)80(

اأوغل فيها على هذا النح� تعاظم �رّسها

بهدف  اأو  للقّ�ة  لي�ست  »القّ�ة  اأّن  اخلامنئي  الإمام  يعتقد  ولذلك، 

.
)81(

القّ�ة«

انطالًقا من روؤية الإ�سالم وفل�سفته، �سيتّم اإجراء الأحكام الإ�سالمّية ال�سحيحة بني النا�س 

الإ�سالم،  اأ�سا�س  فل� مل تكن احلك�مة على  الإ�سالم.  ل حك�مة وفق مبنى  ُت�سكَّ عندما 

ول� مل تكن القدرة وال�سلطة بيد الإ�سالم، فلن ُيطبَّق. لأّن الإ�سالم يريد قيادة املجتمع 

و�س�ق النا�س نح� تلك املقا�سد ال�رسيفة، اإىل التكامل، ونح� العدل، واإىل املعرفة، واإىل 

القرب من اهلل ولقاء اهلل. نعم، كيف ميكن قيادة النا�س؟ فال ميكن �س�ق النا�س فرًدا فرًدا، 

اأو باجتماع من هنا واآخر من هناك، والق�ل يف اأذٍن هنا واأذٍن هناك. كيف ميكن ت�جيه 

مئات ماليني النا�س واأحياًنا مليارات النا�س؟ ففي بلد وجمتمع يعّد �سّكانه باملاليني، كيف 

 على اأ�سا�س الإ�سالم، �سيك�ن 
ّ
؟ اإذا مل يكن النظام الجتماعي

ّ
ي�سبح النظام الجتماعي

.
)82(

مانًعا اأمام حركة النا�س نح� املقا�سد الإ�سالمّية

هي �سالح الإن�سان وفالحه؛ اأي جناته من م�سائب الدنيا املاّدّية واملعن�يّة، اإنقاذ الإن�سان من 

الظلم، اإنقاذه من العداوة والبغ�ساء واجلاهلّية، اإنقاذه من خمالب قدرة تلك املجم�عة الغافلة 

العمياء ال�سكرى التي ل تفهم �سيًئا غري الأنا، وقد كانت وما زالت هذه هي م�سائب الإن�سان 

وال�سيطرة  الأنانّية،  هذه  من  الإن�سان  جناة  ه�  املعن�يّة  القدرة  تفعله  ما  اأهّم  اإّن  العظمى. 

القدرة  العنان؛ وهذا من الأم�ر الأ�سا�سّية؛ غاية  والتحّكم بها وبالغرور وبالقدرة املرتوكة 

املعن�يّة هي جناة الإن�سان من احلياة املاّديّة، جناته من حيث احلياة الإن�سانّية، وجناته بلحاظ 

اجل�انب املعن�ّية. اإّن نظام اجلمه�رّية الإ�سالمّية قد بنى اأ�س�سه – بف�سل من اهلل – على هذه 

القدرة؛ اإّن هذا النظام يعتمد الإميان والأ�س�س املحكمة للعقيدة.

�سعبان   4 بتاريخ  الإ�سالمّية،  الث�رة  حر�س  وم�س�ؤول  قادة  لقائه  يف  اخلامنئي  لالإمام  كالم 

1420هـ.

)80( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء م�س�ؤول النظام، بتاريخ 1382/5/15هـ.�س.

)81( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء اأ�ساتذة وجامعّيي قزوين، بتاريخ 1382/9/26هـ.�س.

)82( كالم لالإمام اخلامنئي يف منا�سبة �سهادة المام الباقر عليه ال�سالم، بتاريخ 1361/7/2هـ.�س.
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املع�ّج  الفكر  اأ�سحاب  اخلامنئي  الإمام  يعار�س  املنطق،  لهذا  وبناًء 

الذين يّدع�ن اأّنه اإذا ترافقت القدرة مع الدين يف�سد الدين. ويق�ل:

، ل ميكن ب�سط الأحكام 
ّ
 والإ�سالمي

ّ
اإذا مل يكن ثّمة نظام وثّمة قّ�ة ت�ساند الفكر الإلهي

املنحرفة ِمن  النظرة  العك�س متاًما من  النا�س. على  واملفاهيم الإلهّية واإ�ساعتها يف حياة 

اأّنه اإذا ت�فرت اأ�سباب القّ�ة للدين، ف�سد الدين! كاّل؛ فالق�سّية على العك�س. والدين اإذا 

الأهداف والتطّلعات  بل�غ  له  الت��ّسع والنت�سار ويت�سّنى  له  يتاح  القّ�ة  باأ�سباب  اقرتن 

الدينّية، واإجناز الآمال وال�سعارات التي يدع� اإليها. وهذه ل �سبيل لبل�غها بدون ت�ّفر 

.
)83(

اأ�سباب القّ�ة، ويتي�رّس حتقيقها يف �س�ء وج�د عن�رس القّ�ة

 حمّمد �سّلى اهلل عليه واآله على ت�سكيل حك�مة 
ّ
ويق�ل ح�ل اإقدام النبي

اإ�سالمّية:

 الأكرم �سلى اهلل عليه واآله املدينة اأقام حك�مًة اإ�سالمّيًة وجعل نف�سه 
ّ
يف بداية دخ�ل النبي

اإ�سالمّية ودون  على راأ�سها، فل� كان من املمكن لالإ�سالم اأن ينت�رس ويت��ّسع دون قدرة 

النظر اإىل امل�سائل ال�سيا�سّية للبالد واملجتمع، كان من املمكن له اأن ي�كل اأمر احلك�مة 

.
)84(

اإىل اأولئك الأ�سخا�س الذين اّتبع�ه وين�رسف ه� اإىل اأمر التبليغ

وعلى هذا الأ�سا�س وبناًء للمنطق النب�ّي والعل�ّي، فالقدرة ال�سيا�سّية 

 بالجّتاه الهادف هي �رسورة ل ميكن غ�ّس الطرف 
ّ
يف النظام الإ�سالمي

عنها. »فلنظام اجلمه�رّية الإ�سالمّية اأهّمّية بالن�سبة له )اأي الإن�سان( ولي�س 

اإّن وظيفة امل�س�ؤولني  لـ)املركز(.  اأهّمّية ولي�س  )طهران(؛ وله )للم�سلم( 

.
)85(

يف اجله�ريّة الإ�سالمّية وواجبهم خدمة النا�س«

)83( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء م�ّظفي وعّمال ي�م املبعث ال�رسيف، بتاريخ 1375/9/19هـ.�س.

، بتاريخ 
ّ
)84( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء اأع�ساء جلنة الفعالّيات الإعالمّية ملنّظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي

.1998/5/25

)85( يق�ل:

مل ي�جد النظام بهذا املق�سد اأن ي�سلب القدرة ]ال�سلطة[ من جمم�عة هنا ومينحها ملجم�عة 

هناك اأن نك�ن اأنا واأنتم، دون اأن ياأخذ من هذه املجم�عة العهد اأمام هذه احلركة العظيمة 

الر�سد  احلّرّية،  ال�ستقالل،  وم�سّخ�سة:  وا�سحة  الإ�سالمّية  اجلمه�رّية  �سعارات  للنا�س. 

الت�ّجه نح� هذه  للنا�س، علينا  الكرامة  الآمن مع  املحيط  اإيجاد  املاّدّي،  املعن�ّي والرتقاء 

املطالب واأن نتحّرك لأجلها.
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وكما قال م�لنا اأمري امل�ؤمنني لبن عبا�س اإّن هذه احلك�مة وهذه القّ�ة وهذه ال�سلطة 

اآنذاك بالد حتت ولية اأمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم،  ال�سيا�سّية التي بيَدي – حيث كانت 

ول� ح�سبناها وحّددناها الي�م كانت بالًدا كبريًة وا�سعة؛ متتّد من م�رس و�سمال اأفريقيا 

امل�ؤمنني  اأمري  النهر، كانت هذه حك�مة  ما وراء  ال�رسق وخرا�سان وقريب  اأقا�سي  اإىل 

ل  هذه  »اإّن حك�متكم  عبا�س:  امل�ؤمنني لبن  اأمري  قال  الي�م  ذلك  – يف  ال�سالم  عليه 

اأمري امل�ؤمنني.  ا واأدح�س باطاًل«، هذا منطق  اأقيم حقًّ اأن  اإّل  ت�ساوي عندي �س�سع نعل 

اأي اإّن ال�سلطة واحلك�مة والإمرة ل قيمة لها، فهي من الدنيا، وما له قيمة يف نظره ه� 

.
)86(

خدمة النا�س

ويق�ل الإمام اخلامنئي يف مكان اآخر �سارًحا هذا املنطق:

احلقيقة،  فقط جلهة خدمة  هي  وال�سلطة،  احلك�مة  ال��سيلة،  هذه  قيمة  اأّن  يعني  وهذا 

القيمة  هي  هذه  الدين،  وخدمة  النا�س  م�سري  خدمة  الباطل،  م�اجهة  احلّق،  خدمة 

امل�ؤمنني  بالن�سبة لأمري  ذاتها  لها يف  قيمة  ال�سلطة ل  وح�سب؛ ومن هذه اجلهة؛ وهذه 

.
)87(

عليه ال�سالم. لحظ�ا اأّي منطق عجيب هذا؟

، ل ميكن ب�سط الأحكام 
ّ
 والإ�سالمي

ّ
واإذا مل يكن ثّمة نظام وثّمة قّ�ة ت�ساند الفكر الإلهي

واملفاهيم الإلهّية واإ�ساعتها يف حياة النا�س. فالدين اإذا اقرتن باأ�سباب القّ�ة يتاح له الت��ّسع 

والنت�سار ويت�سّنى له بل�غ الأهداف والتطّلعات الدينّية، واإجناز الآمال وال�سعارات التي 

القّ�ة، وهل من املمكن تطبيق  اأ�سباب  اإليها. وهذه ل �سبيل لبل�غها بدون ت�ّفر  يدع� 

العدالة الجتماعّية، والق�ساء على التمييز،  وت�سهيل �سيادة القان�ن على �سعيد املجتمع 

.
)88(

من جهة، وعلى �سعيد العامل من جهة اأخرى، بدون وج�د اأ�سباب القّ�ة؟!

كالم لالإمام اخلامنئي يف م�س�ؤول النظام، بتاريخ 1382/5/15هـ.�س.

)86( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1379/5/6هـ.�س. يق�ل يف مكان اآخر:

وحتّمل  ال�سيا�سّية  القدرة  �ساحة  اإىل  وال�رود  ال�سلطة  قب�ل  من  امل�ؤمنني  اأمري  هدف  كان 

امل�س�ؤولّية ه� اإقامة العدل يف املجتمع اأن تق�م العدالة. كان الهدف الإ�سالح وقلع الف�ساد، 

 الأكرم حمّمد �سّلى اهلل عليه واآله. قمع النحرافات 
ّ
النبي بّينه وجاء به  واأن يعّد الدين كما 

وقلع التحريفات وهذا ل يك�ن بدون قدرة و�سلطة.

 كلمته يف �سهر رم�سان املبارك، بتاريخ 1366/2/20هـ.�س.

بتاريخ  املبارك،  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة  احلك�مة  اأع�ساء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )87( كالم 

1379/9/30هـ.�س.

بتاريخ  ال�رسيف،  املبعث  ي�م  وعّمال  م�ّظفي  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )88( كالم 

1375/9/19هـ.�س.
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يف ال�اقع الق�سّية الأ�سا�سّية هي يف تقييم القدرة يف الت�ّجهات. يعتقد 

وفالحه؛  الإن�سان  ه� �سالح  القدرة  ت�ّجه يف  اأهّم  اأّن  اخلامنئي  الإمام 

اأي جناته من م�سائب الدنيا املاّديّة واملعن�ّية، واإنقاذ الإن�سان من الظلم، 

تلك  قدرة  خمالب  من  واإنقاذه  اجلاهلّية،  والبغ�ساء  العداوة  من  واإنقاذه 

املجم�عة الغافلة العمياء وال�لهة التي ل تفهم �سيًئا غري الأنا، وقد كانت 

ومازالت ت�سّكل م�سائب الإن�سان الكربى. اإّن الب�رسّية يف اأكرث ع�س�رها 

قد ابتليت بق�ى اأ�سكرتها الأنانّية، وكان م�سري الب�رسّية من الأم�ر التي 

تفتقد الأهّمّية عندها.

اإّن اأهّم ما تفعله القدرة املعن�ّية ه� جناة الإن�سان من هذه الأنانّية، وال�سيطرة عليها وعلى 

الغرور وعلى هذه الق�ى التي فقدت العنان؛ وهذا من الأم�ر الأ�سا�سّية؛ غاية القدرة 

املعن�يّة هي جناة الإن�سان من احلياة املاّدّية، جناته من حيث احلياة الإن�سانّية، وجناته بلحاظ  

.
)89(

اجل�انب املعن�ّية

3. م�ساألة احلكومة الإ�سالميّة

يف  الرئي�س  اأو  املدير  ورتب  وم�ا�سفات  احلك�مة  مفه�م  طغيان  اأّدى 

واإىل  له  متعّددة  تعريفات  ال�سيا�سة  ي�سع علماء  اأن  اإىل  ال�سيا�سّية  الأنظمة 

فعلى  املمتنعة،  ال�سهلة  املفاهيم  ب�ساأنه. احلك�مة من  وا�سع  ظه�ر جدل 

البع�س  �سّكك  وج�دها،  �رسورة  على  العلماء  راأي  اّتفاق  من  الرغم 

والآّفات  وامل�ساكل  ال�رسور  ظه�ر  �سبب  واعتربوها  ذلك  ف�ائد  يف 

بال حك�مة  العي�س  ياأمل  من  املعا�رسة  ال�سيا�سّية  اللغة  الجتماعّية، ويف 

الإ�سالمّية عّدت احلك�مة من احلق�ق  ال�سيا�سّية  الأدبّيات  لكّن  ودولة. 

فلم  و�سعادتهم.  الب�رس  هداية  اأ�سا�س  ا  اأي�سً �رسورتها  ُتعترَب  التي  الإلهّية 

ي�سّكك – بهذا اللحاظ – اأّي من علماء امل�سلمني يف اأ�سل احلك�مة؛ لأّن 

احلق�ق الإلهّية ل تقبل الإ�سقاط اأو الإغفال. على جميع امل�سلمني اإعداد 

بتاريخ  الإ�سالمّية،  الث�رة  حر�س  م�س�ؤول  مع  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )89( كالم 

1378/8/22هـ.�س.
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�رسوط وظروف وج�د هذه احلك�مة، ويف راأي الإمام اخلامنئي،

فاإّن »حّق احلك�مة« من جانب اهلل تعاىل ل يقبل التف�ي�س اأبًدا. حّتى اإّنه مل يفّ��س اإىل 

يتّم   
ّ
اإلهي ال�سالم؛ وه� حّق  عليهم  املع�س�مني  الأئّمة  اإىل  اأو  واآله  عليه  اهلل   �سّلى 

ّ
النبي

ال�سيا�سّية  ال�سلطة  اإدارة  النا�س  يت�ىّل  عندما  حّتى  بل  ة،  ب�رسوط وظروف خا�سّ اإعماله 

 امل�سه�ر يعرّب عن هذا احلّق با�سطالح 
ّ
تك�ن احلك�مة مرتبطة باهلل. يف فقهنا ال�سيا�سي

املذك�رة«  الأم�ر  من  ب�سيء  لأحد  ال�لية  ثب�ت  عدم  »الأ�سل  اهلل«:  من  »ال�سلطنة 

والأئّمة   
ّ
النبي الأ�سل يف خ�س��س  هذا  عن  والأنف�س( خرجنا  الأم�ال  )الت�رّسف يف 

اهلل  قبل  من  الرعّية  على  مطلقة  �سلطنة  لالإمام  اإّن   ]...[ اأجمعني  عليهم  اهلل  �سل�ات 

.
)90(

تعاىل

يق�ل الإمام اخلامنئي:

احلاكمّية والإ�رساف  تعني  ال�لية  تعاىل،  باهلل  مرتبطة  له  والرعاية  املجتمع  ال�لية على 

والرعاية  ال�لية  ]خمتلف[ عن  منف�سل  �سيء   ه� 
ّ
الطبيعي ، من 

ّ
الإ�سالمي املجتمع  على 

واحلك�مة يف املجتمعات الأخرى، يف الإ�سالم رعاية املجتمع متعّلقة باهلل تعاىل ولي�س 

اإن�سان هذا احلّق باأن يت�ىّل �س�ؤون غريه من النا�س الآخرين فهذا احلّق خمت�ّس باهلل  لأّي 

تعاىل، اخلالق وامل�جد والعامِل مب�سالح العباد واملالك لأم�رهم؛ بل ه� املالك لكّل ذّرات 

عامل ال�ج�د ]...[ فال قدرة ول �سيف ول ثروة ول حّتى اأّي علم وتدبري يعطي احلّق 

يعطى  قيم. ل  الآخرين، هذه  النا�س  مل�سري  ومقّرًرا  ومدّبًرا  مالًكا  ليك�ن  �سخ�س  لأّي 

حّق ت�لية الأم�ر وم�سري النا�س ل�سخ�س، فهذا احلّق متعّلق باهلل. واهلل تعاىل ُيعِمل هذه 

ة، اأي عندما يك�ن هناك حاكم ووّل  احلاكمّية وهذه ال�لية من خالل جماريها اخلا�سّ

املعايري  �س�ء  على  النتخاب  اأو  ]بالن�ّس[  �سخ�سه  تعيني  كان  �س�اء   – امل�سلمني  لأمر 

وال�رسوط كما هي عقيدتنا يف حتّققها يف اأمري امل�ؤمنني والأئّمة عليهم ال�سالم – وعندما 

اهلل.  ولية  ا،  اأي�سً ال�لية  هذه  تك�ن  النا�س،  �س�ؤون  باإدارة  قم  اأن  له  احلّق  هذا  يعطى 

النا�س  على  واإجراوؤها  اإعمالها  يتّم  التي  وال�سلطة  القدرة  هذه  اهلل،  حّق  ه�  احلّق  هذا 

.
)91(

اإلهّية

كما يظهر من الكالم ال�سابق، فاإّن حتّقق احلك�مة الإ�سالمّية امل�رسوعة 

، حيث ا�ستفاد الإمام اخلامنئي من 
ّ
ممكن فقط عن طريق الن�سب الإلهي

كلمة »ال�لية« يف كّل م�ست�يات احلك�مة، واأّنه من خالل الإ�سارة اإىل 

)90( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1376/2/13هـ.�س.

)91( ال�سيخ الأن�ساري، املكا�سب، ال�سفحة 153.
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العبارات املختلفة امل�ج�دة يف م�ساألة احلك�مة، ي�سري اإىل �سبب اختياره 

واآله  عليه  اهلل  �سّلى  حمّمد  الأكرم   
ّ
فالنبي »ال�لية«.  وم�سطلح  لعن�ان 

العظيمة والتن�سيب الذي ح�سل  الغدير  قد عرّب عن احلك�مة يف حادثة 

ا�سُتخدمت  الأخرى،  اللغات  ويف  العربّية،  اللغة  يف  بالـ»ال�لية«. 

تعبريات خمتلفة ملعنى هذه الظاهرة التي هي احلك�مة وال�سلطة واحلكم، 

واحدة  وكّل  وتديره،  على جمتمع  ُت�سلَّط  التي  اجلماعة  اأو  ال�سخ�س  اأي 

اإىل  ي�سري  احلك�مة  تعبري  فمثاًل،  ة؛  خا�سّ وجهة  جانب  اإىل  ت�سري  منها 

التي  اجلماعة  تلك  اأو  ال�سلطة،  راأ�س  على  ه�  الذي  ال�سخ�س  ذاك  اأّن 

تطيع  والنا�س  يحكم�ن[  ]هم  بيدهم  احلك�مة  تك�ن  الهرم  راأ�س  على 

التي  ال�سلطنة،  اأو  ال�سلطة  اآخر وه�  تعبري  اأحكامهم وقراراتهم. وهناك 

الفار�سّية  يف  �سلطته.  حتت  الأم�ر  وجعل  والقتدار  الت�سّلط  مبعنى  هي 

اإىل جانب من احلك�مة،  التي ت�سري  ا مثل »ال�سلطة«  اأي�سً هناك عبارات 

اأو مثاًل ا�سطالَحي »احلاكمّية« و»القيادة«، حيث يدّل كّل منهما على 

اأكرث من  ا�ستندوا على كلمة »ال�لية«  الق�سّية. يف الإ�سالم،  جانب من 

.
)92(

غريها

الولية، املعيار القيمّي للحكومة الإ�سالميّة

بناًء عليه، وبالنظر اإىل الن�ع والنم�ذج املطل�ب للحك�مة الإ�سالمّية يف 

قالب »احلك�مة«، يعتقد »اأّن م�سالة ال�لية واحلك�مة يف الإ�سالم م�ساألة 

مهّمة واأ�سا�سّية«. ويف اإطار ت�رسيح معنى ال�لية، يذكر لها معنَيني اثَنني: 

الأّول، مفه�م عاّم، مبعنى الّت�سال املبا�رس وال�سلة ال�ثيقة بني ال�سيَئني، 

وتعني يف الأ�سا�س قرب ال�سيَئني من بع�سهما البع�س، كاحلبَلني على �سبيل 

نق�ل  نق�سهما،  ال�سهل  من  يع�د  ل  حّتى  بع�سهما  مع  اأبرما  اإذا  املثال، 

)92( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1369/4/20هـ.�س. وُيراجع كتاب روي توحيد نفي عبوديت غري 

خدا )روح التوحيد نفي عبوديّة غري اهلل(، ال�سفحة 37.
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ببع�سنا، ويقال  اأي مّت�سل�ن  اأنا واأنتم لدينا ولية  لديهما ولية، ونق�ل 

وجميع   ]...[ مًعا  مرتبطان  ال�سيئان  كان  ما  اإذا  »وّل«.  العربّية  باللغة 

املعاين التي وردت يف اللغة لكلمة ال�لية ]...[ يعرّب كّل واحد منها عن 

ن�ع من القرب وال�سلة القائمة بني الطرَفني اللذين جتمعهما ال�لية. اأّما 

النا�س واملجتمع مع  احّتاد  الثاين، املعنى اخلا�ّس لل�لية، وه� عبارة عن 

قائدهم واإمامهم، وهذه ال�لية تظهر اأكرث يف امل�سائل التنفيذية.

ويق�ل:

وثيقة  ب�سالت  يت�ّلهم  الذين  النا�س  مع  ال�ال  اأو  ال�ّل  يرتبط  حيثما  ت�سدق  ال�لية 

وحميمة، كما ه� احلال بالن�سبة لر�س�ل اهلل �سّلى اهلل عليه واآله الذي »ُبعث من اأنف�سهم« 

اأو »ُبعث منهم«. اأي اأن يك�ن ال�سخ�س الذي ياأخذ ب�لية النا�س، من النا�س اأنف�سهم، 

.
)93(

وهذه هي الركيزة الأ�سا�سّية يف حاكمّية الإ�سالم

فالإمام اخلامنئي، وبالنظر اإىل املفه�م اخلا�ّس لل�لية، يعترب اأّن املجتمع 

العتقاديّة  املباين  اإىل  بال�ستناد  من�سجم ومّتحد. وه�  تنظيم  له   
ّ
ال�لئي

البارزة رف�س  الت�حيديّة يق�م على جاذبات يف داخله، ومن خ�سائ�سه 

ال�رسك وم�اجهة الكفر. يق�ل:

ال�لية تعني الّت�سال والرتباط ال�ثيق واملحكم، الذي ل يقبل النف�سال والنفكاك، 

البع�س  ببع�سها  مّت�سلة  اأجزائه  كّل  اأّن  مبعنى  ال�لية،  فيه  الذي   
ّ
الإ�سالمي للمجتمع 

ومّت�سلة مبح�ر ومركز لهذا املجتمع اأي »ال�ّل«. ولزم هكذا ارتباط واّت�سال اأن يك�ن 

بالن�سبة  وه�  ببع�سه،  ومّت�ساًل  وم�ؤتلًفا  داخله  يف  ومّتحًدا  واحًدا   
ّ
الإ�سالمي املجتمع 

ا ودافع لتلك الأجزاء التي تعاديه ومعاند لها  للخارج جاذب لالأجزاء امل�ساعدة له اأي�سً

ب�سّدة، اأي اإّن »اأ�سّداء على الكّفار رحماء بينهم« هي من ل�ازم ولية وت�حيد املجتمع 

. واإّن اأ�سا�س ومبداأ الت�حيد والعتقاد ب�حدانّية احلّق جّل وعال له تاأثريه يف 
ّ
الإ�سالمي

املّتحد  املجتمع  ، وُي�سنع 
ّ
الإ�سالمي املجتمع  الفرديّة والجتماعّية يف  �س�ؤون احلياة  كّل 

.
)94(

واملتكاتف واملتعاون مع بع�سه املتمّتع بال�حدة

فكريّة  روابط  ال�لئّية،  احلك�مة  يف  والنا�س،  احلاكم  بني  ت�جد 

)93( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء مبنا�سبة عيد الغدير، بتاريخ 1376/2/6هـ.�س.

)94( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة عيد الغدير، بتاريخ 1369/4/20هـ.�س.
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ا حمّبة له وم�ّدة.  وعقائديّة، وعالقة حمّبة وراأفة، كما اأّن لدى النا�س اأي�سً

وقد �سّبه الإمام اخلامنئي العالقة بني احلاكم والنا�س، يف اإحدى خطاباته، 

ا�ستحكمت وق�يت عقدتهما بحيث مل  ُربطا معا  اإذا ما  الذين  باحلبَلني 

.
)95(

يعد من ال�سه�لة مبكان انفكاكهما عن بع�سهما البع�س

ّية الإلهّية اأو اهلل.  يذكر اأّن لل�لية ممّيزات متنحها الأ�سالة وهي اخلا�سّ

»م�ساألة ال�لية من اأكرث م�سائل الدين اأ�سالًة، لأّن ال�لية هي ظّل الت�حيد 

 
ّ
الإ�سالمي املجتمع  يف  ه�  الذي  ال�سيء  احلك�مة،  تعنى  ال�لية  واآيته. 

.
)96(

متعّلق باهلل تعاىل«

 
ّ
كالنبي ا  �سخ�سً اهلل  وّل  راأ�سه  على  يك�ن  الذي  النظام  ففي  وعليه، 

يك�ن ذلك  ال�سالم،  عليه  امل�ؤمنني  كاأمري  اأو  واآله  عليه  اهلل  الأكرم �سّلى 

للمن�سب  �سفٌة  فال�لية  ولئيًّا.  نظاًما  والنظام  ولئيًّا،  جمتمًعا  املجتمع 

اأو خلفاوؤه من جانب   الأكرم �سّلى اهلل عليه واآله 
ّ
النبي الذي حاز عليه 

 الذي يعي�س 
ّ
الرّب املتعال، وكذلك هي خ�س��سّية للمجتمع الإ�سالمي

يف ظّل تلك احلك�مة وي�ستمتع ب�سيائها.

اإدارة  اأمر  اإليه  اأّن »ذلك ال�سخ�س الذي عهد اهلل  ي�ؤّكد الإمام القائد 

ال�لية  اأن يحّقق من�ذًجا مت�ا�سًعا و�سعاًعا من تلك  ينبغي  النا�س،  اأم�ر 

.
)97(

الإلهّية، واأن يظهر اأّن لديه خ�س��سّيات ال�لية الإلهّية«

يذكر الإمام اخلامنئي اأربع خ�سائ�س اأ�سا�سّية للحاكم وال�لية:

1. القدرة.

2. العدالة.

)95( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1368/9/29هـ.�س.

)96( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1376/2/6هـ.�س.

)97( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1370/1/26هـ.�س.
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3. احلكمة.

4. الرحمة.

�س�ؤون  اإدارة  اإليه  اأوِكلت  الذي  اجلهاز  اأو  ال�سخ�س  يك�ن  اأن  ينبغي 

يف  يق�ل   .
)98(

والرحمة والعدالة،  واحلكمة،  القدرة،  مظهر  النا�س 

»حديث ال�لية« ذاكًرا بع�س اخل�سائ�س وال�رسوط الإيجابّية لل�لية:

ال�جهة وت�س�ن  تلك  التي يحمي وج�دها  القيم  القيم.  نا�سئة من  الإ�سالم  ال�لية يف 

ا؛ على �سبيل املثال العدالة ]...[ هي من �رسوط ال�لية التي اإذا ما ت�ّفرت  ال�سعب اأي�سً

.
)99(

تك�ن ال�لية م�سانًة من الآّفات

 م�ّجه لالهتمام بحق�ق النا�س ورعايتها وحفظ جانب النا�س؛ بل 
ّ
ال�لية مفه�م �سعبي

.
)100(

هي من اأكرث احلك�مات �سعبّيًة

املقّد�س  لل�ج�د  بالن�سبة  الأمر  كان  مثلما  النا�س،  من جمه�ر  احلاكم  يك�ن  اأن  ينبغي 

.
)101(

 الأكرم �سّلى اهلل عليه واآله »بعث من اأنف�سهم« اأو »بعث منهم«
ّ
للنبي

.
)102(

�سمانة تطبيق هذه احلك�مة داخلّية

.
)103(

احلاكم وال�ال وبقّية النا�س �س�ا�سية من جهة القان�ن

.
)104(

ال�لية تعني حاكمّية الأتقياء، ال�رعني، املخالفني ل�سه�اتهم والعاملني لل�ساحلات

.
)105(

 يف ال�لية
ّ
خري الإن�سانّية وم�سلحة املجتمع الإ�سالمي

املفاهيم وال�رصوط ال�سلبيّة للولية

 
ّ
ال�سيا�سي اإىل جانب ال�رسوط الإيجابّية املذك�رة لل�لية، جند يف الفكر 

)98( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1369/4/20هـ.�س.

)99( امل�سدر نف�سه.

)100( حديث وليت )حديث الولية( )�سازمان تبليغات اإ�سالمي، 1376هـ.�س.(، اجلزء 7، ال�سفحات 

186 اإىل 188.

)101( امل�سدر نف�سه.

)102( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1376/2/6هـ.�س.

)103( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1378/1/16هـ.�س.

)104( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1379/1/6هـ.�س.

)105( امل�سدر نف�سه.
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ا. وفيما يلي ق�سم منها: لالإمام اخلامنئي �رسوًطا �سلبّيًة اأي�سً

.
)106(

1. لي�ست ال�لية ملكّيًة باأّي نح� من الأنحاء

2. اأّي حك�مة لي�س لها عالقة قريبة من النا�س وحمّبة لهم لي�ست من 

.
)107(

ال�لية

3. اإذا كانت عالقة النا�س باحلاكم قائمًة على الرعب واخل�ف فلي�ست 

.
)108(

من ال�لية

.
)109(

4. لن تك�ن ال�لية �سادقًة اإذا قامت على النقالب

5. اإذا كان من�ساأ ال�سلطة ال�راثة واخلالفة الن�سبّية فال �سدق لل�لية 

 .
)110(

هنا

6. اإذا ارتبط �سخ�س بالنا�س دون اإحراز تلك املعايري ال�اقعّية فلي�ست 

.
)111(

هذه ولية

.
)112(

7. ل وج�د لأّي اأمر قبيح يف مفه�م ال�لية

هي  اإمّنا  الإدارّية،  للت�سكيالت  ول  لل�ال  طعمة  ال�لية  لي�ست   .8

.
)113(

اأداة

واجلزم  والعّزة  القتدار  ]لل�لية[  يك�ن  الذي  ال�قت  نف�س  يف   .9

)106( امل�سدر نف�سه.

)107( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1370/4/10هـ.�س.

)108( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1376/2/6هـ.�س.

)109( امل�سدر نف�سه.

)110( امل�سدر نف�سه.

)111( امل�سدر نف�سه.

)112( امل�سدر نف�سه.

)113( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1370/4/10هـ.�س.
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والقاطعّية، ل وج�د لأّي �سيء من ال�ستبداد والنفعّية والطمع والرياء.

.
)114(

10. لي�س معنى ال�لية احلجر على النا�س والقيم�مة عليها

يق�ل الإمام اخلامنئي يف معر�س تاأكيده على اأهّمّية مفه�م ال�لية:

ملفه�م ال�لية اأهّمّية كربى، يعني اأّن الإ�سالم الذي خرج منه مفه�م ال�لية هذا، وه� 

اأّي  يقبل  ل  النا�س،  اأرواح  وحفظ  وحمايتها  ال�سعب  بحق�ق  ومهتّم   
ّ
�سعبي مفه�م 

.
)115(

حاكمّية ]اأخرى[ على النا�س، ول يطرح اأّي عن�ان اآخر يف باب احلك�مة

معاين  يحمل  لها  عاّم  مفه�م  على  ي�سيء  قد  لل�لية  العاّم  الت�جيه 

اأّن  القائد  فكر  يف  يّت�سح  ّنه  اأ اإّل  احلك�مة،  عن  خمتلفة  ومتلّقيات 

ويح�رس  العتقاديّة.  وحدودها  ال�لية  مفه�م  دائرة  على  مرّكز  اجلهد 

ثالثة  ت�سمل  التي   – ]املنظ�رة[  املطل�بة  الإ�سالمّية  احلك�مة  يف  ذلك 

النب�يّة، وحك�مة الإمامة، وحك�مة  م�ست�يات من احلك�مة: احلك�مة 

 ،
)117(

بالت�ارث ، واحلك�مة 
)116(

امللكّية الفقيه، - وميّيزها عن احلك�مة 

يف  ي�سري  حيث  وغريها،   ،
)119(

النقالب وحك�مات   ،
)118(

وال�ستبداد

خال�ستها اإىل هذه امل�ست�يات الثالثة لل�لية.

اأ. الولية النبويّة

هناك اّتفاق يف الراأي عند علماء امل�سلمني على اأّن اهلل تعاىل قد اأعطى حّق 

 الأكرم �سّلى اهلل عليه واآله، وال�قائع التاريخّية تبنّي 
ّ
اإعمال احلك�مة للنبي

هذا الأمر. ي�سري الإمام اخلامنئي باإطالقه ال�لية على هذا الأمر املهّم:

اإّن اأكرث م�ساألة اأ�سا�سّية يف الإ�سالم هي ال�لية، لأّن ال�لية اآية الت�حيد وظّله. ال�لية اأي 

)114( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1379/1/6هـ.�س.

)115( امل�سدر نف�سه.

)116( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1370/4/10هـ.�س.

)117( امل�سدر نف�سه.

)118( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1376/2/6هـ.�س.

