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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب التعريف بالقيم الكربى التي يقوم عليها النظام اإليراين ،وذلك من خالل
العناوين التالية:
والية الفقيه ..واحلكومة اإلهلية :ويتناول األسس التي تقوم عليها نظرية احلكم يف إيران،
والتي يطلق عليها [والية الفقيه] ،والتي تستند إىل مبدأ [احلاكمية اإلهلية]
والية الفقيه  ..وقيم اجلمهورية :وفيه حديث مفصل عن اآلليات التي وفرها النظام اإليراين
حتى يعرب هبا الشعب عن إرادته ومواقفه ،حتى ال يصطدم النظام الرشعي بالرفض الشعبي.
والية الفقيه ..واحلرية املنضبطة :وفيه حديث مفصل عن مدى احلرية املتاحة لإليرانني ،كام
ذكرنا القيود املفروضة عىل احلرية السلبية حفاظا عىل السلم والقيم االجتامعية.
والية الفقيه ..واألخوة اإلنسانية :وتناولنا فيه اهتامم النظام اإلسالمي اإليراين بقيمة
[األخوة] ،سواء األخوة الداخية ،أو األخوة اخلارجية مع مجيع شعوب العامل.
والية الفقيه ..واملساواة العادلة :وتناولنا يف قيمة [املساواة] باعتبارها من القيم التي قام
عليها النظام اإلسالمي اإليراين ،وهي قيمة جتعل املواطنني يف درجة واحدة ،ودون تفريق
بينهم ،ال يف احلقوق ،وال يف الواجبات ،إال ما اقتضته العدالة.
والية الفقيه ..والقيم الرتبوية :وتناولنا فيه اهتامم النظام اإليراين بالقيم الرتبوية بجميع
أصنافها ،ويف مجيع جماالهتا ،ذلك أن هدف هذا النظام هو بناء اإلنسان ،وحتقيق ما يطلق عليه
[التقوى االجتامعية]
والية الفقيه ..والقيم احلضارية :وتناولنا فيه اهتامم النظام اإليراين بالدعوة لقيام حضارة
إسالمية جديدة ،تستند إىل القيم اإلسالمية ،واملصادر الدينية ،يف نفس الوقت الذي ال تغفل
فيه املكتسبات املادية ،واخلربات البرشية.
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املقدمة
ال يمكن ملن يريد أن يتعرف عىل إيران ،أو عىل مرشوعها احلضاري اجلديد أن يمر مرور
الكرام عىل نظامها الذي اعتمدته منذ انطالقة الثورة اإلسالمية قبل ما يقرب من أربعني سنة،
ذلك أن كل اهلجامت السياسية والعسكرية واإلعالمية والدينية التي تعرضت هلا كانت بسبب
ذلك النظام الذي أسسه قادة ثورهتا ،ورضيه شعبها ،وعرب عن رضاه بوسائل خمتلفة.
وهو نظام متفرد من نواح كثرية جدا؛ فال هو بالنظام الديني املحض ،وال هو بالنظام
العلامين والديمقراطي املحض ،وال هو مزيج ملفق من كليهام ،بل هو نظام له خصوصياته التي
تستدعي البحث الدقيق واملوضوعي واهلادئ بعيدا عن شغب املشاغبني وجدل املجادلني.
ولذلك اهتممنا يف هذا اجلزء بالتعرف عىل أرسار هذا النظام ،واألسس الفكرية التي
يقوم عليها ،ومثل ذلك اآلليات التي استخدمها لتحقيق تلك األسس النظرية عىل أرض
الواقع.
وقد دعانا إىل هذه االهتامم جمموعة أمور:
أوهلا  :أن هذا النظام تعرض منذ انطالقته حلملة تشويه كبرية جدا ،ال من أمريكا
وإرسائيل فحسب  ،وإنام من طرف الكثري من املسلمني الذين هنض ساستهم وإعالميوهم
ورجال دينهم لتشوهيه وشيطنته وإلصاق كل أنواع التهم به.
ولذلك كان الواجب عىل كل باحث صادق إنصافه ،ال بنرصته عاطفيا؛ فهو ال حيتاج
إىل ذلك ،وإنام بوصفه وصفا دقيقا وموضوعيا من خالل املصادر التي أسس عليها ،أو
التطبيقات التي خرج هبا إىل أرض الواقع.
ثانيا :أن هذا النظام متفرد يف كل يشء ،ابتداء من األسس الفلسفية التي يقوم عليها،
وانتهاء باملؤسسات التي يتكون منها ،ولذلك يعترب جتربة فريدة يتطلع كل عاقل لالطالع
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عليها ،ليستفيد من مزاياها ،ويتجنب عيوهبا ،ولذلك كان البحث املوضوعي يف هذا اجلانب
مهام جدا ،حتى نتقي تلك الطروحات التي ال هم هلا إال تشويه احلقائق ،وعرضها بصورة ال
تتناسب مع الواقع.
ثالثها :أن هذا النظام يصنف ضمن نامذج اإلسالم السيايس ،والتي نجد هلا صورا كثرية
حتققت عرب التاريخ ،وقد لقي الكثري منها ردود فعل سلبية بسبب األخطاء التي وقع فيها،
ولذلك كان لدراسة هذا النموذج دوره املهم يف عرض صورة أخرى ،ربام تكون أحسن متثيال
لنظام احلكم يف اإلسالم ،أو ربام ال تكون كذلك ..واملؤمن الصادق هو الذي ال حيكم عىل
يشء قبل أن يطلع عليه ،ومن أهله ،ال من أعدائه.
رابعها :أن هذا النظام صمد فرتة طويلة جدا ،مع احلروب الكثرية التي تعرض هلا ،بل
نراه يقوى يوما بعد يوم ،ويتحول من جمرد نظام لدولة من الدول إىل حمور قائم بذاته هتابه
إرسائيل وأمريكا وكل من حيلق يف فلكهام ،وذلك يستدعي البحث عن أرسار ذلك الصمود
واالستقرار عىل الرغم من كل تلك الزالزل التي حتيط به.
خامسها :أن الكثري من األخطاء التي يقع فيها السياسيون أو اإلعالميون أو رجال
الدين يف فهم املواقف الرسمية اإليرانية ناتج من عدم فهمهم لألسس الفلسفية والدينية التي
يقوم عليها نظام احلكم يف إيران ،ولذلك كان البحث يف هذا اجلانب وقاية من الوقوع يف تلك
األخطاء؛ فاملواقف السياسية تنبع يف كل دولة حترتم نفسها من املبادئ والنظريات التي تقوم
عليها.
هذه بعض االعتبارات التي جعلتنا نخصص هذا اجلزء للحديث عن النظام اإليراين،
واملبادئ والقيم التي حتكمه ،وقد دعتنا القراءة املوضوعية له إىل اعتامد املصادر التي ينطلق
منها ،وأمهها كتب قادة ثورته وخطبهم وبياناهتم ،ومن أمهها كتب اخلميني واخلامنئي ومطهري
وغريهم ،والتي يستند إليها الدستور اإليراين ،وكل القوانني اإليرانية.
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باإلضافة إىل املواقع اخلاصة باملؤسسات اإليرانية املختلفة ،والتي نجد فيها التجليات
واملظاهر التي طبقت هبا تلك املبادئ النظرية.
وقد ألزمتنا القراءة املوضوعية هلذا النظام االطالع عىل ما كتبه أعداؤه من العرب
وغريهم ،حتى نتبني صدق ما ذكروه أو هتافته ،وحتى نعرض للقارئ احلقيقة من جوانبها
املختلفة ،ليبت فيها بعد ذلك بام يرشده إليه دينه والقيم األخالقية التي حتكمه.
وقد قسمنا الكتاب مثلام سبقه إىل سبعة فصول ،حتاول أن تعرف باألسس التي يقوم
عليها هذا النظام وما ينبع منه من قيم ومؤسسات وقوانني ،وهي كام ييل:
 1ـ والية الفقيه ..واحلكومة اإلهلية :وتناولنا فيه األسس التي تقوم عليها نظرية احلكم
يف إيران ،والتي يطلق عليها [والية الفقيه] ،والتي تستند إىل مبدأ [احلاكمية اإلهلية] الذي نص
عليه قوله تعاىل﴿ :إِ ِن ح
احلكحم إِ اال ّلِلاِ﴾ [األنعام ،]57 :وقد عرضنا فيه األدلة التي اعتمدها
مؤسسو هذا النظام ،وما ناقشوا به خمالفيهم.
 2ـ والية الفقيه  ..وقيم اجلمهورية :وتناولنا فيه اآلليات التي وفرها النظام اإليراين
حتى يعرب هبا الشعب عن إرادته ومواقفه ،حتى ال يصطدم النظام الرشعي بالرفض الشعبي،
وحتى يتخلص من سلبيات احلكومة الدينية التي شوهتها الكنيسة وبعض أنظمة احلكم
االستبدادي يف التاريخ اإلسالمي.
 3ـ والية الفقيه ..واحلرية املنضبطة :وتناولنا فيه [احلرية] باعتبارها قيمة من القيم
الكربى التي ناضل من أجلها الشعب اإليراين ليتخلص من قيود الطواغيت واملستبدين،
ويسرتد ممتلكاته من مغتصبيها ،ويامرس حياته بعيدا عن كل الضغوط ،وقد ذكرنا فيه بتفصيل
مدى احلرية املتاحة لإليرانني حتت ظل والية الفقيه عىل عكس ما يشيع املغرضون ،كام ذكرنا
فيه أيضا القيود املفروضة عىل احلرية السلبية حفاظا عىل السلم والقيم االجتامعية واهلوية
الدينية للشعب اإليراين.
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 4ـ والية الفقيه ..واألخوة اإلنسانية :وتناولنا فيه اهتامم النظام اإلسالمي اإليراين
بقيمة [األخوة] ،سواء األخوة الداخية مع مجيع األعراق واألديان واملذاهب ،أو األخوة
اخلارجية مع مجيع شعوب العامل ،وخصوصا املستضعفني منهم.
 5ـ والية الفقيه ..واملساواة العادلة :وتناولنا يف قيمة [املساواة] باعتبارها من القيم التي
قام عليها النظام اإلسالمي اإليراين ،وهي قيمة جتعل املواطنني يف درجة واحدة ،ودون تفريق
بينهم ،ال يف احلقوق ،وال يف الواجبات ،إال ما اقتضته العدالة.
 6ـ والية الفقيه ..والقيم الرتبوية :وتناولنا فيه اهتامم النظام اإليراين بالقيم الرتبوية
بجميع أصنافها ،ويف مجيع جماالهتا ،ذلك أن هدف هذا النظام ليس توفري حاجيات الشعب
احلسية فقط ،وإنام هيدف فوق ذلك إىل بناء اإلنسان ،وحتقيق ما يطلق عليه [التقوى االجتامعية]
 7ـ والية الفقيه ..والقيم احلضارية :وتناولنا فيه اهتامم النظام اإليراين بالدعوة لقيام
حضارة إسالمية جديدة ،تستند إىل القيم اإلسالمية ،واملصادر الدينية ،يف نفس الوقت الذي
ال تغفل فيه املكتسبات املادية ،واخلربات البرشية ،بل حتاول أن تزاوج بينها لتحقق القفزة
احلضارية ،وتكون نموذجا عن احلضارة اإلهلية التي ختلص البرشية من احلضارة املادية.
ونحب أن ننبه إىل أنه مع اجتهادنا يف أن نكون موضوعيني قدر اإلمكان ،إال أننا مل
نستطع أن نخفي إعجابنا ببعض مظاهر اجلامل يف هذا النظام ،وال أن نخفي نقدنا لبعض
سلبياته؛ فالذاتية يشء ال مفر منه ،لكنا ال ندخل ذواتنا يف بيان احلقائق ،أو وصف الوقائع،
وإنام نذكرها تعليقا عىل تلك احلقائق والوقائع ،وقد يوافقنا القارئ عىل ذلك ،وقد خيالفنا فيه.
ونحن ـ مع احرتامنا للقراء الكرام ـ إال أنه ال هتمنا موافقتهم وال خمالفتهم؛ فاحلق أحق
أن يتبع ،وقد طولبنا بالشهادة باحلق ،ال بام يرغب به الذين نصبوا أنفسهم قضاة عىل اخللق.
ونريد هبذه املناسبة أن نطلب من الذين يذكرون منتقدين بأننا هبذا الكتاب وغريه نقوم
بنوع من اإلشهار إليران أو مرشوعها ،ألن ينكروا أوال عىل ما يف مكتباتنا ورسائلنا اجلامعية
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من الكتب التي تتحدث عن املرشوع الشيوعي واالشرتاكي ،والكتب التي تتحدث عن الثورة
الصينية والبلشفية والسوفياتية ،والكتب التي متدح الظاهرة اليابانية واملاليزية والرتكية،
وينكروا قبل ذلك عىل األحزاب الشيوعية واالشرتاكية والليربالية ..والتي تتبنى مشاريع ال
عالقة هلا بالدين ،وال بأي قيم أخالقية ..وبعدها يمكنهم أن ينكروا علينا هذا الطرح
املوضوعي املتعلق ببلد كريم من بالد اإلسالم أمجع اجلميع عىل تشوهيه وظلمه وخذالنه
واحتقاره.
وواجبنا الرشعي حيتم علينا توضيح احلقائق التي تزيل الشبهات ،وترفع األوهام؛
فنرصة املظلوم واجب الرشعي ،والساكت عن الظلم شيطان أخرس ،وال ينفع احلياد عندما
حتتدم املعارك ،ذلك أن املحايد ليس سوى متول عن الزحف ،وقد حرم علينا التويل عن
الزحف ،والتثاقل إىل األرض واهلوى.
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الفصل األول
والية الفقيه ..واحلكومة اإلهلية
يرتبع عىل عرش القيم واملبادئ التي تتحكم يف نظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية مبدأ
[احلكومة اإلهلية] ،أو مبدأ [احلاكمية] ،وهو املبدأ الذي ينص عىل أن اّلِل تعاىل هو احلكم بني
عباده ،وأن رشيعته هي املرجع يف كل القوانني التي حتكمهم يف شؤوهنم مجيعا ،ابتداء من
حياهتم الشخصية ،وانتهاء بحياهتم االجتامعية والثقافية واالقتصادية والسياسية ،واعتبار
احلياة ب ذلك كله معبدا ّلِل ،تؤدى فيه أوامره ،مثلام تؤدى يف الصالة متاما ،كام قال تعاىل ﴿ :ق حل
ِ
اي َو َمم َ ِاِت ّلِلاِ َر ِّب ا حل َعاملَِنيَ (َ )162ال َ ِ
رش َ
يك َله َوبِ َذلِ َك أ ِم حرت َو َأنَا َأ اول
إِ ان َص َال ِِت َونسكي َوحمَ ح َي َ
املح حسلِ ِمنيَ ﴾ [األنعام]163 ،162 :
وهذا ،وإن كان من املتفق عليه بني املسلمني يف الكثري من النواحي ،لكنهم خيتلفون
اختالفا شديدا يف تطبيقه يف املجاالت السياسية وما يرتبط هبا ،حيث نرى فريقا من املسلمني،
أو أكثر فقهاء املسلمني عرب التاريخ ،يرون أن ذلك يمكن أن يتحقق عن طريق اخللفاء وامللوك
واألمراء الذين قد يستشريون الفقهاء ،ويرجعون إليهم للتعرف عىل أحكام الرشيعة يف املسائل
املختلفة ،وبذلك تتحقق حاكمية الرشيعة عرب تلك االستشارات ،التي يكون فيها الفقهاء
وسائط للتعريف بمراد اّلِل من عباده.
وهم يستدلون لذلك بالدول الكثرية التي حكمت بالد املسلمني ابتداء من الدولة
األموية ،وانتهاء بالدولة العثامنية ،والتي نرى نموذجا معارصا هلا يف اململكة العربية السعودية،
والتي شكلت هيئة كبار العلامء ،واعتربهتا ،واعتربت مفتيها من املستشارين لدى امللوك
واألمراء والسعوديني ،وقد زكى الفقهاء ذلك ،واعتربوا النظام السعودي بسببه نظاما إسالميا.
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بينام يرى فريق آخر أن تطبيق الرشيعة ،وحتقيق احلاكمية اإلهلية ،ال يكون إال عن طريق
الفقيه العدل املجتهد الذي ال توكل إليه مهام االستشارة فقط ،بل توكل إليه قبل ذلك وبعده،
مجيع الصالحيات التي يستطيع من خالهلا أن يطبق الرشيعة ،باعتباره أكثر الناس فهام هلا،
وأكثرهم ودراية لكيفية تنفيذها.
وقد تبنى قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية هذا النوع من احلاكمية ،وأطلقوا عليه
اصطالح [والية الفقيه]  ،وهي تعني أن الرشيعة ال تطبق كقوانني فقط ،وإنام تضيف إىل ذلك
وجوب إرشاف الفقهاء عىل ذلك التطبيق وفق اسرتاتيجية تعمل عىل حتكيم رشع اّلِل يف مجيع
مناحي احلياة.
وبام أن هذا النوع من األنظمة مل يتحقق وقوعه عىل مدار التاريخ ،ويف مجيع الدول
اإلسالمية؛ فقد تعرض ـ منذ بداية الدعوة إليه ـ إىل ردود فعل كثرية من أطراف متعددة ،يمكن
حرصها يف أربع جهات:
األوىل :العلامنيون والليرباليون الذين تصوروا أن الرشيعة ال يمكنها أن حتقق التقدم
والرفاه ،وأن تطبيقها سيؤخر املسلمني عن ركب األمم ،وهؤالء من يطلقون عىل أنفسهم لقب
[التنويريني] ،وهم ـ عادة ـ ليس لدهيم أي مرشوع سيايس أصيل ،بل هم تبع للمشاريع الغربية،
ويستندون إىل الرتاث السيايس الغريب الذي تشكل من أدبيات الثورة الفرنسية والثورة
األمريكية واالنتفاضة الربيطانية ،أو من أدبيات الرشق األوريب املؤسس عىل تراث الثورة
البلشفية أو الفكر ماركيس بمدارسه املختلفة الصينية والكوبية واليوغسالفية والشيوعية
األوربية.
وقد عانت الثورة اإلسالمية يف إيران يف بدايتها الكثري من شغبهم ،حيث حتولوا إىل
إرهابيني يستعملون كل الوسائل لرضب بلدهم ومؤسساته ،بحجة مواجهة نظام املاليل ،وال
يزال الغرب يمد هؤالء بمدده ،ويستعملهم وسائل لتشويه اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
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ونظامها.
بل إن انطالقة الثورة اإلسالمية كانت رد فعل عىل هذا التيار الذي كان حيكم إيران،
واستعمل معها كل الوسائل التي استعملها أتاترك بغية حتويلها إىل دولة أوروبية علامنية ال
عالقة هلا بالدين ،أو ال يشكل الدين فيها إال اجلانب الطقويس.
ومن قرأ رسائل وبيانات وخطب اخلميني يف ذلك احلني ،جيد الكثري من الطروحات
التي يطرحها هذا الفريق لريد هبا عىل مرشوع احلكومة اإلهلية ،ومن تلك البيانات قوله يف
خطاب وجهه جلمع من العلامء وطلبة العلوم الدينية واجلامعيني وغريهم بعد إطالق رساحه
من السجن ،وبعد انتفاضة حصلت حينها( :لقد قالوا للعامل بأننا رجعيون ،ونسبوا علامء
اإلسالم اىل الرجعية السوداء! وتعتربنا الصحف الصادرة يف اخلارج ،وهي تدار بميزانية
ضخمة لرضبنا ،بأننا معارضون لإلصالحات ،ويقولون :إن العلامء يريدون أن يتخذوا من
احلمري وسيلة لرحالهتم من ناحية إىل أخرى ،وال يريدون الكهرباء والطائرة ،فهم رجعيون
يبغون العودة إىل القرون الوسطى!) ()1

وهي كلمة ختترص ذلك التشويه الذي يواجه به هذا الفريق الدعوة للحكم اإلسالمي،
وقد رد اخلميني عليهم بقوله( :إن علامء الدين يرفضون هذه األيام احلالكة التي أصابت البلد،
ويرفض العلامء األعالم ممارسات الرضب والقتل والعجرفة واالستبداد ،فهل هذه رجعية؟!
وقد وقف علامء اإلسالم يف بداية مرحلة احلركة الدستورية بوجه االستبداد األسود وحققوا
احلرية للشعب بدمائهم ،وسنّوا بأنواع العذاب واملصائب التي رأوها وحتملوها قوانني ملصلحة
الشعب واستقالل البلد واإلسالم ،واليوم انتفض الشعب أيض ًا تبع ًا للعلامء ،وما يطلبه العلامء
هو العمل بقوانني اإلسالم ،فهل هذه رجعية؟! وهل كان الرسول األكرم  رجعي ًا؟! وهل
الدعوة إىل القوانني الساموية رجعية؟! وهل كان -تبارك وتعاىل -رجعي ًا؟! وهل جربيل األمني
(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،1ص.275 :
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واسطة الوحي اإلهلي رجعي؟! وهل الرسول األكرم



رجعي؟! وهل أئمة اهلدى

رجعيون؟!)()1

ثم بني أن أحكام الرشيعة ال تنطوي إال عىل العدالة والرمحة والتحرض احلقيقي ،ولذلك
ال معنى لردها باعتبارها رجعية ،بل الرجعية يف االستبداد والظلم ومصادرة احلريات ،والذي
مارسه الذين يدعون التنوير ،ومثلوه أحسن متثيل ،يقول معربا عن ذلك( :إن علامء اإلسالم
منذ صدر اإلسالم إىل اليوم مل يطرحوا وال يطرحون من أنفسهم شيئ ًا ،بل يبلغون قوانني
اإلسالم والوحي إىل الناس ،فهل تبليغ القوانني اإلهلية رجعية؟! وإذا كنتم تعتقدون بأحكام
اإلسالم ،فإن اإلسالم حيرتم حرية اإلنسان وسيطرته عىل ماله وحياته وعرضه ،وقال بأن كل
إنسان حر يف كل ما ال خيالف القوانني اإلهلية ،وإذا هاجم أحد دار أحد فإن اإلسالم جييز ملن
ع ِّرض للهجوم أن يقتل ذلك املهاجم ،إىل هذا احلد يؤيد اإلسالم احلريات! إن علامء اإلسالم
ال يأتون بشء من أنفسهم ،فكل ما نقوله هو قول رسول اّلِل  وكل ما يقول الرسول أيض ًا
هو قول اّلِل ،فلو كنا رجعيني فإن ذلك يعني أن رسول اّلِل  رجعي ،إذن أنتم تعتربون رسول
اّلِل  رجعي ًا! تب ًا هلذا التجدد! فإذا كنتم تقبلون القوانني ،وتقبلون اإلسالم الذي نحن أتباعه
فإن اإلسالم هو مصدر مجيع احلريات والتحرر والسيادة واالستقالل)()2

ويقول( :إننا لسنا رجعيني ،وال نرفض آثار احلضارة ،واإلسالم ال يرفض آثار
احلضارة ،بل يتوق اىل أن تتحكموا يف مجيع مقدرات العامل ،واإلسالم هو ذلك الذي أخضع
هذه البلدان التي أصبحتم أرسى هلا! وليست هذه األفكار النرية التي حيملها الرجال العظامء
وعلامء اإلسالم ومراجعنا العظام إال من نور اإلسالم .وأما الرجعية ،فهي األفكار املتهرئة
والبالية التي حيملها السادة والتبعية العشواء للجميع وتقديم ثروات بلد لآلخرين .وليسود
(  )1املرجع السابق ،ج ،1ص.275 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،1ص.276 :
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وجه هذه الرجعية!)()1

هذه نامذج عن خطابات اخلميني التي وجهها هلذا الفريق من الناس ،والذي ظل حيارب
اجلمهورية اإلسالمية إىل اليوم ،ولألسف وجد من املسلمني والعرب خصوصا من يقف يف
صفه ،ويمد يده إليه ،مع أنه مل يكن سوى خادم ذليل ألمريكا وإرسائيل ،ومجيع املحور
اإلمربيايل.
وقد اعتربه اخلميني عميال لالستعامر؛ فهو يفعل نفس ما يفعله املستعمر ،يقول يف
اخلطاب السابق( :إن مجيع صحفنا وجمالتنا بيد االستعامر ،وهو الذي جيعل الصحف هبذا
الشكل من االبتذال لكي يسمم أفكار شبابنا .واالستعامر هو الذي ينظم براجمنا الثقافية بنحو
ال يكون به شباب أقوياء يف هذا البلد يضحون يف سبيل إنقاذ الشعب .واالستعامر هو الذي
ينظم برامج الراديو والتلفزيون تنظي ًام يرهق أعصاب الناس وجيعلهم يفقدون معه القوة
والطاقة ،ونحن نعارض هذه املظاهر االستعامرية ،فهل نحن رجعيون ،وأنتم تقدميون؟ ليس
يف كالمنا خصام وجدال وسباب ،فتعالوا لنرى أية حضارة نعارضها؟ نحن نعارض الفساد،
وإرسائيل هي التي تنظم مشاريعكم اإلصالحية وأنتم جتلبون اخلرباء العسكريني من إرسائيل،
وتبعثون الطالب من هنا إىل إرسائيل ،ونحن نعارض هذه األعامل ،نحن نقول :إن مجيع البالد
اإلسالمية وقفت صف ًا واحد ًا مقابل الكفر وإرسائيل ،فيام تقفون أنتم وتركيا مع إرسائيل يف
الطرف املقابل .ونقول :ليس هذا ً
عمال جيد ًا ،فال تتجاهلوا عواطف الشعب إىل هذه الدرجة،
فيقف املسلمون يف طرف ،وإيران يف طرف! فواّلِل إن هذا مرض ،وعندئذ يظن اإلخوة من أهل
السنة أن الشيعة هم عبدة اليهود!)()2

الثانية :اإلسالميون من أبناء احلركات اإلسالمية ،وخاصة من ذوي التوجهات
(  )1املرجع السابق ،ج ،1ص.278 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،1ص.280 :
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التقدمية ،والذين راحوا ينتقدون تويل الفقهاء لشؤون السلطة ،ورأوا أن ذلك ليس شأهنم ،بل
تصوروه نوعا من االستبداد ،وراحوا يصفونه بام يصفون به الدولة الدينية التي مثلتها الكنيسة،
وأساءت متثيلها.
وقد كان هؤالء يف بدايتهم يمثلون نفس اخلط الذي كان يسري عليه قادة الثورة
اإلسالمية اإليرانية ،بل كان التواصل بينهم كبريا إىل درجة أن بعضهم اعترب اخلميني جمدد هذا
العرص ،بل اعتربه اخلليفة الرشعي الذي جيب عىل املسلمني مجيعا اتباعه.
وقد ورد يف كتاب [اإلخوان املسلمون وإيران :اخلميني – خامنئي] ،أنه بعد نجاح
الثورة اإليرانية عام  ،1979بادرت اجلامعة وعدة مجاعات إسالمية سنية أخرى إىل هتنئة
اخلميني ،ومد يد التعاون للعمل املشرتك وفق مرجعية الثورة اإلسالمية.
وذكر أن وفدا من اإلخوان زار طهران ،وعارضوا استضافة الشاه يف مرص ،ونارصوا
إيران يف حرهبا ضد العراق ،خاصة يف بداية املواجهات ،وبعد وفاة اخلميني ،سنة  ،1989نعته
اجلامعة واحتسبته (فقيد اإلسالم الذي فجر الثورة ضد الطغاة)
لكنهم ـ وبعد احلملة الشديدة التي قادهتا السعودية ومرص ودول اخلليج ضد إيران ـ
حتولوا حتوال جذريا ،وصاروا ينتقدون هذا النظام ،مع كونه يعرب عن طموحاهتم وأهدافهم.
ومل يكن ذلك االنتقاد وليد بحث علمي ،وال حتقيق موضوعي ،بل كان جمرد ردة فعل
ال مسوغ هلا ،ذلك أهنم كانوا يريدون من اخلميني أن يتخىل عن تشيعه ومذهبه الذي ريب عليه،
ويصبح مالكيا أو شافعيا حتى يتحقق رضاهم عنه.
وقد عرب عن ذلك سعيد حوى ـ زعيم اإلخوان املسلمني يف سورية حينها ـ حني قال:
(عندما أنترص اخلميني ظن املخلصون يف هذه األمة أن اخلمينية إرجاع لألمر إىل نصابه يف حب
آل بيت رسول اّلِل وحترير التشيع من العقائد الزائفة واملواقف اخلائنة  ،خاصة وأن اخلميني
أعلن يف االيام األوىل من انتصاره أن ثورته إسالمية وليست مذهبية  ،وأن ثورته لصالح
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املستضعفني ولصالح حترير شعوب األمة اإلسالمية عامة ولصالح حترير فلسطني خاصة ،ثم
بدأت األمور تتكشف للمخلصني  ،فإذا باخلميني هذا يتبنى كل العقائد الشاذة للتشيع عرب
التاريخ  ،وإذا باملواقف اخلائنة للشذوذ الشيعي تظهر باخلميني واخلمينية  ،فكانت نكسة كبرية
وخيبة أمل خطرية)()1

مع أن املواقف التي ذكرها اخلميني بعد الثورة هي نفسها التي ذكرها بعد الثورة ،ومل
يكن فيها أي غلو وال شطط ،وقد تطرقنا إىل ذلك بتفصيل يف اجلزء السابق من هذه السلسلة.
وهكذا كان احلال يف اجلزائر ،حيث تأثر احلركيون اجلزائريون بدعوة اخلميني ومنهجه
وانتصاراته ،لكنهم ـ لألسف ـ وبتأثري من السعودية واخلليج انقلبوا عىل ذلك.
ومن باب الشهادة ّلِل ،نذكر أن بعضهم ،بل من كبارهم من بقي عىل نظرته للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،ولنظامها ،ومل يتأثر بذلك الضخ اإلعالمي الكبري ،ويرتبع عىل رأسهم
شيخ احلركة اإلسالمية يف اجلزائر الشيخ أمحد سحنون ،الذي قالّ :
(إن اإلمام اخلميني عاش
يف املجد والفخار ،وكان صادق العزم وصانع الصحوة اإلسالمية)()2

بل رثاه بقصيدة قال فيها:
غاب اخلميني تب ًّا لدنيا

تصاب باملوت والدا مار

لكن جمد اإلمام يبقى

بال زوال وال اندثار

ما مات من كان كاخلميني

قد عاش للمجد والفخار

يا قاهر الشاه يا جميدا

العدو من الديار
طرد
ّ

يا صادق العزم يا حميال

ضعف الشعوب إىل انتصار

يا صانع ًا صحوة أحالت

عزّ الطغاة إىل اندحار!

(  )1اخلميني :شذوذ يف العقائد شذوذ يف املواقف ،سعيد حوى ،ص.3
(  )2موقع رابطة احلوار الديني للوحدة.
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عش يف قلوب الشعوب حي ًّا

يبقى مدى الليل والنهار!

إىل املعايل

أعظم بذكراك من منار!

طهران بعدك سوف متيض

تقفو خطاك بال عثار

يا رب ال حترم اخلميني

من خري دار وخري جار

وال

ّ
تعذبه

يا

إهلي

بنار

فإنّه

عاش

يف

جهاد

ود حم

منار ًا

بزمهرير
بال

هدوء

وال
وال

قرار

أما موقف قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية من هذا االجتاه خصوصا؛ فقد كان موقفا
طيبا ،الشرتاكهم معهم يف الدعوة حلاكمية الرشيعة ،وهلذا نرى اهتامما كبريا بكتب سيد قطب،
وترمجتها للفارسية ،بل توىل الرتمجة القائد احلايل للجمهورية اإلسالمية ،السيد عيل اخلامنئي.
ومن تلك الكتب التي ترمجها اخلامنئي كتاب [املستقبل هلذا الدين]  ،وجعل عنوانه:
[بيان ضد احلضارة الغربية] ،وقد أثنى يف مقدمته كثريا عىل سيد قطب ووصفه بـ [املفكر
املجاهد] ،وذكر أن كتبه تشكل خطوة عىل طريق توضيح معامل الرسالة اإلسالمية.
ونحب أن نرد هنا عىل من يصورون اخلميني أو قادة الثورة اإلسالمية بمثابة التالميذ
واألتباع للفكر اإلخواين ،وأهنم تأثروا يف قوهلم باحلاكمية بسيد قطب أو أيب األعىل املودودي،
أو مجاعات اإلسالم السيايس ،بأن ذلك غري صحيح.
فكتابات اخلميني وبياناته وفتاواه يف هذا املجال سبقت سيد قطب وأيب األعىل املودودي
بكثر ،ومن األمثلة عىل ذلك تلك الرسالة التي كتبها اخلميني سنة 1944م ،وفرس فيها قوله
تعاىل﴿ :ق حل إِناام َأ ِعظكم بِو ِ
احدَ ٍة َأ حن تَقوموا ّلِلاِ َم حثنَى َوف َرا َدى﴾ [سبأ]46 :؛ فقال( :لقد بني اّلِل
ح َ
َ
تعاىل يف هذا الكالم الرشيف مسري البرشية ،منذ املنزل األول املظلم للطبيعة وحتى هناية هذا
املسري .وهو أفضل موعظة اختارها إله العامل من بني مجيع املواعظ ،واقرتح عىل البرش هذه
الكلمة الواحدة التي ينحرص فيها طريق إصالح الدارين وهي :القيام ّلِل الذي بلغ بإبراهيم
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خليل الرمحن منزل اخل ّلة ،وأطلقه من املظاهر املختلفة لعامل الطبيعة .لقد خاض إبراهيم يف علم
اليقني حتى قال ال أحب اآلفلني ..والقيام ّلِل هو الذي س ّلط موسى الكليم بعصاه عىل آل
فرعون ،ود ّمر عروشهم وتيجاهنم ،وأوصله إىل لقاء املحبوب ومقام الصحو ..والقيام ّلِل هو
الذي جعل خاتم النبيني  يتغلب ـ لوحده ـ عىل مجيع العادات والعقائد اجلاهلية ،وأزال
األصنام من بيت اّلِل ،ووضع مكاهنا التوحيد والتقوى ،وأوصل ذاته املقدسة إىل قاب قوسني
أو أدنى ..وحب الذات وترك القيام ّلِل أوصالنا إىل هذه األيام السود ،وسلطا أهل العامل ـ مجيع ًا
ـ ع لينا ،وجعال البالد اإلسالمية حتت نفوذ اآلخرين ..فالقيام للمصالح الشخصية هو الذي
واألخوة بني الشعب املسلم ،والقيام للنفس هو الذي فرق أكثر من عرشة
خنق روح الوحدة
ّ
ماليني شيعي وفصلهم عن بعضهم ،فأصبحوا لقمة (يف أفواه) حفنة من عباد الشهوة اجلالسني
وراء املوائد)()1

ثم راح خياطب األمة بأن تنهض لتعيد احلاكمية ّلِل ،فقال( :فيا أهيا العلامء املسلمون
الربانيون ،أهيا العلامء املتدينون ،أهيا املتحدثون الذين حتبون الرشيعة ،أهيا املتدينون املحبون ّلِل،
أهيا املحبون ّلِل الطالبون للحق ،أهيا الطالبون للحق الرشفاء ،أهيا الرشفاء الوطنيون ،أهيا
الوطنيون أصحاب الكرامة ،اقرأوا موعظة إله العامل ،واسلكوا طريق اإلصالح الوحيد الذي
اقرتحه ،واتركوا املصالح الشخصية كي تنالوا سعادة الدارين مجيعها ،وتتمتعوا باحلياة الرشيفة
فيهام ..اليوم يوم هب فيه النسيم الروحي اإلهلي ،وهو أفضل يوم للقيام اإلصالحي؛ فإذا
فقدتم الفرصة ،ومل تقوموا ّلِل ،ومل تعيدوا املراسم الدينية ،فس ّلط عليكم غد ًا حفنة من التائهني
الراكضني وراء شهواهتم ،وجيعلون رشيعتكم ورشفكم عرضة ألغراضهم الباطلة ،وما هو
عذركم اليوم أمام إله العامل؟!  ..إنكم إذا مل تقوموا من أجل حقكم املرشوع ،هنض احلمقى
الفاقدون للدين ،وبدأوا يف كل ناحية يرضبون عىل وتر عدم التدين ،ولسوف يتسلطون عليكم
(  )1صحيفة اإلمام :ج ، 1ص .46
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ـ أهيا املتفرقون ـ قريب ًا تسلط ًا جيعل أيامكم أصعب من زمان رضا خان)()1

الثالثة :اإلسالميون من ذوي التوجهات السلفية ،والذين وقفوا منه موقفا سلبيا منذ
البداية ،مع كوهنم مل يعارضوا الشاه ،وال إيران يف فرتة علامنيتها ،ولعل من أسباب ذلك تلك
املواقف الشديدة من قادة الثورة اإلسالمية من النظام امللكي ،واعتباره بدعة ال عالقة هلا
باإلسالم ،عىل عكس ما يذهب إليه فقهاؤهم الذين حتالفوا مع كل األنظمة امللكية.
ومن أمثلة ذلك قول اخلميني يف أوائل كتبه السياسيةّ :
(إن اّلِل تعاىل يشري يف هذه اآلية
ِ
ِ
ِ
ول َوأ ِ
الرس َ
ويل حاألَ حم ِر ِمنحك حم ﴾ [النساء ]59 :إىل تشكيل
﴿ َيا َأ ه َهيا ا الذي َن آ َمنوا َأطيعوا اّلِلاَ َو َأطيعوا ا
احلكومة اإلسالمية حتى يوم القيامة .وواضح جد ًا أنه مل يوجب حاكمية أحد غري هؤالء
الثالثة ،وألنه أوجب عىل مجيع أفراد األمة طاعة أويل األمر فإنه جيب البحث حول من هم أولو
األمر ..إن بعضهم يقول :إهنم امللكوك واألمراء! وإن اّلِل أوجب عىل الناس طاع سالطينهم
وملوكهم! وها نحن نحتكم إىل العقل الذي وهبه اّلِل لنا ..إن إله العامل أرسل نبي اإلسالم
بآالف األحكام الساموية ،ووضع أسس حكومته عىل مبدئي التوحيد والعدل .هذا اإلله نفسه
الذي قوى أساس العدل يف العامل بتضحيات املسلمني ،ومنع املظامل وانتهاك العفة؛ فهل يأمر
الناس بأن يطيعوا أتاتورك الذي يعرف مجيع الناس ماذا فعل بأصحاب الدين وكيف ظلم
الناس؟! أو يأمر بطاعة هبلوي الذي رأيتم مجيع ًا ماذا صنع؟! والذي لو أراد أحد أن يعد
خمالفاته الرصحية ّلِل والقرآن فإنه قد حيتاج إىل كتاب ..إن هذا اإلله الذي وضع أسس الدين
والعدل ويأمر بنفسه هبدم هذا البناء ،لن يقبله العلامء إهل ًا عادالً وقاسط ًا ،وإن مقام األلوهية
منزه عن هذه األعامل التافهة)()2

ونحب أن نذكر هنا أن هذا الكتاب [كشف األرسار] ،وربام بسبب مواقفه الشديدة من
(  )1املرجع السابق ،ج ،1ص.47
(  )2كشف األرسار ،ص..138
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هذا النوع من األنظمة ترجم ترمجات مشوهة من طرف االجتاه السلفي ،وصارت تلك الرتمجة
هي املصدر الذي يعتمدون عليه يف تشويه إيران ونظامها(.)1
وهكذا أعلن يف كتابه [احلكومة اإلسالمية] عن موقفه من هذا النوع من األنظمة بقوله:
( فامللكية واحلكم الوراثي هي مما أبطله اإلسالم وألغاه يف صدر اإلسالم يف ايران وبالد الروم
الرشقية ومرص واليمن .ولقد دعا الرسول األكرم  يف رسائله املباركة امرباطورية الروم
الرشقيني (هراكليوس) وملك ايران إىل التخيل عن نمط احلكومة امللكية واالمرباطورية ،وعن
إلزام عباد اّلِل بالطاعة والعبودية املطلقة هلم ،وليرتكوهم ليعبدوا اّلِل الواحد الذي ال رشيك
له ،الذي هو السلطان احلقيقي  ..امللكية واحلكم الوراثي هي ذلك الطراز من احلكم املشؤوم
والباطل الذي ثار سيد الشهداء  واستشهد من أجل املنع من إقامته ،فلقد ثار ودعا مجيع
املسلمني للثورة لكي ال خيضع لوالية عهد يزيد ،ولكي ال يعرتف رسمي ًا بسلطنته ،فهذه األمور
ليست من اإلسالم ،اإلسالم ليس فيه ملكية وحكم وراثي)()2

الرابعة :بعض مدارس الشيعة ومراجعهم ،والذين تصوروا أن بناء دولة حيكمها الفقيه
الشيعي ،يتناىف مع مبدأ انتظار اإلمام املهدي ،بل تصوروا أن ذلك سيلغي دوره ،ويرفع احلاجة
لظهوره.
وقد رد عليهم قادة الثورة اإلسالمية ردودا كثرية ،منها قول اخلميني خماطبا هلم( :من
(  )1أثبت زيف تلك الرتمجة باألدلة الكثرية د .إبراهيم الدسوقي شتا رئيس قسم اللغات الرشقية وآداهبا يف كلية اآلداب
بجامعة القاهرة يف كتيب بعنوان (كشف األرسار بني أصله الفاريس والرتمجة األردنية) ،نرش كمقال يف (جملة الراصد  -متوز 1991م)
ونرش يف الرتمجة اجلديدة للكتاب من ص ،29-13وقد كشف املقال عن حتريف خطري ومغرض يف الرتمجة (األردنية) بغية تشويه
معربة.
صورة اخلميني ،وتشويه صورة الشيعة والطعن فيهم ،وقد تم ترمجة كتاب [كشف األرسار] ترمجة صحيحة ّ
املحرفة بشار عواد معروف ،ومعه أستاذ الرشيعة حممد أمحد اخلطيب ،ومعهم سليم اهلاليل،
وقد اشرتك يف الرتمجة األردنية
ّ
ومعهم الشخصية الومهية حممد البنداري التي اخرتعوها ليكون يف واجهة الغالف بأنه املرتجم للكتاب ،وقد تم هذا بمباركة األلباين
الذي أحلق فتواه يف آخر الطبعة املذكورة بكفر اخلميني.
(  )2احلكومة اإلسالمية ،ص.11
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البدهيي أن رضورة تنفيذ األحكام التي استلزمت تشكيل حكومة الرسول األكرم  ليست
منحرصة وحمدودة بزمانه  ،فهي مستمرة أيض ًا بعد رحلته  .وفق ًا لآليات القرآنية
الكريمة ،فإن أحكام اإلسالم ليست حمدودة بزمان ومكان خاصني ،بل هي باقية وواجبة
التنفيذ إىل األبد؛ فلم تأت ألجل زمان الرسول األكرم  لترتك بعده وال تن ّفذ أحكام
القصاص ،أي القانون اجلزائي لإلسالم .أو ال تؤخذ الرضائب املقررة ،أو يتعطل الدفاع عن
األرايض واألمة اإلسالميتني ،والقول بأن قوانني اإلسالم قابلة للتعطيل ،أو أهنا منحرصة
بزمان أو مكان حمددين خالف الرضوريات العقائدية يف اإلسالم ،وعليه فبام أن تنفيذ األحكام
رضورة بعد الرسول األكرم  وإىل األبد ،فإن تشكيل احلكومة وإقامة السلطة التنفيذية
اإلدارية يصبح رضوري ًا ،فبدون تشكيل احلكومة ،وبدون السلطة التنفيذية واالدارية ـ والذي
جيعل مجيع ترصفات وأنشطة أفراد املجتمع خاضع ًا لنظام عادل ،وذلك عن طريق تنفيذ
األحكام ـ بدون ذلك تلزم الفوىض ،ويتفشى الفساد االجتامعي والعقائدي واألخالقي ،إذن
ال مفر من تشكيل احلكومة ،وتنظيم مجيع األمور التي حتصل يف البالد منع ًا للفوىض والتفسخ.
وعليه فام كان رضوري ًا يف زمان الرسول  وأمري املؤمنني بحكم العقل والرشع ،من إقامة
احلكومة والسلطة التنفيذية واالدارية ،فهو رضوري بعدهم ،ويف زماننا أيض ًا)()1

ثم راح يسأهلم قائال( :هل جيب أن تبقى األحكام اإلسالمية طيلة فرتة ما بعد الغيبة
الصغرى إىل اليوم حيث مىض أكثر من ألف عام ،ومن املمكن أن متر مائة ألف عام أخرى دون
أن تقتيض املصلحة ظهور صاحب األمر ـ فهل جيب أن تبقى مطروحة وبال تطبيق ،وليعمل
كل امرئ ما يشاء؟ ولتعم الفوىض؟ فهل كانت القوانني التي جهد الرسول األكرم  يف سبيل
بياهنا وإ بالغها ونرشها وتطبيقها مدة ثالث وعرشين سنة ،هل كانت ملدة حمدودة فقط؟ وهل
حدا د اّلِل تعاىل تنفيذ أحكامه بمدة مئتي سنة فقط؟ وهل ترك اإلسالم كل ما فيه بعد الغيبة
(  )1احلكومة اإلسالمية ،ص.
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الصغرى؟)
ثم أجاب عىل ذلك بقوله( :االعتقاد بأمور كهذه أو إظهارها أسوأ من االعتقاد أو
اإلظهار للقول بنسخ اإلسالم ...ال أحد يستطيع القول أنه مل يعد من الواجب الدفاع عن
حدود وثغور مجيع أرايض الوطن اإلسالمي ..أو أنه جيب تعطيل قانون اإلسالمي العقوبات
والديات والقصاص .فكل من يقول أنه ال رضورة لتشكيل احلكومة اإلسالمية ،فهو منكر
لرضورة تطبيق األحكام اإلسالمية ،وجلامعيتها ،وخللود دين اإلسالم املبني)
ونحب أن نذكر هنا أن ما قرره اخلميني يف هذا املجال ال يعني ثورة عىل التشيع ،أو
تصحيحا له ،كام ذهب بعض الباحثني ،وإنام هو فرع أصيل يف التشيع ،مل تتح له الظروف التي
تربزه للواجهة ليؤدي دوره يف التغيري السيايس؛ فقد كانت احلكومات املستبدة متنع الشيعة من
احلديث يف السياسة ،وهذا ما جعلهم يامرسون التقية حرصا عىل بقاء مذهبهم.
ومثل ذلك حصل يف املدرسة السنية ،والتي اتفق فقهها السيايس القديم عىل عرض
الفقه السيايس ،أو السياسة الرشعية انطالقا من الواقع السيايس ،ال من حقيقة اإلسالم ذاته.
بناء عىل هذا سنحاول يف هذا الفصل التعرف عىل األدلة التي اعتمدها اخلميني وقادة
الثورة اإلسالمية يف هذه النظرية السياسية ،وكيف ردوا عىل خمالفيهم ،أما اآلليات التي نفذت
هبا هذه النظرية ،والضوابط التي حتكمها ،فسنتعرض هلا يف الفصل الثاين.
وبام أ هناك اتفاقا بني قادة الثورة اإلسالمية يف إيران مع احلركات اإلسالمية ذات التوجه
السيايس عىل مواجهة العلامنية والدعوة لتحكيم الرشيعة اإلسالمية؛ فقد ظهرت الكتابات
الكثرية التي ختدم الشق األول من حاكمية الرشيعة ،وهو حاكمية الفقه اإلسالمية ،وكونه
اإلطار املرجعي الذي يعتمد عليه يف مجيع القوانني التي تسنها الدولة.
أما الشق الثاين ،وهو املرتبط بحاكمية الفقيه ،ولزوم كونه املرشف عىل تطبيق الرشيعة،
بل املنفذ لذلك؛ فإن الكتابة فيه ـ حسبام أعلم ـ بقيت حمصورة يف قادة الثورة اإلسالمية يف إيران،
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الذين ألفوا املؤلفات الكثرية التي تؤصل هلذا اجلانب ،بل جتعل من حاكمية الرشيعة دليال عىل
حاكمية الفقيه ،ذلك أنه ال يمكن عزل الفقيه ،أو التهوين من شأنه يف الوقت الذي يراد فيه
تطبيق الرشيعة ،مثلام ال يعزل الطبيب أو املهندس عن جماهلام.
ومن املؤلفات التي ألفت يف ذلك ،وكانت مصدرا من مصادر التأصيالت والتنظريات
املرتبطة بوالية الفقيه ،وما يصحبها من حاكمية الرشيعة كتاب [احلكومة اإلسالمية أو والية
الفقيه] لإلمام اخلميني ،والذي كان عبارة عن دروس فقهية ألقاها عىل طالب العلوم الدينية
يف النجف ،وحتدث فيه بتفصيل عن األدلة الكثرية عىل والية الفقيه ،وعىل التحريقات التي
حاولت أن تزيل اجلانب السيايس من الدين ،وذكر فيه األدلة العقلية والرشعية املوجبة لتشكيل
احلكومة ،كام حتدث فيه عن نظام احلكم اإلسالمي ،ورشوط احلاكم املسلم ،والدور الذي جيب
عىل العلامء القيام به لتحقيق ذلك يف الواقع.
وقد القى الكتاب ـ منذ صدوره ـ ردود فعل خمتلفة من اإليرانيني وغريهم ،حيث أنه يف
الوقت الذي استقبل فيه استقباال طيبا من العلامء وطلبة العلم الذين شكلوا فيام بعد األساس
الذي قامت عليه الثورة اإلسالمية اإليرانية ،استقبل استقباال قاسيا من املعارضني سواء كانوا
من السياسيني أو رجال الدين التقليديني الذين يرون أنه ليس عىل الفقيه أن يتحدث يف
السياسة ،وال أن يامرسها.
وقد ذكر نجل اخلميني السيد أمحد بعض تلك املواقف ،فقال( :أما [احلكومة اإلسالمية
أو والية الفقيه] فهو جمموعة تضم ( )16درس ًا من دروس اإلمام التي ألقاها يف احلوزة العلمية
يف النجف ،وعندما رشع اإلمام يف بحث والية الفقيه بدأ اعرتاض الرجعيني يف تلك احلوزة،
فحركوا بعض األشخاص لكي يرتك الدرس عدد من الذين حيرضون هذه الدروس ،وقد
نجحوا يف ذلك مع األسف ،إذ قال اإلمام :إن بعضهم مل حيرض منذ بداية هذا الدرس وحتى
هنايته ألهنم كانوا يعتقدون ـ حت ًام ـ بأنه جيب أن حيكم الشاه وصدام ،وليس اإلمام واملجتهد
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اجلامع للرشائط ،فكانوا يقولون :إن احلكومة ليست من شأن الفقيه! وكم القى منهم أصحاب
اإلمام اخل الص من عذاب ومتاعب ،وبدأت النزاعات فضايقوا اإلمام وآذوه ،ولكنه لو كان
يمكن لإلمام أن يعطل أعامله بسبب هذه األمور ملا انتهى به األمر إىل النجف ،ولرتك اجلهاد
ضد الشاه ونظامه وهو يف قم)()1

وقد ذكر موقف اخلميني من تلك التشنجات التي أبداها املخالفون له؛ فقال( :لقد سمع
اإلمام مثل هذا الكالم كثري ًا ،ولذلك فعندما كان أصحابه القليلون الصابرون والصامدون
املخلصون ينفد صربهم وتتعبهم الشتائم ،كانوا يأتون اإلمام ليستلهموا منه روح ًا جديدة،
فيقول هلم :عليكم باالستمرار يف عملكم وال تنصتوا هلذه األقوال .إنكم مسؤولون ،وواجبكم
العمل وفق ًا ملسؤوليتكم وحتمل الصعاب والشتائم بصدر رحب ،من أجل خالص املسلمني،
وعليكم أن ال ترتكوا عملكم الصالح مهام قالوا لكم ومهام ضايقوكم؛ فلن يكون ذلك بمقدار
يوم واحد من الصعاب التي حتملها الرسول  ،فكان أصحابنا القليلون يعاجلون قلة عددهم
برفع عزائمهم ،ويغادرون اإلمام بإرادة من حديد)()2

وذكر السيد أمحد كيف استقبل الكتاب يف إيران ،وموقف السلطات احلاكمة منه؛ فقال:
(ويف الوقت نفسه قام أصحاب اإلمام املوجودون باآلالف يف حوزة قم العلمية بطبع هذه
الكتب وتوزيعها بكل قدرهتم ،وحتى إن السيد الجوردي مدعي عام طهران (سابق ًا) باع
الكراسات التي حتتوي عىل هذه الدروس (دروس اإلمام يف احلكومة اإلسالمية) يف حم ّله علن ًا،
واعتقل بعد ذلك ..لقد انترشت هذه الكتب برسعة الربق يف مجيع احلوزات العلمية واملحافل
الدينية ،وبذل املرحوم آية اّلِل الرباين الشريازي جهد ًا كبري ًا يف نرش هذا الكتاب ،وما أحسن ما

(  )1ملحة عن عبادة اإلمام ومؤلفاته ،السيد أمحد اخلميني ،مقال من كتاب :الإمام اخلميني قدوة ،ص.6
(  )2املرجع السابق ،ص.7
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أدى أنصار اإلمام يف إيران رسالتهم مع وجود التعذيب والسجن والنفي)()1

ويمكننا اعتبار هذا الكتاب هو املصدر األكرب الذي ضم أكثر األدلة وأقواها عىل
مرشوعية والية الفقيه ،ولذلك كان له تأثريه كبريا يف األوساط اإليرانية خصوصا ،بل كان
السبب األكرب يف جعلها مستعدة لتقبل هذا النظام اجلديد ،وهو ما يرد بقوة عىل تلك
األطروحات التي تصور قادة الثورة اإلسالمية يف إيران منقلبني عىل الشعب الذي وقف معهم،
ذلك أن أطروحاهتم واضحة من خالل هذا الكتاب وغريه من الكتب والبيانات التي كانت
تصدر عىل كل حني ،وسنرى تفاصيل ذلك يف الفصل الثاين من هذا الكتاب.
ومن الكتب التي أصلت هلذا النظام كتاب [اإلمامة والوالية :قيادة املجتمع اإلسالمي
ومسؤولية املسلم] للقائد احلايل للثورة اإلسالمية السيد عيل اخلامنئي ،وقد ذكر فيه الكثري من
املسائل املؤصلة هلذا النظام انطالقا من القرآن الكريم ،باإلضافة إىل ذكره لرشوط الويل الفقيه
وصفاته وغري ذلك.
ومنها كتاب [أساس احلكومة اإلسالمية] للسيد كاظم احلائري ،وهو عبارة عن دراسة
استداللية مقارنة بني الديمقراطية والشورى ووالية الفقيه ،وقد ذكر فيه والية الفقيه ،وأثبتها
من خالل ذكر رشوط الوالية ،ثم إجراء مقارنة بني الشورى ووالية الفقيه.
ومنها كتاب [األسس املهمة يف النظام اإلسالمي] للشيخ حممد عيل التسخريي ،وقد
تطرق فيه إىل الكثري من التأصيالت هلذا النظام ابتداء من الرؤية الكونية ،وانتهاء بتطبيقاته
العملية.
ومنها كتاب [اإلرشاد إىل والية الفقيه] للسيد يوسف املدين التربيزي ،وهو بحث
استداليل حول والية الفقيه ،حتدث فيه عن أمهية الفقيه يف الروايات ،ثم عن والية

النبي 

وأئمة أهل البيت؛ ثم حتدث عن والية الفقيه ،واالستدالل عليها من الروايات ،ويف الكتاب
(  )1املرجع السابق ،ص.7
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مباحث تفصيلية مهمة كمسألة القضاء ،والفرق بني احلكم والفتوى ،والترصف بأموال
اخلمس ،ومسألة احلدود والتعزيرات ،إىل غري ذلك من املباحث املهمة.
ومنها كتاب [الدولة اإلسالمية] للشيخ عبد املنعم مهنا ،وهو بحث يف والية الفقيه،
حتدث فيه عن والية الفقيه يف تاريخ الفقه الشيعي وتطوره ،ويف كتب أهل السنة ،ثم حتدث عن
أدلة والية الفقيه يف الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل ،ثم عن رشوط الويل ،مع مسائل أخرى
مهمة مثل الفرق بني احلكم والفتوى،و حالة تساوي الفقهاء هل تنتج الشورى ،ورأي
األكثرية ،هل يلزم مشاورة الفقيه للعلامء؟ وغريها من املسائل.
ومنها كتاب [والية الفقيه والنظام الدستوري اإلسالمي] للشيخ جعفر حسن عرتييس،
وبحث فيه عن صفات الويل ،وكون اإلسالم مرشوع حكم يف ظل والية الفقيه ،وعن
صالحيات الو يل ،ورضورة الدستور ،وخصائص الدولة املعارصة عرب أوجهها املختلفة،
كالنظام الربملاين والرئايس واملاركيس والديمقراطي ،وحتدث عن مبدأ الفصل بني السلطات،
مشري ًا إىل السلطة الترشيعية والتنفيذية والقضائية يف النظام اإلسالمي ،ومبدأ فصل السلطات
من وجهة النظر اإلسالمية ،ومتحدث ًا عن الديمقراطية والرشيعة اإلسالمية.
وغريها من الكتب الكثرية( ،)1والتي حاولنا االستفادة منها مجيعا يف التعرف عىل حقيقة
والية الفقيه ،واألدلة الرشعية عليها ،وإن كان تركيزنا خصوصا عىل كتاب [احلكومة
اإلسالمية] للخميني باعتباره املصدر الذي رجع إليه كل من حتدث عن والية الفقيه.
بناء عىل هذا سنلخص هنا جممل األدلة عىل كال الفرعني يف حاكمية الرشيعة اإلسالمية:
حاكمية قوانني الرشيعة ،وحاكمية الفقيه من خالل طروحات قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية،
وخصوصا اإلمام اخلميني.
أوال ـ التأصيل الرشعي للحكومة اإلهلية:
(  )1انظر مقاال بعنوان :كتب يف والية الفقيه ،عباس رشيد ،جملة بقية اّلِل ،السنة الثالثة عرش ،العـــــدد .145
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عند استقراء ما كتب حول الرباهني الدالة عىل وجوب تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف
املجال السيايس ،وما يرتبط به من جماالت ،نجد صنفني من األدلة:
أوهلا ـ أدلة عقلية وواقعية حتاول أن ختاطب مجاهري الناس بمختلف مشارهبم حتى
العلامنيني منهم ،لتثبت هلم أن الرشيعة ـ يف حال تطبيقها الصحيح ـ ال تتعارض مع أي مصلحة،
وال تتسبب يف أي مفسدة ،بل هي تضمن حتقيق مجيع املصالح ،وبأقل التكاليف ،وبأمجل
الصور.
ثانيها ـ األدلة النصية ،وهي األدلة الواردة يف القرآن الكريم والسنة املطهرة وما يفرسها
من الروايات والرشوح وأقوال الفقهاء ،وهي تتوجه للمسلمني امللتزمني خصوصا ،لتبني هلم
أن الرشيعة التي آمنوا هبا رشيعة شاملة جلميع مناحي احلياة ،ولذلك ال يصح أن يتوجه
املؤمنون ّلِل بالعبادة يف صالهتم وصومهم ،يف نفس الوقت الذي يضيعون فيه أوامر اّلِل املرتبطة
بالثقافة واالقتصاد والسياسة وسائر شؤون احلياة.
وقد استعمل قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية كال األسلوبني يف الربهنة عىل وجوب
تطبيق الرشيعة اإلسالمية ،واعتبار أحكامها قوانني قطعية ختضع هلا كل املؤسسات ،وال خيار
هلا يف تطبيقها ،باعتبارها أوامر اّلِل ورسوله ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ
َان ملِؤح ِم ٍن َو َال مؤح ِمن ٍَة إِ َذا
ون َهلم ح ِ
اخل َ َرية ِم حن َأ حم ِر ِه حم َو َم حن َي حع ِ
َق َىض اّلِلا َو َرسوله َأ حم ًرا َأ حن َيك َ
ص اّلِلاَ َو َرسو َله َف َقدح َض ال َض َال ًال
مبِينًا﴾ [األحزاب]36 :
وسنحاول هنا ـ باختصار أن نورد كال الصنفني من األدلة ـ من خالل املصادر التي سبق
ذكرها.
 1ـ الرباهني العقلية والواقعية عىل رشعية احلكومة اإلهلية:
تنطلق كل القوانني الوضعية ،والفلسفات التي تقوم عليها من حماولة الوصول
باملجتمعات إىل حتقيق النظام والسعادة والرفاه ،وحتاول أن تبحث عن أقرب السبل التي
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يمكنها حتقيق ذلك ،من غري أن تصطدم بأي عقبة ،لكنها مل تفلح يف حتقيق ذلك يف الواقع،
نتيجة تنوع البرش واختالف مصاحلهم وأذواقهم وطبائعهم وتصوراهتم للحياة ،بحيث
يستحيل أن يرىض اجلميع بنظام واحد.
وقد نقل العالمة الكبري وحيد الدين خان يف كتابه [اإلسالم يتحدى] عن فالسفة
القانون الغريب االعرتاف هبذا اإلشكال الكبري ،وقدم لذلك بقوله( :السؤال األسايس الذي
يفرض نفسه عند البحث يف املشكالت احلضارية يكون دائام عن الترشيع أو الدستور ،فهذه
املشكالت تنشأ عن عالقة الفرد بغريه ،والترشيع هو الذي حيدد هذه العالقة عىل أساس من
العدل واالنصاف ،ولكن من املذهل أن أقول :إن االنسان مل يفلح إىل اآلن يف الكشف عن
دستور حياته! صحيح أن مجيع الدول يف العامل قائمة عىل أسس الدستور؛ ولكن هذه الدساتري
خمفقة متاما يف الوصول اىل أهدافها ،بل اليوجد هناك مايسوغ وجود هذه الدساتري سوى أهنا
تنفذ بالقوة واالجبار ،ومن احلقائق املعروفة لرجال القانون أن مجيع الدساتري الرائجة يف هذا
العرص تفقد أية أسس علمية أو نظرية جتيز بقاءها)()1

وهو ينقل من املصادر الغربية اعرتافها بالعجز عن الوصول إىل القانون احلقيقي املبني
عىل أصول نظرية وفلسفية مس ّلم هبا ،حتى أن األستاذ (فولر) مؤلف كتاب (القانون يبحث
عن نفسه) ،قال( :إن القانون مل يكشف عن نفسه بعد!) ()2

ويذكر أنه (وضعت كتب الحرص هلا حول هذا املوضوع بالذات؛ وبذلت عقول جبارة
من علامئنا أوقاهتا يف سبيل البحث عن مقومات القانون .وكام يرى حمرر (موسوعة تشامربز)
(لقد أعطى القانون أمهية علم هام ،حتى رفع من شأنه اىل أقىص احلدود) ،ولكن كل هذه
اجلهود مل توفق يف احلصول عىل صورة متفق عليها من القانون ،وقد تشعبت هبم السبل ،حتى
(  )1اإلسالم يتحدى ،ص.156
(  )2املرجع السابق ،ص.156
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قال خبري يف الترشيع( :لو طلبت من عرشة خرباء أن يعرفوا القانون ،فعليك أن تستعد لسامع
أحد عرش جوابا!!)()1

وبناء عىل هذا انقسم خرباء الترشيع اىل مدارس فكرية كثرية؛ والسبب يف ذلك ـ كام
يرى ،وكام ينقل عن فالسفة الغرب ـ هو (عدم توصلهم اىل أساس صحيح يمكن إقامة رصيح
الترشيع عليه ،إهنم جيدون أن القيم التي حياولون مجعها يف هيكل الدستور يستحيل وضعها يف
ميزان واحد .ومثل رجل القانون يف حماولته هذه كمثل الرجل الذي يزن جمموعة من الضفادع
بمجموعة أخرى مماثلة؛ فكلام وضع جمموعة يف كفة وجد أن ضفادع الكفة الثانية قد وثبت اىل
املاء مرة أخرى ،ومن ثم باءت كل اجلهود التي استهدفت احلصول عىل الدستور املثايل بالفشل
الذريع) ()2

أو كام عرب عن ذلك األستاذ (و .فريدمان) بقوله( :إهنا حلقيقة :أن احلضارة الغربية مل
جتد حال هلذه املشكلة غري أن تنزلق من وقت آلخر ،من هناية اىل أخرى)
وبناء عىل هذا ذهب الكثري من فالسفة الترشيع إىل أن القانون ال ينطلق من أسس
فلسفية وال علمية ،وإنام ينطلق من السلطة والغلبة ،فاملتغلب هو السيد الذي يمكنه أن يضع
القوانني ،ويمكنه أيضا أن يفرضها ،حتى لو مل تكن متناسبة مع طبائع املجتمعات التي يفرضها
عليها ،وقد نقل وحيد الدين خان عن (جون آستني) قوله( :إن الدستور ،أي دستور ،اليصبح
نافذ املفعول اال اذا كانت تسنده قوة من ورائه) ،ولذلك عرف (القانون) يف كتابه ،الذي نرش
ألول مرة عام  ،1861بقوله( :القانون هو احلكم الذي أصدره رجل رفيع املنزلة سياسيا ملن
هو أدنى منه يف املرتبة السياسية) ()3