)119( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1378/1/16هـ.�س.
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 �سّلى 
ّ
 وو�سل منه تعاىل اإىل النبي

ّ
احلك�مة ه� ال�سيء املتعّلق باهلل يف املجتمع الإ�سالمي

.
)120(

اهلل عليه واآله ومنه اإىل اأمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم

الفرق  كّل  لأّن  النب�يّة،  ال�لية  النظريّة يف خ�س��س  الأبحاث  اإىل  اأّنه ل حاجة  يظهر 

متعّلق  اإليه  ي�سار  وما  الإ�سالم.  �سدر  يف  للحك�مة  احل�سن  النم�ذج  قبلت  الإ�سالمّية 

 �سّلى اهلل عليه واآله يف مرحلة مّكة واملدينة بهدف ت�سكيل احلك�مة. ففي 
ّ
بجه�د النبي

مرحلة مّكة، يعتقد اأكرث علماء امل�سلمني اأّنها كانت بالن�سبة لالإ�سالم وامل�سلمني مرحلة 

 يف 
ّ
التدّين الفردّي والعتقادّي والعبادّي، ويف خّطة العمل مل ُيطرح الإ�سالم ال�سيا�سي

اأّنه، وبعد البعثة مبا�رسًة،  �سكل وقالب احلك�مة. يف املقابل، يعتقد جماعة من العلماء 

قري�س  زعماء  اأّن وج�د  اإّل  الإ�سالمّية،  احلك�مة  ت�سكيل  اأجل  من  ث�رّية  نه�سة  قامت 

وعدم ت�ّفر م�ساحة وجمال للحك�مة يف مّكة كانا �سبًبا لعدم حتّقق هذا املق�سد هناك، 

احلك�مة  قيام  اأعلن  فقد   
ّ
الأ�سا�سي العن�رس  هذا  ت�ّفر  ومع  املدينة  اإىل  الهجرة  مع  ولكّنه 

.
)121(

على الف�ر

يعتقد الإمام القائد بهذه الروؤية ويق�ل:

املهّم  من  اأّنه  اإّل  �سنة.  لثالث ع�رسة  واآله  عليه  اهلل   �سّلى 
ّ
النبي املّكّية جاهد  املرحلة  يف 

 الإ�سالم 
ّ
. جاهد نبي

ّ
اأن نعلم اأّن هذه امل�اجهة كانت لأجل قيام واإيجاد جمتمع اإ�سالمي

. فذلك النح� الذي يظهر من حركته �سّلى اهلل عليه 
ّ
لل��س�ل اإىل مدينة وحميط اجتماعي

ًة ال�سن�ات الأخرية من تلك الفرتة اأّنه �سّلى اهلل عليه  واآله ط�ال فرتة املرحلة املّكّية خا�سّ

واآله كان دائًما يف �سعي لإيجاد زاوية من زوايا هذه الدنيا الكبرية حّتى يت�سّنى له عر�س 

ين�رس الإ�سالم والت�حيد يف املجتمع. فلم يكن ذهابه وراء  اأن  وتطبيق روؤيته وتعاليمه، 

ير�سل  اأن  اأو  النا�س هناك،  الطائف ودع�ته  اإىل  اأو رحلته  ملّكة،  املجاورة  املناطق  قبائل 

اأ�سحابه اإىل احلب�سة، اأو دخ�له يف مفاو�سة قبيلَتي الأو�س واخلزرج على مقربة من مّكة 

.
)122(

اإّل لي�ّفر اأر�سّية قيام املجتمع الت�حيدّي

)120( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1376/2/6هـ.�س. يق�ل الإمام اخلامنئي:

 اخلا�ّس ال�سادر عن اهلل عّز وجّل، والذي عنّي على اأ�سا�سه الر�س�ل الكرمي �سّلى 
ّ
فالأمر الإلهي

ا ودر�ًسا كبرًيا  ا بهذه امل�ا�سفات ك�ّل من بعده، ُيعّد بحّد ذاته اأمًرا مهمًّ اهلل عليه واآله �سخ�سً

ا من الإ�سالم، بل ورمّبا ميكن الق�ل اإّن اأ�سا�س الإ�سالم وركيزته تكمن يف  وي�سّكل جانًبا مهمًّ

هذا اجلانب من الق�سّية، حّتى اإّن هذا الأمر على قدر من الأهّمّية بحيث تق�ل الآّية ال�رسيفة: 

{َفِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَسالََتُه}.
)121( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1370/1/26هـ.�س.

العدد  قب�سات،  النقد«، يف: جمّلة   يف ميزان 
ّ
املّكي القراآن   يف 

ّ
ال�سيا�سي الفكر  )122( راجع، »اأ�س�ل 

.22-21
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 �سّلى اهلل عليه واآله ل�سلطة ال�رسك امل�سيطرة على مّكة انطالًقا من 
ّ
كانت م�اجهة النبي

الث�ريّة.  النه�سة واحلركة  �ساحة  واأ�سحابه   
ّ
النبي القراآنّية قد �سّيقت على  التعاليم  مبداأ 

ال�سيا�سّية  التجربة  كانت �سغ�ط زعماء قري�س هائلًة وم�سنيًة. يف هذا املجال، تعر�س 

 م��سى عليه ال�سالم واحلك�مة امل��س�يّة، وجتربة م�اجهة اإبراهيم 
ّ
لالأنبياء ال�سابقني كالنبي

اإىل  ال��س�ل  اأجل  املقاومة وامل�اجهة من  الأنبياء من�ذج  اخلليل وعي�سى بن مرمي وبقّية 

اأعاله ح�ل ع�رس  ذكر  ملا  ال�اعي  حتليله  اإىل  اإ�سافًة  القائد،  فالإمام  ال�سامية.  الأهداف 

 مرحلتان 
ّ
الإ�سالمي  

ّ
ال�سيا�سي للفكر  اأّن  يعتقد  التاريخّية،  لل�قائع  املّكّية طبًقا  امل�اجهة 

ففي  ث�ريّة.  وم�اجهة  وحركة  نه�سة  �سكل  يف  ظهرت  الأوىل  املرحلة  يف  مت�اليتان، 

 �سّلى اهلل عليه واآله هذه النه�سة م�ستعيًنا 
ّ
ال�سن�ات الأخرية من املرحلة املّكّية، وّجه النبي

بقّ�ة العنا�رس امل�ؤمنة وخا�س يف مّكة م�اجهًة حكيمًة وذكّيًة وق�ّيًة دامت ثالث ع�رسة 

�سنة. وبعد ذلك، ويف املرحلة الثانية، ومن خالل ت�جيهاته وتعاليمه وال�سعارات التي 

رفعها والتدبري والتنظيم الذي اأقامه والت�سحيات التي قّدمت ومع جمم�ع الع�امل التي 

حدثت، اأقام هذا الفكر حك�مًة و�سّيد نظاًما، وبّدل �سكل الإ�سالم من حركة ث�ريّة اإىل 

.
)123(

حك�مة

ب. الولية ال�سيا�سيّة لالأئّمة عليهم ال�سالم

الإمام اخلامنئي ه�   يف فكر 
ّ
ال�لئي  

ّ
ال�سيا�سي النظام  الثاين يف  امل�ست�ى 

الأ�سا�س يف  املح�ر  التي كانت  ال�سالم،  املع�س�مني عليهم  الأئّمة  ولية 

من  ابتداًء  اأي  �سنة،  ثالثمائة  طيلة   
ّ
الإ�سالمي املجتمع  يف  اخلالفة  ق�سّية 

 الأكرم �سّلى اهلل عليه واآله وحّتى الغيبة الكربى.
ّ
رحلة النبي

يق�ل يف قب�سات النور:

وكان  خمتلفة  باأ�سكال  ا�ستمّر  قد  لالأئّمة  �سنة   250 طيلة  وامل�اجهة  اجلهاد  طريق  اإّن 

�س�رة  وتقدمي  للقراآن  ال�سحيح  وال�رسح  الأ�سيل  الإ�سالم  تبيني  اأّوًل،  منه:  الهدف 

يف  ال�سيا�سّية  واحلاكمّية  الإمامة  م�ساألة  تبيني  وثانًيا،  الإ�سالمّية؛  املعرفة  عن  وا�سحة 

الأكرم   
ّ
النبي املجتمع وحتقيق هدف  لت�سكيل ذلك  ال�سعي  ؛ وثالًثا، 

ّ
الإ�سالمي املجتمع 

�سّلى اهلل عليه واآله ومرام كّل الأنبياء عليهم ال�سالم، اأي اإقامة الق�سط والعدل وم�اجهة 

والنا�س يف  احلياة  �س�ؤون  اإدارة  زمام  احلك�مة وو�سع  �ساحة  من  واإخراجهم  اهلل  اأنداد 

.
)124(

عهدة خلفاء اهلل وعباده ال�ساحلني

)123( يف منرب اجلمعة، اجلزء 5، ال�سفحة 449.

)124( قب�سات النور، ال�سفحة 89.
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لطريق  ل  املكمِّ ال�سيعّية ه�  الثقافة  الت�سّيع ويف  الإمام يف مذهب  اإّن 

ثقافة  ويف  الإ�سالم  ثقافة  يف  الإمامة  واآله.  عليه  اهلل  �سّلى  الأكرم   
ّ
النبي

الت�سّيع هي ا�ستمرار للنبّ�ة، وم�ساألة الإمامة يف كالم الأئّمة عليهم ال�سالم 

احلك�مة  هذه  لكّن   .
)126(

املجتمع قيادة  اأي   ،
)125(

احلك�مة ق�سّية  تعني 

لي�ست م�ساألة حكم وقرار حم�س يك�ن اختياره بيد ال�سعب، بل كما �سبق 

 باحلك�مة من جماريها الخت�سا�سّية، 
ّ
ومّر معنا، الإمامة اإعمال احلّق الإلهي

وم�ساديقها  الأمر«،  بـ»اأول�  القراآيّن  ال�سطالح  يف  عليها  يطلق  حيث 

الأمر  با�سمهم  �سدر  الذين  واملع�س�م�ن  املطّهرون  الف�سائل  اأ�سحاب 

.
)127(

ّ
الإلهي

ومل  جمراه  يف  ي��سع  مل  احلّق  هذا  اأّن  تبنّي  التاريخّية  ال�قائع  لكّن 

املديدة  الع�س�ر  هذه  الإ�سالمّية خالل  ال�لية  من وج�د  ال�ستفادة  يتّم 

�سخ�سّية  اأعظم  واإّن  ة وحمدودة،  برهة خا�سّ اإّل يف   
ّ
الإ�سالمي للمجتمع 

 �سّلى اهلل عليه واآله – باعرتاف واّتفاق جميع الفرق واملذاهب 
ّ
بعد النبي

، حيث يعترب ال�سيعة اأّن وليته 
ّ
الإ�سالمّية – هي �سخ�سّية اأمري امل�ؤمنني علي

الر�س�ل حمّمد �سّلى اهلل عليه  ب من جانب  من�س��سة من اهلل واأّنه من�سّ

واآله، وقد اأبعد عن �ساحة احلك�مة وقيادة املجتمع. فاأمري امل�ؤمنني عليه 

ال�سالم ه� مظهر ولية الإ�سالم وامل�سداق التاّم لل�ّل الذي عنّي للنا�س. 

ال�لية  بالطبع  منه.  اأخذت  قد  له  حّق  هي  التي  ال�سيا�سّية  ال�لية  واإّن 

املعن�يّة اأمر منف�سل، فهي يف اإمامة الت�سّيع ]عقيدة الت�سّيع[ �سيء مفروغ 

عنه ولزم ]واجب[، وه� م�ج�د وم�ج�د يف كّل حني ولي�س مرتبًطا 

. يق�ل الإمام اخلامنئي يف معر�س بيانه 
)128(

بال�لية الظاهرّية ]ال�سيا�سّية[

ة اإّن لالإمام وظيفتان اأ�سا�سّيتان: الأوىل م�س�ؤولّية  ل�ظائف الإمامة اخلا�سّ

)125( امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 94.

)126( امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 87.

)127( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة عيد الغدير، بتاريخ 1376/2/6هـ.�س.

)128( قب�سات النور، ال�سفحة 91.
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تبيني و�رسح اأ�س�ل الإ�سالم واأحكام ال�رسيعة، والثانية م�س�ؤولّية عظيمة 

.
)129(

وهي قيادة املجتمع

وعلى الرغم من ال�سغ�ط ال�سديدة يف تلك املراحل مل يرتك الأئّمة التكليف الأّول اأبًدا، 

يعرتف�ا  مل  ال�لية،  يف  حّقه  عن  نظرهم  ي�رسف�ا  مل  ال�سيا�سّية  امل�س�ؤولّية  يف  اأّنهم  فكما 

با�ستثناء   – ال�سالم  عليهم  الأئّمة  كّل  ال�سبب  ولهذا  القائمة.  باحلك�مات  ا  اأي�سً ر�سميًّا 

تعّر�س�ا  – قد  باأمر اهلل ومعجزته   غائب 
ّ
الذي ه� حي املهدّي عّجل اهلل فرجه  الإمام 

للظلم ومل يت�ّف�ا وفاًة طبيعّيًة. فقد �سّدد الأئّمة عليهم ال�سالم من م�اجهتهم ال�سيا�سّية 

امل�اجهة  لهذه  هدف  اأعظم  كان  اآنذاك.  والأو�ساع  الظروف  مع  متنا�سبة  باأ�ساليب 

.
)130(

 وتاأ�سي�س حك�مة على اأ�سا�س ال�لية
ّ
واملعار�سة ت�سكيل نظام اإ�سالمي

وكان�ا  اخلّط،  وهذا  الهدف  هذا  اأجل  من  يجهدون  كان�ا  ولذلك 

.
)131(

ي�سع�ن على الدوام لت�سكيل احلك�مة الإ�سالمّية

ول� اأّن هذه ال�لية مل تتحّقق، لكّننا نعتقد اأّن وّل الع�رس �سل�ات اهلل عليه ه� وريث 

 
ّ
جميع الأنبياء عليهم ال�سالم �سياأتي وينجز اخلط�ة النهائّية لإيجاد ذلك املجتمع الإلهي

]...[ يف ع�رس �ساحب الزمان �ستك�ن احلك�مة حك�مة ال�ساحلني بكّل معنى الكلمة، 
حك�مة القراآن، حك�مة الإمام ]...[ املجتمع املهدوّي اأي ذلك املجتمع الذي يت�سّكل 

كانت  حيث  وي�سنعها،  الدنيا،  ليحّ�ل  ال�سالم  عليه  املهدّي  الإمام  فيه  ياأتي  ع�رس  يف 

بعثة كّل الأنبياء يف العامل من اأجلها، اأي اإّن جميع الأنبياء كان�ا مقّدمًة لكي ي�جد هذا 

 املثال، حيث �سيتحّقق يف نهاية املطاف وت�سّيد اأركانه يف هذا العامل 
ّ
املجتمع الإ�سالمي

على يَدي �ساحب الزمان املهدّي امل�ع�د عليه ال�سالم.

ج. ولية الفقيه 

واملجتمع  للدين  ال�رسورّية  الأ�س�ل  من  وال�لية  احلك�مة  اأ�سل  اأّن  مع 

، اإّل اأّن منط هذه احلك�مة الإ�سالمّية يف العقيدة ال�سيعّية يرتبط 
ّ
الإ�سالمي

تاريخّية، ومع  اأّن كّل منط ه� يف مرحلة  فيه، مبعنى  تق�م  الذي  بالزمن 

 �سّلى اهلل عليه 
ّ
وج�ده ل يتحّقق النمط املتاأّخر. فمع وج�د حك�مة النبي

)129( ر�سالة الإمام اخلامنئي اإىل املوؤمتر العاملّي حول الإمام الر�سا عليه ال�سالم، ال�سفحة 8.

)130( بحث حول �سرية الإمام ال�سّجاد عليه ال�سالم، ال�سفحة 11.

)131( قب�سات النور، ال�سفحتان 117 و118.
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واآله ل اإمكانّية لقيام حك�مة بقيادة الإمام عليه ال�سالم، لأّن الإمام ه� 

، ومع وج�د حك�مة املع�س�م ل تق�م حك�مة ال�ّل الفقيه؛ 
ّ
خليفة النبي

ة ه�  لكّن مفه�م ال�لية الذي له يف فكر الإمام اخلامنئي ممّيزات خا�سّ

وجه م�سرتك يف خمتلف م�ست�يات احلك�مة.

من  بينها  ما  مع  الأمناط  ملختلف  »الإمام«  م�سطلح  ا�سُتخدم  فكما 

اختالف، فاإّنهم ذكروا »الإمامة« يف منط حك�مة ال�ّل الفقيه بعبارة »ال�لية 

. م�ساألة الإمامة )اأي قيادة املجتمع وت�ّل الأّمة(، باملعنى العاّم 
)132(

العاّمة«

للكلمة، هي يف كّل الأزمنة. فاإذا اأراد املجتمع اأن يتحّ�ل ويتغرّي، اأو اأراد 

اأن يك�ن حي�يًّا ويف خّط امل�اجهة اإ�سالميًّا، ول� اأراد اإن كان اإ�سالميًّا اأن 

الإمامة ل  نق�ل  بالتاأكيد عندما  الإمامة.  اإىل  يحتاج  فاإّنه  اإ�سالميًّا،  يبقى 

ة بالأئّمة الإثني ع�رس �سالم اهلل عليهم.  نعني الع�سمة، لأّن الع�سمة خمت�سّ

يطرح الإمام اخلامنئي يف تعريف ولية الفقيه اأّنها امتداد ل�لية الأئّمة، 

ويعترب اأّن اأ�سل ال�لية مبعنى احلك�مة الإلهّية، تلك احلك�مة التي ل اأثر 

‘ولية  »تت�سّكل   :
)133(

الفردّية وال�سلطة  وال�سلطنة  وامللكّية  لالأنانّية  فيها 

و‘الفقيه’  والإدارة  القيادة  ومفه�م  مبعنى  ‘ال�لية’  كلمَتني  من  الفقيه’ 

علماء  وقيادة  اإدارة  الفقيه  ولية  تعني  اإًذا  الدين’،  ‘معرفة  مفه�م  مبعنى 

.
)134(

الدين يف املجتمع«

واإذ ي�ؤّكد على اأّن ولية الفقيه هي ن�ع خا�ّس من احلك�مة تتمّيز عن 

اأبًدا  ، واأّن احلكم ب�ساأنها غري ممكن 
)135(

كّل احلك�مات امل�ج�دة العامل

من خالل النظر يف املعايري امل�ج�دة، وباللتفات اإىل الفهم اخلا�ّس الذي 

لديه ح�ل مفه�م ال�لية، يعتقد اأّن اأ�سل ولية الفقيه يعني اإيجاد ماليني 

)132( امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 90 و94.

)133( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1378/1/16هـ.�س.

)134( درو�س من نهج البالغة، ال�سفحة 139.

)135( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1369/4/20هـ.�س.
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 يف البحث 
ّ
الروابط الدينّية بني قل�ب النا�س مع حم�ر النظام ومركزه. املعني

. واإّن 
)136(

ا، اإمّنا املق�س�د ه� اله�ّية واملعنى وال�سخ�سّية هنا لي�س �سخ�سً

يف  امل�سّعة  النقطة  ال�لية،  مركز  يف  تنتهي  للنظام  الأ�سا�سّية  الطرق  كّل 

. من جملة امل�ا�سيع املطروحة يف م�ساألة ولية الفقيه 
)137(

ّ
النظام الإ�سالمي

الأدلّة على وج�دها و�رسورتها وم�قعّيتها. حيث اإّن ولية الفقيه يف نظر 

الإمام اخلامنئي من فروع الدين، لأّن ال�لية، مبعنى النظام وخ�س��سّياته، 

.
)138(

جزء من فروع الدين ل الأ�س�ل التي ترتبط بدائرة العقائد

:
)139(

يق�ل يف اأج�بة ال�ستفتاءات

الأئّمة  وب�لية  بالإ�سالم  اللتزام  عن  للف�سل  قاباًل  الفقيه  ب�لية  اللتزام  نرى  ول 

 ي�ؤّيده العقل، 
ّ
املع�س�مني عليهم ال�سالم، لذلك يعترب اأّن اأ�سل ولية الفقيه حكم �رسعي

وم�رسوعّيته الدينّية مم�ساة من ال�رسع.

 وبطريقة النتخاب 
ّ
اأّما نح� اختيار م�سداقه، فيعتقد بالطريق العقالئي

الإمام اخلامنئي  ، يق�ل 
)140(

الإ�سالمّية قان�ن اجلمه�رّية  التي جاءت يف 

يف اإحدى خطب اجلمعة عام 1362:

 ل نحتاج اإىل دليل 
ّ
لكي نثبت اأّن ولية الفقيه هي حك�مة الفقيه يف املجتمع الإ�سالمي

على  ودليل  و�سادقة  �ساهدة  ا  اأي�سً هي  والروايات،  القراآن  النقلّية،  الأدلّة  اأّن  مع   
ّ
نقلي

 على 
ّ
حك�مة الفقهاء والعلماء الرّبانّيني ال�سادقني، ول� قلنا اإّنه ل وج�د لأّي دليل نقلي

 يكفي يف 
ّ
العقلي العقل والعتبار  دليل  اأّن  اإّل   ،

ّ
الإ�سالمي املجتمع  العلماء يف  حك�مة 

الدللة على الق�ل باأّنه يلزم لإجراء الأحكام الإلهّية يف املجتمع وج�د اأ�سخا�س لديهم 

.
)141(

الكفاءة ال�رسوريّة لذلك

)136( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1379/5/5هـ.�س.

)137( ر�سالة لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1368/10/18هـ.�س.

)138( اأجوبة ال�ستفتاءات، ال�سفحة 23.

)139( امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 22.

)140( يف مدر�سة �سالة اجلمعة )در مكتب جمعة(، اجلزء 6، ال�سفحة 301.

)141( من��سهر حمّمدي، »ال�سيادة الدينّية ال�سعبّية، اجلمه�رّية الإ�سالمّية«، كتاب نقد، العدد 20-

.21
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4. م�ساألة ال�سيادة الدينيّة ال�سعبيّة

اأ. منوذج اجلمهوريّة الإ�سالميّة

القطَبني بعد احلرب  الث�رة الإ�سالمّية يف عامل ي�س�ده نظام  انت�سار  كان 

العاملّية الثانية طرًحا جديًدا لنم�ذج احلك�مة الدينّية التي يك�ن لل�سعب 

. ويربز هنا من�ذج من �سناعة 
ّ
ال�سيا�سي النظام  فيها دور مهّم يف اختيار 

القّ�ة، وه� اأّن بع�سهم كان، ل�سن�ات، يقّدم الرتكيب امل�ؤلّف من جزَئي 

اإّن منتقديه  اأّنه غري م�ؤتلف، بحيث  »اجلمه�رّية« والـ»الإ�سالمّية« على 

وعدم  ت�ساّده  ]ت�سّ�ر  لت�سعيفه  ذريعًة  الدوام  على  ذلك  يّتخذون  كان�ا 

ان�سجامه بح�سب زعمهم[، ويف هذا املجال كان البع�س مّمن ارمت�ا يف 

والبع�س  للنظام،  الدينّية  ال�جهة  ينتقدون  الليربالّية  الدميقراطّية  اأح�سان 

الآخر قد عار�س�ا  ذلك – خ�ًفا من ذهاب الإ�سالم �سحّية التعامل مع 

الدميقراطّية – وجتاهل�ا دور ال�سعب واإرادته. وقام بع�س الكّتاب، بهدف 

اخلطابّية  املفاهيم  داخل  الثي�دميقراطّية  فر�سّية  بطرح  اللغز،  هذا  حّل 

املطروحة، مع فر�سّية م�سبقة هي اأّن اأمن�ذج اجلمه�رّية الإ�سالمّية ينط�ي 

ل  منهما  كالًّ  اأّن  اإّل  والدميقراطّية،  الثي�قراطّية  م�ج�دة:  ثنائّية  على 

ت�سدق مبفردها على هذا النم�ذج، لذلك من الأف�سل اأن نعتربه ن�ًعا من 

.
)142(

الثي�دمي�قراطّية

املفاهيم  هذه  من  كالًّ  اأّن  نعترب  اأن  الروؤية  هذه  لنتقاد  يكفي  وهنا 

ولديها   ،
ّ
الغربي  

ّ
ال�سيا�سي الفكر  وعملّية  اإطار  يف  ت�سّكلت  قد  الثالثة 

لها  املقابلة  املفاهيم  مفه�م خا�ّس وفر�سّيات خم�س��سة ل ت�سدق على 

.
)143(

يف اجلمه�رّية الإ�سالمّية

)142( اأ�سول الفكر ال�سيا�سّي يف القراآن يف ميزان نقد اأثر املوؤلف ]كاتب التعليق[.

)143( �سحيفة اّطالعات، 1379/9/15هـ.�س.
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يق�ل الإمام اخلامنئي يف هذا اخل�س��س:

 لي�س �سيَئني اثَنني. فلي�س الأمر على نح� اأن ناأخذ من 
ّ
اأّوًل، نظام ال�سيادة ال�سعبّية الديني

الغرب الدميقراطّية ونحقنه يف الدين ليك�ن لدينا جمم�عة كاملة! ل، فال�سيادة ال�سعبّية 

.
)144(

الدينّية نف�سها مّت�سلة بالدين

ما  الدينّية  ال�سعبّية  ال�سيادة  مفه�م  ح�ل  املّطرد  البحث  �ساهم  وقد 

 2002[ ]2001 ميالدّي[ و1380هـ.�س.  بني عاَمي 1379هـ.�س. 

 لالإمام 
ّ
ال�سيا�سي الفكر  اأّنه قد حدث حتّ�ل يف  ميالدّي[ يف ظه�ر فهم 

طرح  قد  اأّنه  ال�سابقة،  واآرائه  اأبحاثه  مبراجعة  يّت�سح،  اأّنه  اإّل  اخلامنئي. 

هذه الأبحاث نف�سها يف ما م�سى، لكن مع طروء ظروف فكريّة جديدة 

يك�ن قد قّدم �رسًحا جديًدا لنظرّية اجلمه�رّية الإ�سالمّية نف�سها. يق�ل يف 

اإحدى خطب اجلمعة يف بدايات انت�سار الث�رة الإ�سالمّية:

احلك�مة  واأّن  دينّية،  غري  حك�مات  هي  ال�سعبّية  وال�سيادة  الدميقراطّيات  اأّن  الق�ل 

الدينّية  احلك�مة  مغالطة.  ه�  �سعبّية،  �سيادة  ذات  حك�مًة  تك�ن  اأن  ميكنها  ل  الدينّية 

ا. ومن�ذج ذلك �سدر  ميكنها، يف عني اأّنها حك�مة اإلهّية، اأن تك�ن حك�مًة �سعبّيًة اأي�سً

البدايات، ومن�ذجها  واآله واخللفاء يف  اهلل عليه  الأكرم حمّمد �سّلى   
ّ
النبي الإ�سالم زمن 

الآخر ]حاليًّا[ حك�مة اجلمه�ريّة الإ�سالمّية التي هي حك�مة ال�سعب. حك�مة م�ساعر 

النا�س، حك�مة اآراء النا�س، احلك�مة املنتخبة من النا�س، وحك�مة العنا�رس ال�سعبّية يف 

.
)145(

هذه احلك�مة

اأّن ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية  وعليه، ميكن الكتفاء بهذا الفر�س؛ وه� 

اجلديدة هي ذاتها من�ذج اجلمه�ريّة الإ�سالمّية.

)144( يف مدر�سة �سالة اجلمعة )در مكتب جمعة(، اجلزء 6، ال�سفحة 365.

)145( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1379/8/28هـ.�س.
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ب. منوذج ال�سيادة ال�سعبيّة الدينيّة 

 تك�ن احلاكمّية فيه مرتبطًة باهلل تعاىل 
ّ
ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية نظام �سيا�سي

اأعاله  والتعريف   .
)146(

ال�سعب واآراء  وع�اطف  واإميان  بعقيدة  وتّت�سل 

مرّكبة  لي�ست  اخلامنئي  الإمام  فكر  الدينّية يف  ال�سعبّية  ال�سيادة  اأّن  ُيظهر 

من ق�سَمني: »�سيادة ال�سعب« و»الدينّية«، بل هي حقيقة واحدة داخل 

الدينّية التي ل ميكن تعريفها اإّل يف اإطار امل�سائل الدينّية. يق�ل يف اإطار 

بيان الفرق والتمايز بني ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية والدميقراطّية الغربّية:

هي  بل  وال�سعب  الدين  من  م�سّكل  تركيب  اأّنها  مبعنى  الدينّية  ال�سعبّية  ال�سيادة  لي�ست 

طبًقا  يعمل  نظاًما  اأردنا  ل�  لأّنه   ،
ّ
الإ�سالمي النظام  ج�هر  يف  وجارية  واحدة  حقيقة 

ا ل اإمكانّية لتحّقق حك�مة ال�سيادة  لتعاليم الدين، فال يتحّقق بدون ال�سعب، كما اأّنه اأي�سً

.
)147(

ال�سعبّية ال�اقعّية دون الدين

وعلى الرغم من اأّن هذا املفه�م ه� حقيقة واحدة، اإّل اأّن له يف تعّينه 

جزء  غريها.  من  اأكرث  واأهّمّية  اأول�يّة  لبع�سها  يك�ن  اأجزاء  اخلارج  يف 

»الدين« والأحكام الدينّية، وجزء »ال�سعب« واإراداتهم العاّمة ]اجلمعّية[، 

جزء  الرابع  واجلزء   ،
ّ
ال�سيا�سي والنظام  »احلك�مة«  جزء  الثالث  واجلزء 

»احلاكمّية« والقدرة الأعلى. وقد تبل�رت يف هذا املجال – بعد انت�سار 

الث�رة الإ�سالمّية يف اإيران – نظريّتان اثنتان:

الروؤية التي تق�ل اإّن احلاكمّية هي من اهلل، لكّن الإرادة اجلمعّية ]راأي 

ال�سعب[ وانتخاب ال�سعب مقّدم على الأحكام الدينّية. واأّي مبًنى واأّي 

اأمن�ذج حلك�مة يختارها �سعب امل�سلمني مقب�لة من الدين وي�سدق عليها 

عن�ان ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية.

الروؤية التي تق�ل اإّن احلاكمّية هي من اهلل، وتعتقد اأّن اهلل مّطلع على 

)146( �سحيفة اطالعات، 1379/10/14هـ.�س.

)147( �سحيفة اجلمهوريّة الإ�سالميّة، 1380/5/23هـ.�س.
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كّل حاجات الإن�سان ون�اق�سه، ويهدي النا�س ب�ا�سطة الأحكام الدينّية 

وقد و�سع لهم اأف�سل الق�انني الفرديّة والجتماعّية. لذلك، فال�سع�ب 

امل�سلمة تختار يف ظّل التعاليم الدينّية ن�ع احلك�مة واأّن اإرادتهم العاّمة 

]الإرادة اجلمعّية[ ل تقبل النفكاك عن ما يعتقدونه دينيًّا ]عن معتقداتهم 
. وهنا من املنا�سب حتليل وتبيني ما يعتقد به الإمام اخلامنئي 

)148(
الدينّية[

فيما يتعّلق بالنظرّية الثانية، حيث يق�ل: 

ينتخب  الذي  ه�  ال�سعب  فاإّن   – الدينّية  ال�سعب  اأي حاكمّية   –  
ّ
الإ�سالمي النظام  يف 

وه� �ساحب القرار وه� الذي مي�سك مبقّدرات البلد واإرادته عن طريق منتخبيه، بيد 

اأّن رغبته وانتخابه واإرادته اإمّنا ت�ستظّل بظّل »الهداية الإلهّية«، ول يحيد بها عن جاّدة 

البعد اجل�هرّي يف  اأبًدا، وهذا ه�  امل�ستقيم  ال�رساط  ال�سالح والفالح ول يخرج عن 

حاكمّية ال�سعب الدينّية.

اأعاله لي�ست �رسف اعتقاد  ال�اردة  بالطبع، عبارة »الهداية الإلهّية« 

للتحّقق يف  قابلة  فكره  لكّنها يف  الدينّية؛  والأحكام  الق�انني  من  فارغ 

�ساحة الق�انني والأحكام الإلهّية بعيًدا عن اأّي عيب ونق�س. ويق�ل:

والأّمة تتبّ�اأ �ساأًنا ومنزلًة يف الق�انني ال�سماويّة والإلهّية التي يت�سّمنها القراآن، واجلماهري 

هي التي تنتخب ومت�سك مب�سري البالد واإدارتها؛ وحاكمّية ال�سعب هذه متّثل اأرقى اأ�سكال 

حاكمّية ال�سعب التي ي�سهدها عاملنا املعا�رس، اإّل اأّن هذا النتخاب وهذا الختيار، يف 

ظّل الأحكام الإلهّية والهداية الإلهّية ل يخرج اأبًدا عن جاّدة ال�سالح والفالح وال�رساط 

ال�س�ّي امل�ستقيم ]...[ والإطار الذي تتق�لب فيه الدميقراطّيات الغربّية عبارة عن م�سالح 

واأطماع الأثرياء واأ�سحاب روؤو�س الأم�ال املت�سّلطني على مقّدرات املجتمع، ويف هذا 

الإطار فقط يكت�سب راأي ال�سعب اعتباره ]اأي عندما تتاأّمن م�سالح الراأ�سمالّيني[. فاإذا 

ما تطّلع ال�سعب اإىل ما يتعار�س مع م�سالح الراأ�سمالّيني وذوي القدرة ماليًّا واقت�ساديًّا – 

و�سيا�سيًّا تبًعا لذلك – فلي�س هنالك من �سمان باأن تذعن هذه الأنظمة الدميقراطّية لإرادة 

ال�سعب، فثّمة اإطار متما�سك وحمكم يهيمن على هذه الأهداف والدميقراطّيات.

ا، كان احلزب  اأي�سً الدميقراطّية  تّدعي  التي كانت  ال�سابقة  ال�سرتاكّية  البلدان  ويف 

احلاكم ه� الذي ميّثل هذا الإطار ومل تكن اأيّة فاعلّية اأو فائدة لراأي ال�سعب خارج اإطار 

ت�ّجهات احلزب احلاكم و�سيا�ساته وتطّلعاته. على اأيّة حال، ثّمة اإطار يفر�س نف�سه. اأّما 

)148( امل�سدر نف�سه.
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الهداية  القراآن ون�ر  املقّد�سة وق�انني  الإلهّية  اأّن الأحكام  ، فهي 
ّ
الإ�سالمي النظام  ميزة 

، هي التي 
)149(

الإلهّية الذي ي�سّع على قل�ب اأبناء ال�سعب واأعمالهم وعق�لهم ويهديهم

متّثل هذا الإطار؛ فهداية الأّمة واحدة من تلك الق�سايا ذات الأهّمّية الق�س�ى التي ط�اها 

الإهمال يف الأنظمة ال�سيا�سّية ال�سائعة يف العامل ول �سّيما الأنظمة الغربّية. وهداية الأّمة 

تعني العمل على اأن تّتخذ اإرادة الأّمة �سريها باجّتاه الف�سائل الأخالقّية واإق�ساء الأه�اء 

النتخاب  اآفاق  – عن  واإرادته  ال�سعب  اآراء  يافطة  اأحياًنا حتت  ُتطرح  – التي  املف�سدة 

، وذلك اإثر التعليم والرتبية ال�سحيَحني واإر�ساد الأّمة نح� مناهل الف�سيلة.
ّ
ال�سعبي

اإّنكم ت�ساهدون الي�م يف الكثري من الدميقراطّيات الغربّية اّتخاذ اأقبح النحرافات 

– النحرافات اجلن�سّية وما �سابهها – طابًعا قان�نيًّا ور�سميًّا على اأّنها رغبة �سعبّية وتتّم 
الإعانة عليها، وهذا ما يدلّل على غياب العن�رس املعن�ّي والهداية الإميانّية.

كاملال  مثله  وانتخابه  ورغبته  اإرادته  دون  ال�سعب  على  احلاكمّية  وحّق  احلكم  اإّن 

املتاأّخرة  اأجيال متعّددة. وخالل الفرتات  الذي ي�رثه احلّكام لأبنائهم وذراريهم حّتى 

– اأي منذ منت�سف احلقبة القاجاريّة والعهد البهل�ي باأكمله – ا�ستباح عن�رس ب�سع اآخر 
؛ فلقد جاء الإجنليز بر�سا خان بهل�ي اإىل 

ّ
ميدان احلكم يف البالد ه� التدّخل الأجنبي

انقالب  بابنه، وبعد  ثّم جاوؤوا  �سّدة احلكم يف �س�ء اختيارهم واأ�سبغ�ا عليه دعمهم، 

28 مرداد كان الأمريكّي�ن هم �سّناع القرار يف اإيران واملم�سكني بال�سلطة واحلك�مة 

يف  اخليار  �ساحب  ه�  يكن  مل  فال�سعب  اأبًدا.  دور  اأّي  لل�سعب  يكن  ومل  بالدنا،  يف 

اأهّم �س�ؤون حياته؛ يف الرتبية والتعليم، يف القت�ساد، يف ال�سيا�سة، يف عالقاته الدولّية، 

ي�ستاأذن�ه يف  العاّم، والذين ي�سيطرون على مقّدراته ويحكم�نه مل   
ّ
ويف نظامه احلياتي

يف  اإّل  لل�سعب  راأيًا  ول  �سعبّية  م�ساركة  اأّي  اأبًدا  جنّرب  فلم  امل�س�ؤولّية،  لهذه  الت�سّدي 

غ�س�ن فرتة وجيزة وب�سكل ناق�س. اإّنه الإ�سالم والث�رة وجهاد هذا ال�سعب وت�سحياته 

و�سخ�سّية الإمام العظيم التي قّل نظريها هي التي مّهدت لنزول اللطف والرحمة الإلهّية 

فاأ�سبحت هذه الهدية العظمى من ن�سيب ال�سعب الإيرايّن.

 ه� ذلك العن�رس الذي يقّ�ي على املحافظة على ال�سعب الإيرايّن 
ّ
اإّن الإميان الديني

�سلًبا �سامًدا بالرغم من افتقاره للعّدة التي متتلكها الق�ى الكربى؛ فال بّد من املحافظة 

 لدى ال�سعب كي ي�ستطيع املحافظة على مقاومته و�سم�ده ويقّدم 
ّ
على الإميان الديني

دعمه للم�س�ؤولني وي�اجه الأخطار م�رّسًعا �سدره. اإّننا كم�س�ؤولني ل قيمة لنا ول ح�ل 

، فقيمتنا واقتدارنا وقّ�تنا على ال�ساحة العاملّية 
ّ
لنا للقيام باأّي عمل دون الدعم ال�سعبي

، واإّن نظامنا ُيعّد الي�م، واحلمد هلل، اأكرث 
ّ
ويف م�اجهة الع�ا�سف رهن بالدعم ال�سعبي

الأنظمة �سعبّيًة يف العامل، فالآ�رسة والعالقة التي ت�سّد امل�س�ؤولني لل�سعب هي عالقة اإميان 

)149( �سحيفة اجلمهوريّة الإ�سالميّة، 1380/5/23هـ.�س.
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.
)150(

وع�اطف وثقة، ومثل هذه الآ�رسة والرابطة مّما ل نظري لها يف العامل

الإ�سالمّية يف فكر  ال�سعبّية  ال�سيادة  اأّن  اأعاله حقيقة  الكلمات  ُتظهر 

لأّن  حّية.  ديناميكّية  اإ�سالمّية  �سيا�سة  اإطار  يف  مطروحة  اخلامنئي  الإمام 

اجّتاه،  ذات  وغري  معنى  بال  لي�ست  للنا�س  بالن�سبة  ال�سالمّية  ال�سيا�سة 

بل  امل�ج�د،  ال��سع  وحفظ  املاّدّية  احلاجات  لتاأمني  فقط  هي  ولي�ست 

التعاليم  من  انطالًقا  وتقّدمهم   
ّ
ال�سيا�سي امل�سار  هذا  يف  النا�س  هداية  اإّن 

، واإّن معنى هداية النا�س ه� اأّنه، وبنتيجة التعليم 
ّ
الدينّية ه� اأ�سل اأ�سا�سي

اإرادة  تك�ن  اأن  يثمر  الف�سيلة،  مناهل  اإىل  والإر�ساد  ال�سحيحة  والرتبية 

النا�س يف اجّتاه الف�سائل الأخالقّية، واأن تطرد الأه�اء املف�سدة التي تطرح 

حتت عناوين خيارات النا�س من اآفاقهم. فالي�م ترون يف الدميقراطّيات 

 وهذه الدميقراطّيات 
ّ
الغربّية اأقبح النحرافات لها و�سع قان�يّن ور�سمي

العن�رس  غياب  ُيظهر  وهذا  النا�س.  بني  واإ�ساعتها  ترويجها  على  ت�ساعد 

واملر�سد  البّناء  الدور  اأّن   
ّ
الطبيعي ومن   ،

)151(
الإميانّية والهداية  املعن�ّي 

يجهد  يتحّقق عندما  اإمّنا  ال�سعب  راأي  املّتكئ على  الإ�سالمّية  للحك�مة 

اأن يك�ن زمام  الإلهّية، ولزم هذا الأمر  احلاكم�ن يف تطبيق الأحكام 

. ول� حدث ذلك، ي�سبح بناء احلك�مة 
)152(

الأم�ر بيد احلكام ال�ساحلني

امل�سائل  مقاربة  يف  الن�ر  اإىل  الظلمات  من  النا�س  يخرج  اأن  الإ�سالمّية 

اإّن  اأمامها.  كثرية  ظلمات  ا  اأي�سً ُجعلت  التي  النا�س  اأو�ساط  ويف  العاملّية 

اإرادة الدين هي اأن ُتخرج الإن�سان من ظلمات الأنا والأنانّية وال�سه�ات 

وان�سغاله احل�رسّي باأم�ره ال�سخ�سّية وال�رع يف التعامل مع اأّي �سخ�س 

اأّي ظاهرة من ظ�اهر العامل، واأن تدخله يف ن�ر املعن�يّة  اأمر ومع  واأّي 

]الروحانّية[، ن�ر الهداية ون�ر الهّمة. فل� ح�سل ذلك �سيك�ن املجتمع 

)150( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1380/5/13هـ.�س.

)151( �سحيفة اّطالعات، 1379/8/28هـ.�س.؛ �سحيفة اجلمهوريّة الإ�سالميّة، 1380/8/16هـ.�س.

)152( �سحيفة اجلمهوريّة الإ�سالميّة، 1379/11/11هـ.�س.
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.
)153(

جمتمًعا ن�رانيًّا

ُتعّرف ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية يف فكر وروؤية الإمام اخلامنئي كنظام 

. ولها قابلّية للتحّقق يف املجتمع »�س�اء كانت يف داخل النا�س 
)154(

للقيم

اأو يف الأنظمة واملقّررات اأو يف داخل القائمني على التطبيق والإجراء مع 

. ومع هذه الأو�ساف حلاكمّية ال�سعب الدينّية، 
)155(

اإخال�س الن�رانّية«

متناول  يف  القيم  هذه  تك�ن  حيث  والفا�سل  النظيف  املجتمع  يك�ن 

من�ذج  اأّنه  على   
ّ
ال�سيا�سي امل�ؤمنني  اأمري  �سل�ك  يقّدم�ن  حيث  املتديّنني، 

الفقيه  ولية  نظام  يك�ن  الغيبة  زمن  ويف   ،
)156(

الدينّية ال�سعب  حاكمّية 

اخلامنئي  الإمام  يتحّدث   .
)157(

ال�سعبّية الدينّية  احلاكمّية  هذه  م�سداق 

الدينّية  ال�سعب  ل�سيادة  الأربعة  العنا�رس  ح�ل  اجلمعة  �سالة  خطبة  يف 

فيق�ل:

اأّنه  الآخر  وال�جه  امل�س�ؤولني.  تختار  النا�س  اأّن  الدينّية  ال�سعب  ل�سيادة  الآخر  ال�جه 

عندما ي�ستلم امل�س�ؤول�ن دّفة احلكم تك�ن جميع م�ساعيهم وهممهم من�سّبًة على رفع 

فاإّنهم  ال�ظائف  القيام بهذه  امل�س�ؤول�ن واحلّكام  اأراد  العمل لهم. ول�  النا�س  حاجات 

به.  عالقتهم  وي�ّطدوا  هلل  عملهم  يك�ن  واأن  الإخال�س  وه�  اآخر  اأمر  اإىل  يحتاج�ن 

، لي�ست م�ساألته العالقة 
ّ
فامل�س�ؤول واملت�ّل لالأم�ر و�ساحب املن�سب يف النظام الإ�سالمي

ا وخدماته لهم  والتعامل مع النا�س، فل� مل يكن مّت�ساًل باهلل �سيك�ن عمله للنا�س ناق�سً

.
)158(

عرجاء

)153( �سحيفة انتخاب، خطاب يف اأ�سفهان، 1380/8/12هـ.�س.

)154( �سحيفة اجلمهوريّة الإ�سالميّة، 1379/11/11هـ.�س.

)155( �سحيفة اجلمهوريّة الإ�سالميّة، 1380/9/17هـ.�س.

)156( �سحيفة اجلمهوريّة الإ�سالميّة، 1380/3/13هـ.�س.

)157( �سحيفة اّطالعات، 1380/9/26هـ.�س.

)158( �سحيفة اجلمهوريّة الإ�سالميّة، 1380/5/13هـ.�س.
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ج. اأ�سول وقواعد حاكميّة ال�سعب الدينيّة

 
ّ
�سيا�سي نظام  الدينّية  ال�سعبّية  احلاكمّية  نظام  الف�سيلة:  حموريّة  ج.1. 

والرذائل  الف�ساد  ى من  املعن�ّية، ومنقًّ بالف�سائل  غنيًّا  فيه  املجتمع  يك�ن 

الأخالقّية. وهذا ه� الُبعد اجل�هرّي يف حاكمّية ال�سعب الدينّية؛ وهذه 

هي هدّية الث�رة الإ�سالمّية لل�سعب الإيرايّن، اإّنها جتربة حديثة وفتّية لكّنها 

الف�سائل  الذين تهف� قل�بهم نح�  بالتاأّمل واملتابعة والقتداء من  جديرة 

ين من اجلرائم والرذائل   �سالح؛ ويعان�ن الأمرَّ
ّ
ونح� جمتمع اإن�سايّن نقي

.
)159(

الأخالقّية وتف�ّسي القبائح اخللقّية بني الب�رس

ج.2. حموريّة الهداية: من املمّيزات الأ�سا�سّية لنظام ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية 

]احلاكمّية ال�سعبّية الدينّية[ ه� اأّن كّل الت�ّجهات ]الجّتاهات[ حتّدد على 
ا وفق هذا الإطار،   اأي�سً

ّ
اأ�سا�س الق�انني الإلهّية ويجري النتخاب ال�سعبي

ولهذا ال�سبب ُيطرح، يف روؤية الإمام اخلامنئي،  كـ»اأرقى« ن�ع لل�سيادة 

.
)160(

ال�سعبّية

ال�سماويّة،  الق�انني  يق�م على  الذي  املجتمع  الإلهيّة: يف  ج.3. احلاكميّة 

 ويف 
ّ
 الإ�سالمي

ّ
تك�ن احلك�مة مرتبطًة باهلل تعاىل. »يف النظام ال�سيا�سي

والإميان  بالعقيدة  املّت�سلة  هلل  احلاكمّية  تك�ن  الدينّية،  ال�سعبّية  ال�سيادة 

.
)161(

والع�اطف واآراء النا�س«

)159( امل�سدر نف�سه.

)160( �سحيفة اإيران، 1379/8/28هـ.�س.

ويق�ل حفظه اهلل، م�سرًيا اإىل هذه النقطة:

 وتاأثري الأحكام الن�رانّية لالإ�سالم اأتاحتا مل�س�ؤول هذا النظام 
ّ
بيد اأّن اأ�سالة النظام الإ�سالمي

– ومبا اأ�سبغ اهلل عليهم من ت�فيق – العمل والتحّرك؛ و�سعبنا بدوره اقتحم معنا امليادين 
باإميان واندفاع م�ا�ساًل هذه امل�سرية الإ�سالمّية، فكان اأن حّققنا جناحات باهرة، وعلينا اأن 

ننظر بعني الب�سرية لهذه الإجنازات الكربى التي حّققها هذا النظام؛ فنظام م�ستقّل م�ستند 

لأحكام الإ�سالم الن�رانّية، ونظام ق�امه اجلدارة يف احلاكمّية، نظام يتملك اجلماهري فيه 

ال�سع�ر بالتديّن، وم�ستقبل يزدهر بتحّقق كامل الأحكام الإ�سالمّية.

)161( �سحيفة اجلمهوريّة الإ�سالميّة، 1379/11/11هـ.�س.
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ج.4. الإميان الدينّي: يذكر الإمام اخلامنئي اأّن هناك عالقًة ذات جهَتني اأو 

طرَفني بني الإميان واملعتقدات الدينّية للنا�س يف ت�سّكل احلك�مة الدينّية 

، ويق�ل:
ّ
ال�سعبّية ووظيفة احلك�مة يف حفظ الإميان الديني

اإّن الغاية التي تطمح اإليها احلك�مة الإ�سالمّية تتمّثل يف اإخراج العباد من الظلمات اإىل 

الن�ر ]...[ فغاية الدين هي اإخراج الإن�سان من ظلمات الأنانّية وحّب الذات وال�سه�ة 

والتق�قع بني ركام الق�سايا ال�سخ�سّية والتجّرد عن التق�ى يف التعامل مع الآخرين ومع 

�سائر الأ�سياء والظ�اهر الك�نّية، واإدخاله يف الن�ر؛ ن�ر الإخال�س وال�سفاء والتق�ى، 

ن�ر املعن�ّيات والهدى والهّمة العالية يف �سبيل اهلل، ويف مثل هذه احلالة يتحّ�ل املجتمع 

اإىل جمتمع ن�رايّن. اإّنني اأعتقد اعتقاًدا را�سًخا اأّن من الأ�ساليب املهّمة للغاية واجل�هريّة 

يف قيام �رسح اجلمه�رّية الإ�سالمّية و�سم�ده ب�جه املمار�سات اخلبيثة التي داأبت عليها 

التي ت�ستبطنها اجلمه�ريّة  الن�رانّية  ال�رّس والتع�ّسف واأذنابها وعمالوؤها هي تلك  ق�ى 

املت�اجدين يف  اأو يف �سمري امل�س�ؤولني  الق�انني  اأو يف  الإ�سالمّية، �س�اء لدى اجلماهري 

.
)162(

جميع مفا�سل البالد واحلمد هلل

اأ�سا�س  اأّن احلك�مة التي تت�سّكل على  وعليه، فالإمام اخلامنئي يعتقد 

للنا�س  ليت�سّنى  للنا�س،   
ّ
الديني الإميان  حتفظ  اأن  ينبغي  والن�رانّية  الإميان 

للم�س�ؤولني واأن ي�رسح�ا �سدورهم  �سنًدا  املقاومة والثبات واأن يك�ن�ا 

 .
)163(

لالأخطار

الق�انني  اأ�س�س  على  يت�سّكل  الذي  املجتمع  ال�سعبّي: يف  النتخاب  ج.5. 

الدينّية  النا�س  معتقدات  وتك�ن  املطلقة،  اهلل  بحاكمّية  واملعتقد  الإلهّية 

تنظيمه  يتّم  ا  اأي�سً احلك�مة  �سكل  فاإّن  املختلفة،  ت�ّجهاتها  عم�م  اأ�سا�س 

بانتخاب النا�س واختيارهم. يق�ل الإمام:

ثّمة وجَهني للحاكمّية ال�سعبّية ]...[ الأّول يتلّخ�س يف اإقرار نظام ما طبًقا لراأي ال�سعب 

وروؤيته؛ اأي اأن يختار ال�سعب النظام، واحلك�مة، والنّ�اب، وامل�س�ؤولني الكبار، �س�اء 

.
)164(

اأكان ذلك النتخاب مبا�رًسا اأو غري مبا�رس

بح�س�ر  اخلامنئي  لالإمام  وكالم  1380/5/13هـ.�س.؛  الإ�سالميّة،  اجلمهوريّة  )162( �سحيفة 

امل�س�ؤولني وامل�رسفني على ق�افل احلّجاج الإيرانّيني، بتاريخ 4 ذي القعدة 1421هـ.

)163( �سحيفة اّطالعات، 1379/9/15هـ.�س.

اخلامنئي  لالإمام  وكالم  و1379/9/26هـ.�س.؛  1379/9/1هـ.�س.؛  اّطالعات،  )164( �سحيفة 
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نحن  بنا  فيتعّلق  ال�سعبّية  احلاكمّية  لق�سّية  الآخر  ال�جه  »واأّما 

امل�س�ؤول�ن، الذين انتخبهم ال�سعب، حيث تقع على ك�اهلنا م�س�ؤولّيات 

.
)165(

جّدّية وحقيقة«

وعليه، وبناًء لراأيه، »للحاكمّية الدينّية ال�سعبّية وجهان، اأحدهما دور 

ال�سعب يف ت�سكيل احلك�مة واختيار امل�س�ؤولني، وال�جه الآخر الهتمام 

مب�ساكل النا�س و�س�ؤونهم«.

ج.6. القيم اأو النزعة القيميّة: يف نظام �سيادة ال�سعب الدينّية الذي ت�سّكل 

»لي�س  الأ�سا�سيَّني،  ركَنيه   
ّ
الديني واعتقادهم  النا�س  واإميان  الدين  تعاليم 

. املق�لة وال�سعار الأ�سا�س 
)166(

 نظام اأفراد بل نظام قيم«
ّ
النظام الإ�سالمي

من  ال�سبل  ويت��ّسل�ا  الطرق  ي�جدوا  اأن  اجلميع  على  اأّنه  هي  لل�سعب 

وتبيني  العقد،  وحّل  واملناهج،  الأعمال  واإ�سالح  النظام  تق�ية  اأجل 

واحلركة  لالبتكار  العظيمة  القدرات  من  وال�ستفادة  والأهداف،  القيم 

والإرادة، ودافعّية النا�س واإميانهم، وفتح الطريق نح� القيم ال�سامّية لهذا 

.
)167(

النظام الذي يريد اإي�سال اجلميع اإىل ال�سعادة

من  العديد  يف  القائد  الإمام  ي�سري  الوظيفة[:  ]اأداء  التكليف  حموريّة  ج.7. 

الدينّية:  ال�سعبّية  للحاكمّية  اثنني  ووجَهني  ركَنني  وج�د  اإىل  املنا�سبات 

؛ والآخر ]اجّتاه[ 
ّ
اأحدهما دور النا�س يف اإيجاد ]انبثاق[ النظام ال�سيا�سي

ي�ؤمن  اأّنه  الالفت  . ومن 
)168(

النا�س لتاأمني م�سالح  احلك�مة وامل�س�ؤولني 

اأ�سا�س النتخاب والعمل ه� على قاعدة التكليف  اأّن  يف ِكال ال�جَهني 

وال�ظيفة ال�رسعّية، وبالطبع فاإّن حاجة هذه ال�ظيفة ]مقّدمة القيام بها[ 

، بتاريخ 5 رم�سان 1421هـ.
ّ
بح�س�ر كبار م�س�ؤول النظام الإ�سالمي

رم�سان   5 بتاريخ  اخلامنئي،  لالإمام  وكالم  1380/8/12هـ.�س.؛  انتحاب،  )165( �سحيفة 

1421هـ.

)166( �سحيفة �سما، 1379/4/23هـ.�س.

)167( �سحيفة اّطالعات، 1379/9/1هـ.�س.

)168( �سحيفة اّطالعات، 1379/9/15هـ.�س.
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على  الدينّية،  ال�سعبّية  ال�سيادة  نظام  »يف  املعرفة.  حت�سيل  هي  امل�سبقة 

منجًزا   
ّ
ال�رسعي التكليف  لي�سبح  وليقّرروا  وليعرف�ا  ينتخب�ا،  اأن  النا�س 

بحّقهم. فبدون املعرفة والّطالع والإرادة لن يك�ن هناك تكليف ]لن 

ّية املهّمة لل�سيادة  . وعليه، فامليزة الأ�سا�سّية واخلا�سّ
)169(

ينجز التكليف[«

بناًء  ثّم  والّطالع،  ال�عي  يح�سل  البداية،  يف  اأنه،  هي  الدينّية  ال�سعبّية 

عليه تت�سّكل خمتلف الت�رّسفات. يق�ل الإمام اخلامنئي يف لقائه م�س�ؤول 

النظام:

دينكم  ، واجعل�ا من 
ّ
الإ�سالمي النم�ذج  نف�سه مع  وليطابق  فليبذل كّل منكم جهده، 

وتق�اكم واهتمامكم باأم�ر النا�س ومراعاتكم لالأحكام ال�رسعّية ورعايتكم لبيت املال 

والجتناب عن الأنانّية وحّب النف�س وحماباة الأ�سدقاء والأقارب والبتعاد عن الك�سل 

.
)170(

ّ
والبطالة وحّب ال�سه�ات وما اإىل ذلك متطابًقا مع النم�ذج الإ�سالمي

ا: ويق�ل اأي�سً

 ال�سطالع بهذه ال�اجبات 
ّ
اإذا ما اأراد احلّكام واأ�سحاب املنا�سب يف النظام الإ�سالمي

فهم بحاجة اإىل خ�سلة اأخرى هي الإخال�س هلل والعمل يف �سبيله واإدامة الّت�سال به؛ فال 

 على العالقة مع 
ّ
يقت�رس ارتباط القائم على الأم�ر و�ساحب املن�سب يف النظام الإ�سالمي

.
)171(

الأّمة، فاإذا مل ي�ّثق عالقته باهلل تعاىل تعرّث العمل من اأجل النا�س وخدمتهم

]الكفاءة[: من ممّيزات احلاكمّية الإلهّية وحم�رّية الدين  ج.8. لياقة احلكم 

 ]العمل بالتكليف[ ال�ستنتاج اأّن من 
ّ
 والجّتاه التكليفي

ّ
والإميان ال�سعبي

اخل�سائ�س البارزة لل�سيادة ال�سعبّية الدينّية اأّن قيادة املجتمع وامل�س�ؤولّيات 

امل�ؤمنني  النا�س  واأّن  ال�ساحلني،  اأيدي  يف  تك�ن  اأن  ينبغي  احلك�مّية 

ينتخب�ن – ا�ستناًدا اإىل املالكات واملعايري الدينّية – األَيق النا�س واأكرثهم 

كفاءًة. يق�ل الإمام القائد وا�سًفا هكذا نظام:

نظام م�ستقّل م�ستند لأحكام الإ�سالم الن�رانّية، ونظام ق�امه اجلدارة يف احلاكمّية، نظام 

)169( �سحيفة اجلمهوريّة الإ�سالميّة، 1380/9/15هـ.�س.

)170( �سحيفة اّطالعات، 1379/9/26هـ.�س.

)171( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمل�س اخلرباء، بتاريخ 1380/6/15هـ.�س.
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يتملك اجلماهري فيه ال�سع�ر بالتديّن، وم�ستقبل يزدهر بتحّقق كامل الأحكام الإ�سالمّية 

.
)172(

اإن �ساء اهلل، كّل ذلك يثقل ك�اهلنا مب�س�ؤولّيات ج�سام

ج.9. حموريّة القانون والنظام: ُبنَي نظام ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية على اأ�سا�س 

اإىل  ال��س�ل  باأّن  اعتقاد  النظام  هذا  ويف  عاّم،   
ّ
عم�مي ميثاق  وقاعدة 

الأهداف والقيم وحتّقق الف�سائل وال�ظائف ممكن يف ظّل ا�ستقرار القان�ن 

والنظام. »اإّن التقّدم ال�سامل وتطّ�ر البالد غري ممكن بدون العدالة، ول 

. لذلك، بناًء 
)173(

تتحّقق العدالة اإّل مع ا�ستقرار النظام و�سيادة القان�ن«

 والث�رّي 
ّ
 والديني

ّ
لفكر الإمام اخلامنئي: »اإّن د�ست�رنا ه� ميثاقنا ال�سعبي

تبل�ر وجت�ّسد يف  قد  لنا  بالن�سبة  �سيء  كّل  ميّثل  الذي  والإ�سالم  العظيم، 

.
)174(

الد�ست�ر«

 مبثابة »العّلة الفاعلّية« 
ّ
ج.10. الر�سا والقبول: النا�س يف النظام الإ�سالمي

ويف م�قع »وّل النعمة«. تتمّثل ناجت اأهداف ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية والقيم 

وال�سعارات التي حت�يها، يف احلقيقة، يف اأّن النا�س يف هكذا نظام ومن 

 وال�سع�ر بامل�س�ؤولّية حتمي اأركان النظام وتدافع عنه، 
ّ
خالل احلافز الديني

 .
)175(

 والبالد متعّلقان بالنا�س ومرتبطان بالنا�س«
ّ
»لأّن النظام الإ�سالمي

)172( �سحيفة كيهان، 1379/8/29هـ.�س.

)173( دورّية �سما، 1379/4/23هـ.�س. وقال يف 15 حمّرم 1421هـ  مبنا�سبة اأ�سب�ع ال�سباب:

اإّن الإ�سالم ه� الذي ي�سّكل د�ست�رنا ويق�د ق�انيننا، والعدالة الجتماعّية تقع على راأ�س 

العدالة  ت�فري  على  البالد  امل�س�ؤول�ن يف  يعمل  مل  فاإن  الدين.  هذا  بها  ى  و�سّ التي  القيم 

الفقرية  الطبقات  بني  الف�ارق  وتقليل  املجتمع،  يف  الفقر  على  والتغّلب  الجتماعّية، 

والغنّية، َلَزهد فيهم ال�سعب واأدار لهم ظهره ورف�سهم كم�س�ؤولني يحّبهم ويقبل بهم.

)174( �سحيفة اجلمهوريّة الإ�سالميّة، 1379/9/1هـ.�س.

)175( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقائه مع جمل�س اخلرباء، بتاريخ 1380/6/15هـ.�س. وقال يف 16 

جمادى1 1421:

�سميم  من  عليه  والقائمني   
ّ
ال�سيا�سي النظام  انبثاق  ه�  ال�سعب  حاكمّية  معنى  اأّن  بيد 

وع�اطفه  ال�سعب  اإرادة  ت�سافرت  ما  فمتى  للكلمة،   
ّ
احلقيقي املعنى  ه�  وهذا  ال�سعب، 

، اإذ ذاك تتحّقق حاكمّية ال�سعب 
ّ
واإميانه وحّبه و�سع�ره بامل�سلحة يف اإقامة النظام ال�سيا�سي

بحقيقتها.
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اإنكار ذلك،  النا�س وفكرها واإميانها، فال ميكن  النظام املّتكئ على راأي 

.
)176(

واإّن النا�س قد انتخبت اأ�سل النظام

وعليه، اإّن اأولياء النعمة يف هذا النظام، وكذلك العاملني وامل�س�ؤولني، 

.
)177(

ا تاّم وباإخال�س يق�م�ن باخلدمة ويتقّبل�ن اخلدمة بر�سً

القدرة، والعّزة، والكرامة، وح�سن ال�سمعة، والإمكانّيات جميعها، 

، اإمّنا تكمن يف خدمة ال�سعب فقط، وال�سري بالنف�س 
ّ
يف املنطق الإ�سالمي

 املقّد�س، وبل�غ الطم�حات 
ّ
واملجتمع والبالد يف طريق النظام الإ�سالمي

الرفيعة التي ي�سب� اإليها بن� الإن�سان. اإّن املن�سب تناف�س للخدمة والكدح، 

الآخرين،  من  اأكرث  للعمل  ال�ستعداد  لديه  من  كّل  ال�ساحة  اإىل  فلينزل 

الدول من منا�سبهم  �سائر  امل�س�ؤولني يف  تراود  التي  املطامع  تراوده  ول 

وم�اقعهم، ول يت�سّ�ر اأحد اأّن بل�غ من�سب الرئا�سة يفرت�س معه احل�س�ل 

.
)178(

على الكثري من املزايا كما ه� متعارف ورائج يف العامل

ويق�ل خماطًبا امل�س�ؤولني:

دينكم  ، واجعل�ا من 
ّ
الإ�سالمي النم�ذج  نف�سه مع  وليطابق  فليبذل كّل منكم جهده، 

وتق�اكم واهتمامكم باأم�ر النا�س ومراعاتكم لالأحكام ال�رسعّية ورعايتكم لبيت املال 

والجتناب عن الأنانّية وحّب النف�س وحماباة الأ�سدقاء والأقارب والبتعاد عن الك�سل 

. وب��سع كّل منكم 
ّ
والبطالة وحّب ال�سه�ات وما اإىل ذلك متطابًقا مع النم�ذج الإ�سالمي

.
)179(

اأن يق�م ب�اجبه يف هذه املجالت واأن ي�سّق طريقه اإىل الأمام واأن يبني نف�سه

ا�ستنتاج

اقت�ست مراعاة التنا�سب بني عن�ان املقالة واّت�ساع امل��س�ع، وم�سكلة 

اإطار  اأن ي�سّب الكاتب جهده يف  اإمكان التعّر�س جلميع امل�سائل،  عدم 

)176( �سحيفة كيهان، 1379/8/28هـ.�س.

)177( ي�مّية اجلمهوريّة الإ�سالميّة، 1379/9/13هـ.�س.

)178( كالم لالإمام اخلامنئي يف حمافظة جيالن، بتاريخ 7 �سفر 1422هـ.

)179( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء كبار م�س�ؤول النظام، بتاريخ 5 رم�سان 1421هـ.
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الإمام  فكر  يف  ال�سيا�سّية  للفل�سفة  اأ�سا�سّية  حماور  ثالثة  ح�ل  البحث 

 
ّ
اأ�سا�سي كم��س�ع  »الإن�سان«  اإىل  الت�ّجه  اأّن  نعتقد  واإّننا  اخلامنئي. 

الظ�اهر  لكّل  ظرف  اأهّم  ُيعّد  الذي  »املجتمع«،  يف  ال�سيا�سّية  للفل�سفة 

ال�سيا�سّية، من امل�سائل التي على قدر كبري من الأهّمّية للفل�سفة ال�سيا�سّية. 

مّر  على  كان،   
ّ
والنتزاعي ال�سّيال  ال�سيا�سّية«  »القدرة  مفه�م  اأّن  كما 

النهاية، ترّكز البحث  ال�سيا�سة. ويف  التاريخ، حمّل نظر واهتمام فال�سفة 

 ،»
ّ
على م�ساألة حم�ريّة دائرة الفل�سفة ال�سيا�سّية؛ اأي بحث »النظام ال�سيا�سي

و»احلك�مة الإ�سالمّية«، و»ال�سيادة الدينّية ال�سعبّية«، من وجهة نظر وّل 

اأمر امل�سلمني الإمام اخلامنئي.
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الكالم ال�سيا�سّي يف فكر الإمام اخلامنئي)دام ظّله(

الدكت�ر غالم ر�سا بهروزلك

 ظاهر
ّ
ترجمة ال�سيخ علي

متهيد

اأ�سا�سّية  حتّ�لت  الأخرية  القرون  يف   
ّ
الإ�سالمي  

ّ
ال�سيا�سي الفكر  �سهد 

 
ّ
وجتديدّية مهّمة. وميكننا العث�ر على اأهّم واأبرز حتّ�ل يف الفكر ال�سيا�سي

قادتها.  واأفكار  واآراء  اإيران  الإ�سالمّية يف  الث�رة   يف حتّ�لت 
ّ
الإ�سالمي

 
ّ
 اأ�سيل و�سيعي

ّ
ففكر الإمام اخلميني واآراوؤه كم�ؤ�ّس�س لأّول نظام �سيا�سي

 لالإمام 
ّ
اأّن الفكر ال�سيا�سي اإيران على درجة كبرية من الأهّمّية. كما  يف 

ني  اخلامنئي، كتلميذ ويّف لالإمام ورفيق له، يح�ز على دور ومكانة مهمَّ

ا. فالروؤية احلكيمة والتجربة العملّية لقادة الث�رة الإ�سالمّية يف خ�سّم  اأي�سً

احل�ادث املختلفة، قرابة العقَدين من الزمن، ُتربز اأهّمّية وقيمة اللتفات 

اإىل اأفكارهما واآرائهما ال�سيا�سّية. والبحث عن نظريّات وروؤى واأفكار 

 املختلفة، 
ّ
الإمام اخلامنئي ال�سيا�سّية ميكن تناوله يف جمالت الفكر ال�سيا�سي

وهذه املقالة ب�سدد البحث الإجماّل لالإطاللة على اأهّم اآرائه يف الكالم 

.
ّ
ال�سيا�سي

1. ماهيّة الكالم ال�سيا�سّي يف فكر الإمام اخلامنئي

ا  خ�س��سً  ،
ّ
ال�سيا�سي الفكر  يف  املهّمة  املجالت  اأحد   

ّ
ال�سيا�سي الكالم 

الكالم  اخت�ّس  اأن  يندر  اأّنه  مع   .
ّ
ال�سيعي  

ّ
ال�سيا�سي الفكر  م�ست�ى  على 

، بنح� م�ستقّل، 
ّ
 الإ�سالمي

ّ
 باأبحاث م�ستقّلة يف الرتاث ال�سيا�سي

ّ
ال�سيا�سي



126

الكالم  اأبحاث  لأّن  ال�سيا�سّية،  والفل�سفة   
ّ
ال�سيا�سي الفقه  يف  كنظائره 

ب�سبب  الكالمّية.  والن�س��س  الكتب  يف  دائًما  ُتطرح  كانت   
ّ
ال�سيا�سي

حم�ريّة الإمامة ودورها، عند مذهب الت�سّيع، كاإحدى الأ�س�ل الأ�سا�سّية 

يف املذهب، فقد خا�س الأعالم يف درا�سة ومعاجلة الأبحاث ال�سيا�سّية 

عمليًّا �سمن م�سائل الإمامة، وقد يتّم اأحياًنا معاجلتها يف زاوية ما بنح� 

ب�سكل   
ّ
ال�سيا�سي الكالم  م�سائل  عاجل�ا  فقد  ال�سّنة،  اأهل  اأّما  م�ستقّل. 

م�ستقّل، وهم، واإن اعتربوا الإمامة بحًثا فرعيًّا ومّت�ساًل بالفقه، اإّل اأّنهم، 

ويف ظّل مناق�ساتهم لنظرّيات ال�سيعة الكالمّية يف الإمامة، اأوجدوا حّيًزا 

.
ّ
ا للكالم ال�سيا�سي خا�سًّ

 ،
ّ
 الإ�سالمي

ّ
 ي�سّكل ق�سّيًة حقيقّيًة يف الفكر ال�سيا�سي

ّ
اإّن الكالم ال�سيا�سي

وُيعّد اأحد فروع علم الكالم، وه� من هذه اجلهة تابع ملمّيزات علم الكالم 

 
ّ
وخ�سائ�سه. ومن هذه اجلهة، ينبغي عند تبيني وتعريف الكالم ال�سيا�سي

اإىل خ�سائ�س علم  ا على تعريف علم الكالم. وباللتفات  اأي�سً الإطاللة 

»الكالم  النح�:  هذا  على   
ّ
ال�سيا�سي الكالم  تعريف  ا  اأي�سً ميكن  الكالم 

التعاليم  وحتليل  تبيني  يف  يبحث  الكالم،  علم  فروع  اأحد  ه�   
ّ
ال�سيا�سي

ال�سيا�سة  م�سائل  باب  يف  للدين  ال�ا�سعة  والروؤى  الإميانّية  واملفاهيم 

ُيراد   .
)1(

املقابلة« والتعاليم  النظريّات  قبال  يف  عنها  ويدافع  و�س�ؤونها، 

من هذا التعريف اإظهار ثالث خ�سائ�س لعلم الكالم :الرتباط بالعقائد 

الإميانّية، خا�سّية التبيني والت��سيح للكالم، واخلا�سّية الدفاعّية له. كذلك 

 العقائد ال�سيا�سّية الدينّية. وهكذا 
ّ
ميكن اعتبار م��س�ع الكالم ال�سيا�سي

– الذي  – علم الكالم  م��س�ع يتماثل ويتماهى مع امل��س�ع املختار 

ت�سكل »العقائد الدينّية« حم�ره.

«، يف: 
ّ
، راجع، غالمر�سا بهروزلك، »ماهّية الكالم ال�سيا�سي

ّ
)1( فيما يتعّلق مباهّية الكالم ال�سيا�سي

ف�سلّية قب�سات، العدد 28.
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اإّن وجه جامعّية هذا امل��س�ع يع�د اإىل �سم�له على املفاهيم والتعاليم 

التي ترتبط بالأ�س�ل العتقاديّة، ووجه املانعّية فيه ه�  ال�سيا�سّية الدينّية 

 منه، حيث تع�د اإىل مكانها يف منت فروع 
ّ
خروج اأبحاث الفقه ال�سيا�سي

الدين وترتبط اأكرث بالتكاليف اجلزئّية يف ال�ساحة ال�سيا�سّية.

 نظر الدين العميق 
ّ
املراد من العقائد الدينّية يف تعريف الكالم ال�سيا�سي

والدقيق لالأم�ر املختلفة. من هذه احليثّية، ل تتحّ�ل العقائد الدينّية اإىل 

اأ�س�ل عقائدّية حم�سة، بل ت�سمل كّل روؤية ذات اأهّمّية تتعّلق بنظر الدين 

اإىل الق�سايا املختلفة التي تتعّلق بالدنيا والآخرة والإن�سان. وهذه امل�ساألة 

الكّلّية  الأبحاث  طرح  الأّول؛  وبلحاَظني:  جهَتني  من  طرحها  ميكن 

الكالم  اأبحاث  من  الكثري  وكذلك  عندنا  التقليدّي  الكالم  )العاّمة( يف 

اجلديد �سمن روؤية الدين للم�سائل املختلفة. كما اأّن بع�س الباحثني ذكر 

اأّن الأبحاث الكالمّية تنق�سم اإىل جمم�عَتني: فبع�سها يرجع اإىل الأ�س�ل 

املذهب.  اأ�س�ل  اأو  الدين  اأ�س�ل  من  واأعّم  اأ�سمل  مبا�رسًة،  العقائدّية 

.
)2(

وبع�سها الآخر ي�سمل كاّفة الأبحاث العتقادّية البحتة

اأ�س�ل  �سمن  تدخل  التي  الأبحاث  يف  الختالف  اأّن   
ّ
البديهي من 

الدين ميكن اأن يخرج من مذهب اعتقادّي ما، لكّن الختالف يف الفئة 

الثانية لي�س على هذا النح�.