(  )1املرجع السابق ،ص.156
(  )2املرجع السابق  ،ص.157
(  )3املرجع السابق ،ص.157
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ويذكر وحيد الدين خان أن هذا النوع من القوانني عورض بموقف آخر معاكس متاما
له ،وهو أن الشعب هو الذي يمكنه أن يسن القوانني التي يمكنها أن تطبق عليه ،لكن هذا
أيضا اصطدم باختالف أذواق الشعوب ومشارهبا وتصوراهتا للحياة( ،وترتب عىل ذلك أن
ضوابط كثرية ،جيمع عىل صحتها وإفادهتا مجيع أهل العلم ومعلمي األخالق اليمكن تنفيذها،
ألن الشعب اليوافق عليها ،وعىل سبيل املثال مل يتمكن األمريكيون من إدخال مرشوع قرار
حيرم اخلمر ،ألن الشعب مل يرض عنه ..كام اضطر الربيطانيون إىل إدخال تعديالت هامة يف
قانون عقوبة القتل ،واضطروا اىل إباحة أنواع حمرمة من العالقات اجلنسية ،عىل الرغم من
ضجيج املثقفني ،واحتجاج علامء القانون!)()1

وهكذا نرى عجر العقل البرشي عن حتديد القوانني املناسبة التي حتكمه ،والتي يمكنها
أن توفر له السعادة والرفاه ،ويف نفس الوقت حتمي القيم اإلنسانية واالجتامعية واألخالقية من
أن تنهار وينهار معها اإلنسان ،مثلام هو حاصل يف املجتمعات الغربية التي أتاحت كل أنواع
الشذوذ إرضاء لألذواق التي ال يعجبها إال الشذوذ.
وقد استعمل قادة الثورة اإلسالمية هذه املعاين إلقناع الشعب اإليراين بعقالنية حتكيم
الرشيعة ،ذلك أهنا وحدها من يراعي املصالح مجيعا ،مصالح الدنيا واآلخرة ،وال يصطدم بأي
مشكلة كتلك املشكالت التي اصطدمت هبا املجتمعات الغربية.
وقد ذكر اخلميني أن السبب وراء الغفلة عن هذا مع كونه من البدهييات التي يذعن هلا
كل مسلم يعرتف ّلِل بالعبودية ،اليهود واالستعامر بأشكاله املختلفة ،يقول يف ذلك( :لقد
ابتليت النهضة اإلسالمية منذ انطالقتها باليهود ،فهم الذين رشعوا أوالً بالدعاية ضد اإلسالم
وبالدسائس الفكرية بنحو وصل مداه إىل أيامنا هذه ،ووصل الدور بعدهم إىل طوائف هم ـ
بمعنى من املعاين ـ أكثر شيطنة من اليهود ،وهؤالء استطاعوا الوصول إىل البالد اإلسالمية عىل
(  )1املرجع السابق  ،ص.158
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شكل استعامر منذ ثالثة قرون أو أكثر ،وقد رأوا أنه من الالزم لكي يصلوا إىل مطامعهم
االستعامرية أن هييئوا األرضية للقضاء عىل اإلسالم .ومل يكن هدفهم إبعاد الناس عن اإلسالم
لتقوية النرصانية ،ألن هؤالء ال يعتقدون بالنرصانية وال باإلسالم ،لكنهم ـ وطوال هذه املدة
ويعرض مصاحلهم
وأثناء احلروب الصليبية ـ شعروا أن الذي يقف سد ًا أمام مصاحلهم املاديةّ ،
املادية وقواهم السياسية للخطر هو اإلسالم وأحكامه وإيامن الناس به ،فقاموا بالدعاية والدس
ضد اإلسالم بمختلف الوسائل ،وقد تعاضد يف العمل عىل حتريف حقائق اإلسالم رجال
الدين الذين أوجدوهم يف احلوزات العلمية ،والعمالء الذين كانوا يعملون هلم يف اجلامعات
واملؤسسات اإلعالمية احلكومية أو مراكز النرش ،واملسترشقني الذي هم يف خدمة الدول
االستعامرية ،فهؤالء مجيع ًا تكاتفوا يف ذلك بنحو صار فيه الكثري من الناس واملثقفني يف حالة
من الضياع واالنحراف عن الصواب جتاه اإلسالم)()1

ويذكر الدور السلبي الذي قام به رجال الدين نتيجة جتاهلهم ملا ورد يف النصوص
املقدسة من األحكام املرتبطة بجميع شؤون احلياة ،فقال( :إن هذا التصور اخلاطئ عن
اإلسالم الذي يلقي يف أذهان عامة الناس ،والشكل الناقص الذي يعرض فيه اإلسالم يف
احلوزات العلمية هدفه سلب اخلاصية الثورية واحلياتية لإلسالم ،ومنع املسلمني من السعي
للقيام والتحرك والثورة ،ومن أن يكونوا متحررين وساعني لتطبيق األحكام اإلسالمية ،ومن
ويكونوا احلياة الالئقة باإلنسان ،فكانوا يشيعون مث ً
ال أن
أن يؤسسوا حكومة تؤمن سعادهتم
ّ
اإلسالم ليس دين ًا جامع ًا ،فهو ليس دين حياة ،وليس فيه أنظمة وقوانني للمجتمع ،ومل يأت
بنظام وقوانني للحكم ،اإلسالم أحكام حيض ونفاس فحسب ،وفيه بعض التوجيهات
األخالقية أيض ًا ،لكن ليس فيه يشء مما يرتبط باحلياة وإدارة املجتمع ،ومن املؤسف أن دعاياهتم
السيئة هذه قد أ اثرت ،وحالي ًا ـ فض ً
ال عن عامة الناس ـ فإن الطبقة املثقفة سواء من اجلامعيني أو
(  )1احلكومة اإلسالمية ،ص.10
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الكثري من رجال الدين مل يفهموا اإلسالم جيد ًا ،وهم يمتلكون تصورات خاطئة جتاهه،
والناس جيهلون الدين ،كام جيهلون األشخاص الغرباء عنهم ،فاإلسالم يعيش بني شعوب
الدنيا بغربة كام أنه لو أراد االنسان أن يعرض اإلسالم كام هو فلن يصدقه الناس برسعة ،بل
تواجهه أصوات االستعامر يف احلوزات بالضجيح والغوغاء)()1

ثم يذكر اخلميني كثرة ما ورد يف النصوص املقدسة من األحكام املرتبطة بشؤون احلياة
املختلفة ،مقارنة بني ما ورد يف الشعائر والعبادات التي استغرق الفقهاء جل وقتهم يف االهتامم
هبا ،مع تضييع اجلوانب األخرى؛ فيقول( :ولكي يتضح شيئ ًا ما عظم الفرق بني اإلسالم وبني
ما يعرض عىل أنه اإلسالم ألفت نظركم إىل التفاوت املوجود بني القرآن الكريم وكتب
احلديث ،والتي هي مصادر األحكام والقوانني من جهة ،وبني الرسائل العملية التي تكتب من
قبل جمتهدي العرص ومراجع التقليد من جهة أخرى من ناحية اجلامعية والتأثري الذي يمكن أن
ترتكه يف احلياة االجتامعية ،فنسبة االجتامعيات يف القرآن لآليات العبادية تتجاوز املئة مقابل
واحد ،كام نجد أنه يف كتب احلديث التي تشتمل الدورة منها حوايل مخسني كتاب ًا وحتتوي عىل
مجيع األحكام اإلسالمية ،نجد أن هناك ثالثة أو أربعة كتب حول عبادات االنسان ووظائفه
جتاه ربه وشيئ ًا من األحكام األخالقية ،والباقي كله مما يتعلق باألمور االجتامعية واالقتصادية
واحلقوق السياسية وتدبري املجتمع) ()2

وهكذا؛ فإن اخلميني ـ من خالل هذا النص ـ يعرض دليال عقليا وواقعيا ملموسا
للمسلمني ،بل لغريهم أيضا ،يمكن تقريره بأن الذين أذعنوا باختيارهم لقوانني اّلِل املرتبطة
بشعائرهم التعبدية عىل الرغم من املشاق الكثرية التي تصيبهم من جرائها ،ال يعجزون عن
اإلذعان لقوانني اّلِل املنظمة حلياهتم ،بل إن استجابتهم هلا ستكون أكثر فاعلية من استجابتهم
(  )1املرجع السابق ،ص.11
(  )2املرجع السابق ،ص.11
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ألي قوانني أخرى ،وبذلك فإن املجتمع املسلم لن حيتاج يف تطبيقه للقوانني إال إثبات كوهنا
قوانني اّلِل حتى يسلم هلا عن طواعية ورضا.
وانطالقا من هذا يوجه اخلميني خطابه للدعاة بأن يركزوا عىل هذه املعاين أثناء دعوهتم
للحكوم ة اإلهلية ،ذلك أن احلائل بني املجتمعات اإلسالمية وتطبيق الرشيعة ،ليس املعاندة،
وإنام اجلهل ،ولو أهنم علموا أن الرشيعة حتوي أحكاما سياسية واقتصادية ،ملا فرطوا يف اإلذعان
والتسليم هلا مثلام يفعلون يف األمور األخرى ،يقول اخلميني( :أنتم أهيا السادة يا جيل الشباب،
الذين ستكونون مفيدين ملستقبل اإلسالم انشاء اّلِل ،عليكم أن تكونوا بعد هذه النقاط املوجزة
التي أبينها لكم جمدّ ين طوال حياتكم يف بيان انظمة اإلسالم وقوانينه ،وأطلعوا الناس ـ بأي
شكل ترونه مفيد ًا كتابة أو مشافهة ـ عىل املشاكل التي ابتىل هبا اإلسالم منذ بداية هنضته ،وعام
لديه اآلن من أعداء ومصائب ،ال ترتكوا حقيقة اإلسالم وماهيته مستورة كيال يتصور أحد أن
اإلسالم كاملسيحية يمثل ـ باالسم ال باحلقيقة ـ عدة قوانني حول العالقة بني اّلِل والناس
فحسب ،وأن املسجد ال خيتلف عن الكنيسة) ()1

ويبني هلم ما عساهم أن يذكروه لربط الناس بأحكام الرشيعة يف مجيع جماالت احلياة،
وحتبييهم فيها ،ليصبحوا احلاضنة التي توفر الرعاية للحكومة اإلسالمية عند نشوئها؛ فيقول:
(يف ذلك الوقت الذي مل يكن فيه الغرب شيئ ًا يذكر ،وكان أهله يعيشون يف حالة من التوحش،
وكانت أمريكا موطن ًا للهنود احلمر شبه املتوحشني ،وكانت امرباطوريتا الفرس والروم حتت
سيطرة االستبداد والطبقية وسلطة األقوياء ،ومل يكن فيها من أثر حلكومة الشعب والقانون،
أرسل اّلِل تعاىل من خالل رسوله األكرم  قوانني تدهش اإلنسان بني فرتة ما قبل انعقاد نطفته
إىل ما بعد دفنه ،ووضع قوانني للوظائف العبادية ،وجعل لألمور االجتامعية واإلدارية قوانني
وطرق ورسوم ،فحقوق اإلسالم حقوق راقية ومتكاملة وجامعة والكتب املوسوعية التي
(  )1املرجع السابق ،ص.11
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أ ِّلفت من قديم الزمان يف خمتلف املجاالت احلقوقية بدء ًا من أحكام القضاء واملعامالت
واحلدود والقصاص إىل العالقات بني الشعوب ،ومقررات السلم واحلرب واحلقوق الدولية
العامة واخلاصة إنام هي غيض من فيض األحكام واألنظمة اإلسالمية ،ليس ثمة موضوع مل
ام) ()1
يضع له اإلسالم تكليف ًا ،ومل يصدر حوله حك ً

وهو يرد بقوة عىل تلك القوانني املستوردة التي حتكمت يف بالد املسلمني ،من غري أن
تكون هلم أي عالقة تربطهم هبا ،وال أي انسجام نفيس جيعلهم ينساقون لتنفيذها ،ويرضب
املثل عىل ذلك بام وقع يف إيران عند تدوين الدستور؛ فيقول( :عندما أرادوا تدوين الدستور يف
أوائل املرشوطة اقرتضوا املجموعة احلقوقية البلجيكية من سفارة بليجكا ،وقام عدة أشخاص
ورمموا نقائصه من
(وال أريد أن أذكر هنا أية أسامء) بكتابة الدستور يف تلك املجموعة ،ا
املجموعات احلقوقية لفرنسا وانجلرتا ،ومن أجل خداع الشعب ضموا إليه بعض األحكام
اإلسالمية ،فقد اقتبسوا أساس القوانني من هؤالء وأعطوها لشعبنا ،فمواد الدستور هذه
ومتمامهتا املتعلقة بامللكية ،واحلكم الوراثي ،وأمثال ذلك أين هي من اإلسالم ،فهذا كله ضد
اإلسالم ويناقض نمط احلكومة اإلسالمية وأحكامها) ()2

ويرد عىل تلك الشبه التي تصور الرشيعة بام ينفر عنها؛ فيقول( :يكتبون أحيان ًا يف كتبهم
وجرائدهم أن األحكام اجلزائية يف اإلسالم أحكام خشنة ..إين أعجب هلؤالء كيف يفكرون!
فمن جهة عندما يقتلون عدة اشخاص ألجل عرش غرامات من اهلريوئني يقولون إنه القانون..
و عندما توضع هذه القوانني املخالفة لالنسانية حتت شعار أهنم يريدون منع الفساد ال يكون
فيها خشونة ..أنا ال أقول دعوهم يبيعوا اهلريوئني ،ولكن ليس هذا جزاءه ،جيب منعه ،لكن
جيب أن تكون عقوبته متناسبة معه ،إذا رضب شارب اخلمر ثامنني جلدة فهذا أمر فيه خشونة،
(  )1املرجع السابق ،ص.12
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أما اذا أعدموا إنسان ًا ألجل عرشة غرامات من اهلريوئني فال خشونة يف األمر! مع أن الكثري من
املفاسد التي ظهرت يف املجتمع هي من رشب اخلمر ،فالكثري من حوادث السري التي تقع يف
الطرقات ،وعمليات االنتحار والقتل سببها رشب اخلمر) ()1

وهكذا يذكر اجلرائم البشعة التي مارسها الغرب مع الشعوب املستضعفة ،والتي تدل
عىل انسالخه من كل معاين اإلنسانية ،ويبني أن إقصاء الرشيعة اإلسالمية عن احلياة جزء من
تلك اجلرائم ،حتى تبقى الشعوب خاضعة للغرب يستويل عىل ثرواهتا ،ويتحكم فيها ،يقول يف
ذلك ( :املخطط هو أن يبقونا ،وعىل احلال التي نحن فيها من احلياة املنكوبة لكي يتمكنوا من
استغالل ثرواتنا ومنابعنا الطبيعية وأراضينا وطاقاتنا البرشية ،يريدون لنا أن نبقى غرقى يف
املشاكل والعجز ،وأن يبقى فقراؤنا هبذه التعاسة ،وال خيضعوا ألحكام اإلسالم التي حتل
مشكلة الفقر والفقراء ،ولكي يبقوا هم وعمالؤهم يف القصور الفخمة مستمرين يف تلك احلياة
املرفهة .تلك خمططات قد وصل مداها حتى إىل احلوزات الدينية والعلمية ،بشكل لو أراد
االنسان أن يتكلم حول احلكومة اإلسالمية ووضع حكومة اإلسالم فيجب عليه أن يستعمل
التقية ،وأن يواجه معارضة أذناب االستعامر ،كام أنه عندما طبعت الطبعة األوىل من هذا
الكتاب انتفض عمالء السفارة (سفارة نظام الشاه يف العراق) وقاموا بتحركات يائسة،
وفضحوا أنفسهم أكثر فأكثر .واآلن وصل بنا احلال إىل أن صاروا يعتربون لباس اجلندي منافي ًا
للمروءة والعدالة مع أن أئمة ديننا كانوا جنود ًا وقادة ومقاتلني .وكانوا يذهبون إىل احلروب
التي ترسدها كتب التاريخ وهم يرتدون بزة احلرب ،وكانوا يقتلون ويقدمون القتىل .وأمري
املؤمنني كان يضع اخلوذة عىل رأسه املبارك ،ويلبس الدرع وكان لسيفه محائل .وهكذا كان
اإلمام احلسن وسيد الشهداء ،ومل يفسح املجال فيام بعد ،وإال لكان اإلمام الباقر هبذا النحو
أيض ًا ،ووصل بنا احلال اآلن إىل أن صار ارتداء لباس اجلندي مرض ًا بالعدالة وصار ممنوع ًا ،وإذا
(  )1املرجع السابق ،ص.13
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أردنا اقامة حكومة إسالمية فيجب علينا أن نقيمها هبذه العباءة والعاممة ،واال كان ذلك خالف
املروءة والعدالة .إهنا تأثريات تلك الدعايات ،وهي التي وصلت بنا وأوصلتنا إىل هنا بنحو
رصنا بحاجة إىل جتشم املشقات لنثبت أن اإلسالم يمتلك قواعد للحكومة) ()1

هذه بعض املناهج التي استعملها اخلميني يف الدعوة للحكومة اإلسالمية من خالل
خماطبة العقول واملشاعر حتى تسجيب هلذا املعنى ،وتوفر احلاضنة التي يمكنها أن تتقبل هذا
النوع من احلكم ،وقد آتت دعواته أكلها ،حيث استجاب أكثر الشعب اإليراين أثناء االنتخاب
عىل الدستور عىل هذا النظام ووافق عليه عىل الرغم من تعدد مشاربه ومذاهبه وأعراقه وأديانه،
وذلك لثقتهم من أن الرشيعة اإلسالمية يمكن أن تستوعبهم مجيعا ،وتفيدهم مجيعا.
ومن النواحي التي هلا عالقة عظيمة هبذا اجلانب ،وخاصة لدى املسلمني املتدينني ما
يرتبط باجلانب األخروي يف تطبيق الرشيعة ،وهو ما عرب عنه املرجع الديني الكبري كاظم
احلسيني احلائري(  )2يف كتابه [أساس احلكومة اإلسالم ّية]؛ فقال( :تتابعت البحوث حول
أفضل أشكال احلكم وأسسها التي تضمن إيصال البرشية إىل ساحل السعادة ورفع أنامط الظلم
والتعدي التي ابتليت هبا عىل مر التاريخ ،وقد أغفل الباحثون غري املسلمني حول هذه املسألة
عنرصين هامني هلام أكرب األثر يف تشخيص أساس احلكم وشكله ،ومها :السعادة يف احلياة
األخرى ،وحتقيق رضا اّلِل تعاىل ،ولقد أثبتت التجارب الطويلة األمد وستثبت أكثر فأكثر أن
السعادة البرشية يف احلياة الدنيا ال يمكن أن تنال ما مل يرس شكل احلكم عىل أسس مستوحاة
من اّلِل جل وعال العليم بأدواء البرشية اخلبري بصالحها الناجع .هذا ،فض ً
ال عن سعادة اآلخرة
أو حتقيق رضا اّلِل سبحانه)()3

(  )1املرجع السابق ،ص.15
مقيم بمدينة قم ،وهو أحد أبرز تالميذ حممد باقر الصدر.،
(  )2هو مرجع شيعي عراقي معارص ٌ
(  )3أساس احلكومة اإلسالم ّية ،احلائري ،ص..5
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ويرضب املثل عىل ذلك بام يقع يف الغرب نتيجة انحرافه عن الفطرة اإلنسانية التي ال
يمكن أن جتد سعادهتا ،وهي بعيده عن اّلِل ،يقول يف ذلك( :وها نحن نرى العامل يغرق يف بحر
من الظلم والعذاب ويتهدده خطر الفناء والدمار ـ يف أي حلظة ـ رغم كل ما طرحه مفكروه
الكبار من مناهج وصيغ حتاول التخطيط لنظام احلكم عىل ضوء التجارب االجتامعية املمتدة
عرب املسرية التارخيية ،ورغم توفر كل الوسائل املادية للراحة وتقدم مستوى الصناعة والتكنيك
اىل مدى بعيد ،كل ذلك مل يستطع أن ينتشل البرشية من الوهدة السحيقة التي تعاين تبعاهتا،
األمر الذي يؤكد عليها الرضورة املاسة ملد يد احلاجة للسامء الرحيمة واالستهداء بتعاليمها
الوضاءة)()1

 2ـ الرباهني النصية عىل رشعية احلكومة اإلهلية:
وهي نصوص كثرية جدا نجدها يف القرآن الكريم والسنة املطهرة ،ويتفق عىل
االستدالل هبا دعاة والية الفقيه مع دعاة احلركات اإلسالمية ذات التوجه السيايس ،فهم مجيعا
يستعملون هذا الصنف من اآليات الكريمة للرد عىل العلامنية ،وإقناع مجاهري املؤمنني برضورة
التحاكم املطلق لرشيعة اّلِل ،وعدم أخذ بعض الكتاب ،والتفريط يف البعض اآلخر مثلام حصل
يف الديانات األخرى.
حيك حم بِ َام َأنحزَ َل اّلِلا َفأو َلئِ َك هم ا حلكَافِر َ
ون
ومن تلك اآليات الكريمة قوله تعاىلَ ﴿ :و َم حن َمل ح َ ح
حيك حم بِ َام َأنحزَ َل اّلِلا َفأو َلئِ َك هم ال اظاملِ َ
ون ﴾ [املائدة،]45 :
﴾ [املائدة ،]44 :وقولهَ ﴿ :و َم حن َمل ح َ ح
وقوله ﴿ :ومن َمل َحيكم بِام َأنحزَ َل اّلِلا َفأو َلئِ َك هم ا حل َف ِ
اسق َ
ون ﴾ [املائدة ،]47 :وهي آيات تبني
َ َ ح ح ح ح َ
مدى الكفر والظلم والفسوق الذي يقع فيه الذين فصلوا حياهتم عن رشيعة اّلِل ،وقد ذكرت
(  )1املرجع السابق ،ص.6
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األحكام فيها بذلك الرتتيب بحسب نوع اإلعراض عن حكم اّلِل ،فإن كان إعراضا كليا ،ممتلئا
باجلحود والتحقري ،فهو الكفر بعينه ،وإن كان اإلعراض ناجتا عن التقصري والكسل ،فصاحبه
ـ كام تنص اآليات الكريمة ـ ظامل وفاسق.
وهكذا نرى القرآن الكريم يعترب الرشائع والقوانني التي تتعارض مع رشيعة اّلِل رشائع
ون ومن َأحسن ِمن اّلِلاِ حكحام لِ َقو ٍم ي ِ
وقوانني جاهلية ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َفحكحم ح ِ ِ ِ
وقن َ
ون
ً ح
َ
اجلاهل اية َي حبغ َ َ َ ح ح َ
َ َ
رشكَاء
﴾ [املائدة ،]50 :واعترب تارك رشيعة اّلِل ،وامللتجئ لغريه مرشكا؛ فقالَ ﴿ :أ حم َهل حم َ
رشعوا َهل حم ِم َن الدِّ ِ
ين َما َمل ح َي حأ َذ حن بِ ِه اّلِلا ﴾ [الشورى]21 :
َ َ
بل نجد من اآليات الكريمة ما ينفي اإليامن عن املعرض عن أحكام اّلِل ،كام قال تعاىل:
حيكِّم َ
﴿ َف َال َو َر ِّب َك َال يؤح ِمن َ
وك فِ َيام َش َج َر َب حينَه حم ث ام َال َجيِدوا ِيف َأنحف ِس ِه حم َح َر ًجا ِمماا َق َض حي َت
ون َحتاى َ
َوي َس ِّلموا ت حَسلِ ًيام ﴾ [النساء]65 :
ورضب مثاال عىل ذلك بام كان حيصل يف عهد النبوة من مرىض القلوب الذين يدعون
اإليامن باّلِل ورسوله ،ويف نفس الوقت ال يذعنون ملا يرد عنهام من أحكام ،قال تعاىل:
ون آمناا بِاّلِلاِ َوبِالرس ِ
ول َو َأ َط حعنَا ث ام َيت ََو اىل َف ِر ٌيق ِمنحه حم ِم حن َب حع ِد َذلِ َك َو َما أو َلئِ َك بِاملحؤح ِمنِنيَ
ا
﴿ َو َيقول َ َ
(َ )47وإِ َذا دعوا إِ َىل اّلِلاِ َو َرسولِ ِه لِ َي ححك َم َب حينَه حم إِ َذا َف ِر ٌيق ِمنحه حم م حع ِرض َ
ون (َ )48وإِ حن َيك حن َهلم

احل هق َي حأتوا إِ َل حي ِه م حذ ِعنِنيَ (َ )49أ ِيف قل ِ ِ
وهب حم َم َر ٌض َأ ِم حارتَابوا َأ حم َخيَاف َ
يف اّلِلا َع َل حي ِه حم َو َرسوله
ون َأ حن َحيِ َ
حَ
َب حل أو َلئِ َك هم ال اظاملِ َ
ون ([ ﴾ )50النور]51 - 47 :

وذكر يف مقابلهم موقف املؤمنني الصادقني يف إيامهنم واملذعنني إذعانا تاما ّلِل ورسوله،
وذكر جزاءهم ومصريهم؛ فقال ﴿:إِن َاام ك َ
َان َق حو َل املحؤح ِمنِنيَ إِ َذا دعوا إِ َىل اّلِلاِ َو َرسولِ ِه لِ َي ححك َم َب حينَه حم
َأ حن َيقولوا َس ِم حعنَا َو َأ َط حعنَا َوأو َلئِ َك هم املح حفلِح َ
ون (َ )51و َم حن يطِ ِع اّلِلاَ َو َرسو َله َو َخي َحش اّلِلاَ َو َي ات حق ِه
َفأو َلئِ َك هم ا حل َفائِز َ
ون ([ ﴾)52النور]52 ،51 :
وهكذا نرى القرآن الكريم يعترب الدعوة إىل احلكم بغري ما أنزل اّلِل دعوة إىل الطاغوت،
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ون َأ اهن حم آ َمنوا بِ َام أن ِحز َل إِ َل حي َك َو َما أن ِحز َل ِم حن َق حبلِ َك ي ِريد َ
قال تعاىلَ ﴿ :أ َمل ح ت ََر إِ َىل ا ال ِذي َن َيزح عم َ
ون َأ حن
يتَحاكَموا إِ َىل ال اطاغ ِ
وت َو َقدح أ ِمروا َأ حن َيكحفروا بِ ِه َوي ِريد ا
الش حي َطان َأ حن ي ِض اله حم َض َال ًال َب ِعيدً ا َوإِ َذا
َ َ
ِق َيل َهلم َت َعا َل حوا إِ َىل ما َأنحزَ َل اّلِلا َوإِ َىل الرس ِ
ول َر َأ حي َت املحنَافِ ِقنيَ َيصده َ
ون َعن َحك صدو ًدا ﴾ [النساء:
ا
َ
ح
]61 ،60
وقد استعمل قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية هذه املصطلحات القرآنية يف مواجهة
الشاه؛ فقد كانوا يطلقون عليه لقب الطاغوت ،ويدعون إىل الثورة عليه ،وعدم جواز السكون
و الرىض بقوانينه ،بل يدعون إىل مواجهتها وحتدهيا واإلعراض عنها ،ويستعملون القرآن
الكريم يف تلك املواجهة ،مثلام يفعل دعاة احلركات اإلسالمية متاما ،يقول اخلامنئي( :القرآن
يصطلح عىل كل والية غري والية اّلِل بالطاغوت .فهو يؤكِّد ا
أن من ال خيضع لوالية اّلِل
وحاكميت ه فهو خاضع لوالية الطاغوت وحاكميته ،فام هو الطاغوت؟  ..الطاغوت هو ذلك
الشخص الذي يستخدم خمتلف الوسائل من أجل أن جيعل الناس يسريون عىل خالف هنج اّلِل
ورسالته ودينه ..إذ ًا ،فليس الطاغوت اس ًام خاص ًا ،وليس صحيح ًا ما يتخيله البعض من ا
أن
الطاغوت اسم لصنم معني .نعم ،يطلق عىل الصنم ويسمى الصنم به لكنه ليس صن ًام معين ًا،
وقد يكون اإلنسان نفسه صن ًام ،وكذلك ثروته وحياته العاطلة املرتاخية املرتفة ،وكذلك أمانيه
وآماله ،وقد يضع اإلنسان يده بيد إنسان هو صنم يغمض عينيه ويضع كل ما لديه بيده ،وقد
يكون الصنم هو الذهب والفضة أو النظام االجتامعي أو القانون .فليس الطاغوت اس ًام لشء
حمدد خاص .والذي يستنبط من القرآن الكريم ا
أن الطاغوت مقا ٌم فوق مقام املأل وأرشاف
القوم واملرتفني واجلبارين والرهبان ..وعىل هذا فكل من خيرج عن والية اّلِل وحاكميته فال بدا
أن يدخل يف والية الطاغوت والشيطان)()1

ومثله قال اخلميني يف الرد عىل العلامء الذين يدعون إىل السكون إىل الطغيان وعدم
(  )1اإلمامة والوالية ،اخلامنئي.92 - 93 ،
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مواجهته( :لقد كان نبي اإلسالم وأئمته وعلامؤه دائ ًام يف نزاع مع سالطني عرصهم ،إن الذين
كانوا ملوك ًا باسم اخللفاء سجنوا اإلمام موسى بن جعفر عرش سنني أو مخس عرشة سنة ،ملاذا؟
هل ألنه كان يصيل؟! لقد كان هارون واملأمون يصليان أيض ًا ،وكانا يؤ ّمان صالة اجلمعة
واجلامعة! فهل قبضوا عليه ألنه من أحفاد النبي أو النه إمام؟! هل القضية هذه؟! ّ
كال ،بل ألن
اإلمام موسى بن جعفر كان خيالف ذلك النظام الطاغوِت! وكانت معارضته له سبب ًا ملشاكله،
وقد ثار علامؤنا منذ صدر اإلسالم واىل اآلن ،ويف عرص األئمة ثار أبناء االئمة وكان ذلك بدافع
من األئمة ،فإذا كان زيد إنسان ًا ارتكب ذنب ًا فلامذا يثني عليه األئمة؟! كام لدينا يف عرصنا عدة
ثورات قام هبا العلامء .العلامء الذين يتحدث عنهم اليساريون واملنحرفو بأهنم أعوان البالط!
وال غرابة يف ذلك فهم مل يدرسوا ،وليست آذاهنم مفتوحة ليعلموا كم مرة ثار علامء اإلسالم
يف عهد رضا شاه وعهد حممد رضا شاه ،حيث كان جيتمع علامء أصفهان وآذربيجان ومشهد
وقم ويعلنون اعرتاضهم ،فهل كان أولئك من أعوان البالط؟!)()1

وهكذا كانوا يستدلون أيضا بالنصوص الكثرية الدالة عىل شمولية أحكام الرشيعة
ِ
اي َو َمم َ ِاِت ّلِلِّ َر ِّب
اإلسالمية لكل شؤون احلياة ،مثل قوله تعاىل ﴿ :ق حل إِ ان َصال َِِت َونسكي َوحمَ ح َي َ
ِ
ِ
ِ
مح ًة
يش ٍء َوهدً ى َو َر ح َ
ا حل َعاملَنيَ ﴾ [األنعام ،]162:وقوله ﴿ :ونَزا حلنَا َع َل حي َك ا حلكت َ
َاب ت حب َيانًا ِّلك ِّل َ ح
رشى لِ حلم حسلِ ِمنيَ ﴾ [النحل]89:
َوب ح َ
ومثلها اآليات الكريمة التي تدعو إىل الدخول يف اإلسالم من مجيع أبوابه ،ويف مجيع
معانيه وجماالته ،كقوله تعاىل ﴿ :يا َأهيا ا ال ِذين آمنوا ادخلوا ِيف الس حل ِم كَا اف ًة و َال َتتابِعوا خطو ِ
ات
َ
َ
ح
ِّ
َ َ
َ هَ
الشي َط ِ
ان إِناه َلك حم عَد ٌّو مبِنيٌ ﴾ [البقرة]208 :
ا ح
أو تلك اآليات الكريمة التي حتذر من األخذ ببعض الكتاب ،وترك بعضه ،كام قال تعاىل
ون بِ َب حع ٍ
ض ا حلكِت ِ
ون بِ َب حع ِ
َاب َو َتكحفر َ
منكرا عىل اليهودَ ﴿ :أ َفتؤح ِمن َ
ض َف َام َجزَ اء َمن َي حف َعل َذلِ َك ِمنك حم
(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،4ص.70 :
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ِ
ون إِ َىل َأ َشدِّ ا حل َع َذ ِ
اب َو َما اّلِلّ بِغَافِ ٍل ع اَام َت حع َمل َ
احل َي ِاة الده حن َيا َو َي حو َم ا حل ِق َيا َم ِة ي َر هد َ
ون ﴾
إِالا خزح ٌي ِيف ح َ
[البقرة]85:
وهلذا نرى اخلميني ـ يف مناقشته للمعرتضني عىل والية الفقيه ـ يستعمل مثل هذه
النصوص ،ومن أمثلة ذلك قوله( :الدليل اآلخر عىل لزوم تشكيل احلكومة هو ماهية القوانني
رشعت ألجل تكوين
اإلسالمية (أحكام الرشع) وكيفيتها .فامهية هذه القوانني تفيد أهنا قد ِّ
دولة ،والجل اإلدارة السياسية واالقتصادية والثقافية للمجتمع إذ أهنا تشتمل عىل قوانني
ومقررات متنوعة تبني نظام ًا اجتامعي ًا شام ً
ال ،ويتوفر يف هذا النظام احلقوقي كل ما حيتاجه
البرش ،من نمط التعامل مع الزوجة واألوالد والعشرية والقوم وأهل البلد واألمور اخلاصة
واحلياة الزوجية ،إىل املقررات املتعلقة باحلرب والصلح والتعامل مع سائر الشعوب ،ومن
القوانني اجلزائية ،إىل قوانني التجارة والصناعة والزراعة .ففيها قوانني ملرحلة ما قبل النكاح
وانعقاد النطفة ،وتبني كيف جيب أن يتم النكاح ،وماذا ينبغي أن يكون طعام اإلنسان عندها،
أو أثناء انعقاد النطفة ،وما هي تكاليف األبوين فرتة الرضاعة ،وكيف جيب أن يربى الطفل،
وكيف جيب أن يتعامل الرجل واملرأة مع بعضهام ،ومع أوالدمها ،فيوجد فيها قانون جلميع هذه
لرتيب اإلنسان فردا كامال فاضال ،جيسد القانون ويعمل عىل تطبيقه تلقائي ًا ،ويتضح
املراحلِّ ،
تم اإلسالم باحلكومة والعالقات السياسية واالقتصادية للمجتمع ،لكي يوفر
هبذا إىل أي حد َهي ه
كل الظروف ألجل تربية اإلنسان املهذب الفاضل ،فالقرآن الكريم والسنة الرشيفة يشتمالن
عىل مجيع القوانني واألحكام التي حيتاجها االنسان لسعادته وكامله)()1

ويستدل اخلميني هلذا ،بام ورد يف كتاب الكايف حتت عنوان [الرد إىل الكتاب والسنة،
ومجيع ما حيتاج الناس إليه إال وقد جاء فيه كتاب أو سنة]( ،)2وهو ما روي عن اإلمام الصادق
(  )1احلكومة اإلسالمية ،ص.27
(  )2أصول الكايف ،ج ،1ص76ـ.80
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أنه قال( :إن اّلِل تبارك وتعاىل أنزل القرآن تبيانا لكل يشء ،حتى واّلِل ما ترك شيئ ًا حيتاج إليه
العباد حتى ال يقول عبد :لو كان هذا أنزل يف القرآن ،إال وقد أنزل اّلِل فيه)()1

ويرضب اخلميني يف كتابه [احلكومة اإلسالمية] األمثلة الكثرية عىل ذلك ،ومنها ما عرب
عنه بقوله ( :الرضائب التي فرضها اإلسالم وامليزانية التي طرحها تدل عىل أهنا ليست ملجرد
سد رمق الفقراء من السادة اهلاشميني وغريهم ،وإنام ألجل تشكيل حكومة ،وتأمني املصارف
الرضورية لدولة كبرية ،مثالً :اخلمس أحد املوارد الضخمة التي تصب يف بيت املال ،ويشكل
أحد مصادر امليزانية ،وبحسب مذهبنا يؤخذ اخلمس بشكل عادل من مجيع املصالح ،سواء
الزراعة أو التجارة ،أو املصادر املخزونة يف جوف األرض ،أو املوجودة فوقها ،وبشكل عام
من مجيع املنافع والعوائد بنحو يشمل اجلميع من بائع اخلضار عىل باب املسجد ،إىل العامل يف
السفن ،أو من يستخرج املعادن .فهؤالء عليهم دفع اخلمس من أرباحهم بعد رصف املصارف
املتعارفة إىل احلاكم اإلسالمي لكي يضعه يف بيت املال .ومن البدهيي أن مورد ًا هبذه العظمة إنام
هو ألجل إدارة بلد إسالمي ،وسد مجيع حاجاته املالية .فعندما نحسب مخس أرباح البالد
اإلسالمية ،أو مجيع انحاء الدنيا ـ فيام لو صارت حتت احلكم اإلسالمي ـ يتضح لنا أن اهلدف
يف وضع رضيبة كهذه ليس جمرد سد حاجة السادة اهلاشميني وعلامء الدين ،بل ان القضية أهم
من ذلك .فاهلدف هو سد احلاجة املالية جلهاز حكومي كبري .ففيام لو قامت احلكومة اإلسالمية
فيجب أن تدار بواسطة هذه الرضائب) ()2

ومن األمثلة عىل ذلك ـ كام يعرب اخلميني ـ (أحكام الدفاع الوطني) ،وهي (األحكام
التي تتعلق بحفظ نظام اإلسالم والدفاع عن مجيع أرايض األمة اإلسالمية واستقالهلا ،وهي
ِ
تدل عىل لزوم تشكيل احلكومة ،فمث ً
اس َت َط حعت حم ِم حن ق او ٍة َو ِم حن
ال هذا احلكمَ ﴿ :و َأعده وا َهل حم َما ح
(  )1أصول الكايف ،ج ،1ص76ـ.80
(  )2احلكومة اإلسالمية ،ص.28
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ِ
اخل حي ِل ت حر ِهب َ
ون بِ ِه عَد او اّلِلاِ َوعَد اوك حم﴾ [األنفال ،]60 :والذي هو أمر باالستعداد وحشد
ِر َباط ح َ
ما أمكن من القوى املسلحة املدافعة بشكل عام ،وأمر بالتهيؤ واملراقبة الدائمة يف فرتة الصلح
واهلدوء ،لو عمل املسلمون هبذا احلكم ،وقاموا باحلشد الواسع من خالل تشكيل حكومة
إسالمية ،وكانوا يف حالة استعداد قتايل كامل ،ملا جترأت حفنة من اليهود عىل احتالل أرضنا
وختريب املسجد األقىص وحرقه ،دون أن يتمكن الشعب من القيام برد فعل فوري .فكل هذا
نتيجة عدم قيام املسلمني بتنفيذ حكم اّلِل ،وتشكيل احلكومة الصاحلة واملطلوبة .ولو كان حكام
البالد اإلسالمية ممثلني للشعب املؤمن ومنفذين لألحكام اإلسالمية ،لوضعوا اخلالفات
الصغرية جانب ًا ،وختلوا عن التفرقة والتخريب ،وصاروا يد ًا واحدة فعندها ما كانت حفنة من
اليهود االشقياء العمالء ألمريكا وانكلرتا واألجانب لتستطيع القيام هبذه االعامل حتى ولو
كانت أمريكا وانكلرتا داعمتني هلا)()1

وهكذا نرى األمثلة الكثرية يف كتب قادة الثورة اإلسالمية ،والتي تبني شمول الرشيعة
لكل جماالت احلياة ،وهو ما يستدعي توفر احلكومة التي تطبق تلك األحكام بحروفها
ومقاصدها.
ثانيا ـ التأصيل الرشعي لوالية الفقيه:
كل ما ذكرناه سابقا من التأصيالت املرتبطة باحلاكمية متفق عليها بني املسلمني مجيعا،
ما عدا أولئك املتنورين الذين ينادون بالعلامنية ،أو يؤمنون باحلداثة ،أو يتصورون أن اإلسالم
ال خيتلف عن املسيحية يف كونه جمرد عالقة بني العبد وربه ،أو جمموعة قيم خلقية ال عالقة هلا
بالسياسة واالقتصاد وشؤون احلياة.
ولكن اخلالف الكبري بني هؤالء الذين اتفقوا عىل رشعية احلكومة اإلهلية يبدأ من عالقة
الفقيه هبذه احلكومة ،وهل هي قارصة عىل االستشارة ،أو بعض الصالحيات املحدودة ،أو أن
(  )1املرجع السابق ،ص.31
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الفقيه هو عينه من توكل إليه مهام تطبيق الرشيعة يف الواقع ،وذلك عرب الصالحيات الكربى
التي تعطى له؛ فتجعله عىل أعىل هرم السلطة يف البالد.
وربام يكون أقرب البيئات اإلسالمية لتقبل إعطاء الفقيه هذه الصالحيات التي
بموجبها يصبح صاحب الكلمة النافذة يف املجتمع هي البيئة الشيعية ،بحكم عالقتها بالفقيه،
والتي تتعدى االستشارة إىل الوالية ،فكل شيعي مكلف ـ عىل حسب فقه الشيعة ـ باختاذ مرجع
حي يثق يف علمه وتقواه وعدالته ليجعله واسطة لتلقي أحكام الرشيعة ،كام جيعله واسطة لتبليغ
احلقوق املختلفة ،سواء كانت مالية أو غريها.
وقد رأينا يف الواقع العراقي كيف استطاعت فتوى السيد السيستاين عىل الرغم من كونه
مل يتبوأ منصب والية الفقيه املطلقة ،أن جتمع أكرب حشد من املتطوعني ملواجهة أكرب تنظيم
إرهايب يف التاريخ ،ويف أقرص مدة.
وقد أشار املفكر واإلعالمي الكبري فهمي هويدي إىل تفرد البيئة الشيعية بتقبل مثل هذا
النوع من النظام عند رده عىل رسالة أرسلها بعض العلامء اإليرانيني إىل الرئيس املرصي حينها
[حممد مريس] ،دعوه فيها لالستفادة من التجربة اإليرانية يف هذا املجال ،وتطبيق والية الفقيه
يف مرص ،والتي أحدثت حينها ـ كام يذكر ـ فرقعة يف الساحة السياسية ،بل صارت حمال
للسخرية.
وقد كتب فهمي هويدي يف ذلك مقاال حيسن ذكر بعض ما ورد فيه ،باعتباره أكثر
املفكرين واإلعالميني فهام للواقع الشيعي ،واإليراين خصوصا ،وله يف ذلك كتابه املعروف
[إيران من الداخل] ،ولست أدري هل هو يف رده عىل تلك الرسالة كان حزينا لعدم متكن
املرصيني من تقبل مثل هذا النوع من األنظمة ،أو أنه كان يرى مرص أرفع وأعظم من أن تقبل
به.
يقول يف بيان أسباب تفرد البيئة الشيعية بالقدرة عىل تقبل الوالية املطلقة للفقيه( :والية
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الفقيه فكرة مرتبطة بخصوصية املذهب الشيعي ،ثم إهنا ليست حمل إمجاع داخل املذهب ذاته،
وال نستطيع أن نستوعب الفكرة ما مل نضعها يف سياقها التارخيي ،ذلك أنه باستثناء الدولة
الفاطمية التي استمرت نحو مائتي عام يف مرص وتونس والشام (1172- 969م) ،فإن الشيعة
عاشوا عىل مر القرون بال دولة يستظلون هبا ،فقام الفقيه هبذه املهمة ،إذ صار هو املظلة التي
حتمي وترعى أتباع املذهب ،به يلوذون ،وإليه يقدمون زكواهتم ويستفتونه فيام يستشكل
عليهم ،وتقليد املرجع الديني احلي واجب عىل املتدينني)()1

ثم بني نوع الوالية التي كان يامرسها الفقيه يف البيئة الشيعية؛ فقال( :ولكي يقوم املرجع
بواجباته فإنه يوفر اخلدمات لألتباع مما حيصله من مال الزكاة .وهذه اخلدمات ترتاوح بني
مساعدة الفقراء وإنشاء املدارس واملعاهد واملستشفيات وبعثات احلج واالبتعاث الدرايس إىل
اخلارج ،وله معاونون يبارشون تلك األنشطة ال خيتلفون كثريا يف أدائهم لوظائفهم عن الوزراء
املختصني ،كام أن له وكالء يف خمتلف األقطار يتسلمون الزكوات ويتلقون استفسارات
املقلدين ،وهم أقرب إىل السفراء فيام يؤدونه من وظائف)
ثم ذكر عن نفسه كيف التقى ببعض أولئك املراجع ،واألدوار التي كانوا يامرسوهنا يف
جمتمعاهتم؛ فقال( :لقد أت يح يل أن ألتقي بعضا من املراجع العظام يف مدينة قم حني كنت أعد
كتايب [إيران من الداخل] ،الذي صدرت طبعته األوىل يف عام  ،1987ووجدت أهنم أقاموا
ممالك مصغرة ال ختتلف كثريا عن اإلمارات التي انترشت يف أوروبا العصور الوسطى،
وأرشت يف ثنايا الكتاب إىل أن الدور الذي يقومون به وفر ألتباع املذهب الغطاء الذي كانوا
بحاجة إليه يف غياب الدولة ،وأن قيام املراجع بذلك الدور كان حال عبقريا للحفاظ عىل
املذهب ،خصوصا يف ظل املخاطر التي كانت تتهدده جراء ضغوط جمتمعات أهل السنة
املحيطة به ،التي حتولت إىل رصاع وحروب بني الدولتني العثامنية السنية والصفوية الشيعية،
(  )1انظر مقاال بعنوان :والية الفقيه ال تلزمنا ،فهمي هويدي ،جريدة الوطن االلكرتونية ،بتاريخ  2013/2/19م..
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وقد كان لذلك كله دوره الكبري يف تقديس الشيعة ملراجعهم ،وخضوعهم هلم ،وقبوهلم
بواليتهم ،يقول فهمي هويدي( :هذه اخللفية حفرت للفقيه دورا عميقا ومهام يف املجتمعات
الشيعية ،أحسب أن ه يتجاوز بكثري دور الفقيه يف جمتمعات أهل السنة ،وهذا الدور كان بمثابة
الرتبة التي نمت فيها فكرة والية الفقيه عند الشيعة ،ذلك أنه إذا كان يف غيبة الدولة يقوم الفقيه
بكل هذه الرعاية لصالح مقلديه ،فإن تأصيل هذه الفكرة من الناحية الرشعية من خالل والية
الفقيه يغدو تطورا منطقيا ومفهوما) ()2

وعىل خالف هذا ـ كام يذكر فهمي هويدي ـ ما جرى عليه العمل يف البيئة السنية،
وموقفها من علامئها؛ فقد قال يف خامتة مقاله عن اختالف البيئتني( :ألنه ال مكان لإلمامة يف
الفكر السيايس لدى أهل السنة ،فال حمل للحديث عن نائب اإلمام أو عن مراتب الفقهاء الذين
يتميزون بعلمهم ،فضال عن أن الفقهاء عند أهل السنة ليسوا خرجيي املعاهد الدينية فقط ،وإنام
هم كل من حسن إسالمه وتبحر يف أي فرع من فروع املعرفة اإلنسانية ..وقد درج العمل يف
جمتمعات أهل السنة عىل الفصل بني املؤسسة الدينية والدولة ،وثمة كتابات عدة تعرضت هلذه
املسألة وشار كت يف صياغة وضبط العالقة بني الفقيه والسلطان .وظل االجتاه الغالب ينحو
نحو التمييز بينهام .والتمييز غري الفصل الذي يدعو إليه البعض ،وإنام هو أقرب إىل تنوع
االختصاص واحرتام حدوده) ( )3

وبناء عىل هذا يذكر فهمي هويدي أن [والية الفقيه] ،ليست كام يزعم بعض السنة
والشيعة من أهنا بدعة ابتدعها اخلميني ،وخالف هبا أصول مذهبه ،وإنام هي فكرة قديمة،

(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
(  )3املرجع السابق.
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مورست يف الواقع ،ومل يكن دور اخلميني إال زيادة تأصيل هلا ،وحتويلها من جمرد والية ترتبط
ببيئة حمدودة إىل نظام سيايس يشكل دولة كاملة ،بل يطمح إىل الوصول إىل مجيع بالد العامل
اإلسالمي ،لتخضع مجيعا حتت سلطة الويل الفقيه.
وما ذكره فهمي هويدي يف هذا اجلانب ليس استنقاصا من دور اخلميني يف الدعوة هلذا
النظام ،أو التأصيل له ،ذلك أن اخلميني نفسه أشار إىل هذا ،وحتدث عنه كثريا  ،حتى يرد عىل
تلك الشبه التي يوردها املخالفون له من املدرسة الشيعية.
ومن أمثلة ذلك قوله يف كتابه [احلكومة اإلسالمية]( :إن موضوع والية الفقيه ليس
موضوع ًا جديد ًا جئنا به نحن ،بل إن هذه املسألة وقعت حم ً
ال للبحث منذ البداية .فحكم
املرحوم الشريازي ( )1يف حرمة التنباك كان واجب ًا اتباعه ،حتى من الفقهاء اآلخرين أيض ًا .وقد
اتبع ذلك احلكم مجيع علامء ايران الكبار ماعدا بضعة أشخاص ،وهو مل يكن حك ًام قضائي ًا يف
خالف بني بعض األشخاص ،بل كان حك ًام والئي ًا (حكومي ًا) أصدره (رمحه اّلِل) بالعنوان
الثانوي(  ) 2مراعاة ملصالح املسلمني .وكان احلكم مستمر ًا مادام العنوان موجود ًا .وبزوال
العنوان ارتفع احلكم)()3

ورضب له مثاال آخر بـ (املرحوم املريزا حممد تقي الشريازي( )4الذي حكم باجلهاد ـ
(  ) )1املريزا حسن (أو حممد حسن) بن حممود احلسيني الشريازي ( 1230ـ 1312هـ ق) فقيه اصويل ،ورئيس االمامية يف
عرصه .انتخب بعد وفاة الشيخ االنصاري مرجعا للشيعة .وقصة التنباك املعروفة التي حصلت سنة وفاته وأدت إىل ترك استعامل
التبغ من قبل ماليني االيرانيني ،مما سبب إلغاء االتفاقية مع االنكليز ،كانت نموذج ًا واضح ًا عن قدرته الدينية وبصريته السياسية.
(  )2العناوين التي يتعلق هبا احلكم الرشعي هلا نحوان :األول ال يكون العنوان أو املوضوع مقيدا بقيد كاالضطرار مثال ،ففي
هذه الصورة يسمى احلكم املجعول هلا باحلكم األويل ،والنحو الثاين يكون العنوان أو املوضوع مقيدا بقيد كاحلرج واالضطرار
واالكراه والرضر والفساد ،ففي هذه الصورة يسمى احلكم املتعلق هبا باحلكم الثانوي..
(  )3احلكومة اإلسالمية ،ص.119
(  ) )4املريزا حممد تقي بن حمب عيل الشريازي احلائري ( 1338هـ ق) بعد اكامل دراسة املقدمات سافر إىل سامراء ،وحرض
درس املريزا الشريازي (الكبري) وصار معدودا من أفضل طالبه ،ونال مقام املرجعية بعد املريزا يف سامراء ،وبعد السيد حممد كاظم
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ام والئي ًا (حكومي ًا)()1
وكان ذلك بصفة دفاع بالطبع ـ فقد اتبعه بقية العلامء ،ألنه كان حك ً

ومنهم ـ كام يذكر اخلميني ـ (املرحوم النراقي الذي يرى ثبوت مجيع شؤون رسول اّلِل
 للفقهاء ،واملرحوم النائيني أيض ًا يقول أن هذا املطلب يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة)()2

وقد عقب عىل هذه األمثلة ،ببيان اجلديد الذي جاء به؛ فقال( :وعيل أية حال هذا
البحث ليس جديد ًا ،وإنام قمنا نحن بالبحث حوله أكثر فحسب ،ووضعنا تشعبات املطلب
املذكور يف متناول السادة لتتضح املسألة أكثر ،كام قمنا تبع ًا ألمر اّلِل تعاىل يف كتابه ،وبلسان نبيه
 ببيان بعض األمور املبتىل هبا هذه األيام .وإالا فإن املطلب هو نفس ما فهمه الكثريون
وذكروه) ()3

ثم طلب من الفقهاء بعده أن يتولوا البحث املفصل يف كيفية تطبيق هذه الوالية
وتنظيمها ،فقال( :لقد قمنا بطرح أصل املوضوع ،وعىل هذا اجليل واالجيال القادمة أن تبحث
وتفكر يف ذيوله وتشعباته ،وأن جتد السبيل إىل حتقيقه ،ليطردوا عن أنفسهم الرتاخي والضعف
واليأس ،وسوف يتوصلون إن شاء اّلِل إىل كيفية التشكيل ،وسائر الفروع من خالل التشاور
وتبادل وجهات النظر ،ويضعون مسؤوليات احلكومة اإلسالمية بيد خرباء أمناء عقالء من
أهل اإليامن والعقيدة ،ويقطعون أيدي اخلونة عن احلكومة والوطن وبيت مال املسلمني
ليتيقنوا أن اّلِل القدير معهم) ()4

وقد ذكر فهمي هويدي أمثلة أخرى مل يذكرها اخلميني؛ فقال( :يذهب بعض الباحثني
يف لبنان إىل أن فكرة والية الفقيه أطلقها أحد املجتهدين الكبار بني علامء الشيعة ،هو الشيخ
اليزدي توىل رئاسة الشيعة ..وأعلن اجلهاد بفتواه املشهورة يف العراق ،ودعا الشعب إىل مواجهة االنكليز الذين دخلوا إىل العراق.
(  )1احلكومة اإلسالمية ،ص.119
(  )2املرجع السابق ،ص.119
(  )3املرجع السابق ،ص.119
(  )4املرجع السابق ،ص.120
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حممد بن مكي اجلزيني الذي عاش يف القرن الرابع عرش امليالدي .وهو من قرية جزين يف جبل
عامل .وقد ألف كتابا كان عنوانه [اللمعة الدمشقية] ،وفيه ذكر ألول مرة عبارة نائب اإلمام،
التي ذاع أمرها فيام بعد واعتربت أساسا لقيام الفقيه أو املرجع بالدور الذي يتعني أن يقوم به
اإلمام الغائب يف القيام بأمر األتباع .وقيل يف هذا الصدد ( :إن التشيع أفلح عىل يد حممد بن
مكي اجلزيني يف ملء فراغ السلطة ،الذي استمر فرتة تزيد عىل أربعة قرون ،أي منذ االنتهاء
العميل لفرتة اإلمامة) ،أي منذ اختفاء آخر أئمة آل البيت)()1

ومن األمثلة التي ذكرها( :الشيخ أمحد النراقي الذي ينسب إىل قرية نراق بمحافظة
كاشان يف إيران (تويف سنة 1820م) .وقد خصص الشيخ النراقي فصال يف كتاب أصدره
بعنوان [عوائد اإلمام] ،كان عنوانه [والية الفقيه] ،وسواء كان الرجل قد استقى العنوان من
فكرة نائب اإلمام التي صكها الشيخ اجلزيني أم ال ،فالثابت يف األدبيات اإليرانية أن الشيخ
النراقي هو صاحب الفكرة ،وأن آية اّلِل اخلميني تأثر هبا ودعا إليها يف مرشوعه الذي جسده
يف كتابه عن [احلكومة اإلسالمية] ،ومجعت فيه حمارضاته التي ألقاها عىل الدارسني يف احلوزة
العلمية بالنجف األرشف (العراق) خالل ستينيات القرن املايض)()2

وقد ذكر فهمي هويدي ردود فعل بعض الفقهاء واملراجع ،وما قابلوا به تلك
التأصيالت التي أصل هبا اخلميني لوالية الفقيه ،والتعرف عليها مهم جدا لفهم رس ذلك
االنفعال واألمل الذي كان يبدو عليه اخلميني ،وهو حياول أن يطرح والية الفقيه.
يقول فهمي هويدي( :ويف حني رحب هبا البعض فإن آخرين رفضوها .ويف املقدمة من
هؤالء السيد أبو القاسم اخلوئي (املتوىف سنة  )1992الذي كان مرجع زمانه ويرتبع عىل رأس
احلوزة العلمية يف مدينة النجف بالعراق وقد أصدر رسالة انتقد فيها رأى اإلمام اخلميني كانت
(  )1انظر املقال السابق :والية الفقيه ال تلزمنا ،فهمي هويدي.
(  )2املرجع السابق.
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بعنوان [أساس احلكومة اإلسالمية] ،أيده يف ذلك املراجع الكبار يف مدينة قم بإيران .وكان
ذلك املوقف هو السبب األسايس الذي دعا اإلمام اخلميني ألن يفضل اإلقامة يف طهران بدال
من قم ،بعد نجاح الثورة وعودته إىل وطنه من منفاه بباريس ،وكان لذلك التحفظ صداه يف
أوساط شيعة لبنان ،فأصدر الدكتور حممد جواد مغنية ،وهو من فقهائهم ،كتابا بعنوان
[اخلميني والدولة اإلسالمية] ،فند فيه رأي اخلميني ورفض فكرة الوالية املطلقة للمرجع.
وأيده يف هذا املوقف رئيس املجلس الشيعي األعىل اإلمام حممد مهدي شمس الدين (املتوىف
سنة  ،) 2001وقد سمعت منه حديثا مطوال يف املسألة انحاز فيه إىل فكرة والية األمة ورفض
والية الفقيه)()1

وقد رد اخلميني عىل هؤالء مجيعا ردا مفصال يف كتابه [احلكومة اإلسالمية] ،أو عرب
بياناته وخطبه املختلفة ،بل إن األمر وصل به إىل اعتبار والية الفقيه قضية بدهيية ال حتتاج
لوضوحها ألي براهني ،حيث يقول يف مقدمة كتابه [احلكومة اإلسالمية]( :ووالية الفقيه من
املواضيع التي يوجب تصورها التصديق هبا ،فهي ال حتتاج ألية برهنة .وذلك بمعنى أن كل
من أدرك العقائد واألحكام اإلسالمية ـ ولو إمجاالً ـ وبمجرد أن يصل إىل والية الفقيه
ويتصورها فسيصدق هبا فور ًا ،وسيجدها رضورة وبدهيية)()2

وبني األسباب الداخلية واخلارجية التي حولتها من قضية بدهيية إىل قضية حتتاج إىل
الرباهني واألدلة؛ فقال( :والسبب يف عدم وجود أدنى التفات لوالية الفقيه ويف أهنا صارت
بح اجة لالستدالل هو األوضاع االجتامعية للمسلمني بشكل عام واحلوزات العلمية بشكل
خاص ،وهناك أسباب تارخيية ألوضاعنا االجتامعية نحن املسلمني ،وألوضاع احلوزات
العلمية نقوم باالشارة اليها ،لقد ابتليت النهضة اإلسالمية منذ انطالقتها باليهود ،فهم الذين
(  )1املرجع السابق.
(  )2احلكومة اإلسالمية ،ص.7
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رشعوا أوالً بالدعاية ضد اإلسالم وبالدسائس الفكرية بنحو ـ وكام تالحظون ـ وصل مداه إىل
أيامنا هذه .ووصل الدور بعدهم إىل طوائف هم ـ بمعنى من املعاين ـ أكثر شيطنة من اليهود،
وهؤالء استطاعوا الوصول إىل البالد اإلسالمية عىل شكل استعامر منذ ثالثة قرون أو أكثر وقد
رأوا أنه من ال الزم لكي يصلوا إىل مطامعهم االستعامرية أن هييئوا األرضية للقضاء عىل
اإلسالم .ومل يكن هدفهم ابعاد الناس عن اإلسالم لتقوية النرصانية ،ألن هؤالء ال يعتقدون
بالنرصانية وال باإلسالم ،لكنهم ـ وطوال هذه املدة وأثناء احلروب الصليبية شعروا ان الذي
ويعرض مصاحلهم املادية وقواهم السياسية للخطر هو
يقف سد ًا أمام مصاحلهم املادية،
ّ
اإلسالم وأحكامه وإ يامن الناس به ،فقاموا بالدعاية والدس ضد اإلسالم بمختلف الوسائل.
وقد تعاضد يف العمل عىل حتريف حقائق اإلسالم رجال الدين الذين أوجدوهم يف احلوزات
العلمية ،والعمالء الذين كانوا يعملون هلم يف اجلامعات واملؤسسات االعالمية احلكومية أو
مراكز النرش ،واملسترشقني الذي هم يف خدمة الدول االستعامرية ،فهؤالء مجيع ًا تكاتفوا يف ذلك
بنحو صار فيه الكثري من الناس واملثقفني يف حالة من الضياع واالنحراف عن الصواب جتاه
اإلسالم)()1

وهو يتعجب من الذين يريدون من الفقهاء اعتزال السياسة وتركها باعتبارها من الدنيا؛
فيقول( :لقد غرسوا يف أذهانكم من البداية ّ
أن السياسة تعني الكذب وما شابه ذلك من املعاين،
لكي يبعدوكم عن أمور البالد ،بينام يترصفون هم كام يريدون .وأنتم عليكم بالدعاء أيض ًا،
عليكم باجللوس هنا والدعاء بـ (خلد اّلِل ملكه) بينام هم يفعلون ما حيلو هلم ،ويرتكبون القبائح
التي يريدون .بالطبع فهم ال يمتلكون هذه الدرجة من الفهم ـ وّلِلّ احلمد ـ لكن أساتذهتم
وخرباءهم هم الذين وضعوا هذه اخلطط .وضعها االستعامر االنكليزي الذي دخل بالد

(  )1املرجع السابق ،ص.8
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الرشق منذ ثالثة قرون ،وتعرف إىل مجيع أمور هذه البالد)()1

ّ

ويذكر عن نفسه بعد خروجه من السجن ،وكيف راحوا يستعملون الوسائل املختلفة
إلقناعه باالبتعاد عن السياسة ،واالكتفاء بالتدريس واملرجعية العلمية؛ فقال( :كتبوا يف اجلرائد
بتاريخ 1963/8/4م حني أخرجوين من السجن ما يفهم منه أن علامء الدين لن يتدخلوا يف
السياسة .وأنا اآلن أ ّبني لكم حقيقة األمر .لقد جاءين أحدهم وال أريد ذكر اسمه ،وقال يل:
ّأهيا السيد إن السياسة كذب وخداع وغش ونفاق ،واخلالصة أهنا بالء ولعنة فدعوا ذلك لنا
نحن .وبام أن الظرف مل يسمح فلم أشأ مناقشته ،فقلت له :نحن منذ البداية مل نتدخل يف هذه
السياسة التي تتكلم عنها .واآلن حيث أن الظرف يستلزم ذلك ،فإين أقول :إ ّن هذا ليس من
اإلسالم يف يشء .واّلِل إن اإلسالم كله سياسة .لقد ب ّينوا اإلسالم بشكل غري سليمّ .
إن سياسة
املدن تنبع من اإلسالم .إنني لست من أولئك املاليل (رجال الدين) الذين يكتفون باجللوس
هنا والتسبيح .أنا لست [البابا] لكي أكتفي بتأدية بعض املراسم يوم األحد ،وأنرصف بقية
األوقات إىل شأين ،دون التدخل يف األمور األخرى) ()2