وكنم�ذج لذلك، ميكن الإ�سارة اإىل بحث احل�سن والقبح يف الكالم 

التقليدّي وم�ساألة ت�ّقع الب�رس من الدين يف الكالم اجلديد التي هي اأبحاث 

عميقة وا�سعة، وهي لي�ست بال�رسورة اأبحاًثا عقائديًّة اأ�س�لّيًة، وترجع اإىل 

 والأبحاث املّت�سلة به.
ّ
كّلّيات العتقاد الديني

)2( انظر، ج�ادي الآملي، ولية الفقيه: ولية الفقاهة والعدالة )قم: دار الإ�رساء للن�رس، 1378هـ.�س.(، 

ال�سفحة 98.
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اأ�س�ًل  بال�رسورة  لي�ست  اأخرى  جهة  من  الكالمّية  الأبحاث  اإّن 

لعلم   
ّ
الدفاعي ال�جه  اإىل  ذلك  ويرجع  اخلا�ّس،  مبعناها  دينّيًة  اعتقاديًّة 

الكالم. كنم�ذج على ذلك، الأبحاث الدفاعّية يف علم الكالم التي ُيراد 

منها الدفاع عن الروؤى الدينّية العتقادّية يف الأبحاث وامل�سائل الفقهّية، 

هنا  املتكّلم  ف�ظيفة  العتقاديّة.  الأ�س�ل  اإىل  بال�رسورة  تع�د  ل  والتي 

الدفاع عن عم�م النظرّيات العتقادّية الدينّية، يف حني يك�ن دور الفقيه 

اإثبات التكاليف والأحكام الإ�سالمّية.

الكالمّية  الأبحاث  تك�ن   ،
ّ
ال�سيا�سي للكالم  التعريف  هذا  على  بناًء 

من  املجم�عة  تلك  عبارًة عن  اخلامنئي  الإمام  اهلل  اآية  فكر  ال�سيا�سّية يف 

الأبحاث ال�سيا�سّية، التي هي بنظرة وا�سعة يف �سدد بيان و�رسح التعاليم 

والعقائد ال�سيا�سّية الإ�سالمّية وتق�م على الدفاع عنها يف مقابل النظريّات 

اأهّمّية علم الكالم  اأبحاثه على  اأّكد �سماحته يف  الأخرى املخالفة. وقد 

الفقه  عل�م  مل�ازاة  به  الهتمام  اإىل  ودعاها  العلمّية  احل�زات  واأو�سى 

النظريّة  الكالمّية-الفل�سفّية يف  امل�سائل  البحث عن  اأّن  واعترب  والتغيري. 

العامل  واهتمام  والثقافّية،  الفكرّية  الغربّية  للهجمة  ونظًرا  الإ�سالمّية، 

بالأ�س�ل واملبادئ الإ�سالمّية، اأمر �رسورّي بالن�سبة لعامل الي�م.

فحينما ن�ساهد اأّن العلم الذي انطلقت هذه احلركة ال�سيا�سّية على اأ�سا�سه – اأي العل�م 

هذا  بكّل  الي�م  يحظى   –  
ّ
الإ�سالمي والفقه   

ّ
الإ�سالمي والكالم  الإ�سالمّية  واملعارف 

الهتمام من قبل الأو�ساط العلمّية وال�سيا�سّية العاملّية، يجب علينا بذل املزيد من الهتمام 

.
)3(

والدّقة وتقييم عملنا من جديد ب�سفتنا علماء دين واأ�سحاب راأي يف الق�سايا الدينّية

على  العمل  فاإّن   ،
ّ
الإ�سالمي الفكر  �سعة  اإىل  ونظًرا  اجلهة،  هذه  من 

الكالمّية،  الأبحاث  اأق�سام  ال�سيا�سّية، كاأحد عناوين  الكالمّية  الأبحاث 

�سيك�ن �رسوريًّا.

)3( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1378/6/28هـ.�س.
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2. مبادئ الكالم ال�سيا�سّي

 جمم�عة الأبحاث التي ت�سّكل الأ�س�س 
ّ
املراد من مبادئ الكالم ال�سيا�سي

الأبحاث  وهذه   .
ّ
ال�سيا�سي الكالم  ونظريّات  لآراء  النظرّية  والق�اعد 

ُتطرح �سمن الأبحاث الكالمّية العاّمة وا�سُتخدمت حتت عن�ان الأ�س�ل 

كان  واإن   .
ّ
ال�سيا�سي الكالم  اأبحاث  يف  م�ستقّل  كبحث  ل  امل��س�عة، 

بالإمكان، من هذه احليثّية، جعل كثري من امل��س�عات اأ�س�ًل م��س�عًة 

 هنا، 
ّ
ال�سيا�سي اأّن املراد من مباين الكالم  اإّل   ،

ّ
ال�سيا�سي لأبحاث الكالم 

بالتحديد، جمم�عة الأبحاث التي ُتظهر كيفّية اّتخاذ امل�قف اإزاءها، وهي 

. ومن هذه احليثّية، ت�جد مدخلّية 
ّ
من�ذج بارز يف م�سائل الكالم ال�سيا�سي

املحاور  العث�ر على بع�س  ا، ميكن  اأي�سً اأبحاث. ومن هذه اجلهة  جلملة 

اأبحاث علم املعرفة، ومعرفة ال�ج�د،   يف 
ّ
ال�سيا�سي املهّمة ملباين الكالم 

وعلم الأن�سنة، وعلم الغاية.

 يف كيفّية 
ّ
ال�سيا�سي الكالم  مبًنى لأبحاث  اأّول  ال�ستق�ساء عن  ينبغي 

النظر اإىل علم املعرفة وانعكا�سه يف الأبحاث الكالمّية. واإّن دور الأبحاث 

املعرفّية يف هذا امليدان يظهر مع فر�س اعتبار املعرفة الب�رسّية تاّمًة وم�ستغنيًة 

عن ال�ستمداد بال�حي، ففي هذه احلالة، �سيك�ن الإن�سان قادًرا بنف�سه 

اخلامنئي،  الإمام  اأبحاث  ويف  ال�سيا�سّية.  للحياة  نظرّيات  تقدمي  على 

اأّنه ل يعتربه م�ستغنًيا عن  اإّل  مع قب�له بحّجّية العقل يف املعرفة الب�رسيّة، 

م�ساعدة ال�حي. يق�ل م�ستنًدا اإىل حديث الإمام ال�سادق:

ففي حديث عن الإمام ال�سادق عليه ال�سالم ورد احلّث على اجتناب خ�سلَتني، يهلك 

ما  الإن�سان  يظهر  اأحياًنا  الدينّية.  امل�سائل  يف  براأيك  تفتي  اأن  اإحداهما  كثريون،  بهما 

يدركه عقله يف م�سائل، فال مانع من ذلك؛ لكن يف اأمر ال�رسيعة ل ميكن الإفتاء بالراأي، 

وينبغي اأخذ ذلك وتعّلمه من اأهل ال�رسع، ثّم يدل مبا فهمه. بالطبع لي�س املق�س�د من 

، بل املراد ه� اأحكام 
ّ
هذه الرواية اأ�س�ل الدين التي ينبغي اإدراكها بالعقل والتفهيم العقلي

يعرف  والذي  الب�رس،  لإدارة حياة  الدين ه�  اأّن  ذلك  و�سبب  ال�رسعّية،  وفروعه  الدين 

النا�س و�سالحهم ه� اهلل تعاىل. لذا فه� من يقّدم الدين للنا�س، واإّل فهم اأنف�سهم لديهم 
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جهالة تاّمة يف هذا اجلانب، وعندها ينبغي على الإن�سان اأن يبحث عن الأم�ر التي ل 

علم لديه بها. ول ميكن التديّن واللتزام بالظّن والت�ّهم ب�سيء واعتباره من الدين.

ولزم هكذا ا�ستدلل اّتباع �ساحب ال�رسيعة يف تنظيم احلياة الدني�يّة 

الفردّية والجتماعّية. واأن ت�ستح�ذ هدفّية ال�ج�د ودور ال�سنن الإلهّية 

ا من هذه اجلهة،  اأي�سً بنّي  اأهّمّية كبرية. وقد  يف ميدان علم املعرفة على 

ال�سنن  ، مظاهر ومناذج هذه 
ّ
 وال�سيا�سي

ّ
امليدان الجتماعي التي هي يف 

احلاكمة على عامل ال�ج�د. حيث قال م�سرًيا اإىل م�رد يف ال�سّنة الإلهّية 

لأتباع طريق احلّق:

فحيثما ت�ّفر التدبري والعمل واجلّد �سيعطي ثماره، وهذه �سّنة اإلهّية. فحّتى الذين ي�سع�ن 

وراء املاّدّيات املح�سة، بعيًدا عن املعن�يّات، �سينال�نها اإن ت�ّفرت لديهم الإدارة والتدبري 

ال�سحيح وحتلَّ�ا باجلّد والجتهاد {ُكاّلً ُنِدُّ َهُؤَلِء َوَهُؤَلِء ِمْن َعَطاِء َربَّك}، وهذا ه� �رسيح 

القراآن ولي�س البحث هنا، واإمّنا الكالم فيما اإذا كان ال�سعي والعمل وراء املاّدّيات، اإذ ذاك 

�ستح�سل الرثوة والقدرة ولكن بال �سعادة.

 ،
ّ
ال�سيعي -العقائدّي[ 

ّ
]الفل�سفي  

ّ
-الكالمي

ّ
احِلكمي للمنهج  طبًقا 

ا، من زاوية علم املعرفة، على حم�رّية الت�حيد والرب�بّية الإلهّية،  اأّكد اأي�سً

والتاريخ.  املجتمع  يف  الإلهّية  وال�سنن  ال�ج�د  عامل  واإتقان  واحلكمة 

وخالًفا للروؤى التقليديّة التي تفهم الت�حيد وتعر�سه ب�س�رة منف�سلة عن 

، بناًء لروؤيته، فاإّن للت�حيد اأبعاًدا �سيا�سّيًة-
ّ
 والجتماعي

ّ
امليدان ال�سيا�سي

اجلمعّية  احلياة  وجزئّيات  مفا�سل  على  حاكمًة  وحمّتمًة  تاّمًة  اجتماعّيًة 

للنا�س:

الإ�سالم دين الت�حيد، والت�حيد يعني خال�س الإن�سان من العب�دّية والطاعة والت�سليم 

لأّي �سيء اأو اأّي �سخ�س �س�ى اهلل، ويعني حتطيم كّل قي�د النظام ال�سلط�ّي الإن�سايّن، 

الطاقات  على  العتماد  ويعني  واملاّدّية،  ال�سيطانّية  الق�ى  من  اخل�ف  �رّس  ك�رس  ويعني 

املطلقة التي اأودعها اهلل يف وج�د الإن�سان وطلب منه ال�ستفادة منها كفري�سة ل ميكن 

الظاملني  على  امل�ست�سعفني  بانت�سار  الإلهّية  ال�ع�د  على  العتماد  اأي  عنها.  التخّلف 

وامل�ستكربين �رسيطة القيام والكفاح والثبات.
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الأ�سيل   
ّ
الإ�سالمي الت�حيد  عن  الغفلة  اأّن  ال�ستكبارّي  الت�سّلط  ع�رس  يف  جند  اإّننا 

 ال�سامل هي التي تركت ال�ساحة مفت�حًة لالآلهة ال�ستعماريّة وف�سحت 
ّ
ومفه�مه احلياتي

معّدة،  الأعداء من خالل خطط  لقد عمل  بال�ساحة.  لتتفّرد  والقهر  الترب  لآلهة  املجال 

مطّبقني  الإ�سالمّية  الأقطار  يف  احلياتّية  ال�ساحة  من  الدين  تاأثريات  حم�  على  م�سبًقا، 

متّكن  اأن  النتيجة  فكانت  ال�سيا�سة(،  عن  الدين  )ف�سل  البالد  هذه   يف 
ّ
املبدئي �سعارهم 

للبلدان  تابعة  ق�الب  اإىل  والبلدان  الأقطار  هذه  يحّ�ل  اأن  من   
ّ
الغربي  

ّ
العلمي التقّدم 

 والقت�سادّي. واإىل 
ّ
ال�سناعّية، في�سهل لأيدي الناهبني الغربّيني قيادة م�سريها ال�سيا�سي

.
)4(

مدد ط�يلة ل جترب خ�سائرها

من هذه اجلهة، تع�د غاية عامل ال�ج�د وخلق الإن�سان اإىل اهلل:

فالقرب من اهلل، الذي ه� الهدف من خلقنا، ه� الهدف من احلياة الدنيا ومن العي�س 

فيها، الهدف من اجلهاد وامل�اجهة يف �سبيل قيام احلك�مة الإ�سالمّية اأن يتمّكن الإن�سان 

 يف ظّل احلك�مة الإ�سالمّية. كما اأّن الهدف من العدالة 
ّ
من اأن ي�سل اإىل القرب الإلهي

الجتماعّية ه� هذا، لكن، هذه العدالة لأجل ماذا؟ لأّي هدف؟ لأجل اأن ي�سلك النا�س 

.
)5(

طريق العب�ديّة هلل يف حميط عادل دون ع�ائق اأو م�ساكل و ه�اج�س

ا اإىل اجِلبّلة والطينة  من زاوية علم الأن�سنة، اأ�سار الإمام اخلامئني اأي�سً

النظيفة والنقّية. هذه الفطرة مبتنية على جملة ا�ستعدادات خال�سة ينبغي 

ُكلها على اأيدي الأنبياء الإلهّيني والأولياء الرّبانّيني:
ُ
اأن تثمر وت�ؤتي اأ

 
ّ
النبي ينّميها  اخل�سال  وهذه  خ�سال.  جملة  وطاقات.  ا�ستعدادات  جمم�عة  الإن�سان 

ويرّبيها يف النا�س، النمّ� ال�سحيح، ل اخلاطئ، لأّنه من املمكن اأن تنم� هذه ال�ستعدادات 

امل�ج�دة يف النا�س يف اجلهة اخلطاإ. لذلك، ينبغي اأّوًل العلم واملعرفة، وهذه املعرفة هي 

لدى الأنبياء. ويف اأيدي اأولياء اهلل، والفّن الكبري لالأنبياء والأولياء وما يريدونه ه� ك�سف 

.
)6(

ال�ستعدادات واإظهار اخل�سال احل�سنة لالإن�سان وتنمية هذه اخل�سال

اجلاّد  ال�سعي  الجتماعّية هي  احلياة  ماهّية  اأّن  اخلامنئي  الإمام  ويرى 

هذا  يف  الدينّية  والتعاليم  اهلل  ولأنبياء  ال�سعادة.  لنيل  )امل�سرتك(  واجلامع 

اأفتى النا�س بغري علم ول هًدى لعنته مالئكة الرحمن ومالئكة العذاب،  )4( قال عليه ال�سالم: »من 

وحلقه وزر من عمل بفتياه«؛ ورد يف حتف العقول.

)5( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1369/3/10هـ.�س.

)6( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1372/12/10هـ.�س.
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:
ّ
ا الدور الأ�سا�سي امل�سمار اأي�سً

�سمن  تعي�س  التي  النا�س  جمم�عة  ه�   
ّ
ال�سيا�سي مبفه�مه  الإن�ساين  الجتماع  املجتمع، 

اأهدافها  نح�  ويتحّرك�ن  مركزيّة،  قيادّية  جهة  ويطيع�ن  ة،  اخلا�سّ والنظم  الق�انني 

.
)7(

بت�جيهها واإر�سادها وي�اجه�ن عدّوهم امل�سرتك، هذا ه� معنى املجتمع

على هذا املن�ال، فاملجتمع الت�حيدّي ه� ذلك املجتمع الذي يك�ن 

حتت قيادة واإمرة ال�لة والقادة الدينّيني:

 وت�حيدّي بنظمه وترتيبه، فمعناه 
ّ
اإلهي اإيجاد جمتمع   يريد 

ّ
النبي اإّن  لذلك عندما نق�ل 

املجتمع،  ال�سلطة يف ذلك  ياأخذ زمام  اأن  يريد  واآله   �سّلى اهلل عليه 
ّ
النبي اأّن  الأّول ه� 

اهلل  �سّلى   
ّ
النبي على  عداوتهم  و�سّلط�ا  الأعداء  اهتمام  اأيقظت  التي  هي  النكتة  وهذه 

.
)8(

عليه واآله

3. النبّوة والر�سالة

-
ّ
، ُينظر للنبّ�ة من نافذة الجّتاه الجتماعي

ّ
 ال�سيعي

ّ
يف الكالم ال�سيا�سي

واأخذهم   
ّ
العقلي امل�رسب  باختيارهم  ال�سيعة،  متكّلم�  عمل   .

ّ
ال�سيا�سي

، على ال�ستفادة من ال�ستدللت العقلّية، 
ّ
بحّجّية العقل كر�س�ل باطني

وعلى البحث يف �رسورة النبّ�ة واأبعادها. ولهذا الغر�س مت�ّسك�ا بقاعدة 

العاّمة  النبّ�ة  بحث  ُيثبت  البداية،  ففي  العاّمة.  النبّ�ة  بحث  يف  اللطف 

ُيثبت  اإذ  ال�رسعّية؛  التكاليف  اإىل  النا�س  حاجة  وجه   
ّ
ال�سيعي الكالم  يف 

�ُسل. وقد التفت  ا، من خالل ثب�ت احلاجة اإليها، �رسورة اإر�سال الرُّ اأي�سً

اإىل التكاليف ال�رسعّية،  النا�س  اإثباتهم حاجة  ا، عند  اأي�سً متكّلم� ال�سيعة 

 للتكليف.
ّ
 والجتماعي

ّ
اإىل الُبعد ال�سيا�سي

واإر�سال  التكليف  اإىل  الإن�سان  حاجة  عن  البحث  عند  التاأكيد  يتّم 

، على احلاجة اإىل و�سع تكاليف للحّد من غلبة 
ّ
�ُسل، وب�سكل اأ�سا�سي الرُّ

)7( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1365/8/10هـ.�س.

)8( امل�سدر نف�سه.
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الإن�سان  . وينطلق ذلك من حاجة 
ّ
العقل الآدمي ال�سه�انّية على  الق�ى 

.
ّ
اإىل وج�د ق�انني يف امليدان الجتماعي

ح�سن  للحكم،  حتليله  يف  الط��سي،  الدين  ن�سري  اخل�اجة  يطرح 

التكليف ال�ستدلّل. وخال�سة طرحه على النح� التال:

1. بقاء الن�ع )الإن�سان( ببقاء الأ�سخا�س اأمر ح�سن.

2. ل حت�سل تلك الغاية اإّل بالتعا�سد والتعاون.

3. احلياة اجلماعّية مظّنة التنازع.

4. ل حمي�س، يف رفعه ]التنازع[، من و�سع قان�ن و�سّنة عادلة.

اأن  بّد  التنازع، فال  القان�ن عاد  النا�س كّلهم يف و�سع  ا�سرتك  ل�   .5

يك�ن م�ستنًدا اإىل �سخ�س متمّيز عنهم بكمال ق�اه.

6. التعّرف على ذلك ال�سخ�س يتحّقق مبعجزات تدّل على اأّنها )اأي 

القان�ن وال�سّنة( من عند اهلل.

اأمزجتهم.  قب�ل اخلري وال�رّس ح�سب اختالف  النا�س خمتلف�ن يف   .7

( م�ؤّيًدا بالربهان، وال�عظ، 
ّ
ف�جب اأن يك�ن هذا ال�سارع )النبي

وغريه.

اإىل  ال�رسيعة  بقاء   ل ي�جد يف كّل زمان، لكن وجب 
ّ
النبي اأّن  8. مبا 

وقت ا�سمحاللها، ففر�ست عليهم العبادات وفيها منافع ثالث، 

ومنعها،  ال�سه�ات  عن  الإم�ساك  باعتبار  النف�س  ريا�سة  اإحداها 

الثانية: تع�يد النف�س النظر يف الأم�ر الإلهّية، الثالثة: تذّكرهم ما 

.
)9(

وعدهم ال�سارع من اخلري وال�رّس الأخرويَّني حلفظ نظام احلياة

)ع(،  ال�سادق  الإمام  م�ؤ�ّس�سة  )قم:  ال�سبحاين  جعفر  تعليق  املراد،  ك�سف  احلّلي،  )9( العاّلمة 

1375هـ.�س.(، ال�سفحة 98.  
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والفر�س الذي يق�م عليه هذا ال�ستدلل ك�ن الإن�سان اجتماعيًّا اأمًرا 

مفروًغا منه ومبتًنى عليه.

، املبتني على �رسورة حاجة 
ّ
وما يرتّتب على هذا ال�ستدلل الكالمي

النا�س اإىل هداية ال�سماء يف اأبحاث اآية اهلل الإمام اخلامنئي، الك�سف عن 

اأهّم  اخلامنئي،  الإمام  لروؤية  بناًء  للنبّ�ة.  ال�سيا�سّية-الجتماعّية  الأبعاد 

واأبرز ميادين حركة الأنبياء الإلهّيني تعليم العل�م والهداية العلمّية للنا�س. 

يق�ل:

الأنبياء عليهم ال�سالم جاوؤوا اأّوًل ليعّلم�ا النا�س ال�عي والفكر. مل تعرف الب�رسّية التفّكر 

ل�ل الأنبياء. ونحن نعتقد اأّنه ل� مل تكن �ساللة النبّ�ة يف التاريخ مل ت�سل الب�رسيّة الي�م 

العلمّية  ا هذه الأن�سطة  اأي�سً التقنّيات وال�سناعة والتقّدم املاّدّي ومل يكن لديها  اإىل هذه 

املحرّية للعق�ل.

ثّم   نف�سه، 
ّ
النبي البعث وال�ستثارة، حتدث داخل  النبّ�ة هي ن�ع من  اأّن ماهّية  اإّل 

.
)10(

ي�جدها يف حميطه ويف العامل

احل�سارة  لبناء  الأنبياء  جهد  وا�سعة،  دافعّية  هكذا  على  وللح�س�ل 

.
ّ
واملجتمع الإلهي

كّل من ياأتي يف هذا املجتمع ي�سبح اإن�ساًنا؛ واإذا مل ي�رس اإن�ساًنا كاماًل، مل تكتمل اإن�سانّيته، 

 
ّ
 يف م�سري النا�س. ومن تك�ن لديه اإرادة اأن يك�ن يف جمتمع النبي

ّ
فه� جمب�ر على امل�سي

.
)11(

�سعيًدا، ميكنه اأن يك�ن كذلك؛ يف حني اأّنه لي�س كذلك يف املجتمعات غري الإلهّية

يِهْم}، وورد   �سّلى اهلل عليه واآله ليعّلم النا�س ويزّكيهم، {َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َواْلِْكَمَة َوُيَزِكّ
ّ
لقد ُبعث النبي

وتزكيتهم  النا�س  تعليم  من  بّد  فال  َواْلِْكَمَة}.  الِْكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  {ُيَزِكّ اأخرى  م�ا�سع  يف 

ا، كي يت�سّنى لهذا املجتمع الب�رسّي الكبري الذي يقطن هذه املعم�رة اأن يط�ي طريق  اأي�سً

الكمال كاأ�رسة مت�ّحدة �سليمة، ويتنّعم مبا يف هذا العامل من خريات، وهذا ه� الهدف 

من بعث الأنبياء؛ فكّل َمن ُبعث منهم عليهم ال�سالم اأجنز هذه املهّمة العظمى يف الرتبية 

يت�سّنى  فاأّنى وكيف   ]...[ زمانه  املت�ّفرة يف  الإمكانّيات  به  ت�سمح  كانت  مبا  والتعليم 

)10( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1360/3/27 هـ.�س.

)11( اأنوار الولية، ال�سفحة 10.
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اإىل  الرتبية  عملّية  تت�ا�سل  عندما  يتحّقق  اإّنه  ؟ 
ّ
النهائي املنزل  ذلك  نح�  بالب�رسّية  ال�سري 

 
ّ
 – ذلك النظام ال�سيا�سي

ّ
جانب التعليم املت�ا�سل الذي متار�سه احلك�مة والنظام ال�سيا�سي

يق�د  – حيث  املع�س�م  واآله وه�  عليه  اهلل  �سّلى   
ّ
النبي مثل  �سخ�س  ا  اأي�سً يق�ده  الذي 

املجتمع الب�رسّي ويت�ىّل تربيته وتهذيبه من الع�الق الذميمة كي تبلغ الب�رسيّة تلك املحّطة 

التي حتلم بها الإن�سانّية، وذاك ما نعرّب عنه بعهد وّل  ال�سعيدة  التي متّثل منطلًقا للحياة 

.
)12(

الع�رس اأرواحنا فداه

4. الإمامة واملهدويّة

 هي تالية تل� الر�سالة والنبّ�ة. 
ّ
 ال�سيعي

ّ
الإمامة وال�لية يف الفكر ال�سيا�سي

بعد  ملا  وا�ستمرارها   ،
ّ
ال�سيعي الكالم  ، يف 

ّ
الإلهي اللطف  قاعدة  تقت�سي 

له  خليفًة  بعده  من  ب  وين�سّ يعنّي  اأن  واآله،  عليه  اهلل  �سّلى  الأكرم   
ّ
النبي

 �سّلى 
ّ
النبي وُيبلَّغ من  وُيعَلن  تعاىل،  اهلل  التن�سيب ه� من  واإماًما. وهذا 

اهلل عليه واآله. وما جاء يف القراآن الكرمي ح�ل تبليغ الر�سالة حاٍك عن هذه 

 على الإمامة 
ّ
الروؤية. غالبا ما ا�ستفاد متكّلم� ال�سيعة يف ال�ستدلل العقلي

من قاعدة اللطف اأو دليل اللطف. يق�ل اخل�اجة ن�سري الدين الط��سي يف 

، وت�رّسفه يف اأمر الإمامة وقيادة 
ّ
كالم خمت�رس: »وج�د الإمام لطف اإلهي

اأ�سار   .
)13(

)ب�سببنا(« مّنا  حتّققه  وعدم  اآخر،  لطف   
ّ
الإ�سالمي املجتمع 

الإمامة،  ثالثة:  اأم�ر  اإىل  امل�جزة  الكلمات  هذه  يف  الط��سي  اخل�اجة 

و�سبب قع�د الأئّمة، وفل�سفة الغيبة.

ا تاأكيًدا على الروؤية ال�سيعّية،  كما نرى يف اأبحاث الإمام اخلامنئي اأي�سً

حيث يعترب الإمامة هي حك�مة اهلل على الأر�س:

ماّدّيًة  حك�مًة  لي�ست  الإ�سالم  يف  احلك�مة  لأّن  القيادة،  اأي  احلك�مة،  تعني  الإمامة 

النا�س  اأم�ر حياة  يدير  مًعا ومّتحدان، واحلاكم ل  فيها ممتزجان  فاملاّدة واملعنى  حم�سة. 

ا فكر النا�س وروحهم وقل�بهم. فاحلك�مة عندما ُتطرح تظهر  وح�سب، اإمّنا يدير اأي�سً

)12( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1379/12/24 هـ.�س.

)13( »ووج�ده لطف، وت�رّسفه اآخر، وعدمه مّنا«؛ انظر، ك�سف املراد، امل�سدر ال�سابق.
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مبعنى الإمامة وا�سمها؛ ج�هر الإمامة ه� اخلالفة الإلهّية على النا�س وعلى الأر�س ول 

تنتهي بق�سايا حياة النا�س بل تر�سد قل�بهم واأرواحهم، ويندرج �سمن وظائفها ت�جيه 

.
)14(

اأهداف النا�س ويف اإطارها تت�سّكل منظ�مة حياة ال�سعب

عليه  الر�سا  الإمام  عن  حديث  اإىل  م�ستنًدا   – اخلامنئي  الإمام  يعترب 

 – اأّن الإمامة زمام الدين ونظام امل�سلمني و�سالح الدنيا وعّزة 
)15(

ال�سالم

الآخرة:

 دون الإمامة وال�لية واحلك�مة 
ّ
ه� نظام امل�سلمني، اأي اإّنه ل نظام للمجتمع الإ�سالمي

الإ�سالمّية. فالذي ي�سفي النظم على املجتمع ه� اليد املقتدرة لل�لية الإلهّية يف املجتمع 

ه�  الدنيا،  يعمر  الذي  ال�سيء  ذلك  اأي  الأ�سل،  يف  الدنيا  ف�سالح  الدنيا.  و�سالح 

احلاكمّية الإ�سالمّية التي ل� اأفرغناها من الدين ومن جمم�عة الأحكام فمن امل�ؤّكد اأّنه لن 

.
)16(

يبقى �سيء له تلك الآثار

حّتى اأّن اأ�سا�س الدين يبقى ب�ج�د الإمام املع�س�م. جعلت احلك�مة – بهذا اللحاظ – يف 

مركز ونظام الإمامة، ومن دون حك�مة وولية الأئّمة »�سيك�ن الدين جمم�عة اأحكام 

ا ويقيًنا – اأن ت�ؤّدي ر�سالتها الأ�سا�سّية التي هي  متفّرقة ومت�سّتتة بحيث لن ت�ستطيع – حقًّ

هداية النا�س واإيجاد اجلّنة يف هذه الدنيا واإي�سال النا�س اإىل الكمال«. فهذا النظام خمتلف 

.
)17(

كّليًّا عن الأنظمة ال�ستبدادّية وامللكّية وه� يف اجلهة املقابلة لها متاًما

.
ّ
اإّن ماهّية احلك�مة الإ�سالمّية وماهّية نظام الإمامة اأّنه نظام �سعبي

 الأكرم )�س( بفرتة، كانت حك�مة املجتمع 
ّ
يف �سدر الإ�سالم، واإىل ما بعد ارحتال النبي

�ساحة  يف  دخالة  للنا�س  كان  )ع(،  امل�ؤمنني  اأمري  عهد  ويف  �سعبّيًة.  حك�مًة   
ّ
الإ�سالمي

، يبدون راأيهم، يقّررون، وكان حّق امل�س�رة – الذي دعا اهلل تعاىل 
ّ
احلك�مة بنح� واقعي

.
ْمِر})1)) نبّيه اإليه يف القراآن – متعّلًقا بالنا�س حيث كان الأمر {َوَشْاِوْرُهْم ِفْي اْلَ

)14( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1367/3/19هـ.�س.

الدنيا  امل�سلمني و�سالح  الدين ونظام  ال�سالم: »الإمامة زمام  الر�سا عليه  الإمام  )15( يف رواية عن 

 
ّ
وعّز امل�ؤمنني«؛ انظر، عزيزاهلل عطاردي اخلب��ساين، م�سند الإمام الر�سا )ع( )م�سهد: امل�ؤمتر العاملي

لالإمام الر�سا، 1406هـ(، اجلزء 1، ال�سفحة 98.

)16( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1366/11/2هـ.�س.

)17( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1379/1/16هـ.�س.

)18( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1362/5/14هـ.�س.
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 – »ل �ساأن للنا�س 
ّ
من امل�ؤّكد اأّنه يف نظام الإمامة – كما يف ع�رس النبي

يف تعيني احلاكم املعنّي من اهلل تعاىل. فالنا�س، �س�اء علم�ا اأم مل يعلم�ا، 

هذه  فمن  وحاكمه«.  وزعيمه  املجتمع  اإمام  ه�   
ّ
النبي اأب�ا،  اأم  �ساوؤوا 

اأّنهم مل يحكم�ا  اجلهة، يف ع�رس الأئّمة عليهم ال�سالم، على الرغم من 

اأّن كّل �س�ؤون الإمامة  اإّل  يف املجتمع ومل ُيعرف�ا بني النا�س كحاكمني، 

]دون غريهم[، ولذلك فقد كان�ا ي�سع�ن لتتحّقق  والقيادة متعّلقة بهم 

احلركة،  لتلك  البارز  والنم�ذج  حاكمّيتهم.  وظروف  وليتهم  �رسوط 

الإمام ال�سّجاد عليه ال�سالم – خالًفا ملا قد ُيت�سّ�ر عن حركته التبليغّية – 

حيث اإّن مقّدمات وليته حتتاج اإىل ثالثة اأم�ر، ومن دون التمهيد لها ل 

�سبيل لإقامة احلك�مة الإ�سالمّية:

الأّول، اأن يعّرف النا�س على تعاليم الإ�سالم وفكره ال�سحيح ]...[ الثاين، اأن ي��سح لهم 

اأئّمة الإ�سالم احلقيقّيني  اأي احلك�مة الإ�سالمّية وحاكمّية  ويبنّي حقيقة م�ساألة الإمامة، 

]...[ الثالث، اأن ي�جدوا ن�ع ت�سكيالت وجماعة من الأ�سحاب ليك�ن�ا مبثابة الكادر 
العامل والباين جلهاز ]عمل[ الإمامة. ومع هذه الأعمال الثالثة ميكن اأن تتهّياأ الأر�سّية 

.
)19(

لت�سكيل احلك�مة الإ�سالمّية والنظام العل�ّي

من الأدّلة ال�ا�سحة – براأي الإمام اخلامنئي – على �سعي الأئّمة عليهم 

ال�سالم لالإم�ساك بال�سلطة ال�سيا�سّية اأنه:

ل� مل يكن الأئّمة عليهم ال�سالم دعاة احلك�مة، ول� ن�سب اإليهم علم الأّولني والآخرين، 

، مل يكن لي�اجه�ا 
ّ
ومل يكن هناك بحث ال�سلطة ال�سيا�سّية والدع�ة اإىل القتدار ال�سيا�سي

.
)20(

اأّي قمع او اعرتا�س؛ ول اأقّله مل يكن ليلحق بهم بهذا النح� من ال�سّدة

املهدوّية )وانتظار الفرج( بعن�ان ]الدع�ة اإىل[ التحّقق الكامل لنظام الإمامة هي اإحدى 

الفرج واملنجي امل�ع�د  اأّن ظه�ر  الرغم من  الباعثة على الأمل. فعلى  ال�سيعّية  التعاليم 

 هي العتقاد 
ّ
مطروح يف كاّفة الأديان ال�سماوّية؛ اإّل اأّن اخل�سلة البارزة يف الفكر ال�سيعي

 واإّن ح�رسة تلك ال�سخ�سّية م�سّخ�سة من وراء تلك الغيبة. وهذا الأمر 
ّ
بح�س�ره القطعي

باعث على الأمل وامل�ستقبل امل�رسق للم�سلمني ولل�سيعة.

)19( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1361/5/26هـ.�س.

)20( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 2 /11/ 1366هـ.�س.
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الب�رس  حياة  من  للتاريخ  العادلة  والنهاية  احل�سنة  اخلامتة  ق�سّية  وحذفنا  ا�ستثنينا  اإذا 

 للب�رسيّة واملجتمع 
ّ
ف�ستغرق الدنيا يف ظلمات الياأ�س ]...[ اإّن م�سالة املجتمع امل�ستقبلي

باإمامة  النتظار واملهدوّية والعتقاد  الإ�سالمّية، يف م�ساألة  الفكر والتعاليم  القائم على 

.
)21(

 يبقي اآمال الب�رسّية حّية
ّ
�ساحب الزمان، عن�رس اأ�سا�سي

فعلى  املتكاملة،  الإ�سالمّية  احل�سارة  املهدوّي  املثاّل  املجتمع  �سيقيم 

 �سّلى اهلل عليه واآله والأنبياء ال�سابقني والئّمة املع�س�مني 
ّ
الرغم من اأّن النبي

اأّن  اإّل  عليهم ال�سالم قد بذل�ا جه�ًدا لأجل حتقيق احل�سارة الإ�سالمّية، 

يف  �ستك�ن  الإلهّية  لالأهداف  الكاملة  وال�ستعدادات  القابلّيات  حتّقق 

ع�رس ظه�ر املنجي امل�ع�د.