بعد هذا التمهيد الذي رأينا رضورته ،سنسوق هنا باختصار ما ذكره اخلميني وغريه من
قادة الثورة اإلسالمية ومراجعها من براهني عىل والية الفقيه ،والتي يمكن تقسيمها إىل
قسمني :أدلة عقلية كالمية ،وأدلة نصية روائية.
 1ـ األدلة العقلية والكالمية عىل والية الفقيه:
بام أن املدرستني السنية والشيعية ختتلفان يف النظر لإلمامة ،وهل هي من أصول الدين
أم من فروعه ،فإن اخلالف أيضا امتد إىل مسألة [احلكومة اإلهلية] ،باعتبارها امتدادا لإلمامة،
أو نيابة عنها ،أو متثيال هلا ،ورسى اخلالف أيضا إىل [والية الفقيه] باعتبارها تطبيقا من تطبيقات
(  )1املرجع السابق ،ص.136
(  )2الكوثر يف خطابات اإلمام اخلميني ،ج ،1ص 104ـ  .105يوم اجلمعة 1964/4/10م ضمن خطبة له يف بيته.
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احلكومة اإلهلية.
وقد أشار اخلميني إىل هذا البعد الكالمي يف [والية الفقيه]؛ فقال( :حفظ النظام من
الواجبات األكيدة ،واختالل أمور املسلمني من األمور املبغوضة ،وال يقوم ذا وال يسدّ عن هذا
ّإال ٍ
بوال وحكومة .مضاف ًا إىل ّ
أن حفظ ثغور املسلمني عن التهاجم ،وبالدهم من غلبة املعتدين
ال ورشع ًا ،وال يمكن ذلك ّإال بتشكيل احلكومةّ .
واجب عق ً
وكل ذلك من أوضح ما حيتاج إليه
الصانع .فام هو دليل اإلمامة ،بعينه دليل عىل لزوم
املسلمون ،وال يعقل ترك ذلك من احلكيم ا
احلكومة بعد غيبة و ّيل األمر عجل اّلِل تعاىل فرجه الرشيف ...فهل يعقل من حكمة الباري
احلكيم إمهال امل الة اإلسالم اية وعدم تعيني تكليف هلم؟ أو رىض احلكيم باهلرج واملرج واختالل
النظام؟)()1

وأشار إليه من املعارصين الفيلسوف واملفرس الكبري عبد اّلِل جوادي آميل بقوله:
ذرات العامل َ
الكالمي بشأن والية الفقيه ،هو ّ
﴿ال َي حعزب َعنحه ِم حث َقال
(البحث
أن اّلِل عامل بجميع ا
ّ
َذ ار ٍة﴾ ،فهو يعلم ّ
أن للمعصومني من أوليائه حضور ًا وظهور ًا خالل مدا ة مع ّينة ،وسيغيب خاتم
أوليائه مدّ ة مديدة ،فهل أمر بشء زمان الغيبة ،أم ترك األ ّمة حلاهلا؟ وإن أمر بشء ،فهل ذلك
األمر نصب الفقيه اجلامع رشائط الوالية ورضورة رجوع الناس إىل هذا الو ّيل أم ال؟ ّ
إن
موضوعا هكذا مسألة هو [فعل اّلِل] ،وبنا ًء عليه فالربهان ا ّلذي يثبت والية الفقيه مرتبط بعلم
الكالم)()2

بناء عىل هذا اعتمد املنظرون لوالية الفقيه عىل نوعني من األدلة :أدلة عقلية يعتمد عليها
عادة يف علم الكالم ،وأدلة نصية تستعمل عادة يف الفقه.
ونحب أن نزيل هنا اإلشكال املرتبط بربط املسألة بعلم الكالم والعقيدة ،وأن ذلك ال
(  )1البيع ،اإلمام اخلميني 461 :و.462
(  )2والية الفقيه والقيادة يف اإلسالم ،عبد اّلِل جوادي آميل.143 :
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يعني تكفري املخالف ،وإنام يعني أمهية املسألة ،ورضورهتا ،وكوهنا ال ترتبط بأفعال املكلفني
فقط ،وإنام ترتبط أيضا بالعدالة اإلهلية ،ذلك أن اّلِل احلكيم ـ كام ينص القائلون بوالية الفقيه ـ
يستحيل عليه أن يرتك خلقه للملوك واملستبدين ،دون أن ينصب هلم أئمة ،أو دون أن يرشع
هلم الرشائع التي تنوب عن األئمة يف حال فقدهم.
وقد عرب عن هذا املعنى بعضهم؛ فقالّ :
(إن املباحث الكالم اية ال تتاصف بالدرجة نفسها
النبوة
مه اية ،فبعض املباحث الكالم اية جزء من مباحث أصول الدِّ ين ،مثل مبحث ّ
من األ ِّ
واملعاد ،أ ّما مبحث اإلمامة فهو بحث من أصول املذهب .واملعاد من أصول الدِّ ين .وجزئ ايات
مه اية أصل املعاد .وبنا ًء عىل ذلك ،فوالية
تلك املسألة وتفصيالهتا ،رغم كوهنا كالم اية ،ليست بأ ِّ
الفقيه واحلكومة يف عرص الغيبة ،رغم كوهنا مسألة كالم اية ،هي ه
أقل مرتبة من مسألة اإلمامة.
ومن هنا ،فهي ليست من أصول املذهب)()1

ونحب أن نشري هنا أيضا إىل أن ربط املسألة بالعقيدة وعلم الكالم ليست بدعة ابتدعها
اخلميني أو غريه من القائلني بوالية الفقيه ،بل نجد هذا املعنى موجودا لدى قادة احلركات
اإلسالمية ،وخصوصا سيد قطب ،والذي اعترب [احلكومة اإلهلية] قضية عقدية ،وليست جمرد
فروع فقهية ،بناء عىل ما ورد يف النصوص من بيان خطورة التخيل عن حكم اّلِل ،كام قال تعاىل:
حيك حم بِ َام َأنحزَ َل اّلِلا َفأو َلئِ َك هم ا حلكَافِر َ
ون﴾ [املائدة]44 :
﴿ َو َم حن َمل ح َ ح
بل إننا نجد املدرسة السلفية نفسها ،والتي تنكر إنكارا شديدا عىل والية الفقيه ،تضع
يف مسائل العقيدة قضايا فرعية جدا ،هي أدنى بكثري منها ،من أمثال املسح عىل اخلفني ،وتربر
ذلك بام ذكره ابن جربين يف رشحه عىل الطحاوية بقوله( :مرت بنا مسألة فرعية ،وذكرنا أهنا
أدخلت يف األصول ألجل أن اخلالف فيها مع املخالفني يف األصول ،وهي مسألة املسح عىل
اخلفني ،وذلك ألن الرافضة أنكروا املسح عىل اخلفني ،وصاروا يمسحون عىل القدمني
(  )1احلكومة اإلسالمية :دروس يف الفكر السيايس اإلسالمي ،مركز نون ،ص.182
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مكشوفتني ،فرتكوا سنة وارتكبوا بدعة ،وملا كانوا خمالفني يف العقيدة ..فقد ترتب عىل ذلك
املخالفة يف املسح عىل اخلفني ،فذكرت يف العقائد)()1

بل إن األمر بلغ بالسلفية ما هو أخطر من ذلك حيث أدخلوا فروعا فقهية كثرية مثل
التوسل واالستغاثة وزيارة األرضحة يف أبواب العقائد ،بل جعلوها من أصول العقائد،
وكفروا عىل أساسها املخالفني ،باعتبارهم وقعوا يف الرشك اجليل.
وحتى ال نتيه يف اخلالف يف املسألة ،ألهنا يف كال احلالتني ـ عند القائلني بوالية الفقيه ـ ال
عالقة هلا بالكفر واإليامن ،وإنام عالقتها بمدى أمهية املسألة ،ذلك أهنا عندما ترتبط بالعقيدة
يكون االهتامم هبا أعظم من كوهنا جمرد فرع من الفروع الفقهية التي وقع فيها اخلالف.
التدرج
وقد أشار إىل هذا الشيخ عبد اّلِل جوادي آميل عندما ذكر أن اخلميني استفاد من ّ
الذي حصل سابق ًا يف عالقة الفقيه باألمة ،والتي ابتدأت بعالقة املحدِّ ث باملستمع ،ثم تطورت
إىل عالقة مرجع التقليد باملقلدين إىل أن بدت تتضح معامل والية الفقيه يف األبحاث العلمية،
ويذكر أن اخلميني قام بإنجاز عظيم حني أخرج بحث والية الفقيه من دائرة الفقه إىل موقعه
األصيل يف علم الكالم ،وأن لذلك تأثريه الكبري يف نجاح الثورة اإلسالمية ،ذلك أن عموم
الناس هيتمون للعقائد أكثر من اهتاممهم للفروع الفقهية ،وخاصة إذا وقع اخلالف فيها.
ونحب أن ننبه هنا أيضا إىل أن ربط املسألة بعلم الكالم ال يعني إعطاء الفقيه منزلة فوق
منزلته ،ذلك أن دور الفقيه ال يعدو النيابة عن الرسول  واألئمة يف تنفيذ األحكام الرشعية،
كام نبه إىل ذلك اخلميني بقوله( :عندما نثبت نفس الوالية التي كانت للرسول  واالئمة للفقيه
يف عرص الغيبة ،فال يتومهن أحد أن مقام الفقهاء نفس مقام األئمة والنبي  ،ألن كالمنا هنا
ليس عن املقام واملرتبة ،وإنام عن الوظيفة ،فالوالية ـ أي احلكومة وادارة البالد وتنفيذ أحكام
الرشع املقدس ـ هي وظيفة كبرية ومهمة ،لكنها ال حتدث لالنسان مقام ًا وشأن ًا غري عادي ،أو
(  )1رشح الطحاوية البن جربين ()3 /57
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ترفعه عن مستوى االنسان العادي .وبعبارة اخرى فالوالية ـ التي هي حمل البحث ،أي
احلكومة واالدارة والتنفيذ ـ ليست امتياز ًا ،خالفا ملا يتصوره الكثريون ،وانام هي وظيفة
خطرية)()1

ثم وضح مرتبة والية الفقيه ،وعالقتها بالنبوة واإلمامة؛ فقال( :والية الفقيه من األمور
االعتبارية العقالئية وليس هلا واقع سوى اجلعل ،وذلك كجعل القيم للصغار ،فالقيم عىل
االمة ال خيتلف عن القيم عىل الصغار من ناحية الوظيفة والدور .وكأن اإلمام قد عني شخص ًا
ألجل حضانة احلكومة أو منصب من املناصب .ففي هذه املوارد ال يعقل أن يكون هناك فرق
بني الرسول األكرم  واإلمام والفقيه)()2

وهلذا يعرب عن الويل الفقيه بكونه نائبا لإلمام ،أو خليفة له ،أو ممثال يف األمة عنه ،وهو
ما يعطيه مكانة اجتامعية مهمة جتعل ألوامره من القداسة واألمهية ما ليس لغريها ،ومع ذلك
ال ترقى به إىل مرتبة النبوة واإلمامة.
بناء عىل هذا استعمل القائلون بوالية الفقيه ،وخصوصا اخلميني ،الكثري من األدلة
العقلية إلقناع املخالفني ،أو مجاهري الناس ،وأوهلا البداهة العقلية التي تبدو من خالل اإلجابة
عىل أمثال هذه التساؤالت( :هل جيوز تصدّ ي الفقيه للشؤون االجتامع اية واألمور العا امة
للمسلمني أو ال؟ وهل جيب عىل املسلمني طاعة أوامر الفقيه ونواهيه يف األمور االجتامع اية
والسياس اية؟ وهل جتب عليهم مساعدة الفقيه العادل يف ممارسة الوالية عىل أمور املسلمني
العا امة؟ وهل جيوز للمسلمني أن يس ّلطوا عىل أمورهم غري الفقيه العادل؟ وهل جتب طاعة
أحكام الويل الفقيه من قبل سائر الفقهاء؟ )()3

ّ

(  )1احلكومة اإلسالمية ،ص.47
(  )2املرجع السابق ،ص.48
(  )3انظر :احلكومة اإلسالمية :دروس يف الفكر السيايس اإلسالمي ،مركز نون ،ص.179
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فاإلجابة البدهيية عىل هذه التساؤالت هي أن احلكومة اإلهلية تقتيض علام واسعا
بالرشيعة ،وكيفية تنفيذها ،ذلك أنه ال يمكن أن ينفذ الرشيعة من مل حيط علام بفروعها وأصوهلا.
وذلك يقتيض أن يكون لذلك العامل الفقيه الكثري من السلطات التي تتيح له ذلك
التطبيق ،وكلام كانت السلطات أكثر كان التطبيق أفضل ،وأحق باسم الرشيعة.
فلو أن دور الفقيه مل يتعد االستشارة ،ومل يكن له دور التنفيذ ،مل يتمكن من تنفيذ الكثري
من أحكام الرشيعة ،ولذلك ستعطل باعتبار أنه مل يسترش فيها ،أو مل يكن له رأي حتى يدليه
نحوها.
لكن إن كان للفقيه كل السلطات ،بحيث يقدم ما يشاء ،ويؤخر ما يشاء ،وخيطط للدولة
ومستقبلها يف مجيع املجاالت بناء عىل علمه بأحكام الرشيعة؛ فإن تطبيق الرشيعة حينها سيكون
يف أوج كامله املمكن ،وخاصة إن استعان باملستشارين من الفقهاء وغريهم ،ويف املجاالت
املختلفة ،وخاصة إذا علمنا أن مصطلح [الفقيه] الذي ترتبط به الوالية ،ال يعني فقط العلم
باألحكام الرشعية ،وإنام يعني علوما كثرية سنتطرق هلا عند احلديث عن اجلانب التطبيقي من
والية الفقيه.
ونحب أن نذكر هنا باختصار بعض النامذج عن األدلة العقلية التي اسنتد إليها القائلون
بوالية الفقيه ،وهي كام ييل(:)1
النموذج األول:
وينص عىل أن علة بعث األنبياء واألئمة موجودة يف نصب الويل؛ فاملتكلمون ذكروا أن
اّلِل تعاىل رمحة بعباده نصب هلم من حيفظ البالد ،وينظم أمور املعاش واملعاد ،وأوجب ذلك
عىل نفسه؛ فكام وجب النصب عق ً
ال بالنسبة إىل النبي واإلمام وجب النصب عقال بالنسبة إىل
(  )1انظر يف تقريرات هذه األدلة :والية الفقيه مفهوم ًا ودليالً  ،السيد أبو احلسن املوسوي الغريفي ،مركز الصدرين للدراسات
السياسية ،و احلكومة اإلسالمية :دروس يف الفكر السيايس اإلسالمي ،مركز نون.
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القائم مقامهم ،وهو الويل الفقيه ،أو كام عرب عن ذلك اخلميني بقوله( :ال يعقل ترك ذلك من
(عجل
احلكيم الصانع ،فام هو دليل اإلمامة بعينه دليل عىل لزوم احلكومة بعد غيبة ويل األمر ّ
اّلِل فرجه) وال سيام مع طول األمد)()1

وقد قرر بعضهم هذا الدليل عن طريق املقدمات التالية(:)2
بيعي حدوث التانازع واالختالف يف ّ
كل جمتمع،
 1ـ اإلنسان كائن
اجتامعي ،ومن ال اط ّ
ّ
البرشي بحاجة إىل التانظيم واالنضباط.
ولذلك ،فاملجتمع
ّ
 2ـ ال بدا من أن يضمن نظام احلياة االجتامع اية البرش اية كامل اإلنسان وسعادته الفرد اية
واالجتامع اية.
يتم تنظيم احلياة االجتامع اية ،بام جيعلها خالية من النِّزاعات واالختالفات،
 3ـ ال ه
وضامنة لسعادة اإلنسان املعنو اية والغائ ايةّ ،إال من خالل القوانني املناسبة واملن ّفذ اجلدير.
 4ـ ليس للبرش قدرة عىل تنظيم احلياة االجتامع اية املطلوبة من دون اّلِل.
 5ـ ال بدا من أن يكون حامل القوانني اإلهل اية وحافظها معصوم ًا لتصل إىل اإلنسان
ّ
وترصف.
وتدخل
بصورة كاملة ،ومن دون نقص
ّ
الويص واإلمام املعصوم.
 6ـ تبيني الدِّ ين الكامل وإجراؤه يتط ّلب نصب
ّ
 7ـ ال يؤ ّمن اهلدف املذكور ـ أي احلياة االجتامع اية املطلوبة واملنسجمة مع القوانني
النبي واإلمام املعصومّ ،إال من طريق القائد العامل بالوحي والعامل
ا
الرشع اية ـ يف حالة فقدان ّ
به.
وبناء عىل هذا؛ فاملقدّ مة السادسة ،يف هذا الربهان ،مقيدة بلزوم نصب اإلمام ،واملقدّ مة
السابعة تثبت رضورة نصب القائد يف زمان غيبة اإلمام.
ا
(  )1كتاب البيع ،اخلميني  ،ج ،2ص..460
(  )2احلكومة اإلسالمية :دروس يف الفكر السيايس اإلسالمي ،مركز نون ،ص.212
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الصورة احلاصلة من اندماج مقدِّ متي هذا الربهان الشيخ جوادي آميل
وقد عرب عن ه
بقولهّ :
واملعنوي تتط ّلب ،من جانب ،قانون ًا إهل ّي ًا
الفردي
(إن حياة اإلنسان االجتامع اية وكامله
ّ
ّ
الضعف والناقص واخلطأ والنسيان،
يف األبعاد الفرد اية واالجتامع اية ،مصون ًا وحمفوظ ًا من ه
وحتتاج ،من جانب آخر ،إىل حكومة دين اية وحاكم عامل وعادل لتح هقق وإجراء ذلك القانون
واالجتامعي ،بدوهنام أو بأحدمها،
الفردي
الكامل .واحلياة اإلنسان اية ال تتح اقق ،يف بعدها
ّ
ّ
أي شخص
وفقداهنام يف البعد
يقره ّ
االجتامعي يوجب اهلرج واملرج وفساد املجتمع ا ّلذي ال ّ
ّ
خيتص بأرض وزمن مع اينني ،يشمل زمان
عقيل ،وال
عاقل .وهذا الربهان ا ّلذي هو دليل
ه
ّ
نبوة الرسول
النبوة ،فإناه يشمل ،أيض ًا ،ما بعد ّ
األنبياء عليهم السالم .وملا كانت نتيجته رضورة ّ
اخلاتم  ،ما يعني أناه يفيض إىل رضورة اإلمامة ،وكذلك إىل عرص غيبة اإلمام املعصوم
وحاصله رضورة والية الفقيه)( )1

النموذج الثاين:
وهو متكون من مخس مقدمات:
املقدمة األوىل :يلزم يف كل جمتمع أن يكون فيه قانون وحكومة حتكمه ،وإال لساد اهلرج
واملرج ،وهذا أمر وجداين مؤيد بالنصوص املقدسة ،ومن أمثال قول اإلمام عيل يف جواب
اخلوارج عندما سمع قوهلم( :ال حكم إال ّلِل) ،حيث قال( :كلمة حق يراد هبا باطل ،نعم ،إنه
ال حكم إال ّلِل ولكن هؤالء يقولون( :ال إمرة إال ّلِل) ،وإنه ال بد للناس من أمري بر ًا كان أو
فاجر)2()..

املقدمة الثانية :أن املجتمع اإلسالمي فيه قانون إهلي ،يعتقد املسلمون بصحته وكامله،
حيك حم بِ َام َأنحزَ َل اّلِلا َفأو َلئِ َك
وهو يوجب العمل واحلكم عىل طبقه ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َم حن َمل ح َ ح
(  )1والية الفقيه 151 :و..152
(  )2هنج البالغة  /اخلطبة .40
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هم ا حلكَافِر َ
ون﴾ [املائدة]44 :
املقدمة الثالثة :قوانني كل بلد يلزم أن تكون منسجمة فيام بينها ،وصادرة من منشأ
واحد ،حتى ال حيصل فيها التعارض والتزاحم واخللل ،واألمر كذلك يف قوانني احلكومة
اإلسالمية ،حيث جيب أن تكون صادرة من اجتهاد فقهي واحد ،أي مجيع قوانني البالد تكون
مطابقة لفتوى فقيه معني ،وهذه الوظيفة األوىل للويل الفقيه.
املقدمة الرابعة :يف كل إدارة يلزم أن يكون املدير واحدا ،ومركزه عىل رأس اهلرم
اإلداري يف إصدار األوامر حتى ال يؤدي التعدد إىل حصول النزاع والتخاصم بني املدراء،
ويؤدي إىل ضعف عملهم أو عدم انسجامه وتوحده يف نظام عام ،وكذلك اإلدارة السياسية
اإلسالمية يلزم أن يكون احلاكم شخصا واحدا.
املقدمة اخلامسة :اختاذ القرار السيايس البد أن يكون صادرا من شخص احلاكم بحسب
تشخيصه للمشكلة املوجودة يف الواقع اخلارجي وعلمه بالقانون ،فيحدد القرار املناسب لرفع
املشكلة عىل وفق القانون ،حاله حال الطبيب الذي يشخص املرض ،ويعطي العالج املناسب،
وال يمكن الفصل بني الطبيب املشخص للمرض وبني املعطي للعالج ،وكذلك احلال يف
احلاكم اإلسالمي البد أن يكون فقيها عامل بالقانون اإلسالمي عىل نحو يستطيع أن يستنبط منه
احلكم املناسب ملشكلة الواقع السيايس اخلارجي ،وهذه الوظيفة الثانية للويل الفقيه.
والنتيجة التي تدل عليها هذه املقدمات هي أن وظيفة احلاكم اإلسالمي تتلخص يف
أمرين:
التقنني :أي تقنني قوانني احلكومة اإلسالمية واستنباطها من مصادرها الرشعية بحيث
تكون مجيع أحكام الدولة مطابقة لفتواه واجتهاده الرشعي الذي توصل أليه.
التطبيق :أي ممارسة السياسة بنفسه أو اإلرشاف عليها عىل نحو يطابق مبادئ اإلسالم
وحيول دون خمالفة أحكام اإلسالم بحسب فتواه واجتهاده الرشعي الذي توصل إليه.
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وهاتان الوظيفتان ال متنعان من تفكيك القوى إىل السلطات الثالثة ،بحيث يكون دوره
دور اإلرشاف ،وصاحب القرار النهائي ،وكل قرار سيايس يكون عىل طبق فتواه واجتهاده
الرشعي الذي توصل إليه.
النموذج الثالث:
الرشع اية ،باإلضافة لألدلة العقلية،
يتكون من بعض املقدِّ مات ا
وهو دليل عقيل مركابّ ،
وقد ذكره العالمة الكبري السيد حسني الربوجردي( ،)1961 -1875باالستناد هلذه املقدِّ مات
العقل اية والنقل اية(: )1
1ـ يتصدّ ى احلاكم لتلبية احلاجات ا ّلتي يتو اقف عليها حفظ نظام املجتمع.
ورشع هلا األحكام الالزمة ،وطالب حاكم
2ـ التفت اإلسالم إىل هذه احلاجاتّ ،
املسلمني بإجرائها.
األئمة
3ـ كان قائد املسلمني وزعيمهم ،يف صدر اإلسالم ،رسول اّلِل  ،ومن بعده
ّ
األطهار ،وكان من وظائفهم سياسة شؤون املجتمع وإدارهتا.
السياس اية وإدارة شؤون املجتمع ال تقترص عىل ذلك الزمان ،فهي من
4ـ القضايا ِّ
حاجات املسلمني يف العصور والده هور مجيعها.
األئمة يف حياهتم ،ولذلك ،فإنّنا نوقن
السهل عىل املسلمني ،الوصول إىل ّ
 5ـ مل يكن من ا
نصبوا بعض األفراد إلدارة هذه األمور ،ونحن ال نحتمل ـ يف عرص الغيبة ـ أن يكون
بأهنم ّ
ّ
السياسة ،ومل
الرجوع إىل ال اطواغيت وأعواهنم ،ويف الوقت نفسه أمهلوا ِّ
األئمة قد هنوا عن ه
ّ
السياس اية ،ورفع اخلصومات وسائر املتط ّلبات االجتامع اية
ّ
ينصبوا بعض األفراد لتدبري األمور ِّ
املهمة.
ا
األئمة ،ال بدا من إحراز تعيني الفقيه العادل
6ـ بالناظر إىل لزوم نصب الو ّيل ،من جانب ّ
(  )1والية الفقيه 167 :و..168
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إلحراز هذا املنصب ،ألنّه ال أحد يعتقد بنصب غري الفقيه هلذا املنصب ،فليس هناك سوى
احتاملني:
األولّ :
والسلطان اجلائر
األئمة مل ّ
ّ
الرجوع إىل ال اطاغوت ه
ينصبوا أحد ًا ،وإنّام هنوا عن ه
أن ّ
فقط.
نصبوا الفقيه العادل هلذه املسؤول اية.
والثاينّ :إهنم ّ
األول .وعليه ،قطع ًا ،تم نصب
ويتّضح من املقدمات األربع السابقة بطالن االحتامل ّ
الفقيه العادل.
النموذج الرابع:
قرره الشيخ جوادي آميل عىل حسب املقدمات التالية(:)1
وقد ّ
اإلسالمي وديمومته إىل يوم القيامة من املس ّلامت والواضحات.
 . 1صالح اية الدا ين
ّ
 .2تعطيل اإلسالم ،يف عرص الغيبة ،خمالف خللود اإلسالم يف مجيع الشؤون العقد اية
واألخالق اية والعمل اية.
اإلسالمي وإجراء أحكامه وحدوده والدفاع عن كيان الدِّ ين وحفظه
 .3إقامة النِّظام
ّ
أمور ال ّ
يشك يف رضورهتا.
من الطامعني ٌ
الرشع اية وأعراض الناس
 .4اّلِل تعاىل بحكمته ولطفه بعباده ال يرىض هبتك احلرمات ا
وضالهلم وتعطيل اإلسالم.
السياس اية ـ االجتامع اية لإلسالم تفيد استحالة حت ّققها من دون زعامة
 .5دراسة األحكام ِّ
الفقيه اجلامع للرشائط.
وبناء عىل هذه املقدمات ،فإن العقل حيكم ،عىل هذا األساسّ ،
أن اّلِل تبارك وتعاىل مل
يرتك اإلسالم واملسلمني يف عرص الغيبة من دون زعامة.
(  )1والية الفقيه 167 :و..168
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 2ـ األدلة القرآنية والروائية عىل والية الفقيه:
من أكرب األدلة عىل كون [والية الفقيه] مسألة من املسائل املطروحة قديام ،وأهنا ليست
بدعة ابتدعها اخلميني ،وال تصحيحا للتشيع ،أو خروجا عنه ،أو تأثرا باملدرسة السنية ،أو
احلركات اإلسالمية ،كام يزعم بعض الباحثني من املدرسة السنية والشيعية ،هو تلك النصوص
القرآنية والروائية التي تتحدث عن السلطات التي يمكن أن يتوالها الفقيه ،باعتباره واسطة
بني اّلِل وعباده يف تعريف األحكام الرشعية ،ويف تويل تنفيذها.
وقد ذكر تلك النصوص أكثر الفقهاء القدامى( ،)1حيث نجد احلديث عن مسائل والية
الفقيه كفتاوى من غري إشارة اىل دليل عند الشيخ املفيد (املتوىف 413هـ) ،فقد رصح هبا يف
املقنعة( ، )2والطويس يف النهاية( ،)3وحممد بن إدريس احليل يف الرسائر( ،)4واملحقق األردبييل
يف جممع الفائدة والربهان( ،)5واملحقق األول يف رشائع اإلسالم( ،)6وغريهم.
كام نجدها مذكورة ـ مع األدلة املخترصة ـ عند العالمة احليل يف املختلف والتذكرة،
وباقي كتبه( ،)7ونصري الدين الطويس ،والشهيد األول يف الدروس ،والشهيد الثاين يف املسالك
واللمعة ،كام نقل اإلمجاع عليها العديد من الفقهاء منهم املحقق الكركي يف رسالة صالة
اجلمعة( ،)8وغريهم.
(  )1انظر :والية الفقيه مفهوم ًا ودليالً  ،السيد أبو احلسن املوسوي الغريفي ،وقد استفدنا منه االقتباسات التي ذكرت والية
الفقيه يف الكتب الفقهية.
(  )2املقنعة 740 ،721،774 ،678 ،442 ،152 ،270 ،252 ،811 ،163 ،675 :وغريها.
(  )3النهاية..706 ،704 ،192،700 ،185 :
(  )4الرسائر ،ج ،3ص 538و.539
(  )5جممع الفائدة والربهان..28 :12 :
(  )6احليل ،جعفر بن حسن ،رشائع اإلسالم ،خمتلف الشيعة .478 :4 :تذكرة الفقهاء ،ج ،1ص.452
(  )7حممد عيل املدرس ،ج ،2ص .177والرضوي ،حممد تقي املدرس ،أحوال وآثار خواجة نصري الدين الطويس.
(  )8رسائل املحقق الكركي (املجموعة األوىل).142 :
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كام نجدها ـ مع الدليل املفصل ـ عند الشيخ النراقي ،الذي بحث فيها بحثا مفص ً
ال يف
عوائد األيام( ،)1ومثله املري عبد الفتاح املراغي يف كتاب العناوين( ،)2والسيد حممد آل بحر
العلوم يف كتاب بلغة الفقيه(  ، ) 3وصاحب املستند ،وصاحب اجلواهر الذي قال( :بل هو
املشهور ،بل ال أجد فيه خالف ًا ،ثم أخذ يف االستدالل بنصوص روايات كثرية ،وأخري ًا قال:
فمن الغريب وسوسة بعض الناس يف ذلك ،بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئ ًا ،وال فهم من
حلن قوهلم ورموزهم ـ يقصد أئمة أهل البيت ـ أمر ًا)( ، )4وختم قوله هذا بقوله( :هذا حكم
أساطني املذهب) ،واملريزا حممد حسني النائيني يف كتابه تنبيه األمة وتنزيه امللة ( ،)5وغريهم.
ويف األخري حتولت إىل مرحلة التطبيق العميل ،وما تبعه من التأصيالت النظرية،
والتحقيقات العلمية املرتبطة هبا ،والتي حولتها إىل حقيقة بدهيية واضحة.
وقد اعترب بعضهم هذه املوارد نوعا من اإلمجاع الفقهي عليها ،كام عرب عن ذلك العالمة
حممد هادي معرفة بقوله( :كانت هي مورد اتفاق الفقهاء فيام سلف حتى عرص صاحب
اجلواهر حيث بدت بعده وساوس املتشككني ،وراق لبعضهم إنكارها رأس ًا ،إنكار أمر كان
قد أحكمه أساطني املذهب)()6

وهذا ال يعني عدم ورود اخلالف يف املسألة؛ فقد رصح باخلالف فيها الشيخ األنصاري
الذي حرص والية الفقيه يف التصدّ ي لألمور احلسبية فقط ،ومثله الس ّيد اخلوئي الذي أنكر
وحجية فتواه،
مطلق الوالية للفقيه حتى واليته يف شؤون القضاء ،بل أثبت نفوذ قضائه،
ّ

(  )1عوائد األيام..536 :
(  )2العناوين  ،557 :2العنوان .75 ،74 ،73
(  )3بلغة الفقيه .رسالة يف الواليات.
(  )4جواهر الكالم  -ج ،21ص394ـ.397
(  )5النائيني ،حممد حسني ،تنبيه األمة وتنزيه امللة ،ص.41
(  )6آية اّلِل حممد هادي معرفة ،والية الفقيه أبعادها وحدودها  ،ص...2
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القرص أو غري ذلك ال من باب الوالية ،بل من باب األمور احلسبية.
والترصف يف أموال ّ
لكن الس ّيد اخلوئي نفسه ،ويف أواخر عمره ،ترصف بام تقتضيه والية الفقيه العامة،
حيث أنه قام يف أيام االنتفاضة الشعبانية بتنصيب عرشة من تالمذته األكفاء لقيادة العراق يف
تلك الظروف ،وكان ذلك نوعا من صالحيات الويل الفقيه.
وهذا املوقف إما أن حيمل عىل تراجع السيد اخلوئي عن موقفه القديم ،والقول بوالية
الفقيه ،كام فعل تلميذه السيد عيل السيستاين بعد احتالل العراق ،ورصح بعد ذلك بقبوهلا ،أو
وسع احلسبة ،كام برر ذلك بعضهم بقوله( :ال يتصور أن مفهوم احلسبة ضيق جد ًا ،بل
أنه ّ
يشمل كل ما كان للمعصوم يف إدارة شؤون األمة اإلسالمية) ،وهذا بعينه القول بوالية الفقيه
العامة.
بناء عىل هذا نجد القائلني بوالية الفقيه يستدلون هلا بالكثري من األدلة النصية ،والتي
يمكن تصنيفها إىل ما ييل:
أ ـ األدلة من القرآن الكريم:
قمي يف كتابه (والية الفقيه من منظار القرآن
وقد مجعها العالمة الشيخ أمحد أزري ّ
الكريم) ،ومن اآليات التي أوردها للداللة عليها:
ِ
ِ
ِ
ول َوأ ِ
الرس َ
ويل حاألَ حم ِر ِمنحك حم﴾
 1ـ قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا الذي َن آ َمنوا َأطيعوا اّلِلاَ َو َأطيعوا ا
[النساء ،]59 :والتي علق عليها اخلميني بقوله( :إن جعل الرسول األكرم  رئيس ًا وعدا
طاعته واجبة ليس املراد منه أنه إذا ذكر الرسول حك ًام فيجب علينا القبول والعمل به ،فالعمل
باألحكام إطاعة ّلِل عز وجل ،وكل االعامل العبادية وغري العبادية التابعة لألحكام هي إطاعة
ّلِل ،واتباع النبي األكرم  ليس عمال باألحكام ،وإنام هو أمر آخر ،أجل طاعة الرسول األكرم
 هي بمعنى من املعاين طاعة اّلِل ،ألن اّلِل قد أمر أن نطيع رسوله  ،فإذا أمر الرسول األكرم
 ـ الذي هو رئيس املجتمع اإلسالمي وقائده ـ أمر اجلميع بلزوم الذهاب إىل احلرب مع
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جيش أسامة؛ فال حيق ألحد أن يتخلف ،وهذا ليس أمر اّلِل ،وإنام هو أمر الرسول  ،فاّلِل
تعاىل قد أوكل احلكومة والقيادة له  ويقوم هو  وفق ًا للمصلحة بتجييش اجليوش،
وتعيني القضاة واحلكام والوالة ،أو يعزهلم)
وبناء عىل ما ورد يف الرواية عن رسول اّلِل ( :الفقهاء أمناء الرسل ما مل يدخلوا يف
الدنيا) .قيل :يا رسول اّلِل وما دخوهلم يف الدنيا؟ قال( :اتباع السلطان؛ فاذا فعلوا ذلك،
فاحذروهم عىل دينكم)( ، )1فإن النص يف اآلية ـ كام يذكر اخلميني ـ يتعلق هبم أيضا ،حيث
قال( :وبنا ًء عىل هذا فالفقهاء أمناء الرسل ،تعني أن الفقهاء العدول مكلفون ومأمورون بالقيام
بجميع األمور التي كانت يف عهدة األنبياء ،ولئن كانت العدالة من األمانة ،فمن املمكن أن
يكون االنسان أمين ًا يف األمور املالية ،دون أن يكون عادالً ،إال أن املراد من أمناء الرسل هو
أولئك الذين ال يتقاعسون عن أداء أي تكليف ،والذين يكونون طاهرين ومنزهني)()2

وقد ورد يف هذا روايات كثرية يف املصادر السنية والشيعية تعترب الفقهاء والعلامء بالدين
من أويل األمر ،كام روي عن اإلمام عيل قوله( :أحق الناس هبذا األمر أقواهم عليه وأعلمهم
بأمر اّلِل فيه) ،وقال( :وال حيمل هذا العلم إالّ أهل البرص والصرب والعلم بمواضع احلق)(،)3
وقال( :إن أوىل الناس باألنبياء أعلمهم بام جاءوا به) ،ثم تال قوله تعاىل﴿ :إِ ان َأ حو َىل الن ِ
ااس
ِ
يم َل ال ِذي َن ا ات َبعوه َو َه َذا النابِ هي َوا ال ِذي َن آ َمنوا َواّلِلا َو ِ هيل املحؤح ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران ،]68 :وقال
بِإِ حب َراه َ
ِ
ف َحتحكم َ
ون﴾
احل ِّق َأ َح هق َأ حن ي ات َب َع َأ ام حن َال َهيِدِّ ي إِ اال َأ حن حهيدَ ى َف َام َلك حم َك حي َ
تعاىلَ ﴿ :أ َف َم حن َ حهيدي إِ َىل ح َ
[يونس)4()]35 :

وهاتان اآليتان الكريمتان واضحتان يف الداللة عىل والية الفقيه ،حيث أهنام تنصان عىل
(  )1اصول الكايف ،ج ،1ص.،58
(  )2احلكومة اإلسالمية ،ص.65
(  )3هنج البالغة ،اخلطبة رقم ..163
(  )4جممع البيان ،ج ،2ص..458
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أن االتباع ال يكون إال للمهتدين ،وال يكون املرء مهتديا ما مل يكن له علم مفصل بمواضع
اهلداية ،وذلك ليس إال للفقيه العامل.
اخلو ِ
ِ
ف َأ َذاعوا بِ ِه َو َل حو ر هدوه إِ َىل الرس ِ
ول
 2ـ قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َجا َءه حم َأ حم ٌر م َن حاألَ حم ِن َأ ِو ح َ ح
ا
َ
َوإِ َىل أ ِ
محته َال ات َب حعتم
ويل حاألَ حم ِر ِمنحه حم َل َعلِ َمه ا ال ِذي َن َي حس َتنحبِطونَه ِمنحه حم َو َل حو َال َف حضل اّلِلاِ َع َل حيك حم َو َر ح َ
ان إِ اال َقلِ ً
الش حي َط َ
ا
يال﴾ [النساء ،]83 :فهذه اآلية الكريمة ترصح بالدعوة للرجوع لرسول اّلِل 
أو ألويل األمر ،وهي تذكر من صفاهتم القدرة عىل استنباط حكم اّلِل يف املسألة ،وذلك ال يكون
إال للفقيه العامل.
وقد ذكر هذا املعنى الكثري من فقهاء املدرسة السنية ،ومنهم اإلمام اجلويــني ،الذي نص
عىل هذا بقوله( :إذا كان صاحب األمر جمتهد ًا فهو املتبوع  ،الذي يستتبع الكافة يف اجتهاده وال
يتبع  ،أما إذا كان سلطان الزمان ال يبلغ مبلغ االجتهاد فاملتبوعون العلامء  ،والسلطان نجدهتم
وشوكتهم  ،والسلطان مع العامل كملك يف زمان نبي  ،مأمور باالنتهاء إىل ما ينهيه إليه النبي)()1

ويرصح يف موضع آخر من كتابه عىل ذلك بقوله( :إذا شغر الزمان عن اإلمام ،وخال
عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية  ،فاألمر موكول إىل العلامء  ،وحق عىل اخلالئق عىل
اختالف طبقاهتم أن يرجعوا إىل علامئهم  ،ويصدروا يف مجيع قضايا الواليات عن رأهيم  ،فإن
فعلوا ذلك  ،فقد هدوا إىل سواء السبيل  ،وصار علامء البالد والة العباد  ،وهم عىل احلقيقة
أصحاب األمر استحقاق ًا  ،وذو النجدة من احلكام مأمورون بارتسام مراسمهم  ،واقتفاء
أثرهم ،واالنكفاف عن مزاجرهم )()2

بل إنه ينص عىل كيفية تطبيق والية الفقيه؛ فيقول( :وإن كثر العلامء يف الناحية فاملتبع

(  )1اجلويني  ،غياث األمم  ،ص.380
(  )2املرجع السابق( ،ص .)280
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أعلمهم  ،وإن فرض استواؤهم يف العلم  ،فإصدار الرأي عن مجيعهم) ()1

ومثله قال الفخر الرازي( :لكن املقصود بأويل األمر يف اآلية هم العلامء  ،وأعامل األمراء
والسالطني موقوفة عىل فتاوي العلامء  ،والعلامء يف احلقيقة أمراء األمراء  ،فكان محل لفظ أويل
األمر عليهم أوىل)()2

ِ
حيكم ِ َهبا النابِ هي َ
ون ا ال ِذي َن َأ حس َلموا لِ ال ِذي َن
 3ـ قوله تعاىل﴿ :إِناا َأنحزَ حلنَا الت حاو َرا َة ف َ
ور َ ح
يها هدً ى َون ٌ
ِ
است حح ِفظوا ِم حن كِت ِ
الر ابانِ هي َ
ااس
َاب اّلِلاِ َوكَانوا َع َل حيه ش َهدَ ا َء َف َال َخت َحشوا الن َ
ون َو حاألَ حح َبار بِ َام ح
َهادوا َو ا
ِ
ِ
حيك حم بِ َام َأنحزَ َل اّلِلا َفأو َلئِ َك هم ا حلكَافِر َ
َو ح
ون ﴾ [املائدة:
اخ َش حون َو َال ت حَش َرتوا بِآ َي ِاِت َث َمنًا َقل ًيال َو َم حن َمل ح َ ح
 ،]44حيث حرصت اآلية الكر يمة احلكم لثالث أصناف من الناس :وهم( النبيون) واملراد
هبم األنبياء ورسل اّلِل تعاىل ،و( الربانيون) وهم ورثتهم من األئمة ،و(األحبار) وهم ورثة
األئمة من العلامء ،فأثبتت هذه اآلية الكريمة الوالية للعلامء يف حال غياب األنبياء واألئمة.
ب ـ األدلة الروائية:
وهي ك ثرية جدا ،نذكر باختصار بعضها ،مع بيان وجوه استدالل اخلميني هبا ،عىل
حسب ما ذكره يف كتابه [احلكومة اإلسالمية]:
الرواية األوىل:
وهي ما روي عن عمر بن حنظلة ،أنه سأل اإلمام الصادق عن رجلني حصلت بينهام
منازعة يف دين أو مرياث ،فتحاكام إىل السلطان وإىل القضاة؛ فقال له اإلمام الصادق :من حتاكم
حق أو باطل فإنّام حتاكم إىل الطاغوت ،وما حيكم له فإنّام يأخذه سحت ًا وإن كان ح ّق ًا
إليهم يف ٍّ
ثابت ًا له ،ألنّه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر اّلِل أن يكفر به ،قال اّلِل تعاىل﴿ :ي ِريد َ
ون َأ حن
يتَحاكَموا إِ َىل ال اطاغ ِ
وت َو َقدح أ ِمروا َأ حن َيكحفروا بِ ِه﴾ [النساء ،]60 :فقال له عمر :فكيف
َ َ
(  )1املرجع السابق( ،ص )391
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يصنعان؟ فأجابه اإلمام الصادق( :ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ،ونظر يف حاللنا
وحرامنا ،وعرف أحكامنا؛ فلريضوا به حك ًام ،فإين قد جعلته عليكم حاك ًام؛ فإذا حكم بحكمنا
فلم يقبل منه ،فإنام استخف بحكم اّلِل ،وعلينا ر ّد ،والرا ّد علينا الرا ّد عىل اّلِل ،وهو عىل حد
الرشك باّلِل)()1

وقد اهتم اخلميني هبذه الرواية ،وأشار إليها كثريا عند استدالالته عىل والية الفقيه ،وقد
قال عنها( :هذه الرواية من الواضحات ،وليس ثمة وسوسة يف سندها وداللتها ،فال ترديد يف
أن اإلمام الصادق قد عني الفقهاء ألجل احلكومة والقضاء ،وعىل مجيع املسلمني طاعة أمر
اإلمام)()2

ومع كون الرواية واضحة يف الدعوة لتحكيم الفقهاء والعلامء ،بدل القضاة والسالطني،
إال أننا سنقتبس بعض ما ذكره اخلميني من وجوه االستدالل هبا(:)3
1ـ كام يتحصل من صدر وذيل هذه الرواية ،ومن استشهاد اإلمام الصادق باآلية
الرشيفة ،فإن موضوع السؤال كان حك ًام عام ًا ،كام أن اإلمام قد بني التكليف العام ،وقد ذكرت
الرجوع يف الدعاوى احلقوقية واجلزائية إىل القضاة ،وإىل املسؤولني التنفيذيني واحلكوميني
بشكل عام ،فالرجوع إىل القضاة يكون ألجل اثبات احلق ،وفصل اخلصومات ،وتعيني
العقوبة ،والرجوع إىل السلطة ألجل إلزام الطرف اآلخر يف الدعوى بقبول النتيجة ،أو لتنفيذ
احلكم احلقوقي أو اجلزائي.
 2ـ يف هذه الرواية يسأل اإلمام عن جواز الرجوع إىل سالطني اجلور وقضاهتم ،وجييب
اإلمام بالنهي عن الرجوع إىل دوائر احلكومات غري الرشعية ،سواء التنفيذية أو القضائية،

(  )1الكايف  ،ج ،7ص ،412رقم..5
(  )2احلكومة اإلسالمية ،ص.88
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ويقول بأنه عىل الشعب املسلم أال يرجع يف أموره إىل سالطني وحكام اجلور والقضاة العاملني
لدهيم ،حتى لو كان حق الشخص املراجع ثابت ًا ،ويريد الرجوع إلحقاقه وحتصيله ..ومن رجع
إليهم يف موارد كهذه فقد رجع إىل الطاغوت ،أي السلطات غري الرشعية ،وما يأخذه من حق
بواسطتهم فإنام يأخذه سحت ًا ،وإن كان حق ًا ثابت ًا له ،فهو حرام ،وال حق له يف الترصف فيه.
 3ـ بني اخلميني بعض األرسار الثورية التي حيملها قول اإلمام الصادق؛ فقال( :هذا
حكم سيايس لإلسالم ،حكم يبعث عىل امتناع املسلمني عن الرجوع إىل السلطات غري
الرشعية والقضاة التابعني هلم ،وذلك لكي تتوقف األجهزة احلكومية اجلائرة وغري اإلسالمية،
وتتعطل هذه املحاكم الطويلة العريضة التي ال يعود للناس منها سوى التعب واملشقة ،وتفتح
الطريق إىل أئمة اهلدى وإىل األشخاص املوكل اليهم حق احلكم والقضاة من قبلهم ،واهلدف
األسايس هو عدم السامح للسالطني والقضاة التابعني هلم بأن يكونوا مرجع ًا لألمور ،وبأن
يتبعهم الناس يف ذلك .فقد أعلن األئمة لألمة اإلسالمية أن هؤالء ليسوا بمرجع ،واّلِل تعاىل
أمر الناس بالكفر هبم وعصياهنم ،والرجوع اليهم يتناىف مع الكفر هبم ،فإذا كنت كافر ًا هبم
وتراهم ظاملني وغري الئقني ،فيجب أال ترجع إليهم) ()1

 4ـ بناء عىل هذا ،وبناء عىل حاجة الناس للقضاة واحلكام؛ فإن قول اإلمام الصادق،
ليس سوى دعوة لتحقيق والية الفقيه يف الواقع ،كام ينص اخلميني عىل ذلك بقوله( :بناء ًا عىل
هذا ،فام هو تكليف األ مة؟ وما الذي جيب عليهم عمله يف احلوادث واملنازعات؟ وإىل من
يرجعون؟ ..فاإلمام مل يرتك شيئ ًا مبه ًام ليقول البعض إذن فرواة احلديث هم املرجع واحلاكم،
بل ذكر كل اجلهات وقيد (الرواة) بكوهنم ممن نظر يف احلالل واحلرام وفقا للقواعد ،وله معرفة
باألحكام ،ويمتلك املوازين لتمييز الروايات الصادرة عىل خالف الواقع  ..ومن الواضح أن

(  )1املرجع السابق ،ص.87
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معرفة األحكام ومعرفة احلديث أمر آخر غري نقل احلديث) ( )1

 5ـ يقول تعليقا عىل قول اإلمام الصادق( :فإين قد جعلته عليكم حاك ًام)( :أي منصب ًا
من قبيل للحكم واالمارة ،وللقضاء بني املسلمني .وال حيق للمسلمني أن يرجعوا إىل غريه،
وبناء ًا عليه ،فلو اعتدى أحدهم عىل مال لكم ،فاملرجع يف الشكوى هي السلطة التي عينها
اإلمام ،وإذا تنازعتم مع أحد عىل َدين ،واحتجتم إىل اثبات ذلك ،فاملرجع هو ذلك القايض
الذي عينه أيض ًا ،وال حق لكم يف الرجوع إىل غريه .وهذه وظيفة مجيع املسلمني ،وليس تكليف ًا
خاص ًا بعمر بن حنظلة حني يواجه تلك املشكلة ،فأمر اإلمام هذا عام وكيل ،فكام كان أمري
املؤمنني يف زمان حكومته يعني احلكام والوالة والقضاة ،وكان عىل مجيع املسلمني أن يطيعوهم،
فاإلمام الصادق أيض ًا بام أنه ويل االمر املطلق ،وله الوالية عىل مجيع العلامء والفقهاء والناس،
يعني احلكام والقضاة لزمان حياته ،وملا بعد مماته .وقد قام بذلك وجعل هذا
فهو يستطيع أن ّ
املنصب للفقهاء ،وإنام قال [حاك ًام] لكيال يتوهم البعض أن األمر خمتص باملسائل القضائية،
وال يشمل سائر أمور احلكم والدولة) ()2

الرواية الثانية:
وهي ما روي عن سامل بن مكرم املكنى بأيب خدجية( ،)3أنه قال( :بعثني أبو عبد اّلِل إىل
أحد أصحابنا ،فقال :قل هلم :إ ّياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى يف يشء من األخذ
ٍ
الفساق ،اجعلوا بينكم رج ً
ال قد عرف حاللنا وحرامنا
والعطاء ،أن حتاكموا إىل أحد من هؤالء ّ
فإين قد جعلته عليكم قاضي ًا ،وإ ّياكم أن خياصم بعضكم بعض ًا إىل السلطان اجلائر)()4
ّ

(  )1املرجع السابق ،ص.87
(  )2املرجع السابق ،ص.88
وعرب عنه الرجا ّيل
(  )3كان من أصحاب اإلمامني الصادق والكاظم وروى عن كليهام ،و اثقه ابن قولويه،
وعيل بن ّ
فضال ،ا
ّ
النجايش بالثقة.
الكبري
ّ
(  )4وسائل الشيعة ،ج ،18ص.100
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وقد ذكرها اخلميني يف كتابه [احلكومة اإلسالمية] ،وذكر وجوه االستدالل هبا بتفصيل
نخترصه فيام ييل (: )1
 . 1املراد من التداري املذكور يف الرواية هو االختالف احلقوقي؛ فاملعنى أن ال ترجعوا
إىل هؤالء الفساق يف االختالفات احلقوقية واملنازعات والدعاوي .ومن قوله بعد ذلك( :إين
قد جعلته عليكم قاضي ًا) يتضح أن املقصود من [الفساق] هم القضاة املعينون من قبل سالطني
ذلك ال وقت ،واحلكام غري الرشعيني .ويقول يف ذيل احلديث( :وإياكم أن خياصم بعضكم
بعض ًا إىل السلطان اجلائر) ،أي ال ترجعوا يف األمور ذات العالقة بالسلطة التنفيذية هؤالء
احلكام غري الرشعيني.
 .2أن السلطان اجلائر هو كل حاكم جائر وغري رشعي بشكل عام ،ويشمل مجيع احلكام
غري اإلسالميني ،والسلطات الثالث القضائية والترشيعية والتنفيذية مجيع ًا ،لكن بااللتفات إىل
أنه قد هنى قبل ذلك عن الرجوع إىل قضاة اجلور ،يتضح أن املراد هبذا النهي فريق آخر ،وهم
السلطة التنفيذية.
 3ـ أن قوله( :إ ّياكم أن خياصم بعضكم بعض ًا إىل السلطان اجلائر) ليست تكرار ًا للكالم
السابق ،أي النهي عن الرجوع إىل الفساق ،وذلك ألنه قد هنى أوالً عن الرجوع إىل القايض
الفاسق يف األمور املتعلقة به من التحقيق ،وإقامة الب ّينة ،وأمثال ذلك ،وأوضح وظيفة اتباع
القايض الذي عينه ،ثم منع بعد ذلك من الرجوع إىل السالطني أيض ًا ،مما يدل عىل أن باب
القضاء غري باب الرجوع إىل السالطني ،وأهنام صنفان .ويف رواية عمر بن حنظلة حيث هنى
عن التحاكم إىل السالطني والقضاة أشار إىل كال الصنفني ،غاية األمر أنه هنا إنام عني القايض
فقط ،بينام يف رواية عمر بن حنظلة عني احلاكم املنفذ والقايض كالمها.
 4ـ أن اإلمام الصادق جعل منصب القضاء يف حياته للفقهاء ـ وفق ًا هلذه الرواية ـ بينام
(  )1احلكومة اإلسالمية ،ص.89
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جعل هلم منصب القضاء والرئاسة وفق ًا لرواية عمر بن حنظلة.
 5ـ ال يمكن ألحد أن يقول باعتزال الفقهاء عن هذه املناصب بموت اإلمام؛ ففي انظمة
الدنيا مجيعا ال تلغي املناصب واملراكز العسكرية والتنظيمية بمجرد وفاة رئيس اجلمهورية أو
السلطان ،أو تبديل األوضاع وتغيري النظام.
 6ـ بناء عىل ما سبق؛ فإن مناصب العلامء باقية مستمرة ،وكذلك مقام الرئاسة والقضاء
الذي ع اينه االئمة لفقهاء اإلسالم ،فهو مستمر وباق؛ فاإلمام يعرف أنه يف حكومات الدنيا
تبقى املناصب مستمرة حتى لو مات الرئيس؛ فلو كان يريد سلب حق الرئاسة والقضاء من
الفقهاء بعد وفاته لكان جيب أن يعلن أن ذلك املنصب للفقهاء إنام كان فرتة حياته فحسب،
وأهنم بعد رحيله معزولون؛ فظهر إذن أن الفقهاء منصوبون من قبل اإلمام ملنصب احلكومة
والقضاء ،وأن هذا املنصب هلم باق دائ ًام ،واحتامل كون اإلمام املتأخر قد نقض هذا احلكم،
وعزهلم عن ذلك املنصب ،احتامل باطل .إذ عندما ينهى اإلمام عن الرجوع إىل سالطني اجلور
وقضاهتم ،ويقول أن الرجوع اليهم رجوع إىل الطاغوت ،ويتمسك باآلية الرشيفة التي تأمر
ثم ينصب (الفقهاء) قضاة وحكام ًا للناس ،فلو ألغي اإلمام املتأخر
بالكفر بالطاغوت ،ومن ا
هذا احلكم ،ومل ينصب حاك ًام وقاضي ًا آخر ،فام هو تكليف املسلمني؟ وملن جيب عليهم الرجوع
يف االختالفات واملنازعات؟ هل يرجعون إىل الفساق والظلمة ،والذي هو رجوع إىل
وتعم الفوىض؟ وليفعل كل امرئ
الطاغوت ،وخمالف ألمر اّلِل؟ أم يبقون دون مرجع وملجأ،
ّ
ما يريد من اكل حق ،أو رسقة أو سواها؟
الرواية الثالثة:
ما ورد يف احلديث املعروف املتفق عىل روايته عند السنة والشيعة ،وهو قوله  يف فضل
العلامء وطلبة العلم( :من سلك طريق ًا يطلب فيه علام ،سلك اّلِل به طريقا إىل اجلنة ،وإن املالئكة
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به .وإنه يستغفر لطالب العلم من يف السامء ومن يف االرض،
76

حتى احلوت يف البحر .وفضل العامل عىل العابد كفضل القمر عىل سائر النجوم ليلة البدر ،وإن
ورثوا العلم .فمن أخذ منه
يورثوا دينارا وال درمها ،ولكن ا
العلامء ورثة األنبياء ،إن األنبياء مل ِّ
أخذ بحظ وافر)()1

واحلديث ـ كام يذكر اخلميني ـ له داللة واضحة عىل [والية الفقيه] ،ولذلك استدل به
النراقي إلثبات والية الفقيه(  ،) 2وحمل الشاهد منه ـ كام يذكر ـ هو قوله ( :العلامء ورثة
األنبياء) ،ومن وجوه االستدالل التي ذكرها(:)3
1ـ أن املقصود من العلامء هم علامء األمة ،وليس األئمة ،إذ أن نمط املناقب الواردة
لالئمة خيتلف عام ورد يف احلديث؛ فهذه العبارات من قبيل( :إن األنبياء انام أورثوا أحاديث
من أحاديثهم ،فمن أخذ منه أخذ وافر) ال تصح لتعريف األئمة.
 2ـ أن اإلشكال الذي يذكر أن األنبياء ـ عىل الرغم من كوهنم يتل ّقون العلم بواسطة
الوحي ـ إال أن ذلك ال يقتيض الوالية هلم عىل الناس واملؤمنني ،غري صحيح ذلك أن (امليزان
يف فهم الروايات وظواهر االلفاظ هو العرف العام والفهم املتعارف للناس ،ال ما تؤدي اليه
التجزئة والتحليل العلمي ،ونحن أيض ًا نتبع فهم العرف .فلو أراد الفقيه أن يدخل التدقيق
العلمي يف فهم الروايات لتوقف يف كثري من املسائل) ،وبناء عىل ذلك (يمكن القول بأن
األحكام التي تركها الرسول  بعد وفاته هي نوع من املرياث ـ وان كانت ال تسمى مرياثا
بحسب االصطالح ـ والذين يأخذون هذه األحكام هم ورثة النبي)
 3ـ أن الوالية واالمارة من األمور االعتبارية والعقالئية ،ويف هذه األمور جيب أن نرجع
إىل العقالء لنرى هل يعتربون انتقال الوالية واحلكومة من شخص إىل شخص آخر وراثة ام
(  )1أصول الكايف ،ج ،1ص ،42وقد روي احلديث يف املصادر السنية التالية :مسند أمحد ( ،)196/5والدارمي ( ،)340وأبو
داود ( ، )3641وابن ماجة ()223
(  )2عوائد االيام.186 ،
(  )3احلكومة اإلسالمية ،ص.93
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ال؟ فلو سئل عقالء الدنيا مثال عمن قد ورث السلطة الفالنية ،فهل جييبون بأن هذا املنصب ال
يقبل الوراثة؟ أم يقولون أن فالن مثال هو وريث العرش والتاج؟ وأساس ًا فإن هذه اجلملة
[وريث التاج والعرش] ،من العبارات املعروفة .فالشك يف أن الوالية يف نظر العقالء قابلة
لالنتقال ،كمثل اإلرث من األموال التي تنتقل من شخص إىل آخر.
 4ـ ومن يالحظ اآلية الرشيفة ﴿ النابِ هي َأ حو َىل بِاملحؤح ِمنِنيَ ِم حن َأنحف ِس ِه حم﴾ [األحزاب،]6 :
والرواية التي تقول( :العلامء ورثة األنبياء) يلتفت إىل أن املراد هي نفس هذه األمور االعتبارية
التي يرى قابلية انتقاهلا عقال.
 5ـ بناء ًا عىل هذا ،لو كنّا نحن ومجلة العلامء ورثة األنبياء فقط ،ورصفنا النظر عن صدر
الرواية وذيلها ،فالظاهر أن مجيع شؤون النبي  القابلة لالنتقال بعد وفاته ـ ومنها االمارة عىل
الناس الثابتة لالئمة من بعده ـ ثابتة للفقهاء أيض ًا .ماعدا الشؤون التي خترج بدليل آخر .ونحن
نخرجها بمقدار ما يدل الدليل.
الرواية الرابعة:
وهي خطبة لالمام احلسني يف منى حول وظائف الفقيه ومسؤولياته ،وأسباب جهاده
وثورته الداخلية ضد احلكم األموي ،وقد اهتم هبا اخلميني كثريا ،وفصل يف رشحها ،وذكر يف
مقدمته هلا أنه (يتحصل منها أمران مهامن :األول[ :والية الفقيه] والثاين :أنه جيب عىل الفقهاء
أن يفضحوا احلكام اجلائرين ،ويوقظوا الناس من خالل جهادهم وامرهم باملعروف وهنيهم
عن املنكر ،حتى تقوم اجلامهري الواعية من خالل هنضتها الشاملة باسقاط احلكومة اجلائرة،
واقامة احلكومة اإلسالمية)()1

وسنذكر هنا الرواية بطوهلا ،ثم نذكر بعض تعليقات اخلميني عليها ،فقد ورد فيها:
(اعتربوا ّأهيا الناس بام وعظ اّلِل به أولياءه من سوء ثنائه عىل األحبار إذ يقولَ ﴿ :ل حو َال َين َحهاهم
(  )1املرجع السابق ،ص.103
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ِ
ون َو حاألَ حح َبار َع حن َق حو ِهلم ح ِ
الس حح َت َلبِئ َحس َما كَانوا َي حصنَع َ
الر ابانِ هي َ
ون﴾ [املائدة،]63 :
اإل حث َم َو َأكحل ِهم ه
ا
ِ
ِ
ِ ِ
وقال﴿:ل ِعن ا ال ِذين َك َفروا ِمن بنِي إِ ِ
َص حوا
يسى ا حب ِن َم حر َي َم َذل َك بِ َام ع َ
ح َ
َ
َ
رسائ َيل ع ََىل ل َسان َداوو َد َوع َ
ح َ
َو َكانوا َي حعتَد َ
ألهنم كانوا يرون من الظ َلمة ا ّلذين
ون ﴾ [املائدة ،]78 :وإنّام عاب اّلِل ذلك عليهم ّ
بني أظهرهم املنكر والفساد فال ينهوهنم عن ذلك رغبة فيام كانوا ينالون منهم ،ورهبة ممّا
اخ َش حو ِن ﴾ [املائدة ،]44 :وقالَ ﴿ :واملحؤح ِمن َ
ااس َو ح
ون
حيذرون واّلِل يقولَ ﴿ :ف َال َخت َحشوا الن َ
ون بِاملحَعر ِ
وف َو َين َحه حو َن ع ِ
َواملحؤح ِمنَات َب حعضه حم َأ حولِ َياء َب حع ٍ
َن املحنحك َِر ﴾ [التوبة]71 :؛ فبدأ اّلِل
ض َي حأمر َ ح
بأهنا إذا أ ّديت وأقيمت ،استقامت
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر فريض ًة منه لعلمه ّ
الفرائض ك ّلها ه ّينها وصعبها .وذلك ّ
أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر دعاء إىل اإلسالم
مع ر ّد املظامل ،وخمالفة الظامل ،وقسمة الفيء والغنائم ،وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها
يف ح ّقها.ثم أنتم أيتها العصابة ،عصابة ِ
بالعلم مشهورة ،وباخلري مذكورة ،وبالنصيحة معروفة،
ّ
ّ
وباّلِل يف أنفس الناس مهابة ،هيابكم الرشيف ،ويكرمكم الضعيف ،ويؤثركم من ال فضل لكم
عليه ،وال يد لكم عنده ،تشفعون يف احلوائج إذا امتنعت من ّ
طالهبا ،ومتشون يف الطريق هبيبة
امللوك وكرامة األكابر .أليس ّ
بحق اّلِل ،وإن
كل ذلك إنّام نلتموه بام يرجى عندكم من القيام ّ
حق الضعفاء فض ّيعتم ،وأ ّما ح ّقكم
بحق األ ّمة ،فأ ّما ّ
قرصون؟ فاستخففتم ّ
كنتم عن أكثر ح ّقه ت ِّ
بزعمكم فطلبتم ،فال ماالً بذلتم ،وال نفس ًا خاطرتم هبا ل ّلذي خلقها ،وال عشرية عاديتم يف
ذات اّلِل .أنتم تتمنّون عىل اّلِل جنّته وجماورة رسله وأمان ًا من عذابه ،لقد خشيت عليكم ّأهيا
املتمنّون عىل اّلِل أن ّ
فضلتم هبا ،ومن يعرف
حتل نقمة من نقامته ألنّكم بلغتم من كرامة اّلِل منزل ًة ّ
باّلِل ال تكرمون ،وأنتم باّلِل يف عباده تكرمون .وقد ترون عهود اّلِل منقوضة فال تفزعون ،وأنتم
لبعض ذمم آبائكم تفزعون ،وذ ّمة رسول اّلِل  حمقورة ،والعمي والبكم والزمن يف املدائن
مهملة ال ترمحون ،وال يف منزلتكم تعملون ،وال من فيها تعينون ،وباإلدهان واملصانعة عند
الظلمة تأمنونّ .
كل ذلك ممّا أمركم اّلِل به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون .وأنتم أعظم
79

الناس مصيبة ملا غلبتم عليه من منازل العلامء لو كنتم تسمعون .ذلك ّ
بأن جماري األمور
واألحكام عىل أيدي العلامء باّلِل األمناء عىل حالله وحرامه .فأنتم املسلوبون تلك املنزلة ،ما
احلق واختالفكم يف السنّة بعد الب ّينة الواضحة .ولو صربتم عىل
بتفرقكم عن ّ
سلبتم ذلك ّإال ّ
وحتملتم املؤونة يف ذات اّلِل كانت أمور اّلِل عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع
األذى،
ّ
ولكنّكم مكّنتم ال ّظلمة من منزلتكم وأسلمتم أمور اّلِل يف أيدهيم ،يعملون بالشبهات ويسريون
يف الشهوات .س ّلطهم عىل ذلك فراركم من املوت وإعجابكم باحلياة ا ّلتي هي مفارقتكم،
فأسلمتم الضعفاء يف أيدهيم ،فمن بني مستعبد مقهور وبني مستض َعف عىل معيشته مغلوب،
يتق ّلبون يف امللك بآرائهم ،ويستشعرون اخلزي بأهوائهم اقتدا ًء باألرشار وجرأ ًة عىل اجل ّبار ،يف
كل ٍ
ّ
بلد منهم عىل منربه خطيب يصقع ،فاألرض شاغرة وأيدهيم فيها مبسوطة ،والناس هلم
ٍ
سطوة عىل الضعفة شديد مطاع ال يعرف
خول ،ال يدفعون يد المس ،فمن بني ج ّب ٍار عنيد وذي
املبدئ واملعيد ،فيا عجب ًا ومايل ال أعجب واألرض من غاش غشوم ومتصدّ ق ظلوم ،وعامل
عىل املؤمنني هبم غري رحيم .فاّلِل احلاكم فيام فيه تنازعنا ،والقايض بحكمه فيام شجر بيننا..
هم إنّك تعلم أنّه مل يكن ما كان منّا تنافس ًا يف سلطان وال التامس ًا من فضول احلطام ،ولكن
ال ّل ّ
لنري املعامل من دينك ونظهر اإلصالح يف بالدك ويأمن املظلومون من عبادك ،ويعمل
بفرائضك وسننك وأحكامك .فإن مل تنرصونا وتنصفونا ،قوي الظلمة عليكم وعملوا يف
إطفاء نور نب ّيكم ،وحسبنا اّلِل وعليه توكّلنا وإليه أنبنا وإليه املصري)()1

وسأقتبس هنا بعض ما ذكره اخلميني من استدالالت باحلديث(: )2
 1ـ من البدهيي أن هذا الذم والتقبيح الذي ذكره اإلمام احلسني ال خيتص بعلامء اليهود،
وال بعلامء النصارى ،بل يشمل علامء املجتمع اإلسالمي أيض ًا ،ومجيع علامء الدين بشكل عام؛
(  )1حتف العقول ،ص..237
(  )2احلكومة اإلسالمية ،ص ،105فام بعدها.
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وبناء ًا عليه ،فعلامء الدين اإلسالمي مشمولون للذم والتقبيح اإلهلي أيض ًا فيام لو ظلوا ساكتني
أمام سياسة الظلمة وهنجهم ،وهذا االمر ال خيص السلف واالجيال املاضية ،بل تتساوى فيه
االجيال املاضية مع أجيال املستقبل.
 2ـ أن تساهل العلامء يف وظائفهم رضره أكثر من تقصري اآلخرين يف القيام بنفس تلك
الوظائف املشرتكة ،إذ عندما يرتكب التاجر خمالفة ما ،فإن رضرها يعود عليه ،لكن إذا قرص
العلامء يف وظائفهم ،فسكتوا مثال أمام الظلمة ،فإن الرضر يعود عىل اإلسالم .وإذا عملوا
بوظيفتهم ،وتكلموا حيث جيب أن يتكلموا ،فإن النفع سيعود عىل اإلسالم أيض ًا.
 3ـ لقد ذكر قول االثم وأكل السحت مع أنه جيب النهي عن مجيع األمور التي ختالف
الرشع ،وذلك من أجل بيان أن هذين املنكرين أخطر من مجيع املنكرات ،وجيب أن يعمل عىل
إنكارمها وحماربتهام بشكل أكثر جدية ،إذ أنه أحيانا يكون ألقاويل األنظمة الظاملة ودعاياهتم
يعرضون كرامة واعتبار
رضر عىل اإلسالم واملسلمني أكثر من عملهم يف سياستهم ،وغالبا ما ّ
اإلسالم واملسلمني للهتك؛ فاّلِل تعاىل يؤاخذهم عىل عدم التصدي ألقاويل الباطل ،ودعايات
السوء للظلمة ،وعىل عدم تكذيبهم ملن يدعي أنه خليفة اّلِل ،وأن األحكام اإلهلية هي تلك التي
يطبقها هو ،والعدالة اإلسالمية هي ما يقوله وينفذه مع كونه ال خيضع للعدالة أصال.
 4ـ لو قام شخ ص ما بتفسري األحكام بنحو ال يريض اّلِل ،أو بإحداث بدعة بذريعة أن
العدل اإلسالمي يقتيض ذلك ،أو بتنفيذ أحكام خمالفة لإلسالم ،فيجب عىل العلامء أن يبدوا
معارضتهم له؛ فإذا مل يفعلوا ،فإهنم ملعونون من اّلِل تعاىل ،وهذا واضح من خالل اآلية التي
استدل هبا اإلمام احلسني ،ويف احلديث( :إذا ظهرت البدع ،فللعامل أن يظهر علمه ،وإال فعليه
لعنة اّلِل)( ،)1فإبداء املعارضة ،وبيان األحكام والتعاليم اإلهلية املخالفة للبدع والظلم واملعايص
مفيد يف حد ذاته ،ألنه يؤدي إىل إطالع الناس عىل الفساد االجتامعي ،ومظامل احلكام اخلونة
(  )1اصول الكايف ،ج ،1ص.54
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والفسقة ،أو الذين ال دين هلم؛ فإبداء املعارضة من قبل علامء الدين يف موارد كهذه هو هني عن
املنكر من قبل القادة الدينيني للمجتمع ،ويستتبع موجة من النهي عن املنكر ،وهنضة معارضة
وناهية عن املنكر ،يشارك فيها مجيع أبناء الشعب املتدينني والغيورين.
 5ـ حاول اخلميني أن يعيد صياغة اخلطبة السابقة ،بشكل يتناسب مع العرص ،ومن
ذلك قوله خماطبا العلامء واملراجع( :إذا مل تكونوا قادرين حاليا عىل منع بدع احلكام ،وإزالة هذه
املفاسد ،فعىل االقل ال تبقوا ساكتني .إهنم حياربونكم ،فضجوا وارصخوا واعرتضوا ،وال
تستسلموا للظلم .فاالستسالم للظلم أسوأ من الظلم .استنكروا واعرتضوا وارصخوا ،وانفوا
اكاذيبهم ،جيب عليكم أن تؤسسوا أجهزة اعالمية مقابل أجهزهتم ،لتفضح وتنفي مجيع
أكاذيبهم ،وتظهر للمأل أهنم يكذبون ،وأن العدالة اإلسالمية ليست ما يدّ عون ،وجيب أن تع َلن
هذه األمور لينتبه الناس ،وال جتعل االجيال القادمة سكوت هذه اجلامعة حجة ،وحتسب أن
أعامل ومناهج الظلمة كانت مطابقة للرشع ،وأن الدين اإلسالمي املبني قد اقتىض أن يقوم
بأكل السحت ورسقة اموال الشعب)()1

وقال( :لقد أحرقوا املسجد االقىص ،ونحن نرصخ :دعوا املسجد االقىص عىل حاله
نصف املحرتق هذا وال تزيلوا آثار اجلرم بينام نظام الشاه يفتتح احلسابات وجيمع املال من
الناس باسم بناء املسجد االقىص ،ليتمكن من جني الفوائد ،ومأل جيوبه عرب هذا السبيل ،ومن
خالل ذلك يزيل آثار جرم إرسائيل)()2

وقال( :إن االسباب األساسية لوجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر هي هذه
األمور .بينام نحن قد جعلنا األمر باملعروف والنهي عن املنكر ضمن دائرة صغرية وحرصنا
ذلك يف املوارد التي يرتتب فيها الرضر عىل الفاعل للمنكر ،أو التارك للمعروف ،وقد غرس
(  )1احلكومة اإلسالمية ،ص.107
(  )2املرجع السابق ،ص.108
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يف أذهاننا أن املنكرات هي تلك األمور التي نراها ونسمع هبا بشكل يومي يف حياتنا االعتيادية
فحسب ،كسامع املوسيقى يف الباصات ،أو ارتكاب بعض املخالفات يف املقاهي ،أو جتاهر
بعض الناس باالفطار ،وأن هذه األمور هي التي جيب أن ننهي عنها فقط ،وال نلتفت إىل تلك
املنكرات الكبرية ،إىل أولئك الذين يقومون برضب اإلسالم معنوي ًا ،وسحق حقوق الضعفاء
وما شابه من املوارد التي جيب أن ينهى فيها عن املنكر .لو صري إىل االعرتاض بشكل مجاعي
عىل الظلمة ،وعىل املخالفات التي يقومون هبا ،أو اجلرائم التي يرتكبوهنا ،ولو أرسلت اليهم
آالف برقيات االستنكار من مجيع البالد اإلسالمية ،فمن املتيقن أهنم سوف يتخلون عام
يقومون به) ()1

وقال( :إين أستوضحكم اآلن :هل األمور التي ذكرها اإلمام يف هذا احلديث كانت
خاصة بأصحابه املحيطني به ،والذين يستمعون إىل كالمه؟ أليس خطاب [اعتربوا أهيا الناس]
موجه ًا لنا؟ ألسنا مصداق الناس وجز ًء منهم؟ أال جيب أن نأخذ العربة من هذا اخلطاب؟ وكام
ا
ذكرت يف أول البحث ،فإن هذه املطالب ليست خمتصة بجامعة معينة ،وانام هي إعالن من اإلمام
إىل كل أمري ووزير وحاكم وفقيه ،وإىل كل الدنيا ،ومجيع البرش .فوصاياه قرينة للقرآن ومثله،
إذ وجوب اتباعها مستمرة إىل يوم القيامة .واآلية التي استدل هبا أيض ًا ﴿لوال ينهاهم
موجه للجميع .ولقد ذ ام اّلِل
الربانيون﴾ وإن كانت خطاب ًا للربانيني واألحبار ،لكن اخلطاب ا
تعاىل الربانيني واألحبار ،واستنكر عليهم لسكوهتم أمام ظلم الظلمة خوف ًا أو طمع ًا ،مع كوهنم
قادرين عىل القيام بام يمنع الظلم من خالل املعارضة ورفع الصوت والكالم ،فعلامء اإلسالم
ال الستنكار اّلِل عز وجل)( )2
أيض ًا إذا سكتوا ،ومل يقوموا بوجه الظاملني؛ فإهنم سوف يقعون حم ً

هذه ـ باختصار ـ صورة عن القيمة األوىل من القيم التي يقوم عليها نظام اجلمهورية
(  )1املرجع السابق ،ص.111
(  )2املرجع السابق ،ص.113
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اإلسالمية اإليرانية ،وهي قيمة [احلكومة اإلهلية] ،والتي استطاع فيها النظام اإليراين أن
يتجاوز كل التطبيقات اخلاطئة التي وقعت فيها مجاعات اإلسالمي السيايس ،ووقعت فيها
قبلها األنظمة الثيوقراطية املستبدة التي مارستها الكنيسة.
ذلك أن النظام اإليراين استطاع أن حيافظ عىل قيم احلكومة اإلهلية ،والتي يتوالها الويل
الفقيه ،واملؤسسات املختلفة ،ويف نفس الوقت حافظ عىل إرشاك الشعب يف مجيع قراراته عرب
املؤسسات املختلفة ،وهو ما مل يتوفر يف أي نظام من النظم.
ونحن ـ كام عرضنا ـ هذه الصورة اجلميلة لتلك املزاوجة التي حصلت يف إيران بني
احلكم اإلسالمي بمبادئه وقيمه ،يف نفس الوقت الذي روعيت فيه كل القيم اجلمهورية
والديمقراطية ،نتمنى أن تتخىل حركات اإلسالم السيايس عن نظرهتا السلبية لوالية الفقيه،
وتنظر إليها من خالل ممارساهتا الواقعية ،وتأصيلها النظري ،ال لتتبناها بمثل الصورة التي
تبنتها هبا اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وإنام بالصورة التي تتناسب مع كل بالد تريد أن تطبق
احلاكمية اإلهلية عليها ،ذلك أنه يستحيل أنه يستحيل أن يطبق احلاكمية اإلهلية من مل يكن عارفا
هبا ،وفقيها فيها؛ ففاقد الشء ال يعطيه.
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الفصل الثاين
والية الفقيه ..وقيم اجلمهورية
القيمة الثانية التي يتأسس عليها نظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية هي [اجلمهورية]،
والقيم النابعة منها ،وهي تشكل مع [اإلسالم] اللقب الذي اختارته إيران لنفسها بعد انتصار
ثورهتا؛ فهي [مجهورية إسالمية] ،وليست إمارة إسالمية ،وال مملكة إسالمية ،وال خالفة
إسالمية ،وال إمرباطورية إسالمية.
و َفهم اجلمع بني هاتني القيمتني الساميتني [اجلمهورية] ،و[اإلسالمية] ييرس التعرف
عىل رس الكثري من املواقف اإليرانية ،واملؤسسات التي حتكمها؛ فكلها تنبع من هاتني القيمتني،
من الشعب احرتاما له ولقراراته ،ومن اإلسالم باعتباره اخليار الذي ناضل من أجله الشعب
اإليراين ،وأثبت متسكه به رغم كل املحن التي أصابته بسببه.
بل إننا إذا رجعنا إىل الوراء ،وبحثنا يف الرس األكرب لنجاح الثورة اإليرانية نجده ينبع من
اعتامدها عىل كال القيمتني؛ فهي قد هنضت من أجل أن يسرتد الشعب حريته وحقوقه التي
صادرهتا األنظمة املستبدة بمعونة االستكبار العاملي ،واستعمل يف ثورته اإلسالم بدل
الشيوعية أو االشرتاكية ،أو غريها من النظريات التي اعتمدها لألسف الكثري من الثوار
العرب ،وهلذا كان شعار الثورة اإلسالمية يف ذلك احلني الذي كانت الشعوب فيها ترزح بني
الرشق أو الغرب هو (ال رشقية ،وال غربية ..إسالمية إسالمية)
ولألسف نجد الكثري من املغرضني ينتقدون اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف مجعها
بني هاتني القيمتني ،ذلك أهنم يتصورون استحالة جتمعهام ،بل يتصورون أهنام قيمتان
متناقضتان ،وذلك نتيجة تأثرهم باملدارس الغربية ،واعتبارهم أن مراعاة أحكام اإلسالم
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يتناقض مع مراعاة مطالب اجلامهري.
وهلذا نجد قادة الثورة اإلسالمية وفقهاءها ومفكرهيا يقدمون الرشوحات الوافية،
لكون احلكم اإلسالمي ال يتناقض أبدا مع احلكم اجلمهوري ،بل يذكرون أن احلكم
اجلمهوري يف البالد اإلسالمية ال يتم إال بمراعاة احلكم اإلسالمي ،ألنه دين الشعب،
والشعب ال يمتنع من أن حيكم بدينه.
وال بأس أن نذكر هنا بعض النامذج من تلك الردود ،باعتبارها أحسن جواب عن تلك
االنتقادات املغرضة ،والتي يصدر معظمها لألسف من بالد ال تعرف اجلمهورية وال
الديمقراطية ،بل هي تعيش يف ظالل احلكم امللكي الذي يفتقد ألدنى معاين احلرية والكرامة.
وأوهلا ما ذكره الويل الفقيه املعارص السيد عيل خلامنئي يف بيان العالقة بني قيم اجلمهورية
وقيم اإلسالم ،وذلك يف لقاء له مع أعضاء جملس خرباء القيادة بتاريخ ()2002/3 /14؛
فقد قال يف ذلكّ ( :
حلق الناس ،وال يف مقابله ،مجيع حقوق
منافسا ّ
حق اّلِل يف اإلسالم ليس
إن ّ
ً
حتام يف أمر احلكومة ،ناشئة من
الناس ،ومن مجلتها ّ
حق الشعب يف االنتخاب ،والذي هو ً
اإلهلي ،فقيمة مجيع حقوق الشعب ناشئة عن حاكم ّية اّلِل وما أمر به اّلِل تعاىل ،لذا ،ع ّرب
احلكم
ّ
والتعرض هلم ،كمسألة
يتم فيه االعتداء عىل حقوق الناس
ّ
يف القرآن الكريم ،يف املوضع الذي ّ
الربا ،بقوله تعاىلَ ﴿ :ف حأ َذنوا بِ َح حر ٍ
ب ِم َن اّلِلاِ َو َرسولِ ِه﴾ [البقرة ]279 :مع ّ
أن هذا العمل هو
اعتدا ٌء عىل حقوق النّاس ،لك ّن احلرب مع اّلِل ..ذلك ّ
ألن ما يرتبط بالناس عىل اتّساعه ،هو
احلق الذي جعله اّلِل للناس ،التكليف الذي وضعه اّلِل عىل عاتق من يتو ّلون أمور
إهليّ ،
ٌ
تكليف ّ
الناس يمكن القول ّ
ربا عىل ورق ،هي حقيقة ،تعتمد عىل
إن اجلمهورية اإلسالم ّية ليست ح ً
رأي الشعب حيث أمرنا اّلِل سبحانه أن نويل األمه ّية لرأيه واختياره وإرادته يف هذا املجال)()1

وبناء عىل هذا ،يستنتج أن مفهوم [اجلمهورية اإلسالمية] يتحقق بمراعاة [اإلسالم]
(  )1تأسيس احلضارة اإلسالمية يف فكر اإلمام اخلامنئي (ص.)47 :
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وتكالفيه الرشعية ،ذلك أن التكاليف الرشعية اإلسالمية تراعي مطالب الشعب ،وتطالب
بتنفيذها ،ولو مل يطلبها الشعب نفسه ..واحلاكم املسلم هو الذي ال يتنتظر من الرعية أن تطالب
بحقوقها ،وال أن يمن عليها بتقديمها ،ألنه يفعل ذلك انطالقا من واجباته الرشعية ،يقول يف
ذلك( :وليست مشكلتنا يف نظام اجلمهور ّية اإلسالم ّية فقط ،أن ييسء النّاس فهمنا ،أو ترتاجع
أيضا ،ولو مل يفهم الناس؛ فإذا قمنا يف مكان ما بعمل،
ثقتهم بنا ،مشكلتنا هي التكليف الرشعي ً
أ ّدى إىل تضييع حقوق الناس ،مع ّ
التعرض حلقوق الناس وكانت
تم
ّ
أن أحدً ا مل يدرك أنّه ّ
أيضاّ ،
فإن مشكلة التكليف الرشعي تبقى تواجهنا يف أقايص اجلسم العظيم
الدعايات صاخبة ً
للحكومة ويف طوهلا وعرضها ـ حيث احلكومة ليست حمصورة ومتج ّلية يف شخص القائد -
اجلميع رشكاء يف هذه السيادة الشعب ّية الدين ّية ،والوظائف امللقاة عىل عاتقهم من هذه الناحية،
أي
سوا ٌء رئيس اجلمهور ّية ،أم رئيس سلطة من السلطات الثالث ،أم ّنواب املجلس ،أم ّ
مسؤول يف ناحية من النواحي ـ تكليف اجلميع هو مراعاة حقوق الناس ّلِل ،هذان االثنان،
بعض ومتّحدان)()1
ٍ
متساويان بعضهام مع

وهكذا نرى اخلميني يدعو كل حني إىل تصحيح التصورات نحو معنى [والية الفقيه]،
وكوهنا ال تتناقض مع اجلمهورية ،بل هي تلبي مطالب اجلمهور أحسن تلبية ،ألهنا تنبع من
القيم التي يؤمن هبا ،ال من القيم الغريبة عنه ،يقول يف ذلك( :إن من يدعي أن مبدأ والية الفقيه
يستلزم ديكتاتورية فال ريب أنه جاهل هبذا املبدأ وأمهيته وقدسيته ،بل العكس هو الصحيح؛
فإن احلامي للحريات وفق املبادئ اإلسالمية ،واحلامي إلرادة الشعب وحقوقه واملدافع عنه
هو مبدأ والية الفقيه الذي يقوم بمهمة اإلرشاف عىل أمور البلد ،حتى ال ينحرف أحد ممن
يمكن أن يستلم مقدرات البلد ،فهو الذي يمنع رئيس اجلمهورية من أن ينحرف وأن حيكم
هبواه ،وهو الذي يمنع رئيس الوزراء من أن ينحرف وحيكم هبواه ،وهكذا الكالم بالنسبة ألي
(  )1تأسيس احلضارة اإلسالمية يف فكر اإلمام اخلامنئي (ص)46 :
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مسؤول ،كام أن مبدأ والية الفقيه يمنع الفقيه نفسه أن ينحرف وأن حيكم هبواه ،وال حيق له
ذلك أصالً ،بل عليه أن حيكم وفق رأي اإلسالم حسب اجتهاده ،واملفروض أنه بذل جهده
كله للوصول إىل هذا الرأي واستكشافه من خالل وسائل اإلستنباط املمكنة له ،كام أن عليه
بذل اجلهد يف متحيص الوقائع وتشخيصها حتى يطبق عليها حكمها اإلهلي وحيكم عىل وفقه.
واملفروض يف الفقيه الويل العدالة والورع والكفاءة بل األكفئية يف حتقيق كل ذلك ،كام أن
املفروض أن يف األمة علامء وتقاة وثقاة ورعون يراقبون حركة الفقيه ،بإمكاهنم عزله إن انحرف
وصار حيكم هبواه ،وقد صان الدستور هذا احلق للخرباء ولألمة)()1

وهو يذكر أنه ال وجه العتبار والية الفقيه حكام ديكتاتوري ًا ،ذلك أن هذالنوع من احلكم
يطلق عىل من يستند يف حكمه إىل الرأي الشخيص بعيد ًا عن أي اعتبارات صحيحة ،ثم جيرب
الشعب عىل اتباعه( ،وإنام يكون احلكم ديكتاتوري ًا إن كان احلكم وفق اهلوى متاح ًا للحاكم،
وكان احلاكم قادر ًا عىل أن ينفذ مجيع رغباته بدون أن يتجرأ أحد عىل معارضته)
وهو يذكر أن من أكرب األدلة عىل عدم وجود أي صلة بني والية الفقيه ،واحلكم
الديكتاتوري هو تصويت أغلبية الشعب يف إيران عىل والية الفقيه ،يقول يف ذلك( :ليس من
الديكتاتورية يف يشء أن يكون النظام املعتمد يف إيران قد أيده أكثرية الشعب بحيث جتاوزت
نسبة التأييد التسعني يف املائة دون ضغط أو إكراه؛ فالشعب بغالبيته العظمى أيد وال يزال نظام
اجلمهورية اإلسالمية املبني عىل مبدأ والية الفقيه كام نص عليه الدستور)()2

ويذكر أن املعرتضني هم الذين يريدون مصادرة رأي اجلمهور ،واحلديث باسم
الشعب؛ يقول يف ذلك( :الديكتاتورية متجسدة يف كلامت املعرتضني ،إذ حياولون وهم القلة
أن ينصبوا أنفسهم يف موقع حيسبون أنفسهم أوصياء عىل الشعب واألمة ،واحلال أن الشعب مل
(  )1نقال عن الفقيه والسلطة واألمة ،مالك مصطفى وهبي العاميل (ص)171 :
(  )2نقال عن الفقيه والسلطة واألمة ،مالك مصطفى وهبي العاميل (ص)171 :
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يرض بذلك منهم بدليل أنه خالفهم .وهؤالء عندما ينصبون أنفسهم يف هذا املوقع يسعون
لفرض رأهيم وإثارة جو نفيس وزعزعة ثقة الشعب واملسلمني هبذه اجلمهورية والثورة ،وهذا
نحو من أنحاء الديكتاتورية)()1

ويذكر أن هؤالء الذين يعرتضون عىل والية الفقيه ،بحجة تناقضها مع قيم اجلمهورية،
يعرتض ون يف احلقيقة عىل اإلسالم وقيم اإلسالم ،وليس عىل الويل الفقيه ،ذلك أن (هؤالء
املعرتضني لن يعرتضوا هبذا اإلعرتاض لو كانت الصالحيات كلها التي ثبت يف اإلسالم أهنا
للفقيه قد أعطيت إلنسان آخر غري فقيه ،بل وغري مسلم ،بل ربام سيمدحون الشخص والنظام
حينئذ ،ولكنهم يعيشون عقدة اإلسالم وال يتجرؤون عىل قول ذلك) ()2

هذه مقوالت القائدين الكبريين اللذين أتيح هلام تويل منصب الويل الفقيه يف اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،وقد اقترصنا عىل هذه النامذج ،وهي كافية لرد املعرتضني الذين يصورون
كليهام بصورة احلاكم املستبد ،وهو تصوير ناتج عن اجلهل والكرب ،ولو أهنم كلفوا أنفسهم
بمطالعة ما كتبه كل منهام ،أوالتعرف عىل مواقفه بنية صادقة ملا جترأوا عىل مثل ذلك التصوير
الظامل.
ونحب أن نذكر ـ هبذه املناسبة ـ تنظريا مهام جدا ملفهوم اجلمهورية ،وعالقته باحلكم
اإلسالمي والويل الفقيه ،وذلك عند فيلسوف وفقيه ومفكر كبري من قادة الثورة اإلسالمية،
ومن املقربني جدا من اخلميني ،وهو الشهيد مرتىض مطهري ،فقد ن ّظر هلذه املسألة يف مقابلة
تلفزيونية هامة أجريت معه قبل إجراء االستفتاء العام عىل [نظام اجلمهورية اإلسالمية] يف
إيران ،ثم طبعت ككتاب مستقل بعنوان [قضايا اجلمهورية اإلسالمية] ،وقد تطرق فيها إىل
مسائل مهمة جدا تتعلق بالنظام اإلسالمي ،وطبيعة الثورة ومستقبلها.
(  )1املرجع السابق ،ص.172
(  )2املرجع السابق ،ص.172
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وقد كان أول سؤال طرح عليه فيها حول مفهوم اجلمهورية اإلسالمية ،والتناقض الذي
قد حيمله اجلمع بني هذين املعنيني ،وحتى نفهم جواب مطهري جيدا ،نذكر نص السؤال
باعتباره ال يزال يطرح إىل اآلن ،وبنوع من االستفزاز ،وكأن اإليرانيني مل جييبوا عليه ،مع أهنم
أجابوا عليه ،وبتفصيل كبري ،قبل الثورة وبعدها ويف كل حني ،ولكن املغرضني لألسف ال
يقرؤون ،وإنام ينتقدون فقط.
ونص السؤال هو( :مفهوم (اجلمهورية اإلسالمية) يبدو غامض ًا إىل حد كبري؛
فاجلمهورية تعني إعطاء الشعب حق احلاكمية ،بينام الصفة اإلسالمية تقيد هذه احلاكمية
وحتددها ،ويبدوا أيض ًا أن مفهوم اجلمهورية اإلسالمية يتعارض مع املفاهيم الديمقراطية
ومفاهيم اجلمهورية بمعناها املطلق العام ،فهل لكم أن تعطونا صورة واضحة لنظام اجلمهورية
اإلسالمية؟)()1

وقد أجاب الشيخ مرتىض مطهري عىل السؤال إجابات مفصلة نلخصها ببعض ترصف
يف النقاط التالية(: )2
 .1مفهوم (اجلمهورية اإلسالمية) واضح ال حيتاج إىل كثري من الرشح ،فاملفهوم مركب
من كلمتني :كلمة (مجهورية) وكلمة (إسالمية) ،وكلمة اجلمهورية :تعني شكل احلكومة
املقرتحة ،وكلمة إسالمية :حتدد حمتوى هذه احلكومة.
 2ـ أن الرس يف اختيار لقب [اجلمهورية] إليران هو متييز النظام احلاكم يف إيران عن
غريه من النظم التي حكمت العامل؛ فمنها النظام الفردي الوراثي ،كنظام السلطنة والنظام
امللكي ،ومنها النظام االرستقراطي ،كالنظم التي حيكم فيها الفالسفة أو احلكامء أو
املتخصصون أو األرشاف ،ومنها حكومة املتنفذين وأصحاب رؤوس األموال ودافعي
(  )1قضايا اجلمهورية اإلسالمية ،مرتىض مطهري ،ص ،2 :فام بعدها.
(  )2املرجع السابق ،ص.3
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الرضائب  ،وغريها من النظم واحلكومات.
 3ـ أن [اجلمهورية] تعني حكومة عامة الناس ،أو احلكومة التي يتمتع فيها مجيع الناس
بحق االنتخاب دون متايز بينهم يف اجلنس أو اللون أو العقيدة ،والرشط الوحيد يف املنتخب هو
البلوغ والنضوج العقيل ال غري  ..إضافة إىل ذلك ،فاهليئة احلاكمة املنتخبة حتكم لفرتة معينة،
وللشعب حق إبقائها أو تغيريها بعد انقضاء تلك الفرتة  ..وهذا الشكل من أنظمة احلكم هو
(اجلمهوري) ،وهو الشكل املقرتح لنظام احلكم يف إيران.
 4ـ أن كلمة [إسالمية] تعني حتديد حمتوى هذه احلكومة ،وحمتوى هذا الشكل ـ أي أن
املنتخب حينام يقول نعم للجمهورية اإلسالمية ،يقرتح أن يكون هنج احلكومة عىل أصول
وتعاليم إسالمية ،واإلسالم ـ كام هو واضح ـ مدرسة فكرية وأيديولوجية وأطروحة لتنظيم
احلياة البرشية بجميع أبعادها وشؤوهنا.
 5ـ بناء عىل ما سبق؛ فإن (اجلمهورية اإلسالمية) تقوم عىل أساس نظام يتمتع فيه أفراد
الشعب بحق االنتخاب وبحق تغيري اهليئة احلاكمة ،وهذا هو شكل النظام  ..أما املحتوى
فإسالمي.
 6ـ أن الذين جيدون غموض ًا وتناقض ًا يف كلمة (اجلمهورية اإلسالمية) قد اختلط عليهم
األمر ،وخالوا أن ثمة تناقض ًا بني حق السيادة وحق االلتزام بمدرسة فكرية عملية يف احلياة،
و هؤالء ظنوا أن اإلنسان امللتزم بخط فكري معني واملناضل من أجل تطبيق مبادئ هذا اخلط
بحر وال ديمقراطي ،ومن خالل هذه املعادلة الومهية اخلاطئة
يف احلياة االجتامعية ،ليس ّ
يستنتجون أن الديمقراطية سيتهددها اخلطر ،إن أضحى النظام إسالمي ًا وأضحت اجلامهري
تؤمن باملبادئ اإلسالمية وتطالب بتطبيقها.
 7ـ أن مفهوم اجلمهورية ال يعفي اجلامهري من التمسك بخط فكري معني وااللتزام
بمبادئ مدرسة معينة ،ويطرح مطهري هنا أسئلة وجيهة عىل أولئك املعرتضني ،ويقول هلم
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فيها( :ترى ،هل تعني الديمقراطية أن يلتزم كل فرد بخط فكري خاص ،أو أن يتخىل مجيع
األفراد عن أي التزام بمدرسة فكرية؟! ..ترى ،هل اإليامن بمبادئ قائمة عىل أساس العلم
واملنطق والفلسفة ،والتسليم هلذه املبادئ ،يعارض الديمقراطية؟!)()1

 8ـ أن األكثرية الساحقة من الشعب اإليراين تؤمن إيامنا راسخ ًا بمبادئ اإلسالم ،وليس
يف هذا اإليامن املطلق ذنب وال عيب ،لكن العيب أن تسلب هذه األكثرية الساحقة ،ومن
األقلية غري املؤمنة ،حق النقد واملناقشة واالعرتاض.
ويف جواب عن سؤال آخر ال يزال يطرح أيضا ،وهو مهم جدا يف فهم عدم التعارض
بني النظام اجلمهوري والنظام اإلسالمي ،وينص عىل كيفية اجلمع بني حكم الشعب لنفسه،
وتويل الفقيه لذلك األمر ،وقد أجاب عليه مطهري بقوله( :من أجل أن أجيب عىل ما تقول،
البد أن أذكر أن الشعب اإليراين نال يف ثورته الدستورية حق سيادته ،لكن هذا الشعب مل يكن
يرى أي تعارض بني نيله هذا احلق ،والتزامه باإلسالم فكر ًا وعقيدة وقانون ًا ينظم مجيع شؤون
احلياة ،وهلذا نص الدستور اإليراين ،املدون عقب انتصار تلك الثورة ،عىل رضورة السري يف
إطار القوانني اإلسالمية ،ورصح بأن أي قانون يفقد اعتباره القانوين إذا كان معارض ًا لقوانني
اإلسالم ،كام نص الدستور الذي متخضت عنه الثورة الدستورية اإليرانية عىل رضورة وجود
مخسة فقهاء يف جملس النواب لإلرشاف عىل القوانني ،ومل يكن خيطر عىل بال رواد الثورة
الدستورية أن التمسك باإلسالم وااللتزام باحلدود والقوانني اإلسالمية يعارض الروح
الدستورية والروح الديمقراطية ،كام أهنم مل يروا معارضة بني اإلسالم وبني قدرة جملس النواب
عىل التقنني ألن القوانني كانت تسن يف إطار املبادئ اإلسالمية ،املهم أن يكون الشعب هو
املنفذ للقانون الذي آمن به و َقبِله سواء كان الشعب هو الذي سن القانون ،أو أن يكون قد سنه
صاحب مدرسة فكرية أو منظر قانوين ،أو أن يكون القانون الذي آمنت به اجلامهري قد تلقته
(  )1املرجع السابق ،ص.5
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عن طريق الوحي اإلهلي ،ويتضح من هذا أن الصفة اإلسالمية للجمهورية ال تتعارض مع
سيادة الشعب أو مع الديمقراطية بشكل عام ،واملبادئ الديمقراطية ال تتطلب بالرضورة ابتعاد
املجتمع عن كل خط فكري ملتزم)()1

ثم ذكر أن املشكلة التي يعاين منها املعرتضون عىل نظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
هو يف كونه ينبع من اإلسالم ،أو يريد أن يطبق اإلسالم يف مجيع شؤون احلياة ،وهلذا ال نراهم
يعرتضون عىل األيديولوجيات األخرى ،يقول يف ذلك( :إننا نرى األحزاب تنتمي إىل
أيديولوجيات معينة ،وال تعترب هذا االنتامء معارض ًا ملبادئ الديمقراطية ،لكن املسألة حينام
تطرح عىل الصعيد اإلسالمي ،يثري بعضهم شكوك ًا وتساؤالت حول إمكان انسجام املفهوم
اإلسالمي مع املفهوم اجلمهوري)
ثم يذكر منبع هذا االعرتاض ،وخلوه من الصدق واملوضوعية؛ فيقول( :أعتقد أن هذه
الشكوك والشبهات تطرح من لدن أفراد ال يزالون يؤمنون بديمقراطية القرن الثامن عرش التي
حتدد حقوق اإلنسان بإطار مسائل املعيشة واملأكل واملسكن وامللبس وحرية انتخاب طريقة
املعيشة املادية .هذه الديمقراطية التي حتذف من دائرة احلقوق اإلنسانية مسائل االنتامء الفكري
وااللتزام املدريس والتكامل اإلنساين والتحرر من سلطة البيئة والغرائز)
ثم يبني اخلصائص التي ميزت الثورة اإلسالمية اإليرانية ،والنظام الذي نبع منها،
وكوهنا خصائص فريدة تصحح الكثري من املفاهيم السائدة؛ فقال( :البد أن أشري إىل حقيقة
واضحة كل الوضوح هي :أن األكثرية الساحقة للشعب اإليراين حددت يف شعاراهتا ومطالبها
نوع النظام الذي تريده .مل يتجه كفاح الشعب اإليراين ضد التسلط السيايس واالستعامر
االقتصادي فحسب ،بل اجته أيض ًا إىل مقارعة الثقافات واأليديولوجيات الغربية ،إىل مقارعة
التبعية للغرب حتت العناوين املغرية نظري احلرية والديمقراطية واالشرتاكية واملدنية والتطور
(  )1املرجع السابق ،ص.6
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والتقدم وغريها من العناوين الزائفة التي يلوح هبا االستعامر وعمالؤه يف عاملنا ..إن املاليني
من أبناء الشعب اإليراين حني طالبوا يف مظاهراهتم الضخمة الصاخبة بإقامة اجلمهورية
اإلسالمية ،قد حددوا يف الواقع اإلطار الفكري لنظام احلكم الذي يريدونه ..اهلوية الوطنية
ألي شعب من الشعوب تتمثل يف الرتاث احلضاري املتأصل يف أعامق هذا الشعب ،وهذه
اهلوية الوطنية تتمثل لدى مجاهري الشعب اإليراين باإلسالم)
***
بعد هذه الترصحيات الواضحة من قادة الثورة اإلسالمية وفالسفتها ،والتي تبني مدى
ارتباط والية الفقيه بكل قيم اجلمهورية ،بل جتاوزها لكل سلبياهتا ،نرى يف الواقع الديني
واإلعالمي من يقف يقف موقفا سلبيا من [والية الفقيه] ،وينرش يف ذلك الدعايات املغرضة،
التي ال تستند إىل أي أدلة واقعية موضوعية ،بل تكتفي فقط بتصويرها بصورة ما حصل يف
املايض ،وخصوصا عند املسيحيني من تلك احلكومات الثيوقراطية(  ) 1االستبدادية ،والتي
ثارت عليها الشعوب بعد ذلك ،وانتقلت بسببها إىل النظام العلامين ،بل إىل اإلحلاد نفسه.
ومن األمثلة عىل تلك الدعايات املغرضة ما قاله بعض اخلليجيني يف مقال بعنوان
[الثيوقراطية تعود من جديد]( )1بعد أن قدم مقدمة يف التعريف بالثيوقراطية( :بعدما ختلصت
أوروبا وأهنت احلكم الثيوقراطي بكل أشكاله وأنواعه ،تطل علينا إيران بنظام ثيوقراطي جديد
ومقنن[ ،حيث] تعترب إيران نموذج ًا جديد ًا للحكم الثيوقراطي ،من خالل جملس اخلرباء،
الذي يقوم بتعيني رجل دين بمنصب القائد األعىل للجمهورية ،الذي يمتلك مجيع
الصالحيات الترشيعية والتنفيذية بيده وال تنازعه أي سلطة أخرى يف إيران! مثل خامنئي اآلن
(  ) 1الثيوقراطية :تعني حكم الكهنة أو احلكومة الدينية أو احلكم الديني ،وهي نظام حكم يستمد احلاكم فيه سلطته مبارشة
من اإلله ،حيث تكون الطبقة احلاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين يعتربوا موجهني من قبل اإلله أو يمتثلون لتعاليم ساموية،
وتكون احلكومة هي الكهنوت الديني ذاته أوعىل األقل يسود رأي الكهنوت عليه..
(  )2نرشته اخلليج أون الين بتاريخ ،2017-10-28 :ومل تذكر اسم صاحب املقال.
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الذي يعترب أعىل سلطة دينية وسياسية بإيران .ويطلق عىل هذا النوع من احلكم سلطة [والية
الفقيه])
هذا نموذج خيترص الكثري من املقاالت التي يواجه هبا النظام اإليراين ،ويعترب من خالهلا
نظاما ثيوقراطيا واستبداديا ،وأنه بذلك أسوأ األنظمة املوجودة يف الواقع حتى األنظمة امللكية
والعسكرية كام يذكر صاحب املقال.
والدليل األكرب الذي يستند إليه هؤالء مجيعا هو تلك الصالحيات الكبرية املعطاة للويل
الفقيه ،والتي بموجبها يستطيع أن يغري كل أجهزة احلكم وأركانه؛ فقد تصوروا أن إعطاء مثل
هذه الصالحيات جيعل من الويل الفقيه شخصا مستبدا ال خيتلف عن سائر املستبدين(. )1
(  )1نص الدستور اإليراين يف املادة ( )110عىل الصالحيات والوظائف التي يتوالها الويل الفقيه ،وهي:
 -1تعيني السياسات العامة لنظام مجهورية ايراناالسالمية بعد التشاور مع جممع تشخيص مصلحة النظام.
 -2االرشاف عىل حسن اجراء السياسات العامة للبالد.
 -3اصدار االمر باالستفتاء العام.
 -4القيادة العامة للقوات املسلحة.
 -5اعالن احلرب والسلم والنفري العام.
 -6نصب وعزل وقبول استقالة كل من[ :أ  .فقهاء جملس صيانةالدستور ..ب .أعىل مسؤول يف السلطةالقضائية ..ج .رئيس
مؤسسة االذاعة والتلفزيون فيجمهورية ايران االسالمية ..د .رئيس اركان القيادةاملشرتكة ..هـ .القائد العام لقوات حرس
الثورةاالسالمية ..و .القيادات العليا للقوات املسلحة وقوياالمن الداخيل]
 -7حل االختالفات وتنظيم العالئق بني السلطات الثالث.
 -8حل مشكالت النظام التي ال يمكن حلها بالطرق العادية من خالل جممع تشخيص مصلحة النظام.
 -9امضاء حكم تنصيب رئيس اجلمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب .أما بالنسبة لصالحية املرشحني لرئاسة اجلمهورية من
حيث توفر الرشوط املعيانة يف هذا الدستور فيهم فيجب ان تنال قبل االنتخابات موافقة جملس صيانةالدستور ويف الدورة االوىل تنال
موافقة القيادة.
 -10عزل رئيس اجلمهورية مع مالحظة مصالح البالد ،وذلك بعد صدور حكم املحكمة العيا بتخلفه عن وظائفه القانونية،
او بعد رأي جملس الشورى االسالمي بعدم كفاءته السياسية  ،عىل أساس من املادة التاسعةوالثامنني.
 -11العفو او التخفيف من عقوبات املحكوم عليهم يف اطار املوازين االسالمية بعد اقرتاح رئيس السلطة القضائية .ويستطيع
القائد ان يوكل شخص ًا آخر اداء بعض وظائفه وصالحياته.

95

وحتى نعالج هذه املسألة هبدوء ،وبعيدا عن ذلك الشغب الذي يثريه اإلعالم ،ويثريه
معهم بعض اإلسالميني التقدميني أو السلفيني ،نحاول هنا أن نطلع عىل الكيفية التي تنفذ هبا
والية الفقيه يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،سواء من خالل واقعها السيايس ،أو من خالل
املصادر الفكرية التي تنظر لوالية الفقيه ،وتبني منهج تطبيقها.
وقبل أن نذكر تفاصيل ذلك ،نحب أن نبني أن املشكلة ال تكمن يف الصالحيات املعطاة
ألي جهة ،وإنام املشكلة تكمن يف تعامل تلك اجلهة مع الصالحيات التي أعطيت هلا ،وهل
تعاملت معها بحكمة وأمانة وعلم أم مل تتعامل بذلك كله.
ذلك أنه ال يمكن ألي شخص أو مؤسسة أن تنفذ مرشوعها ما مل تعط الصالحيات
اج َع حلنِي
التي تسمح هلا بتنفيذه ،وقد أشار إىل هذا قوله تعاىل عن يوسف عليه السالمَ ﴿ :ق َال ح
ض إِ ِّين َح ِف ٌ ِ
ف ِيف حاألَ حر ِ
ع ََىل َخزَ ائِ ِن حاألَ حر ِ
ض َي َت َب اوأ ِمن َحها َح حيث
يم (َ )55وك ََذلِ َك َم اكناا لِيوس َ
يظ عَل ٌ
َي َشاء ن ِصيب بِ َر حمحَتِنَا َم حن ن ََشاء َو َال ن ِضيع َأ حج َر املح حح ِسنِنيَ ([ ﴾ )56يوسف]57 - 55 :
فيوسف عليه السالم كام تنص اآليات الكريمة قد أعطاه اّلِل من العلم ما استطاع به أن
يضع مرشوعا ملواجهة املجاعة التي ستحل باملرصيني ،وقد أخرب عزيز مرص عن ذلك املرشوع،
ولكن بام أنه ال يمكن تنفيذه إال لصاحب اخلربة الكافية ،مع األمانة واحلفظ ،فقد رأى يوسف
عليه السالم أنه ال يمكن ألحد أن يؤدي هذا الدور غريه؛ فطلب إعطاءه الصالحيات الكافية
ألداء ذلك الدور ،والذي عرب عنه القرآن الكريم بالتمكني.
فالتمكني هو توفري الصالحيات للحاكم املسلم الذي جيمع بني العلم واألمانة
واألخالق العالية ،والتي جتعله يامرس دوره بكل حرية ،ألنه ال يمكن لشخص أن يؤدي دوره
اإلصالحي يف الوقت الذي تقيد فيه يده عام ترشده إليه حكمته.
وهكذا نرى أن الويل الف قيه ليس مطلق الصالحيات فعىل سبيل املثال نجد أنه ال يتمكن من تعيني رئيس اجلمهورية بدون
انتخاب شعبي  ،كام ال يمكنه عزله بدون صدور حكم املحكمة العليا اورأي جملس الشورى االسالمي..
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وهلذا أخرب القرآن الكريم عن سليامن عليه السالم أنه أعطي الصالحيات الكثرية التي
يمكنه من خالهلا أن يؤدي دوره كحاكم مسلم ،وقد قال تعاىل خماطبه لهَ ﴿ :ه َذا َع َطاؤنَا َفا حمن حن
َأ حو َأ حم ِس حك بِغ ح ِ
َري ِح َس ٍ
اب ﴾ [ص]39 :
وبناء عىل هذا؛ فال حرج أن يعطى الفقيه الوارث للرسل عليهم السالم ما كان هلم من
صالحيات يف إدارة البالد ،إذا ما كان لديه العلم الكايف بالدين والواقع ،باإلضافة إىل األخالق
العالية التي جتعله ال يقصد من أي حكم يصدره إال املصلحة العامة ،وخاصة إذا أضيف إىل
ذلك كونه منتخبا من جهة الشعب ،ويعمل حتت رقابته ،وبمعونة الكثري من املستشارين يف
املجاالت املختلفة ،وهو فوق ذلك كله حماط بسياج الرشيعة ال حيل له أن خيرج عنها ،أو
يتملص من أحكامها.
ففي هذه احلالة ،ال يمكن اعتبار النظام نظاما استبداديا ،ألن املستبد هو اجلاهل صاحب
املصالح الذي يفرض آراءه عىل األمة التي مل خترته ،ومل يتح هلا أن تراقبه.
باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه ال يمكن ألحد أن يؤدي واجبه ما مل يعط الصالحيات الكافية
التي ختول له أداء ذلك الواجب ،كام أشار إىل ذلك الشيخ مصباح يزدي عند تربيره
للصالحيات املعطاة للويل الفقيه؛ فقال( :حينام يع ّينون ألحد واجب ًا فيلزم ـ واحلال هذه أن
يوفروا له ظروف أداء ذلك الواجب ،ويمنحوه القدرة القانونية ألدائه ،وهذا يعني منحه
الصالحيات املناسبة لواجباته ..فحني جيعلون احلكومة مسؤولة عن احلفاظ عىل أمن البالد
الداخيل مثالً ،فالبد أن يمنحوها مستلزمات احلفاظ عىل األمن ،وكذلك حني يوكلون إليها
مهمة الدفاع عن حدود البالد ،فالبد أن متتلك صالحية العمل بام يلزم حلراسة احلدود ،وإال
فإن تعيني املسؤولية دون منح الصالحيات الالزمة عبث ال جدوى منه)()1

وأشار إليه الشيخ جوادي آميل بقوله؛ عند احلديث عن صالحيات احلاكم اإلسالمي:
(  )1احلكومة اإلسالمية و والية الفقيه ،الشيخ مصباح يزدي (ص.)38 :
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(يمكننا من خالل ما ذكر حول وظائف احلاكم اإلسالمي أن نتعرف عىل صالحيات احلاكم
يف اإلسالم .فعندما يتم حتديد الوظيفة للعامل البد بشكل طبيعي وباحلد األدنى ،أن تؤمن
ظروف القيام هبا ويعطى السلطة القانونية ألدائها باإلضافة إىل الصالحيات املتناسبة معها.
كمثال ،عندما يكون احلاكم اإلسالمي مسؤوالً عن تأمني األمن الداخيل للبالد ،ينبغي أن حيوز
عىل كل ما من شأنه أن حيفظ األمن ،وهكذا يف مورد الدفاع ،وإال لزم من ذلك اللغو
والعبث)()1

باإلضافة إىل ذلك نرى يف الواقع تلك التقلبات الكثرية التي تصيب الدول التي ال متنح
مسؤوليها الصالحيات الكافية؛ وهو ما جيعلهم ال يفكرون تفكريا اسرتاتيجيا يؤمن للدولة
تقدمها وتطورها ،بقدر ما يفكرون يف إرضاء أولئك الذين انتخبوهم ،حتى لو كان يف ذلك
مفسدة ملصالح الدولة يف مستقبلها أو مبادئها.
وقد عرب عن ذلك الشيخ مالك مصطفى وهبي العاميل بقوله( :إن نظرية والية األمة
عىل نفسها هي نظرية االنقالبات املتكثرة والالإستقرار االجتامعي ،والتخيل عن الدين كرشع
حيكمنا يف كل صغرية وكبرية؛ فإننا إذا بنينا عىل والية األمة عىل نفسها بدون ضوابط ،وكان
هذا حقها احلرصي ،تأِت جمموعة أسئلة لتثري خماوف جتعل مصالح األمة يف معرض التسيب
والزوا ل؛ فإنه لو مل يكن للفقيه والية يتمكن من خالهلا من إلزام األمة بسلوك الطريق
الصحيح ،ونقصد اإللزام الرشعي ،فهذا يعرض األمة للفساد ولتسلط املنحرفني عليها
ويفسح املجال لظهور حكومات ال عالقة هلا باإلسالم ،ويف هذا تضييع للهدف املنشود من
وراء تشكيل حكومة ترعى شؤون املسلمني ..ثم ما أسهل أن تسيطر قلة قليلة عىل األكثرية من
خالل اإلعالم ونمط تثقيفي تربوي معني وقدرة مالية ،فبدل أن تكون الوالية لألمة عىل

(  )1الكلمة الطيبة (دروس يف والية الفقيه) جوادي آميل (ص)9 :
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نفسها ،وهو الشعار الرباق ،نكون قد أعطينا الوالية لتلك الفئة القليلة عىل األمة)()1

وبناء عىل هذا أشار اخلميني يف مواضع كثرية من كتبه وخطاباته إىل رضورة إعطاء الويل
الفقيه مجيع الصالحيات التي تتيح له أن يؤدي دوره يف حتكيم الرشيعة ،ملا لديه من مؤهالت
وكفاءات تسمح له بذلك ،ومن ذلك قوله يف بعض رسائله( :لو كانت صالحيات احلكومة
حمكومة بسقف األحكام الفرعية اإلهلية الكلية يصبح جعل احلكومة اإلهلية والوالية املفوضة
لنبي اإلسالم  لغو ًا ،وسيسبب ذلك ارتباكات عىل املستوى العميل ال يمكن ألحد أن يلتزم
هبا ،كشق الشارع املستلزم أحيان ًا للترصف يف منزل أو يف حريم منزل ،فإن مقتىض األحكام
الفرعية الكلية هو عدم جواز هذا الترصف ،ومثل نظام التجنيد اإلجباري والبعث اإلجباري
إىل اجلبهات ،مع أن األحكام الفرعية الكلية تقتيض عدم جواز ذلك إال حني الوجوب العيني
عىل كل مكلف .ومثل املنع من إدخال وإخراج العمالت الصعبة ،ومقتىض األحكام الرشعية
الكلية جواز ذلك .ومثل املنع من إدخال وإخارج أي سلعة ومنع اإلحتكار عموم ًا ،مع أن
مقتىض األحكام الرشعية حرص منع اإلحتكار باملوارد األربعة املعروفة .ومثل فرض اجلامرك
والرضائب باخلمس والزكاة ونحومها مما أوجبه الرشع .ومثل املنع من الغالء وحتديد األسعار،
واملنع من نرش املواد املخدرة ومنع اإلدمان بأي نوع غري املسكرات ،ومنع محل األسلحة مهام
كان نوعها ،ومئات من أمثلة ذلك التي تصبح بمقتىض ذلك التقييد خارجة عن صالحية
احلكومة)()2

وبناء عىل هذا ،وبناء عىل كون الويل الفقيه يامرس نفس الدور الذي مارسه النبي  يف
دولته التي أقامها باملدينة املنورة ،كان من الواجب إعطاؤه كل الصالحيات التي تتيح له ذلك،

(  )1الفقيه والسلطة واألمة مالك مصطفى وهبي العاميل (ص)98 :
(  ) 2نقال عن  :بحوث يف والية الفقيه،سلسلة املعارف اإلسالمية ،نرش مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية ،ط2007 ،3م،
ص.59-55
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كام يذكر اخلميني ذلك بقوله( :فالذي جيب قوله هنا أن احلكومة شعبة من الوالية املطلقة
لرسول اّلِل  ، وهي من األحكام األولية املقدمة عىل مجيع األحكام الفرعية حتى الصالة
والصوم واحلج .فبمقدور احلاكم أن هيدم مسجد ًا أو منزالً من أجل شق شارع ،ويستطيع أن
يعطل املساجد حني اللزوم ،وأن هيدم مسجد ًا يكون رضار ًا إذا مل يمكن رفع الرضر بدونه.
واحلكومة تستطيع من طرف واحد أن تلغي العقود الرشعية التي عقدهتا مع الناس حني يكون
العقد خمالف ًا ملصالح البلد واإلسالم .ويمكنها املنع من أي أمر عبادي كان أو غري عبادي ،إن
كان تنفيذه عىل خالف مصالح اإلسالم .ويمكنها أن متنع مؤقت ًا من احلج الذي هو من
الفرائض اإلهلية املهمة حني يكون حسب تشخيصها عىل خالف صالح البلد اإلسالمي)()1

وكل هذه الصالحيات التي ذكرها اخلميني مقررة يف كتب الفقه للحاكم املسلم حتى
لو مل يكن فقيها ،فكيف به إذا كان فقيها ،وكان يف نفس الوقت مفوضا من طرف الشعب نفسه
كام عرب عن ذلك اخلميني بقوله ـ يف بيان يتعلق ببعض شؤون الدولة ـ( :بناء عىل احلق الرشعي،
وعىل أساس الرأي املعطى يل من األكثرية الساحقة من شعب إيران ،فإين أعني من أجل حتقيق
األهداف اإلسالمية جملس شورى باسم شورى الثورة اإلسالمية)2()..

ومثل ذلك قوله عند تعيني حكومة بازركان( :إننا واستناد ًا إىل آراء عموم الناس التي
ترون ،ورأيتم أهنا معنا وقبلوا بتوكيلنا إن شئتم التعبري أو بواليتنا لذا فإين كحاكم عليهم عينت
تلك احلكومة بام يل من الوالية من الرشع املقدس)()3

بناء عىل هذا ،نحاول أن نذكر هنا اإلجراءات العملية التي يتم من خالهلا تنفيذ والية
الفقيه يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وهي أحسن رد عىل كل تلك الشبه التي يطلقها

(  )1املرجع السابق.
(  )2صحيفة نور ج ،3ص .105
(  )3صحيفة النور ج 3ص .224

100

املغرضون من غري أن يكلفوا أنفسهم بمطالعة الدستور اإليراين ،وال طريقة احلكم يف
مؤسساهتا املختلفة.
وقد رأينا أن تطبيق هذا النظام يستدعي توفر أربعة رشوط ،كل رشط منها كفيل برد
تلك الشبه ،وبيان مدى مرشوعية هذا النوع من األنظمة وبعده عن كل األشكال االستبداد.
وهذه الرشوط هي:
 1ـ توفر الكفاءة العلمية واألخالقية يف الويل الفقيه.
 2ـ توفر القابلية الشعبية للويل الفقيه.
 3ـ توفر املرجعية الرشعية والقانونية.
 4ـ توفر املؤسسات الترشيعية والتنفيذيه.
وسنتناوهلا بالرشح يف املباحث التالية:
أوال ـ الكفاءة العلمية واألخالقية للويل الفقيه:
وهو ما جيعل قراراته أقرب إىل الصواب؛ فهو مل يرث احلكم كام هو احلال يف األنظمة
امللكية ،ومل يصل إليه عن طريق انقالبات ،كام هو احلال يف األنظمة العسكرية ،وإنام تواله بناء
عىل ما لديه من كفاءات علمية وأخالقيته زكته لدى العلامء ،وعامة الشعب ،وبذلك تكون
تلك الكفاءة أكرب حاجز له عن االستبداد والظلم.
وقد اهتم الفقهاء املؤيدون لوالية الفقيه ـ سواء كانوا من قادة الثورة اإلسالمية أو من
غريهم ،وسواء كانوا إيرانيني أو غري إيرانني( )1ـ باملواصفات املؤهلة للويل الفقيه ،والتي تتيح
(  )1يرص الكثريون عىل اعتبار مسألة والية الفقيه مسألة مرتبطة باحلوزات العلمية املتواجدة يف إيران فقط ،وأن سائر احلوزات
ـ وخاصة احلوزة العلمية يف النجف ـ ختالفها ،وذلك غري صحيح؛ فالشيخ النراقي وهو كام ذكرنا سابقا من أشهر من قال بوالية
الفقيه العامة هو من حوزة النجف ،ومثله الشيخ النائيني ،والشيخ حممد رضا املظفر ،والسيد عبد االعىل السبزواري ،والسيد حممد
باقر الصدر ،والشيخ حممد اسحاق الفياض ،والشيخ بشري النجفي ،والسيد كاظم احلائري ،فكل هؤالء تالميذ حوزة النجف
االرشف ،وهم مجيع ًا يرون والية الفقيه العامة ،واخلميني نفسه أصدر كتابه (احلكومة االسالمية) حينام كان يف النجف ،ففيها كان
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له القدرة عىل أداء دوره يف التعامل مع الصالحيات املتاحة له.
وهم ينصون عىل أهنا ـ مع كثرهتا وصعوبة اجتامعها يف شخص واحد ـ رضورية جدا،
وال يمكن أن توزع عىل أشخاص كثريين ،ألن ذلك سيضعف الدولة وقرارهتا ،كام نص عىل
ذلك املرجع الديني الكبري كاظم احلائري( )1يف كتابه [أساس احلكومة اإلسالمية] ،والذي ألفه
قبل انتصار الثورة اإلسالمية بقوله( :إن نفوذ الكلمة يف احلكومات الوضعية ـ وحتى االنتخابية
ـ ال خيلو من أن يكون بيد فرد واحد أو بيد أكثر من فرد كاثنني أو ثالثة ،وهكذا بقدر ما تنتخبه
األمة مثالً؛ فإن كان بيد فرد واحد متتع احلكم باملركزية والقوة والسيطرة الكاملة ،وهي مفيدة
يف تنظيم الدولة ،لكنه قد يبتىل باالستبداد والعمل عىل إغفال األمة .وكلام اتسعت دائرة من
بيدهم األمر ابتعد احلكم بذاك املقدار عن معرضيته للوقوع يف االستبداد ،يف حني ضعف متتعه
بتلك الدرجة من القوة والسيطرة والتنظيم)()2

وبناء عىل هذا ،وحتى تستفيد األمة من القوة واملركزية ،وتتفادى االستبداد والظلم،
وضع الفقهاء السياسيون املؤمنون بوالية الفقيه معايري نظرية وعملية كثرية أشار إليها احلائري
بقوله( :أما الشكل الذي جاء به االسالم  ..وفق ما تنقح يف بحثنا عن والية الفقيه ،فهو شكل
ثالث؛ إذ هو مل جيعل الوالية بيد شخص واحد مما يقرب النظام إىل االستبداد ،وال بيد جمموع
الفقهاء بأن يشغل كل واحد منهم جزء ًا من منصب الوالية مما يؤدي إىل ضعف املركزية ،بل
جعلها بيد كل واحد من الفقهاء اجلامعني للرشائط ،فكل واحد منهم حاكم مستقل ،إال أنه إذا

يدرس والية الفقيه العامة.
ّ
مقيم بمدينة قم اإليرانية ،وهو أحد أبرز
(  )1هو كاظم احلسيني احلائري ( - 1938اآلن) هو مرجع شيعي عراقي معارص ٌ
تالميذ حممد باقر الصدر ،وكانت تربطه عالقة وطيدة باملرجع حممد حممد صادق الصدر ،ويتناقل أن الصدر قد أوىص مقلديه بأن
يتّبعوا ثالثة مراجع من بعده كان احلائري أحدهم ،واالثنان اآلخران مها :حممد اليعقويب ،وحم ّمد إسحاق الفياض ،وثالثتهم يؤمنون
بوالية الفقيه.
(  )2أساس احلكومة اإلسالمية ،كاظم احلائري (ص.)71 :
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تقدم بعضهم للحكم والتنظيم مل جيز لآلخرين شق صفوف املسلمني وجيب عليهم التسليم ما
مل ينحرف األول ،ومل يتورط يف أخطاء أشد من مفاسد شق الصفوف ،وهبذا الشكل احتفظ
االسالم بمزايا كال الشكلني من القوة والسيطرة الكاملة من ناحية ،ألن الفقهاء اآلخرين ال
يربزون اخلالف مادام القائمون باألمر غري منحرفني وال متورطني يف أخطاء أكرب من مفاسد
املخالفة ،ومن االبتعاد عن االستبداد من ناحية أخرى ،ألن الفقهاء اآلخرين أيض ًا يتمتعون
بنفوذ الكلمة ويراقبون احلاكم األول ويقولون كلمتهم لو اقتضت املصلحة ذلك ،وكان البد
من هذا األسلوب مادام رئيس الدولة غري معصوم)()1

ثم بني مدى أمهية هذا النوع من األنظمة ورضورته وكونه جيمع بني قوة الدولة
واحلصانة من االستبداد؛ فقال( :حينام يكون هذا النظام مقرتن ًا بحواجز الورع والتقوى
واملوضوعية من ناحية ،وبمراقبة األمة للفقهاء ـ تلك األمة العارفة باشرتاط العدالة والكفاءة
فيهم واملرتبية عىل تعاليم السامء ـ من ناحية أخرى ،وباملشورة مع ذوي االختصاص واخلربة يف
كل فن من الفنون من ناحية ثالثة ،فإنه سيشكل خري نظام متصور للحكم  ..بعيد ًا عن كل
يوجه الناس نحو االقرتاب من رضا اّلِل تبارك وتعاىل ،وهو اهلدف
ألوان االستبداد والظلمّ ،
األقىص لالسالم الذي يسعد املجتمع البرشي يف الدنيا واآلخرة) ()2

ومثله ذكر الشيخ جوادي آميل ـ وهو من الفالسفة واملفكرين اإليرانيني الكبار ـ صورا
لوالية الفقيه ،وبني رضورة كوهنا يف شخص واحد ،حفاظا عىل قوة الدولة ،واستنانا بسنة
الرسل عليهم الصالة والسالم وخلفائهم؛ فقال( :قد تقدّ مت اإلشارة إىل ّ
أن احلياة اإلنسانية
االجتامعية ال تتحقق بدون النظام والتشكيل ،وهو قد يكون بالشورى ،وقد يكون باإلمامة،
أن احلاكم الذي يرجع إليه يف ّ
بمعنى ّ
حل املشاكل ،وبِ َيده أزمة أمور امللكة وتنفيذها ..هل هو
(  )1املرجع السابق ،ص.72
(  )2املرجع السابق ،ص.72
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شخص واحد جامع جلميع الرشائط ،أم أشخاص عديدون يتشاورون ويتبادلون وجهات
النظر فيؤخذ باملجمع عليه أو املشهور بينهم ـ ألهنم إما أن يتفقوا عىل أمر فهو املجمع عليه ،أو
خيتلفون فيه باألكثر واألقل فهو املشهور لدهيم ـ ولكل من املسلكني فوائد ومزايا ،ولكن األوىل
هو األول مهام أمكن؛ َملِا جرت عليه سرية األنبياء حيث مل تعهد نبوة استشارية ،وال رسالة
ٍ
بالشورى ،بل ّ
عرص ما إن كان خيتص كل واحد منهم بقوم وقطر من
إن تعدد األنبياء يف
األرض ،أو كان بعض منهم تابع ًا آلخر نحو تبعية لوط إلبراهيم عليه السالم  ..أو نحو تبعية
هارون ملوسى عليه السالم وإن كان رشيك ًا يف أمره ،ولكن مل يكن مساوي ًا له ،بل كان وزير ًا
وعضد ًا ملوسى عليه السالم ،وهكذا جرت سمة اإلمامة لألئمة حيث إنه مل تعهد إمامة
استشارية ،وال خالفة وإمامة بالشورى)()1

بناء عىل ما سبق ذكره؛ فقد حدد الدستور اإليراين الرشوط املؤهلة ألي شخص لتويل
هذا املنصب الرفيع ،وذلك يف املادة ( )109منه ،والتي تنص عىل أن (الرشوط الالزم توفرها
يف القائد وصفاته هي -1 :الكفاءة العلمية الالزمة لالفتاءيف خمتلف أبواب الفقه -2 ..العدالة
والتقوى الالزمتان لقيادةاالمة االسالمية -3 ..الرؤية السياسية الصحيحة ،والكفاءة
االجتامعية واالدارية ،والتدبري والشجاعة ،والقدرة الكافية للقيادة ..وعند تعدد من تتوفرفيهم
يفضل من كان منهم حائز ًا عىل رؤية فقهية وسياسية أقوى منغريه)
الرشائط املذكورة ّ
وهي نفس الرشوط التي ذكرها اخلميني يف كتبه وبياناته حول والية الفقيه ،والتي
اخترصها يف قوله ـ عند حديثه عن خصائص الو ّيل الفقيه ـ ( :الفقيه صاحب العلم والعمل،
ذو السرية اإلسالم ّية ،والسياسة اإلسالم ّية ،وأن يكون قد أفنى عمره يف اإلسالم واملسائل
اإلسالم ّية)()2

(  )1العنارص الرئيسية للفكر السيايس اإلسالمي ،جوادي آميل (ص)10 :
(  )2صحيفة نور ،ج  ،5ص .534
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ونص عليها يف مواضع أخرى ،فذكر أنه (شخص قد ثبت لدى الشعب أنّه ذو أخالق
وطني وصاحب علم وعمل ..وهو ا ّلذي ينتخبه الشعب ،وهو الفقيه
ودين ،وأنّه شخص
ّ
ا ّلذي أمىض عمره يف اإلسالم وخدمته ..وهو الفقيه امل ّطلع عىل املعايري والذي يعيش احلياة
ا ّلتي يعيشها الناس العاد ّيون ..وهو املجتهد املؤ ايد من قبل جملس اخلرباء ،واملدافع عن حيث ّية
اإلسالم يف العامل  ..وهو شخص وقف نفسه خلدمة اإلسالم واجلمهور ّية اإلسالم ّية وكان يف
خدمة املحرومني واملستضعفني  ..وجيب أن ينتخب للقيادة أكثر الفقهاء لياقة ومعرفة
والتزام ًا)()1

وهي رشوط مبنية عىل أدلة عقلية ونقلية كثرية ،نص عليها قادة الثورة اإلسالمية
و فقهاؤها ،ومنهم اخلامنئ يف كتابه [احلكومة يف اإلسالم] ،بقوله( :إن املجتمع الذي حيمل
أفراده إيامن ًا باّلِل ،ينبغي أن تكون احلكومة القائمة فيه حكومة دينية إسالمية ،تطبق التعاليم
اإلسالمية ،وتنفذ الرشيعة واألحكام اإلسالمية يف حياة الناس .وينبغي أن يكون عىل رأس
تلك احلكومة شخص يتمتع بصفتني بارزتني وأساسيتني مها :أوالً :أن يكون األعلم باألحكام
والرشيعة والفقه اإلسالمي ،ثاني ًا :أن يتمتع بملكة ضبط النفس والسيطرة عليها من الوقوع يف
املعايص وهو ما اصطلح عليه عرف ًا بـ [العدالة]( .. )2هاتان السجيتان :من الرضوري توفرمها
يف الشخص الذي يريد تطبيق األحكام اإلهلية والقوانني اإلسالمية يف املجتمع اإلسالمي ،وقد
رصح دستور دولتنا بذلك بشكل واضح يف باب [والية الفقيه] )()3

ثم بني مدى البداهة التي تدل عىل هذا؛ فقال( :أعتقد أننا لسنا بحاجة إىل دليل نقيل
(  )1املرجع السابق يف مواضع متفرقة منها :ج  ،6ص  ،234ج  ،18ص  ، 41وغريها.
(  )2عرف اخلامنئي العدالة بأهنا (ملكة نفسية وخصلة روحية متكّن اإلنسان من صيانة نفسه من ارتكاب الذنوب واقرتاف
اآلثام ،بيد أهنا ال تعني العصمة ،فاخلطأ يمكن أن يصدر من الناس العاديني ،ولكنها تعني عدم التعمد يف ارتكاب املعصية أو
اإلرصار عىل مقاربة الذنب) [احلكومة يف اإلسالم (ص])10 :
(  )3احلكومة يف اإلسالم (ص.)9 :
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للربهنة عىل [والية الفقيه] ،عىل الرغم من أن األدلة النقلية الروائية متوفرة يف القرآن
واحلديث ،وكلها تدلل عىل حكومة الفقهاء والعلامء الربانيني .بيد أننا لو مل يكن لدينا أي دليل
نقيل عىل حكومة اخلرباء بالدين يف املجتمع اإلسالمي ،فإن العقل واألدلة املنطقية تشري إىل
حقيقة أنه من أجل تطبيق األحكام اإلهلية ،وتنفيذ القوانني الدينية يف املجتمع ينبغي أن يتصدى
لذلك أشخاص يمتلكون األهلية ،والكفاءة والصالحية الالزمة ،يف هذا املضامر ممن لدهيم
إطالع ومعرفة بالشؤون الدينية ،وإذا كان املتصدي لذلك ـ مث ً
ال ـ شخص ال يؤمن أساس ًا
بحكومة الدين فإنه ال يكون جاد ًا يف تنفيذ األحكام اإلهلية فيام بني الناس ،ولربام ال يرىض هبا
أساس ًا ..إن هذا يكفي للتدليل عىل هذه احلقيقة دون احلاجة إىل نقل ما ورد يف اآليات
والروايات ،وخصوص ًا إذا كان الطرف املخا َطب حيمل مثل هذا االعتقاد برضورة تطبيق
األحكام اإلهلية والقوانني اإلسالمية يف املجتمع ،ويرى أن هذا من مستلزمات اإليامن باّلِل
وباإلسالم ،إذ من البدهيي للمجتمع الذي تدار إدارته لألحكام والقوانني اإلسالمية ،أن
طلع وعارف هبذه األحكام)()1
حيكمه ويديره امرؤ م ّ

والتساؤل الوجيه الذي يثار بعد هذا هو عن كيفية التعرف عىل تلك الرشوط ومدى
توفرها يف املتصدي هلذا املنصب الرفيع ،خاصة مع وجود الكثري من املراجع والعلامء والفقهاء،
وقد طرحت لتحقيق هذا الكثري من الصور.
منها اعتامد الطرق التي تثبت هبا املرجعية ،وعيب هذه الطرق ـ كام يذكر مالك مصطفى
وهبي العاميل ـ هي كوهنا حتدد الفقيه الذي جييب عن التساؤالت البسيطة للفرد واملجتمع ،وال
يرقى ألن جييب عن التساؤالت التي حتتاجها األمة مجيعا ،يقول يف ذلك( :نحن نعرف طرق
التشخيص املتبعة يف املرجعية وقد ذكرت يف الكتب الفقهية وهي الطرق الثالثة املعروفة:
شهادة أهل اخلربة ،والشياع املفيد للعلم ،واملعرفة الشخصية بالشخص املتصدي للمرجعية،
(  )1احلكومة يف اإلسالم (ص.)11 :
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وهذه الطرق الثالثة وإن أمكن اعتامدها يف باب املرجعية ،لكن ال يمكن تبينها كلها يف باب
الوالية)()1

أما سبب رفض الطريق األول ،وهو البينة املؤلفة من قول شاهدين من أهل اخلربة؛
فرتجع ـ كام يذكر ـ إىل ثالثة نواح ،هي(:)2
 1ـ أن البينة ذات بعد فردي ال اجتامعي ،ولذلك ال تشكل أساس ًا ملعرفة اجتامعية ،إذ
الذي يطلع عليها هو الفرد ،وهذا ال يفيد بالنسبة لألمة.
 2ـ أنه سيفسح املجال ألن يكون مجيع الفقهاء والة فعليني ،إذ ما من فقيه متصد أو يريد
التصدي إال وسيجد من يشهد له بأهليته لذلك ،بل ربام يأِت أناس يدعون أهنم أهل خربة كام
حيصل أحيان ًا يف جمال التقليد ،فتضيع األمور عىل الناس وتتشابك ،وربام نتنازع فيام بيننا ويف
هذا تضييع هلدف تشكيل احلكومة اإلسالمية.
 3ـ أنه ستظهر حاالت التعارض يف شهادات أهل اخلربة لتعيني األفضل ،ألن البينة التي
تشهد عىل أفضلية فالن تنفي أفضلية غريه فيقع التعارض والتنايف بني البينات وتسقط تلك
الشهادات عن اإلعتبار.
أما الطريق الثاين ،وهو املعرفة الشخصية ،فهذا ـ كام يذكر العاميل ـ (ينفع صاحب املعرفة
فقط دون غريه ،ويستحيل عادة أن يملك مجيع أفراد األمة اخلربة الشخصية الكافية ملعرفة أهلية
الشخص للوالية) ()3

أما الطريق الثالث ،وهو [الشياع املفيد للعلم أو اإلطمئنان]؛ فهو مع أمهيته وعقالنيتة
إال أن املشكلة فيه هو صعوبة التحقق من مدى صدق ذلك الشياع.