يف ع�رس الظه�ر، �ستتحّقق احل�سارة الإ�سالمّية و�ستظهر دنيا الإ�سالم احلقيقّية. يت�سّ�ر 

البع�س اأّن ع�رس ظه�ر بقّية اهلل عّجل اهلل فرجه ه� اآخر الدنيا ]نهاية الدنيا[! واأنا اأق�ل اإّن 

 
ّ
ع�رس ظه�ر بقّية اهلل تعاىل ه� اأّول الدنيا! ه� بداية حركة الإن�سان على ال�رساط الإلهي

امل�ستقيم، مع عقبات اأقّل اأو من دونها، وب�رسعة اأكرب، ومع ت�ّفر جميع الإمكانات لهذه 

.
)22(

احلركة

يف ذلك املجتمع املثاّل، ي�سل الإن�سان اإىل اأعلى تكامل له وينهل من 

العلم الكامل. 

ميزة املجتمع العقائدّي ]املثاّل[ الذي �سي�سنعه اإمام الزمان عّجل اهلل فرجه اأّنه �سريفع من 

الإ�سالمّية. وهذا الأمر  املعرفة  اأو  العلمّية  املعرفة  م�ست�ى علم الن�سان ومعرفته، �س�اء 

كان اأحد الأهداف الكربى لالأنبياء عليهم ال�سالم، حيث بّينه الإمام اأمري امل�ؤمنني عليه 

.
)23(

ال�سالم يف نهج البالغة اإذ قال: »ويثريوا لهم دفائن العق�ل«

العدالة اإحدى اخل�سائ�س املهّمة للمجتمع املهدوّي. »املح�ر الأ�سا�س 

لالعتقاد والدنيا التي �سيح�رس فيها اإمام الزمان عّجل اهلل فرجه م�ساألة العدل 

وامل�ست�سعفني  للمظل�مني  القّ�ة  ومنح  الإلهّية  احلدود  واإقامة  والق�سط 

)21( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1366/1/24هـ.�س.

)22( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1379/7/14هـ.�س.

)23( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1359/4/6هـ.�س.
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ذلك  يف  تتحّقق  العدالة  اأّن  ومع  بالتاأكيد،   .
)24(

العامل« يف  واملحرومني 

الع�رس، لكن لي�س هذا الأمر مبعنى انعدام ال�سياطني.

اإلهّية، حك�مة العدالة، حك�مة امل�ساواة وامل�ا�ساة،  ففي ع�رس الظه�ر �ستاأتي حك�مة 

ل  ال�سيطان.  يندحر  ل  بالطبع  الف�سيلة.  حك�مة  واملعن�ّيات،  الروحانّية  حك�مة 

حاكمّية  اخلري،  حاكمّية  هي  احلاكمّية  اأّن  اإّل  م�ساوئ،  وهناك  �سياطني.  هناك  تزال 

.
)25(

احل�سن

بالطبع ينبغي اللتفات، هنا، اإىل اأّن العدالة لي�ست هي الغاية النهائّية 

اإمّنا الغاية يف دولة املهدّي حتّقق �سعادة الإن�سان وعب�ديّته هلل تعاىل.

اإّن ظه�ر العدالة له اأهّمّية فائقة. اإّل اأّن هذه العدالة لأجل ماذا؟ لكي يتمّكن النا�س من 

اأو ه�اج�س. هذه هي  اأو م�انع  العب�دّية هلل يف حميط عادل دون عقبات  �سل�ك طريق 

.
)26(

امل�ساألة

على  تق�م  ال�سالم،  عليهم  املع�س�مني  كحك�مة  هي،  املهدّي  دولة 

:
ّ
-الجتماعي

ّ
احل�س�ر الفّعال للنا�س يف امليدان ال�سيا�سي

يثّبت اإمام الزمان من خالل اآحاد النا�س امل�ؤمنني – وبالعتماد عليهم – اأركان العدل 

 يف كّل اأرجاء الدنيا؛ يقيم حك�مة �سعبّية 100%. اإّل اأّن الفرق بني هذه احلك�مة 
ّ
الإلهي

اإىل  الأر�س  من  ه�  والدميقراطّية  لل�سعب�يّة  املّدعية  الع�رس  حك�مات  وبني  ال�سعبّية 

ال�سماء.

احلالّية ه�  الدميقراطّيات  احلقيقّية بني  املناف�سة  اأّن  وال�سبب يف ذلك 

بني اأ�سحاب القدرة والرثوة، »واملناف�سة ل� وجدت ما بني املجم�عات 

الديكتات�رّية فاإّنها حم�س�رة بني تلك املجم�عات لي�س اإّل. ول �ساأن اأو 

.
)27(

دور للنا�س فيها«

تلك  ح�س�ر  في�س  من  حمروم�ن  احلاّل  الع�رس  يف  اأّننا  من  بالرغم 

)24( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1363/2/27هـ.�س.

)25( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1377/10/27هـ.�س.

)26( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1372/12/10هـ.�س.

)27( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1381/7/3هـ.�س.
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احل�رسة، اإّل اأّن بركاتها �ساملة لع�رسنا:

م�سدر  ه�  الأر�س  وعلى  النا�س  بني  فداه  اأرواحنا  احلّجة  حل�رسة  املقّد�س  ال�ج�د  اإّن 

عي�ننا  واإّن  اخلريات.  كّل  وم�سدر  واجلمال،  التالأل�ؤ  م�سدر  العلم،  منبع  الربكات، 

 عن قرب، لكّنه م�سّع كال�سم�س، 
ّ
الرمداء وغري امل�ستعّدة ل ترى ذلك ال�جه امللك�تي

متعّلق بالقل�ب، مّت�سل بالب�اطن والأرواح، وبالن�سبة لالإن�سان العارف، مل�هبة عظيمة 

وف�سيلة ل اأ�سمى منها اأن ي�سعر اأّن وّل اهلل اإمام احلّق، العبد ال�سالح، العبد املختار من بني 

جميع العباد ال�ساحلني واملخاطب بخطاب اخلالفة الإلهّية يف الأر�س ه� اإىل جانبه، يراه 

ومّت�سل به. يح�ز �سعب اإيران الي�م على هذا المتياز وه� اأّن ف�ساء هذه البالد ه� ف�ساء 

اإمام الزمان. ولي�س ال�سيعة يف العامل فقط هم املنتظرون للمهدّي امل�ع�د بل امل�سلمني، 

.
)28(

كّل امل�سلمني يف كّل العامل

ورواج  الف�سيلة  امتهان  ينبغي  جمتمع  هكذا  اإىل  ال��س�ل  ولأجل 

التق�ى.

فاإذا ما ا�ستطعتم اأن ت�جدوا يف جمتمعاتكم التق�ى والف�سيلة والتديّن والزهد والقرب 

من اهلل، يف اأنف�سكم ويف الآخرين، عند ذلك تك�ن�ا قد ثبتم واأحكمتم اأ�س�س ومقّدمات 

.
)29(

ظه�ر وّل الع�رس اأكرث فاأكرث �سل�ات اهلل و�سالمه عليه

.
ّ
لذلك فالنتظار الفّعال واحلي�ّي خمتلف عن النتظار ال�سلبي

 �سيتّم فقط يف ع�رس ظه�ر ح�رسة 
ّ
 حّق، واإّن ا�ستقرار العدل العاملي

ّ
بالطبع، ال�عد الإلهي

لت�سكيل  الأر�سّية  تلك  ي�ّفر  اأن  ي�ستطيع  والث�رّي  امل�ؤمن  لكّن  فداه.  اأرواحنا  اهلل  بقّية 

الكثري من  التغّلب على  الآن  ا�ستطاع حّتى  الذي  الإيرايّن  ال�سعب  هذه احلك�مة. مثل 

.
)30(

امل�ساكل

 ويعتربه عائًقا اأمام 
ّ
وي�سري الإمام اخلامنئي اإىل وج�د نظري تفكري �سلبي

 وحركته:
ّ
تقّدم املجتمع الإ�سالمي

اإمام الزمان وق�سّية النتظار بنح� مهني،  فيما م�سى، كان هناك من ا�ستفاد من م�ساألة 

)28( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 3/ 1362/9هـ.�س.

)29( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1359/4/6هـ.�س.

)30( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1368/4/8هـ.�س.
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حيث جعل�ا ق�سّية اإمام الزمان مبثابة مكبح حلركات املجتمع، اإّل اأّن الروؤية ال�سحيحة 

نتيجة  من  ت�ستفيد  النا�س  اأّن  مبعنى  درجة.  وثمانني  مئة  البحث  تقلب  امل�ساألة  هذه  يف 

الب�رسيّة  املجتمعات  كّل  وحركة  الإ�سالمّية  املجتمعات  حركة  ت�سبح  بحيث  الث�رة، 

نح� اخلري والإ�سالح، نح� حك�مة احلّق والعدالة، نح� حتطيم ق�س�ر ال�ستبداد، نح� 

الأمر  وّل  ع�رس ظه�ر  بروًزا يف  الأكرث  ب�سكلها  بحيث حت�سل  امل�ست�سعفني،  حك�مة 

.
)31(

عّجل اهلل تعاىل فرجه

5. العدالة

. وقد ُجعلت – وخالًفا 
ّ
العدالة اإحدى القيم الأ�سا�سّية يف الفكر الإ�سالمي

. واإّن اّتخاذ العدل ك�احد 
ّ
لبقّية املذاهب – يف قلب ومركز الفكر ال�سيعي

على  ال�ا�سح  النم�ذج  ه�  الدين  اأ�س�ل  يف  الإلهّية  ال�سفات  اأبرز  من 

هكذا اجّتاه ومنهج. العدل، بناًء للروؤية ال�سيعّية، ه� مبعنى الت�ازن ورعاية 

الإمام  املعاين ب��س�ح يف كلمات واأبحاث  ال�ستحقاقات. ونرى هذه 

اخلامنئي. يق�ل:

العدالة و�سع كّل �سيء يف مكانه. هذا ه� معنى العدل. ولي�ست العدالة مبعنى اأن يك�ن 

املجتمع مت�ساويًا. العدالة مبعنى العمل طبق احلّق. هذه هي العدالة. اإعطاء كّل �سيء وكّل 

.
)32(

�سخ�س حّقه

. اأو مبعنى اآخر، حيث يق�ل 
)33(

اأو مبعنى »اإعطاء كّل ذي حّق حّقه«

وامل�ازنة  ال�سحيح،  ال�سل�ك  »اأي  ال�سحيحة  امل�ازنة  مبعنى  العدالة  اإّن 

ال�سحيحة، العتدال، عدم تخّطي احلدود وترجيح طرف دون مرّجح، 

هذا ه� العدل«. يف النهاية، متايز العدل والق�سط ه� »العدل نف�سه يف 

احلاجات  كّل  تت�ّفر  العدالة  هذه  حتّقق  مع   .
)34(

الجتماعّية« امل�اقف 

املاّدّية واملعن�يّة.

)31( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1362/3/7هـ.�س.

)32( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1371/10/17هـ.�س.

)33( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1381/5/17هـ.�س.

)34( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1971/11/1.
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بهذا املعنى من العدل خلق اهلل عامل ال�ج�د،

 يف الك�ن ويف عامل اخللق، اأي اإّن �ُسّنة اخللق هي العدالة، واأّي نظام 
ّ
فللعدالة دور اأ�سا�سي

 �سيك�ن ن�سيبه اخلل�د والنجاح 
ّ
يتحّرك باجّتاه هذه ال�ّسنة الطبيعّية وقان�ن اخللقة الإلهي

والظفر ]...[ وبناًء على هذا، فاإّن للعدالة – على �س�ء الروؤية الإلهّية – جذوًرا تك�ينّيًة 

.
)35(

وطبيعّيًة يف عامل التك�ين

العدل.  قاعدة  على   
ّ
الإ�سالمي املجتمع  بنيان  اأقيم  الأ�سا�س  لهذا  بناًء 

واإّن لالإ�سالم ت�سديده وتاأكيده اخلا�ّس على العدالة.

الب�رسّي  التاريخ  بداية  منذ  متجّذرة  ثابتة  للب�رسيّة  اآمال  هي  ق�سايا  على  الإ�سالم  يّتكئ 

واإىل ي�منا هذا. ي�ؤّكد الإ�سالم على العدالة والأخّ�ة والكرامة الإن�سانّية؛ الب�رسّية الي�م 

.
)36(

متعّط�سة لها، متعّط�سة للكرامة والعدالة والإن�سانّية احلقيقّية

 
ّ
 عليه ال�سالم – كاإمام �سيعي

ّ
يف احلياة اجلمعّية واحلك�متّية لالإمام علي

التق�ى  اأّن  فكما  �سيء.  كّل  من  الأبرز  النقطة  العدالة  – »نالحظ  ا  اأي�سً

كانت النقطة الأبرز يف اأعمال اأمري امل�ؤمنني الفردّية، كانت العدالة النقطة 

.
)37(

الأبرز يف اأعماله احلك�مّية وال�سيا�سّية و�س�ؤون اخلالفة«

العدالة اإحدى احلاجات الب�رسيّة الأ�سا�سّية. »حاجة الب�رسيّة اإىل العدالة 

. وهذه احلاجة هي من �سنخ حاجات 
)38(

هي ف�ق اأّي حاجات اأخرى«

الإن�سان التي ل تتغرّي.

اأي اإّن الب�رس حمتاج�ن اإىل العدالة منذ بداية التاريخ طاملا هم على قيد احلياة. العدالة قيمة 

واأ�ساليب حتقيق  اأ�سكال  تتغرّي  نعم  القيمة،  تتبّدل هذه  الزمان ل  تغرّي  فمع  ثابتة.  دائمة 

العدالة مع مرور الزمان وح�سب طبيعة الزمان. لكّن قيمة العدالة دائًما تبقى ثابتة.

ُجعلت العدالة يف مركز حق�ق الإن�سان يف الإ�سالم.

ونحن نعتقد اأّن اأجلى واأدّق النماذج حلق�ق الن�سان هي امل�ج�دة يف ال�سالم. فحّق 

)35( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1380/4/7هـ.�س.

)36( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 2/ 10/ 1382هـ.�س.

)37( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1382/8/23هـ.�س.

)38( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1378/1/9هـ.�س.
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احلياة، حّق احلرّية، حّق التمّتع باحلرّية، حّق ال�ستفادة من الرفاه  وبقّية احلق�ق الأ�سا�سّية 

.
)39(

للمجتمع ميكن ت�فريها يف الإ�سالم

احلك�مة  تاأ�سي�س  خالل  من  الجتماعّية  ال�ساحة  يف  العدالة  تتحّقق 

 ه� 
ّ
الإ�سالمّية. »اإحدى ت�سكيالت ا�ستقرار العدالة يف املجتمع الإ�سالمي

التنفيذّي  اأو�سح اجلهاز  احلك�مة الإ�سالمّية والدولة الإ�سالمّية، وبتعبري 

 اأي�سا حتّقق العدالة. »اإذا تاأّملتم 
ّ
. هدف املجتمع الإ�سالمي

)40(
»

ّ
الإ�سالمي

يف خمتلف املت�ن والآثار الدينّية الإ�سالمّية �سيظهر جليًّا اأّن الهدف والغاية 

العدالة   .
)41(

العادل« املجتمع  ت�سكيل   ه� 
ّ
الإ�سالمي املجتمع  من حركة 

»هناك   .
ّ
اجلاهلي املجتمع  عن   

ّ
الإ�سالمي املجتمع  متايز  وجه  ا  اأي�سً هي 

نقطة اأخرى يف الدع�ة الإ�سالمّية ، عبارة عن ا�ستقرار العدل بني النا�س. 

.
)42(

»
ّ
فخ�س��سّية اجلاهلّية كانت النظام الظالمي

بالطبع ل حم�ريّة للعدل املح�س يف احلك�مة الإ�سالمّية، بل

احلك�مة الإ�سالمّية هي تلك احلك�مة التي مثلما اأّنها ترفع من روحانّية النا�س وت�ساعف 

ا تنّمي العدالة، وتن�رس الأمن والأمان يف اجل�امع الب�رسّية، وت�ّفر �سعة  اإميانهم، هي اأي�سً

.
)43(

العي�س والرفاه ملختلف طبقات ال�سعب

يف اجلمه�رّية الإ�سالمّية الإيرانّية، يق�م بنيان احلياة الجتماعّية على 

.
)44(

العدالة. »اأ�سا�س نظام اجلمه�رّية الإ�سالمّية يق�م على العدالة«

ينبغي اأن تظهر العدالة ب�س�رتها ال�اقعّية يف املجتمع، وه�  اأمر ممكن، كما تي�رّس للث�رة 

اإيران  العدالة، كان تطبيقها يف  اأبعاد من  الإ�سالمّية ونظام اجلمه�رّية الإ�سالمّية تطبيق 

يف عداد املحالت خالل فرتة من الفرتات ]...[ لقد كانت العدالة الجتماعّية خارج 

.
)45(

حدود الت�سّ�ر يف بلدنا ي�ًما ما، بيد اأّن جانًبا منها قد حتّقق الآن

)39( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1365/11/9هـ.�س.

)40( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1366/10/11هـ.�س.

)41( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1372/6/3هـ.�س.

)42( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1373/10/10هـ.�س.

)43( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1375/6/7هـ.�س.

)44( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1377/6/12هـ.�س.

)45( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1379/12/26هـ.�س.
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ويف اإطار حتقيق القيم والأهداف الإ�سالمّية، »اجلمه�رّية الإ�سالمّية 

بالقيم  وتنادي  واحلّريّة،  بالعدالة  الدولّية  ال�ساحة  يف  تنادي  الإيرانّية 

الإن�سانّية واملعن�ّية، وتنادي بالأخّ�ة وامل�ساواة، وتدع� لعّزة الأمم و�رسف 

.
)46(

ال�سع�ب«

، تطبيق العدالة. »اإّن 
ّ
اإّن دور احلاكم والقائد، يف املجتمع الإ�سالمي

فل�سفة وج�دي ووج�د اأمثال هنا – واأنا كاأحد الطلبة – هي اأن نتمّكن 

 لتحّقق العدالة يف قيادة 
ّ
. ال�رسط الأ�سا�سي

)47(
من تطبيق العدالة ول غري«

 ه� تهذيب النف�س. »واأّول خط�ة له يف �سبيل العدالة 
ّ
املجتمع الإ�سالمي

هي اأّنه اأبعد الأه�اء والت�س�يالت عن نف�سه، واأجرى احلّق على ل�سانه، 

.
)48(

ا« وعمل بهذا احلّق اأي�سً

اخلامنئي،  الإمام  عند  الكالمّية  ]الروؤى[  املعارف  البارزة يف  النقطة 

للب�رسيّة. وي�سري، من  ال�اقعّية  العدالة كاإحدى املطالب  التاأكيد على  هي 

اإىل  الإ�سالمّية،  الث�رة  اأهداف  لّب ومنت  العدالة يف  على  تاأكيده  خالل 

النا�س  الداخل يف حرف  واأياديه وعمالئه يف   
ّ
العاملي ال�ستكبار  جه�د 

عن هذا الهدف.

تن�سد  التي  العامل  �سع�ب  الياأ�س لدى  بّث روح  العامل قد عجزوا عن  ولأّن م�ستكربي 

العدالة واحلّق ]...[ فاإّنهم ي�سع�ن للقيام باأحد اأمَرين: اإّما الق�ساء على هذا النبع ق�ساًء 

كّليًّا، واإّما ال�سعي ل�ستالب ماهّية اجلمه�رّية الإ�سالمّية. ولعلمهم بتعّذر الأّول يف ظّل 

وعي ال�سعب ويقظته، فاإّنهم يق�م�ن با�ستبدال الت�ّجهات وت�س�يه املفاهيم التي تعّد من 

.
)49(

م�سّلمات وبّينات الث�رة الإ�سالمّية واجلمه�رّية الإ�سالمّية

)46( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1383/4/18هـ.�س.

)47( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1377/7/4هـ.�س.

)48( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1379/12/26هـ.�س.

)49( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1381/3/14هـ.�س.
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6. ولية الفقيه )احلكومة يف ع�رص الغيبة(

اإّن ولية الفقيه واحدة من التعاليم الكالمّية-الفقهّية ال�سيعّية املهّمة التي 

اأ�ّس�سها و�رّسعها الأئّمة املع�س�م�ن عليهم ال�سالم من اأجل تدبري ال��سعّية 

ال�سيا�سّية لع�رس الغيبة. بالرغم من اأّن اأغلب الأبحاث املطروحة يف باب 

ولية الفقيه قد مّت تناولها من الزاوية الفقهّية وُطرحت من خالل املنهج 

، اإّل اأّنه يظهر، باللتفات اإىل تقّدم واأّولّية واأول�يّة اأبحاث الكالم 
ّ
الفقهي

املنهج  طرح  البداية  يف  الالزم  من  اأّنه   ،
ّ
ال�سيا�سي الفقه  على   

ّ
ال�سيا�سي

 للمباين النظريّة ل�لية الفقيه، ثّم بال�ستفادة من هذه املباين يتّم 
ّ
الكالمي

ا على البعد  عر�س الأبحاث الفقهّية املّت�سلة به. بع�س املعا�رسين اأّكد اأي�سً

 
ّ
. وقد اعترب اأّن حمّدد وعالمة البحث الكالمي

)50(
 ل�لية الفقيه

ّ
الكالمي

اّت�ساله باهلل تعاىل وباأفعاله. وبلحاظ هذه اجلهة، عندما نطرح ولية الفقيه 

، فه� م�ستند 
ّ
كمرتبة تالية لأبحاث الإمامة بعن�ان اللطف والن�سب الإلهي

.
ّ
بنح� ما اإىل اللطف والعمل الإلهي

�سكَلني  اإىل  الفقيه  ولية  بحث  يف  امل�ج�دة  املناهج  ت�سنيف  ميكن 

اأ�سا�سيَّني. ال�سكل الأّول، الأبحاث التي ُتطرح بال�ستدلل العقاليّن وعلى 

مباين الإمامة ال�سيعّية. وميكن اعتبار هذا الن�ع من الأبحاث �سمن منهج 

. انطالًقا من تعريف ال�سهيد مطّهري، علم الكالم علم 
ّ
الكالم ال�سيا�سي

من   .
)51(

عنها والدفاع  وتبيينها  الإ�سالمّية  العقائد  ا�ستخراج  يف  يبحث 

هذه اجلهة يك�ن البحث ال�ا�سع يف ولية الفقيه كاأحد التعاليم الإ�سالمّية 

. وميكن اعتبار ال�سنخ الآخر لأبحاث 
ّ
من �سنخ اأبحاث الكالم ال�سيا�سي

ا من جملة الذين يطرح�ن ولية الفقيه من الزاوية الكالمّية. فه�  )50( اآية اهلل ج�ادي الآملي ه� اأي�سً

ولية  اآملي،  الفقهيه ه� ك�نه مرتبًطا بفعل اهلل؛ راجع، ج�ادي   ل�لية 
ّ
الكالمي ال�جه  اأّن  يرى 

الفقيه: ولية الفقاهة والعدالة )قم: دار الإ�رساء للن�رس، 1379هـ.�س.(، اجلزء 2، الف�سل الثالث. 

 ،
ّ
الإ�سالمي الن�رس  دار  )قم:  الكالم«،  »ق�سم  الإ�سالميّة،  العلوم  على  اإطاللة  مطّهري،  )51( مرت�سى 

1365هـ.�س.(، ال�سفحة 147. 
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دفاعّية-تطبيقّية.  اأبحاث  مبثابة  الفقيه  ولية  باب  يف   
ّ
ال�سيا�سي الكالم 

الزاوية  من  الفقيه  ال�ستدلّل عن ولية  بالدفاع  الأبحاث  وترتبط هذه 

 ،
ّ
الفقهي بالأ�سل�ب  ملتزًما  لي�س  الأبحاث  بهذه  واملخاطب  العقلّية. 

. وجمم�عة الأبحاث التي تدافع 
ّ
ون�ع الأبحاث يتعّدى البحث الفقهي

عن نظرّية ولية الفقيه مقابل النظريّات الأخرى، كالليربالّية والعلمانّية، 

هي من هذا القبيل.

ل  الذي   
ّ
الفقهي الجّتاه  ه�  الفقيه  ولية  اأبحاث  من  الثاين  الن�ع 

 ال�رسف يف اإطار الك�سف عن وظيفة واأحكام 
ّ
يتعّدى الأ�سل�ب الفقهي

املكّلفني.

ميكن اأن جند يف كلمات الإمام اخلامنئي ِكَلي ال�سنَخني من البحث. 

ففي جمم�عة الأبحاث احلاكية عن روؤيته الكالمّية، ي�سعى اإىل بحث ولية 

 ا�ستدلّل، واأن يبنّي خ�سائ�سها العاّمة؛ والأبحاث التي 
ّ
الفقيه مبنظار عقلي

تعترب قب�ل ولية الفقيه مبقت�سى القب�ل باأ�سل الدين هي من هذا القبيل. 

.
ّ
بالطبع، ا�ستفاد – يف كثري من الأبحاث – من الأ�سل�ب الفقهي

لع�رس  ال�سيا�سّية  ]احلالة[  ال��سعّية  باب  يف  خمتلفة  نظرّيات  ُطرحت 

الغيبة، اإّل اأّنه يظهر اأّن ال�لية العاّمة اأو املطلقة للفقيه قد ُطرحت ب�سكل 

. واإّن تاأكيد ال�سيخ ح�سن �ساحب اجلواهر على 
)52(

عاّم بني فقهاء ال�سيعة

العاّمة  ال�لية  يقبل  ل  الذي  اأّن  تعبريه  للفقيه، يف  العاّمة  ال�لية  حم�رّية 

، اإ�سارة اإىل هذه املكان.
)53(

للفقيه مل يذق من طعم الفقه �سيًئا

التمهيد، 1377هـ.�س.(،  الثقافّية لن�رس  ولية الفقيه )قم: م�ؤ�ّس�سة  )52( انظر، حمّمد هادي معرفت، 

ال�سفحة 74.

، 1381هـ.�س.(، اجلزء 
ّ
)53( حمّمد ح�سن النجفي، جواهر الكالم )بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي

21، ال�سفحة 397.
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اإىل  يرجع يف جذوره  احلا�رس  الع�رس  الفقيه يف  مبداإ ولية  اإّن ظه�ر 

حيث  وم�ساعيه،  الإ�سالمّية  للث�رة  الكبري  القائد  اخلميني  الإمام  جه�د 

 متقّدم ومطل�ب 
ّ
 �سيعي

ّ
جند احلديث عن »ولية الفقيه« – كنظام �سيا�سي

يف ع�رس الغيبة – يف خمتلف كتابات واآثار الإمام اخلميني. ميكن اأن جنعل 

اأربع مراحل:  الإمام اخلميني على  اأبحاث  الفقيه يف  تقدمي نظرّية ولية 

على  ا  ردًّ كتبه  الذي  الأ�رصار  ك�سف  كتاب  اأبحاث  مطاوي  يف  الأوىل، 

�سبهات حكيمي زاده يف كتابه اأ�رصار األف �سنة. الثانية، يف اأبحاثه الفقهّية 

»الجتهاد  بحث  يف  الت�ال  على  ن�ساهدها  التي  والفت�ائّية  ال�ستدللّية 

عن  والنهي  باملعروف  »الأمر  وبحث  الر�سائل،  كتاب  من  والتقليد« 

املنكر« يف كتاب حترير الو�سيلة، وبحث »ولية الفقيه« يف كتاب البيع. 

املرحلة الثالثة، وكانت زمانيًّا يف الن�سف الثاين من العام 1358هـ.�س.، 

اإقرار  عن  الدفاع  اإطار  يف  وبياناته  كلماته  يف  متفّرق  بنح�  جاء  حيث 

اأ�سل ولية الفقيه يف د�ست�ر اجلمه�ريّة الإ�سالمّية. الرابعة، جمم�عة اآراء 

الإمام وروؤيته ل�سالحّيات ال�ّل الفقيه و�رسائطه، التي جاءت يف طّيات 

قبل  ما  حّتى  1366هـ.�س.،  �ستاء  من  ابتداًء  وكلمات  ر�سائل  جمم�عة 

ا�ستفتاءات  على  اأج�بًة  بالعم�م  جاءت  الر�سائل  وهذه  ب�سهر.  رحيله 

.
)54(

واإ�سكالت طرحها م�س�ؤول� البالد من ال�سّف الأّول

اخلم�سينات  عقد  يف  واأن�ساره،  اخلميني  الإمام  تالمذة  اختار  وقد 

]ال�سبعينات امليالدّي[ من القرن املا�سي، فكرة وروؤية احلك�مة الإ�سالمّية 
اأو احلك�مة القائمة على ولية الفقيه كهدف ومثال جهادّي يف امل�اجهة 

الث�ريّة. وا�ستطاع�ا يف نهاية الأمر اإي�سال الث�رة بقيادة الإمام اإىل النت�سار 

عام 1357هـ.�س. فالإمام اخلامنئي – كاأحد تالمذة الإمام البارزين – 

مركز  )طهران:  اخلميني  لالإمام  الفقهيّة-ال�سيا�سيّة  الآراء  فر،  �سيائي  و�سعيد  زاده  قا�سي  )54( كاظم 

البح�ث ال�سرتاتيجّية التابع لرئا�سة اجلمه�رّية، 1377هـ.�س.(، ال�سفحة 158.
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. وم�ساألة احلك�مة يف 
ّ
جعل ولية الفقيه نقطة اأ�سا�س يف فكره ال�سيا�سي

التي هي،  امل�سائل  عداد  نظره يف  من وجهة  الأقّل، هي  على  الإ�سالم، 

م�ساألة  اأهّم  اإّنها  نقل  مل  اإن  الأوىل،  الدرجة  م�ساّف  يف  الأهّمّية،  جلهة 

واأكرث امل�سائل اأ�سا�سّيًة يف الإ�سالم.

جمم�عة  الدين  يك�ن  �س�ف  الدين،  من  ال�لية  وم�ساألة  احلك�مة  م�ساألة  اأخرجنا  فل� 

ا و يقيًنا – اأن ت�ؤّدي ر�سالتها الأ�سا�سّية  اأحكام متفّرقة وم�سّتتة، بحيث لن ت�ستطيع – حقًّ

.
)55(

التي هي هداية النا�س واإيجاد اجلّنة يف هذه الدنيا واإي�سال النا�س اإىل الكمال

يعرّب الإ�سالم عن احلك�مة بكلمة »ال�لية«، وال�لية هي ن�ع ارتباط 

بني ال�سعب واحلاكم الذي يت�سّدى لزمام الأم�ر وتربطه مع النا�س الذين 

الت وثيقة ل ُتف�سم عراها. بيده زمام حكمهم �سِ

 يف 
ّ
 وال�سيا�سي

ّ
اإّن ال�لية ك�سفة للحك�مة يف الإ�سالم وكم�ؤ�رّس ميّيز النظام الجتماعي

 لل�لية، وذلك ه� الرتابط 
ّ
الإ�سالم، لها معًنى دقيق وذو مغزى، يعك�س املعنى الأ�سلي

ال�حدة  الأذهان معاين  اإىل  اأثره  تتداعى على  والتالحم والن�سجام والتداخل، والذي 

والتكاتف والعمل امل�ّحد والت�سامن ووحدة الطريق والهدف، والحّتاد يف كّل ال�س�ؤون 

ال�سيا�سّية والجتماعّية.

ُيَهاِجُروا}  ِمْن َشْيٍء َحتَّى  َوَليَِتِهْم  ِمْن  لَُكْم  َما  ُيَهاِجُروا  َولَْم  َآَمُنوا  َِّذيَن  ال�لية تعني الرتابط: {َوال

ُيعّد ظاهرًة �سيا�سّيًة واجتماعّيًة وم�قًفا م�سرييًّا يف احلياة   الذي 
ّ
]...[ فالرتابط ال�لئي

يك�ن  ل  ولهذا  امل�ّحد.  وامل�قف  امل�سرتك  والعمل  والهجرة  واحلركة  باجلهد  يتحّقق 

 مبعزل عن الأّمة. فال�لية تعني التالحم والن�سجام والرتابط، 
ّ
ال�ّل يف النظام الإ�سالمي

كما وتعني يف اأحد اأبعادها املحّبة، وتعني يف م��سع اآخر التاآزر والتعاون. وهذه املعاين 

 
ّ
كّلها متّثل يف ال�اقع م�ساديق لالرتباط والت�سامن والحّتاد وال�حدة. اأّما املعنى احلقيقي

.
)56(

فه� الحّتاد والتالحم

ا، هذا ه�  ]و[ال�لية تعني الرعاية والرتباط والتالحم، ارتباط �سيئني مع بع�سهما بع�سً
 ،

ّ
معنى ومفه�م ال�لية يف الإ�سالم، تطلق ال�لية على احلك�مة يف املجتمع الإ�سالمي

)55( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1366/11/2هـ.�س.

)56( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 18/ذي احلجة/1418هـ
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وكّل  ينفّك،  ل  وارتباطهم  واّت�سالهم  ولئّية،  رابطة  هي  والنا�س  ال�ّل  بني  والرابطة 

.
)57(

 مّت�سل ببع�سه ول يقبل النف�سال
ّ
عنا�رس واأجزاء املجتمع الإ�سالمي

النظام[ مت�ساويًة. ل وج�د  ]من  من هنا تك�ن م�ساحلهم ومنافعهم 

مثياًل لهكذا عالقة وارتباط يف احلك�مات غري ال�لئّية، وم�سالح النا�س 

هناك متمايزة يف ال�اقع عن م�سالح احلكام.

 الأكرم �سّلى اهلل 
ّ
»اإّن اأهّمّية ال�لية يف الإ�سالم تظهر يف ما قام به النبي

عليه واآله يف اآخر اأ�سابيع حياته ال�رسيفة من الهتمام بت��سيح هذه الق�سّية 

.
)58(

للنا�س وتذكريهم بها«

ال�ستدللت  من  وانطالًقا  الإ�سالم.  يف  �رسورّي  اأمر  ال�لية  اأمر 

القراآنّية،

 
ّ
 ورف�س التبعّية اخلارجّية بالن�سبة للمجتمع الإ�سالمي

ّ
اإّن حفظ ال�حدة والرتابط الداخلي

كّل  واإدارة  قيادة  لها  ليت�سّنى  املجتمع،  يف  وثابتة  متمركزة  �سلطة  وج�د  على  مت�ّقف 

لهذا  املختلفة  والأجنحة  والأقطاب  وامل�اقف  والت�ّجهات  والفعالّيات  الن�ساطات 

.
)59(

املجتمع، ونطلق على هذا احلاكم اإ�سم »ال�ّل«

وهذا املفه�م خمتلف عن امل�سطلح الرائج للحاكم.

قّ�ته  من جهة  يلحظ  ل  احلك�مة  عن�ان  اإّن  اأي  ب�سلطان؛  لي�س  وولّيهم  النا�س  فحاكم 

وقدرته على ال�سيطرة، ول يلحظ من زاوية اأّن باإمكانه فعل اأّي �سيء يريد فعله؛ بل من 

جهة وليته ورعايته، وهي اأّنه وّل امل�ؤمنني اأو وّل اأم�ر امل�سلمني، هذا احلّق وهذا العمل 

.
)60(

وهذا املن�سب ه� حمّل الهتمام

)57( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1369/4/20هـ.�س.

)58( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1363/6/23هـ.�س.

)59( اأنوار الولية، م�سدر �سابق، ال�سفحة 68.

)60( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1370/4/10هـ.�س.
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ال�لية يف الإ�سالم هي يف الأ�سل من اهلل. فال ولية لأحد على اأحد. 

ولذلك فاإّن من�ساأ ال�لية واحلاكمّية من اهلل.

وّل الأمر يف الإ�سالم ه� ذلك ال�سخ�س الذي اأر�سله اهلل. ال�سخ�س الذي يعّينه ه�. لأّنه 

ل� كان الفر�س اأّنه لي�س لأحد – بح�سب طبيعة اخللقة واخللق – حّق التحّكم بالنا�س 

الآخرين، فالذي لديه حّق التحّكم ه� اهلل تعاىل، ولأّن لديه ذلك، فه� ي�ستطيع مبا له من 

م�س�ؤولّية على النا�س اإعطاء هذا احلّق ملن يريد، وفعل اهلل لي�س بخارج عن امل�سلحة، لي�س 

.
)61(

ديكتات�ريًّا، لي�س متع�ّسًفا ول �سّفاًحا، فعل اهلل ه� طبق منافع النا�س

 واأول الأمر من مق�لة 
ّ
يف اإطار ال�لية الإلهّية، جعل اهلل ولية النبي

واحدة.