(  )1الفقيه والسلطة واألمة ،مالك مصطفى وهبي العاميل (ص.)68 :
(  )2املرجع السابق( ،ص)69 :
(  )3املرجع السابق( ،ص)69 :
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وقد تبنت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية هذا الطريق ،بعد توفري الرشوط املناسبة التي
تؤمن صدق الشياع ،وكونه مفيدا حقيقة لليقني العلمي ،وذلك عرب (تشكيل جملس حاشد من
أهل اخلربة العدول ،وبالتايل يمكن من خالل إيكال األمر إىل هؤالء حتصيل العلم أو اإلطمئنان
بكفاءة الشخص املعني للوالية ،أو بأفضليته إن كنا نبحث عن األفضل ..ومع حتصيل العلم
أو ا إلطمئنان من قول أهل اخلربة باألفضلية ال يرض حينئذ أي قول معارض ،ألن قول هذا
املعارض هو يف أحسن احلاالت لن يفيد أكثر من اإلحتامل الضعيف الذي ال يعتني به
عقالئي ًا)()1

وميزة هذا املجلس ـ وهو ما يسمى يف إيران [جملس اخلرباء] ـ هو كونه جملسا منتخبا من
طرف الشعب  ،وبذلك يكون للشعب ،ولو بطريق غري مبارش ،دورا يف حتديد الويل الفقيه،
وهذا له دور كبري يف تشخيص من توفرت فيهم الكفاءة العلمية واخللقية هلذا املنصب الرفيع،
ذلك أن هذا االنتخاب يستدعي أن يكون الفقيه صاحب سمعة طيبة ،وأخالق عالية ،وقدرات
عىل فهم املجتمع ،وبذلك يعزل عن هذا املنصب الرفيع كل من مل تتوفر فيه هذه الرشوط
األساسية.
وقد بني العاميل مزايا هذه الطريقة ،وإن كانت مل تستعمل يف التاريخ اإلسالمي إال بعد
الثورة اإلسالمية اإليرانية؛ فقال( :وهذا الذي قلناه يقتيض أنه ال يكفي أن يكون الشخص
املطروح للوالية غائب ًا عن علم الناس وخربائهم ،كام ال يكفي أن يكون معروف ًا عند القلة
القليلة منهم ،بل البد من أن تعرتف معظم األمة به وقبوهلا لقيادته ،وذلك إما من خالل
معرفتها التامة به ،أو من خالل شهادة كثريين من أهل اخلربة املريض عنهم من قبل األمة
بكفاءته وأهليته ،أو من خالل تعينه من بني الفقهاء بذلك) ()2

(  )1املرجع السابق( ،ص)70 :
(  )2املرجع السابق( ،ص)67 :
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وهبذا استطاع هذا النظام أن حيتمي من أكرب أسباب االستبداد والتسلط ،وهو تصدي
الظلمة واملستكربين لتويل املناصب الرفيعة ،والتمتع بالصالحيات العالية التي جتعلهم
يامرسون طغياهنم عىل املجتمع.
ذلك أن املجتمع ـ بحسب هذه الطريقة ـ هو الذي حيدد خرباءه وفقهاءه الذين ال تتوفر
فيهم القدرات العلمية فقط ،وإنام يتوفر معها الكثري من التقوى والعدالة واألخالق العالية،
ذلك أن املرء مهام حاول أن خيفي أخالقه ،فستظهر ال حمالة يف سلوكه ،ومع املختلطني به.
ثانيا ـ القابلية الشعبية للويل الفقيه:
وهذا ما يطلق عليه يف االصطالح الرشعي [البيعة]؛ فهي تعرب عن قابلية املجتمع لنظام
احلكم ،وللفقيه الذي يتوالهم ،وهو بذلك يامرس دوره وفق تلك القابلية ،وال يفرض نفسه
عليهم.
و مع أن نظام والية الفقيه ـ كام عرفنا يف املبحث األول ـ يستند إىل الرشعية الدينية،
باعتبار الفقيه نائبا عن الرسل واألئمة يف إدارة شؤون األمة ،إال أننا نجد للبعد الشعبي فيها
حمال كبريا ،ذلك أن الويل الفقيه نفسه ـ كام ذكرنا سابقا ـ ال يمكن أن يرشح هلذا املنصب إال بعد
أن تتوفر له القابلية الشعبية ،وبعدها تتوفر له قابلية النخبة يف جملس اخلرباء.
وقد رصح اخلم يني قبل انتصار الثورة وبعدها بأن الغرض من الثورة هو أن يملك
الشعب زمام أمره بيده ،ويستقل يف قراراته ،وال يفرض عليه أي يشء خارج إرادته ،ومن ذلك
قوله يف حوار أجرته معه صحيفة [فاينانشل تايمز] الربيطانية ،قبل انتصار الثورة اإلسالمية:
ألي شعب أن يمتلك زمام ومصري تعيني شكل ونوع حكومته)()1
(من احلقوق البدهي ّية ّ

وعندما سئل عن املقصود من [اجلمهور ّية اإلسالم ّية] قال( :ماه ّية حكومة اجلمهور ّية
اإلسالم ّية ّأهنا ا ّلتي تتشكّل طبق الرشوط ا ّلتي وضعها اإلسالم للحكومة معتمدة عىل آراء
(  )1الوص ّية اإلهل ّية السياس ّية ،ص ..42
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وتتعهد إجراء األحكام اإلسالم ّية)()1
عموم الشعب،
ّ

وقال يف حمل آخر( :نحن نتّبع رأي الشعب .ونحن نتّبع ّ
كل ما يريده الشعب .ونحن ال
ام عىل يشء ما)()2
حيق لنا ،ومل جيز اّلِل تعاىل والرسول  لنا ،ح
أن نجرب مسل ً
ّ

وهكذا نجد للشعب وقابليته حمال كبريا يف خطاباته ،حيث يرصح فيها بأمثال هذه
العبارات( :املعيار رأي الشعب) ،أو (أعني احلكومة بام منحني الشعب من قبول)()3

ِّ

بل إنه يرصح بأن الويل الفقيه نفسه هو نتيجة عملية لقرار الشعب وخياره ،حيث يقول:
(الفقيه ا ّلذي ينصبه الشعب للقيادة)( ،)4ويقول( :جيب العمل عىل انتخاب أكثر الفقهاء لياقة
وعل ًام والتزام ًا للقيادة) ،ويقول يف وصيته( :ووص ّيتي إىل الشعب الرشيف أن يكونوا حارضين
يف مجيع االنتخابات ...أو انتخاب اخلرباء لتعيني شورى القيادة ،وأن يكون منتخبوهم وفق
الضوابط ا ّلتي جتب مراعاهتا ،مث ً
ال لينتبهوا إىل أنّه إذا حصل تسامح يف انتخاب اخلرباء لتعيني
تعوض)()5
شورى القيادة أو القائد ....فمن املحتمل جدّ ًا أن تلحق باإلسالم والبلد خسائر ال ّ

وقال فيها خماطب ًا رئيس جملس اخلرباء( :إذا انتخب الشعب جملس اخلرباء ا ّلذي يقوم
املهمة فهو بالرضورة ّ
حمل
باختيار جمتهد عادل للقيادة ،فعندما يقومون بتعيني شخص هلذه ّ
قبول الشعب ،وسيصبح الويل منتخب ًا من الشعب وحكمه نافذ ًا)()6

ّ

ويبني أن كل املكتسبات التي حصلت عليها اجلمهورية اإلسالمية هي نتيجة لتضحيات
الشعب ،ولذلك جيب أن حيافظ عليه عرب مراقبته لكل ما حيصل يف الواقع ،يقول يف وصيته:

(  )1شهرية كتاب ماه 30 ،فروردين  1378هـ ش ،ص.11
(  )2شهر ّية كتاب ماه 30 ،فروردين 1378هـ ش ،ص .11
(  1357/11/ 12 )3هـ ش..
اخلميني ،صحيفة نور ،ج ،2ص.434
(  )4اإلمام
ّ
(  )5الوصيّة اإلهليّة السياسيّة ،ص.،51
(  )6صحيفة نور ،ج ،21ص.129
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(أما وصيتي إىل الشعب اإليراين العزيز فهي أن (تقدروا) النعمة التي كسبتموها بجهادكم
العظيم وبدماء شبابكم الرشيدين ،قدّ روها حق قدرها كأعز األمور إليكم ،وحافظوا عليها
واحرسوها ،وابذلوا اجلهد يف سبيلها فهي نعمة عظيمة إهلية وأمانة كبرية ربانية .وال هتابوا
املشاكل التي تواجهكم يف هذا الرصاط املستقيم ..وشاركوا حكومة اجلمهورية اإلسالمية بكل
مشاعركم يف مشاكلها واسعوا حللها ،واعتربوا احلكومة واملجلس جزء ًا منكم ،وحافظوا عليها
حمافظتكم عىل حمبوب عزيز)()1

وهكذا راح يويص مؤسسات احلكوم برعاية الشعب واالهتامم به وتلبية حاجاته؛
فيقول( :وأويص املجلس واحلكومة واملسؤولني أن يقدروا هذا الشعب حق قدره .وأن ال يألوا
جهد ًا يف خدمته وخاصة املستضعفني واملحرومني واملظلومني منهم ،فهؤالء ضياء أعيننا
وأولياء نعمتنا مجيع ًا ،واجلمهورية اإلسالمية عطيتهم وحتققها كان بفضل تضحياهتم ،وبقاؤها
رهني خدماهتم .اعتربوا أنفسكم من اجلامهري واجلامهري منكم ،واسعوا دائ ًام إىل إدانة احلكومات
الطاغوتية( ،فحكامها) غزاة ناهبون متوحشون ومتعنتون وفارغون( ،هذه اإلدانة) طبع ًا (جيب
أن تتم) بأعامل إنسانية تليق بحكومة إسالمية)()2

وهكذا نرى القائد احلايل للجمهورية اإلسالمية السيد عيل اخلامنئي يذكر يف كتبه
وخ طبه القابلية الشعبية ،وكوهنا احلصن األكرب الذي يعتمد عليه نظام والية الفقيه؛ فهو نظام
ولد من أحضان املجتمع ،ومل يفرض عليه من جهة خارجية ،ومن ذلك قوله يف كتابه [احلكومة
يف اإلسالم] عند بيانه لصالحيات الويل الفقيه ،وانسجامها مع املطالب الشعبية( :إن إرشاف
الويل الفقيه عىل مجيع املراكز األساسية واملرافق احلساسة يف املجتمع اإلسالمي ،أمر رضوري،
وقد استجاب دستورنا هلذه الرضورة ول ّباها؛ فإن الويل الفقيه يامرس بالفعل إرشافه ـ كام ورد
(  )1وصية االمام (ص.)31 :
(  )2املرجع السابق ،ص.32
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يف دستور اجلمهورية اإلسالمية ـ عىل مجيع املراكز احليوية واحلساسة يف هذا املجتمع ،وله
حضور فاعل ومؤثر فيها ،وهذا أمر ليس بحاجة إىل دليل وبرهان ،بل العجيب هو ما قد
ال عىل رفض والية الفقيه ودحضها)()1
يطرحه بعض األشخاص مما يعدّ ونه دلي ً

ثم بني أسباب تلك القابلية الشعبية التي توفرت يف اإليرانيني ،فجعلتهم ينتخبون عىل
والية الفقيه بنسبة عالية جدا؛ فقال( :وطبع ًا إذا كان ثمة جمتمع ليس لديه أدنى اهتامم بالقيم
اإلهلية واملعايري الدينية ،فإنه يرىض أن يكون عىل رأسه امرؤ يفتقد إىل أي من األخالق
اإلنسانية ،وأن يكون احلاكم فيه شخص حمرتف للفن ـ مث ً
ال ـ أو ثري ذو أموال طائلة ،ليقوم
بتسيري عجلة األمور فيه ،أما املجتمع امللتزم بالقيم اإلهلية ،والقائم عىل اعتناق عقيدة التوحيد،
والنبوة والرشيعة اإلهلية ،فإنه ال يرى بد ًا من القبول بأن يكون عىل رأسه شخص عامل بالرشيعة
اإلسالمية والتعاليم اإلهلية ،وتتجسد فيه األخالق الفاضلة ،وتتجىل فيه اخلصال احلميدة ،وال
يقرتف الذنوب وال يرتكب املعايص ،وال يقع عمد ًا يف اخلطأ واالشتباه ،غري جائر وال ظامل وال
طامع يف يشء من احلطام لنفسه ،بل يتحرق لآلخرين ويفضل إقرار القيم اإلهلية عىل القضايا
الشخصية واألمور الذاتية واملصالح الفئوية)()2

ومن خالل هذه النصوص والترصحيات ،والتي سنرى الكثري من تطبيقاهتا يف الفصل
الثاين من هذا الكتاب ،يتبني لنا مدى بعد النظام اإليراين عن االستبداد ،ذلك أن املستبد ال
يعرتف بشعبه ،وال يراعي له حرمة ،وال هيتم بقابليته ،وال برفضه ،ألنه يعترب نفسه وصيا عليه،
ال ابنا من أبنائه ،عىل خالف ما نراه يف الواقع السيايس اإليراين ،والذي يتالحم فيه الشعب
ومسؤوليه تالمحا شديدا ،وهو ما أعجز قوى االستكبار العاملي عن مواجهته ،ذلك أنه يستحيل
االنتصار عىل شعب يؤمن بنظامه ،بل يقدسه.
(  )1احلكومة يف اإلسالم ،السيد عيل اخلامنئي (ص.)11 :
(  )2املرجع السابق ،ص.11
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ثالثا ـ توفر املرجعية الرشعية والقانونية للدولة:
من أهم ما يرد به عىل دعوى االستبداد املرتبط بوالية الفقيه كون الفقيه نفسه خاضعا
يف ترصفاته ومواقفه وحكمه ،بل حتى يف حياته الشخصية ملا يمليه عليه وصفه الذي بموجبه
أعطي تلك الصالحيات ،وهو وصف [الفقه]؛ فلو أنه ختىل عنه حلظة واحدة ،ولو يف حياته
الشخصية ،فارتكب كبرية من الكبائر التي خترجه من العدالة ،لكان ملجلس اخلرباء املنتخب
شعبيا عزله كام ينص عىل ذلك الدستور اإليراين.
ولذلك كان من الصعب وصف من هذا حاله باملستبد ،وكيف يكون مستبدا ،وهو
يعمل بنفس القانون الذي حيكم به شعبه ،بل هو يلزم نفسه بأن يكون أكثر التزاما منهم به ،ألنه
مل حيظ بفرصة التويل عليهم إال بعد ذلك التمحيص الطويل الذي رشحه ألن يزكيه ال عامة
الشعب فقط ،وإنام يزكيه معهم الفقهاء والعلامء واملفكرون والنخبة املثقفة.
وهلذا عندما نطالع بيانات وخطب ومواقف قادة الثورة اإلسالمية نجد هذه املعاين
حل َكم الذي خيضع له اجلميع ،وكيف ال
ترتدد كل حني ،ليذكروا الشعب بأن القانون هو ا َ
خيضعون له ،وهو مستمد من رشيعة اّلِل تعاىل؟
ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره اخلميني عند حديثه عن مدى التزام رسول اّلِل



بالقانون ،باعتباره أول ويل فقيه يف األمة ،وباعتباره املرجع األول جلميع الفقهاء؛ فقد قال يف
ذلك( :القانون هو ا ّلذي حيكم يف اإلسالم .والرسول األكرم  مل يتخ ّلف أبد ًا عن القانون
اإلهلي ،فهو تابع له ،واّلِل سبحانه وتعاىل يقولَ ﴿ :و َل حو َت َق او َل َع َل حينَا َب حع َض حاألَ َق ِ
او ِ
يل ()44
ّ
َألَ َخ حذنَا ِمنحه بِا حل َي ِم ِ
ط حعنَا ِمنحه ا حل َوتِنيَ ﴾ [احلاقة)1()]46 - 44 :
ني ( )45ث ام َل َق َ
ويقول يف موضع آخر( :يف باب أخالق رسول اّلِل  ذكر أنّه مل يطلب شيئ ًا لنفسه أو

(  )1صحيفة اإلمام ،ج  ،10ص  310و .311
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ير ّد مظلمة عنها ،فإذا ما هتكت حمارم اّلِل تعاىل ،فإنّه كان يغضب ّلِل تبارك وتعاىل)()1

وبناء عىل ذلك يذكر أن مجيع فقهاء األمة ،وأهل احلكم فيها ملزمون بتطبيق القوانني
اإلهلية ،التزاما حرفيا استنانا بسنة رسول اّلِل  ،يقول يف ذلكّ :
(إن حكم اّلِل وقانون اإلسالم
جيري عىل مجيع األفراد يف احلكومة اإلسالم ّية ،فهو يشمل مجيع األفراد من الرسول األكرم 
إىل خلفائه عليهم السالم وسائر أفراد املسلمني بدون استثناء)( )2

وبناء عىل ذلك أيضا؛ فإن القانون ـ كام يذكر اخلميني ـ هو السلطان األكرب الذي حيكم
األمة ،والذي عىل مجيع الشعب طاعته واخلضوع له ،ابتداء من قائده ،وانتهاء بجميع
مؤسساته ،يقول يف ذلكّ :
(إن حكومة اإلسالم هي حكومة القانون ،هي حاكم ّية القوانني
النبي  تابع للقانون ،وكذلك
اإلهل ّية من القرآن والسنّة ،والدولة تابعة للقانون أيض ًا ،فنفس ّ
نفس أمري املؤمنني كان تابع ًا للقانون أيض ًا ،فام كانوا ليتخ ّلفوا عن القانون طرفة عني أبد ًا ،وما
كانوا يستطيعون ذلك لو أرادوا)()3

ويقول يف خطاب له بعد انتصار الثورة اإلسالمية( :اإلسالم دين القانون ،حتى النبي
 مل يكن باستطاعته أن خيالف ..إنه حكم القانون وال حكم لغري القانون اإلهلي ،ال الفقيه وال
غري الفقيه ،اجلميع حتت القانون ،إهنم جمرون للقانون ومن ّفذون ،الفقيه وغري الفقيه كلهم
جمرون للقانون ،الفقيه ناظر عىل هؤالء الذين جيرون القانون حتى ال خيالفوا القانون ،ال أنه
يريد هو أن حيكم ..يريد أن يمنع حتول احلكام الذين يفرتض هبم أن يطبقوا القانون ـ إىل
طواغيت)()4

وهلذا كان يدعو كل حني للتعجيل بسن القوانني التي حتكم البالد ،ألن الدولة القوية
(  )1رشح حديث جنود العقل واجلهل ،ص .244
(  )2احلكومة اإلسالمية ،ص  44ـ ..45
(  )3صحيفة اإلمام ،ج  ،11ص .22
(  )4املرجع السابق ،ج ،10ص. 48
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العادلة هي دولة القانون ،يقول يف خطاب وجهه ألساتذة وموظفي جامعة شرياز يف أوائل أيام
انتصار الثورة اإلسالمية( :كلنا نعرف مواطن اخللل ،إال أن لذلك وقته ،حاجتنا األساسية اآلن
تدوين الدستور واالستفتاء عليه ..كل هذا اخللل القائم (يف املرافق املختلفة) جيب أن يعالج،
إال أن وقت العالج حيني عندما نستقر عندنا حكومة (دائمة) ..ويمكننا أن نقول للعامل :هذا
بلدنا ،هذا نظامنا ،هذا قانوننا ،وهذا رئيس مجهوريتنا ،هذا جملسنا ،ليعرتف الناس وتعرتف
الدنيا بأننا نظام بكل معنى الكلمة ،عندها ننرصف إىل هذه اجلزئيات)()1

ويقول يف خطاب آخر( :أنتم تعلمون أننا نمر بمرحلة حساسة تستدعي اجتياز
االستحقاقات التي نواجهها ،وهي اخلطوات األولية التي هي عبارة عن الدستور وجملس
اخلرباء ،وجملس النواب ورئيس اجلمهورية ،وكل ما هو أساس يف بناء الدولة ،هذه هي
االستحقاقات وجيب أن يتحد اجلميع إلنجاز ذلك .يف مثل هذا املوقع احلساس حياول األعداء
أن حيولوا دون اجتياز هذه املراحل ،وهلذا رأيتم أهنم جلأوا إىل التشويش يف االستفتاء عىل شكل
اجلمهورية ،وحياولون ذلك اآلن ليمنعوا حتقيق األهداف اإلسالمية)()2

باإلضافة إىل هذا؛ فقد رضب اخلميني من نفسه أحسن مثال عن اخلضوع واالمتثال
التام للقوانني التي تسن يف البالد ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف خطاب له البنه أمحد( :جاءين
مبعوث من قبل السيد كلبايكاين ،وقال :إن سامحته أكد عىل احلذر من معارضة مسألة امللكية
التي تم طرحها يف جملس اخلرباء ،لإلسالم وتعاليمه ،كي ال تثري االعرتاض ،وطلب االتصال
بالسيد هبشتي ،فتول أنت االتصال وأكد هلم رضورة احلذر من حصول أية خمالفة للرشع حتى
ال تلقى معارضة)()3

(  )1املرجع السابق ،ج ، 8ص. 78
(  )2املرجع السابق ،ج 8ص.102
(  )3املرجع السابق ،ج  ،9ص.255 :
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ومن األمثلة عىل ذلك أيضا ،قوله يف رسالة له متحدثا عن ابنه أمحد وممتلكاته( :إين أعلن
أنه ليس ألمحد يف أي بنك داخيل أو خارجي أو أي مؤسسة أي سهم أو مبلغ ،وأنه ال يملك يف
أي مكان ما يف اخلارج أو الداخل أي أرض زراعية كانت أو غري ذلك ،وال يملك أي مبنى أو
ما شابه ذلك .وإذا تبني من بعدي أنه يملك أيا من ذلك يف الداخل أو اخلارج ،فأنه عىل
احلكومة آنذاك أن تصادرها منه بإجازة فقيه ذلك الزمان ،وأن حتاكمه .واملؤمل هو أن يراعي
مسؤولو اجلمهورية اإلسالمية دوما الضوابط ،وأن حيرتزوا من العالقات)()1

وعىل دربه سار خليفته الويل الفقيه املعارص السيد عيل اخلامنئي الذي نراه ال يدع مناسبة
إال ويتحدث فيها عن كون القوانني هي احلاكمة يف البالد ال أهواء املسؤولني ،ومن ذلك قوله
اإلسالمي
يف مراسم تنفيذ حكم رئاسة مجهور ّية الرئيس خامتي (( :)2001/8 /2يف النظام
ّ
ّ
ويتوىل إدارة أمور البالد من
 أي سيادة الشعب الدين ّية  -الشعب ينتخب ،يتّخذ القرارات،خالل منتخبيه ،لك ّن هذه اإلرادة وهذا االنتخاب واالختيار هي يف ّ
ظل اهلداية اإلهل ّية ،وال
تسري أبدً ا خارج طريق الصالح والفالح ،وال تتنكّب أبدً ا عن الرصاط املستقيم ،املسألة
األساس ّية ،يف سيادة الشعب الدين ّية ،هيّ ،أهنا هد ّية الثورة اإلسالم ّية للشعب اإليراين ،هذه
التجربة اجلديدة واحلديثة العهد ،لكن يمكن التأ ّمل فيها ومتابعتها وحماكاهتاّ ،
لكل الذين تتوق
اإلنساين الطاهر والنزيه ،ويعانون من الرذائل األخالقية وانتشار
قلوهبم للفضائل وللمجتمع
ّ
قبائح األخالق البرش ّية)()2

ويقول يف خطابه ألعضاء جملس خرباء القيادة (( :)2002/3 /14إنّه خلطأ كبري أن
حق الشعب ،وبني
نخلط ونمزج اليوم بني سيادة الشعب الدين ّية ،هبذه الفلسفة العميقة ورعاية ّ

(  )1نص الرسالة كاملة يف موقع :دار الوالية للثقافة واإلعالم.
(  )2تأسيس احلضارة اإلسالمية يف فكر اإلمام اخلامنئي (ص)43 :
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ما هو موجود يف الغرب .هذه هي السيادة الشعب ّية احلقيق ّية ،والشارع املقدّ س ،طبق املوازين
الفقه ّية التي بني أيدينا ..ذلك ّ
ألن األصل هو عدم سلطة أحد عىل أحد ،عندما يريد إنسان أن
ّ
املؤهالت أن تكون موجودة حت ًام .تشخيص هذه
يتدخل يف شؤون الناس اآلخرين ،ينبغي هلذه ّ
ّ
أيضا وطبق هنجٍ
وحمط ثقة يقع عىل عاتق األشخاص الذين هلم القدرة
عقالئي
املؤهالت ً -
ّ
ّ
عىل ذلك ،والشعب يف نظام اجلمهور ّية اإلسالم ّية يعلن عن هذا الطريق اختياره وبيعتهّ .
إن
املؤهالت ولدهيم القدرة
مشاركة الشعب واختياره بواسطة األشخاص ،الذين يعرفون هذه ّ
عىل تشخيصها يف الشخص ،والذين هم مسؤولون عن اإلرشاف عليها ،ومراقبة وجودها
وبقائها ،والذين يعرفون ما جيري -هي من أرقى الوظائف املوجودة)()1

وهكذا نجد مجيع القادة واملفكرين يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يعتربون القانون
املستمد من الرشيعة اإلسالمية هو احلكم األعىل يف البالد ،وال جيوز ألحد جتاوزه ،ابتداء من
الويل الفقيه نفسه ،بل يذكرون أن دور الويل الفقيه هو مراقبة تطبيق القانون يف الواقع ،ولذلك
تكون مسؤوليته يف تطبيقه مضاعفة ،بل هو أوىل الناس بتطبيقه.
ومن األمثلة عىل ذلك قول الشيخ جوادي آميل يف كتابه [والية الفقيه والية الفقاهة
والعدالة] يف معرض جوابه عن سؤال حول معنى [اجلمهورية اإلسالمية](:لقد حدد اإلسالم
عالقته باجلمهور أو اجلمهورية أوالً ،وحدد ارتباط اجلمهور بالدولة ومصادر الثروة وكيفية
التوزيع وطريقة تنظيم العالقات داخليا ودوليا  ...ثاني ًا ،وتتمثل عالقة اإلسالم باجلمهور بأنه
وليهم ال وكيلهم ،فاملستشار واملعاون واملضارب واملساقي واملزارع والضمني واملحامي سواء
كان حقوقيا أو ماليا ،ومجيع األشخاص الذين حييون يف ظل نظام اجلمهورية اإلسالمية،
مسؤولني كانوا أم غري مسؤولني ،القائد منهم وأعضاء جملس اخلرباء ورئيس اجلمهورية
وأعضاء جملس الشورى وغريهم إنام خيضعون لوالية اإلسالم ال غري ،وبالطبع ّ
فإن الشخصية
(  )1املرجع السابق( ،ص)44 :
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االعتبارية للقائد اإلسالمي ـ الفقاهة والعدالة ـ ليس سوى اإلسالم ،فالقائد شأنه كشأن سائر
أبناء األمة تابع حمض للشخصية االعتبارية أي القوانني اإلسالمية ،ويتضح من خالل بيان
كيفية ارتباط اجلمهور باإلسالم أن ارتباط اجلامهري باألحكام اإلهلية ارتباط والئي ،وليس
توكيال وما شابه ذلك ،واملوارد التي حددها اإلسالم كحقوق أو واجبات أو صالحيات أو
تكاليف للجمهور إنام يصادق عليها وتنفذ يف ضوء دراسة من قبل خرباء األمة ـ مبارشة أو غري
مبارشة ـ والرؤية الفقهية للفقهاء حتت إرشاف الفقيه اجلامع لرشائط القيادة ،وكذلك يف ضوء
وجهة النظر احلقوقية للحقوقيني املتخصصني وامللتزمني وباألرشاف اآلنف الذكر) )()1

ويقول يف كتابه [الكلمة الطيبة :دروس يف والية الفقيه] يف بيان أنواع احلكومات
وعالقتها باالستبداد( :يمكن تقسيم احلكومات إىل ثالثة أنواع :أوهلا ،احلكومة االستبدادية
املبنية عىل أساس السيطرة والقوة ،حكومة األقوى الذي يمسك زمام األمور بكل قدرة ممكنة،
كام كان مثل فرعون ..الثانية حكومة الناس عىل الناس (حكومة الشعب) :وتقوم هذه احلكومة
عىل أساس رأي األكثرية ،وهدفها تأمني حاجات الناس ،مثل احلكومات التي يصطلح عليها
بالديمقراطية التي تنترش يف عامل اليوم ،ويكون املعيار للمصلحة والفساد واجلامل والقبح واحلق
والباطل واخلري والرش مبني ًا عىل رأي األكثرية ..وثالثها احلكومة اإلهلية ،وهذا النوع من
احلكومات ليس حق ًا للحاكم الذي يظفر بالقوة والسلطة ،وال حق ًا للناس بحيث تكون
خاضعة لقوانينهم ،بل هي حق ّلِل الذي هو رب العاملني ،أما حدود فعالية هذا النوع من
احلكومات فإهنا تشمل ،باإلضافة إىل األمور االجتامعية ،األخالق والعقائد .فهي تقدم هلم
الربنامج الواضح عىل مستوى العقيدة وتقرر هلم القوانني والقواعد عىل مستوى األخالق
والسلوك .هلذا ،فإن حق السلطة يف احلكومة اإلسالمية ينحرص باّلِل ،ومجيع املؤمنني يف هذا
الدين متساوون ،وعليهم مجيع ًا رعاية القانون واألمر اإلهلي .وبتفويض أمورهم ومصريهم
(  )1والية الفقيه والية الفقاهة والعدالة جوادي آميل (ص.)56 :
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إىل اّلِل يف مجيع األحوال ،فإهنم يقبلون بسلطة احلاكم والويل املعني من قبل اّلِل .ومن هنا ،ففي
مثل هذه احلكومة ال يوجد فرق بني احلاكم الذي يكون نبي ًا أو إمام ًا أو جمتهد ًا عادالً وبني أفراد
املجتمع ـ سواء من ناحية شمولية ال فتوى أو القانون أو من حيث القيادة والوالية ـ وهذا ما
خيتلف عن سائر احلكومات األخرى .فإن احلاكم ومجيع أبناء الشعب ملزمون برعاية األحكام
اإلهلية واحلكومية)()1

ويرضب مثاال عىل ذلك بقول اإلمام عيل( :أهيا الناس ،إين واّلِل ما أحثكم عىل طاعة إال
وأسبقكم إليها ،وال أهناكم عن معصية إال وأتناهى قبلكم عنها)( )2

ونحب أن نرد هنا باختصار عىل شبهة يوردها الكثري من املغرضني ،وهي كون الدستور
اإليراين ينص عىل أن املذهب الرسمي يف إيران هو املذهب اجلعفري االثنا عرشي ،ويبنون عىل
ذلك بأهنم ال يستمدون قوانينهم من الفقه اإلسالمي املتداول لدى املذاهب السنية ،وإنام
يطبقون دينا آخر غري اإلسالم ،ويبنون عليه كذلك كون إيران دولة طائفية وأن دعواهتا للوحدة
اإلسالمية ال تنسجم مع اعتبارها للمذهب اجلعفري مذهبا رسميا.
والذين يطرحون هذه الشبهة ،ال يعرفون املذهب اجلعفري ،وال األصول التي يعتمد
عليها ،وال الفروع التي نشأت عنها ،ولو أهنم طالعوها من كتب الفقه القديمة واحلديثة لعرفوا
أن هذا املذهب ،وخاصة يف شؤون احلياة املختلفة ،ال خيتلف كثريا عن سائر املذاهب ،بل هو
يتفق معها يف أكثر الفروع ،باإلضافة إىل أنه يمنح مساحة كبرية لالجتهاد املبني عىل القواعد
الرشعية ،والذي ال خيالف النصوص القطعية من الكتاب والسنة.
باإلضافة إىل ذلك ،فإننا نرى كل دولة من دول العامل اإلسالمي تعتمد مذهبا رسميا،
مع كوهنا قد يكون فيها مذاهب أخرى ،ومن األمثلة عىل ذلك ،أن السعودية ـ عرب هيئاهتا
(  )1الكلمة الطيبة (دروس يف والية الفقيه) جوادي آميل (ص.)12 :
(  )2هنج البالغة.90/2 ،
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الدينية الرسمية ـ تتبنى املذهب احلنبيل بل السلفي املغايل ،مع وجود شيعة كثريين فيها.
وهكذا نرى اجلزائر وليبيا تعتربان املذهب املالكي مذهبا رسميا عىل أساسه حتدد الكثري
من الوظائف والفتاوى ،مع وجود اإلباضية فيها ،ولكنها مع احرتامها هلا ،تعتربها أقلية ،ذلك
أن املذهب الرسمي يعتمد عىل األغلبية ،ال عىل األقلية.
وهلذا؛ فإن دستور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وحتى حيدد اإلطار املرجعي حلاكمية
الرشيعة ،ذكر املذهب اجلعفري باعتباره مذهب الغالبية العظمى من سكان إيران ،وهو مذهب
ال خيتلف عن سائر املذاهب اإلسالمية ،ألنه يعتمد القرآن الكريم والسنة املطهرة ،بل يرى
ضعف كل اجتهاد أو رواية ختالف القرآن الكريم والسنة القطعية.
وهذا ال يعني حتقريه لسائر املذاهب اإلسالمية ،بل هو حيرتمها ،بل يطبق أحكامها
اخلاصة هبا يف املدن التي تكون فيها ،وهي أحكام ال تعدو بعض الفروع البسيطة املرتبطة
باألحوال الشخصية.
وهلذا ال نرى يف قادة الثورة اإلسالمية ،أو املنظرين لوالية الفقيه أي نربة طائفية ،بل هم
يتحدثون عن اإلسالم ،ويعتربون املسلمني مجيعا إخوة ،وال يفرقون بينهم عىل أساس
مذاهبهم.
ومن األمثلة عىل ذلك قول اخلميني يف بعض خطاباته املوجهة ألهل السنة( :إنني دائ ًام
يف خطاباِت وكتاباِت كنت أؤكد عىل أمرين ،األول أنه يف اإلسالم ليس هناك وجود للعرق
والتعصب واللغة ،فاإلسالم للجميع وملصلحة اجلميع ،ونحن إخوة بحكم القرآن واإلسالم،
فاألكراد واألتراك والبلوش إخوة ،وجيب أن نعيش مع بعضنا بوئام ،فقد قطعنا يد األعداء عن
بالدنا ..وما أريد التأكيد عليه هو أن ال يظن اإلخوة السنة أن يف اإلسالم فرق بيننا وبينهم،
فكام أنه هناك أربعة مذاهب سنية وهم أخوة مع بعضهم البعض ،فإن هناك مذهب خامس،
وليس هناك أية عداوة بيننا ،فاجلميع إخوة ومسلمون ،اجلميع أتباع القرآن والرسول األكرم
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أما ما يثار هنا وهناك فإنه من نسج العنارص الفاسدة املتبقية من النظام البائد وعمالء

األجانب الذين يثريون أمثال هذه الفتن ملصلحة أسيادهم ،وعليكم أهيا األخوة أن تنتبهوا إىل
هذا املوضوع .وال خيفى إهنم بذلك يسعون للحؤول دون أداء اإلسالم لدوره ،فهم ال هيدفون
اىل بث الفرقة بني األكراد والفرس ،وإنام يعارضون اإلسالم ،ومن واجب املسملني مجيع ًا أن
يقفوا يف وجههم وحيبطوا خمططاهتم)()1

ويقول خماطبا هلم( :اإلسالم هو وحده الذي حيرص عىل مصالح الشعب ،ومن يؤمن
باإلسالم هم وحدهم الذين يعملون ألجلكم ،فالقرآن مريب اجلميع وللجميع وجيب علينا أن
نكون معا حتت ظالل القرآن ،وتأكدوا أن دعايات هؤالء املخربني مغرضة وقد رأيتم كيف
بدأوا بإحداث الفوىض واخلراب وجيشنا جاء لكي يتصدى هلم  ..فكل هذه املناطق إسالمية
وإيرانية ومجيعنا ايرانيون ومسلمون وتابعون للقرآن)()2

رابعا ـ توفر املؤسسات الترشيعية والتنفيذيه:
من أهم املميزات التي ال يمكن ألحد من املغرضني أو غريهم جتاهلها أو غض الطرف
عنها يف النظام احلاكم يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ما يسمى باملؤسسات ،فهي دولة ذات
مؤسسات كثرية ،والقرار فيها خيضع للمعاجلة يف حمال خمتلفة ،منها ما يرتبط بموقف الشعب،
ومنها ما يرتبط بموقف الرشيعة ،ومنها ما يرتبط بالواقع املحيل والعاملي.
وهكذا ال تصدر القرارات إال بعد متحيصها ودراستها دراسة متأنية من مجيع النواحي
العلمية والرشعية والواقعية ،وهو ما تطلبه الرشيعة اإلسالمية التي تأمر باالستعانة باخلرباء يف
اس َأ حل بِ ِه َخبِ ًريا ﴾ [الفرقان ،]59 :وقالَ ﴿ :فبِ َام َر حمح ٍَة ِم َن اّلِلاِ
مجيع املجاالت ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف ح
ِ
ِ
اس َتغ ِحف حر َهل حم َو َش ِ
يظ ا حل َق حل ِ
لِن َحت َهل حم َو َل حو كن َحت َف ًّظا غَلِ َ
او حره حم
ب َال حن َف هضوا م حن َح حول َك َفاعحف َعنحه حم َو ح
(  )1صحيفة اإلمام ،ج  ،9ص.286 :
(  )2املرجع السابق.
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ِ
ب املحت ََوكِّلِنيَ ﴾ [آل عمران]159 :
ِيف حاألَ حم ِر َفإِ َذا عَزَ حم َت َفت ََوك حال ع ََىل اّلِلاِ إِ ان اّلِلاَ حي ه
وهلذا ،فإن الويل الفقيه ،الذي يستن بسنة رسول اّلِل  يف توليه هلذه الوظيفة ،يستن به
أيضا يف مجيع مستلزماهتا وصفاهتا واألخالق التي ترتبط هبا.
وهذا املعنى ال نجده يف أي نظام آخر ،سواء كان من األنظمة االستبدادية كاألنظمة
امللكية أو العسكرية أو حتى األنظمة التي تسمي نفسها أنظمة ديمقراطية ،ذلك أن تلك
األنظمة حتى لو راعت مطالب الشعب يف قراراهتا إال أهنا قد ال تراعي املطالب األخالقية
واملبادئ اإلنسانية ،عىل عكس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية التي ترى تلك املبادئ حاكمة
عىل الشعب مجيعا حكاما وحمكومني.
وهلذا نراها ال تتيح ألي كان ألن يرشح نفسه يف االنتخابات املختلفة ،إال بعد أن يمر
عىل املؤسسات التي تدرس شخصيته ،وتبحث يف مدى كفاءته وقدراته حتى ال يتسلل لتلك
املناصب الرفيعة من ال يكون كفؤا هلا ،عىل عكس األنظمة الديمقراطية التي تتيح للمهرجني
واملمثلني ألن يرشحوا أنفسهم ،وينالوا املناصب الرفيعة ،ال بسبب قدراهتم وكفاءاهتم ،وإنام
بسبب تلك الشهرة التي نالوها.
وهلذا أيضا نرى يف اجلمهورية اإلسالمية بسطاء الناس ،وأبناء األحياء الفقرية يصعدون
إىل أعىل املناصب ،وعرب انتخابات شعبية ،ألنه ال توجد رشكات أو مؤسسات مالية تتحكم يف
االنتخابات ،مثلام هو حاصل يف الغرب ،وإنام ترشف عليها مؤسسات علمية ودينية وشعبية،
ليس هلا من هم سوى مراقبة مدى كفاءة ونزاهة املرتشحني.
وقد أشار إىل هذا املعنى الشيخ جوادي آميل عند رده عىل هتمة االستبداد يف ظل والية
الفقيه ،مبينا جذورها التارخيية؛ فقال( :إن ما يطرح حتت عنوان االستبداد الديني ،له جذور
من الناحية التارخيية يف الفكر الليربايل ،حيث يتهم الفقهاء باالستبداد الديني يف إجراء األحكام
اإلهلية والضغط دون أي تسامح يف ذلك ،ومنشأ هذا االهتام يعود إىل االستبداد الديني الذى
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مارسته الكنيسة األوربية يف القرون الوسطى ..فعندما يقوم املتغربون بمطالعة تاريخ تلك
احلقبة يقومون بمقارنة غري عادلة بني ما حدث يف الغرب وما يطرح حتت عنوان والية الفقيه،
يريدون بذلك أن يشريوا إىل أن والية الفقيه تشبه االستبداد الديني الذي حدث يف الغرب عىل
يد الكنيسة) ()1

وانطالقا من هذا يذكر أن هناك فرقا كبريا بني كال النظامني :نظام والية الفقيه الذي
متارسه إيران يف الوقت احلايل ،واملبني عىل املؤسسات املختلفة ،ونظام الكنيسة الذي كان
يامرس يف العصور الوسطى ،والذي مل تكن متثله أي مؤسسات سوى مؤسسة الكنيسة؛ فيقول:
( لكن احلقيقة هي أن والية الفقيه تعنى والية العارف باإلسالم والعادل والتقي ،ومثل هذا
احلاكم جيب عليه أن يستشري أهل اخلربة ،وال يتناسب االستبداد مع العدالة ،أما لو اجته الفقيه
احلاكم نحو االستبداد فإنه سيعزل تلقائي ًا ،وحيث إن خرباء األمة يرشفون عىل أدائه ،فإهنم
يعلنون عزله عندما جيدون أنه يستبد ومل يعد يمتلك صفة العدالة .فحكومة الويل الفقيه ليس
فيها جهة االستبداد والتسلط ،بل هي حكومة القرآن والسنة) ()2

وهنا يورد الكثري من املغرضني شبهاهتم حول عالقة بعض املؤسسات بالويل الفقيه،
وينكرون عليها كون الويل الفقيه هو الذي حيدد بعض أعضائها ،ومن األمثلة عىل ذلك [جملس
صيانة الدستور] ،وهو من اهليئات التنظيمية الرئيسية يف إيران ،والتي تلقى انتقادات كبرية من
املغرضني ألن وظيفتها اإلرشاف عىل عمل جملس الشورى اإلسالمي ،حيث أن مجيع قوانني
البارملان جيب أن حتصل أوال عىل موافقة هذا املجلس قبل اعتامدها.
فهم ينكرون أصل هذا املجلس ،وينكرون كذلك كونه يتكون من اثني عرش عضو ًا،
ستة أعضاء منهم من الفقهاء واخلرباء يف القانون اإلسالمي ،ويتم تعيينهم مبارشة من قبل الويل
(  )1املرجع السابق( ،ص.)14 :
(  )2املرجع السابق( ،ص.)14 :
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الفقيه ،والستة الباقون من املحامني ذوي اخلربة ،و يتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة
القضائية ،و يتم التصويت عليهم من قبل أعضاء جملس الشورى اإلسالمي.
وللرد عىل هؤالء املغرضني نذكر أنه يمكننا أن نعترب أولئك األعضاء الستة الذين
رشحهم الويل الفقيه يف هذه املؤسسة ،أو غريهم من األعضاء يف املؤسسات األخرى ،مرشحني
من طرف الشعب نفسه ،ذلك أن للشعب نوعني من االنتخابات:
أوهلا  :انتخاب عىل الدستور ونوع القوانني التي حتكم البالد ،وقد حصل يف إيران عىل
يعرف بكل هذه املؤسسات ،ويبني طريقة عملها،
نسبة عالية من املوافقة الشعبية ،مع كونه ّ
وبذلك يكون الشعب اإليراين قد أتاح للويل الفقيه كل السلطات التي تسمح له بتطبيق الرشيعة
اإلسالمية ،أو مراقبة تطبيقها يف الواقع.
ثانيها  :انتخاب مبارش عىل األعضاء ،والذي أتيحت له الكثري من املؤسسات يف النظام
اإليراين ،فرئيس اجلمهورية والربملان واملجالس البلدية وغريها كلها مؤسسات ينتخب عليها
الشعب مبارشة ،بل حتى املؤسسة التي خيرج منها الويل الفقيه ،مؤسسة منتخبة من طرف
الشعب.
وبذلك يكون للشعب دوره ورأيه يف كل ما حيصل يف املؤسسات املختلفة إما عن طريق
االنتخاب املبارش ألعضاء تلك املؤسسات ،أو عرب االنتخاب غري املبارش ،واملرتبط باملبادئ
والقيم والقوانني التي حتكم البالد.
وهذا يوجد نظري له يف الكثري من الدول الديمقراطية ،والتي ال تعطي احلرية الكافية
لألعضاء املنتخبني يف تقرير ما يشاءون ،بل تضع دوهنم احلوائل التي حتمي قراراهتم من أن
تيسء للسياسة االسرتاتيجية التي تعتمدها البالد.
وبذلك يمكن اعتبار جملس صيانة الدستور يف النظام اإليراين مشاهبا حلد كبري لبعض
املؤسسات الضامنة للدستور يف الكثري من الدول الديمقراطية ،حيث نجد فيها ما يسمى
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باملحكمة الدستورية ،أو املجلس الدستوري ،والذي ال خيتلف يف وظيفته كثريا عن جملس
صيانة الدستور اإليراين.
وقد أشار الشيخ جوادي آميل إىل هذا املعنى يف ردوده عىل ربط والية الفقيه باالستبداد؛
فقال( :يف األنظمة الدينية ،تكون حرية الناس يف تعيني مصريهم بيدهم واختيارهم ضمن إطار
الدين ،أي أن الناس يرسمون مصريهم عىل أساس الدين أو املذهب الذي اختاروه .وكمثال
عىل ذلك ما جاء يف األصل الثاين من دستور مجهورية الصني الشعبية أن [احلزب الشيوعي
الصيني هو نواة القيادة لكل الشعب الصيني] ،أي أن النظام احلاكم جيب أن يعمل وفق
املوازين االشرتاكية ،وهذا التحديد قد حصل من جانب الناس بانتخاهبم املسبق للنظام
االشرتاكي ،ويف النظام اجلمهوري اإلسالمي أيض ًا ،قبل الشعب من خالل اختياره املسبق
للجمهورية اإلسالمية ،حتت عنوان مظهر احلاكمية اإلهلية ومصداق احلكومة اإلسالمية)()1

وردا عىل سؤال يقول( :حيصل الفقيه اجلامع للرشائط عىل الوالية من دون أن يكون
لرأي الناس دخل ىف تعيينه ،إذ ًا ،فال اعتناء برأي الشعب يف انتخاب الويل الفقيه) ،أجاب
الشيخ جوادي آميل بقوله( :يتم إعامل رأي الشعب من طريقني :األول بصورة مبارشة حيث
ينتخب الشعب شخص ًا بصورة مبارشة مثل رئيس اجلمهورية وأعضاء جملس الشورى،
والطريق اآلخر بصورة غري مبارشة ،حيث يوكل الشعب أشخاص ًا يقومون باختيار شخص
هلذه املسؤولية ،والشك أن الوكالء هنا يعربون عن رأي الشعب الذي انتخبهم ،مثل اختيار
الوزراء باقرتاح من رئيس اجلمهورية الذي انتخبه الشعب ،حيث يقوم جملس النواب باملوافقة
عليهم ،كونه يمثل رأي الشعب)()2

وبني دور الشعب يف اختيار الويل الفقيه نفسه؛ فقال( :أما يف مورد قيادة املجتمع
(  )1املرجع السابق( ،ص.)14 :
(  )2املرجع السابق.
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اإلسالمي وطبق ًا للتدبري الذي طرح يف الدستور يوجد طريقان :األول :من خالل اإلقبال
احلاسم ألكثرية الشعب عىل فقيه عادل وجامع للرشائط ،حيث يصبح األخري قائد ًا للمجتمع
اإلسالمي ،كام حدث مع قائد الثورة العظيم ومؤسس اجلمهورية اإلسالمية يف إيران؛ فقد
شاركت األمة يف تعيني القائد بشكل مبارش ،والثاين :عرب اخلرباء الذين ينتخبهم الشعب ،حيث
خيتار هؤالء من بني احلائزين عىل الرشائط قائدا ،ففي هذه الصورة أيض ًا ،قام الشعب
باالنتخاب ،ولكن بطريقة غري مبارشة ،ويف كال احلالني يمكن اجلمع بني والية الفقيه وحاكمية
الشعب) )()1

ومن امليزات املهمة التي نجدها يف املؤسسات اإليرانية ذلك الفصل بني السلطات؛ فكل
مؤسسة متارس دورها بكل حرية ،ويف نفس الوقت تشعر أن هناك رقابة عليها حتى ال خترج
عن الدستور وقوانني البالد ،وبذلك تشعر بأهنا مع حريتها املتاحة هلا مسؤولة عن املبادئ
والقيم التي حتكم الدولة.
وقد أشار اخلميني إىل هذا املعنى يف خطاب مفصيل قال فيه( :عندما يؤدي كل فريق
عمله وال يتدخل يف عمل غريه ،ينتظم أمر الدولة فتصبح دولة يمكن أن تتقدم ،أما إذا أصبح
كل فريق يتدخل يف عمل اآلخر ،فال يستطيع أحد أن يؤدي مهمته ..هذا تكليف رشعي
للجميع ،للحرس ،للرشطة ،للجيش ،للدرك ،للمجلس ،لرئيس اجلمهورية ..اجلميع
مكلفون رشع ًا ،جيب أن يلتزم كل بوظيفته التي حددها القانون..لقد حدد القانون ٍ
لكل
وظيفته ،فإذا جتاوز أحد القانون وأراد التدخل يف جمال عمل غريه فقد خالف الرشع ..ليلتزم
رئيس اجلمهورية بام حدده له القانون ولينفذه بطريقة جيدة ..كذلك املجلس ،ال يتدخل
املجلس يف جمال عمل السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية ..إذا أراد أن يتدخل يف جمال عمل

(  )1املرجع السابق.
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اآلخر فلن تبنى دولة)()1

ومن امليزات املهمة التي نجدها يف املؤسسات اإليرانية أيضا عدم تدخل املؤسسات
العسكرية يف الشؤون السياسية ،وهلذا ال نجد أي انقالبات عسكرية يف إيران عىل عكس الكثري
من الدول حتى املتطورة منها.
وقد دعا اخلميني يف خطاب تارخيي له إىل عدم دخول اجليش يف الرصاعات السياسية،
ه
التدخل يف السياسة ،إن
فقال( :عىل قادة اجليش ومجيع القوات املسلحة حفظ هذه القوات من
ٍ
مساو لزوال حيثية اجليش ..األمور السياسية يف اجليش أشد فتك ًا من
تدخل اجليش يف السياسة
اهلريويني ..كيف يقيض اهلريويني عىل اإلنسان ،كذلك هي األمور السياسية تقيض عىل روحية
اجليش ورؤيته)()2

ويبني سبب ذلك ،فيقول( :اجلندي الذي يتدخل يف األمور السياسية يفقد جنديته،
ينصب تفكريه عىل أمور من قبيل من تقدم ومن تأخر ،ماذا سيجري هنا ..وماذا
اجلندي الذي
ّ
هناك ..الفريق الفالين كيف سيترصف ،والفريق الفالين كيف؟ ال يعود أه ً
ال السم اجلندية..
إنه شخص سيايس اغتصب قبعة اجلندية)()3

وهكذا خياطب قيادات احلرس الثوري بقوله( :املهم أن ال توجد يف احلرس حالة تلحق
الرضر بروحية أفراد احلرس  ..جيب أن حتولوا دون دخول اجلهات السياسية إىل احلرس ،فإن
دخول اجلهات السياسية إىل احلرس يعني زوال اجلهات العسكرية  ..أوصوا احلرس دائ ًام أن
ام حمارب ًا يف خدمة الناس)()4
يعترب كل منهم نفسه دائ ً

ويقول يف خطاب آخر خماطبا هلم( :ال جيوز ألفراد احلرس الدخول يف التحزبات،
(  )1صحيفة اإلمام ،ج 12ص.. 261
(  )2املرجع السابق ،ج 15ص 1ـ .. 9
(  )3املرجع السابق.
(  )4املرجع السابق ،ج 18ص. 62
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فيصبح هذا مؤيد ًا هلذا ،وذاك مؤيد ًا لذاك ..ما عالقتكم أنتم بام جيري يف املجلس ،وقد بلغني
أن احلديث كان يدور يف احلرس حول االنتخابات ..االنتخابات تبحث يف حملها ..ما عالقة
احلرس حتى يوجد االختالف بينهم ..هذا ليس جائز ًا للحرس ،ليس جائز ًا للجيش .إن هذا
يمنع احلرس عن القيام بواجبه الذي هو يف عهدته) ()1

ويقول خماطبا مسؤويل وزارة األمن( :األمر اآلخر الذي حيظى باألمهية هو أن مجيع
األشخاص يف هذه الوزارة جيب أن ال يكون هلم انتامء إىل أي حزب وجمموعة ..االرتباط
باملجاميع يستتبع االرتباط الفكري والعلمي ،وهذا يتناىف مع عملكم جيب أن تكونوا مجيع ًا
حياديني ،حياديني ،أن تزاولوا عملكم بمعزل عن العداوة والصداقة واملعرفة وعدم املعرفة ..
حيب أن يكون أفراد األمن مستقلني نزهيني ومتقني) ()2

(  )1املرجع السابق ،ج 19ص..26
(  )2املرجع السابق ،ج 19ص..177
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الفصل الثالث
والية الفقيه ..واحلرية املنضبطة
تعترب احلرية القيمة الكربى التي ناضلت من أجلها كل الشعوب لتخرج من قيود
الطواغيت واملستبدين ،وتسرتد ممتلكاهتا من مغتصبيها ،ومتارس حياهتا بعيدا عن كل
الضغوط ،وهلذا كانت شعارا أساسيا يف كل الثورات ابتداء من الثورة الفرنسية إىل اآلن.
بل لو درسنا التاريخ جيدا لوجدنا أن كل الدعوات اإلصالحية يف التاريخ ترتبط
بالدعوة للتحرر واالنعتاق من نري الظلمة واملستبدين ،لتنعم الشعوب ،جمتمعات وأفرادا،
بحقوقها بعيدا عن كل القيود.
وهكذا كانت احلرية شعارا يف الثورة اإليرانية ،مل حيمله الشيوعيون أو االشرتاكيون ،أو
الل يرباليون فقط ،بل محله معهم وقبلهم اإلسالميون ،وخصوصا الذين حتولوا بعد ذلك إىل
قادة للثورة اإلسالمية.
وهلذا نجد يف اخلطابات الكثرية التي ألقاها اخلميني أو غريه من قادة الثورة حديثا كثريا
عن احلرية واالنعتاق من نري الشاه وظلمه واغتصابه حلقوق الشعب ،وتالعبه بثروته.
ومن األمثلة عىل ذلك اخلطاب التارخيي الذي يسمى [خطاب اإلنتصار] ،والذي ألقاه
اخلميني بتاريخ  1979/4 /1م ،بمناسبة إعالن نظام اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ،ومما جاء
فيه مما يتعلق باحلرية ،وكوهنا من املطالب التي حتقق بسبب الثورة اإلسالمية( :عىل أي حال
فإننا فزنا واحلمد ّلِل يف هذا االستفتاء ،وقد ظهر بطالن ما كتب يف الصحف األجنبية ،وقد أدىل
شعبنا برأيه مائة يف املائة تقريب ًا لصالح اجلمهورية اإلسالمية ،وعىل الشعب أن يطبق هذه
اجلمهورية اإلسالمية بعد اليوم ..جيب أن تتغري مجيع األمور يف إيران يف ظل اجلمهورية
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إلسالمية ،فاجلامعات جيب أن تتغري ،وتتبدل اجلامعات العميلة إىل جامعات مستقلة ..وثقافتنا
جيب أن تتبدل ،وحتل الثقافة املستقلة حمل الثقافة االستعامرية ..وزارة العدل جيب أن تتغري؛
فالقضاء الغريب ال بد أن يتحول إىل القضاء اإلسالمي ..اقتصادنا جيب أن يتغري ،فاالقتصاد
العميل جيب أن يتحول إىل اقتصاد مستقل ..ومجيع األشياء التي كانت يف حكومة الطاغوت،
وكانت قد طبقت استجابة ألوامر األجانب يف هذا البلد الضعيف ،هذه األشياء جيب أن تنقلب
رأس ًا عىل عقب بعد أن استقرت احلكومة اإلسالمية واجلمهورية اإلسالمية)()1

فهذا النص يبني مفهوم احلرية لدى قادة الثورة اإلسالمية ،وهو مفهوم ينطلق من اهلوية
اإليرانية ذات البعد اإلسالمي؛ فهو يدعو كل املراكز واملؤسسات التي كانت خاضعة للسيطرة
والفكر الغريب إىل تعديل وجهتها لتنسجم مع اإلسالم ،ومع مطامح الشعب والقيم التي يؤمن
هبا.
وهذا عىل عكس ما يريده املغرضون الذين يتصورون أن إبعاد الشعب عن هويته
وحتقيق متطلبات غرائزه هي احلرية ،مع كوهنا ـ كام يذكر قادة الثورة اإلسالمية ـ ليست سوى
مصايد إلفساد الشعوب وإهلائها عن املطالبة بحقوقها.
وهلذا ينتقد اخلميني تلك الرؤية الغربية للحرية ،ويعتربها من التدليس الذي حيتالون به
عىل الشعوب للسيطرة عليها ،يقول يف ذلك( :إن أحكام اجلمهورية اإلسالمية التقدمية تسبق
مجيع األحكام يف سائر العقائد والطبقات ..نحن نرى إن دعاة الديمقراطية يتكلمون عن
ديمقراطيتهم إال أن ممارستهم للديمقراطية ختتلف يف الرشق عام يف الغرب ،ففي الرشق يواجه
شعبهم ديكتاتورية كبرية ويف الغرب كذلك ،ونحن نرى أن بعض األشخاص يدعون الدفاع
عن حقوق اإلنسان ،ولكننا رأينا أن مجعيات حقوق اإلنسان مل تتكلم كلمة واحدة خالل هذه
(  )1انظر :نص اخلطاب كامال يف :خطاب االنتصار [خطابات وكلامت اخلميني التي ألقيت يف املناسبات السنوية لذكرى
انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران] ،ص 24
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اخلمسني سنة التي سيطرت فيها حكومة هبلوي الغاصبة ،ومن ثم حكومة ابنه حيث رسق
مجيع أموال الشعب ،ونرى خالل هذه السنوات اخلمسني كيف قىض شبابنا يف السجون وكم
من شباب قد تم نرش أرجلهم باملنشار وحرقوهم بواسطة املقالة وقد مكثوا يف السجن وحتت
التعذيب حتى األيام األخرية ملا قبل الثورة .لقد مىض جالوزة الشاه السابق عليهم ومل نر دعاة
حقوق اإلنسان طوال هذه املدة يتكلمون كلمة واحدة أو يستنكرون هذه احلوادث ،لقد رأينا
الرئيس األمريكي كيف يساند الشاه السابق الظامل الشقي ،ويؤيد هذا اجلالد الذي بعثر مجيع
ما نملك أدراج الرياح ومل نر دعاة حقوق البرش يستنكرون ذلك عىل الرئيس األمريكي ،ولكن
اآلن وقد سقط هؤالء اجلالدون يف مصيدة الشعب ويريد الشعب أن ينتقم منهم ،تعالت منهم
رصخات [وا إنسانيتاه!!] أنا ال أقول شيئ ًا سوى إن هؤالء عمالء للجالدين  ..هؤالء عمالء
للقوى الكربى ،وإهنم ال يعملون حلقوق البرش)()1

وهلذا ،فإنه يدعو الشعب اإليراين للمحافظة عىل حريته ،وأال يرتك املجال ألي مستبد
أن حيكمه ويتسلط عليه ،يقول يف اخلطاب السابق( :عىل الناس أن يصلحوا أنفسهم ،وعىل
الظاملني الذين كانوا قد ظلموا الضعفاء أال يظلموا بعد اليوم ،الطبقات املختلفة جيب أن ال
تظلم الطبقات التي دوهنا ،جيب أن تعطى حقوق الفقراء واملساكني .كل هذه األعامل جيب أن
تطبق يف اجلمهورية اإلسالمية ،وعىل الشعب ـ يف ظل اجلمهورية اإلسالمية ـ أن يساند احلكومة
التي هي يف خدمة الشعب .وإذا رأى الشعب خالف ًا من احلكومة فعليه أن يوقفها عند حدها،
وإذا رأى الشعب حكومة جائرة تريد أن تظلمه ،فيجب عليه أن يقدم الشكوى ضدها ،وعىل
املحاكم أن تقيم العدالة وإن مل تفعل فعىل الشعب أن يقيم العدل وحيطم أفواههم ،ليس يف
اجلمهورية اإلسالمية ظلم وال إجحاف .الطبقة الغنية ال تستطيع أن تظلم الطبقة الفقرية وال
أن تستثمرها ،وال تستطيع أن تأمر العامل بأداء أعامل كثرية مقابل أجر زهيد .جيب أن نضع
(  )1املرجع السابق ،ص.21
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احللول اإلسالمية لكل القضايا وجيب أن تطبق هذه احللول حتى يشعر املستضعفون بالراحة
والقوة ،فاملستكرب ال بد له أن يتواضع ويشعر مع الضعفاء ،وال بد للمستضعف أن يصبح قوي ًا
وعىل اجلميع أن يعيشوا األخوة يف هذا البلد) ()1

ويصف يف نفس اخلطاب كل الشعارات التي حياول الغرب أن يظهر هبا ،وبسببها هياجم
إيران ،بكوهنا شعارات جوفاء كاذبة ،ويعترب أن احلرية والديمقراطية وغريها من قيم
اجلمهورية مل تتحقق فيها ،وإنام حتققت يف إيران ،يقول يف ذلك( :نحن ال نخشى أن يتكلموا يف
الغرب ضدنا ،وأن يعرتض علينا الذين يدعون إهنم يرعون حقوق اإلنسان ،جيب أن نعاملهم
عىل أساس ميزان العدل وسوف نفهمهم ما معنى الديمقراطية ،فالديمقراطية الغربية فاسدة،
والديمقراطية الرشقية فاسدة أيض ًا ،والديمقراطية الصحيحة هي الديمقراطية اإلسالمية ،وإذا
ٍ
بعدئذ أن ديمقراطيتنا هي الديمقراطية ،ال الديمقراطية
وفقنا فسوف نثبت للرشق والغرب
التي عندهم والتي تدافع عن الرأسامليني الكبار ،وال التي عند أولئك املدافعني عن القوى
الكربى وقد جعلوا الناس كلهم يف ٍ
كبت شديد ..ال يوجد اضطهاد يف اإلسالم ،واحلرية يف
اإلسالم جلميع الطبقات للمرأة والرجل ،لألبيض واألسود وللجميع ..إن حكومة العدل
تقاوم اخلالف وجتازي املخالفني ،وسوف لن يكن بعد اليوم بوليس رسي أو التعذيب الذي
كان يقوم به البوليس الرسي (السافاك) ،ال تستطيع الرشطة أن تفرض علينا وعىل الشعب
قوالً بعد اليوم .احلكومة ال تستطيع اإلجحاف يف حق الشعب .الدولة يف ظل احلكومة
اإلسالمية خادمة للشعب وجيب عليها أن تكون يف خدمة الشعب وإذا رأى الشعب ظل ًام حتى
من رئيس الوزراء فعليه أن يشكوه إىل املحاكم وعىل املحاكم أن تطلبه وأن ترى نتيجة عمله إذا
ثبتت عليه جريمة .ال يوجد اليوم فرق بني رئيس الوزراء وغريه) ()2

(  )1املرجع السابق ،ص.24
(  )2املرجع السابق ،ص.27
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هذا نموذج عن مدى اهتامم قادة الثورة اإلسالمية بالدعوة للحرية ،واعتبار انتصار
الثورة اإلسالمية مكسبا عظيام حتقق من خالله هذا احلق الطبيعي ،ويتجىل من خالله التفريق
بني معنيني للحرية:
 1ـ املعنى اإلجيايب :وهو يتفق يف كثري من مناحيه مع املفهوم الغريب الذي انطلقت منه
الثورات ضد األنظمة العبودية واإلقطاعية يف العصور الوسطى ،والذي (ترسخ بعد انتصار
الثورات التي ألغت اإلقطاع وأقامت األنظمة اجلمهورية ،واستمر حتى صار حيمل داللة
تعادل صيغة تقرير املصري الفردي واجلامعي)()1

 2ـ املعنى السلبي :وهو املعنى الذي أشار إليه كاظم احلائري ـ وهو من املراجع املنظرين
واملؤيدين لوالية الفقيه ـ عند تفريقه بني املفهومني الغريب واإلسالمي للحرية؛ فقال( :هذه
الكلمة [احلرية] بمفهومها الغريب تستبطن انحرافات كثرية عن اخلط االسالمي الصحيح؛
فاحلرية االقتصادية تشري إىل النظام الرأساميل االقتصادي ،بينام االسالم له نظام اقتصادي
مستقل عن كل من النظامني الرأساميل واالشرتاكي ..واحلرية الفردية ترمز إىل السامح للفرد
بأي ترصف حيلو له ما مل يزاحم حرية اآلخرين ،أما عند االسالم فال حرية اال يف اطار احلدود
التي تفرضها السامء عىل ترصفات االنسان ..واحلرية الفكرية ال جمال هلا يف العقائد عند
االسالم اال بمعنى أن العقيدة يستحيل حصوهلا باالكراه ،ولكن جيب عىل اإلنسان التفتيش
عن األصول العقائدية الصحيحة وال ترتك له احلرية يف االهتامم بذلك وعدمه ،ولو أدى فكره
إىل عقيدة ختالف االسالم ال ترتك له احلرية يف اإلضالل وحيرم عن احلقوق اخلاصة
باملسلمني)()2

بناء عىل هذا ،سنحاول هنا أن نذكر كال املعنيني يف الرؤية السياسية اإليرانية من خالل
(  )1انظر :الديمقراطية ونقادها ،روبرت دال ،ترمجة نمري عباس مظفر ،ص ..517
(  )2اساس احلكومة اإلسالمية كاظم احلائري (ص.)92 :
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ترصحيات قادة الثورة اإلسالمية ،أو املنظرين لسياستها.
أوال ـ املفهوم اإلجيايب للحرية:
يرتدد كثريا مصطلح احلرية بمعناها اإلجيايب يف كتابات وخطابات قادة الثورة
اإلسالمية؛ فهم يعتربون أن ثورهتم مل تكن هتدف سوى لتحقيق احلرية احلقيقية ،والتخلص
من االستبداد والظلم وكل أشكال اهليمنة التي كانت هتدف ال إىل رسقة ثروة اإليرانيني فقط،
وإنام سلب شخصيتهم ومقوماهتا أيضا.
وسنذكر هنا باختصار نصوصا وترصحيات من هؤالء القادة ،تدل عىل مدى اتساع جمال
احلرية املتاحة يف ظل والية الفقيه ،مقارنة بام كان متاحا يف عهد الشاه ،أو يف الكثري من األنظمة
التي تزعم لنفسها أهنا أنظمة ديمقراطية ،ونتبعها بام عليه الواقع اإليراين.
 1ـ احلرية الفكرية:
وأول ما تعنيه ـ حسبام يرصح به القادة واملفكرون اإليرانيون ـ التخلص من تلك التبعية
التي كانت يف عهد الشاه ،والذي أراد أن يفرض أفكار املدارس الغربية عىل املجتمع اإليراين،
لتصبح العلامنية واملادية والالدينية هي األفكار السائدة ،والتي بموجبها يصبح الشعب خاضعا
لكل أنواع السخرة الغربية.
وهلذا يعترب اخلميني االستقالل الفكري أول استقالل ينبغي توفره لتتحقق احلرية
بمفهومها الصحيح ،يقول يف ذلكّ ( :أول رشط لتحقيق االستقالل هو االستقالل الفكري
والعقيل)( ،)1ويقول( :إذا متكّنا من إهناء التبع ّية الفكرية ،فإنّنا سنتمكن من إهناء سائر أنواع
التبع ّية)()2

وهو يعترب أن سبب تلك التبعية والعبودية لألفكار الغربية ناتج من عدم الثقة بالنفس
(  )1الكلامت القصار ،ص .150
(  )2املرجع السابق ،ص.147
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أن لنا نحن أيض ًا شخصيتناّ .
وهبوية األمة ودينها ،يقول يف ذلك( :ما مل ندرك ّ
أن املسلمني هلم
وأهنم جمموعة أيض ًا ،ويمكنهم أن يفعلوا شيئ ًا ما .وإذا مل تتحقق لدينا اإلرادة عىل
شخصيتهمّ ،
ٍ
فإن تلك اإلرادة لن تتحقق) ()1
أمر ما ،فإنّنا لن نتمكن من حتقيقه ،وإذا مل ننتبه من غفلتناّ ،
ويقول( :علينا أن نقنع أنفسنا بأنّنا برش أيضا ،وأنّنا موجودون يف هذه الدنيا أيض ًا ،وأن
كل األرض) ()2
الرشق مكان أيض ًا ،وأن الغرب هو ليس ّ

ويقول( :ما دامت أيدينا ممدودة نحو الرشق والغرب فنحن تابعون ،فإذا أردنا أن نكون
مستقلني غري تابعني ألحد ،وجب علينا ّأوالً :أن ندرك ّ
أن لنا شخصيتنا ،وأنّنا نستطيع أن نفعل
شيئا) ()3

أما الشيخ مرتىض مطهري ،فقد فصل احلديث عن احلرية الفكرية يف كتاب خاص
أجاب به عىل كل الشبهات املثارة حوهلا ،وقد ذكر فيه املدى الذي يعطيه اإلسالم للعقل حتى
يصل إىل احلقائق ،ولذلك كان من الرضورات الكربى إتاحة احلرية الكاملة له حتى يصل إىل
االجتامعي
احلقائق من غري أن يكره عليها ،وقد قال يف ذلك( :هناك مجلة قضايا ال تبلغ النضج
ّ
أي مانع أو
حرا فيها ،ومنها النضج
الفكري ،لكيال يعرتض تقدّ مه ّ
ّ
املطلوب ّإال برتك اإلنسان ّ
حاجز حيول دون تنمية قابل ّياته ا ّلتي ينشدها لتحقيق سعادته ،وبام ّ
أهم ما ينبغي
أن الفكر هو من ّ
تنميته لدى اإلنسان ،والتنمية بحاجة إىل احلر ّية كام تقدّ م ،فاإلنسان بحاجة إىل احلر ّية يف الفكر،
لذا تعترب حر ّية الفكر من حر ّيات اإلنسان االجتامع ّية ،وتدخل يف صميم شؤونه احليات ّية..
وعليه ّ
رضوري وواجب ،بل هو من مستلزمات احلياة البرش ّية حيث
والتفكري عمل
الفكر
فإن
ّ
َ
َ
ال تستقيم بدونه)()4
(  )1املرجع السابق ،ص.148
(  )2املرجع السابق ،ص.145
(  )3املرجع السابق ،ص.147
(  )4احلرية الفكرية ،الشيخ مرتىض مطهري (ص.)9 :
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وهو يذكر أن هذه احلرية متاحة حتى يف مسائل الدين ،ألنه ال يمكن ألي كان أن يقتنع
باحلقائق الدينية ما مل تكن لديه احلرية الكاملة يف التعامل معها ،يقول يف ذلك( :وكذلك الكالم
فإن اإلنسان ال يمكن أن ينضج يف القضايا الدين ّية ما مل ي َ
يف مسألة الدِّ ينّ ،
عط احلر ّية الفكر ّية،
أ ّما منع الناس من التفكري خشية الوقوع يف اخلطأ فيعدّ خطأ فاحش ،حيث يؤ ّدي إىل عدم
النضج يف قضاياهم الدين ّية والتقدّ م فيها)()1

وعن سؤال حول موقف اإلسالم من احلرية الفكرية ،أجاب بقولهّ ( :
إن اإلسالم مل
ِ
يكتف بمنح حر ّية التفكري ،بل جعله من الواجبات والعبادات) ()2
أي
واستدل لذلك بام ورد (من اآليات القرآن ّية ا ّلتي حت ّث عىل التفكّر ،بحيث ال نجد يف ّ
ديني هذا القدر من دعوة الناس إىل التفكري يف شتّى املجاالت) ،باإلضافة
ديني أو غري ّ
كتاب ّ
إىل أن (اإلسالم ال يقبل اإليامن بأصول العقائد تقليد ًا ،بل يطالب الناس بالتحقيق يف أصول
والنبوة واملعاد،
الدِّ ين ،فهو يرى للناس حر ّية فكر ّية تكون األساس لقبول اإليامن بوحدان ّية اّلِل
ّ
وسائر األصول االعتقاد ّية مسائل جيب التفكّر فيها والوصول إىل حقائقها من خالل اجلهد
العلمي) ()3

ّ

ويذكر من األدلة عىل احلرية الفكرية يف اإلسالم ذلك التساهل الذي ورد يف النصوص
يف التعامل مع الوساوس والشبهات ،وقد طرح هنا شبهة تثار يف هذا املجال ،وهي (إذا كان
حيق للشخص ا ّلذي خيطر يف
التفكري يؤ ّدي إىل حصول وسوسات وشبهات يف الذهن ،فهل ّ
ذهنه شبهة أن ينقلها إىل اآلخرين؟)( )4

وقد أجاب عليها بقوله( :ال يعترب اإلنسان مذنب ًا ،وال ّ
يعذب ما دامت الوساوس
(  )1املرجع السابق ،ص .10
(  )2املرجع السابق ،ص .11
(  )3املرجع السابق ،ص .12
(  )4املرجع السابق ،ص .13
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ِ
مسألة ما لو طرأ عىل الذهن بسبب هذا
تطرقت روايات كثرية إىل
والشكوك يف القلب ،وقد ّ
التفكري شبهات وشكوك ووسوسة ..وعىل اإلنسان إن كان يف حالة حتقيق وبحث ،أن يرجع
إذا ّ
شك إىل نب ّيه وإىل تعاليم اإلسالم ،حيث يعترب هذا األمر رضور ّي ًا للوصول إىل احلقائق،
ألي شخص حصلت لديه شبهة أن ينقلها إىل اآلخرين هبدف
وعليه ال بدّ أن نس ّلم بأنه ّ
حيق ّ
حل شبهته) ()1
حق طبيعي له ،وجيب ّ
ح ّلها ،وهذا ّ

ّ

وهو يعتب عىل الذين يشكون ألجل الشك ،أو يقومون بالتشكيك من غري أن يبذلوا
أي جهد يف البحث عام يزيل شكوكهم ،ويعترب هؤالء من الذين يامرسون هذا النوع من احلرية
بطريقة خاطئة ،خاصة لو ضموا إىل شكهم تشكيك عوام الناس ممن ليس هلم قدرة عىل البحث
ّ
الشك وبقي يف مكانه فهذا هو اهلالك
والنظر ،يقول يف ذلك( :نعم ،لو بقي اإلنسان يف حالة
ّ
وشك الكساىل ،وكذلك األمر ملن أصبح عنده التشكيك هدف ًا حياول بواسطته التشويه
والتشنيع عىل تعاليم ومفاهيم اإلسالم ،كام نرى ذلك يف ّ
كل عرص من العصور ،حيث تظهر
طائفة من الشكّاكني ا ّلذين ينرشون الشبهات بني عامة الناس) ()2

ّ

ومع عتبه الشديد عىل هؤالء إال أنه يعترب أن هلم دورا يف توضيح احلقائق وجالئها،
يقول يف ذلك( :هناك وجه آخر لظهور الشكّاكني ا ّلذين يلقون حمارضات ويكتبون مقاالت
فإهنم يؤ ّدون إىل جالء وجه اإلسالم أكثر ،حيث يتصدّ ى العلامء هلم بام يؤول
ضدّ اإلسالمّ ،
لصالح اإلسالم  ..وهذا ما حصل فع ً
ال حينام كتبت بعض الكتب واملقاالت ضدّ اإلسالم ،ما
أ ّدى إىل قيام العلامء برشح مسائل كانت غامضة لفرتة من الزمن) ()3

وقد رد مطهري عىل من يريدون أن يستعملوا احلرية الفكرية وسيلة لبث الشبهات

(  )1املرجع السابق ،ص .14
(  )2املرجع السابق ،ص .15
(  )3املرجع السابق ،ص .15
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والشكوك ،أو الدعوة إىل الوثنيات واخلرافات ،ويعتربون الوقوف يف وجه هذا الغزو قمعا
فكريا ،بأن ذلك نوع من املغالطة ،يقول يف ذلك( :قد يقال ،وبنا ًء عىل قاعدة ّ
أن فكر اإلنسان
حر وعقله كذلكّ ،
فالوثني مث ً
حر يف عقيدته ،وهذه
حرة ،ولذا
ال ّ
ّ
أن عقيدته ال بدّ أن تكون ّ
ّ
مغالطة موجودة يف العامل حال ّي ًا ،وهي بدعواها منح احلر ّية للفكر فإهنا يف الواقع تق ّيد الفكر)()1

ّ

وقد رد عىل هذه املغالطة بأن هناك مسلكني يف ميزان احرتام اعتقاد اإلنسان(:)2
حر ًا وخمتار ًا ،فنحرتم ّ
كل ما يعتقد به ولو كنّا نرفض ما اختاره،
أوهلام :أن نعترب اإلنسان ّ
أو كنّا نعلم بأنّه ك َِذ ٌب وخرافة ،بل حتّى لو ترتّب عليه مستلزمات باطلة وفاسدة.
الرقي والتكامل والسعادة.
ثانيهام :أن يكون احرتامنا له بتوجيهه نحو
ّ
الوثني عبادة الوثن ،هو
وهو يرى أن (ترك اإلنسان خيتار العقائد الفاسدة ،كأن خيتار
ّ
اإلنساين يف
تقييد لفكر الناس ،واحرتام هذا القيد هو عدم احرتام لقابل ّيته اإلنسان ّية والعتباره
ّ
جمال التفكري ،يف املقابل ّ
فإن املسلك الثاين هو ا ّلذي ينهض باإلنسان ويوصله إىل رق ّيه املنشود،
والنتيجة أنّه ال بدّ من ّ
اإلنساين
حر ًا ،وعليه فمن اخلطأ عىل الصعيد
فك هذا القيد ليكون فكره ّ
ّ
عقائدي لشعب يريد تقييد اإلنسان) ()3
احرتام املرتكز ال
ّ

فالنبي إبراهيم عليه السالم
وهو يستدل هلذا بام ورد يف سرية األنبياء عليهم السالم( ،
ّ
مث ً
ال قام بتحطيم أوثان قومه ا ّلتي كانوا يعتقدون هبا ويعبدوهنا وترك الوثن الكبري ،فشكّل هذا
األمر صدمة هلم جعلتهم يرجعون إىل أنفسهم وفطرهتم ويتأ ّملون يف عقيدهتم ،حيث ّ
إن هذه
األصنام غري قادرة عىل الدفاع عن أنفسها ،وكبريهم عاجز عن هذا التحطيمَ ﴿ ،ف َر َجعوا إِ َىل
ون﴾  ،ولذا ّ
َأنحف ِس ِه حم َف َقالوا إِناك حم َأنحتم ال اظاملِ َ
إنساين
فإن ما مقام به إبراهيم عليه السالم هو عمل
ّ

(  )1املرجع السابق ،ص .22
(  )2املرجع السابق ،ص .22
(  )3املرجع السابق ،ص .22
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ألنّه حرر فكرهم من قيد العقيدة الفاسدة) ()1

ّ

السامري)
ومثله موسى عليه السالم( ،فقد كان عمله إنسان ّي ًا يف حرقه لعجل
ّ
للنبي اخلاتم  ،حيث نجد أنّه قد قام بمحاربة العقيدة
وهكذا حصل يف (البعثة املباركة ّ
الرقي والتكاملّ ،
وفك قيودهم
حيرر فكرهم ،وتقدّ م بذلك هبم نحو
ّ
الوثن ّية سنني طويلة كي ّ
ِ
َت َع َل حي ِه حم ﴾ [األعراف]157 :
رصه حم َو حاألَغ َحال َل ا التِي كَان ح
العقائد ّية ووضع ﴿ َعنحه حم إ ح َ
وبناء عىل هذا قنن الدستور اإليراين لألديان املسموح هلا بمامرسة شعائرها ،حتى ال يدع
الفرصة للعابثني من أمثال عبدة الشيطان وغريهم من التسلل إىل املجتمع بحجة حرية العقيدة
والتفكري.
ومن تلك الديانات التي ال يسمح هلا يف إيران بمامرسة شعائرها وطقوسها [الديانة
البهائية] ،وقد كان ذلك سببا إلنكار املغرضني ،مع أهنم ال يعلمون أن هذه الديانة ليس
مسموحا هلا بمامرسة شعائرها يف أكثر الدول العربية( ،)2ما عدا اإلمارات والبحرين بسبب
عالقتهام الوثيقة مع أمريكا وإرسائيل.
والسبب الذي جعل إيران تتخذ منها ذلك املوقف السلبي عالقتها مع الشاه ،وتأييدها
له ،باإلضافة إىل موقفها املؤيد للكيان الصهيوين ،وكوهنا فوق ذلك فرقة من الفرق املنحرفة
عن اإلسالم ،بل كوهنا نتيجة لصناعة املخابرات األجنية ،يقول اخلميني ـ قبل انتصار الثورة
اإلسالمية ـ مبينا خطرها( :ولكن َم حن هم املستشارون اليوم؟ إرسائيل! املستشارون
االرسائيليون! اليهود! لقد أرسل ألفان من البهائيني كام اعرتفوا هم أنفسهم بذلك يف صحيفة
(دنيا)؛ فال يأِت غد ًا أ حد النكرات (الشاه) ويقول بأن ذلك جمرد اشاعة ،إذ ورد يف صحيفة
(  )1املرجع السابق ،ص .24
(  )2من األمثلة عىل ذلك أن احلكومة املرصية ال تعرتف برشعية الديانة البهائية ،وقد جردت الديانة من االعرتاف يف العام
 1960و منذ ذل ك الوقت أغلقت مجيع املؤسسات البهائية ،و منعت مجيع أنشطتهم االجتامعية .و قد قضت حمكمة ابتدائية بأن
الدستور املرصي ال يضمن حرية االعتقاد للبهائيني.
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(دنيا) :أهنم ألفا ارسائييل ،أعني البهائيني ،طبع ًا هم مل يذكروا اسم (البهائية) ،بل قالوا( :عدد
من اتباع بعض املذاهب (أسموها مذهب ًا) أرسل ألفي نسمة ـ ويقال :إهنم مخسة آالف ـ من
البهائيني باحرتام تام بعد أن منح كل واحد منهم مخس مئة دوالر من اموال الشعب املسلم،
وأعطي كل واحد حس ًام يف قيمة تذكرة االسفر بمقدار الف ومئتي تومان  ..مل َ كل ذلك؟ ليذهبوا
اىل لندن للمشاركة يف اجتامع معاد لالسالم يعقد هناك!)()1

ويقول عنهم مبينا دورهم يف حكومة الشاه ،وعالقتهم به( :لينتبه اإلخوة إىل أن اخلطر
املحدق باإلسالم اليوم ال يقل عن خطر بني أمية ،إن اجلهاز احلاكم العميل الرسائيل قد فوض
مجيع السلطات هلذه الفرقة الضالة املضلة يف اجليش ،الثقافة ،اإلعالم وسائر الوزارات
احلساسة .عليكم أن تنبهوا األمة خلطر إرسائيل وعمالئها إىل جانب املصائب التي طالت
اإلسالم ومراكز الفقه والرشيعة ومحاهتا ..أعربوا عن مقتكم إلرسال العنارص اخلائنة التي تعقد
االجتامعات املناوئة لإلسالم واألمة يف لندن ،واعلموا أن الصمت يف هذه األيام ال يعني سوى
تأييد اجلهاز احلاكم وإعانة أعداء اإلسالم ،اتقوا اّلِل واخشوا نقمته ،إنكم مسؤولون عام حيدث
للعلامء (إذا ظهرت البدع فللعامل أن يظهر علمه وإال فعليه لعنة اّلِل)()2

 2ـ حرية الرأي:
وهي ـ يف نظر قادة الثورة اإلسالمية واملنظرين لوالية الفقيه ـ حرية متاحة وإجيابية ،ألهنا
تسهم يف حتريك األفكار يف املجتمع ،وتصحح ما يقع فيه من أخطاء ،باإلضافة إىل رعاية التنوع
املوجود يف أفراده.
وإيران ـ يف ظل والية الفقيه ـ من أكثر الدول اإلسالمية اهتامما بالتنوع يف خمتلف جماالته؛
فهي حتتضن الكثري من املدارس الفكرية والفقهية والعقدية والفلسفية ،بل هلا جامعات خاصة
(  )1صحيفة اإلمام ،ج  ،1ص.210 :
(  )2اإلمام اخلامنئي ..السرية واملسرية (ص.)249 :
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بذلك ،وال متر بمكتبة من مكتباهتا إال وجتد فيه كل جديد من الكتب ،ومن كل املدارس
اإلسالمية وغري اإلسالمية ،كام ذكرنا ذلك يف اجلزء السابق من هذه السلسلة.
وهكذا نرى يف صحفها وجمالهتا تنوعا كبريا يف الطرح ،ونرى فيها انتقادات رصحية
وقوية للواقع واملسؤولني ،من غري أن يقمع أصحاب اآلراء ،وال أن تصادر الصحف
واملجالت التي يبثون فيها آراءهم.
وقد رصح كل قادة الثورة اإلسالمية بوجوب إتاحة هذا النوع من احلرية ،حتى تتالقح
األفكار ،وتصحح األخطاء ،ويراعى التنوع.
ومن األمثلة عىل ذلك قول اخلميني( :إن هذه احلرية التي يتمتع هبا أبناء شعبنا من النساء
والرجال والكتّاب والعنارص االخرى ،هي من النوع الذي يصب يف منفعة أبناء الشعب .فأنتم
أحرار يف التعبري عن أفكاركم وآرائكم ،ويف انتقاد احلكومة ..انتقدوا كل َم حن خطا خطوة
منحرفة ..اذهبوا ودافعوا عن شعبكم ..إنكم أحرار يف فعل كل ما من شأنه خدمة اإلنسان..
كل هذا مسموح فيه ..إن الذي حاربه اإلسالم ولن يسمح به ،هو القامر الذي يقود أبناء
الشعب إىل التيه والضياع ،واخلمر الذي يض ّيع الشعب ،وأنواع البغاء والفحشاء الذي راج يف
عهد ذلك املجرم (حممد رضا هبلوي) ،وعملوا عىل توفري مستلزماته .هذه األمور هي التي
حرمها االسالم وحارهبا)()1

ّ

بل إن اخلميني يفتح جمال احلرية حتى ألصحاب الفلسفات املادية أنفسهم؛ فهو يقول:
(إن املاركسيني احرار يف بيان عقائدهم يف املجتمع الذي نفكر بإقامته ،ألننا واثقون أن االسالم
يلبي حاجات الناس ،وإن إيامننا واعتقادنا قادران عىل مواجهة عقيدهتم ،وقد طرحت الفلسفة
االسالمية منذ البداية موضوع أولئك الذين ينكرون وجود اخلالق ،إننا مل نسلب حريتهم أبدا،
(  )1من حديث يف مجع من املعلامت والطالبات يف مشهد ،بتاريخ  ،1979/9/30نقال عن :احلرية يف فكر اإلمام اخلميني
(ص)34 :
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ومل ننل منها؛ فالكل حر يف بيان عقيدته ،لكنه ليس حرا يف التآمر)()1

وهبذه العبارة يلخص اخلميني املوقف من حرية الرأي [فالكل حر يف بيان عقيدته ،لكنه
ليس حرا يف التآمر]
فالقوانني اإليرانية تسمح بحرية الرأي ،ولكنها ال تسمح أبدا للمتآمرين الذين هلم
صالت بجهات أجنبية تريد أن تقوض أمن البالد ،يقول اخلميني حمذرا( :إننا ومنذ اليوم األول
الذي حتققت فيه ثورتنا كانت مجيع احلريات موجودة يف ايران؛ فنحن سمحنا جلميع الفئات،
ومل نمنع أحدا ،لكن املؤامرات بدأت عندما وجدوا انفسهم أحرار ًا ،إذ بدأت األقالم بالتآمر
حلرف مسرية الشعب ،وهؤالء كانوا نفس األشخاص املرتزقة عند امللك السابق أو مرتزقة
أمريكا وأمثاهلا ،وأرادوا من خالل ذلك حرف هنضتنا ،ومتكنا بعد مخسة أشهر من إعطاء
الفرصة للجميع من العثور عىل املتآمرين ،طلبنا من تلك االقالم املتآمرة ،والتي كانت تريد
عودة األجنبي للتسلط علينا مرة أخرى أن تكف عن عملها ،وقدمناها للمحاكم لنرى من هم
هؤالء ،ووجدنا بعد التحقيق أن أكثرهم كانوا مرتزقة إلرسائيل ،وكانوا أبواقا ألمريكا لكن
بصورة أخرى ،وإن من حق الشعب أن يمنع الذين يريدون التآمر عليه وحرفه وإعادة األمور
السابقة ،وإال فإن شعبنا يؤيد احلرية ،ويؤيد كل أنواع احلرية إال أنه ال يؤيد التآمر وال يؤيد
الفساد)()2

وكمثال عىل ذلك أنه سئل يف مقابلة صحفية عن إغالق النظام لبعض صحف
املعارضة ،وهي صحيفة (آيندكان)؛ فأجاب بقوله( :إن صحيفة (آيندكان) كانت عىل ارتباط
مع أعدائنا ،كانت تتآمر ضدنا وعىل عالقة بالصهاينة .تأخذ التوجيهات منهم وتكتب ضد
مصالح البلد .وال يمكن التساهل مع الصحف التي تتآمر ضدنا ،وقد قمنا بإغالقها كي تكون
(  )1منهجية الثورة االسالمية ،مقتطفات من أفكار وآراء اإلمام اخلميني ،ص ..370
(  )2املرجع السابق ،ص ..370
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عربة لغريها .وقد اكتشف القضاء اخليانات التي تقوم هبا هذه الصحف ،وكيف أهنا كانت
تستلهم توجهاهتم من الشاه ومن األجهزة الصهيونية .وقد تم ايقاف نشاطها مؤقت ًا ليتم
التحقيق يف ذلك .هذا ليس خالف ًا للحرية .وإنام هو تصدي للتآمر ومثل هذا حيصل يف خمتلف
انحاء العامل)()1

وهكذا يقيد اخلميني احلرية دائام بكوهنا ال تتسبب يف رضر اآلخرين ،كام عرب عن ذلك
بقوله( :مجيع أبناء الشعب أ حرار يف األفعال السليمة ،يف الذهاب إىل اجلامعة ،ويف أي عمل
سليم متارسونه ..ولكن إذا ما أراد أحد أن يرتكب عم ً
ال خمالفا للعفة ،أو يلحق رضر ًا بمصالح
الشعب ،أو ييس ء إىل السيادة الوطنية ،فإننا سنقف يف وجهه ،وإن موقفنا هذا يدل عىل
الرقي)()2

وهكذا نرى اخلامنئ يرصح كل حني برضورة توفري حرية الرأي ،وخاصة للصحافة،
حتى تؤدي أغراضها ،وتساهم يف خدمة املجتمع ،يقول يف ذلك( :إن مهمة الصحافة غاية
تتطلب وسيلة لبلوغها ،وتلك الوسيلة هي احلر ّية ،فحر ّية الصحافة جيب أن تكون وسيلة ألداء
مهمة الصحافة ال أن تصبح مهمة الصحافة ضح ّية حلر ّية مطلقة متح ّللة)()3

ّ

ّ

ويقول( :نحن أول من رفع شعار هذه احلر ّيات (حر ّية الصحافة واالصدارات،)...
وال زلنا واحلمد ّلِلا عىل موقفنا منها حتى يومنا هذا ،غري أنّنا نعارض حر ّية املعايص واحلر ّيات
اهلدّ امة)()4

وهكذا يتحفظ ـ مثل اخلميني ـ عىل تلك احلرية التي تريد أن تنرش الفساد يف املجتمع،
مقص الرقابة ،بل
فاحلرية تنتهي عند إرضارها باآلخرين ،يقول يف ذلك( :ليست القض ّية قض ّية ّ
(  )1صحيفة اإلمام.74/10 :
(  )2من لقاء مع صحيفة اطالعات ،بتاريخ  ،1979 /1/23نقال عن احلرية يف فكر اإلمام اخلميني (ص.)20 :
(  )3الكلامت القصار ،ص.216
(  )4املرجع السابق ،ص.216
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علينا أن ال ّ
نغذي عقل وفؤاد الشاب بام جيرفه نحو اخلطيئة والفساد ،فهذا خيتلف عن منح
احلر ّية للعقل من أجل االختيار يف قض ّية ما)()1

وينبه إىل مسألة مهمة جدا يقوم هبا املغرضون ،وهي أهنم يسمحون ألنفسهم بنقد كل
يشء ،يف نفس الوقت الذي يعتربون فيه الردود املوجهة عىل انتقاداهتم مصادرة للرأي ،يقول:
(يأمل العدو يف أن تكتب األقالم املوالية لالستكبار ّ
كل ما حيلو هلا وال ّيرد عليها أصحاب
اإلسالمي ولو ر ّدوا عليهم سيقولون ّ
ّ
إن احلر ّية
واخلط
اإلسالمي
األقالم املوالون للنظام
ّ
ّ
معدومة)()2

وهكذا حيدد اخلامنئي املوقف من كل اآلراء التي تدعو إىل انحراف املجتمع عن دينه
وأخالقه ،ويعترب معارضة ذلك شيئا طبيعيا ،يقول يف ذلك( :من الطبيعي أنّنا نعارض بعض
احلر ّيات ،وهل يشكّك أحد يف أننا نرفض حر ّية اجلنس ونعارض حر ّية اقرتاف الذنوب؟!)،
ويقول( :ال ختشوا الضجيج وال الدعايات التي تتهمكم بمناهضة احلر ّية) ،ويقول( :لو منحتم
أوسع احلر ّيات وحافظتم عىل مبادئكم ،سيتهمونكم أيض ًا بمناهضة احلر ّية) ،ويقولّ ( :
إن
اجلو تثري فيه الصحافة عدم االرتياح عند مسؤولينا الكبار الذين يمتلكون
وجود مثل هذا ّ
السيف والقلم مع ًا ،هو دليل واضح عىل احلر ّية التي تتمتّع هبا الصحافة يف بالدنا) ،ويقول( :
ينبغي عدم التشبيه بني احلرية يف نظام اجلمهور ّية اإلسالم ّية وحر ّية الغرب بام تعنيه من اطالق
عنان السلطو ّيني واألثرياء ومن حت ّلل يف سلوك ّيات البرش وأفعاهلم) ،ويقول( :احلر ّية اإلسالم ّية
اإلسالمي)،
تنطوي عىل حر ّية اجتامع ّية ومعنو ّية وفرد ّية هلا قيودها وإدراكها وهدهيا ومفهومها
ّ
ويقول( :ال تسمحوا حلفنة من املتشدّ قني باسم احلر ّية بإشاعة املنكرات والفحشاء والتح ّلل يف
املجتمع) ،ويقول( :ال يستطيع أحد انكار منارصِت حلر ّية الفكر وحر ّية القلم وحر ّية البيان
(  )1املرجع السابق ،ص.216
(  )2املرجع السابق ،ص.216
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ونرش خمتلف أنواع املعارف يف هذا البلد) ()1

وبناء عىل هذا نرى رقابة شديدة يف إيران عىل ما يبث يف اإلنرتنت وخصوصا عىل
شبكات التواصل االجتامعي باعتبارها أصبحت وسيلة للحرب الناعمة ،باإلضافة إىل كوهنا
وسيلة لنرش األفكار املضللة ،واالنحرافات األخالقية.
وقد حاول املختصون اإليرانيون أن يوفروا البدائل لذلك ،حتى يتمكن الشعب من
االستفادة من هذه الوسائل ،ويتجنب يف نفس الوقت مضارها ،ومن األمثلة عىل جهودهم يف
هذا املجال إنشاؤهم ملواقع للتواصل االجتامعي بديلة عن تلك املواقع املعروفة.
ومن أمثلتها ما ذكرته وسائل اإلعالم حتت عنوان [إيران تنشئ موقعا لتبادل مقاطع
الفيديو بدال من اليوتيوب املحظور] ،جاء فيه( :قامت إيران باإلعالن عن إطالقها ملنصه حملية
جديده عىل شبكة اإلنرتنت حتمل اسم [مهر] خاصة بتبادل مقاطع الفيديو ،حيث جاء هذا
اإلعالن عرب موقع مؤسسة اإلذاعة والتليفزيون اإليرانية « »IRIBعىل لسان نائب رئيس
اإلذاعة)()2

ثم ذكرت صاحبة املقال سبب ذلك ،فقالت( :ومن املعروف بأن إيران حتجب العديد
من خدمات جوجل ،عىل رأسها موقع اليوتيوب ..ومواقع األخبار األجنبية ،والشبكات
اإلجتامعية كالفيس بوك و تويرت بسبب احتواها عىل مواد تتعارض مع القيم األخالقية
مصدرا لالنحطاط الثقايف بحسب املزاعم اإليرانية ..وتعليقا عىل هذا اخلرب أعلن
وتشكيلها
ً
نائب رئيس مؤسسة اإلذاعة والتليفزيون اإليرانية أنه من اآلن فصاعدا سيستطيع االيرانيني
حتميل مقاطع الفيديو اإلسالمية والثقافية والرسوم املتحركة فقط عىل هذا املوقع املحيل)
واملرشوع األكرب من ذلك ما ورد يف املقال عن أن (إيران أعلنت يف شهر سبتمرب املايض
(  )1املرجع السابق ،ص.216
(  )2إيران تنشئ موقعا لتبادل مقاطع الفيديو بدال من اليوتيوب املحظور ،إيامن الزبيدي 10 ،ديسمرب .2012
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أهنا تعتزم حتويل مواطنيها إىل شبكة حملية خلدمات اإلنرتنت ىف خطوة وصفها مسؤولون بأهنا
حماولة لتحسني األمن اإللكرتونى)
ولألسف بدل أن يلقى هذا ترحيبا من الدول العربية ،وخصوصا اخلليجية منها،
نجدهم يشنون احلملة اإلعالمية الشديدة عليها ،ويعتربون أن ذلك يتناىف مع احلرية ،ولست
أدري أي حرية يقصدون ،وهم يرون تلك احلرب الناعمة التي تشن عليها منذ انترصت
ثورهتا ،ولوال حنكة رجال أمنها بمختلف أصنافهم حلصل هلا ما حصل للدولة العربية التي
اخرتقت هبذه الوسائل فيام يسمى باحلراك العريب.
مع العلم أن مثل هذا املوقف مل تتخذه إيران لوحدها ،بل نجد دوال كربى تتخذه حرصا
عىل أمنها القومي ،ومن األمثلة عىل ذلك الصني التي حجبت فيس بوك وتويرت منذ 2009
وإىل اآلن ،حيث أنه (عىل إثر مصادمات وأحداث عنف شهدهتا البالد  ،اختذت احلكومة
قرارا بغلق مواقع التواصل االجتامعي فيس بوك وتويرت ويوتيوب وبلوجر إضافة إىل
الصينية ً
مواقع أخرى ،وكانت املصادمات قد اندلعت بني مسلمي اإليغور والرشطة يف مدينة أورمتش
التي تقع شامل غرب الصني كام حجبت السلطات موقع أمازون ،بسبب بيع املوقع لكتاب
ممنوع من النرش يف الصني يتحدث عن الثورات ،حيث إنه إذا ما ضغط شخص عىل وصلة
الكتاب من الصني،فإن املوقع حيجب بالكامل ملدة  15دقيقة عىل األقل)()1

 3ـ احلرية السياسية:
وهي من احلريات املتاحة يف إيران ،حيث نجد أحزاب مواالة ،وأحزاب معارضة،
وانتخابات بمختلف أنواعها ،وكل أنواع املامرسات السياسية ،ونجد معها نأيا للجيش وكل
قوى األمن عن التدخل يف السياسة ،تقيدا بالتعليامت التي نص عليها قادة الثورة اإلسالمية.
ولكن هذه احلرية مضبوطة أيضا بام ضبطت به سائر احلريات؛ حتى تتناسب مع
(  )1أشهر  15دولة مارست احلجب الكيل أو املؤقت ملواقع التواصل االجتامعي ،حممد فتحى 4 ،يوني ,و ،2014موقع ساسة..
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الرشيعة اإلسالمية؛ فلذلك ال يسمح يف إيران ألحزاب تريد أن ختالف الرشيعة ،أو تعمل عىل
تقويض النظام الذي يدعو إىل حتقيقها يف الواقع.
وهذا ـ وإن لقي إنكارا كبريا من طرف املغرضني ـ إال أن واقع أكثر دول العامل تطورا
ينسجم معه ،وأوهلا أمريكا ،كام سنرى ،وهلذا قبل اخلميني بلقب [اجلمهورية] بعد االنتصار،
ومل يقبل بلقب [الديمقراطية]
وملعرفة رس ذلك نقتبس نصا من مقال هدف صاحبه إىل تشويه مفهوم احلرية السياسية
يف إيران ،واعتبارها جمرد دعاية ال حقيقة هلا ،وهو نص نجد أمثاله يردد كثريا يف وسائل
اإلعالم ،ويقصد منه التشويه ،ولكنا عندما نقرؤه بتمعن ،وبعيدا عن الرؤية الغربية والعاطفية
ملثل هذه القضايا سنرى األمر خمتلفا متاما ،ذلك أنه يف احلقيقة مدح يف قالب ذم.
واملقال بعنوان [كيف نجح اخلميني وفشل العرب؟] ،وقد قال يف مقدمته( :بعد نجاح
الثورة مبارشة استمر اخلميني بتنفيذ أهدافه النهائية ،وقبيل الدخول يف جدل حول إعادة إنشاء
أمرا كان يف منتهى األمهية بالنسبة إليه،
مؤسسات الدولة ما بعد الثورة ،أراد اخلميني أن حيسم ً
وهو اسم الدولة اجلديدة ،وذلك من أجل القطع متا ًما مع املايض البهلوي ،ليس فقط يف بنية
أيضا ،احتدم اجلدال بني رفقاء الثورة حول اسم الدولة اجلديدة،
الدولة بل يف مسامها ً
وتراوحت االقرتاحات بني [مجهورية إيران الديمقراطية] و[اجلمهورية اإليرانية] ،و[اجلمهوية
الديمقراطية اإلسالمية] ،إال أن اخلميني رفضها كلها وأرص عىل [اجلمهورية اإلسالمية] فقط،
حيث أخضع اقرتاحه الستفتاء شعبي حصل عىل غالبية مطلقة من قبل الشعب اإليراين ليحسم
بذلك املسمى ،ولينطلق من بعد ذلك الستكامل باقي اخلطوات) ()1

ومع أن املعلومات التي ذكرها صحيحة ،لكن تفسري الكاتب لذلك كان جمافيا
للصواب؛ فقد نظر إىل األمر من زاوية صورية ،ومل ينظر إىل املعنى الذي جعل اخلميني يرفض
(  )1كيف نجح اخلميني وفشل العرب؟ ،نبيل عودة ،موقع ن بوست.
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وصف الديمقراطية ،ويقترص عىل وصف اجلمهورية؛ فقد قال يف تعليل ذلك( :جتدر اإلشارة
إىل أن رفض اخلميني إلدراج كلمة [الديمقراطية] يف اسم الدولة يعود إىل اعتقاده بأن
الديمقراطية منتج غريب ومن يتمسك هبا؛ فكأنه يتمسك باستمرار التأثري الغريب عىل الشؤون
اإليرانية الداخلية ،وقد متشى ذلك بشكل واضح مع املنطلقات العامة لفلسفة اخلميني
نموذجا جديدً ا للنظام السيايس بعيدً ا عن الثنائية السياسية التي
السياسية ،فقد أراد أن يقدم
ً
كانت حتكم العامل آنذاك واملتمثلة بالرأساملية الغربية واالشرتاكية الرشقية ،ومن هنا كان الشعار
الذي رفعه الثوريون اإليرانيون إبان الثورة[ :ال رشقية وال غربية ..بل حكومة إسالمية])()1

وهذا غري صحيح متاما؛ فاخلميني رصح يف حمال كثرية بأن الديمقراطية بمفهومها
الصحيح ال تتناىف مع اإلسالم ،فقد قال( :اإلسالم دين سام ،وديمقراطي بمعنى الكلمة)(،)2
وقالّ :
(إن ديمقراطية اإلسالم أكمل من ديمقراطية الغرب)( ، )3وقال( :الديمقراطية مندرجة
يف اإلسالم ،والناس أحرار يف االسالم يف بيان عقائدهم أو يف اعامهلم ما مل تكن ثمة مؤامرة يف
املوضوع ومل يطرحوا مسائل جتر اجليل ..اىل االنحراف) ()4

لكن مقصد اخلميني من ذلك هو احلفاظ عىل هوية الدولة ،حتى ال تتمكن قوى
االستكبار الع املي من العودة من جديد إىل حكم إيران حتت ظل احلكم الديمقراطي املطلق
البعيد عن كل القيم ،بخالف وصف اجلمهورية الذي يضمن املشاركة الشعبية ،ويف نفس
الوقت يضمن القيم واملبادئ التي تقوم عليها الدولة ،والتي تنطلق من هوية الشعب.
وحتى نفهم هذا املعنى جيدا ،البد أن نفهم الفرق بني مصطلحي [اجلمهورية]،
و[الديمقراطية] ،حيث أن الديمقراطية ـ بمفهومها الغريب ـ تعني احلرية بمفهومها الواسع،
(  )1املرجع السابق.
(  )2الكلامت القصار ،ص ..145
(  )3املرجع السابق ،ص.142
(  )4منهجية الثورة االسالمية ،مقتطفات من أفكار وآراء اإلمام اخلميني ،ص ..359
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والذي يعني ـ حسب تعريفاهتم هلا ـ (االنطالق بال قيد ،والتحرر من كل ضابط ،والتخلص
من كل رقابة ،حتى ولو كانت تلك الرقابة نابعة من ذاته هو ،من ضمريه ،فلتحطم وليحطم
معها الضمري إن احتاج األمر ،حتى ال يقف يشء يف وجه استمتاعه باحلياة ،وحتى التفسد عليه
نشوة اللذة ،ومعنى هذا ترك اإلنسان وشأنه يفعل ما يشاء ويرتك ما يشاء ،وهكذا بدون قيود
يسلم بذلك احلق ،وعىل احلكومة أن حتافظ عىل تلك
وال ضوابط ،وال رقابة ،وعىل املجتمع أن ّ
احلرية وحتميها ،فال دين حيكم النفوس ،ويكبح مجاحها ،وال أخالق هتذب طباعها ،وتوقظ
مشاعرها ،وتثري فيها روح النخوة والغرية واإلباء ،وال مثل ،وال فضائل ،تقاس عىل أساسها
األعامل خريها ورشها ،وال حياء يمنع ارتكاب الشطط ،واملجاهرة باملنكر(.)1
عىل خالف مفهوم اجلمهورية ،والذي يعني االعرتاف باملبادئ والقيم التي تقوم عليها
الدولة ،والتي ال جيوز ألحد أي كان جتاوزها ،حتى لو كانت أغلبية الشعب نفسها.
ولنفهم هذا جيدا نحتاج إىل التعرف عىل أكرب حزبني يف أمريكا :احلزب الديمقراطي،
واحلزب اجلمهوري ،والفرق بينهام ،حيث نجد الديمقراطيني ليرباليني يف فلسفتهم ،يرون أن
دور احلكومة هو إدارة شؤون االقتصاد ،وإتاحة الكثري من احلريات ،بخالف اجلمهوريني
املحافظني يف فلسفتهم ،والذين يرون أن دور احلكومة هو إدارة املؤسسة األخالقية ،ومن هذا
املنطلق يتعني عليها ضامن معاقبة الناس يف حال ارتكاهبم أعامال تتناىف مع األخالق ،مثل
تعاطيهم املخدرات ،وأن يلتزم الناس بالنهج الصحيح يف زجياهتم عن طريق حتريم زواج
املثليني ،خالفا للديمقراطيني الذين يؤيدون هذا النوع من الزواج.
واحلزب اجلمهوري يميل إىل التدين عىل عكس احلزب الديمقراطي ،ويف مقال بعنوان
[أمريكا واجلمهوريون واخللط بني السياسة والدين] ذكر صاحبه أنه قبل أن يلحق الناخبون
األمريكيون اهلزيمة باحلزب اجلمهوري يف انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ،حذر
(  )1انظر :مفهوم احلرية ،عيل فقيهي ،ص..6 – 5
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السناتور اجلمهوري جون دانفورث ،سفري واشنطن السابق يف األمم املتحدة ومبعوث الرئيس
بوش السابق إىل السودان يف كتاب جديد بعنوان [الدّ ين والسياسة] ،من أن احلزب اجلمهوري
يتعرض
ّ
حتول إىل حزب ديني لليمني املسيحي املحافظ ،وقال دنفورث( :إن الشعب األمريكي ّ
للفرقة واالنقسام بسبب تركيز احلزب عىل قضايا خالفية تتعلق بالق ّيـم الدينية)
قسـا بالكنيسة األسقفية
ومع أن السناتور دانفورث مجع يف حياته بني أنه كان ّ
الربوتستانتية ،وبني عمله يف السياسة كعضو يف جملس الشيوخ عن والية ميسوري ملدة 18
تعرض يف كتابه للفرقة التي أحدثها املزج بني السياسة والدّ ين عىل يد احلزب
عاما ،إال أنه إنه ّ
اجلمهوري ،حيث اتسعت اهلوة يف أمريكا بني اليمني واليسار ،وبني املحافظني والليرباليني،
وبني املؤمنني واملـلحدين ،بعد أن حتول احلزب اجلمهوري ،كام يقول يف كتابه ،إىل ذراع سيايس
توجـهات احلزب ،استنادا
للمت ّطرفني من املسيحيني املحافظني اليمينيني ،الذين سيطروا عىل ّ
إىل اعتقادهم بأن برناجمهم يـسانده اّلِل.
فرقت األمريكيني يف
ودعا السناتور املتقاعد إىل االبتعاد عن القضايا اخلالفية ،التي ّ
اإلجـهاض واخلاليا اجلذعية وزواج املثليني ،وعرض الرموز الدّ ينية يف
جدل مـحتدم حول ح
األماكن العامة وحق املريض امليئوس من شفائه يف إهناء حياته (. )1
هذا بالنسبة ألكرب حزبني أمريكيني ،أما السياسة األمريكية العامة ،فهي تعتمد النظام
اجلمهوري ،ال الديمقراطي ،ويتجىل ذلك من خالل القسم الذي يقول( :أتعهد بالوالء لعلم
الواليات املتحدة األمريكية ،وللجمهورية ،أمة واحدة بعد اّلِل ،غري قابلة للتقسيم ،باحلرية
والعدل للجميع)()2

(  )1أمريكا واجلمهوريون واخللط بني السياسة والدين ،حممد مايض – واشنطن 19 ،نوفمرب ، 2006 ،موقع سويرسا بعرش
لغات..
(  )2انظر :ما الفرق بني الديمقراطية واجلمهورية؟ ،حممد عالء عيسى ،موقع ساسة 23 ،سبتمرب.2014 ،
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ومن األدلة عىل هذا التوجه ،أن القوانني التي يسنها األغلبية قد ترفض بسبب خمالفتها
لقيم اجلمهورية ،ومن األمثلة عىل ذلك قوانني [جيم كرو](  ،) 1والتي تنادي بالفصل
العنرصي ،فقد اعتربت غري دستورية ،وتم إلغائها.
ويف قضية شهرية عام  1954بني املجلس التعليمي والسود؛ ألغت املحكمة العليا
بالواليات املتحدة مدارس الفصل العنرصي التي ترعاها الدولة بعد أن اعتربت ذلك غري
دستوري.
ويف حاالت معارصة ،تم رفع قضية عام  2010ضد مرشوع قانون إصالح نظام
الرعاية الصحية باملحكمة العليا بالواليات املتحدة ألهنا كانت جترب األفراد عىل رشاء التأمني
الصحي ،مع أنه تم متريره من األغلبية ،ولكن املنتقدين ادعوا أن هذا خيالف حرية األفراد
بإجبارهم عىل الدخول يف التجارة ،وهي السلطة التي ال متلكها احلكومة يف هذه اجلمهورية.
ويف والية كاليفورنيا طالبت أغلبية املصوتني بجعل زواج متشاهبي اجلنس قانونيا؛
وحينها قال الناقدون للقانون أن هذا خيالف حرية األفراد من املثليني واملثليات ،وأنه ليس من
حق األغلبية فعل ذلك يف اجلمهورية.
وهكذا نرى أن املحكمة العليا يف الواليات املتحدة األمريكية تقرر مدى دستورية
القوانني ،ولدهيا سلطة إلغاء القوانني التي تعتقد أهنا غري دستورية ،ويف ذلك إثبات عىل أن
سيادة القانون ودستور الواليات املتحدة أعىل سلطة من رغبة األغلبية يف أي وقت ،وذلك ما
يدعم كوهنا مجهورية.
ومع التفاوت الشديد بني الرؤية السياسية األمريكية والرؤية اإليرانية إال أن هذا املثال
يقرب بينهام من جهات كثرية ،ربام يمكن حرصها يف جانبني:
اجلانب األول :السياسة العامة للدولة:
(  )1وهي جمموعة قوانني فصل عنرصي تم تفعيلها من  1876حتى .)1965
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حيث أن النظام اإليراين ـ مع احرتامه لألغلبية ـ إال أنه ـ مثل النظام األمريكي ـ ال يقر
بكل القوانني التي تصدرها ،بل يمررها عىل املجالس التي تراقب مدى رشعيتها ابتداء من
جملس صيانة الدستور وغريها.
وقد أشار إىل هذا املعنى األصل الرابع من [القانون األسايس] ،والذي ينص عىل أنه
(جيب ان تقوم مجيع القوانني واملقررات املدنية ،اجلزائية ،املالية ،االقتصادية ،اإلدارية ،الثقافية،
العسكرية ،والسياسية وغريها عىل أساس املوازين اإلسالمية ،وهذا األصل يكون حاكام عىل
عمو م أو إطالق كافة أصول القانون األسايس وسائر القوانني واملقررات ،وتقع مهمة
تشخيص هذا األمر عىل فقهاء جملس صيانة الدستور ،ويشمل هذا األصل القائد أيض ًا ،فهو
ليس فعاال ملا يشاء ،ملا يتمتع به من صالحيات قانونية وفقهية واسعة فبإمكانه العمل كيفام يشاء
وإصدار أي قانون ،فإذا ما حاول القائد ـ ال سمح اّلِل ـ اخلروج عن حدود القوانني اإلسالمية،
فهو يفقد رشوط القيادة ،وتسقط واليته أيض ًا ،ويف ضوء هذا األصل يفقد قانونه االعتبار
أيض ًا)()1

وأمهية هذا اجلانب ـ كام أرشنا سابقا ـ هي يف قوة الدولة وثباهتا عىل مبادئها ،ألهنا لو ترك
األمر لألغلبية الشعبية من دون قيود؛ فإنه يمكن أن يترسب إىل جمالس الشورى من ليست له
األهلية ،ثم ينجح فيها بفعل الدعم اخلارجي أو اإلعالمي الذي يتلقاه ،ثم تكون له القدرة بعد
ذلك عىل تغيري قوانني الدولة ،بل تغيري نظامها مجيعا.
وقد أشار إىل هذا املعنى مالك مصطفى وهبي العاميل بقوله( :إن نظرية والية األمة عىل
نفسها ـ أي احلرية السياسية املطلقة ـ هي نظرية اإلنقالبات املتكثرة والالاستقرار االجتامعي،
والتخيل عن الدين كرشع حيكمنا يف كل صغرية وكبرية .فإننا إذا بنينا عىل والية األمة عىل نفسها
بدون ضوابط وكان هذا حقها احلرصي ،تأِت جمموعة أسئلة لتثري خماوف جتعل مصالح األمة
(  )1انظر :والية الفقيه والية الفقاهة والعدالة جوادي آميل (ص)54 :
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يف معرض التسيب والزوال .فإنه لو مل يكن للفقيه والية يتمكن من خالهلا من إلزام األمة
بسلوك الطريق الصحيح ،ونقصد اإللزام الرشعي ،فهذا يعرض األمة للفساد ولتسلط
املنحرفني عليها ويفسح املجال لظهور حكومات ال عالقة هلا باإلسالم .ويف هذا تضييع
للهدف املنشود من وراء تشكيل حكومة ترعى شؤون املسلمني)()1

ثم بني مدى يرس ذلك وسهولته عىل املندسني؛ فقال( :ما أسهل أن تسيطر قلة قليلة عىل
األكثرية من خالل اإلعالم ونمط تثقيفي تربوي معني وقدرة مالية ،فبدل أن تكون الوالية
لألمة عىل نفسها ،وهو الشعار الرباق ،نكون قد أعطينا الوالية لتلك الفئة القليلة عىل األمة،
ولذا ترى كل الضغط املنحرف متجه نحو إلغاء فكرة والية الفقيه من نظام اجلمهورية
اإلسالمية يف إيران ،والذي يتمظهر بمظاهر متعددة والتي منها املطالبة بإلغاء كل ما يشكل
ضامنة لألمة من عدم الوقوع يف اإلنحراف ،كإلغاء جملس صيانة الدستور والتخفيف من
رشوط الدخول يف جملس اخلرباء ونحو ذلك لكي يسهل هلم فيام بعد الوصول بحكام غري فقهاء
بل وغري عدول يتحكمون باألمة ومصريها)()2

وأشار الشيخ تقي مصباح يزدي إىل أن هذا التقييد لرأي األغلبية هو املامرس يف كل
الدول القوية املستقرة ،فكلها متارس نظام [والية الفقيه] بطريقتها اخلاصة ،يقول يف ذلك:
(وهذا أمر ال خيتص بالدين وحده ،بل نجدنامذج كثرية منه يف كل املذاهب غري الدينية ويف كل
األنظمة القانونية ،فلنفرتض مث ً
أقره بكل ما
ال أن شعب ًا حيرتم دستور بالده احرتام ًا كبري ًا وقد ّ
أوِت من قوة ،لكن هذا الشعب نراه خيتلف أحيان ًا يف فهم نص مادة من هذا الدستور ،وهنا نراه
يعني مرجع ًا لتفسري الدستور فريجع إليه مثل جملس الشورى أو جملس الشيوخ أو جملس
اخلرباءأو جملس صيانة الدستور ،وهكذا نجد يف كل بلد مرجع ًا يؤخذ برأيه يف تفسري الدستور،
(  )1الفقيه والسلطة واألمة ،مالك مصطفى وهبي العاميل (ص.)98 :
(  )2املرجع السابق ،ص.99
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ثم إن هناك خالف ًا حيدث بني املفرسين أنفسهم ،فنراهم يف النهاية يأخذون مجيع ًا برأي واحد،
ويطبقونه ،وال حيلة غري ذلك ،إذ حني ال يمكن التوصل إىل معنى النص ينبغي الرجوع إىل
خبري أكثر بصرية ومعرفة من غريه والوثوق بكالمه)()1

وقد أشار إىل هذا املعنى قبل هؤالء مجيعا حممد باقر الصدر يف رسالته [ملحة فقهية
متهيدية عن مرشوع دستور اجلمهورية اإلسالمية يف ايران] ،والتي كانت مرجعا أساسيا أثناء
تدوين الدستور اإليراين أول مرة ،فقد قال يف مقدمتها( :يف حاالت عدم وجود موقف حاسم
للرشيعة من حتريم أو إجياب ،يكون للسلطة الترشيعية التي متثل األمة أن تسن من القوانني ما
تراه صاحل ًا ،عىل أن ال يتعارض مع الدستور ،وتسمى جماالت هذه القوانني بمنطقة الفراغ،
وتشمل هذه املنطقة كل احلاالت التي تركت الرشيعة فيها للمكلف اختيار اختاذ املوقف ،فإن
من حق السلطة الترشيعية أن تفرض عليه موقف ًا معين ًا وفق ًا ملا تقدره من املصالح العامة ،عىل
أن ال يتعارض مع الدستور)()2

ويذكر نوع احلرية السياسية التي متارس يف هذه املنطقة ،وكوهنا حرية مسؤولة؛ فيقول:
(إن السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية قد أسندت ممارساهتا إىل األمة ،فاألمة هي صاحبة
احلق يف ممارسة هاتني السلطتني بالطريقة التي يعينها الدستور ،وهذا احلق حق استخالف
ورعاية مستمد من مصدر السلطات احلقيقي وهو اّلِل تعاىل ،وهبذا ترتفع األمة وهي متارس
السلطة إىل قمة شعورها باملسؤولية ألهنا تدرك بأهنا تترصف بوصفها خليفة ّلِل يف األرض
فحتى األمة ل يست هي صاحبة السلطان ،وإنام هي املسؤولة أمام اّلِل سبحانه وتعاىل عن محل
األمانة وأدائها )()3