هناك كرث يّدع�ن اأّنهم مع اهلل ور�س�له، ولذلك لهذا ال�سبب ورد »اأول الأمر« يف اأماكن 

ْمِر ِمْنُكْم}، لذا فاهلل والر�س�ل واأول الأمر لي�س�ا  ُسوَل َوُأولِي اْلَ متعّددة، {َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَّ

.
)62(

جهات متعّددة، هم جهة واحدة

ا اأن يك�ن مبنى م�رسوعّية النظام  اإّن قب�ل ال�لية الإلهّية م�ستلزم اأي�سً

الفكر  الت�حيد يف  انطالًقا من حم�رّية  الإلهّية.  امل�رسوعّية   ه� 
ّ
الإ�سالمي

، فاإّن مقت�سى الت�حيد نفي حاكمّية غري اهلل.
ّ
الديني

الطاعة هلل هي مبعنى  واأّن   ]...[ اهلل  ]رف�س[ عب�ديّة غري  ننفي  اأن  تعني  الت�حيد  روح 

 وامل�ستند اإىل الروؤية الإلهّية؛ واأن ُيطاع 
ّ
تنفيذ الأحكام الإلهّية؛ واأن ُيقبل النظام الإلهي

 املر�سل من 
ّ
القائد واحلاكم الذي يحمل القيم الإلهّية واعتباره حاكًما؛ واأن ُيعترب النبي

اهلل واجب الطاعة. وكذلك اأن ُيقبل ول الأمر املعنّي من اهلل واأن ُيطاع، واأن تك�ن حياة 

]الإن�سان[ وحركاته فقط يف هذا النطاق. واأن ل ُيطاع اأحًدا خارج هذا النطاق، اإّل اأن 
.

)63(
يك�ن عبًدا هلل

ا. »ولية وحاكمّية  اأي�سً اإلهّيًة  امل�رسوعّية  ال�لئّية تك�ن  يف احلك�مة 

تنتهي  التي  اهلل  دين  وولية   
ّ
الإ�سالمي الفقه  وحاكمّية  ولية  هي  الفقيه 

)61( قب�سات النور، ال�سفحات 78 اإىل 88. 

)62( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1361/2/24هـ.�س.

)63( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1365/10/19هـ.�س.
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النظام  يف  العاملني  م�رسوعّية  تك�ن  اجلهة،  هذه  من   .
)64(

اهلل« ب�لية 

 نا�سئًة من م�رسوعّية ال�ّل الفقيه:
ّ
ال�لئي

اأعّم  التنفيذيّة،  الأجهزة  اأم  املقّننة  الأجهزة  �س�اء   ،
ّ
الإ�سالمي املجتمع  كّل الأجهزة، يف 

من ال�سلطات التنفيذيّة  والأجهزة الق�سائّية؛ تكت�سب م�رسوعّيتها من ارتباطها واّت�سالها 

بال�ّل الفقيه؛ واإّل، فال �رسعّية لها بنف�سها حّتى املجال�س ال�سرتاعّية ل يحّق لها – بغري 

ذلك – ا�سرتاع الق�انني ]...[ كذلك ال�سلطة التنفيذيّة تكت�سب �رسعّيتها واعتبارها من 

اإم�ساء وتكليف ال�ّل الفقيه، بحيث اإّنه ل� مل ُيعطي ال�ّل الفقيه م�افقته واإجازته فكّل 

الأجهزة العاملة يف البالد، �س�اء املقّننة اأم الإجرائّية، تك�ن اأعمالها بال دليل ودون حّق، 

ولي�س لها حّق الطاعة وجهة اإلزام. فهي تكت�سب م�رسوعّيتها من حيث اّت�سالها بال�ّل 

. وهذا المتداد 
ّ
الفقيه. ويف احلقيقة، ولية الفقيه هي كالروح يف بدن النظام الإ�سالمي

.
)65(

ا والعظيم ه� يف نطاق ولية الفقيه ال�ا�سع الذي ينتهي اإىل ولية اهلل ال�ا�سع جدًّ

 
ّ
النبي �سالحّيات  كّل  يت�سّمن  الذي  الفقيه،  ل�لية  مفه�م  وهكذا 

بال�لية  عنه  يعربَّ  احلكم،  يف  عليهم  اهلل  �سل�ات  املع�س�مني  والأئّمة 

املطلقة للفقيه. ميكن لل�ّل الفقيه، يف م�ارد عند اللزوم، اأن ي�كل بع�س 

اأّن  اأّنه ينبغي اللتفات اإىل  اإّل  �سالحّياته اإىل بع�س ال�سلطات يف البالد، 

اأ�سل وجذر هذه ال�لية تع�د اإىل ولية الفقيه.

قد يرغب كثريون باأن تك�ن الدولة الإ�سالمّية واجلمه�رّية الإ�سالمّية دولة رجال الدين. 

اأن  ]...[ حك�مة رجال الدين معناها  ]من ال�سعب[. وهذا خطاأ  مبعنى حك�مة طبقة 

يك�ن املت�سّدي لالأعمال رجل دين؛ مثل حك�مة رجال الكني�سة يف الفاتيكان ]...[ 

.
)66(

لي�س الأمر كذلك يف جمه�ريّتنا الإ�سالمّية

الإلهّية.  والق�انني  الفقه  ولية  مبعنى  هي  الفقيه  ف�لية  لذلك 

»حك�مة الفقيه يعني حك�مة العامل بالكتاب، العامل بعلم الكتاب، العامل 

.
)67(

بالدين«

)64( چهار �ساله دوم )الفرتة الرئا�سيّة الثانية لالإمام القائد(، ال�سفحة 266 وما بعدها.

)65( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1366/11/2هـ.�س.

)66( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1362/5/26هـ.�س.

)67( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1364/11/10هـ.�س.
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ً
خطاأ ال�لية  يف  الذوبان  تعبري  يك�ن  الفقيه  ل�لية  التف�سري  هذا  مع 

ا. اأي�سً

عبارة »الذوبان يف ال�لية« ي�ستخدمها يف الغالب معار�س�كم الذين يروم�ن ت�سجيل 

بع�س النقاط وطرح بع�س امل�سامني، واإّل قلياًل ما �سمعت هذه العبارة من �سخ�سّيات 

حمرتمة. اأنا ل اأفهم معنى الذوبان يف ال�لية. ما معنى الذوبان فـي ال�لية؟ ينبغي الذوبان 

القيادة ذوبان يف  الذوبان يف   ]...[  
)68(

الإ�سالم فـي  ذائبة  نف�سها  ال�لية  الإ�سالم.  يف 

ا يجب اأن تذوب  �سخ�س معني، وهذا ل معنى له اإطالًقا. ومن هي القيادة؟ القيادة اأي�سً

يف الإ�سالم لتنال الحرتام. احرتام القيادة اإمّنا ه� يف ظّل ذوبانها يف الإ�سالم ويف هذه 

يف  يذوب  اأحد  من  ما  ي�سقط.  ف�س�ف  مع�ّجًة  واحدًة  خط�ًة  خطى  فل�  الأهداف. 

الإ�سالم.  يف  الذوبان  ينبغي  الأهداف،  تلك  يف  الذوبان  ينبغي  اجلهة،  ويف  ال�سخ�س 

.
)69(

يجب الذوبان يف الأهداف الإ�سالمّية ال�سامية التي حّددها اهلل تعاىل لنا

ر ل�لية الفقيه واأبرز من عر�سها وعمل بها يف  عّد الإمام اخلميني، املنظِّ

الع�رس احلا�رس، �رسَطني اأ�سا�سيَّني ل�لية الفقيه، عند احلديث عن ال�رسوط 

 .
)70(

ة لع�سمة وعلم املع�س�مني، وهما الفقاهة والعدالة واملمّيزات اخلا�سّ

ال�رسطان  وبّينهما. هذان  ال�رسَطني  اخلامنئي طرح هذين  الإمام  اأّن  كما 

اأ�سا�سّيان، وبقّية ال�رسوط هي من ل�ازمهما.

، ك�رسوط اأ�سا�سّية للمت�سّدي لأم�ر املجتمع، ملدير 
ّ
ما ه� لزم و�رسورّي ب�سكل رئي�سي

اأم�ر املجتمع، على مبنى الإ�سالم الفكرّي، هاتان ال�سفتان، اأي العدالة والفقاهة ]...[ 

ا  بالطبع، الفقيه العادل الذي يريد قيادة املجتمع ب�سكل �سحيح ينبغي اأن تت�ّفر فيه اأي�سً

القدرة على التدبري واإدارة الأم�ر. واإذا اأراد اأن ينقذ املجتمع من النزلق يف املهاوي 

عليه اأن يك�ن عارًفا بالعامل، عارًفا بالزمان وعارًفا باملجتمع. واأن يح�ز على احلكمة 

)68( تتّمة الكلمة:

ي�م قال ال�سهيد ال�سدر »ذوب�ا فـي الإمام اخلميني كما ذاب ه� يف الإ�سالم« كان امل�ؤ�رّس 

ال�حيد ل�سّحة الطريق ه� �سخ�س الإمام، مل يكن ثّمة د�ست�ر، ول جمه�رّية اإ�سالمّية، ول 

اأجهزة. كانت هناك قامة �ساخمة وعلم �سامق يف م�رسح ال�سطراب وال�سخب  نظام، ول 

والتّيارات واخلط�ط املختلفة، األ وه� الإمام. وقد قال ال�سهيد ال�سدر ذوب�ا فيه، وكان على 

حّق، فالذوبان يف الإمام كان ذوباًنا يف الإ�سالم. لي�س الأمر على نف�س ال�ساكلة الي�م.

)69( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1383/3/27هـ.�س.

)70( الإمام اخلميني، ولية الفقيه )طهران: م�ؤ�ّس�سة تنظيم ون�رس اآثار الإمام اخلميني، 1379(. 
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]واحلنكة[ ال�سيا�سّية؛ هذا مبنى هاتني ال�سفَتني، وهذه ال�سفات اإىل جانب تلك ال�سفَتني 
.

)71(
هي نح� من ل�ازمها

لي�س حكم ولية الفقيه يف �ساحة ]عر�س[ الأحكام وح�سب، واإمّنا 

حكمها واجب الطاعة يف التكاليف ال�سيا�سّية،

فذلك ال�سخ�س الذي ه� واجب الطاعة ووّل الأمر؛ فتاواه الدينّية والإ�سالمّية يف باب 

ال�سالة والزكاة وال�سيام وبقّية ال�اجبات هي ]�سيء واحد من حيث وج�ب الطاعة[ 

كفتاواه ال�سيا�سّية واأوامره يف �ساحة اجلهاد، ويف العالقات ال�سيا�سّية والعالقات داخل 

.
)72(

البالد وخمتلف امل�سائل، كّلها واجبة الطاعة

فال�ّل الفقيه اإذ يتمّتع بهكذا �سالحّيات ه� �سبيل حّل عقد وم�ساكل 

املجتمع.

يف امل�ارد التي ت�سّبب م�سكلة يف املجتمع ول حّل لها يف الد�ست�ر تك�ن بعهدة القائد 

ال�ّل  يد  يجعل  الذي  لد�ست�رنا  بناًء  ًة  خا�سّ احلل�ل،  لها  يجرتح  الذي  البالد  ومدير 

الفقيه مب�س�طًة، ال�ّل الفقيه ف�ق القان�ن بل ف�ق الد�ست�ر، واإّن الد�ست�ر ياأخذ اعتباره 

.
)73(

و�رسعّيته من اإم�ساء ال�ّل الفقيه وتقريره

اخلامتة

قالب  �سمن  تندرج  اخلامنئي  الإمام  عند   
ّ
ال�سيا�سي الكالم  اأبحاث  اإّن 

الروؤى  من  ال�ستفادة  عند  ًة  وخا�سّ ال�سيعّية،  الفكريّة-ال�سيا�سّية  ال�سنن 

الت�ساق  الفكريّة-ال�سيا�سّية لالإمام اخلميني ر�س�ان اهلل عليه. واإّن حم�ر 

يف   
ّ
الأ�سا�سي ال�ساخ�س  هي  للدين،  اجلامعة  والروؤية  بال�سيا�سة،  الدين 

 عنده حفظه اهلل. يف هكذا روؤية، يّت�سح اأّن الدين يجهد 
ّ
الكالم ال�سيا�سي

لتنظيم احلياة ال�سيا�سّية-الجتماعّية للنا�س، وي�سعى لأن يهّيئ لهم اأر�سّية 

و�سبل نيلهم ال�سعادة الدني�ّية والأخرويّة. فال�سعادة الأخروّية هي الغاية 

)71( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1362/2/30هـ.�س.

)72( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1359/6/14هـ.�س.

)73( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1367/9/11هـ.�س
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على  احل�س�ل  ولأجل  ونظرّيتهما.  راأيهما  يف  ال�سيا�سّية  للحياة  النهائّية 

هذه ال�سعادة، يلزم اأن يق�م امل�سطف�ن الإلهّي�ن والأنبياء والأئّمة عليهم 

الغيبة وعدم ح�س�ر  ال�سيا�سّية. ويف زمن  احلياة  بتنظيم وت�جيه  ال�سالم 

اإىل  اأوكل  فاإّن هذا الأمر اخلطري والعظيم قد  ال�سالم،  املع�س�مني عليهم 

اإعمال  من خالل  يق�م�ن،  كذلك،  العدول،  فالفقهاء  العاّمني.  نّ�ابهم 

وليتهم، بتنظيم احلياة ال�سيا�سّية يف ظّل �سالحّيات املع�س�مني ووظائفهم 

احلك�مّية وال�سيا�سّية التي و�سلت اإليهم.
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الولية والتوّل يف روؤية الإمام اخلميني )قده( والقائد اخلامنئي )دام ظّله(

ح�سني �سيدائيان

ترجمة ن�ال خليل

 يف عامل اخللقة وهداية الب�رسيّة، وهي 
ّ
»ال�لية« هي  جتّلي الفي�س الإلهي

ا من�ساأ عروج وتكامل الب�رس. ولقد �ُسّيد البناء الرفيع لنظام ال�ج�د  اأي�سً

فالت�ّل ه�  املر�س��س.  البنيان  للحياة على هذا  ال�اهب  الإ�سالم  ودين 

يف  ونحن  وال�سياع.  ال�ساللة  من  الب�رس  وجناة  ل�سعادة  ال�حيد  الطريق 

الغيب  عامل  يف  وجتّلياتها  ال�لية  مفه�م  باخت�سار  �سنبحث  املقالة  هذه 

وال�سه�د، العرفان وال�سيا�سة، وعالئم امل�الني واآفاتهم انطالًقا من روؤية 

الإمام اخلميني )قده( والقائد اخلامنئي )دام ظّله(.

مقّدمة

ال�لية هي بيت الغزل يف العرفان النظرّي يف حمفل الأن�س لأهل املعرفة، 

للحقيقة  املمّيز  والف�سل   ،
ّ
الإلهي القرب  الإن�سان يف  تكامل  قّمة  واأوج 

امل��س�عات  اأروقة  يف  ن�ره  ين�رس  ال�ساطع  ال�لية  ف�سعاع  الإن�سانّية. 

املختلفة. فبلحاظ معرفة ال�ج�د ونظام اخللق يف بحث الإن�سان الكامل، 

يعّطر ف�ساء العرفان النظرّي؛ وبظه�ره يف م�ساألة الإمامة واخلالفة، �سمن 

اإطار املعتقدات الدينّية، يزيّن ح�رسة علم الكالم. واملرتبة النازلة لل�لية 

من  واحلاكمّية  ال�سيا�سة  حُتّرر  الدينّية  احلك�مة  وتثبيت  ا�ستتاب  �سمن 

الُظلمة القامتة جّراء النف�سال عن التعاليم الدينّية.

بناًء عليه، ال�لية هي زلل الك�ثر املفي�س، الذي ينبع من عامل الغيب 

ون�ساأة امللك�ت ويجري اإىل اأرا�سي تثبيت م�ؤ�ّس�سة احلك�مة الدينّية.
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يف الفكر والآثار العرفانّية وال�سيا�سّية العميقة والدقيقة لالإمام اخلميني 

الدائرة  ت�ساهد  ظّله(،  )دام  اخلامنئي  القائد  وبيانات  واأبحاث  )قده( 

هذه  ويف  ال�سيا�سة.  نطاق  اإىل  العرفان  قّمة  من  ال�لية  ملفه�م  ال�ا�سعة 

واأ�رسار  وحقيقة،  ومراتب،  تعابري،  مفه�م  باخت�سار  �سنتناول  املقالة، 

ا، والأئّمة، وال�ّل الفقيه، واملجتمع املت�ّل،  ال�لية، وولية الر�س�ل اأي�سً

يف روؤية الإمام وال�سّيد القائد اخلامنئي.

1. معرفة املفهوم

اإّن مفه�م ال�لية يف فكر واآثار الإمام والقائد ه� مزيج من املعنى اللغ�ّي 

مبعنى  العرفانّية  الن�س��س  من  ال�لية  اأورد  قد  فالإمام  الدينّية.  والتعاليم 

. وعّرف ال�لية يف 
)1(

القرب، واملحب�بّية، والت�رّسف، والرب�بّية، والنيابة

 ،
)2(

كلماته، انطالًقا من احلديث »ما ن�دي ب�سيء مبثل ما ن�دي بال�لية«

اخلامنئي  القائد  ال�سّيد  ويذكر   .
)3(

احلاكمّية مبعنى  خّم،  غدير  وحديث 

اإىل  وبالإ�سارة  واحلاكمّية.  واملحّبة،  والرتباط،  الّت�سال،  مبعنى  ال�لية 

 واملعن�ّي 
ّ
واقعة الغدير املهّمة وال�سانعة للتاريخ، يعترب اأّن الرتباط الروحي

املحكم للم�سلمني مع احلّكام اجلديرين وال�ساحلني يحّقق معنى ومفه�م 

.
)4(

ال�لية من الناحية ال�سيا�سّية واحلك�مّية

ال�سفحة  اخلميني(،  الإمام  اآثار  ن�رس  )م�ؤ�ّس�سة  والولية  اخلالفة  اإىل  الهداية  م�سباح  اخلميني،  )1( الإمام 

.36

)2( ال�سيخ الكليني، الكايف، اجلزء 2، ال�سفحة 18.

)3( الإمام اخلميني، وليت فقيه )م�ؤ�ّس�سة ن�رس اآثار الإمام اخلميني(، ال�سفحة 83؛ �سحيفة امام، اجلزء 

20، ال�سفحتان 116 و117.

)4( راجع، جمم�ع خطابات القائد ح�ل ال�لية يف القراآن، �سنة 53هـ.�س.؛ ن�رسيت وليت حلزب 

جمه�ري ا�سالمي، �سهر مهر من �سنة 60هـ.�س.؛ وكالم له بتاريخ 69/4/20هـ.�س.؛ وبتاريخ 

70/4/10هـ.�س.؛ وكتاب حديث وليت )�سازمان تبليغات اإ�سالمي، 1376هـ.�س.(، اجلزء 3، 

ال�سفحة 74.
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م�سطلحات الولية ومراتبها

العرفانّية،  بامل�ا�سيع  �سلة  له  ما  مع  وبالتنا�سب  والقائد،  الإمام  اآثار  يف 

واأق�سام  اأن�اع  بع�س  عن  م�سطلحات  ُبيِّنت  والأخالقّية،  وال�سيا�سّية، 

ومراتب ال�لية التي �سُي�سار يف هذا الق�سم اإليها.

1. ال�لية الكّلّية الإلهّية: ال�لية واخلالفة الإلهّية التي هي اأعلى مقام 

 وباب اأب�اب الظه�ر ومفتاح مفاتيح الغيب وال�سه�د، وقد 
ّ
و�ساأن اإلهي

�سّيد عليها جذر واأ�سل ومبداأ اخللقة. تظهر هذه ال�لية يف نظام ال�ج�د 

.
)5(

يف ولية الر�س�ل والأنبياء والأئّمة املع�س�مني

اإّل اأّن هذه ال�لية  2. ال�لية التاّمة: عبارة عن فناء ر�س�م العب�ديّة، 

؛ اأي ال��س�ل اإىل مقام الفناء 
)6(

ا الرب�بّية التي تك�ن كنه العب�دّية هي اأي�سً

وعدم روؤية �سيء من النف�س.

3. ال�لية الظاهرّية والباطنّية: ال�لية الباطنّية تك�ن بتمام القرب من 

ان  احلّق. وال�لية الظاهرّية هي اإدارة احلك�مة واملجتمع. والثنان خمت�سّ

 .
)7(

ال�سالم عليهم  املع�س�مني  والأئّمة  واآله  عليه  اهلل  �سّلى  بالر�س�ل 

 من بعد الأئّمة املع�س�مني عليهم 
)8(

ال�لية الظاهرّية تخت�ّس بال�ّل الفقيه

ال�سالم. ول �سّك يف اأّن اإحراز املراتب النازلة لل�لية الباطنّية لي�س بعيًدا 

عن متناول الفقهاء التقاة وال�رعني، واملهّذبني لأنف�سهم من خالل ال�سري 

وال�سل�ك، تهذيب النف�س وقرب الفرائ�س والن�افل.

م�سباح الهداية، م�سدر �سابق،  ال�سفحتان 456 و348؛  )5( �سحيفة امام، م�سدر �سابق، اجلزء 20، 

ال�سفحات 34 اإىل 37.

اإ�سالم،  با�سدار  )م�ؤ�ّس�سة  الأن�س  وم�سباح  احلكم  ف�سو�س  �رصح  على  تعليقات  اخلميني،  )6( الإمام 

1406هـ(، ال�سفحتان 178 و179.

)7( امل�سدر نف�سه، ال�سفحات 174 اإىل 179.

)8( وليت فقيه، م�سدر �سابق، ال�سفحتان 40 و41.
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املقامات  من  التك�ينّية  ال�لية  والعتبارّية:  التك�ينّية  ال�لية   .4

املعن�ّية لالأئّمة الأطهار التي مب�جبها كاّفة ذّرات العامل خا�سعة ومطيعة 

اأو  العقل  التي يك�ن قد و�سعها  ال�لية العتبارّية فهي  اأّما  الأمر.  ل�ّل 

 .
)9(

ال�رسع، من قبيل ولية الفقيه التي تعترب من الأم�ر العتباريّة العقالئّية

 ه� من خالل ا�ستمرار ولية ر�س�ل اهلل �سّلى اهلل عليه 
ّ
واعتبارها ال�رسعي

.
)10(

ّ
واآله واجلعل الإلهي

قد  التعبري  هذا  )الطاغ�تّية(:  ال�سيطانّية  وال�لية  الإلهّية  ال�لية   .5

اأّنهم  امل�ؤمنني  يعّرف  بحيث  القراآن،  ثقافة  من  والقائد  الإمام  ا�ستلهمه 

آَمُنوا  َِّذيَن  ال َولِيُّ  {اللُّه  ال�سيطان.  امل�ؤمنني حتت رعاية  اهلل وغري  حتت ولية 

ُيْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إلى  اُغوُت  َأْولِياُؤُهُم الطَّ َِّذيَن َكَفُروا  ال ُلماِت إلى النُّوِر َو  ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ
ُلماِت ُأولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خالُِدون}. من امل�ؤّكد اأّن ال�لية الإلهّية هي  الظُّ
العالئم  واأكرث   .

ّ
اأمر عدمي ال�سيطانّية هي  وال�لية  ذاتها  ة  اخلا�سّ ال�لية 

البارزة للمجتمع امل�ؤمن الذي يك�ن حتت ال�لية الإلهّية، يف روؤية الإمام 

والقائد، عبارة عن:

املي�ل  على  والتغّلب  الت�حيد  حم�ريّة  وفق  الإميانّية  الإرادة  تق�ية  اأ. 

.
ّ
والأه�اء النف�سّية �سمن الإطار الأخالقي

ب. النزوع نح� العدالة، والإلفة، واملحّبة، والعالقات احلميمّية يف 

.
ّ
الإطار الجتماعي

ت. الرباءة من امل�رسكني وامل�ستكربين، واحلفاظ على روحّية اللتزام 

.
ّ
 واملعن�ّي يف ال�ساحة ال�سيا�سّية للنظام الإ�سالمي

ّ
الديني

ب  والتع�سّ الع�رسيّة،  ال�ثنّية  عن:  عبارة  فهي  ال�سيطانّية  العالئم  اأّما 

، والأه�اء النف�سّية، وطلب الدنيا والأنانّية. ومن وجهة 
ّ
 والقبلي

ّ
اجلاهلي

)9( امل�سدر نف�سه، ال�سفحات 40 اإىل 44.

)10( �سحيفة امام، م�سدر �سابق، اجلزء 10، ال�سفحتان 307 و308.
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الأنظمة  اأو  الإ�سالمّية  البالد  اإّن  العظيمَتني،  ال�سخ�سّيَتني  هاتني  نظر 

ولية  حتت  هي  والأجانب  امل�ستكربين  �سلطة  حتت  تقع  التي  الأخرى 

.
)11(

ال�سيطان

وال�رسورّي ذكره ه� اأّنه يف ا�سطالح اأهل املعرفة، ال�لية هي مبعنى 

قيام العبد باحلّق لأّنه يفنى فيه، وذلك يح�سل من خالل حمّبة احلّق له اإىل 

. اأي عن طريق حمّبة احلّق، يفنى 
)12(

اأن ي��سله اإىل مقام القرب والتمكني

العبد يف اهلل وبه يبقى. امل�ساألة الأخرى اأّن ال�لية الكّلّية الإلهّية، وال�لية 

بالتنا�سب مع  اآثاره،  تناولها الإمام يف  التي قد  الباطنّية،  التاّمة، وال�لية 

متّت  واحدة  حقيقة  الأ�سل  يف  هي  املطروحة،  وامل��س�عات  املباحث 

ت�سميتها باألفاظ متعّددة. وولية املع�س�مني عليهم ال�سالم التك�ينّية هي 

ا من اآثار وليتهم التاّمة اأو املطلقة. ومّما ل �سّك فيه اأّن اأدنى مراتب  اأي�سً

ال�لية  اإىل اهلل وفناوؤه يف احلّق، واأعلى مراتب  ال�سالك  ال�لية ه� �سري 

اهلل  �سّلى  للر�س�ل  ال�ج�ديّة  واملرتبة  املقام  ه�   
ّ
الإلهي الفي�س  هي  التي 

اأ�رسار  اإليها يف  ي�سار  التي  ال�سالم،  عليهم  املع�س�مني  والأئّمة  واآله  عليه 

ال�لية.

اأ�رصار الولية وحقيقتها  

َحِنيًفا  يِن  لِلدِّ َوْجَهَك  {َفَأِقْم  الكرمية  الآية  اإىل  ا�ستناًدا  اخلميني،  الإمام  يعترب 

ل  النَّاِس  َأْكَثَر  َولِكنَّ  الَْقيُِّم  يُن  الدِّ ذلَِك  اللِّه  ْلِق  ِلَ َتْبِديَل  ل  َعَلْيها  النَّاَس  َفَطَر  َِّتي  ال اللِّه  ِفْطَرَة 
ا  ، واأي�سً

)14(
التي وردت يف تف�سريها ، واإىل بع�س الأحاديث 

يَْعَلُموَن})1))

 352 ال�سفحات   ،12 اجلزء  291؛  ال�سفحة   ،9 اجلزء  �سابق،  م�سدر  امام،  �سحيفة  )11( راجع، 

اآثار  ن�رس  )م�ؤ�ّس�سة  حديثاًا(  )الأربعون  حديث  جهل  �رصح  اخلميني،  الإمام  و357؛  و355 

بتاريخ  اخلامنئي،  لالإمام  كالم  و307؛   306 ال�سفحتان  1375هـ.�س.(،  اخلميني،  الإمام 

1372/3/19هـ.�س.

)12( �سب�سرتي، �رصح كل�سن راز، ال�سفحة 235.

)13( �س�رة الروم، الآية 30.

)14( راجع، ال�سّيد ها�سم البحراين، تف�سري الربهان )قم: م�ؤ�ّس�سة البعثة، 1415هـ(، اجلزء 2، ال�سفحة 
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اأّن حقيقة   ،
)15(

اآبادي ال�ساه  اهلل  اآية  العرفان  اأ�ستاذه يف  وحتليل  روؤية  اإىل 

ال�لية  حقيقة  لأّن  الت�حيد.  �سعبة  ال�لية  ويق�ل:  فطرّي،  اأمر  ال�لية 

في�س مطلق، والفي�س املطلق ه� ظّل ال�حدة املطلقة، والفطرة بالذات 

، ولأّن الفطرة تريد الفناء يف الكمال املطلق 
ّ
مت�ّجهة اإىل الكمال الأ�سلي

واحل�س�ل على الكمال الذي ه� حقيقة ال�لية، هي الفناء يف الكمال 

�رسح  يف  كذلك   .
)16(

الفطرّية الأم�ر  من  ا  اأي�سً ال�لية  فحقيقة  املطلق، 

القيامة، يعّرف حقيقة ال�رساط  اأحاديث ال�رساط امل�ستقيم وح�ساب ي�م 

ماواِت  مانََة َعَلى السَّ َّا َعَرْضَنا اْلَ . ويف ذيل الآية {إِن
)17(

بال�س�رة الباطنّية لل�لية

 ،
َُّه كاَن َظُلوًما َجُهوًل})1)) ْرِض َواْلِباِل َفَأَبنْيَ َأْن يَْحِمْلَنها َوَأْشَفْقَن ِمْنها َوَحَمَلَها النسان إِن َواْلَ

ه�  العرفان  اأهل  م�رسب  يف  الإلهّية  الأمانة  من  املراد  اإّن  الإمام  يق�ل 

»ال�لية املطلقة«، بحيث اإّن اأّي م�ج�د غري الإن�سان ل يليق بها. ويق�ل 

يف �رسحه مل�ساديق ال�لية املطلقة: »ولية اأهل بيت الع�سمة والطهارة، 

. ويف 
)19(

حمّبة اأهل بيت الر�سالة وعرفان مقامهم املقّد�س ه� اأمانة احلّق«

بحث عرفايّن م�جز وعميق ولطيف ح�ل حقيقة ال�لية ومدى ارتباط 

واّت�سال الت�حيد والنبّ�ة وال�لية، يق�ل الإمام:

اإّن حقيقة اخلالفة وال�لية ه� ظه�ر الأل�هّية، وهي اأ�سل ال�ج�د وكماله. واأّي م�ج�د 

يتمّتع بحّظ من ال�ج�د له حّظ من حقيقة الأل�هّية وظه�رها التي هي حقيقة اخلالفة 

وال�لية واللطيفة الإلهّية، من جميع الكائنات من ع�امل الغيب واإىل منتهى عامل ال�سهادة 

قد ثبتت على نا�سية اجلميع. وتلك اللطيفة الإلهّية هي حقيقة ال�ج�د املنب�سط والنف�س 

الرحمايّن واحلّق املخل�ق به الذي ه� بعينه باطن اخلالفة اخلامتة وال�لية العل�ّية املطلقة. 

بال�لية  ال�سهادة  اإّن  اآبادي دام ظّله يق�ل:  ال�ساه  العارف  ال�سيخ  ومن هذه اجلهة كان 

ا يف  منط�ية يف ال�سهادة بالر�سالة، لأّن ال�لية هي باطن الر�سالة. ويق�ل الكاتب اإّنه اأي�سً

ا تنط�ي تلك  ال�سهادة بالأل�هّية تنط�ي ال�سهادَتني جمتمعًة، ويف ال�سهادة بالر�سالة اأي�سً

.263

 �ساه اآبادي، ر�سحات البحار، ال�سفحات 14 و39 و41.
ّ
)15( حمّمد علي

)16( الإمام اخلميني، �رصح حديث جنود عقل وجهل )عروج، 1377هـ.�س.(، ال�سفحة 100.

)17( �رصح جهل حديث، م�سدر �سابق، ال�سفحة 360.

)18( �س�رة الأحزاب، الآية 72.

)19( �رصح جهل حديث، م�سدر �سابق، ال�سفحتان 480 و635.
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.
)20(

ال�سهادَتني، كذلك يف ال�سهادة بال�لية تنط�ي تلك ال�سهادَتني الأخرَتني

احلقيقة املحّمديّة والولية العلويّة

اأ�رسار وحقيقة ال�لية يف نظام ال�ج�د ينبغي  اإىل ما مّر، فاإّن  باللتفات 

 
ّ
علي والإمام  واآله  عليه  اهلل  �سّلى  الر�س�ل  وج�د  حقيقة  يف  تبحث  اأن 

والقدر  ال�ساأن  وعظيم  القّيم  الكتاب  كتابة  وراء  والدافع  ال�سالم.  عليه 

ال�ستار  اإزاحة  ه�  والب�سري،  العميق  اخلميني  الإمام  بقلم  الهداية  م�سباح 

عن هذا ال�رّس الذي به يختم ال�ج�د وك�سف احلقيقة املحّمديّة وال�لية 

العل�يّة. والبع�س من م�سامينه وتعابريه العالية متّت م�ساهدتها يف �سن�ات 

ُبّينت هنا باخت�سار.  التي  اأو بيانات الإمام الأخرى  لحقة يف م�ؤّلفات 

ومن خالل التحليل العميق لأحاديث خلقة الر�س�ل �سّلى اهلل عليه واآله 

 واأف�سلّيته على اآدم والأنبياء 
)21(

 يف نظام ال�ج�د
ّ
بعن�انه اأّول جتّلي اإلهي

، واأّن روح ر�س�ل اهلل �سّلى اهلل عليه واآله والأئّمة 
)22(

وكاّفة امل�ج�دات

، يكتب قائال: »الر�س�ل �سّلى اهلل عليه 
)23(

املع�س�مني هم اأّول خلق اهلل

واآله والأئّمة عليه ال�سالم هم وا�سطة بني احلّق واخللق ووا�سطة الرحمة 

الرحمة  اإّن  بل  ال�ج�د،  اأ�سل  تفي�س  الرحمانّية  والرحمة  الرحمانّية 

 
ّ
. وفيما يتعّلق بر�سالة ونبّ�ة النبي

)24(
الرحمانّية هي بذاتها مقام وليتهم«

يق�ل:

متام دائرة ال�ج�د من ع�امل الغيب وال�سه�د تك�يًنا وت�رسيًعا وج�ًدا وهدايًة هي فتات 

مائدة نعمة ذلك ال�سّيد، وذلك العظيم ه� وا�سطة في�س احلّق والرابطة بني احلّق واخللق 

واإن مل يكن مقام روحانّيته ووليته املطلقة، مل يكن اأحد من امل�ج�دات لئًقا لال�ستفادة 

ال�سفحة  1375هـ.�س.(،  اخلميني،  الإمام  اآثار  ن�رس  )م�ؤ�ّس�سة  ال�سالة  اآداب  اخلميني،  )20( الإمام 

.139

)21( حمّمد باقر املجل�سي، بحار الأنوار )بريوت: م�ؤ�ّس�سة ال�فاء(، اجلزء 15، ال�سفحة 24.

)22( امل�سدر نف�سه، اجلزء 15، ال�سفحة 402.

)23( ال�سيخ الكليني، اأ�سول الكايف، اجلزء 1، ال�سفحة 441.

)24( م�سباح الهداية، م�سدر �سابق، ال�سفحة 180.
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.
)25(

من مقام غيب الأحديّة ومل يعرب في�س احلّق اإىل م�ج�د من امل�ج�دات

من هنا، يعترب الإمام ال�ج�د ظّل حقيقة ال�لية، وذلك الذي قد جتّلى 

يف العامل ي�سّميه احلقيقة املحّمدّية وال�لية العل�يّة، اللتان يف عامل الأمر 

والغيب مّتحدتان مًعا، ويف عامل اخللق قد ظهرتا يف ك�س�ة النبّ�ة واأخرى 

مبظهر الإمامة. ويعترب اأّن للر�س�ل مقام ال�لية الكّلّية العظمى وه� وّل 

وول  الكّلّية  املطلقة  اخلالفة  باطن   
ّ
علي والإمام  بالأ�سالة،  املطلق  اهلل 

جهة  ومن  احلّق،  اإرادة  يف  فانية  اإرادتهما  اإّن  بحيث  بالتََّبع.  املطلق  اهلل 

 .
)26(

اأخرى اإرادتهما ظّل اإرادة احلّق، والعامل بكاّفة اأجزائه حتت ت�رّسفهم

 عليه ال�سالم حينما اأ�سار 
ّ
والإمام، من خالل اإ�سارته اإىل ق�ل الإمام علي

، يتاأ�ّسف اإىل ا�ستمرار  
)27(

ا« اإىل �سدره املبارك وقال: »اإّن ههنا لعلًما جمًّ

وبقاء ج�انب واأبعاد من ال�لية جمه�لًة وخمفّيًة، واأ�رساًرا غري مك�س�ف 

عنها، ويق�ل:

ا يك�ن�ا حملًة لذلك العلم، وبال  اأ�سخا�سً تلك العل�م التي كانت يف �سدره ومل يجد 

�سّك ذلك العلم الذي مل يجد له حملة، ذلك علم اأ�رسار ال�لية، اأ�رسار الت�حيد، وينبغي 

لكاّفة العرفاء اأن يتاأ�ّسف�ا على اأّنه مل يف�سح لهم املجال ليف�سح�ا عن تلك الأ�رسار التي 

.
)28(

لبّد اأن يك�سف عنها

معيار تقييم الأعمال وقبولها

الكّلّية  العتقادّية  الأ�س�ل  من  ال�سالم  عليهم  املع�س�مني  ولية  اإّن 

لتحّقق   
ّ
اأ�سلي و�رسط  الدينّية،  العتقادات  �رسورّيات  ومن  والأ�سا�سّية، 

، ُتقا�س كاّفة 
ّ
الإميان و�سّحة اأعمال امل�ؤمنني. ويف ميزان احل�ساب الإلهي

)25( اآداب ال�سالة، م�سدر �سابق، ال�سفحة 137.

)26( راجع، الإمام اخلميني، م�سباح الهداية، ترجمة اأحمد الفهري، ال�سفحات 18 و124 و212 

جهل  �رصح  16؛  ال�سفحة  ال�سالة،  �رصّ  اخلميني،  الإمام  و196؛  و189  و179  و63  و150 

حديث، م�سدر �سابق، ال�سفحة 550؛ �سحيفة امام، م�سدر �سابق، اجلزء 20، ال�سفحة 232.

 بن اأبي طالب، نهج البالغة، احلكمة 147.
ّ
)27( الإمام علي

)28( �سحيفة امام، م�سدر �سابق، اجلزء 18، ال�سفحة 153.
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�س من خالل  الأعمال من خالل ميزان ولية الأئّمة عليهم ال�سالم، ومُتحَّ

معيار ال�لية. يق�ل الإمام الباقر عليه ال�سالم:

يعرف  ماله وحّج جميع دهره ومل  نهاره وت�سّدق بجميع  ليله و�سام  قام  اأّن رجاًل  ل� 

ولية وّل اهلل في�اليه ويك�ن جميع اأعماله بدللته، ما كان له على اهلل حّق يف ث�ابه ول 

.
)29(

كان من اأهل الإميان

اإىل  حديثاًا،  الأربعون  كتاب  من  اأمكنة  عّدة  يف  اخلميني،  الإمام  ي�سري 

بال�لية،  والإميان  العتقاد  من  اخلالية  القل�ب  اأّن  من  املطلب،  هذا 

والأعمال التي تنجز من دون مطابقتها لل�رسيعة وال�لية، لن تنفع ابًدا يف 

القيامة. لأّنه، طبًقا للحديث، فالعتقاد بال�لية الكّلّية للر�س�ل والأئّمة 

املع�س�مني عليهم ال�سالم ه� نف�سه ال�رساط امل�ستقيم، ويف القيامة الإمام 

 عليه ال�سالم ه� ال�رساط، وال�سيعة الذين مت�ّسك�ا يف اأعمالهم ب�ليته 
ّ
علي

.
)30(

يعربون ب�سالمة واأمن

ولية الفقيه 

ال�لية واحلاكمّية يف الثقافة القراآنّية، والتعاليم الدينّية، وفكر واآثار الإمام 

 متعّلقة ذاًتا باهلل تعاىل، وتتجّلى يف حقيقة 
ّ
والقائد، بتمام نطاقها املفه�مي

ال�سالم.  عليهم  املع�س�مني  والأئّمة  واآله  عليه  اهلل  �سّلى  الر�س�ل  وج�د 

تظهر يف حك�مة  اخللق  لعامل  الظاهرّية  والن�ساأة  امللك  عامل  فال�لية يف 

وحاكمّية الأنبياء، والر�س�ل �سّلى اهلل عليه واآله والأئّمة عليهم ال�سالم. 

ويف ع�رس غيبة املع�س�م، مي�سك ال�ّل الفقيه بدّفة هداية وقيادة املجتمع 

من  �سعبة  احلك�مة،  مبعنى  ال�لية  اأّن  الإمام  يعتقد  هنا،  من   .
ّ
الإ�سالمي

كاّفة  جُتعل  بحيث  واآله،  عليه  اهلل  �سّلى  الأكرم  للر�س�ل  املطلقة  ال�لية 

)29( اأ�سول الكايف، م�سدر �سابق، اجلزء 2، ال�سفحة 19.

)30( �رصح جهل حديث، م�سدر �سابق، ال�سفحات 360 و441 و532؛ �سحيفة امام، م�سدر �سابق، 

اجلزء 20، ال�سفحة 115.
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�سالحّياتها بعهدة ال�ّل الفقيه، ف�لية الفقيه هي ا�ستمرار ل�لية ر�س�ل 

 
ّ
اهلل �سّلى اهلل عليه واآله، ووليته اإلهّية و�رسعّية، وم�رسوعّية النظام الإ�سالمي

رهني حلاكمّية ولية الفقيه، واأوامره وعزله وتن�سيبه لالأفراد يجب على 

.
)31(

 اّتباعها واللتزام بها
ّ
اأتباعه وم�سلمي املجتمع الإ�سالمي

بع�س  يعترب  الأوىل:  نقطَتني.  عن  الإجابة  من  البحث  هذا  يف  بد  ل 

الأ�سخا�س اأّن ال�سالحّيات احلك�مّية لر�س�ل اهلل �سّلى اهلل عليه واآله اأبعد 

 عليه ال�سالم، اأو اأّن ال�سالحّيات 
ّ
من ال�سالحّيات احلك�مّية لالإمام علي

تف�ق  ال�سالم  عليهم  الأئّمة  و�سائر  ال�سالم  عليه   
ّ
علي لالإمام  احلك�مّية 

�سالحّيات ال�ّل الفقيه. وج�اب الإمام ه� اأّن الف�سائل املعن�يّة ل تزيد 

كانت  التي  وال�لية  ال�سالحّيات  فنف�س  احلك�مّية.  ال�سالحّيات  من 

حيث  من  ال�سالم،  عليهم  والأئّمة  واآله  عليه  اهلل  �سّلى  الأكرم  للر�س�ل 

تهيئة وتعبئة اجلي�س، وتعيني ال�لة واملحافظني، وجباية ال�رسائب، وتنفيذ 

احلدود الإلهّية، هي نف�سها ثابتة حلك�مة الفقهاء. ولي�س من املعق�ل اأن 

يك�ن هناك فرق بني ال�سالحّيات التي ُذكرت بحّق الر�س�ل الأكرم �سّلى 

.
)32(

اهلل عليه واآله والإمام املع�س�م عليه ال�سالم اأو الفقيه

املعن�ّي  املقام  نف�سه  ه�  الفقيه  ولية  مقام  البع�س  يجعل  والثانية: 

 للر�س�ل �سّلى اهلل عليه واآله والأئّمة املع�س�مني عليهم ال�سالم. 
ّ
والتك�يني

ويجيب الإمام على هذه ال�سبهة باأّن ال�لية الكّلّية الإلهّية واملقام املعن�ّي 

للمع�س�مني ل تقع باأّي وجه يف عر�س ال�لية مبعنى احلك�مة. فبالن�سبة 

للمع�س�مني، متّثل املقام املعن�ّي واخلالفة الكّلّية الإلهّية والتك�ينّية التي 

مب�جبها كاّفة ذّرات العامل خا�سع لها. وهذه الق�سّية منف�سلة عن وظيفتهم 

احلك�مّية. كما اأّن ال�سّيدة الزهراء عليها ال�سالم كان لها مثل هذا املقام 

)31( �سحيفة امام، م�سدر �سابق، اجلزء 6، ال�سفحة 68؛ اجلزء 10، ال�سفحات 221 و308 و348؛ 

اجلزء 20، ال�سفحة 452.

)32( وليت فقيه، م�سدر �سابق، ال�سفحتان 40 و41.
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مع اأّنها عليها ال�سالم مل تكن خليفًة ول قا�سًيا ول حاكًما اإ�سالميًّا. وه� 

يعتقد اأّن الآيات والروايات ال�اردة التي تخت�ّس باملع�س�مني ل ي�ساركهم 

الكربى ه�  الغيبة  الأم�ر يف  الكبار. وت�ّل  الإ�سالم  فيها فقهاء وعلماء 

.
)33(

ة باملع�س�مني غري ال�لية الكربى املخت�سّ

 لأفكار علماء اأهل ال�سّنة يف 
ّ
والإمام، من خالل نقد قراآيّن وعقالئي

الذين  اأول الأمر، يق�ل: »اأول�ا الأمر  اّتباعهم لأّي حاكم حتت عن�ان 

ورد ذكرهم يف القراآن من ال�ا�سح اأّنه ال�سخ�س الذي يلي ويتبع ر�س�ل 

.
)34(

اهلل«

»من  يق�ل:  الإ�سالمّية  املجتمعات  يف  النحرافات  اإىل  وبالإ�سارة 

احلّق]،[  يد �ساحب  اإىل  احلك�مة  يعني و�س�ل  ال�لية]؛[  اإقامة  خالل 

.
)35(

حتّل كاّفة هذه امل�سائل، وتزول كاّفة النحرافات«

اللتفات  مع  الفقيه،  ولية  ينكرون  الذين  الأ�سخا�س  اأّن  يعترب  وه� 

وعمد،  علم  عن   ،
ّ
الديني ومفه�مها  العتقاديّة  الفقيه  ولية  ل�ازم  اإىل 

. ويعترب ال�سّيد القائد اأّن 
)36(

وينه�س�ن عمليًّا مبخالفتها هم يف حكم املرتّد

ولية الفقيه هي ال�سامن لتنفيذ اأحكام الإ�سالم، ويرى اأّن خمالفي ال�لية 

.
)37(

هم اأنف�سهم خمالفني ل�لية الفقيه

2. عالئم املجتمع املوال

ما  كّل  اأّن  مبعنى  هي  والقائد  الإمام  فكر  يف  ال�لية  ومركزيّة  حم�رّية 

املجتمع  يف  والنا�س  ل�س�ؤونه،  واملت�لّني  الربامج،  من  بالنظام  يتعّلق 

ين�سجم  واأن  املع�س�مني.  �سرية  اأو  واأوامر  اإ�رساف  حتت  هم   ،
ّ
الإ�سالمي

)33( امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 42 و43؛ �سحيفة امام، م�سدر �سابق، اجلزء 19، ال�سفحة 403.

)34( �سحيفة امام، م�سدر �سابق، اجلزء 20، ال�سفحة 120.

)35( امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 114.

)36( امل�سدر نف�سه، اجلزء 10، ال�سفحة 223.

)37( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 78/1/26هـ.�س.؛ وكالم له بتاريخ 1380/3/14هـ.�س.
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و�سع ال�سيا�سات مع اأهدافهم عليهم ال�سالم. واأن يجعل�ا كاّفة اأن�سطتهم 

على اأ�سا�س الدين، اأي الر�س�ل واملع�س�مني عليهم ال�سالم.

ولطيف  دقيق  وتف�سري  حتليل  خالل  من  وب�سّدة،  الإمام،  وينتقد 

والفارغ  الكاذب  الّدعاَء  بال�لية،  بالتم�ّسك  الأعمال  قب�ل  مل�ساألة 

ويبنّي  ال�لية،  اأتباع  من  اأنف�سهم  يعتربون  الذين  الأ�سخا�س  لبع�س 

. ويق�ل ال�سّيد القائد، 
)38(

ّ
املعايري ال�سحيحة لقيمة الت�ّل وُبعدها الديني

احلك�ماتّية  ال�سالم  عليه   
ّ
علي الإمام  ب�سرية  القتداء  من �رسورة  انطالًقا 

�سبًها وقرًبا من ذلك  اأكرث  اأنف�سنا  لنجعل  ن�سعى  اأن  والخالقّية: »ينبغي 

النم�ذج  ذلك  عن  نبتعد  بحيث  حتّركنا  يك�ن  واأن  الكامل،  النم�ذج 

. والآن، �سن�سري اإىل عّدة مناذج هي من 
)39(

الكامل فهذا انحراف وخطاأ«

اأبرز عالئم الت�ّل:

البُعد الأخالقّي

للمع�س�مني  الأخالقّية  ال�سرية  باّتخاذ  الدينّية،  الثقافة  انت�سار  اأّن  يعتقد 

مثاًل ومن�ذًجا، هي من اأبرز عالئم الت�ّل يف املجتمع، وذلك من خالل 

تك�ين  اإىل  وال�سعي  والأخالقّية،  الجتماعّية  والقبائح  الرذائل  اجتناب 

جمتمع معافى وتاأ�سيل ال�سنن والقيم الدينّية.

اإّن اّتباع ولية املع�س�مني �سمن نطاق الأخالق الفرديّة والجتماعّية 

للتعاليم  املطابقة  ال�رسعّية  الريا�سات  خالل  من  ي�اجه،  الفرد  اأّن  يعني 

الإلهّية واأوؤلياء الدين، مي�له ورغباته النف�سّية، ويخّل�س نف�سه، من خالل 

التحّرر وعدم التعّلق باملاّديّات، من �سجن الطبيعة املظلم. وي�سعى لتجّنب 

والتحّلي  الرذائل  واإزالة  نف�سه  بتهذيب  ويهتّم  الآخرين  عي�ب  تفّح�س 

)38( �رصح جهل حديث، م�سدر �سابق، احلديث 33.

)39( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 70/3/30هـ.�س.
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م�ارد  عن  والبتعاد  الإلهّية  املحّرمات  جتّنب  خالل  ومن  بالف�سائل. 

ال�سبهة، يحرز املراتب العالية من التق�ى وال�رع. ونتيجة هذا، بناًء على 

تًقى   
ّ
الإ�سالمي املجتمع  اأفراد  اأكرث  اأّن  ال�سالم،  عليهم  املع�س�مني  ق�ل 

الإلهّية  الإرادة  اختاروا  قد  لأّنهم  ال�لية،  اإىل  النا�س  اأقرب  هم  وورًعا 

على الرغبات النف�سّية، وقد طابق�ا وظائفهم الأخالقّية وفق مباين تعاليم 

.
)40(

ال�لية

البُعد ال�سيا�سّي-الجتماعّي

 لالإمام اخلميني )ره(، يتحّمل املجتمع امل�ال 
ّ
 الإلهي

ّ
يف الفكر ال�سيا�سي

املع�س�مني  والأئّمة  ال�سالم  عليه  طالب  اأبي  بن   
ّ
علي ل�لية   

ّ
احلقيقي

، وبغية 
ّ
 ومن انتمائه ال�طني

ّ
عليهم ال�سالم، انطالًقا من التكليف ال�رسعي

كاّفة  الإ�سالمّية،  القيم  واإحياء   
ّ
الإ�سالمي للنظام  العالية  الأهداف  اإحراز 

ميار�سها  التي  والقت�سادّية  وال�سيا�سّية  النف�سّية  وال�سغ�طات  ال�سعاب 

العدّو، وه� م�ستعّد للت�سحّية واإيثار الروح واملال التزاًما بامليثاق والعهد 

ال�سيا�سّية- ال�ساحات  الت�اجد يف  وي�سعى، من خالل  الإ�سالم.  بحفظ 

الجتماعّية، والتعّرف على الأو�ساع ال�سيا�سّية للعامل واملنطقة، وبحفظ 

وجه  يف  وال�سم�د  اخلّدام،  امل�س�ؤولني  وم�ساندة  والحّتاد،  ال�حدة 

ال�سيادة  نظام  ومتانة  القتدار  �سمّ�  لأجل   ،
ّ
العاملي ال�ستكبار  م�ؤامرات 

 من 
ّ
. يعّرف ال�سّيد القائد عالمة ت�ّل املجتمع الديني

)41(
ال�سعبّية الدينّية

ومّت�سلة  البع�س  ببع�سها  مّت�سلة  عنا�رسه  كاّفة  »اإّن  ال�سيا�سّية:  ال�جهة 

هم  الداخل  �سعيد  وعلى  ال�ّل،  اأي   
ّ
الإ�سالمي املجتمع  ومركز  مبح�ر 

)40( �رصح جهل حديث، م�سدر �سابق، ال�سفحات 475 و575 و576 و577؛ �سحيفة امام، م�سدر 

�سابق، اجلزء 20، ال�سفحة 227؛ كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 1372/3/19هـ.�س.

)41( �سحيفة امام، م�سدر �سابق، اجلزء 18، ال�سفحات 159 و191 و192؛ اجلزء 19، ال�سفحتان 

66 و67.
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.
)42(

مّتحدون ومتعا�سدون«

البُعد الإدارّي

بعد انت�سار الث�رة الإ�سالمّية املهيب واإىل ي�منا هذا، ي�ؤّكد الإمام والقائد 

دوًما على تطبيق ال�سرية الإدارّية العل�يّة. ويعترب الإمام اأّن م�ساألة التم�ّسك 

بال�لية يف الأطر التنفيذّية والإداريّة هي من م�سائل احلكمة العملّية التي 

هم  امل�الني  املدراء  اأّن  ويعترب  والكالم.  اللفظ  اأبًدا من خالل  تتحّقق  ل 

الذين تك�ن حركتهم ال�سيا�سّية وتخطيطهم وو�سعهم الق�انني واأم�رهم 

التنفيذيّة على اأ�سا�س ترويج وحتقيق العدالة داخل املجتمع. ويعترب اأّن قيمة 

الغدير هي جلهة اإقامة العدل. ويعتقد اأّن التم�ّسك بال�لية ه� اأّنه يف حال 

براجمها  ُتعمل  اأن  وق�ّتها،  ا�ستطاعاتها  مبقدار  ينبغي،  احلك�مة  ت�سّكلت 

 عليه ال�سالم، واأن جتعل خدمة 
ّ
لناحية العدالة التي قد ر�سمها الإمام علي

املحرومني يف املجتمع على راأ�س �سيا�ساتها التنفيذيّة:

 عليه ال�سالم يحرتق قلبه لأجل 
ّ
احلك�مة واقًعا ينبغي لها بكاّفة اإمكانّياتها، كما كان علي

كاأب يف حال  املحرومني،  لأجل  تتحّرق  اأن  اإمكانّياتها  بكّل  ا  اأي�سً عليها  املحرومني، 

بقي اأطفاله جياع، كيف ي�سعى بقلب مغم�م من اأجل اإ�سباعهم، واحلك�مة التابعة لأمري 

.
)43(

امل�ؤمنني عليها اأن تك�ن كذلك

ت�ّل  عالمات  اأبرز  من  الإمام  يعتربها  التي  الأخرى  املهّمة  وامل�ساألة 

والرتف،  ال�سكلّية  الأم�ر  من  الحرتاز  هي   
ّ
الإ�سالمي النظام  مدراء 

اأوامر  اأّن  يعترب  وه�  امل�سلمني.  مال  بيت  من  �سحيح  ب�سكل  والإنفاق 

ولة  من  والآخرين  الأ�سرت  مالك  اإىل  ال�سالم  عليه   
ّ
علي الإمام  وتعاليم 

التاريخ  مدراء  لكّل  واإدارّي   
ّ
حك�مي بالغ  ه�  العل�يّة  احلك�مة 

وامل�ستقبل، وي��سي امل�س�ؤولني اأن ياأخذوا بعني العتبار الأهداف العاّمة 

)42( حديث وليت، م�سدر �سابق، اجلزء 3، ال�سفحة 74.

)43( �سحيفة امام، م�سدر �سابق، اجلزء 18، ال�سفحات 152 و159.
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، وذلك يف جمالت حتديد و�رسف ميزانّيات بيت املال، 
ّ
للنظام الإ�سالمي

من  وال�ستفادة  الإداريّة،  الأجهزة  وت�سكيل  الب�رسيّة،  الطاقات  وجذب 

اإمكانات وطاقات احلك�مة والأم�ال العاّمة. واأن ت�ّظف كاّفة اإمكانات 

 .
)44(

بيت املال جلهة معاجلة امل�ساكل الجتماعّية ولي�س املنفعة ال�سخ�سّية

ويعترب ال�سّيد القائد النظام الإدراّي امل�ال ه� الذي يطابق اأهدافه وبراجمه 

وفًقا لأهداف الغدير.

ويعترب من دلئل عظمة الغدير اهتمام الإ�سالم باإدارة املجتمع، ويعتقد 

 ينبغي اأن يحّقق اإ�سعاًعا من 
ّ
اأّن ال�سخ�س الذي يتعّهد املجتمع الإ�سالمي

الإ�سالمّية  القيم  ورعاية  الإ�سالمّية  العدالة  يجعل  واأن  الإلهّية  ال�لية 

اأ�سا�س الربامج. وه� يعترب تطهري الأجهزة احلك�مّية، وتبل�ر الأخالق، 

للمهام،  الدقيق  والتنفيذ  امل�س�ؤولني،  حميط  يف  الدينّية  والقيم  والعدالة 

ال�سحيح للم�ساعدين وال�ست�سارّيني، ورعاية بيت املال، ه�  والختيار 

 عليه ال�سالم ه� 
ّ
املعنى ال�سحيح للتم�ّسك بال�لية. ويعترب اأّن الإمام علي

. ويق�ل يف هذا املجال:
)45(

النم�ذج الأكمل لالإدارة والقيادة

يجب اأن نعمل لكي يك�ن نظامنا وبلدنا وجمتمعنا عل�ّي، ول يكفي ا�سم الإ�سالم وا�سم 

ال�لية، وفيما يتعّلق بالأ�سخا�س الذين هم م�س�ؤول� الأجهزة الع�سكرّية اأو يف امل�ؤ�ّس�سات 

والأجهزة املختلفة، كالمهم وع�سدهم ونهجهم ينبغي اأن يك�ن كالم وع�سد واأ�سل�ب 

.
)46(

�سرية اأمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم

، يف فكر الإمام، من خالل 
ّ
وتتبل�ر حقيقة ال�لية يف النظام الإ�سالمي

ال�سعي يف ال�قت ذاته يف كاّفة املجالت ال�سيا�سّية، والإداريّة، والأخالقّية، 

والجتماعّية. وه� يق�ل، فيما يتعّلق بالأخالق، واملعن�يّات، وال�حدة، 

)44( امل�سدر نف�سه، اجلزء 19، ال�سفحتان 374 و375.

79/2/24هـ.�س.؛  بتاريخ  له  وكالم  69/4/20هـ.�س.؛  بتاريخ  اخلامنئي،  لالإمام  )45( كالم 

له  وكالم  73/3/30هـ.�س.؛  بتاريخ  له  وكالم  83/11/10هـ.�س.؛  بتاريخ  له  وكالم 

85/10/18هـ.�س.

)46( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 69/11/10هـ.�س.
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واجلهاد، وارتباط النا�س بامل�س�ؤولني والقيادة، واخلدمة ال�سادقة للعاملني 

واملدراء يف املرحلة احل�ّسا�سة للدفاع املقّد�س:

اأن يك�ن ه�ؤلء على هذا احلال، حينها �سينك�سف �ستار من مقام ال�لية يف هذا البلد. 

ا�سع�ا وفًقا لهذا، باأن ت�سعى كاّفة اجلمعّيات والأع�ساء وامل�ؤ�ّس�سات الإ�سالمّية من اأجل 

.
)47(

 عليه ال�سالم
ّ
اأن حتافظ على اللتزام مببادئ وعقيدة علي

3. اآفّات النف�سال عن الولية

اإّن البناء الثابت لل�لية مهّدد دوًما باأن ت�سيبه الآّفات. ويجدر بامل�ؤمنني 

وامل�الني اأن يحر�س�ا هذا الكنز والنعمة الإلهّية الكربى من خالل مراقبة 

اأعمالهم و�سل�كهم.

الأخالقّية،  الإمام  اأحاديث  �رسح  من  وبال�ستفادة  الف�سل،  هذا  يف 

�سن�سري اإىل اأهّم واأبرز الآّفات املهّددة لل�لية.

الآفّات الأخالقيّة

عّرف علماء الأخالق، ا�ستناًد اإىل كالم املع�س�مني عليهم ال�سالم، الكثري 

هذه  بني  من  ولكن  الإن�سانّية،  واحلقيقة  اله�ّية  تهّدد  التي  الرذائل  من 

والتي  ال�لية  دائرة  تهّدد  التي  والآّفات  الأمرا�س  بع�س  ي�جد  الرذائل 

منها احل�سد. وهذه الرذيلة ك�سعلة م�ستعرة حترق فروع �سجرة الإميان، 

يعرت�س  احل�س�د  فاإّن   ،
ّ
عقلي وبتحليل  املعن�ّية.  الف�سائل  بناء  وت�ستاأ�سل 

على امل�سيئة والإرادة الإلهّية يف تفاوت القدرات وال�ستعدادات. ومن 

الإلهّية،  الإرادة  على  غا�سب  ه�  فرد  هكذا  فاإّن  النف�س،  علم  روؤية 

وبالنتيجة، ينقطع ارتباطه باهلل وباملع�س�مني عليهم ال�سالم، ويخرج من 

غيبة  ب�فرة هي  ولالأ�سف،  تنت�رس،  التي  الأخرى  والآّفة  نطاق وليتهم. 

امل�ؤمنني والإ�ساءة اليهم، والتي مّت النهي عنها ب�سّدة يف الثقافة والتعاليم 

)47( �سحيفة امام، م�سدر �سابق، اجلزء 18، ال�سفحة 159.
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حرمة  يهتك  امل�ستغيب  لأّن  الكبرية،  الذن�ب  من  واعُتربت  الدينّية، 

امل�ؤمنني الذين لديهم قدر ومنزلة عند اهلل تبارك وتعاىل، و�سخ�س كهذا 

حتت  نف�سه  ويجعل  الإلهّية،  ال�لية  عن  ويخرج  للزوال،  اإميانه  يعّر�س 

ولية ورعاية و�ساللة ال�سيطان.

الآفّات العباديّة

ال�سالة هي ع�سارة اأعمال العباد وعباداتهم، ومعراج امل�ؤمن، وقّرة عني 

ر�س�ل اهلل �سّلى اهلل عليه واآله، وو�سيلة رحمة احلّق. والأ�سخا�س الذين 

اأّول ال�قت،  اإقامتها يف  يت�ساهل�ن ول يراع�ن حدود ال�سالة، وف�سيلة 

وح�س�ر القلب، و�سائر الآداب، هم خارج�ن عن دين ر�س�ل اهلل ول 

ت�سملهم �سفاعة املع�س�مني.

الآفّات ال�سيا�سيّة-الجتماعيّة

ال�سالم،  عليه   
ّ
علي لالإمام  اجلامعة  بال�سرية  القتداء  عدم  اأّن  الإمام  يرى 

الأمانة  خليانة   
ّ
جلي م�سداق  املع�س�مة،  غري  النماذج  اإىل  والتّ�جه 

ال�لية  اإىل اخلروج من  ي�ؤّدي يف نهاية املطاف  ، واأّنه �س�ف 
)48(

الإلهّية

الإلهّية. الآّفة ال�سيا�سّية الأخرى التي انت�رست، ولالأ�سف، يف ال�سبعينات 

يتعامل  الإمام  وكان  الدينّية،  املقّد�سات  اإهانة  هي  املثّقفني،  اأو�ساط  بني 

اأيّام  بداية  ففي  املقّد�سات.  حرمة  بحفظ  يتعّلق  فيما  ة  خا�سّ بح�سا�سّية 

الث�رة، حّذر الث�ريّني ال�سباب ب�ساأن اإهانة مراجع التقليد قائاًل: »فيما ل� 

ي�ّجهها  اإهانة  اأقّل كلمة  الإ�سالم،  اأحد مراجع  اأقّل كلمة بحّق  ت�سدر 

�سخ�س اإىل مرجع من مراجع الإ�سالم، تنقطع ال�لية بينه وبني اهلل تعاىل 

. لأّن الفقهاء هم الأبناء املعن�ّي�ن لر�س�ل اهلل �سّلى اهلل عليه 
)49(

وتبارك«

)48( �رصح جهل حديث، م�سدر �سابق، ال�سفحات 108 و109 و306 و408.

)49( �سحيفة امام، م�سدر �سابق، اجلزء 20، ال�سفحتان 161 و198.
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يف  هم  املراجع  يهين�ن  والذين  الغيبة،  ع�رس  يف  املع�س�م  وخلفاء  واآله، 

ال�سل�ات  عليهم  والأئّمة  الر�س�ل  مبا�رس  غري  ب�سكل  اأهان�ا  قد  ال�اقع 

وال�سالم. 

الثورة الإ�سالميّة ح�سيلة التول

عليه  اهلل  �سّلى  للر�س�ل  واحلك�ماتّية  الن�سالّية  بال�سرية  الإمام  اقتداء  اإّن 

احل�سني  الإمام  نه�سة  باأهداف  ا  واأي�سً ال�سالم،  عليه   
ّ
علي والإمام  واآله 

اجلماهري  وهداية  الظامل،  ال�ساه  ظلم  �سّد  الث�رة  قيادة  يف  ال�سالم  عليه 

ا اّتباع النا�س لأوامر وتعاليم الإمام  امللي�نّية اأثناء الن�سال والكفاح، واأي�سً

والتاأ�ّسي بالأئّمة املع�س�مني، ب�سربهم وا�ستقامتهم وت�سحيتهم وحماربتهم 

للعدّو، كّل هذا جعل من غر�سة الث�رة الإ�سالمّية يف اإيران ق�ّيًة ومثمرًة. 

كما يعترب ال�سّيد القائد، بتحليله ل�اقعة الغدير اخلالدة يف جتّلي حاكمّية 

الإ�سالم وتثيبت ال�لية مبعنى احلك�مة، اأّن ولية الإمام اخلميني هي قب�س 

من عني الغدير املت�ّهج. بحيث ميكن اإعادة اإعمار اإيران من الناحية املاّديّة 

العن�رس  الإمام ه�  النا�س واإطاعتهم لأوامر  ت�ّل  اأّن  واملعن�ّية. فه� يرى 

ال�حدة  اأّن  كما  الإ�سالمّية،  الث�رة  وانت�سار  وت�رسيع  لظه�ر  الأ�سا�س 

والحّتاد، والرتباط بالقيادة، واإبطال امل�ؤامرات املختلفة لأعداء الداخل 

واخلارج، وتكامل الث�رة الإ�سالمّية، ه� من الثمار الطّيبة ل�سجرة ت�ّل 

ال�لية،  مباين  وفق  برز  قد  املحكم   
ّ
الإ�سالمي النظام  لأّن  اإيران؛  �سعب 

العاملّية،  ال�ساحة  النظام واعتزازه يف  الإلهّية، و�سم�خ  العنايات  اأّن  كما 

والرائحة  �سن�ات،  ثماين  طيلة  املقّد�س  الدفاع  حرب  يف  والنت�سار 

العطرة للمعن�يّات والأخالق يف املجتمع، هي اإجنازات ثمينة لت�ّل النا�س 

اخلميني  الإمام  خّط  الأنبياء  خّط  اّتباع  يف   
ّ
الإ�سالمي النظام  وم�س�ؤول 
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.
)50(

 هذا الطريق
ّ
ا متابعة طي )قده(، ومن خالل حفظ النظام ميكن اأي�سً

احلر�س الثورّي والتوّل 

اإّن احلر�س الث�رّي هم حافظ� وحّرا�س الإجناز العظيم القدر للت�ّل. من 

هنا، يجدر اأن يتحّل�ا بف�سائل الت�ّل. واأّول خط�ة هي يف التعّرف اإىل 

ال�لية. يعني اأن يعلم�ا من الناحية العقائدّية اأّن كّل �سيء خا�سع للقدرة 

الإلهّية، واأن يروا كّل الأ�سياء واحلقائق �ساأًنا من �س�ؤون اهلل، واأن ت�رسي 

هذه الق�سّية يف كاّفة وج�دهم، بحيث اإّن الطريق ال�حيد لل��س�ل اإىل 

دائرة ال�لية الإلهّية، وجتّلي ن�ر ال�لية العل�ّية، والتخّل�س من ظلمات 

احلجب النف�سّية وال�سيطانّية، ه� فقط يف البتعاد عن املعا�سي، والقيام 

اإيران  بالد  اأّن  والقائد  الإمام  ويرى  اهلل.  واإطاعة  ال�رسعّية  بالريا�سات 

 ،
)51(

 يرتبط بالأئّمة املع�س�مني عليهم ال�سالم
ّ
ونظام اجلمه�رّية الإ�سالمي

ًة احلر�س، هم م�ساعل خّط احل�سني امل�رّسج  واأّن القّ�ات امل�سّلحة، خا�سّ

بالدم الأحمر، ويعّدون من جن�د اإمام الزمان عّجل اهلل فرجه الذي ه� 

 وخامت ال�لية الكّلّية. بناًء عليه، من خالل العتقاد 
ّ
وا�سطة الفي�س الإلهي

وقرب  النف�س،  واإ�سالح  املراقبة،  طريق  وعن  بال�لية،  والإميان   
ّ
القلبي

الن�افل والفرائ�س، يربط�ن اأنف�سهم معن�يًّا بذلك ال�ّل الكامل، ويجب 

اأن يعلم�ا اأّن كاّفة اأعمالهم ومهّماتهم تنتهي اإىل حم�رسه ال�رسيف، وه�، 

ًة احلر�س. وهذا العتقاد  عّجل اهلل فرجه، ينظر اإىل اأعمال اجلميع خا�سّ

والروحّية ل يك�نان متاحان اإّل من خالل حفظ الدوافع الإلهّية واملعن�يّة 

وتق�ية البنية املعرفّية، والأخالقّية، والروحّية، للحر�س الث�رّي.

الق�ّي  الع�سد  بعن�ان  احلر�س  ُيطرح   ،
ّ
الإ�سالمي النظام  دائرة  ويف 

)50( كالم لالإمام اخلامنئي، بتاريخ 68/4/12هـ.�س.؛ وكالم له بتاريخ 77/1/27هـ.�س.؛ وكالم 

له 83/11/10هـ.�س.

)51( �سحيفة امام، م�سدر �سابق، اجلزء 20، ال�سفحتان 161 و198.
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واملقتدر لل�ّل الفقيه، والذي ينبغي اأن يك�ن ]كذلك[ من خالل املعرفة 

والقائد،  الإمام  واإر�سادات  ونهج  الفقيه،  لل�ّل  الرفيعة  للم�قعّية  التاّمة 

�سل�سلة  ومراعاة  القائد،  قبل  من  بني  املن�سّ وامل�س�ؤولني  القادة  واإطاعة 

الرتب، وتنفيذ املهاّم وال�سيا�سات لناحية حتقيق الإجراءات والتدابري املعلنة 

واملحّددة من قبل القائد. ومن ال�ا�سح اأّن الب�سرية ال�سيا�سّية؛ اأي معرفة 

العدّو من ال�سديق بدّقة، ومعرفة الأحداث ال�سيا�سّية واملجريات العاملّية، 

ل على  والقدرة على التحليل وتق�ية البنية املعن�يّة والعتقاديّة، اإمّنا تتح�سّ

اإّن من ال�رسورّي، من خالل ال�ستناد اإىل الأ�سل  �س�ء الت�ّل. من هنا، 

َِّذيَن َمَعُه  ٌد َرُسوُل اللِّه َوال  الثابت »الت�ّل والترّبي«، واّتباع الآية {ُمَحمَّ
ّ
الديني

اأن ي�ّجه�ا م�سري حياتهم ومهامهم وفق  َبْيَنُهْم}،  ُرَحماُء  اِر  الُْكفَّ َعَلى  اُء  َأِشدَّ
التّيارات الفكرّية وال�سيا�سّية  باأنف�سهم عن  اأكرث  يناأوا  الت�ّل، واأن  عالئم 

الت�ّل  عن  من�ذًجا   
ّ
الإ�سالمي املجتمع  يف  يقّدم�ا  واأن  ال�لية،  لأعداء 

ل�سائر الفئات.