(  )1احلكومة اإلسالمية و والية الفقيه يزدي (ص.)17 :
(  )2ملحة فقهية متهيدية عن مرشوع دستور اجلمهورية اإلسالمية يف ايران باقر الصدر (ص.)3 :
(  )3املرجع السابق.
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اجلانب الثاين :التيارات السياسية يف إيران:
حيث نجدها تشبه إىل حد بعيد تلك األحزاب الكربى التي تتشكل منها التيارات
السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية ،فهي تنقسم إىل قسمني كبريين(:)1
التيار األصويل(املحافظ) :ويلتزم أصحابه بوالية الفقية املطلقة ،ويطالبون بتدخل أكرب
للفقهاء يف السياسة ،ويقاومون بشدة أي تيارات أخري اصالحية أو تقدمية ،ويضم هذا التيار
الكثري من األحزاب السياسية  ،مثل [حزب اجلمهورية اإلسالمي] و[حزب املؤتلفة
اإلسالمي] ،ويتخذ هذا التيار موقف ًا مناهض ًا من الواليات املتحدة ،ويؤمن بوجود مؤامرة
عاملية السقاط الثورة اإلسالمية.
التيار اإلصالحي :ويلتزم بوالية الفقيه ،إال أنه ينادي بدور أقل للفقهاء يف النظام
السيايس.
وكال احلزبني يامرس دوره بكل حرية ،وينرش املقاالت التي تعرتض عىل احلزب اآلخر،
أو تعرتض عىل احلكومة ومؤسساهتا املختلفة من غري أن يكون يف ذلك أي قمع أو اعتقال ألي
منتقد أو معارض.
ومثلام ذكرنا السابق؛ فإن احلرية السياسية هلذه األحزاب مكفولة برشط حفاظها عىل
قيم اجلمهورية اإلسالمية ،وأوهلا والية الفقيه ،باعتبارها خيارا شعبيا ،وافق عليه الشعب
باألغلبية الساحقة القريبة من اإلمجاع ،أما األحزاب التي ال حترتم هذه القيم؛ فإنه ال يسمح هلا
بالعمل.
وقد سئل اخلميني عن رس إيقاف (حزب تودة ،وحزب فدائيان ،ومنظمة جماهدي
خلق)؛ فأجاب بقوله( :االحزاب ايض ًا كانت هبذا النحو ،والتي مل تلجأ اىل التآمر فهي متارس
نشاطها بحرية تامة)
(  )1انظر مقاال بعنوان :ما هي أهم التيارات السياسية الفاعلة يف إيران؟ ،عبد الرمحن نارص 12 ،ماي ،2014 ،ساسة بوست.
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وعن سؤال حول دور األحزاب اليسارية يف الثورة ،وأهنا بعد انتصار الثورة اإلسالمية
حرموا من العمل السيايس ،وهي شبهة يثريها املغرضون كثريا ،أجاب بقوله( :ليس صحيح ًا
أهنم ناضلوا وتعذبوا جراء هذا النضال ،إن أبناء الشعب هم الذين عانوا وحتملوا اآلالم .إن
عدد ًا كبري ًا من هؤالء كان خارج البلد ،واآلن جاؤوا لقطف ثامر الثورة دون عناء .كام أن فئة
أخرى منهم كانت متخفية داخل اجلحور أو يف البيوت ،وبعد ان ثار الشعب وحتمل اآلالم
وقدم الدماء وأنجز كل يشء ،جاء هؤالء ،وبدأوا يستحوذون عىل الغنائم ،ومع ذلك هم أحرار
ومل يتصدّ

هلم أحد)()1

واخلميني يرص دائام يف كل لقاءاته الصحفية بعد انتصار الثورة اإلسالمية ،عىل كون
اإلسالميني هم الذين مارسوا الثورة ،وهم الذين قدموا التضحيات ،وأن الشعب اإليراين مل
يكن لينهض لو لو تكن الثورة إسالمية ،وقد أجاب اخلميني يف املقابلة السابقة عن الرس يف
هتميش اليساريني ،فقال( :مل يكن أي دور هلؤالء يف ثورتنا هذه ،بل كانوا من املعارضني لنا.
مرصة
وإن هذه األحزاب االربعة التي تعمل اآلن ضدنا ،كانت هلا توجهات خاصة والزالت ّ
عىل هنجها .هنضتنا هنضة اسالمية ،وكان اليساريون يعارضوهنا ،حتى أن معارضتهم هلا أشد
من معارضة الشاه .كام أهنم متواطئون ويريدون إعادة األمور اىل سابق عهدها .ويف تصوري
أن اليساريني مزيفون وهم ليسوا يساريني حقيقيني ،بل هؤالء من صنع أمريكا .بناء عىل ذلك
فهم ليسوا كام تتصورين ،ومل يكن هلم مسامهة يف هنضتنا .مل يضطلع هؤالء بأي دور يف ثورتنا،
وإذا ما كان لدهيم حترك ما فهو بدافع حتقيق أهدافهم وال عالقة له بنهضتنا .ال عالقة لثورتنا
باليساريني ،واليساريون مل يقدموا أية خدمة لثورتنا .بل إن كل ما قاموا به هو إعاقة حتركنا
والوقوف ضدنا)()2

(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،10ص.72 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،10ص.72 :
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وهنا سألته الصحفية هذا السؤال املحرج ،والذي ال يزال يردد( :هل يمكن أن
توضحوا لنا بأن هذا الشعب ناضل من أجل احلرية أو من اجل اإلسالم؟) ،وأجاهبا اخلميني
برصاحته املعهودة قائال( :إن هذا الشعب ناضل من أجل اإلسالم .بيد أن اإلسالم يشمل كل
تلك املفاهيم التي يتصور العامل بأنه هو الذي أبدعها وأطلق عليها لفظ الديمقراطية ..اإلسالم
لديه كل هذه االفكار وإن شعبنا ناضل من أجل حتقيقها) ()1

وعن سؤال حول رس تشطيب كلمة الديمقراطية ،واإلبقاء (اجلمهورية اإلسالمية)،
أجاب بقوله( :ثمة عدة قضايا هبذا الشأن .القضية األوىل هي إجياد مثل هذا الوهم لدى
الكثريين من أن اإلسالم يفتقر إىل مثل هذه املفاهيم ،لذا جيب استعارهتا ،ومثل هذا حمزن
بالنسبة لنا ،ألننا نؤمن بأن اإلسالم لديه من التعاليم ما يفوق هذه املفاهيم ،وهو يشتمل عىل
كل يشء .هذا األمر بالنسبة لنا مزعج ومؤمل جد ًا أن جتد من يفكر هبذا النحو ،هذا ً
أوال ،وثاني ًا:
عرفها
إن مصطلح الديمقراطية التي هي عندكم مهمة جد ًا ،ال يوجد هلا مفهوم واضح .أرسطو ّ
عرفوها بشكل آخر ،والرأسامليون بنحو ثالث ،ونحن يف دستورنا ال
بشكل ،والسوفييت ّ
نستطيع أن ندخل لفظ ًا مبه ًام كل واحد يفهمه مثلام حيب ،نحن وضعنا اإلسالم مكان
الديمقراطية ،ألن اإلسالم يوضح ويبني ما هو احلد الوسط ،وهو ال خيشى شيئ ًا .ولكن هؤالء
الذين جيهلون اإلسالم ،االجانب الذين ليس هلم شأن باإلسالم ،ومن يف الداخل الذين ال
يفقهون اإلسالم ،يتطلعون اىل أمور مبهمة من هذا القبيل) ()2

بعد هذه الترصحيات من اخلميني ،نذكر هنا شهادة عيان من رجل موضوعي خمتص
بالشأن اإليراين ،وهو د.حبيب فياض ،والذي ذكر شهاداته يف مقال له بعنوان [احلرية يف
اجلمهورية اإلسالمية ] ،وقد بني فيها املدى الذي وصلت إليه احلرية السياسية يف إيران ،وعرب
(  )1املرجع السابق ،ج ،10ص.73 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،10ص.74 :
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عن جتربته عن ذلك؛ فقال( :يف هذا املجال أود أن أروي حادثة حصلت أمامي يف جامعة
طهران ،فقد اختلف أحد الطالب مع أحد األساتذة ،وقال الطالب ألستاذه( :الفرق بني ما
قبل الثورة وما بعدها أنه كان عندنا شاه بتاج ،اآلن عندنا شاه بعاممة) ،ومل يعتقله أحد ،بل مل
يتعرض له أحد ،رغم أنه تعرض ألصل النظام ،ومؤخر ًا هاشمي رفسنجاين وهو أحد أعمدة
النظام ،تعرض حلملة قاسية جد ًا من االنتقادات ،ومل يلجأ إال إىل القنوات القانونية من أجل
رد احلمالت التي تعرض هلا ،ففي إيران حرية تعبري وحرية معتقد ،والشاهد أن إبراهيم يزدي
الذي ال يؤمن بنظام اجلمهورية اإلسالمية وصاحب التوجهات القومية ظاهر ًا والعلامنية باطن ًا،
يامرس حريته السياسية وعنده حركة سياسية يف طهران ومل يتعرض له أحد عىل مدى  25سنة.
ولكن متى تنكمش احلرية يف إيران؟ عندما يتم اخلوض يف مسألتني ،إما مسألة الدم وإما مسألة
هتديد أركان النظام)()1

ويبني احلدود أو اخلطوط احلمراء التي تقف عندها احلرية؛ فيذكر ثالثة أمور ال بدّ من
التمييز بينها يف هذا الشأن ،وهي(:)2
أوالً :التمييز بني ما هو أخالقي وما هو قانوين؛ فالبعد القانوين إلزامي ،أما البعد
األخالقي فهو التزامي واختياري يقوم عىل احلرية؛ فعندما ال يتجاوز الشخص إشارة املرور
احلمراء فجر ًا ،حني ال يوجد رشطي وال أحد يفرض خمالفة مرور ،يكون األمر أخالقيا،
ومتعلقا باحلرية الشخصية ،و(هذا العامل موجود بقوة يف إيران ،صحيح أن هناك تداخ ً
ال بني
ما هو ترشيعي قانوين وما هو أخالقي ،لكن العامل األخالقي النابع من إرادة حرة يف االلتزام
الديني ،يؤدي إىل بلورة مفهوم من احلرية خيتلف إىل ٍ
حد كبري عام هو سائد يف الدول الغربية.
فكام هو معلوم ،إذا انقطعت الكهرباء خلمس دقائق يف جمتمع من املجتمعات الغربية فإنه
(  )1املقال موجود يف كتاب بعنوان :احلرية قراءة يف مرتكزاهتا اإلسالمية  ،نرش :مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية ،ص .164
(  )2املرجع السابق ،ص. 166
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يتحول إىل غابة) ()1

ثاني ًا :التمييز بني املجتمع والدولة ،فاملجتمع اإليراين مسلم ملتزم قبل النظام احلايل،
وهو الذي ساهم يف صناعة النظام احلايل( ،ففي إيران كل املظاهر اإلسالمية التي نراها حالي ًا
كانت موجودة حتى قبل نظام الشاه ،وبالتايل الدولة هي انبثاق عن حركة جمتمع يتبنى الدين
اإلسالمي والقيم اإلسالمية ..وهذا يعني أن املجتمع هو الذي يصنع الدولة اإلسالمية متام ًا
كام جمتمع املؤمنني قبل قيام الدولة اإلسالمية يف املدينة .هذا أعىل درجات احلرية ،ألنني أسعى
إىل حتقيق مسألة وأبذل الغايل والرخيص من أجل حتقيقها وبالتايل هنا القرار ملكنا واالختيار
عندنا ،وكذلك اجلهد واملساعي احلثيثة من أجل الوصول إىل املطلوب) ()2

ثالثا ـ التمييز بني االلتزام واإللزام ،فااللتزام حالة طوع ّية وتتجىل بشكل مجاعي( ،وهذا
ذروة احلرية ألنه ال أحد يلزمني ،بل أنا ألزم نفيس هبذا اخلط وهذا اخليار وهذه الدولة .يف حني
حالة اإللزام هي عبارة عن فرض وقهر ،ويف إيران لو مل يكن هناك حرية لدى الناس لاللتزام
بخيار الدولة اإلسالمية ،بالتأكيد ملا كان هناك من إمكانية الستمرار هذا النظام ،يعني عندما
يقرر الشعب اإليراين أن يكون حر ًا ومتحرر ًا من الدولة اإلسالمية ،لن يكون هناك دولة
إسالمية) ()3

ثانيا ـ املفهوم السلبي للحرية:
وهو املفهوم الذي عرب عنه قوله تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ
َان ملِؤح ِم ٍن َو َال مؤح ِمن ٍَة إِ َذا َق َىض اّلِلا َو َرسوله
ون َهلم ح ِ
اخل َ َرية ِم حن َأ حم ِر ِه حم َو َم حن َي حع ِ
َأ حم ًرا َأ حن َيك َ
ص اّلِلاَ َو َرسو َله َف َقدح َض ال َض َال ًال مبِينًا ﴾ [األحزاب:
 ، ]16[]36وهي اآلية التي ال تضع أي خيار أو حرية أمام املؤمن باّلِل ورسوله جتاه أي ترشيع

(  )1املرجع السابق ،ص. 166
(  )2املرجع السابق ،ص. 166
(  )3املرجع السابق ،ص. 167
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أو حكم.
وعرب عن اآلثار اخلطرية هلذا النوع من احلرية قوله ( :مثل القائم عىل حدود اّلِل
والواقع فيها ،كمثل قوم استهموا عىل سفينة؛ فأصاب بعضهم أعالها وأصاب بعضهم
أسلفها ،فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم فآذوهم فقالوا :لو أنا
خرقنا يف نصيبنا خرق ًا ومل نؤذ من فوقنا ،فإن تركوهم هلكوا وهلك الناس مجيعهم وإن منعوهم
نجو ونجى الناس مجيع ًا)()1

فهذا احلديث يشري إىل أن احلرية هلا حدود ترتبط باآلخرين ،ولذلك تتوقف حرية
اإلنسان عند تعرضها لآلخر بأي نوع من أنواع األذى.
وبناء عىل هذا نرى قادة الثورة اإلسالمية يعقبون عىل أحاديثهم عن احلرية ورضورهتا
بالدعوة إىل احلذر عن السلبيات والعواقب السيئة التي قد تنجر عنها ،والتي تنشأ من سوء
استعامهلا ،أو استعامهلا يف غري املواضع املرتبطة هبا ،ذلك أن احلرية يف اإلسالم تقرتن باملسؤولية،
وتنأى عن الفوىض ،وتراعي حقوق اآلخرين.
وقد عرب اخلميني عن هذا املعنى عند حديثه عن حقوق املرأة ،والضوابط التي حتكم
هذه احلقوق ،بقوله( :إن اإلسالم يأخذ ينظر االعتبار حقوق النساء ،مثلام هيتم بحقوق
الرجال ،وقد اعتنى بالنساء أكثر من اعتنائه بالرجال ،فلهن احلرية يف ممارسة نشاطاهتن وبكامل
إرادهتن ،ويف انتخاب العمل ،لكن ينبغي أن ال يغيب عن األذهان أن يف الرشق ثمة حمدوديات
للرجال أيض ًا ،وهي ملصلحة الرجال أنفسهم ،فاإلسالم حيرم ممارسة األفعال التي فيها مفسدة
للرجال كالقامر وتناول اخلمور واملخدرات ،ألهنا مقرونة باملفاسد ،فهناك حمدوديات للجميع،
رشعية وإهلية ،حمدوديات ملصلحة املجتمع نفسه ،ذلك أن اإلسالم ال يمنع من األشياء التي

(  )1رواه البخاري..399/ 8 ،
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ينتفع منها املجتمع)()1

وذكر املساوئ الكثرية املنجرة وراء ترك العنان للحريات من غري ضوابط وال قوانني
وال مراقبة؛ فقال( :عندما تقرؤون الصحف فإنكم كثريا ما تشاهدون فيها أن هذا ييسء إىل
ذاك ،وذاك ييس ء إىل هذا ،واآلن بعد حترر األقالم فهل يصح أن يتحدث كل إنسان بام يشاء
جتاه اآلخرين ،أو أن يترصف كل واحد مع اآلخر بحيث تدب الفوىض يف البالد ،وخترج من
النظام؟  ..هل هذا هو معنى احلرية؟  ..وهل أن احلرية يف تلك البلدان التي تريد هنبنا هي عىل
هذه الشاكلة؟  ..لو كانت هكذا ملا حصل االنسجام ،وملا تطورت ،إهنم يريدون من خالل
كلمة [احلرية] التي يلقوهنا يف عقول الشباب أن يفرضوا سلطتهم عليكم ويسلبوا حريتكم،
إهنم يدركون ما يفعلون ،يقولون :أنتم قمتم بثورة فأنتم اآلن أحرار ،أنت حتدث بام تشاء عن
ذاك ،وذاك يتحدث عنك بام يشاء ،وهذا يسخر قلمه ضدك ،وأنت تسخر قلمك ضد اآلخرين،
إهنم يدركون ما يفعلون ،ويريدون من خالل احلرية أن يسلبوا حريتكم ..أي أن يوجدوا
عندكم احلرية غري الصحيحة ،ويسلبوا منكم احلرية احلقيقية)( )2

وهو يقصد باحلرية احلقيقية املفهوم العرفاين هلا ،والذي يعني سيطرة العقل عىل اهلوى،
وحتكم الروح يف النفس ،كام عرب عن ذلك الشيخ مرتىض مطهري عند ذكره لقصة برش احلايف
مع اإلمام موسى الكاظم ،والتي عرب عنها تعبريا مجيال يف كتابه [اهلجرة واجلهاد]؛ فقال( :يف
عرص اإل مام الكاظم كان يف بغداد رجل معروف يقال له برش ،وكان ممن يشار إليه بالبنان،
وحدث يوم ًا أن كان اإلمام الكاظم مار ًا من أمام بيت برش ،فاتفق أن فتحت جارية باب الدار
إللقاء بعض الفضالت ،وحني رمت هبا يف الطريق سأهلا اإلمام قائالً :يا جارية هل صاحب
الدار حر أم عبد؟! فأجابته اجلارية وهي مستغربة من سؤاله هذا ،وبرش رجل معروف بني
(  )1من حديث يف أوساط طبقات الشعب املختلفة بتاريخ  ،1979/3 /29انظر :املرأة يف فكر اإلمام اخلميني (ص.)26 :
(  )2منهجية الثورة اإلسالمية ،مقتطفات من أفكار وآراء اإلمام اخلميني ،ص .371
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الناس ،وقالت :بل هو حر ،فقال اإلمام( :صدقت لو كان عبد ًا خلاف من مواله)()1

ثم ذكر كيف أثرت تلك الكلمة يف برش عندما أخربته هبا اجلارية ،وأنه ذهب إىل منزل
اإلمام ،فتاب عىل يده واعتذر ،ثم حكى مطهري بلسان حاله قوله( :سيدي أريد من هذه
الساعة أن أصبح عبد ًا ،ولكن عبد ًا ّلِل ،ال أريد هذه احلرية املذلة التي تأرس اإلنسانية ّيف ،وتطلق
العنان للشهوة احليوانية ،ال أريد حرية السعي وراء اجلاه واملنصب ،ال أريد حرية اخلوض يف
مستنقع الذنوب وأغدو أسري ًا هلا ،ال أريد أن تؤرس ّيف الفطرة السليمة والعقل السليم ،من هذه
الساعة أريد أن أصبح عبد ًا ّلِل وّلِل وحده ،حر ًا جتاه غريه)
وانطالقا من هذا دعا قادة الثورة اإلسالمية إىل إحياء سنة األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،والتي مارسها اإلمام موسى الكاظم كام مارسها سائر األئمة ،بل هي رشيعة من رشائع
اّلِل الكربى ،التي ال تقوم هبا اجلهات الرسمية فقط ،بل يقوم هبا مجيع املسلمني؛ فالشعب مجيعا
مكلف بمراقبة سلوكات بعضه بعضا ،والنهي عن أي منكر ال يتناسب مع الرشيعة.
وقد ذكر اخلميني ذلك عند انتقاده للمفهوم الغريب للحرية ،والذي ال يتناسب مع
الفطرة السليمة ،كام ال يتناسب مع املجتمع اإليراين املحافظ؛ فقال( :لنعلم مجيعا أن احلرية عىل
الطراز الغريب تؤدي إىل تدمري الشبان فتيات وفتية ،وهي مدانة بنظر اإلسالم والعقل ،وحمرم
تلك الدعاية واملقاالت واخلطابات والكتب والصحافة املنافية لإلسالم والعفة العامة
ومصالح البالد ،وواجب علينا مجيعا ،وعىل املسلمني كافة منعها ،وجيب منع املدمر من
احلريات ،واجلميع مسؤولون للتصدي بحزم ملا حيرم يف الرشع ،وما يعرقل مسرية الشعب
والبلد اإلسالمي ،ويتناىف وكرامة اجلمهورية اإلسالمية ،اجلميع مسؤولون ،وإذا ما شاهد
الناس وشبان حزب اّلِل أيا من تلك املوارد فلرياجعوا األجهزة املختصة ،وإذا ما قرصت هذه

(  )1اهلجرة واجلهاد مطهري (ص.)2 :
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فهم بأنفسهم مكلفون بمنع ذلك ،وكان اّلِل تعاىل بعون اجلميع)()1
وقال( :كام أن كل فرد مطالب بإصالح نفسه ،فإنه مطالب أيض ًا بإصالح اآلخرين)()2

وهو ينقل هلم ما ورد يف النصوص املقدسة من ذلك ،ومنها قوله ( :ال يزال الناس
بخري ما أمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وتعاونوا عىل الرب ،فإذا مل يفعلوا ذلك نزعت منهم
الربكات وسلط بعضهم عىل بعضهم ،ومل يكن هلم نارص يف األرض وال يف السامء)()3

فهذه الرواية تشري إىل (االرتباط الغيبي بني املعايص واملشاكل الدنيوية ..فاملشاكل
االقتصادية والفتن بني الناس باإلضافة إىل أسباهبا الطبيعية هلا ارتباط بالنهي عن املنكر ،وهي
نوع من العقاب اإلهلي لرتك هذه الفريضة)()4

وينقل هلم أيضا ما روي عن اإلمام احلسني ،وأسباب ثورته ،وقوله( :إين مل أخرج أرش ًا
وال بطر ًا وال ظامل ًا وال مفسد ًا ،وإنام خرجت لطب اإلصالح يف أمة جدي ،أريد أن آمر
باملعروف وأهنى عن املنكر وأسري بسرية جدي وأيب)()5

ويستنتج من هذه النصوص وغريها أن (األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب عىل
كافة أبناء الشعب)()6

ويقول خماطبا شعبه داعيا إىل املبادرة يف مواجهة املنكر قبل أن يسترشي( :إذا مل تقفوا
بوجه الفساد منذ بداية ظهوره فليس من املستبعد أن نعود إىل ما كنا عليه يف السابق)()7

(  )1منهجية الثورة االسالمية ،مقتطفات من أفكار وآراء اإلمام اخلميني ،ص ..359 360
(  )2الكلامت القصار  .ص..245
العاميل ،ج  ،11ص ..399
احلر
(  )3وسائل الشيعةّ ،
ّ
اخلميني( ،ص)13 :
(  )4إصالح املجتمع يف فكر اإلمام
ّ
(  )5بحار األنوار ،املجليس ،ج  ،44ص ..329
(  )6الكلامت القصار ،ص..105
(  )7املرجع السابق.
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بل إنه يدعو إىل التعامل بشدة مع من حيارب املجتمع بنرش قيم الفساد فيه ،ويقول عنه،
وعن حكمه الرشعي( :إن من يعمل عىل إفساد املجتمع وال يرعوي عن ذلك إنام هو غدة
رسطانية جيب فصلها عن املجتمع)()1

وهلذا ال نستغرب من تلك األحكام املشددة التي يواجه هبا القضاء اإليراين املروجني
للمخدرات واملتاجرين هبا ،أو أولئك العابثني باألمن العام ،والتي لقيت نقدا كبريا من
املغرضني الذين راحوا يرمحون املجرمني حفاظا عىل حقوق اإلنسان ،ويرتكون الضحايا(. )2
وهكذا نجد الويل الفقيه احلايل السيد عيل اخلامنئي يرصح كل حني بوجوب قيام
الشعب مجيعا باإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وإبالغ السلطات املسؤولة يف
حال احلاجة إىل ذلك.
ومن أمثلة ذلك قوله(( :)3األمر باملعروف والنهي عن املنكر تكليف عام ،وال يوجد
خطاب يفوق يف شدّ ته وحزمه خطاب األمر باملعروف) ،وقوله( :األمر باملعروف ليس رضب ًا
من الفضول ،بل هو نوع من التعاون والرقابة العا ّمة عىل نرش اخلري وتقويض الرش والفساد)،
وقوله( :عندما يشيع األمر باملعروف والنهي عن املنكر بني أوساط املجتمع ،فإن ذلك سيؤ ّدي
إىل أن تعترب اخلطيئة يف نظر الناس خطيئة إىل األبد) ،وقوله( :إذا أمهل األمر باملعروف والنهي
عن املنكرّ ،
ستمهد األرض ّية إىل أن يمسك األراذل
وتفشت يف املجتمع األفعال املنكرة ،إذ ذاك
ّ
بزمام األمور) ،وقوله( :عىل الشعب أن يطالب املسؤولني بالعمل الصالح ،وليس ذلك عن
طريق الدعوة والرجاء ،بل عن طريق األمر) ،وقوله( :ال يتحدّ د النهي عن املنكر بالردع عن
الذنوب الشخص ّية ،بل هو معشار العرش منه) ،وقوله( :هناك منكرات شائعة عىل صعيد
(  )1الكلامت القصار ،ص..104
(  )2انظر مقاال بعنوان :عىل إيران إلغاء اإلعدامات املتعلقة باملخدرات ،بتاريخ  20يوليو  ،2017ففيه :قالت [هيومن رايتس
ووتش] اليوم إن عىل احلكومة اإليرانية إلغاء مجيع عمليات اإلعدام املتصلة بجرائم املخدرات..
(  )3انظر هذه املقوالت مع املناسبات التي قيلت فيها يف :الكلامت القصار ،اخلامنئي ،ص..123
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املجتمع ينبغي النهي عنها من قبيل إهدار الثروات العا ّمة واحليات ّية) ،وقوله( :القول بجواز
النهي عن املنكر باللسان ووجوبه هو واجب اجلميع وال يسقط يف ّ
أي ظرف) ،وقوله:
ظل ّ
حتمي عىل
(النظام اإلسالمي هو نظام األمر باملعروف والنهي عن املنكر والقيام هبام واجب
ّ
اجلميع) ،وقوله( :ال ينحرص املأمورون باملعروف واملنه ّيون عن املنكر يف طبقة العوام فحسب،
تتوجهوا إىل شخص من النخبة بالرجاء،
بل ر ّبام كانوا من
اخلواص أيض ًا) ،وقوله( :إ ّياكم أن ّ
ّ
بل عليكم أن تنهوه ،قائلني :ال تفعل هذا الش ء ،فاحلالة االستعالئ ّية ال بدّ من مت ّثلها يف األمر
والنهي) ،وقوله( :اجلميع خماطبون باألمر باملعروف والنهي عن املنكر حتى لو كان الشخص
يتحمل حماباة
أكثر أمه ّية) ،وقوله( :األمر باملعروف والنهي عن املنكر إحدى الواجبات ،وال
ّ
وخج ً
ال)
وغريها من املقوالت الكثرية ،والتي حتمل معاين سامية ترتبط باإلصالح االجتامعي،
بل بكل أنواع اإلصالح ،ذلك أن اهليئات الرسمية وحدها ال يمكن أن تقوم بكل يشء ،أو
تراقب كل يشء.
وهلذا استطاع اإليرانيون بمشاركتهم حلكومتهم ونظامهم إحباط كل املؤامرات والفتن
التي دبر هلا األعداء ،ذلك أن الذي بادر بمواجهة املتآمرين هم الشعب نفسه قبل أن تتدخل
قوات األمن.
انطالقا من هذا سنذكر هنا باختصار نموذجني من نامذج احلرية السلبية التي واجهها
النظام اإليراين ملنافاهتا الرشيعة اإلسالمية ،وقد القت تلك املواجهة الكثري من النقد من طرف
املغرضني.
 1ـ املظاهر الغربية ومواجهتها:
استعمل النظام اإليراين البائد كل الوسائل لنرش مظاهر احلياة الغربية يف اللباس وأنامط
املعيشة املختلفة ،متأثرا يف ذلك بام عليه احلال يف تركيا ،ذلك أنه بعد تنصيب الشاه (رضا
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هبلوي) يف عام 1926م ،حاول أن يتقرب من مصطفى كامل أتاتورك ،وأن يقيم عالقات
جديدة معه ،وكان متأثرا به تأثرا شديدا ،ولذلك استعمل كل الوسائل لتحويل إيران إىل نفس
النمط الذي حتولت إليه تركيا احلديثة ،ولوال مواجهة العلامء ،وتأثريهم يف الشعب اإليراين لتم
له الكثري مما أراد.
ومن تلك املظاهر التي حرص عىل الدعوة إليها إدخال التقاليد الغربية يف اللباس
واحلفالت ومجيع شؤون احلياة ،ولذلك كره الشعب اإليراين ـ بحكم تدينه أوال ،وبحكم
كراهيته للشاه واستبداده ثانيا ـ تلك املظاهر ،وراح يتعلق بالعلامء واملراجع الرافضني لذلك.
وهلذا؛ فإن الدعوة ملواجهة التغريب ومظاهره املختلفة مل تلق أي ردود سلبية من طرف
الشعب اإليراين ،بل إنه نفسه بادر للدعوة إىل مواجهتها ،وخاصة بعدما تشبع بتلك اخلطب
والبيانات الكثرية التي كان يلقيها قادة الثورة اإلسالمية ،وخصوصا اخلميني الذي مل يكن يدع
مناسبة إال وينكر فيه عىل مظاهر التغريب والسفور واالنحراف التي ينرشها الشاه ،عرب
القوانني التي يضعها كل حني.
وقد عرب اخلميني عن ذلك الدور املشبوه الذي قام به الشاه لنرش املظاهر السلبية
للتغريب بحجة التمدن والتحرض؛ فقال( :يف عهد هذا النظام (هبلوي) الذي كانت تتعاىل فيه
الصيحات (النساء حرات ،الرجال أحرار) ماذا كانت نشاطات املرأة؟ النشاط الذي شاهدناه
من النساء هو قيام جمموعة من النسوة بالذهاب إىل قرب رضا خان بذلك الوضع املخزي لتقديم
شكرهن ألنه حررهن ،أما كيف حررهن وماذا فعل؟ فإهنن ال يفكرن هبذا ..ال يفكرن بأنه
أرادهن أحرارا مع الرجال من دون أي ضوابط أخالقية ..لتشارك النسوة يف تلك املجالس
التي كانت تقام ،وتظهر أمام أعني الرجال غري النزهية بذلك الوضع ..إهنم يريدون حرية
الفحشاء بكل أنواعها)()1

(  )1منهجية الثورة اإلسالمية ،مقتطفات من أفكار وآراء اإلمام اخلميني ،ص ..361 362
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ويذكر اخلميني أنه يف الوقت الذي كان يسمح فيه هبذا النوع من احلرية ،كان االستبداد
والقمع ساريا يف كل شؤون احلياة؛ يقول يف ذلك متسائال ..( :أي امرأة متكنت أن تتحدث عن
قضايا الساعة ،وأي رجل استطاع أن يكتب كلمة واحدة عن املشاكل التي يعاين منها شعبنا
بسبب تدخل األجانب وعمالئهم الداخليني؟ ..وأي مطبوعة من مطبوعاتنا كانت حرة؟
ومتى كان املذياع والتلفاز حرا؟ ومتى كان الناس والشبان وطالب اجلامعات وطلبة العلوم
الدينية أحرار ًا؟)()1

وجييب عن هذه التساؤالت بقوله( :إن احلرية الواقعية املفيدة ملجتمعنا كانت مسلوبة
متاما خالل هذه اخلمسني سنة التي شاهدت فيها خمتلف القضايا؛ فالنسوة مل يملكن احلرية
ملامرسة النشاط االجتامعي أو التحدث عن املصائب التي يعانيها الشعب ،والويالت التي
حلقت به من الرشق والغرب ،ومل يسمح هلن بالتحدث وال بكلمة واحدة عن مصائب الشعب
من احلكومات العميلة وما أصاب الشعب بسببه) ()2

ويف نفس الوقت الذي اهتم فيه الشاه بإشاعة املظاهر الغربية ،مل هيتم بتطوير بالده يف
النواحي التي كان عليها أن يستفيدها من الغرب ،يقول يف خطاب له عند بيانه آلثار الشاه
السلبية عىل املجتمع اإليراين( :إن هذا الشاه جعل ثقافتنا متخلفة بحيث الحيصل شباننا عىل
العلم التام والكايف هنا ويمسون بعد مدة من الدراسة مع كل ما يرافقها من صعوبات وضغوط
يمسون مضطرين للسفر إىل خارج البالد إلكامل دراساهتم ..إننا نملك دراسات جامعية منذ
مخسني عاما أو أكثر ،ونملك جامعة منذ أكثر من ثالثني عاما ،ولكن وألهنم خانونا ،فإن هذه
اجلامعة مل تتطور ومل حتقق ألبنائها بلوغا أنسانيا .لقد قىض هذا الشخص عىل مجيع أبنائنا وعىل

(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
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طاقاتنا البرشية)()1

ويف املقابل يذكر اخلميني أن هذا الشاه الذي مل هيتم بالتطوير العلمي لبلده راح هيتم
بمظاهر االبتذال املتنافية مع الشعب اإليراين ،يقول( :لقد أقام هذا الشخص -ونتيجة لعبوديته
لآلخرين -بإنشاء مراكز الفحشاء ،فرباجمه التلفزيونية ليست سوى فحشاء ،وبراجمه اإلذاعية
يف أغلبها فحشاء ،ومجيع املراكز التي أجازوا فتحها هي مراكز للفحشاء يعضد بعضها بعضا،
فمراكز بيع اخلمور أ كثر من مراكز بيع الكتب ،ومراكز الفساد األخرى تنترش اىل ما شاء اّلِل)()2

ثم بني أنه ال ينتقد السينام وال الفنون ،وال التطور ،وإنام ينتقد استخدامها إلشاعة
الفحشاء ،يقول( :نحن ال نعارض دور العرض السينامئي ،ولكننا نعارض مراكز الفحشاء،
نحن ال نعارض اإلذاعة ولكن نعارض الفحشاء ،نحن ال نعارض التلفزيون بل نعارض ما
يقومون به خدمة لالجانب ولإلبقاء عىل ابنائنا متخلفني ،ولتدمري طاقاتنا البرشية ..متى
عارضنا التجديد؟ متى عارضنا مراكز التطور؟  ..إن السينام احد مظاهر التحرض التي ينبغي
توظيفها خلدمة الناس ولرتبيتهم ،لكن وكام تعلمون فاهنا قد دفعت ابنائنا نحو الضياع ،وكذا
هو حال سائر هذه املراكز .لذا فاننا نعارضها ،وهؤالء قد خانوا بالدنا هبذه الطريقة) ()3

وهو يذكر أن ذلك التمجيد الذي حصلت عليه إيران يف عهد الشاه من طرف القوى
الغربية مل يكن بسبب مراعاته للحريات ،أو حقوق اإلنسان ،وإنام بسبب تلك املصالح التي
ينالوهنا منه ،والتي ترض بالشعب اإليراين ،يقول( :أما نفطنا فقد أعطوه إىل اآلخرين بالكامل..
أعطوه ألمريكا وغري أمريكا .وماذا اخذوا يف املقابل من أمريكا؟ أخذوا منها أسلحة ومعدات
إلقامة قواعد هلا؟ فنحن أعطيناهم النفط وأقمنا هلم قواعد يف أراضينا ،ومتكنت أمريكا هبذه

(  )1صحيفة اإلمام ،ج  ، 6ص .23
(  )2املرجع السابق ،ج  ، 6ص .24
(  )3املرجع السابق ،ج  ، 6ص .23
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احليلة التي ساهم فيها هذا املخلوق (الشاه) من االستحواذ عىل نفطنا وتشييد قواعد هلا بثمنه،
فقد صدرت امريكا إلينا اسلحة ال يمكن جليشنا االستفادة منها إال بمساعدة املستشارين
واخلرباء األمريكان)()1

وهكذا يذكر اخلامنئي ذلك التغريب السلبي الذي قامت به أرسة الشاه طيلة حكمها
إليران؛ فقال( :حني آل األمر إىل أرسة هبلوي ارتكبوا من الفعال ما هو أسوأ بكثري مما ارتكب
يف العهد القاجاري؛ فأرسة هبلوي رضبت عىل قواعد الثقافة الذاتية اخلاصة للشعب وزلزلت
أركاهنا ،وأنشبت أظافر التخريب فيها ،حتى حلت الثقافة املستوردة بدالً من الثقافة اخلاصة،
ونفذت يف أغلب مرافق حياتنا وشؤوهنا)()2

ورضب أمثلة عىل ذلك؛ فقال( :كان شعبنا ملتزم ًا طوال قرون احلضارة اإلسالمية،
برعاية اآلداب يف طبيعة العالقة بني املرأة والرجل ،وهذا ال يعني عدم وقوع حاالت من اخلطأ
واملعصية؛ فاخلطأ موجود يف ّ
كل العصور ويف خمتلف املجاالت ،وسيبقى أفراد البرش عرضه
يتحول اخلطأ إىل عرف عام يف املجتمع وعىل
ثم فرق بني اخلطأ ،وبني أن
ّ
للخطأ أبد ًا .ولكن ا
صعيد الشعب ،لقد كانت جمالس األرشاف وبالطات امللوك واألمراء ومن يقع عىل شاكلتهم،
هي وحدها التي تشهد جمالس اللذة والطرب والفحشاء ،حيث متيض الليايل احلمراء حتى
الصباح هبذه اخلطايا ،قد سعى األوروبيون ـ الذين ال تغلق باراهتم طوال الليل والنهار ـ أن
يدفعوا جمتمعنا صوب هذه العادات املشؤومة الفاسدة)()3

بل إن األمر وصل به ـ كام يذكر اخلامنئي ـ إىل درجة الدعوة إىل تغيري اللباس الوطني
املحافظ لإليرانني ،واستبداله بالزي الغريب ،يقول( :لكم أن تالحظوا اآلن مقدار الفضيحة

(  )1املرجع السابق  ،ج  ،6ص.22 :
(  )2الثورة اإلسالمية والغزو الثقايف (ص.)4 :
(  )3املرجع السابق ،ص.5
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مرة واحدة دفع ًة! إذا ذهبتم
التي تنطوي عليها ممارسة ملك قام باستبدال الزي الوطني لشعبه ا
إىل أقىص نقاط الدنيا ،كاهلند مث ً
زهيا الوطني وهي تفتخر به ،وال تشعر
ال جتدون أن الشعوب هلا ا
غريوا الزي الوطني ومنعوه مرة واحدة ،ملاذا؟ زعموا أن
باخلجل أو العار منه ،ولكن هؤالء ّ
اإلنسان ال يكون عامل ًا مع هذا الزي! يف حني نجد أن أبرز العلامء اإليرانيني ،الذي ال زالت
آثاره تدرس يف أوروبا ،عاش هبذه الثقافة وأمىض حياته هبذا الزي ،ترى ما هو تأثري الزي؟ وما
هو الكالم الذي جيايف املنطق ويبعث عىل السخرية؟ ..لقد استبدلوا الزي الوطني ومنعوا
ارتداء احلجاب .وقالوا ّ
تتحول إىل عاملة مع احلجاب (العباءة) وال يمكن
إن املرأة ال تستطيع أن ّ
أن يكون هلا مشاركة يف الفعاليات االجتامعية! أتوجه إىل هؤالء بسؤال :إىل أي مدى استطعن
النساء أن يشاركن يف الفعاليات االجتامعية بمنع احلجاب وحتريم العباءة؟ هل سمح عهد
رضاخان وابنه للمرأة أن تشارك يف الفعاليات االجتامعية؟ يف عهد حرم الرجل من ممارسة
الفعالية االجتامعية كام حرمت من ذلك املرأة أيض ًا)()1

ثم بني أن التحرض والرقي ال يرتبط بتلك املظاهر الغربية ،بل يرتبط بتوفري البيئة املناسبة
وحتول
للتطور والرقي ،يقول( :لقد استطاعت املرأة يف إيران أن تلج ميدان العمل االجتامعي ّ
جرت الرجل إىل الساحة وراءها ،حينام ارتدت احلجاب ووضعت
البلد بإرادته القوية ،حيث ّ
العباءة عىل رأسها ..ثم ما تأثري الزي واحلجاب يف عدم فعالية املرأة أو الرجل؟ املهم هو القلب
الذي ينطوي عليه هذا الرجل وتلك املرأة ..واملهم هو كيف يفكر؟ وما هو قدر إيامهنام ،وما
هي طبيعة الروحية التي ينطوي كل منهام عليها ،وطبيعة الدافع الذي يسوقهام ملامرسة الفعالية
االجتامعية والنشاط العلمي؟)( )2

ثم يعقب متأسفا عىل هذا املوقف الذي نشأ عن التبعية للغرب والشعور بالنقص( :لقد
(  )1الثورة اإلسالمية والغزو الثقايف (ص.)6 :
(  )2الثورة اإلسالمية والغزو الثقايف (ص.)7 :
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فغري الزي الوطني
وضع رضاخان ـ هذا الطاغية األمي املتجرب ـ نفسه ألعوبة بيد األعداء؛ ّ
واستبدل الكثري من اآلداب والسنن السائدة بني الشعب ،ومنع مزاولة الفعل الديني ،وزوى
وحتول إىل شخصية حمبوبة
بالدين جانب ًا ،مارس مجيع هذه الفعال بالقوة ـ كام تعلمون مجيع ًا ـ ّ
لدى الغرب ،مل يكن حمبوب ًا من قبل الرأي العام يف الغرب ،أو أبناء الشعوب الغربية ،وإنام
أضحى حمبوب ًا من قبل السلطويني والساسة الغربيني)()1

انطالقا من هذا املوقف رشعت القوانني بعد انتصار الثورة اإلسالمية ،لتواجه كافة
أشكال التغريب ومظاهرها السلبية ،وقد لقي ذلك انتقادا كبريا من أولئك الذين كانوا
يمجدون الشاه ،ويعتربونه مراعيا حلقوق اإلنسان ،مع أنه هنب ثروات البالد ،ومل جيلب هلا إال
الفساد وكل مظاهر االنحراف.
ومن تلك القوانني التي لقيت انتقادا كبريا ،بل جند اإلعالم بمختلف وسائله لتشويه
إيران بسببها موقفها من اللباس  ،سواء كان لباس الرجل أو املرأة ،والذي وضعت قوانني
ترتبط به ،لتجعله حمافظا عىل أحكام الرشيعة ،مع أن الشاه نفسه ومعه أتاتورك وضعا القوانني
الداعية للسفور واملحرمة للحجاب ،ومع ذلك مل يناال من اإلنكار ما نالته إيران يف عهد الويل
الفقيه.
ولو أن اإلنكار كان من الغرب وحده ملا تعجبنا ،ذلك أن الغرب براغامِت وصاحب
مصالح ،وهو يعطي ما يشاء من األوصاف ملن يشاء من الدول؛ لكن املشكلة أن يكون اإلنكار
من الدول العربية ،ذات املجتمعات املحافظة؛ فقد راحت مرص ودول اخلليج خصوصا تنكر
عىل تلك القوانني اإليرانية املرتبطة باللباس ،بل راحت تدعو الشعب اإليراين للتمرد عليها،
واستعملوا يف ذلك كل أنواع األكاذيب.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف مقال بعنوان [ممنوعات عىل نساء إيران :الرقص
(  )1املرجع السابق.
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والنرجيلة والدراجات وأشياء أخرى] جاء فيه( :منذ قيام الثورة اإلسالمية اإليرانية عام
 ،1979فرضت قيود عدة عىل املواطنني عموم ًا ،والنساء خصوص ًا ،يف البالد ،إذ أجربن عىل
االلتزام بقواعد اللباس ،ومنعن من االختالط بالرجال ،باإلضافة إىل ممنوعات أخرى تركزت
عىل الفنون مثل الرقص واملوسيقى الغربية ومشاهدة العروض الرياضية) ()1

ثم يفصل يف بعض املمنوعات عىل املرأة اإليرانية ،ومنها ـ كام يذكر ـ الرقص؛ يقول يف
ذلك( :منذ عام  ،1979حظرت معظم أنواع الفنون ،نتيجة قيود وأحكام املحافظني ،وبينها
االستامع إىل املوسيقى الغربية والرقص ،ما أنتج نوع ًا من احلرب الثقافية بني السلطات اإليرانية
وشباهبا ،إذ اعتقلت السلطات اإليرانية أخري ًا  4شبان وشابتني ،واهتمتهم بتعليم الرقص
الغريب ،وبينها الـ [زومبا] ،والسعي إىل [تغيري نمط احلياة] و[الرتويج خللع احلجاب] ،وفق ًا
ألحد قادة احلرس الثوري اإليراين ،ورقص سبعة أشخاص (شبان وشابات) عىل أنغام أغنية
غربية شهرية يف  ،2014ونرشوا مقطع ًا مصور ًا عىل مواقع التواصل االجتامعي لكن السلطات
اإليرانية اعتقلتهم ،وفرضت عليهم أحكام ًا بالسجن و 91جلدة ،ما أدى إىل إثارة الرأي العام
العاملي ،فأوقف احلكم مقابل اعتذارهم عرب التلفزيون الوطني اإليراين ،وبعد أشهر عدة،
رقصت شابة إيرانية عىل متن قطار يف العاصمة طهران ،وصورها الركاب ،وانترشت مقاطع
الفيديو عىل مواقع التواصل االجتامعي يف إيران ،لكن السلطات مل تستطع حتديد هويتها)()2

هذا جمرد مثال انتقيناه من الكثري من املقاالت اإلخبارية باعتباره أكثرها لطفا ،يف مقابل
مقاالت إخبارية تصدر كل يوم ،لتشوه املوقف اإليراين من املحاوالت التي يقوم هبا الغرب يف
إطار احلرب الناعمة لرصف اإليرانيني عن دينهم وعن نظامهم وفقهائهم.
وقد كان يف إمكان هؤالء الذين يرغبون فيام شاءوا من اللباس أو الغناء أو الرقص أو
(  )1ممنوعات عىل نساء إيران :الرقص والنرجيلة والدراجات وأشياء أخرى ،موقع (العريب اجلديد) 10 ،أغسطس .2017
(  )2املرجع السابق.
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النرجيلة أن يامرسوه يف بيوهتم من غري أن يتدخل أحد العتقاهلم أو مواجهتهم ،ولكن الغرض
ليس هو التمتع بتلك املظاهر ،وإنام الغرض هو مواجهة القيم التي تبناها املجتمع عرب توليه
للويل الفقيه ،والقوانني التي يصدرها.
وهلذا ترص الكثري من القنوات العربية ووسائل اإلعالم عىل القيام بحملة إشهار جمانية
ألولئك األفراد املحدودين الذين يتمردون عىل القوانني ،ويصورون أن هؤالء هم كافة
الشعب اإليراين ،وأن الشعب اإليراين ضاق بتلك القوانني التي حتد من حريته.
وللرد عىل هذه املغالطة نحب أن نذكر هنا املوقف الرشعي ،بل العقيل والفطري من
هذا األمر ،وهو أن اللباس مع كونه حقا شخصيا لإلنسان ال جيوز التدخل فيه ،لكنه إذا أثار
فتنة يف املجتمع ،أو ساهم يف إفساده واإلرضار به؛ فإنه حينها خيرج عن كونه حرية شخصية،
بل يتحول إىل قضية مرتبطة باملجتمع ،وحينها توضع القوانني التي تضبط ذلك ،والتي نراها
يف قوانني العامل مجيعا.
وال يقال هنا بأن عىل أفراد املجتمع أن يغضوا أبصارهم ،ألن ذلك مستحيل؛ فاملجتمع
حيوي مجيع أصناف الناس ،املتدينني وغريهم ،وفيه املراهقون واملنحرفون ،وال يصح أن
يتحمل املجتمع مجيعا وزر امرأة ظهر هلا أن خترج سافرة بني الناس لتفتنهم.
ولو طبقنا هذا األمر ألجزنا ملن يشاء أن يروج املخدرات واخلمور وغريها أن يفعل
ذلك ،ثم نطالب املجتمع بأن يتورع عن الرشاء ،أو أجزنا ملن شاء أن يضع شاشة يف الشارع،
ويضع فيها ما يشاء له هواه من االنحرافات ،ونطالب املجتمع بأن يغلق عينيه وأذنيه إذا مر
عليها ..وهذا مل يقل به أحد.
وهلذا؛ فإن القادة اإليرانيني مل ينظروا إىل اللباس وغريه من املظاهر باعتبارها حريات
شخصية ،وإنام نظروا إليها باعتبارها اخرتاقا حياول الغرب من خالله أن يتسلل للمجتمع
إلفساده ،وتيسري السيطرة عليه.
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وقد أشار إىل هذا املعنى اخلميني يف حوار له مع مذيعة إلحدى القنوات حينها ـ وكانت
كبرية السن ـ حيث قالت له( :هل يعقل ان ختفي نفسها وراء هذا التشادور [العباءة السوداء]
املرأة التي شاركت يف الثورة ،وقتلت وعذبت وناضلت ودخلت السجون؟)
فأجاهبا بقولهً ( :
أوال إن املرأة خمرية يف ارتداء التشادور وقد اختارته بصورة طوعية ،وال
حيق لك أن تسلبيهن هذا االختيار ،نحن إذا ما طلبنا من النساء الراغبات يف ارتداء التشادور
أو احلجاب اإلسالمي النزول إىل الشوارع ،فسوف خترج ثالثة وثالثون مليون ًا من مخسة
وثالثني مليون امرأة ،فهل حيق لك الوقوف بوجههن؟ أي استبداد هذا الذي تنسبينه اىل
النساء؟  ..ثاني ًا نحن ال نحدد حجاب ًا بعينه ،كام أن النساء اللواِت من عمرك ،ال توجد أية
حساسية بشأن حجاهبن ،ولكننا نتصدى للفتيات الشابات اللواِت يستخدمن املكياج املفرط
وخيرجن اىل الشوارع متربجات حيث يالحقهن أفواج الشباب)()1

ومتنينا لو أن هؤالء الذين ينكرون عىل إيران التزامها هبذه املظاهر الدينية املحافظة،
طبقوا ما ذكره اخلميني ،والحظوا أعداد الذين يطالبون بحقوقهم يف التربج والسفور،
وقارنوها بعدد الذين يرتدون احلجاب من تلقاء أنفسهم ،خلففوا من غلوائهم وتشددهم،
وعلموا أهنم يقفون يف وجه شعب كامل من أجل حفنة حمدودة.
ولو أهنم أضافوا إىل تلك املقارنة زيارة اجلامعات واملدارس والسينام واملرسح
واملؤسسات الرياضيةوكل املحال لوجدوا للمرأة حضورا قويا ال يضاهيه أي حضور يف كل
تلك الدول التي ال هم هلا إال تشويه إيران.
 2ـ االنحالل األخالقي ومواجهته:
بناء عىل ما ذكرنا يف الفصل األول من أن احلكومة اإلهلية ختتلف يف وظائفها عن
احلكومة الوضعية والعلامنية ،ذلك أن هدف األخرية قارص عىل رعاية حاجات املجتمع املادية،
(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،10ص.79 :
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وعىل توفري رغباته الدنيوية ،بينام احلكومة اإلهلية ،والتي مثلها الرسل وخلفاؤهم؛ ال هتتم
بذلك فقط ،وإنام هتتم قبله وبعده ببناء املجتمع الصالح ،وتوفري كل ما خيدم هذا البناء،
والوقوف يف وجه كل ما يعرتضه ،كام قال تعاىل يف تعداد وظائف رسول اّلِل  ﴿ :ه َو ا ال ِذي
ِّيهم ويع ِّلمهم ا حلكِتَاب و حِ
ِِ
بع َث ِيف حاألمينيَ رس ً ِ
احلك َحم َة َوإِ حن كَانوا
َ َ
وال منحه حم َيتحلو َع َل حي ِه حم آ َياته َويزَ ك ِ ح َ َ
ََ
ِّ ِّ َ
ِم حن َق حبل َل ِفي َض َال ٍل مبِ ٍ
ني﴾ [اجلمعة]2 :

فالتزكية ،وهي ترقية اإلنسان وتربيته اإليامنية والروحية واألخالقية من مهامت رسول
اّلِل  ،والتي يذكر قادة الثورة اإلسالمية يف إيران أن عىل الويل الفقيه أن يتوالها باعتباره نائبا
عن رسول اّلِل  ،وعن األئمة يف هذه الوظيفة.
ومن بني الوسائل التي تستعمل للتزكية ـ حسبام ورد يف النصوص املقدسة ـ احلدود
والتعزيرات التي يستعملها احلاكم املسلم ليحفظ املجتمع من ترسب أدوات الفساد إليه ،ذلك
أن فردا واحدا أو أفرادا معدودين من املنحرفني يمكنهم إذا أعطيت هلم احلرية الكافية اخلالية
من أي ردع أن يفسدوا جمتمعا كامال ،ولذلك ورد يف األثر( :إن اّلِل يزع بالسلطان ما ال يزع
بالقرآن)
وقد نص القرآن الكريم عىل هذا املعنى يف قوله تعاىل عند بيان حد الفاحشة﴿ :الزا انِ َية
والزا ِاين َفاجلِدوا ك ال و ِ
اح ٍد ِمنحه َام ِما َئ َة َج حلدَ ٍة َو َال َت حأخ حذك حم ِ ِهب َام َر حأ َف ٌة ِيف ِد ِ
ين اّلِلاِ إِ حن كنحت حم تؤح ِمن َ
ون
َ
ح
َ
بِاّلِلاِ َوا حل َي حو ِم حاآل ِخ ِر َو حل َي حش َهدح ع ََذ َاهب َام َطائِ َف ٌة ِم َن املحؤح ِمنِنيَ ﴾ [النور ،]2 :فقد ربط اّلِل تعاىل بني
عقوبة الزناة مع أمره بحضور مجاهري الناس للعقوبة ،حتى يكون ذلك وازعا تربويا هلم،
باإلضافة لوسائل أخرى سنعرفها إن شاء اّلِل يف الفصل اخلاص بالقيم الرتبوية من هذا
الكتاب.
وهكذا أخرب القرآن الكريم أن القصاص حياة ،قال تعاىلَ ﴿ :و َلك حم ِيف ا حل ِق َص ِ
اص َح َيا ٌة
ويل حاألَ حل َب ِ
َياأ ِ
اب َل َع الك حم َتتاق َ
ون ﴾ [البقرة ،]179 :ذلك أن إقامة القصاص عىل فرد واحد حيمي
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املجتمع من رسيان مثل هذه الظاهرة فيه ،وبذلك حييا املجتمع مجيعا بحاميته من أمثال هذه
اجلرائم.
بناء عىل هذا ،كانت املقارنة يف جمال احلريات وحقوق اإلنسان بني النظام العلامين الذي
تتبناه أكثر دول العامل والنظام اإليراين مقارنة خاطئة؛ فالفلسفة التي يقوم عليها كال النظامني
خمتلفة متاما.
وليس يف ذلك أي إجحاف أو ظلم بحق الشعب اإليراين ،ألنه هو من ارتىض هذا
النظام ،وهو من طالب حكامه بأن ينفذوه ،وهو الذي ظل منذ ما يقارب أربعني سنة ينتخب
مسؤوليه ،وخيرج يف كل املظاهرات واملسريات التي تؤكد والءه املطلق لنظامه ومسؤوليه.
ولذلك؛ فإن الدعايات املغرضة التي تنتقد قوانني العقوبات اإليرانية أو تقارن بينها
وبني النظم العلامنية دعايات قد تقبل يف املجتمعات غري املسلمة ،لكن املسلم احلريص عىل دينه
العارف بربه ،ال يمكنه أن يرفضها ،أو ينتقدها ،ألهنا قوانني رشعية ،ومنطلقة من األحكام
الفقهية ،باإلضافة إىل دورها الكبري يف مواجهة اجلريمة واالنحالل ،وهي مع مقومات تربوية
أخرى سنراها يف حملها تشكل ركنا أساسيا يف اإلصالح االجتامعي.
وقبل أن نرسد ما ذكره قادة الثورة اإلسالمية يف الرد عىل تلك الشبهات واالعرتاضات
التي يبثها اإلعالم املغرض ،بام فيهم بعض اإلسالميني ،أو كثري منهم ،نذكر هنا مقارنة أجرهتا
بعض الصحف بني بعض املامرسات التي يعتربها القانون اإليرين جرائم يعاقب عليها بأشد
العقوبات يف نفس الوقت الذي ال يقاىض فيه مرتكبها حسب القوانني األمريكية ،وكأنه يف
رأي صاحب املقال أمريكا أكثر سامحة وعدال من إيران.
وعنوان املقال [ثامن جرائم تستوجب اإلعدام ىف إيران والرباءة يف أمريكا]( ،)1ومما ورد
فيه( :نفذت إيران حواىل  700حكم باإلعدام ىف  ،2015عىل جرائم ال تدخلك حتى السجن
(  )1ثامن جرائم تستوجب اإلعدام ىف إيران والرباءة يف أمريكا ،دنيا الوطن ـ رام اّلِل .2015/07/25 ،
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ىف الواليات املتحدة ،حسبام ذكر موقع فوكاتيف األمريكي ،ورأى املوقع أن إيران تنفذ أحكام
شخصا منذ شهر يناير املاىض
اإلعدام هذا العام بوترية قياسية ،حيث تم إعدام حواىل 694
ً
وتتوقع منظمة العفو الدولية أن العدد سيزيد عن ألف بنهاية العام ،وقال املوقع إن القانون
اإليرانى يفرض عقوبة اإلعدام عىل جمموعة جرائم ،ال تفرض حتى عقوبة احلبس عىل
األشخاص ىف الواليات املتحدة من بينها هتريب املخدرات والعالقات اجلنسية الشاذة ..وأشار
املوقع إىل أن بعض اجلرائم يتم توقيع العقوبة عىل مرتكبيها بعد االنتهاك الرابع ،من ضمن
ذلك الزنا والدخول ىف عالقات جنسية شاذة ويعاقب الطرفان ىف تلك احلاالت بعقوبة
اإلعدام)
وقد نرش املوقع جدوال تفصيليا يقارن بني 14جريمة وعقوباهتا ىف كل من إيران
والواليات املتحدة من بينها ثامنى ال تعتربها أمريكا جرائم يعاقب عليها القانون ،بحسب
بيانات الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان.
وحسبام ذكر املوقع ،هذه هي املامرسات التي يتأسف الكثريون عىل اعتبارها جرائم يف
القانون اإليراين القايس حسبام يصورون ،بينام ال يعاقب عليها القانون األمريكي الرحيم:
 .1زنا املحارم :إيران (إعدام) .الواليات املتحدة (سجن حتى  15عاما)
 .2اغتصاب :إيران (إعدام)  .الواليات املتحدة ( من  15 - 5عاما سجن)
 .3شخص متزوج يامرس الرذيلة مع غري متزوج  :إيران (إعدام)  .الواليات املتحدة
( ال تعترب جريمة)
 .4ممارسة الرذيلة مع زوجة األب :إيران (إعدام)  .الواليات املتحدة ( ال تعترب
جريمة)
 .5غري مسلم يامرس الرذيلة مع مسلمة :إيران (إعدام) .الواليات املتحدة ( ال تعترب
جريمة)
177

 .6عالقات الشذوذ اجلنسى :إيران (إعدام) .الواليات املتحدة ( ال تعترب جريمة)
 .7التآمر إلسقاط احلكومة :إيران (إعدام) .الواليات املتحدة ( ال تعترب جريمة)
 .8تسهيل مهمة اجلامعات املعارضة للحكومة :إيران (إعدام) .الواليات املتحدة ( ال
تعترب جريمة)
 .9اغتيال متعمد للقادة السياسيني :إيران (إعدام) .الواليات املتحدة ( ال تعترب
جريمة)
 .10سب النبى  :إيران (إعدام) .الواليات املتحدة ( ال تعترب جريمة)
 .11القتل العمد :إيران (إعدام) .الواليات املتحدة (إعدام)
 .12هتريب املخدرات :إيران (إعدام) .الواليات املتحدة ( 5سنوات سجن)
وهكذا نجد موقعا آخر ،وهو املوقع الرسمي ملنظمة العفو الدولية ،يذكر اعرتاض
مجاعات حقوق اإلنسان عىل القوانني اإليرانية املرتبطة باخلمر ،فقد ورد فيه هذا اخلرب( :قالت
منظمة العفو الدولية إنه يتعني عدم إعدام رجلني ِ
وجدا مذنبني بتعاطي الكحول للمرة الثالثة،
وهو حمظور بمقتىض قانون العقوبات اإليراين؛ فقد أعلن رئيس اهليئة القضائية يف شامل رشق
إقليم خراسان رضوي ،السيد حسن رشيعتي ،أن السلطات تقوم بالتحضريات لتنفيذ حكمي
اإلعدام اللذين أقرهتام املحكمة العليا يف طهران ،وقد نفذ بحق الرجلني ،اللذين مل تتم
تسميتهام ،حكم باجللد  80جلدة لكل منهام عقب إدانتني سابقتني برشب الكحول ،وتنص
املادة  179من قانون العقوبات اإليراين عىل عقوبة اإلعدام اإللزامية ملن يدانون للمرة الثالثة
برشب الكحول ،واحتفظت صيغة منقحة من قانون العقوبات ،مل تصبح نافذة بعد ،بأشد
العقوبات قسوة هذه ملن تتكرر إدانتهم باجلرم) ()1

(  )1إي ران :ينبغي ختفيف أحكام اإلعدام الصادرة بحق متعاطي الكحول ،منظمة العفو الدولية 29 ،حزيران  /يونيو ،2012
موقع منظمة العفو الدولية..
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وجاء يف املوقع أن [آن هاريسن] رصحت حول هذا األمر بقوهلا( :نناهض عقوبة
اإلعدام يف مجيع األحوال ،بيد أن رشب الكحول ال يمكن أن يصناف منطقي ًا بأنه من اجلرائم
األشد خطورة ،التي تشكل احلد األدنى للمعايري الدولية التي جتيز عقوبة اإلعدام بالنسبة
للدول التي ما زالت تطبق العقوبة ..ومن املؤسف أن السلطات اإليرانية مل تستفد من عملية
املراجعة األخرية لقانون العقوبات كي جتعله يتامشى مع التزاماهتا الوطنية حيال حقوق
اإلنسان وتلغي عقوبتي اجللد واإلعدام ملن يتعاطون الكحول)()1

وهكذا تأسفت هذه املنظمة وغريها ،والتي كانت تغض الطرف عن جرائم الشاه ،عىل
املتاجرين باملخدرات ،والذين حتكم القوانني اإليرانية عليهم باإلعدام؛ فقد ورد يف املوقع :
(كثري ًا ما تفرض إيران حكم اإلعدام عىل اجلرائم املتعلقة باملخدرات ،وال سيام عىل املتّجرين
بكميات تزيد عىل حد معني من املخدرات املختلفة أو العقاقري غري القانونية .وتستمر هذه
الطريقة يف معاجلة املشكلة رغم عدم وجود أدلة واضحة عىل أن عقوبة اإلعدام قد شكلت
عامل ردع فعال ضد اجلرائم املتعلقة باملخدرات ،وتأِت إيران يف املرتبة الثانية بعد الصني من
حيث أعداد أحكام اإلعدام التي تنفذ سنوي ًا ،وقد نفذ العديد من أحكام اإلعدام الصادرة يف
 ،2011والتي وصل عددها إىل أكثر من  ،600حسبام يعتقد ،خلف ستار من الرسية .وتصدر
األغلبية العظمى من أحكام اإلعدام يف البالد عىل مرتكبي جرائم تتعلق باملخدرات)
واختتمت آن هاريسن ترصحيها بقوهلا( :يتعني عىل إيران وقف فرض عقوبة اإلعدام
عىل مرتكبي جرائم املخدرات وتعاطي الكحول املزعومة ،كخطوة أوىل نحو اإللغاء التام هلذه
العقوبة)
وهكذا نجد موقعا آخر يدافع عن العقوبات التي تسلطها القوانني اإليرانيني عىل
[الوشم] ،ففي مقال بعنوان [تطاردهم رشطة األخالق وتعاقبهم أشد العقوبات ..أين حيصل
(  )1املرجع السابق.
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الشباب اإليراين عىل وشومهم رغم حتريمها؟]()1