خامتة الكالم

مظهر  هما  وال�سه�د  الغيب  وعامل  ال�ج�د،  ظه�ر  اأ�سا�س  ال�لية  اإّن 

الإلهّية.  الكمالت  لكاّفة  اجلامعَتني  العل�يّة  وال�لية  املحمدّية  احلقيقة 

العرفانّية،   الأ�سيل، وفكر ون�س��س الإمام 
ّ
ال�سيعي النظرّي  العرفان  يف 

اإّن الت�حيد ممتزج بالرب�بّية والنبّ�ة وال�لية. واأ�سا�ًسا، اإّن ال�سري اإىل اهلل، 

ن�ر  بدون  لأحد  متي�رّس  غري  اهلل،  ومعرفة  الت�حيد،  مقام  اإىل  وال��س�ل 

ولية الر�س�ل �سّلى اهلل عليه واآله والأئّمة املع�س�مني عليهم ال�سالم الذين 

املع�س�م�ن  الأئّمة  الإلهّية.  وال�سفات  لالأ�سماء  والأمّت  التاّم  التجّلي  هم 

قد بلغ�ا بظه�ر ال�لية اإىل الكمال والتمام. واأعلى حياة لالإن�سان التي 

تخت�ّس بها الكرامة الإن�سانّية وتخت�ّس بها دائرة اخلالفة الإلهّية تتاأّمن من 

خالل ك�ثر ال�حي والإمامة، والهتمام بالغدير الذي ه� جتّلي الإمامة 
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.
)52(

ه� لناحية اأّن تلك ال�اقعة املهّمة هي �سل�سلة ال�لية احلركّية

تبارك  اهلل  ال�لية ه� ذات  اإّن ق��س �سع�د  الإمام والقائد،  يف فكر 

وتعاىل واإرادته وم�سيئته، وبعد جتّلي ال�لية املحّمدّية �سّلى اهلل عليه واآله 

وتطبيق  وال�سيا�سة  احلك�مة  يف  نزولها  ق��س  ميتّد  املع�س�مني،  والأئّمة 

الأحكام والق�انني الإلهّية. اأي اإّن عامل الغيب وامللك�ت ميّثالن الدرجة 

واملرتبة العالية، وال�سيا�سة وحك�مة ال�ساحلني والعلماء النزيهني والعدول 

هي الدرجة النازلة لل�لية. من هنا، اإّن امتزاج العرفان وال�سيا�سة مي�ج 

واملفه�م  املعنى  �س�هد  بعد،  وفيما  الالمتناهي،  الإمام  فكر  حميط  يف 

وامل�ساألة  القائد.  فكر  يف  واحلك�مة  ال�سيا�سة  يف  ال�لية  لتبل�ر  اجلامع 

، وبهدف التعّرف ال�سحيح والدقيق 
ّ
املهّمة اأّن احلر�س الث�رّي الإ�سالمي

يف  ال�لية  م��س�ع  يف  الأ�سيل   
ّ
ال�سيعي العرفان  دائرة  اختالف  ملدى 

كاّفة اأبعادها وجمالتها، عن الروؤى الباطلة للعرفاء املتظاهرين وال�س�فّيني 

املت�ن  على  يتعّرف�ا  اأن  هذا  من  اأكرث  لهم  ينبغي  املنحرفة،  وال�ليات 

الأ�سا�س،  هذا  والقائد. وعلى  لالإمام  وال�سيا�سّية  والعرفانّية،  الأخالقّية، 

عليهم اأن ينتقدوا ويحّلل�ا روؤى الفرق والنحل ال�سيا�سّية الدينّية البعيدة 

اخلفّية  الأيادي  من  وباإيحاء  البع�س،  اإّن  اإذ  العظيَمني،  هذين  فكر  عن 

واحلك�مة.  ال�سيا�سة  عن  تنف�سل  ال�لية  حدود  اأّن  ي�رّسح�ن  للخارج، 

الباطلة  والدعايات  اخلفّية  الأفخاخ  من  اأنف�سهم  يحّرروا  اأن  وعليهم 

خالف�ا  للذين  احلثيثة  امل�ساعي  من  يحرت�س�ا  واأن  الدراوي�س،  لل�سالكني 

ال�لية اأّيام الن�سال والث�رة وقيادة الإمام، وكذلك خالل كفاح الدفاع 

اأنف�سهم  يعتربون  فيما  والنريان.  الدم  معارك  عن  باأنف�سهم  ناأوا  املقّد�س 

واأن  الثقافّية،  م�ؤامراتهم  يبطل�ا  واأن  ال�لية،  حماة  راية  رافعي  الي�م 

يك�سف�ا النقاب عن وج�ههم املزيّفة للجيل اجلديد.

)52( خطاب لل�سيخ ج�ادي اآملي يف م�ؤمتر الغدير، يف دي ماه 86هـ.�س.



176

ط واأن ُتطبَّق ال�سيا�سات الثقافّية  وخال�سة الكالم؛ اإّنه ينبغي اأن ُيخطَّ

احلر�س  يرتّبى  بنح�  املعن�ّيني،  والقائد  الإمام  واأبناء  للحر�س  والتعليمّية 

املباين  وفق  وال�سيا�سة  والع�سكريّة،  والأخالقّية،  العتقادّية،  الناحية  من 

الفكريّة لالإمام والقائد الذين هم على معرفة مبقام ال�لية، وذلك حّتى 

يق�ى الت�ّل عند احلر�س، وبذلك يحر�س�ا الث�رة والنظام امل�ال بجدارة 

اإن �ساء اهلل.
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املدر�سة الفكريّة ال�سيا�سيّة لالإمام اخلميني)قده(

يف فكر الإمام اخلامنئي)دام ظّله(

علري�سا تاجريان

اأبرز  من  ظاهرًة  �رّسه  قّد�س  اخلميني  الإمام  عند   
ّ
ال�سيا�سي الفكر  ميّثل 

الأفكار الإ�سالمّية واأكرثها تقّدًما، التي مّت التنظري لها يف عاملنا املعا�رس، 

ا. بل وامتلكت ُبعدا تطبيقيًّا اأي�سً

ويرى الإمام اخلامنئي اأّن احل�س�ر الدائم لالأّمة، وبربكة مدر�سة الإمام 

تقّدمها  م�ستمّرة يف  الأعداء وهي  اأف�سل خطط  قد  �رّسه،  قّد�س  اخلميني 

الإمام  اأ�رسار جناح  اأحد  اأّن  ويعترب  والتكن�ل�جّية.  العلمّية  املجالت  يف 

اخلميني ه� مدر�سته الفكرّية ال�سيا�سّية:

قلبّية و�سع�ريّة وعاطفّية. ومع  لي�ستا جمّرد ن�ع عالقة  الإمام،  النا�س والتفاين يف  حّب 

اأّن املحّبة تخفق يف القل�ب �سع�ريًّا وعاطفيًّا، اإّل اأّن تفاين النا�س يف الإمام، ه� مبعنى 

قب�ل مدر�سته الفكريّة ب�سفتها الطريق ال�ا�سح والجّتاه ال�سحيح حلركة ال�سعب العاّمة 

.
)1(

واملطلقة

كما يعترب الإمام اخلامنئي اأّن مدر�سة الإمام اخلميني قّد�س �رّسه جمم�عة 

كاملة ذات اأبعاد متعّددة، وهي الي�م من�ساأ التاأثريات والتحّ�لت الكربى 

ل�سع�ب العامل.

)1( كالم لالإمام اخلامنئي يف الذكرى ال�سن�ّية الثانية والع�رسين لرحيل الإمام اخلميني )قده(، بتاريخ 

1390/3/14هـ.�س.
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1. اأبعاد املدر�سة الفكريّة ال�سيا�سيّة لالإمام اخلميني قّد�س �رصّه

من  م�ستَمّدًة  �رّسه  قّد�س  اخلميني  الإمام  مدر�سة  اخلامنئي  الإمام  يعترب 

�سل�ك وعمل ذلك  الأ�سيل والقراآن، وهي وا�سحة وجلّية يف  الإ�سالم 

الرجل العظيم.

ملدر�سة  ني  رئي�سَ ُبعَدين  والعقالنّية  املعن�ّية  ت�سّكل  نظره،  وجهة  من 

الإمام اخلميني وطبيعته:

ُترى  اأن  يجب  متعّددة  اأبعاد  ذات  كاملة. وجمم�عة  حزمة  عن  عبارة  الإمام  مدر�سة 

وُتالحظ مًعا. البعدان املعن�ّي والعقاليّن هما البعدان الرئي�سان للمدر�سة الفكريّة لإمامنا 

الكبري.

اأّن الإمام مل ي�ا�سل طريقه بالّتكاء املح�س على الع�امل  اأي مبعنى  البعد املعن�ّي 

املعن�ّي،  ال�سل�ك  العالقة مع اهلل، واأهل  اأهل  املاّديّة فقط، بل كان من  املاّدّية واملظاهر 

باهلل  اأمله  ، وكان 
ّ
الإلهي باملدد  ي�ؤمن  والذكر، وكان  واخل�س�ع  والتذّكر  الت�ّجه  واأهل 

املتعاِل اأماًل ل ينقطع.

ويف الُبعد العقاليّن كان قد ل�حظ ا�ستخدام العقل والتدبري والفكر واحل�ساب يف 

مدر�سته.

كالُبعَدين  الإ�سالم  من  ا  اأي�سً م�ستمّد  وه�  العدالة،  ه�  ثالث  ُبعد  هناك  ثّم 

ا، واملعن�يّة هي معن�ّية الإ�سالم والقراآن،  ال�سابَقني. فعقالنّية الإمام هي من الإ�سالم اأي�سً

ا. وهذا الُبعد – اأي العدالة – قد اأخذ من ن�ّس القراآن ون�ّس الدين اأي�سً

وجتاهل  الأبعاد،  هذه  من  واحدة  على  العتماد  مًعا. واإّن  اإليهم  ُينظر  اأن  وينبغي 

الأبعاد الأخرى، يجّر املجتمع اإىل طريق اخلطاأ، وي�ؤّدي به اإىل النحراف.

 لالإمام.
ّ
هذه املجم�عة، وهذه احلزمة الكاملة، هما الإرث الفكرّي والروحي

على  م�رسًفا  وكذلك  العقالنّية،  على  م�رسًفا  كان  ا،  اأي�سً �سل�كه  يف  العظيم  الإمام 

.
)2(

املعن�ّية، وكذلك كان يهتّم بتمام وج�ده ببعد العدالة

)2( امل�سدر نف�سه.
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2. العقالنيّة، الإرث الثمني ملدر�سة الإمام الفكريّة

قّد�س  الإمام اخلميني  ل�سخ�سّية  البارزة وال�سّفافة  ال�سمات  العقالنّية من 

�رّسه. وجتّلي اآثارها اجلميلة وا�سح يف �سل�ك الإمام العظيم.

ه�  الإمام  لعقالنّية  و�س�ًحا  الأكرث  املثال  اأّن  اخلامنئي  الإمام  يعترب 

للنظام   )
ّ
الغربي مبفه�مها  )الدميقراطّية  الدينّية  ال�سعبّية  ال�سيادة  اختيار 

 يف البلد والّتكاء على اآراء النا�س. يق�ل:
ّ
ال�سيا�سي

والديكتات�ريّة  ال�ستبداد  وكان  فردّية  حك�مات  بالدنا  على  ت�سّلطت  عديدة،  لقرون 

بهذا  بلد حافل  الآخرين. يف  ا�ستبداد  من  ماأ�ساويًّة  واأكرث  واأَمّر  اأ�سعب  ال�ساه  عهد  يف 

ال�سجّل، عرث اإمامنا العظيم على هذا احلّيز واأوجد هذه الفر�سة باأن بّدل ق�سّية ح�س�ر 

.
)3(

ال�سعب والنتخابات ال�سعبّية اإىل حقيقة واقعة ممنهجة

يف  فقط  ال�سعب  ي�سرتك  مل  اإيران،  يف  الإ�سالمّية  الث�رة  زمن  منذ 

بل  فاعل،  ب�سكل  الد�ست�ر  على  والت�س�يت  النظام  ن�ع  على  ال�ستفتاء 

كان له دخل يف اختيار اأعلى امل�س�ؤولني يف الدولة، وه� تدّخل واٍع اأظهر 

نف�سه يف اإدارة اأم�ر البلد.

هذا الدور البارز لل�سعب يف البلد نا�سئ من ثقة ال�سّيد الإمام بالنا�س.

3. معنويّة الإمام اخلميني يف املمار�سة وال�سلوك

املعن�ّية من الأبعاد القّيمة ل�سخ�سّية الإمام اخلميني والتي لها مظاهر رفيعة 

يف حياته وطبيعته.

يعترب الإمام اخلامنئي الإخال�َس من اأهّم معامل �سخ�سّية الإمام اخلميني 

قّد�س �رّسه املعن�يّة: 

جت�ّسدت املعن�يّة بالدرجة الأوىل يف نف�س اإخال�س الإمام. فكان الإمام يعمل يف �سبيل 

 كان يق�م به. مل يت�اَن عن الت�سحية 
ّ
اهلل. ومن البداية ما كان ي�سعر به اأّنه تكليف اإلهي

يف هذا ال�سبيل.

)3( امل�سدر نف�سه.
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منذ بداية امل�اجهات يف العام 1341هـ.�س. كان ميار�س الإمام هذه الدور وتقّدم 

اإىل الأمام بناًء على التكليف.

َ هذا الدر�س لل�سعب وامل�س�ؤولني مراًرا وتكراًرا، وكّرر مق�لة اأّن ما ه� مهّم ه�  بنيَّ

التكليف. ونحن نق�م بتكليفنا وما يرتّتب على اأعمالنا من نتائج هي بيد اهلل. ولذلك، 

كان املظهر املهّم للمعن�يّة يف �سل�ك الإمام ه� اإخال�سه.

مل يقدم على اأّي خط�ة وعلى اأّي عمل وعلى اأّي كالم من �ساأنه مدح ومتجيد هذا 

وذاك. ما قام به يف �سبيل اهلل، بقي خالًدا مب�سيئة اهلل �سبحانه وتعاىل وبربكته.

كان  للم�س�ؤولني.  الن�سيحة  هذه  الإمام  يكّرر  وكان  الإخال�س.  ميزة  هي  وهذه 

ياأمرنا باأن نك�ن من اأهل الت�ّكل على اهلل واأهل العتماد والثقة باهلل واأهل ح�سن الظّن 

باهلل واأن نعمل هلل.

كان ه� نف�سه من اأهل الت�ّكل على اهلل، ومن اأهل الت�رّسع، ومن اأهل الت��ّسل، ومن 

اأهل العتماد على اهلل ومن اأهل العبادة.

بعد نهاية �سهر رم�سان، عندما كان يرى الإن�سان الإمام كان ي�سعر بن�رانّيته على 

نح� ملم��س.

كان ي�ستفيد من فر�س احلياة للتقّرب اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل، ولتنقية قلبه وروحه 

الطاهرة.

اهلل.  ه� حم�رس  وال�ج�د  اهلل.  اإّننا يف حم�رس  ا:  اأي�سً لهم  ويق�ل  الآخرين  ياأمر  كان 

ال�ج�د ه� حمّل ظه�ر التجّليات الإلهّية. وكان يق�دنا جميًعا اإىل هذا الطريق.

ا اإىل الأخالق. كان نف�سه من اأهل رعاية الأخالق، وكان يق�د الآخرين اأي�سً

وجزء مهّم من املعن�يّة يف الإ�سالم هي الأخالق، والبتعاد عن الذن�ب، والبتعاد 

القل�ب،  غّل  عن  والبتعاد  الغيبة،  عن  والبتعاد  الظّن،  �س�ء  وجتّنب  الت�سهري،  عن 

والبتعاد عن تفرقة القل�ب عن بع�سها البع�س.

ا  كان الإمام العظيم يراعي هذه الأم�ر بنف�سه، وكان ي��سي وين�سح النا�س بها اأي�سً

وكذلك امل�س�ؤولني.

كان الإمام ي��سينا باأن ل نغرّت واأن ل نعترب اأنف�سنا اأرفع من الآخرين واأن ل نعترب 

اأنف�سنا ف�ق النقد، واإّننا منّزهني عن اخلطاإ.
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لقد اأ�سمع جميع امل�س�ؤولني من الدرجة الأوىل يف البلد مق�لة اأن نك�ن م�ستعّدين 

وحا�رسين، وفيما ل� انتقدونا، اأن ل نق�ل نحن اأرفع من هذا واأرفع من اأن ي�ّجه اإلينا 

نقد. وهكذا كان الإمام.

قال الإمام، �س�اًء يف كتاباته اخلا�سة – ل�سّيما يف اأواخر عمره ال�رسيف – اأو يف 

ت�رسيحاته، باأّنني اأخطاأت يف الق�سّية الفالنّية. فهذا يتطّلب رفعًة كبريًة، وروُح اإن�سان ما 

يجب اأن تك�ن رفيعًة لت�ستطيع اأن تق�م بهذه اخلط�ة، واأن ين�سب اخلطاأ اإىل نف�سه.

لدر�س  املهّمة  الأبعاد  من  ُبعد  الإمام، وهذا  واأخالق  الإمام،  معن�يّة  وكانت هذه 

.
)4(

الإمام لنا

4. العدالة، البعد الأبرز يف مدر�سة الإمام اخلميني قّد�س �رصّه

الكالم  حدود  يف  �رّسه  قّد�س  اخلميني  الإمام  نهج  يف  العدالة  تكن  مل 

والتنظري فقط، بل اأثمرت ث�رًة اإ�سالمّيًة على اأمل اإقامة العدالة.

يعترب قائد الث�رة الإ�سالمّية اأّن روحّية العدالة عند الإمام اخلميني قّد�س 

�رّسه م�ستمّدة من معن�يّته وعقالنّيته. وَيعّد اهتمام الإمام اخلميني قّد�س 

�رّسه بال�رسائح املحرومة للمجتمع من امليزات البارزة لعدالة ذلك القائد 

الكبري.

يظهر ُبعد العدالة جليًّا يف املدر�سة الفكريّة لالإمام. على الرغم من انبثاق العدالة، مبعنى 

ا، ولكّن ُبعد العدالة يف نظر الإمام العظيم كان  ما، من تلك العقالنّية والروحانّية اأي�سً

الث�رة،  انت�سار  بداية  الإمام، منذ  اأ�رّس  اأعيننا. فقد  ا ن�سب  �ساخ�سً بارًزا، بحيث جعله 

»احُلفاة«  تعبري  بذلك.  واأو�سى  وكّرر  امل�ست�سعفة،  الطبقات  على  العتماد  على 

التي تكّررت مّرات ومّرات يف كالم  العبارات  و»�ساكني الأك�اخ« كانت من �سمن 

الإمام. فقد اأ�رّس على امل�س�ؤولني وحّثهم على الهتمام بالطبقات امل�ست�سعفة. اأ�رّس على 

العظيم.  اخلميني  الإمام  ت��سيات  من  واحدة  هذه  الأر�ستقراطّية.  اجتناب  امل�س�ؤولني 

اإّن اآّفة امل�س�ؤولّية يف نظام يعتمد على اآراء النا�س وعلى اإميانهم هي اأن يفّكر امل�س�ؤول�ن 

وهناك  هنا  الأب�اب  ويطرق�ن  لأنف�سهم،  بالتكدي�س  ويفّكرون  ال�سخ�سّية  برفاهّيتهم 

)4( امل�سدر نف�سه.
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ا. والإمام ناأى بنف�سه بعيًدا عن هذه  رغبًة يف احلياة الأر�ستقراطّية. هذه الآّفة كبرية جدًّ

.
)5(

الآّفة

5. �رصورة جتنّب النحراف عن املدر�سة الفكريّة لالإمام

اللتفات،  �رسورة  على  اخلامنئي  الإمام  الإ�سالمّية  الث�رة  قائد  ي�ؤّكد 

وبالتزامن، اإىل جميع اأبعاد خ�سائ�س الإمام اخلميني، من خالل ت��سيحه 

خل�سائ�س �سخ�سّية الإمام يف الأبعاد الثالثة املعن�يّة والعقالنّية والعدالة. 

لالإمام  الفكرّية  للمدر�سة  اجلانب  اأحادّي  منًحى  اأو  نهج  اأّي  اأّن  ويعترب 

ه� انحراف عن خّط الإمام. 

من مناذج عقالنّية ووعي الإمام هي عناده وثباته يف م�اجهة الأعداء 

وعدم الثقة بهم. يق�ل قائد الث�رة الإ�سالمّية يف معر�س ت��سيحه لهذا 

الأمر:

تلك العقالنّية امل�ج�دة )القائمة( يف املدر�سة الفكريّة لإمامنا، ل ت�ستلزم اأن نغفل عن 

ِخَدع الأعداء وكيده وخططه املخفّية، واأن نثق به ونتنازل له. وبقدر ما يتنازل الإن�سان 

اإزاء العدّو فاإّنه �سيفقد الدعامة املعن�ّية الكبرية يف داخل البلد وداخل الأّمة.

وذكر يف نقطة اأخرى:

اإذا د�سنا على الأخالق با�سم العدالة والث�ريّة نك�ن قد خ�رسنا وانحرفنا عن خّط الإمام 

حالة  »اعدل�ا« حّتى يف  بالعدل،  ياأمرنا  القراآن  َتْعِدُلوْا}.  َأّلَ  َقْوٍم َعَلى  َشَنآُن  {َوَل يَْجِرَمَنُّكْم 
لِلَتّْقَوى}. اإيّاكم اأن تظّن�ا اأّن التق�ى هي اأن يدو�س  اخلالف يجب اأن تعدل�ا {ُهَو َأْقَرُب 

متيّقظني  جميعنا  فلنكن  التق�ى.  مع  متالئمة  العدالة  اإّن  كاّل،  خ�سمه،  على  الإن�سان 

.
)6(

ا اأن يغّطي هذا البعد على الأبعاد الأخرى ولنكن واعني ول ينبغي اأي�سً

)5( امل�سدر نف�سه.

)6( كالم لالإمام اخلامنئي يف الذكرى ال�سن�ّية الثانية والع�رسين لرحيل الإمام اخلميني )قده(، بتاريخ 
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6. موؤ�رّصات املدر�سة الفكريّة ال�سيا�سيّة لالإمام اخلميني

اأ. ارتباط ال�سيا�سة باملعنويّة

الث�رة  مل�ؤ�ّس�س  ال�سيا�سّية  املدر�سة  م�ؤ�رّسات  الإ�سالمّية  الث�رة  قائد  يعّدد 

الإمام  مدر�سة  يف  باملعن�ّية«  ال�سيا�سة  »ارتباط  م�ؤ�رّس  واأّولها  العظيم 

ال�سيا�سّية.

يق�ل الإمام اخلامنئي يف هذا ال�سدد:

للمدر�سة الفكرّية ال�سيا�سّية لالإمام م�ؤ�رّسات و�ساأو�سح هنا عدد من العناوين البارزة لهذه 

املدر�سة. اأحد هذه العناوين ه� ت�سابك املعن�يّة مع ال�سيا�سة يف مدر�سته ال�سيا�سّية. يف 

املدر�سة ال�سيا�سّية لالإمام، املعن�يّة غري منف�سلة عن ال�سيا�سة وكذلك ال�سيا�سة والعرفان، 

املعن�يّة  ال�سيا�سّية، فقد جمع ما بني  وال�سيا�سة والأخالق. كان الإمام جت�سيًدا ملدر�سته 

ال�سيا�سّية  الدوام لتحقيق هذا الأمر. حّتى يف امل�اجهات  وال�سيا�سة، وكان يعمل على 

كانت املعن�ّية املح�ر الرئي�س يف �سل�ك وت�رّسفات الإمام. تدور جميع ت�رّسفات وجميع 

م�اقف الإمام ح�ل حم�ر اهلل واملعن�يّة.

مع  ال�سيا�سة  ترافق  ه�  الكبري  لإمامنا  ال�سيا�سّية  املدر�سة  يف  اجلديد  الكالم 

تراعي  اأن  �سيا�سّية  �سلطة  اأّي  اأركان خطط  فعلى جميع  الأخالق،  مع  والقّ�ة  املعن�يّة، 

الإمام  ملدر�سة  الرئي�سّية  الأوىل  امل�ؤ�رّسات  اأحد  ه�  وهذا  الأخالقّية.  واملبادئ  الأ�س�ل 

.
)7(

ال�سيا�سّية

ب. العتقاد الرا�سخ وال�سادق بدور ال�سعب

امل�ؤ�رس الثاين للمدر�سة ال�سيا�سّية لالإمام براأي الإمام اخلامنئي ه� العتقاد 

الرا�سخ وال�سادق بدور ال�سعب.

الإن�سان  بكرامة  وكذلك  ال�سعب،  بدور  وال�سادق  الرا�سخ  العتقاد  ه�  الثاين  امل�ؤ�رس 

قيمة  ذات  هي  الإن�سانّية  اله�يّة  لالإمام،  ال�سيا�سّية  املدر�سة  الإن�سان. يف  اإرادة  وبتقرير 

وذات كرامة وهي ق�ّية وفاعلة. فنتيجة قيمة وامتالك الكرامة تظهر فيما لآراء النا�س من 

بتاريخ  )قده(،  اخلميني  الإمام  لرحيل  ع�رس  اخلام�سة  ال�سن�يّة  الذكرى  يف  اخلامنئي  لالإمام  )7( كالم 

1383/3/14هـ.�س.
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دور رئي�س يف اإدارة م�سري الب�رس واملجتمع. لهذا، ال�سيادة ال�سعبّية يف املدر�سة ال�سيا�سّية 

ولي�ست  حقيقّية  �سعبّية  �سيادة  هي   – الإ�سالم  ن�ّس  من  اأخذت  التي   – العظيم  لالإمام 

كال�سيادة ال�سعبّية الأمريكّية واأمثالها. �سعارات وغ�ّس واأغ�ائّية لأذهان النا�س.

وحي�ّي  م�ؤّثر  للكلمة   
ّ
ال�اقعي باملعنى  النا�س  راأي  لالإمام،  ال�سيا�سّية  املدر�سة  يف 

ال�سعب  راأي  قّ�ة  على  بالعتماد  اأّنه  الإمام  يعتقد  كان  اأخرى،  جهة  ومن  وم�سريّي. 

واإرادته ال�سلبة، ميكن اأن يقف يف وجه جميع الق�ى العاملّية الظاملة والعدوانّية.

يف املدر�سة ال�سيا�سّية لالإمام، الدميقراطّية منبثقة من ن�ّس الدين؛ منبثقة من {َوَأْمُرُهْم 

من  هذا  نقرت�س  مل  ونحن  َوبِاُلْؤِمِننْيَ}.  بَِنْصِرهِ  ََّدَك  َأي َِّذْي  ال {ُهَو  من  ومنبثقة  َبْيَنُهْم}؛  ُشْوَرى 
.

)8(
اأحد

ت. النظرة الدوليّة والعامليّة

يذكر قائد الث�رة الإ�سالمّية ميزًة اأخرى للمدر�سة الفكريّة لالإمام، وهي 

الروؤية الدولّية والعاملّية:

امل�ؤ�رّس الثالث من امل�ؤ�رّسات للمدر�سة ال�سيا�سّية لالإمام هي النظرة الدولّية والعاملّية لهذه 

فقط  ولي�س  الب�رسيّة،  هي  لالإمام  ال�سيا�سّية  والأفكار  الكالم  يف  امل�ستهدف  املدر�سة. 

رجَليه  على  ووقف  باأذَنيه  الر�سالة  هذه  الإيرايّن  ال�سعب  �سمع  وقد  الإيرايّن.  ال�سعب 

وقاتل لأجلها وا�ستطاع اأن ي�سنع العّزة وال�ستقالل لنف�سه. ولكّن امل�ستهدف من هذه 

الر�سالة كانت الب�رسّية جمعاء. املدر�سة الفكريّة ال�سيا�سّية الإ�سالمّية تطلق الفكر ال�سحيح 

والكالم اجلديد اخلا�ّس به يف ف�ساء الذهن الب�رسّي فيتنقل يف جميع اأمكنته مثل ن�سيم 

الربيع وعطر ال�رود.

ي�سيف الإمام اخلامنئي ويق�ل:

اإّن امل�ستهدف من كالم واأفكار الإمام ال�سيا�سّية مل يكن ال�سعب الإيرايّن بل كان يجعل 

الثقافة والأعراف الإن�سانّية وكذلك  الب�رسيّة جمعاء. فاحلفاظ على  اإىل  ر�سالته م�ّجهًة 

العدالة الجتماعّية، من اأهّم اخلط�ط الرئي�سّية ملدر�سة الإمام اخلميني. اأّدت هذه الع�امل 

جمتمعًة اإىل جناح الإمام يف حتقيق اأهدافه واأن ت�ستقّر حمّبته يف القل�ب.

)8( امل�سدر نف�سه.
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ويجمعها  القل�ب  يجذب  الإ�سالم  اإّن  النقطة؛  بهذه  ال�سعب  اخلميني  الإمام  ذّكر 

.
)9(

)ي�ؤلّف بينها( وي�جد قّ�ًة عظيمًة ول تقهر

ث. احلفاظ على القيم

يعترب رفيق الإمام القريب اأّن احلفاظ على القيم هي من اخل�سائ�س الأخرى 

للمدر�سة ال�سيا�سّية لذلك الرجل العظيم:

�رسح  يف  معاملها  بنّي  حيث  القيم،  على  احلفاظ  ه�  ال�سيا�سّية  ملدر�سته  مهّم  اآخر  م�ؤ�رّس 

م�ساألة ولية الفقيه. اأهّم دور ل�لية الفقيه هي احلفاظ على حركة النظام العاّمة ومراقبتها 

الفقه  ن�ّس  وا�ستنبطه من  الدور  الإمام هذا  وَفِهَم  وال�سامية.  الطم�حة  الأهداف  باجّتاه 

الفقيه هي �س�ابط  القيادة وولية  ]...[ �س�ابط  الدين  ن�ّس   ومن 
ّ
الإ�سالمي  

ّ
ال�سيا�سي

دينّية وفًقا للمدر�سة ال�سيا�سّية لإمامنا العظيم، ولي�ست مثل �س�ابط الدول الراأ�سمالّية، 

. يف املدر�سة ال�سيا�سّية الإ�سالمّية ال�س�ابط 
ّ
التبعّية للجناح الفاليّن الق�ّي والغني حيث 

والتق�ى  العلم  عبارة عن  وال�سابطة هي  املعن�يّة  ال�سابطة  فال�سابطة هي  لي�ست هذه، 

واحلكمة وح�سن التدبري.

احلكمة  وت�ؤّمن  ال�سجاعة،  تخلق  والتق�ى  املعرفة  يجلب  فالعلم 

وح�سن التدبري م�سالح البلد وال�سعب، وهي �س�ابط رئي�سّية واأ�سا�سّية يف 

مدر�سة الإمام ال�سيا�سّية.

ج. العدالة الجتماعيّة

يعترب الإمام اخلامنئي »العدالة الجتماعّية« من اخل�سائ�س الأخرى ملدر�سة 

الإمام ال�سيا�سية:

النقطة الأخرية التي اأ�ستعر�سها بعن�ان م�ؤ�رّس من م�ؤ�رّسات املدر�سة ال�سيا�سّية لالإمام هي 

م�ساألة العدالة الجتماعّية. العدالة الجتماعّية هي واحدة من اأهّم العناوين يف املدر�سة 

الفكريّة ال�سيا�سّية لإمامنا العظيم. يجب اأن تك�ن العدالة الجتماعّية وردم الفج�ات 

)9( امل�سدر نف�سه.
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– يف  احلك�مّية  الربامج  اأعيننا يف جميع  اأمام  ا  �ساخ�سً الجتماعّية هدًفا  الطبقات  بني 

ال�سلطة الت�رسيعّية والتنفيذّية والق�سائّية.

 الإجماّل – ولكّن 
ّ
فاأن نّدعي اأّننا اأغنينا البلد – يعنى رفعنا من م�ست�ى الناجت ال�طني

النا�س  الكثري من  اأيدي  النا�س وتبقى  الرثوة تتكّد�س يف زاوية ما ل�سالح عدد قليل من 

فارغًة، فهذا ل يتالءم مع املدر�سة الفكرّية ال�سيا�سّية لالإمام. تقلي�س الفج�ات القت�ساديّة 

بني النا�س واإزالة التمييز يف ال�ستفادة من الرثوات ال�طنّية املختلفة بني الطبقات ال�سعبّية 

واملديرين  وامل�رّسعني  املخّططني  جميع  على  ينبغي  م�س�ؤولّياتنا.  واأ�سعب  اأهّم  من  هي 

العتبار  بعني  الأمر  هذا  ياأخذوا  اأن  املختلفة  الأجهزة  يف  العاملني  وجميع  التنفيذينّي 

.
)10(

ويعتربوه واحًدا من اأهّم م�ؤ�رّسات حركتهم

)10( امل�سدر نف�سه.



بدران ح�سن يحيى 

زيت�ن مهدي   
ّ
علي

�سفيــــق جــــرادي

ال�سّيد اأمني  اإبراهيم 

نعيــــــــم قــــــا�سم

اإليـــــا�س جـــ�ادي

من��سهــــر حمّمــدي

اأحمــــــد ماجـــــد

الرحمن عبـــد  طه 

�سفيــــق جــــرادي

مطّهــري مرت�ســى 

طه ف�زي  غ�ّسـان 

سلسلــة أدبيـّـــات النهوض

العبادة والعب�ديّة يف الروؤيا وال�سل�ك عند الإمــام اخلميني

عـــــــا�س�راء وخطـــــاب املقــــاومـــــة الإ�سالمّيـــــــة

ال�سعائـــــر احل�سينّيـــــة من املظل�مّيــــــــة اإىل النـه��س

على �سفـــاف الفــــرات

جمتمـــــــــع املقـــــــاومـة

ال�سيخ عبد احلميــد بن بــــــادي�س

الث�رة الإ�سالمّية يف اإيران: ظروف الن�ساأة والقيم القيادّية

اخلطاب عند ال�سّيد ح�سن ن�رس اهلل

احلداثــــــــة واملقاومـــــة

الإمــــام ونهج القتـــدار

ّ
قيم النه��س: احلّريّة - العدالة - ال�ستقالل ال�طني

النه��س احل�ســـارّي يف فكر الإمام م��سى ال�سدر

 -1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12



التـــــل بالل ح�سـن 

�سالمـــة ح�سيــــــن 

جمم�عة من الباحثني

جمم�عة من الباحثني

يـــ��ســـف  
ّ
علــــي

جمم�عة من الباحثني

عبد ال�ساتر امل��س�ي

بيان ن�يه�س احل�ت

زيع�ر اهلل  عبد 

جمم�عة من الباحثني

جمم�عة من الباحثني

ماجـــــد اأحمــــــد 

الديــن نــ�ر  عّبــا�س 

منــ�جهــر حمّمــدي

جمم�عة من الباحثني

القد�س يف ال�عي املقـاوم

ّ
مبـــــــــاين اإنتـــاج الآخر يف العقـــــل الإ�رسائيــلي

الدولة واملقاومة يف ظّل الأو�ســــاع الدولّية الراهنة

املقاومـــــــــة: جدلّيــــــــــــة احلــــــّق والقــــــــــّ�ة

ال�ســــ�رى ونظــم الأمـر

احلرب على غّزة

املرجعّيـــة الدينّيــة واملقــــــاومـــــــــة

اإ�سكالّيــــة ال�عـــي والذاكرة العربّية

الروؤية العلمّية لدى الإمام اخلامنئي

 يف فكر الإمام اخلامنئي حفظه اهلل
ّ
الفقه ال�سيا�سي

ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية

احلــــاكمّيــة: درا�ســة يف املفهـــ�م وت�سّكلــــه

�سناعة الأّمة الإ�سالمّية: الإمام اخلامنئي)حفظه اهلل(

ّ
 ال�ستنها�سي

ّ
وقيادة امل�رسوع الإ�سالمي

حق�ق الإن�سان من وجهة نظر الإمام اخلامنئي

 عند الإمام اخلامنئي
ّ
الفكر ال�سيا�سي
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