جاء فيه( :الرتويج للوشوم ليس أمر ًا يسري ًا

يف هذا البلد املشهور برشطته املخصصة لألخالق ،ويقوم عاد ًة بذلك من خالل عدة حسابات
عىل الشبكات االجتامعية .ولك ان العاقبة قد تكون وخيمة؛ إذ يروي جتربة شخصية مريرة،
قائالً( :يف أحد األيام ،وجدت رشطة األخالق تقتحم االستوديو اخلاص يب ،واقتادوين إىل
ٍ
مناف لآلداب العامة
قسم الرشطة كأنني قاتل أو سارق ،ثم تم اهتامي بتهمة مزاولة عمل
وتعاليم اجلمهورية اإلسالمية ،وتم احلكم عيل بالسجن  10أشهر)
وهكذا نجد كل حني املواقع اإلخبارية تتأسف للعقوبات املشددة التي وردت يف قانون
العقوبات االسالمي اإليراين ،واملتعلقة باملحاربة ،وتشمل كل من يامرس العنف يف املجتمع
سواء لغاية الرسقة أو غريها ،والتي نصت عليها [املادة  ،]190والتي تذكر أن (حدّ املحاربة
والفساد يف األرض ،أحد األحكام األربعة التالية  .1القتل .2 ،االعدام .3 ،قطع اليد اليمنى
والرجل اليرسى .4 ،النفي من البلد) ،وتضيف [املادة  ]191أن (اختيار أي من احلدود
االربعة املذكورة ،هو من صالحيات القايض ،سواء أكان املحارب قد قتل أو جرح احد ًا أو
سلب ماله أم مل يفعل ذلك) ،وجاء يف [املادة ( :]195إذا تم صلب املجرم؛ فيجب إبقاؤه ثالثة
أيام عىل الصليب من دون أن يموت ،والجيوز أكثر من ثالثة أيام ،وإذا مات حينها يمكن إنزاله
من الصليب)
مع أن هذه العقوبات منصوص عليها يف القرآن الكريم بصيغة قطعية ال حتتمل أي
ِ
ون اّلِلاَ َو َرسو َله َو َي حس َع حو َن ِيف حاألَ حر ِ
حي ِارب َ
ض َف َسا ًدا َأ حن
تأويل؛ فقد قال تعاىل﴿ :إِن َاام َجزَ اء ا الذي َن َ
ي َقتالوا َأو يص البوا َأو ت َق اطع َأي ِدهيِم و َأرجلهم ِمن ِخ َال ٍ
ف َأ حو ينح َف حوا ِم َن حاألَ حر ِ
ض َذلِ َك َهل حم ِخزح ٌي ِيف
ح ح
ح
ح َ
َ ح ح َ ح
ِ
ِ ِ
يم﴾ [املائدة]33 :
الده حن َيا َو َهل حم ِيف حاآلخ َرة ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
(  )1تطاردهم رشطة األخالق وتعاقبهم أشد العقوبات ..أين حيصل الشباب اإليراين عىل وشومهم رغم حتريمها؟ ،شيامء
حممد  ،عريب بوست.2018/04/13 ،
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وقد كان لتطبيق هذا القانون ،أثره الكبري يف إحالل األمن يف اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية مقارنة بالكثري من الدول حتى املتقدمة منها ،ولكن مع ذلك نرى املغرضني يدافعون
عن اجلالد ،وينسون الضحية ،وهو ليس ذلك الفرد الذي تعرض لألذى فقط ،وإنام املجتمع
مجيعا.
ونحب أن نذكر هنا بأن الكثري من عقوبات اإلعدام التي نص عليها القانون اإليراين
كرر رشب اخلمر
مرتبطة بتكرار اجلريمة ،فقد ورد يف [املادة  ]179من قانون العقوبات( :من ّ
املرة الثالثة)
وأجري عليه احلد يف كل ّمرة ،يكون جزاؤه االعدام يف ّ
وورد يف [املادة ( :] 90إذا زنى رجل أو زنت أمراة عدة مرات وأجري عليهم احلد بعد
املرة الرابعة)
مرة ،يقتل يف ّ
كل ّ
وورد يف [املادة  :]157إذا قذف امرئ األخرين لعدّ ة مرات ،وأجري عليه احلد بعد كل
املرة الرابعة)
مرة ،يقتل يف ّ
وورد يف [املادة  ] 201بعد بيان حدّ الرسقة يف املرة األوىل والثانية والثالثة( :جزاء
الرسقة يف املرة الرابعة اإلعدام ،حتى إذا حدثت الرسقة داخل السجن)
وسبب ذلك إضافة إىل ما ورد يف األحكام الفقهية حول املسألة ،هو أن تكرار اجلريمة
يدل عىل مترد صاحبها عىل القانون ،ونرى مثل هذا يف القوانني الغربية؛ فقد ورد يف بعض
املواقع أن احلكومة الفيدرالية األمريكية وأكثر من  25والية ،نص قانوهنا عىل أنه إذا ارتكبت
جريمة من نوع واحد لثالث مرات ،فعاد صاحبها ،وارتكبها بعد أن عوقبت عليها ،يعترب بعد
املرة الثالثة متمرد ًا ( ،)Outlawفتسلب منه كافة حقوقه ،وخيرس محاية القانون ،وتسمى األحكام
الصادرة ضد مثل هؤالء املجرمني  ،Mandatory Sentencingأي األحكام الثابتة التي ال تقبل
التخفيف والتغيري والعفو ،وهي السجن املؤبد بدون عفو أو ختفيف العقوبة ،وتصدر مثل هذه
االحكام ضد السياقة يف حال السكر ،وارتكاب جريمة بسالح خطر ،وبيع املخدرات .وقد
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سلب الق انون الصالحيات التقليدية التي كان يتمتع هبا القضاة يف اختاذ القرارات بشأن هؤالء
املجرمني(.)1
بعد هذا العرض املوجز للمواقف املنتقدة لقوانني العقوبات اإليرانية ،واملرتبطة
باالستعامل اليسء للحرية ،نذكر هنا جوابا مفصال للخميني خياطب به مجعيات حقوق
اإلنسان ،وهو بعنوان [خيانة وتآمر أدعياء حقوق اإلنسان وإمهال املستضعفني] ،وقد ألقاه عىل
أعضاء هيئة التجار اإليرانيني يف البدايات األوىل النتصار الثورة اإلسالمية(.)2
وقد بدأ جوابه ببيان السبب يف تلك احلملة الشديدة من أدعياء حقوق اإلنسان عىل
الدولة اإليرانية الفتية يف نفس الوقت الذي يسكتون فيه عىل جرائم الشاه ،بل عىل جرائم دول
االستكبار العاملي؛ يقول( :من الطبيعي أن أولئك الذين يرون مصاحلهم قد تعرضت للخطر،
أو مصالح أرباهبم سوف يعرتضون عىل هذه الثورة ،ويسعون إلمخاد هذه النهضة بختلف
الوسائل ،فتارة بذريعة حقوق اإلنسان واالعرتاض عىل اإلعدامات التي حصلت يف إيران،
ويعتربوهنا من مصاديق العنف ..إهنم مل يكونوا يف إيران حتى يشاهدوا ماذا جرى عىل إيران
طوال أكثر من مخسني عاما ،وماذا جرى عىل شبابنا مؤخر ًا ،ومع ذلك فهم مطلعون ..إهنم
يعلمون ماذا فعل الشاه السابق واألسبق يف إيران ،وما هي اخليانات التي ارتكبها هذان
الرجالن يف إيران ..وهم مل ينطقوا بكلمة أو اشارة إىل حقوق اإلنسان ..إهنم ال يأتون بذكر
حلادث اخلامس عرش من خرداد ،لقد قتلوا حسب ما نقلوا قرابة  15000شخص ..إن أنصار
حقوق اإلنسان هؤالء كأهنم ال يعتربون هذا لعدد برش ًا ،أو يروهنم برشا ولكنهم الجيعلون هلم
حقوق ًا  ..إذا كان هؤالء برش ًا وهلم حقوق ،وكان هؤالء  60000أو أكثر الذين قتلوا يف إيران
خالل األشهر األخرية وهم من أفضل شبابنا ومن مجيع الفئات ،إذا كانت هلم حقوق فإهنم
(  )1انظر مقاال بعنوان :اجلرائم املوجبة لعقوبة االعدام يف القانون االيراين وقانون العقوبات االسالمي.
(  )2انظر :صحيفة اإلمام ،ج ،7ص ،230 :فام بعدها.
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حتى مل يسألوهم ما هذه األعامل! إننا مل نسمع صوهتم يعرتضون)()1

ثم بني أن ما نصت عليه قوانني اجلمهورية اإلسالمية من عقوبة املفسدين والظاملني ،هو
تطبيق حلقوق اإلنسان ،ورعاية هلا ،يقول يف ذلك( :إننا نقوم هبذا العمل من أجل حقوق
اإلنسان ،وإن هذه اجلمعية التي عال صوهتا تطالب بحقوق اإلنسان ،هم أجراء االستعامر،
فأصل هذه اجلمعيات التي أسست يف أمريكا ،أو يف أماكن أخرى حتت عنوان مجعية حقوق
اإلنسان ،مجعية كذا وكذا ،وجدت أساس ًا لتضييع حقوق اإلنسان) ()2

ويقارن بني تلك املواقف التي تدافع عن املجرمني باسم حقوق اإلنسان ،ويف الوقت
تسكت عن إصدار بيانات التشجيب عن الضحايا الذين قتلهم أولئك املجرمون ،ويرضب
املثل عىل ذلك بقتل الشيخ مرتىض مطهري ،فيقول( :هؤالء الذين قتلوا الشيخ مطهري ،الذي
مل يؤذ حتى نملة ،إنني أعرف هذا الرجل منذ ما يقرب عرشين عام ًا ،إنسان بتلك اإلنسانية
وبتلك السالمة ،بذلك األدب ،ملاذا قتلوه؟ ما هو ذنب مطهري؟ هل قتل أحد ًا؟ ماذا فعل؟
أليس هو إنسان ًا؟! أمل يكن فيلسوف ًا وعامل ًا وفقيه ًا ،أمل يكن برش ًا؟! يقتلون هذا اإلنسان هبذا
الشكل دون أن يكون له أي ذنب ..إن لدهيم اآلن قائمة بأسامء الذين يريدون قتلهم .يتصورون
أنه بقتل مطهري وأمثال مطهري ،سينحبوا هليب هذه النهضة ،وتضيع ثانية حقوق شعبنا ،بل
أن أدعياء حقوق اإلنسان مل يكتبوا حتى كلمة واحدة بخصوص مقتل الشهيد مطهري .ومل
يتحدثوا بشء ،إننا مل نسمعهم يتكلمون بشء ،أليس هذا إنسان ًا؟! مل يعرتضوا ،مل يتكلموا ،مل
يستنكروا هذه اجلريمة ،هل جيهلون ذلك؟ فلامذا إذ ًا مل ينتقدوا اجلامعة التي قامت بذلك؟ ..إننا
إذا عثرنا اآلن عىل قاتل الشيخ مطهري وعاقبناه ،وحكمنا عليه بالقصاص ،سريتفع صوهتم

(  )1املرجع السابق ،ج ،7ص.230 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،7ص.230 :
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اعرتاض ًا عىل ذلك بأنه عنف! أليس هذا عنف ًا أن يقتل إنسان دون ذنب؟)()1

ثم يبني املفارقة العجيبة التي يقع فيها أدعياء حقوق اإلنسان حني يسكتون عن مقتل
عامل وفيلسوف ومصلح يف نفس الوقت الذي يدافعون فيه عن املجرمني ،يقول( :نعم ،أحيان ًا
يكون اإلنسان قد فعل شيئ ًا ،ولكن هذا اإلنسان مل يكن لديه عمل غري التعلم والتعليم كان
إنسان ًا حمرتم ًا أعرفه منذ قرابة عرشين عام ًا ومطلع عىل أوضاعه وأحواله ،وأعرفه بأنه مل يؤذ
أحد ًا .شخص قد أجهد نفسه من أجل هذا الشعب ،كان كاتب ًا ،فيلسوف ًا ،مفكر ًا .هل يستحق
القتل حتى قتلوه؟ أين هي مجعية حقوق اإلنسان ،ملاذا مل تصدر منهم أية كلمة؟ إننا لو عثرنا
اآلن عىل القاتل وقتلناه ،ستبدأ أقالم (حقوق اإلنسان) بالكتابة والدعاية ووصف ذلك
بالعنف ،وأنه يوجد يف إيران عنف .وال يراعون حقوق اإلنسان .أي أناس؟ إنني ال أدري أية
تربية تربى عليها هؤالء ،وأية حيوانات هم هؤالء؟!)()2

ثم يبني أن العلة التي جعلتهم يقفون هذه املواقف املتناقضة هي نوع التفكري الذي
يفكرون به ،والفلسفة التي ينطلقون منها ،وهي فلسفة مادية ،جتعل كل مهها منصبا نحو حرب
الدين ومواجهته ،وتستعمل لذلك كل الذرائع ،يقول( :هذا هو وضع العامل املادي ،وهذا هو
وضع أ دعياء حقوق اإلنسان املاديني .هذا هو وضع العامل املادي ،حيث ال يالحظ أبناؤه ّإال
منافعهم املادية ومنافع أرباهبم ،وكأهنم غري مطلعني عىل أي يشء ،يغضون أنظارهم عن كل
يشء ،فإذا رأوا مصاحلهم تتعرض للخطر عال صوهتم ،وهذه خصوصية الرتبية املادية ،وهذا
هو واقع احلكومات القائمة حالي ًا) ()3

ويف مقابل ذلك يبني خصوصية موقف اإلسالم من حقوق اإلنسان ،ومدى صدقها

(  )1املرجع السابق :ج ، 7ص ..235
(  )2املرجع السابق :ج ، 7ص ..235
(  )3املرجع السابق :ج ، 7ص ..236
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وعمقها وموضوعيتها وعقالنيتها؛ فيقول( :خصوصية الرتبية اإلسالمية تتمثل يف املعنوية ،فال
يصح سجن أحد بدون ذنب ،ال يصح نفيه ،ال يصح وال يصح ..احلقوق اإلنسانية اإلسالمية
هي هذه ،ال جيوز الظلم ،وال جيوز إضاعة حق املظلوم أيض ًا .فال جيوز ظلم أحد ،وال جيوز
غض الطرف عن ظلم اآلخرين والقول بأن الظلم قد وقع وانتهى وتم األمر) ()1

وكمثال عىل هذا يبني الفرق بني املعاملة التي كان يقوم هبا الشاه مع السجناء ،والظلم
والتعذيب الذي كان حييق هبم ،مقارنة بحاهلم بعد الثورة اإلسالمية ،تطبيقا للرشيعة
اإلسالمية؛ فقال( :لقد أوصينا أن يتم التعامل حتى مع هؤالء االشخاص الذين قاموا بذلك
التعذيب وقتلوا الناس بنحو ال توجه هلم حتى كلمة سيئة واحدة يف السجون ،لقد أعلنت هذا،
وأصدرت بيان ًا حوله ..ففي ظل احلكومة اإلسالمية ال حيق للسجانني أن يرتكوا السجناء
جائعني ،ال حيق هلم أن يصفعوه عىل وجهه ،ال حيق هلم أن يعذبوه ،ال حيق هلم أن يشتموه ،إنام
حقه أن حياكموه ،ويعاقبوه بسب جرمه ،وبقدر جرمه ليس أكثر من ذلك ،هذا هو واقع
السجون يف ظل اجلمهورية اإلسالمية التي تضم أمثال هؤالء اجلالدين الذين لو كان أحدنا قد
ابتيل ووقع يف أيدهيم سابق ًا كانوا يتعاملون معه بذلك الشكل الفظيع ،إن هؤالء اجلالدين
موجودون اآلن يف سجوننا ،وقد جاءوا من اخلارج وشاهدوا السجون وقالوا بأهنا مطابقة
للمقاييس احلضارية)()2

وانطالقا من هذه كله يصور الغرض من احلدود والعقوبات الرشعية ،وأن تطبيقها
حيقق مصالح كثرية ،باعتبارها من وسائل تربية املجتمع ،وهتذيب سلوكه ،يقول( :احلدود
اإلهلية هي لرتبية املجتمع ،ال من أجل االنتقام فالقاتل إذا مل يقتل ،فإن القتل سيكثر ﴿ َو َلك حم ِيف
ويل حاألَ حل َب ِ
ا حل ِق َص ِ
اص َح َيا ٌة َياأ ِ
اب َل َع الك حم َتتاق َ
ون﴾ [البقرة ،]179 :إننا إذا أغلقنا باب القصاص،
(  )1املرجع السابق :ج ، 7ص ..236
(  )2املرجع السابق ،ج ،7ص.233 :
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ومل نعاقب القاتل ،فإن القتل سيكثر حينئذ ،وختتل حياة الناس ،فكل من شاء يقتل من شاء،
فالقصاص هو لضامن حياة الناس ،إنه تربية ملصلحة املجتمع) ()1

وهكذا يذكر بأن تطبيق احلدود الرشعية حيمي املجتمع ،ويساهم يف تنظيفه من كل
العنارص الضارة ،كام يساهم يف هتذيب سلوكه ،وحتقق كل متطلبات األمن التي ال يمكن قيام
املجتمعات من دوهنا ،يقول( :إن احلدود اإلهلية هي ملصلحة املجتمع؛ فلو أن الفعل الفالين
الذي ق ّرر له يف الرشع عقوبة معينة مل جتعل له تلك العقوبة ،فإنه سيكثر وقوعه؛ فالذي يذهب
ويفعل ما يشاء مع زوجة شخص ومل يعاقب عىل ذلك فإن الفحشاء ستزيد .جيب منع شيوع
الفحشاء) ()2

وقارن بني العقوبات كام قررها اإلسالم ،وبني العقوبات التي وضعتها القوانني
الوضعية؛ فقال( :إهنم يأخذون اللصوص ويودعوهنم السجون ،وهناك يتعلمون الرسقة!
يقولون بأنه قد تم فتح درس لتعليم كيفية رسقة اجليوب واألسلوب األمثل لذلك؟ إهنم لو
أخذوا أربعة من اللصوص وعاقبوهم ،طبق ًا للموازين ،فإن الرسقة ستنتهي يف إيران ،ويقىض
عليها يف العامل .فلو أقيم احلد عىل أربعة لصوص بالشكل الذي أمر به الرشع وهو الذي ال
يرىض بظلم حيوان ً
فضال عن اإلنسان حيث أمر بإقامة احلد عىل من يرسق .وما ذلك إال ألنه
حيافظ عىل املصلحة اإلنسانية ،وحفظ حقوق اإلنسان)()3

وهكذا األمر بالنسبة لعقوبة من يتاجرون يف املخدرات أو بيع األسلحة ،وغريها من
اآلفات االجتامعية ،والذين يعاقبهم القانون اإليراين باإلعدام ،يقول( :ثمة مشكلة أخرى
تتمثل باملهربني ،وبائعي املخدرات ،ومهريب األسلحة .وهذا أيض ًا مرض وبالء أصيب به هذا

(  )1املرجع السابق ،ج ،7ص.235 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،7ص.236 :
(  )3املرجع السابق ،ج ،7ص.236 :
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الشعب .إن هؤالء يعتربون خونة من الدرجة األوىل هلذا البلد .إن املتاجرة باألفيون وتوزيعه
بني الناس ،جلب اهلروئني وتوزيعه بني شبابنا ،سوف يقيض عىل شعبنا .ليلتفت هؤالء إىل هذا
األمر ويتخلوا عنه ق بل أن يأتيهم العذاب اإلهلي ،قبل أن يرضهبم السوط اإلهلي .إهنا جناية،
تقود شبابنا الرشفاء إىل اهلالك ،هذا إفساد لألجيال .وهل أغلقت أبواب العيش حتى يلجأ
عمال آخر!)()1
عمال آخر! اذهب واعمل ً
اإلنسان إىل بيع اهلروئني؟ ليعمل ً

هذا نموذج من أجوبة اخلميني عن تلك الطروحات التي تشوه املوقف اإليراين من
حقوق اإلنسان ،والعجيب كام ذكرنا ،أن تصدر من املسلمني ،ومن كثري من اإلسالميني الذين
يدعون إىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية ،ولست أدري كيف يمكن تطبيق الرشيعة اإلسالمية مع
التخيل عن مثل هذه األحكام ،التي تعترب جزءا أساسيا ال يمكن إصالح املجتمع من دون القيام
به ،حتى لو وقف العامل كله ضده.
ذلك أن العامل الذي جييز االستعامر وقتل املاليني ،بل يثني عىل حقوق اإلنسان يف دول
االستكبار العاملي ال يصح أن يستمع أحد إلنكاره وشجبه ،وهذا ما فعله اخلميني الذي مل
يستسلم لكل تلك التنديدات والتشجيبات مراعاة ملنصبه الفقهي الذي انتخبه عىل أساسه
الشعب اإليراين.

(  )1املرجع السابق ،ج ،7ص.237 :
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الفصل الرابع
والية الفقيه ..واألخوة اإلنسانية
من القيم الكربى التي قامت عليها اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ـ بحسب ما نص عليه
قادهتا ودستورها ،ودل عليه واقعها ـ قيمة [األخوة] ،سواء األخوة الداخية مع مجيع األعراق
واألديان واملذاهب ،أو األخوة اخلارجية مع مجيع شعوب العامل ،وخصوصا املستضعفني منهم.
ومن النصوص الدستورية الدالة عىل ذلك ما ورد يف املادة التاسعة عرشة من الدستور
اإليراين ،والتي تنص عىل ما ييل( :يتمتع أفراد الشعب اإليراين من أي قومية أو عشرية كانوا،
باملساواة يف احلقوق ،وال يعترب اللون والعنرص أو اللغة وما شابه ذلك سببا لالمتياز)
ومثلها املادة الثامنة واألربعون ،والتي تنص عىل ما ييل( :ال جيوز التمييز بني خمتلف
املحافظات واملناطق يف جمال استغالل املصادر الطبيعية للثروة واملوارد الوطنية العامة وتنظيم
وتقسيم النشاط االقتصادي يف خمتلف املحافظات ومناطق البالد ،بحيث يوظف يف كل منطقة
رأس املال واإلمكانات الرضورية يف حدود حاجاهتا واستعدادها للنمو)
هذا فيام خيص األخوة الداخلية ،أما اخلارجية ،فتنص املادة الرابعة واخلمسون بعد املئة
عىل هذه األخوة كام ييل( :تعترب اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية سعادة اإلنسان يف املجتمع
البرشي كله قضية مقدسة هلا ،وتعترب االستقالل واحلرية ،وإقامة حكومة احلق والعدل حق ًا
جلميع الناس يف أرجاء العامل كافة ،وعليه فإن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية تقوم بدعم النضال
املرش وع للمستضعفني ضد املستكربين يف أية نقطة من العامل ،ويف الوقت نفسه ال تتدخل يف
الشؤون الداخلية للشعوب األخرى)
وتنص املادة اخلامسة واخلمسون بعد املئة عىل بعض مقتضيات هذه األخوة كام ييل:
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( تستطيع حكومة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية منح حق اللجوء السيايس إىل الذين يطلبون
ذلك باستثناء الذين يعتربون وفق ًا للقوانني اإليرانية جمرمني وخونة)
أما قادهتا ومفكروها وسياسيوها؛ فترصحياهتم يف ذلك كثرية جدا ،سنرى بعض نامذجها
يف هذا املبحث ،ومنها ما ورد يف مقابلة للخميني حول [وضع األقليات يف احلكومة اإلسالمية]
أجراها معه مراسلون أفارقة وآسيويون وغريهم يف  27حمرم  1400هـ ،فمام جاء فيها( :تارة
نطلق كلمة األقليات عىل األقليات الدينية يف إيران ،وهؤالء مشرتكون مع سائر اإليرانيني يف
كل يشء ،ويمنحون حقوقهم حسب القانون ،وهم يعيشون يف رفاه ودعة وحرية يف احلكومة
اإلسالمية .وتارة يراد هبا القوميات املوجودة يف إيران كالكرد واللر والرتك والفرس والبلوش
سمي هؤالء أقليات ،ألنه قد يفهم من ذلك ٌ
فصل بني
وامثال ذلك ،وأنا ال أرغب يف أن أ ِّ
األخوة ،ومثل هذا الفصل غري مطروح يف اإلسالم إطالق ًا ،فال فارق بني اثنني من املسلمني
يتك ّلامن بلغتني .مسلم عريب ومسلم أعجمي)()1

وذكر أن التفريق بني املسلمني عىل هذا األساس ليس القصد منه رعاية حقوق من
يسمون األقليات ،وإنام يقصد منه تفريق املسلمني وتشتيتهم وصدع وحدهتم ،يقول( :من
املحتمل جدّ ًا أن يكون أساس هذه األمور األيدي التي ال تريد للبلدان اإلسالمية أن تتحد
بعضها مع بعض .يثريون قضية العرب والعجم ،وقضية الكرد والعرب والفرس داخل
البلدان .يثريون يف بلدنا قضية الكرد والعرب واللر والرتكمن والبلوش وأمثال ذلك ،يثريها
توصلوا إىل أن اإلسالم إذا ط ابق كام هو،
معارضونا وهم أصحاب دراسات مجّة لبلداننا ،لقد ّ
وحتقق ّ
كل ما يدعو إليه فسوف تعزل كل هذه القوى املوجودة يف العامل ،وستقع أكرب القوى يف
أيدي املسلمني وهم االكثر عدد ًا واالكثر خريات ،ولذلك يريدون التفريق عىل نطاق واسع
بني عرب هذه الناحية وترك تلك الناحية ،وفرس هذه الناحية .وهلذا يثريون النزعات القومية
(  )1صحيفة اإلمام :ج ، 11ص .243
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خالف ًا ملنطق اإلسالم مثل :نحن إيرانيون ونحن ترك ،وما إىل ذلك .ومرادهم أن ال يكون
اإلسالم ومنطقه هاهنا ،وأن يمزّ قوا قوميات اإلسالم) ()1

ثم بني سبب هذه الظاهرة وعالقتها بنظام الشاه ،ومنافاهتا التامة مع الرشيعة اإلسالمية؛
فقال( :األصل والقاعدة يف إيران هي أن ال تطرح قضية األقليات كالكرد أو الرتك ،وال يقال:
هذه أقلية وتلك اقلية ،إنام هم أكثرية ،فهل تراهم منفصلون بعضهم عن بعض؟ أليست
إخوهتم اإلسالمية واحدة؟ جيب أن أذك َِّر بنقطة أخرى ،وهي أن ما يطرح من َأ ّن الكرد يقولون:
أعطوا كردستان حقها .ولنفرتض أن البلوش يقولون أيض ًا أعطوا البلوش ح ِّقهم ،وهكذا،
هذا سببه أن احلكومة التي حكمت إيران كانت ظاملة .وألن هذه احلكومات كانت يف الغالب
أو دائ ًام من رشحية واحدة هم الفرس ً
مثال ،لذلك مل يعطوا الكرد ما حيتاجونه ،أو أعطوهم
القليل .كام مل يعطوا البلوش حاجتهم أو أعطوها منقوصة ،وكذلك البختياريون وسائر
األقوام .كانت تلك أنظم ًة غري إسالمية .كان النظام الشاهنشاهي نظام ًا طاغوتي ًا غري إسالمي،
ولذلك ظهرت هذه اخلالفات والتمييزات داخل البلد مع األسف) ()2

وبني موقف احلكومة اإلسالمية من هذه التفرقة العنرصية؛ فقال( :لو كانت احلكومة
إسالمية كام أرادها اّلِل تبارك وتعاىل ،وكانت األحوال السائدة إسالمية ،وكذلك وضع
قررها اإلسالم ،ومثلام كان األمر يف صدر اإلسالم
القائمني عىل احلكومة ،وكيفية احلكومة كام ّ
تنظر احلكومة نظرة واحدة لكل االفراد ،والقانون يطبق عىل اجلميع بشكل واحد ..إذا ظهرت
مثل هذه احلكومة اإلسالمية التي يف آمالنا وطموحاتنا ،ويف آمال اإلسالم وآمال ائمة اإلسالم
وخلفاء اإلسالم منذ البداية ،فأنا واثق أن هذه األقوال حول حقي وحقك ستزول ألهنم مجيع ًا
عىل منوال واحد هلم حق واحد .ليس من حق احلاكم وويل أمر الزمان أن يعتني بمنطقة أكثر
(  )1املرجع السابق :ج ، 11ص .243
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من منطقة أخرى .ليس من حقه إعامر جانب من البلد أكثر من جانب آخر .ليس من حقه حتى
يرجح مكان ًا عىل مكان كأن يمد فيه الشوارع واالسفلت ً
مثال .إذا انبثقت مثل هذه احلكومة
أن ّ
التي هي مطمحنا ،فال أظن الكرد وال الرتك وال الفرس وال العرب وال غريهم سيطرحون
هذه األمور .لقد اثريت هذه األمور ألن احلكومات مل تكن إسالمية ،وكانت جمحفة .حينام ال
يكون فرق بني طهران وباوة ،وال بني اصفهان وتركمن وال يكون فرق يف أماكن الرتكمن من
حيث احلكومة والقضاء وتطبيق القوانني وتنفيذ الربامج ،يزول داعي القول بأن املكان يف أيدينا
أو أيدهيم)()1

وبني املواقف العملية التي ستنتهجها احلكومة اإليرانية لتطبق هذه املعاين ،وهو ما
حصل بالفعل؛ فقال ( :حتى ال يتصور السادة أن املفروض هو أن تفعل احلكومة املركزية كل
ما تريده ،تفعل كل ما تريده مع رشحية ،نحن ننوي أن نحيل شؤون كل منطقة وكل مكان
ألهايل ذلك املكان ،للذين يعينون هناك ،ليبارشوا هم شؤون اإلعامر وشؤون الزراعة وشؤون
البلدية ً
مثال وتعيني بعض املسؤلني الفرعيني ،وأنا اقول هذا للجميع ،طاملا مل تنبثق احلكومة
اإلسالمية بالشكل الذي نريده ،انتم ترغبون ونحن نقدّ م .ولكن اعلموا انه اذا انبثقت احلكومة
اإلسالمية يوم ًا ،سيقول حتى الكرد أنفسهم ِ
ليأت أ اي ًا كان .وسيقول الفرس ليحكم كائن ًا من
كان .وسيقول العرب هذا أيض ًا .سيقول اجلميع هذا .هل كانت مثل هذه األمور مطروح ًة
ً
أصال يف صدر اإلسالم بأن يعني الناس يف منطقة معينة ألنفسهم شخص ًا ما؟ مل يكن مثل هذا،
يفرق بني منطقة وأخرىّ ،إال إذا وقع
ألنه مل يكن ثمة اجحاف .مل يكن احلاكم إذا حكم ّ
االنحراف) ()2

وهكذا ذكر يف خطاب تارخيي له بمناسبة إعالن النظام اجلمهوري اإلسالمي يف إيران
(  )1املرجع السابق :ج ، 11ص .244
(  )2املرجع السابق :ج ، 11ص .244
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املوافق  1979/4 /1م ؛ والذي اهتم فيه كثريا هبذه القيمة ،ومن ذلك قوله( :ال بد من أن
أقول جلميع طبقات الشعب :ال يوجد يف اإلسالم متييز بني األغنياء وغري األغنياء ،وال بني
البيض والسود ،وال يوجد امتياز أبد ًا بني السنة والشيعة ،والعرب والعجم واألتراك وغري
األتراك ،لقد جعل القرآن الكريم العدالة والتقوى ميزان ًا ،فاالمتياز ملن يملك التقوى ..
االمتياز ملن يملك النفس الطيبة ،وال يوجد امتياز يف املاديات ،وال ميزة يف الثروات ،جيب أن
تزال هذه االمتيازات؛ فالناس كلهم سواسية وحقوق كل الطبقات متنح هلا ،فاجلميع متساوون
مع البعض ،واألقليات الدينية تراعي حقوقهم ،فاإلسالم يكن هلم االحرتام  ..اإلسالم يكن
االحرتام لكل الطبقات)
ومنها قوله يف ذكر بعض النامذج التفصيلية حول األعراق التي ينتظم منها املجتمع
اإليراين( :األكراد وسائر الطبقات املوجودة مع لغاهتم املختلفة ،كلهم إخواننا ونحن معهم
وإهنم معنا وكلنا شعب واحد ولنا دين واحد .وبالنسبة إىل بعض العنارص املفسدة الذين
يذهبون إىل مناطق خمت لفة من إيران ويقومون هناك بالدعايات السيئة وحيرضون الناس
املساكني عىل الفوىض وقتل اإلخوة ،إين آمل من الناس أنفسهم أن ينتبهوا وال يسمحوا هلؤالء
اخلونة بالقيام بمثل هذه األعامل فنحن مجيع ًا إخوة)
وذكر عن موقفه من أهل السنة وغريهم( :نحن إخوان ألهل السنة ،وجيب أن نالحظ
حقوق اجلميع .نحن مجيع ًا متساوون يف احلقوق والقانون الذي سوف يصادق عليه الشعب
فيام بعد ،وقد لوحظ فيه حقوق مجيع الطبقات وحقوق األقليات الدينية والنساء وسائر الفئات
وال يوجد فرق بني فئة وأخرى يف اإلسالم إال بالتقوى واالتكال عىل اّلِل .ونحن نرجو أن
يوفقنا اّلِل تعاىل ما دمنا حتى اآلن قد أوصلنا األمر إىل هنا وأعلنا اجلمهورية اإلسالمية)
ومع كل هذا ،ومع كون الواقع اإليراين قبل الثورة اإلسالمية كان ممتلئا بالعنرصية،
ويفرق بني األعراق واملذاهب واألديان ،بل كان حيلم بإعادة اإلمرباطورية الفارسية ،ويريد أن
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يقيص الدين ليحل بدله القومية ،ولذلك استعمل كل الوسائل لبعث الرتاث القديم ،وجعل
رمز الدولة األسد والشمس باعتبارمها يشريان للدولتني األكمينية والساسانية.
ومع كل هذا ،ومع كون إيران يف ثوهبا اإلسالمي ضحت بمكاسب مادية ومعنوية كثرية
يف سبيل احلفاظ عىل هذه القيمة إال أننا نجد املرتبصني من قوى االستكبار العاملي ،وأذناهبم
من الدول العربية ،بل وأتباعهم من الذين يسمون أنفسهم إسالميني ،يستعملون كل الوسائل
لتشويه هذه القيمة ،وحتريض مجيع اإلثنيات املوجودة يف إيران لتتمرد عىل الويل الفقيه ،وعىل
احلكومة ،وعىل كل مؤسسات الدولة.
وقد استعملوا لذلك كل أنواع احليل ،بل رصحوا بأهنم ال يمكنوا أن يتغلبوا عىل إيران،
ويسقطوا نظامها إال بالتالعب باإلثنيات املوجودة فيها.
ولألسف ،رأيت من الدعاة هلذا املنهج يف مواجهة اخلطر اإليراين ـ كام يذكر ـ دعاة
إسالميون يرون أنه ال يمكن أن يتحقق النرص عىل إيران إال بتحريض العرقيات والطوائف
الدينية واملذهبية فيها ،وهم يعلمون أن ذلك حرام ،بل هو سنة اليهود الذين استعملوا هذه
الوسيلة يف عهد النبوة ليحدثوا الرصاع بني املسلمني يف الدولة الفتية اجلديدة.
ومن األمثلة عىل ذلك الداعية واملفكر الكويتي الدكتور عبد اّلِل النفييس ،والذي ال يدع
مناسبة إال وحيذر فيها من اخلطر اإليراين ،ويويص معها بتحريض اإلثنيات املوجودة فيها
لتطالب باالنقسام ،بل إنه دعا إىل متوين مليشيات للقيام هبذا العمل ،فقد رصح لصحيفة
املرصد داعيا دول جملس التعاون اخلليجي إىل مواجهة ما يسميه [الغطرسة اإليرانية] بإرشاك
شعوهبا يف الدفاع عن أوطاهنم.
وأوضح يف تدوينات له عرب مواقع التواصل االجتامعي أن هناك طريقتني لتأسيس
امليلشيات ،إما عرب التجنيد اإلجباري ،أو عن طريق تشكيل ميليشيات تطوعية يتم نثرها عرب
احلدود.
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وهكذا نجد الكثري من الدعاة لألسف ينسون القضية الفلسطينية ،ليتحدثوا عن قضية
جديدة مبتدعة اسمها القضية األحوازية ،ومن الغريب أهنم يف غمرة حديثهم عنها ينسون أن
أكثرية األحواز شيعة ال سنة.
وقد نبههم إىل هذا اخلطأ بعضهم يف مقال بعنوان [يتحدثون عن سنة إيران ..دون
علم!] ،ومما ورد فيه( :عىل هامش زيارة الرئيس االيراين حممود أمحدي نجاد مؤخرا للقاهرة
خرج علينا نفر من الكتاب وحمليل الفضائيات ومعهم أيضا رجال دين من األزهريني
والسلفيني ليعرتضوا عىل ما يالقيه [السنة يف األحواز] من مظامل وانتهاكات ألبسط حقوقهم،
ولو أن هؤالء تناولوا مظامل سنة ايران بصفة عامة دون حتديد مكاهنم ملا كان هناك داع لكتابة
هذا املقال ،ذلك أن تشديدهم عىل سنة األحواز حتديدا كطرف يتعرض للظلم يكشف عن
قصور فاضح لدهيم يف فهم األوضاع والسياسات والتقسيامت الديموغرافية يف إيران .وهذا،
بطبيعة احلال ،ناجم عن خلو جامعاتنا وكلياتنا من مراكز بحثية متخصصة بالشأن االيراين،
مقابل العديد من املراكز الفارسية املتبحرة يف كل ما له عالقة باألوضاع والشؤون اخلليجية
والعربية السياسية منها واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والعسكرية) ()1

ثم بني موضع اخلطأ الذي يدل عىل اجلهل املطبق ،بل عىل احلقد الدفني ..( :فاألحواز
وإن كان أكثرية سكاهنا من العرب ،فإن غالبيتهم من الشيعة وليس السنة ،وهم يتكلمون
اللهجة األحوازية الشبيهة باللهجة العراقية ،وبالتايل فإن سنة األحواز ال يشكلون سوى أقلية،
شأهنم يف ذلك شأن األقلية السنية يف كرمانشاه ،والرستان ،واملدن املركزية الكربى)
وهكذا راح يصحح هلم الكثري من األخطاء التي يقعون فيها ،بذكر املناطق التي يتواجد
فيها أهل السنة ،وإن كان هو اآلخر قد وقع فيام وقع فيه غريه من األخطاء ،ذلك أنه راح يذكر
التهميش الذي يعانيه أهل السنة ومعاناهتم املادية دون أن يكلف نفسه بمعرفة معاناة غريهم
(  )1يتحدثون عن سنة إيران ..دون علم ،عبد اّلِل املدين ،موقع اإلسالميون.
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من الشيعة ،والذين يوجد بينهم الفقراء كام يوجدون يف سائر املناطق.
وقد رد اخلميني عىل هذه الشبهات التي تثار بانتقاء بعض مظاهر الفقر املوجودة يف تلك
املناطق ،واحلكم عليها ال انطالقا من أسباهبا احلقيقية ،وهي احلصار ،واحلروب ،ونحوها،
وإنام انطالقا من كون هذه املناطق بالذات مهمشة مرات كثرية يف خطبه وكتبه ولقاءاته.
ومنها ما ذكره يف حديث له يف بدايات انتصار الثورة اإلسالمية حول الدور اهلام لإلذاعة
والتلفزيون يف مواجهة املؤامرات التي تواجهها الدولة الفتية؛ فقد جاء فيه( :لقد عانينا يف الفرتة
األخرية ومازلنا من مشكلة كردستان ومن وجود بعض املنحرفني واملفسدين هناك ،وهؤالء
هم من اخلونة العمالء والساعني إىل إثارة الفوىض واإلضطربات يف هذه املحافظة ،ويف احلقيقة
إن هؤالء هيدفون للقضاء عىل األكراد وعىل االتراك والفرس أيض ًا .لقد ذكرنا من قبل ومرار ًا
جلميع األخوة األكراد الذين حرضوا إىل هنا ،ولألخوة البلوش أيض ًا ،أن اإلسالم ال يعرتف
هبذه التقسيامت والتصنيفات ،بل يعتمد عىل مبدأ ﴿إِ ان َأك َحر َمك حم ِعنحدَ اّلِلاِ َأ حت َقاك حم﴾ [احلجرات:
 ،]13وال يعرتف بعرب وعجم وكرد بل عمل اإلنسان وتقواه هو األساس واملعيار ،فاّلِل
يفرق بني طائفة وأخرى بل أنزل عىل اجلميع نعمه وطالبهم بالعمل والسعي
سبحانه وتعاىل مل ّ
ومل يفرق يف ذلك بني العرب والرتك والعجم ،وهذا رسول اّلِل  مع أنه عريب ،ولكنه يقول
برصاحة أن ال فضل لعريب عىل أعجمي وال أعجمي عىل عريب فكلكم من آدم .وكام يويل
اإلسالم هذا األمر أمهية فإن اجلمهورية اإلسالمية هتدف إىل وضع هذا االمر يف طليعة
أولوياهتا ،ولكن املهمة صعبة لرشاسة اإلعالم املعاكس)()1

ثم ذكر بعض األساليب التي استعملها اإلعالم املغرض يف ذلك الوقت ،وهي نفس
األساليب التي تستعمل اآلن ،وبرتكيز أشد؛ فقال( :إهنم يب ّلغون ضدنا داخل البالد وخارجها،
وبأشكال وصور خمتلفة؛ ففي خارج البالد يصوروننا كنظام دكتاتوري مثل هتلر أو أكثر
(  )1صحيفة اإلمام ،ج  ،10ص.213 :
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فظاعة ،وأن فالن ًا أمر ببرت أثداء النساء ،ويف داخل البالد ككردستان ً
مثال يشيعون الدعايات
ّ
السذج يصدقوهنم ويتأثرون بمزاعمهم
املغرضة ضدنا ،ولألسف الشديد فإن الكثري من
هذه)()1

ثم ذكر موقفه وموقف قادة الثورة اإلسالمية من األكراد اإليرانيني؛ فقال( :إن أهلنا يف
كردستان هم أخوة لنا وأعزاء علينا .إهنم هيامجون أهلنا يف كردستان ويقتلون أخوتنا .وفيام
تسارع القوات احلكومية للدفاع عن كردستان وعدم السامح للمفسدين القادمني من اخلارج
أفواج ًا أفواج ًا والذين يرسلون املال والعتاد واملبلغني واجلواسيس إلشعال املنطقة ،وقتل
أخوتنا األكراد ،فإن هؤالء املفسدين حياولون خداع السذج بأن القوات احلكومية عازمة عىل
قتل األكراد! ولكنهم أنفسهم يقومون بذلك ويقتلون إخوتنا األكراد .ويف املشايف أيض ًا أثاروا
وجهوا إ ّيل اهتامات خمتلفة! فيوم أمس أحرضوا يل بيان ًا حيمل
سلسلة من الفضائح ،كام أهنم ّ
توقيع (ميليشيا فدائيي خلق) يكيلون فيه ً
سيال من االهتامات وينسبون الكثري من الفضائح إىل
اجلمهورية اإلسالمية) ()2

ثم رد عىل تلك الدعايات التي تصور التهميش املرتبط باألكراد وغريهم ،ودور النظام
البائد يف ذلك؛ فقال( :لقد أرشت إىل هذه النقطة كثري ًا وهي أن األخوة يف كردستان ً
مثال غري
مطلعني عىل األوضاع يف املناطق األخرى ويظنون أن كردستان وحدها التي تعاين من احلرمان
ونقص اخلدمات ،والش ء نفسه بالنسبة ألهايل بختياري حيث يظنون بأهنم من أكثر املناطق
معاناة وختلف ًا ،وهكذا أهايل بلوجستان يفكرون بالطريقة نفسها ،ألن هؤالء مجيع ًا مطلعون عىل
األوضاع يف مناطقهم فحسب .فمن يذهب إىل كردستان سريى بأم عينه عدم توفر أي نوع من
اخلدمات ،فال مستشفيات وال طرق معبدة وال مدارس ،وبلوجستان كذلك تعاين من نفس
(  )1املرجع السابق ،ج  ،10ص.213 :
(  )2املرجع السابق ،ج  ،10ص.214 :
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املشاكل ،وإن السبب يف كل ذلك يكمن يف الدعايات اإلعالمية التي يامرسها البعض والتي
تدفع أهايل كل منطقة للظن بأهنم وحدهم الذين يعانون وأن أهايل املناطق األخرى ينعمون
برفاهية ورخاء ،وبعد عودتنا إىل إيران ولقاءنا مندوبني عن الكثري من مناطق البالد ،أخربهتم
بإهنم عىل حق ألهنم يرون شيئ ًا ويسمعون شيئ ًا آخر .فلقد مارس نظام الشاه سياسة اعالمية
موجهة هتدف إىل اعتبار ايران بلد احلضارة الكربى وبوابة التحرض وهذا ما صدقه الكثريون
واعتربوا أن مناطقهم وحدها التي تعاين بينام تتمتع املناطق األخرى بخدمات وافرة ،وبام أن
البلد بلد احلضارة الكربى ،فبقية املناطق حت ًام متتلك هذه احلضارة التي يتكلم عنها النظام ماعدا
منطقتنا نحن .ولكن لو أمعنّا النظر جيد ًا لوجدنا أن احلرمان والتخلف كان منترش ًا يف كل بقعة
من البالد) ()1

ثم رضب هلم مثاال عىل ذلك بالوضع املعيش لسكان العاصمة طهران؛ فقال( :اذهبوا
إليها وقارنوا بني األوضاع التي يعيش فيها سكان املناطق النائية يف طهران واألوضاع يف
كردستان وبلوجستان ،ستجدون أن هؤالء الذين يعيشون يف طهران أسوأ ً
حاال وأشد فاقة،
وقد عرض التلفاز مؤخر ًا مشاهد للحفر والكهوف التي يقطنها هؤالء! وصور ًا من حياهتم
اليومية املدقعة يف الفقر واحلرمان ،وال بد من القول إن الظروف التي يعيشها هؤالء هي اسوأ
ً
حاال من كردستان وبلوجستان .لقد تم التخطيط والربجمة لكل هذا التخلف واحلرمان
والوقوف أمام تنمية البالد وتطورها وهنب ثرواتنا وممتلكاتنا ليعيش الشعب يف بؤس وفقر
وحرمان) ()2

ثم بني أن الوضع يف مجيع املناطق اإليرانية واحد ،وأنه وليد لسياسات الشاه الذي وهب
كل ممتلكات البالد ألمريكا والغرب؛ فقال( :ال تظنوا أن املناطق التي تعيشون فيها هي وحدها
(  )1املرجع السابق ،ج  ،10ص.215 :
(  )2املرجع السابق ،ج  ،10ص.215 :
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املحرومة ،بل مجيع املناطق عىل درجة واحدة من الفقر واحلرمان ومجيعكم حمقون بأن مناطقكم
حمرومة .لقد كان البعض خيربين عن احلالة املأساوية التي يعيشها سكان املناطق النائية يف طهران
منذ أن كنت يف النجف وملست ذلك أيض ًا من خالل املشاهد التي بثها التلفاز ..إن كل هذا
البؤس واحلرمان الذي ترونه جاء نتيجة ملخططات مدروسة وأهداف خبيثة) ()1

ثم بني اهلدف األكرب الذي يسعى له هؤالء املحرضون ،وهو ليس املطالبة بحقوق
األعراق واملذاهب واألديان ،وإنام هو القضاء عىل احلكم اإلسالمي الذي ارتضته إيران نظاما
هلا ،يقول يف ذلك( :واليوم أيض ًا هيدفون إىل عرقلة تقدم الثورة ومنع حتقيق األهداف
يصورون للناس أن هذا اإلسالم الذي ترونه هو أسوأ من النظام السابق
اإلسالمية .فتارة ّ
بكثري! وتارة أخرى يزعمون أن هؤالء املعممني هم أكثر دكتاتورية من اآلخرين! وأن دكتاتور
العاممة أسوأ من الدكتاتور الفالين! أي دكتاتور! أنا أيض ًا أعتم العاممة فأي واحد منا تقصدون؟
وعن أي دكتاتورية تتحدثون؟ اجلميع يرى اليوم حجم هذا اإلعالم املوجه والتشويه اخلطري
لعقول الناس ،ألن هؤالء قد ف قدوا كل يش ء ومل يبق أمامهم إال دس سمومهم هنا وهناك
لتشويه صورة اجلمهورية اإلسالمية والنيل من رجاالهتا) ()2

بناء عىل هذا ،سنحاول يف هذا املبحث النظر يف مدى موضوعية هذه الشبهة ،وبيان
املدى الذي وصلت إليه قيمة األخوة يف نظام والية الفقيه ،مقارنة بنظام الشاه ،وغريه من
األنظمة ،وذلك من خالل املوقف من اإلثنيات العرقية والدينية واملذهبية املوجودة يف إيران،
باإلضافة إىل املوقف من األخوة اخلارجية مع سائر الدول اإلسالمية وغريها.
أوال ـ والية الفقيه والتعامل مع االختالف العرقي:
بناء عىل ما تقتضيه املصادر الرشعية التي يعتمد عليها نظام [والية الفقيه] يذكر الدستور
(  )1املرجع السابق ،ج  ،10ص.216 :
(  )2املرجع السابق ،ج  ،10ص.216 :
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اإليراين ،وكل املفكرين والفقهاء املؤمنني هبذا النظام أنه ال حمل لالختالف العرقي يف التعامل
مع االثنيات املوجودة يف إيران ،بل إن الرصاع بينهم وبني القوميني الذين كان يمثلهم احلكم
البائد كان شديدا بسبب الفرق بني كال الرؤيتني :الرؤية الدينية ،والرؤية القومية.
ولذلك بمجرد أن انترصت الثورة اإلسالمية أزيلت كل الشعارات القومية ،وحل بدهلا
شعار اإلسالم ،باعتباره دين األغلبية ،وباعتباره كذلك حيمي مجيع االثنيات ،وال يفرق بينها.
بل إن اخلميني يدعو يف خطاباته وبياناته وفتاواه الكثرية إىل تعميم هذا التعامل مع مجيع
املسلمني ،ويعترب التفريق بينهم عىل أساس أعراقهم ولغاهتم نوعا من اجلاهلية التي أجج نرياهنا
أعداء األمة ليفرقوا بينها.
ومن ذلك قوله يف خطاب ألقاه عىل مجع من املسلمني الباكستانيني قاموا بزيارته بعد
للم
انتصار الثورة اإلسالمية [يف  28ذي احلجة  1400هـ]( :منذ سنوات طويلة ونحن نسعى ّ
شمل املسلمني وتوحيد كلمتهم ،ألن مجيع املصائب واملشاكل التي يعانون منها ،سببها التفرقة
التي يعيشوهنا والتي أوجدهتا أيدي القوى األجنبية الطامعة بإستغالل بالد املسلمني وهنب
ثرواهتم الغنية ،والساعية إلخضاعهم لسيطرهتا .فقد سعى هؤالء جاهدين لبث التفرقة بني
املسلمني ،وما هذا الكالم الذي تبجح به هذا اخلبيث إال تنفيذ ًا ملا يريدون .أن يضع العرب يف
كفة ،ومجيع املسلمني اآلخرين يف ك ّفة أخرى ،فقط العرب مسلمون ،أ ّما الباكستانيون،
اإليرانيون فليسوا بمسلمني ،فقط العريب هو املسلم احلقيقي! وعىل هؤالء مجيع ًا -حسب بعض
العبارات التي ذكرها يف كالمه -أن يقبلوا بسيادة العريب عليهم ،إن هذا ما يعارض اإلسالم،
إن هذا ما يعارض تعاليم القرآن ،القرآن جيعل امليزان يف الكرامة التقوى ..إن هذا ما كانت
تصبو إليه القوى الكربى ،أن تفرق بني القوميات ،أن تفصل العريب عن غري العريب ،فتضع
العريب يف جانب ،والفاريس يف جانب آخر .حتى أهنم يريدون أن يزرعوا الفرقة بني العرب
أنفسهم عرب التفريق بني طوائفهم ،وكذلك األمر بالنسبة للفرس وغريهم من القوميات،
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وحممد رضا كان موظف ًا لتنفيذ هذه املهمة يف إيران ،وكل من يعزف عىل هذه األوتار؛ وتر
ّ
موظف لتنفيذ مآرب األجانب الرشيرة ،والتي هتدف إىل بث التفرقة بني
ٌ
القومية والطائفية هو
املسلمني)()1

واعترب يف خطابه أن كل اهلزائم التي حلقت باملسلمني سببها ذلك التمييز العنرصي الذي
أفلح األعداء يف استثامره وتأجيج الرصاع بسببه بني املسلمني ،يقول( :إن املسألة املهمة التي
جعلت البالد االسالمية مغلوبة عىل أمرها وأبعدهتا عن ظالل القرآن الكريم هي مسألة التمييز
العرقي :فهذا من أصل تركي ،وجيب أن ي ِّ
صيل صالته بالرتكية ،وهذا من أصل ايراين وجيب
أن تكون حروفه اهلجائية كذا ،و ذلك من أصل عريب ،وجيب أن حتكم العروبة وليس االسالم،
وجيب أن حيكم األصل اآلري وليس االسالم متناسني ما يرتكز عليه املسلمون مجيع ًا! ويؤسف
جردوا املسلمني من هذا املرتكز ،وال أدري اىل أين سيؤول األمر؟! لعبة القومية هذه
عىل أهنم ّ
هي التي جاء االسالم وشطب عليها بخط أمحر ،ومل يفرق بني األسود واألبيض ،وبني الرتك
والعجم ،وبني العرب وغري العرب اال بالتقوى واخلوف من اّلِل ،والتقوى بمعناها احلقيقي:
التقوى السياسية واملادية واملعنوية  ..ليس هناك ترك و فرس ،وعرب وعجم ،فاملرتكز هو
اإلسالم)()2

ويبني أن من أهداف الثورة اإلسالمية القضاء عىل التفرقة العرقية التي كان نظام الشاه
يعتربها هدفا من أهدافه ،يقول( :وأما قضية التفرقة العرقية ،فإهنا رجعية ،إن السادة يعتربوننا
رجعيني يف حني أهنم يريدون أن يعودوا القهقرى إىل الفني ومخس مئة عام ،فهل نحن
رجعيون؟! ملاذا جيب أن تَغفل البالد االسالمية عن هذه األمور؟! ملاذا جيب أن تواجه البالد
االسالمية بعضها بعض ًا؟ أولئك أقاموا حتالف ًا ثالثي ًا مقابل هؤالء ،فليشكل هؤالء حتالف ًا آخر
(  )1صحيفة اإلمام :ج  ، 1ص.. 344
(  )2املرجع السابق ،ج  ، 1ص. . 345
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مقابل أولئك .مل َ يتقاتل املسلمون؟ وما الذي دفع املسلمني ليتحاربوا؟ أليست هي أيدي
االستعامر؟ فارفعوا يد االستعامر عن البالد االسالمية ،ثم شاهدوا أي صداقة حتصل ،ح
فإن
حيكم الدين اإلسالمي حتفظ مجيع الثغور وال تعتد حكومة عىل أخرىّ ،
ألن اجلميع
ح
مسلمون)()1

ولألسف ،فإن هذه الطروحات املمتلئة بالصدق ،والتي متثل العقل واحلكمة كام متثل
اإلسالم املحمدي األصيل وجدت من يرفضها ،ويشوه شخصية قائليها ،يف نفس الوقت الذي
يلمع فيه أولئك القوميون الذين قامت الثورة اإلسالمية ملواجهتهم.
وقد توىل القيام هبذا الدور القذر طرفان :أما أحدمها؛ فمشبع بالفكر الغريب ،وبالرؤية
الغربية ،ولكنه مع ذلك متناقض مع نفسه؛ فهو يدعو القوميات اإليرانية ألن تنتفض عىل
نظامها ،وتؤسس كيانات هشة ضعيفة ،يدب الرصاع بينها كل حني ،يف نفس الوقت الذي يرى
فيه دول العامل املتقدم متتلئ باإلثنيات ،وترى كامهلا يف ذلك التنوع ،وترى أن املواطنة هي
األصل ،ال العرق ،وال الطائفة.
أما الث اين؛ فأولئك اإلسالميون الذين قرأوا النصوص املقدسة ،وقرأوا معها املواقف
الرشعية املتشددة من كل دعوة للعنرصية والعرقية ،لكنهم يتجاهلوهنا مجيعا ،ويطلبون من
األعراق املختلفة يف إيران أن تنتفض ،بل يطلبون منها أن تشكل ميليشيات لتقاوم النظام،
وحتصل عىل استقالهلا.
ومن األمثلة عىل ذلك ما كتبه بعضهم حتت عنوان [تركيبة الشعوب يف إيران ما قبل
التاريخ املعارص]( ، )2والذي حتدث فيه عن التعدد يف األعراق اإليرانية ،وتوزعها عىل مناطقه
املختلفة من أزمنة قديمة ،وعالقة ذلك بدول اجلوار ،وعالقته باالقتصاد ،حيث أن بعض
(  )1املرجع السابق ،ج  ، 1ص. . 345
(  )2تركيبة الشعوب يف إيران ما قبل التاريخ املعارص ،د.كريم عبديان بنی سعيد ،موقع األحواز.
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املناطق غنية جدا ،وأخرى فقرية جدا ،بحيث لو حدث االنفصال ،سيحدث انقالب عجيب
لألعراق املختلفة ،بل حيصل الرصاع بينها وبني دول اجلوار.
ولكن مع ذلك كله ظل مثل غريه مرصا عىل الدعوة لالنفصال واملقاومة ،ألن الغرض
ليس حتقيق مصالح تلك األعراق ،وإنام الغرض اهنيار النظام اإليراين ،ولو عىل حساب تلك
الشعوب.
وسنحلل هنا بعض ما قاله من معلومات ،لنرى أن جمرد التأمل فيها وحدها كفيل بالرد
عليه وعىل طروحات مجيع القوميني ودعاة االنفصال ،وذلك يف النقاط التالية:
 1ـ قدم الرتكيبة السكانية لألعراق املوجودة يف إيران:
كام هو معلوم؛ فإن تاريخ الرتكيبة السكانية لألعراق املوجودة يف إيران يسبق الواليات
املتحدة األمريكية ،وهذا يعني أن الثورة اإلسالمية مل تقم بأي تغيري ديمغرايف كالذي قامت به
أمريكا عندما أبادت السكان األصليني ،وأحلت أعراقا أخرى بدهلم ،وإنام تعاملت مع الوضع
بحسب ما وجد عليه يف فرتات تارخيية قديمة ليست مسؤولة عنها.
يقول يف ذلك( :يعود شكل الدولة االيرانية املعارصة إىل أوائل القرن السادس عرش
امليالدي ،وحتديدا اىل العام  ،1501وذلك مع تأسيس الدولة الصفوية عىل يد الشاه إسامعيل
الصفوي ،ويف احلقيقة مل تكن الدولة يف تلك الفرتة قائمة عىل قومية بعينها ،إنام كانت تتكون
من أقاليم خمتلفة وجمموعات عرقية غري متجانسة ومستقلة عن بعضها البعض وتعيش دون أي
ارتباط عضوي ..باإلضافة اىل الشعوب املختلفة التي كانت تعيش يف هذه الواحة قبل االسالم
كانت هناك ديانات خمتلفة مثل املانوية واملزدكية وامليرتائية و الزرادشتية حيث بقت تعيش يف
هذه املنطقة حتى بعدالفتح االسالمي وهزيمة الساسانني عىل يد املسلمني العرب يف
معركةالقادسية)()1

(  )1تركيبة الشعوب يف إيران ما قبل التاريخ املعارص ،د.كريم عبديان بنی سعيد ،موقع األحواز.
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 2ـ وحدة الرتكيبة السكانية وارتباطها بمصاحلها:
ذكر الكاتب املعلومات التارخيية ـ بناء عىل املراجع التي يعتمدها ـ والتي تدل عىل أن
هذه األقوام والشعوب بمكوناهتا العرقية واللغوية والدينية والثقافية كانت جمموعات غري
متجانسة  ،ومل يكن بينها يف أي مرحلة أي انسجام ،ال من الناحية التارخيية ،وال من الناحية
السياسية إىل أن جاء دور الصفويني؛ فتوحدت هذه الشعوب حتت مظلة الدولة الصفوية.
ولست أدري أي عيب يف هذا التوحد ،بل املصالح فيه؛ فقوة الشعوب يف وحدهتا ال يف
تفرقها ،وإن ذكر أن الدولة الصفوية كانت دولة ظاملة؛ فقد كان العثامنيون ال يقلون عنهم ظلام
واستبدادا ،وقد انترشوا يف مجيع البالد اإلسالمية ،ومارسوا استبدادهم فيها ،ومع ذلك نرى
اإلسالميني خصوصا يثنون كثريا عىل العثامنيني يف نفس الوقت الذي يشنون فيه محلتهم عىل
الصفويني ،ويربطوهنم بنظام والية الفقيه مع الفرق الشديد والواسع بني النظام الذي اعتمده
الصفويون ،والنظام الذي اعتمدته إيران بعد الثورة اإلسالمية.
 3ـ األوضاع املزرية للرتكيبة السكانية قبل الثورة اإلسالمية:
وهي من القضايا املهمة جدا ،والتي حياول املغرضون التكتم عليها ،وقد ذكر الكاتب
بعض تلك األوضاع التي سبقت الثورة اإلسالمية بالنسبة لتلك الشعوب ،وهي أوضاع مزرية
جدا ،وممتلئة بالعنرصية.
وكان األصل عند ذكر مثل هذا أن يقدم الثناء للثورة اإلسالمية لقضائها عىل تلك
العنرصية ،لكن نرى العكس من ذلك ،حيث يثنى عىل الشاه العنرصي القومي يف نفس الوقت
الذي يسب فيه اخلميني الذي يدعو إىل األخوة بني مجيع األعراق والشعوب.
يقول الكاتب( :بدأ حكم الشاه رضا هبلوي بتنفيذ مرشوع القوميني الفرس املتطرفني
بتبني مرشوع الدولة األمة ،وهو نسخة مشوهة ملرشوع الدولة األمة يف أروبا يف القرن التاسع
عرش ،حيث أنه خلق كيانا سياسيا جديدا وهوية جديدة هلذا الكيان ،بعيدة كل البعد عن
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الوضع الذي كان قائام قبل إنقالبه ،وكان مرشوع الدولة األمة الذي تبناه البهلوي متناقض
متاما مع املرشوع األرويب الذي شكلت الديمقراطية أساسه ،حيث قام نظام الشاه عىل جمموعة
من القرارات تضمنت تعديل بعض بنود الدستور الذي كان حصيلة احلركة الدستورية (ثورة
املرشوطة) وتعطيل بعضها اآلخر ،وانتهى أمده اىل إفراغ الدستور من حمتواها األسايس
وانحرصت مهمته يف التصديق عىل القرارات التي يصدرها النظام متهيد ًا لقيام دولة مركزية
قوية قائمة عىل االستبداد)
وذكر أن النظام الشاهنشاهي وضع نظرية التعصب القومي والثقايف اإليراين الفاريس
عىل (فرضية تارخيية خاطئة ،مفادها أن احلضارة يف األرايض اإليرانية هي من إبداعات اآلريني
دون سواهم ،باإلضافة إىل تأكيدها عىل وحدة الدم والعرق .وهذه النظرية تستثني العرب
واألتراك يف إيران ألهنم غري آريني ،يف حني تعترب األكراد والبلوش هم من الشعب اآلري)
ونقل عن أحد اهتامم الشاه بالتنظري للفكر القومي العنرصي ،ونقل عن أحد منظريه
[حممود أفشار] حديثه عن رضورة تبني الفكر القومي الفاريس ،مقابل الفكر القومي العريب،
والفكر القومي الرتكي ،حيث كتب قائالً( :إننا مضطرون لتبني الفكر القومي املتشدد وأن
يكون لنا إيران موحدة ،وإلغاء الوجود القومي للقوميات اإليرانية هنائي ًا)
وذكر أن وجود العرب يف إقليم عربستان يشكل خطر ًا عىل إيران ،واقرتح عىل رضا شاه
وحكومته ح ً
ال يتمثل باستئصال جذور اللغة العربية من إيران وإحداث تغريات كربى عىل
التقسيامت اإلدارية ،حتى تتغري حدود عربستان كلي ًا ،باإلضافة إىل هتجري العرب إىل نقاط
خارج عربستان وإسكاهنم يف خمتلف املناطق اإليرانية.
وذكر أن رضا شاه كان يتعاطف مع مثل وجهات النظر هذه؛ ألنه كان متأثر ًا إىل حد
كبري باألفكار القومية اإليرانية التي طرحت يف القرنني التاسع عرش وبدايات القرن العرشين.
وذكر أن ذلك كله أدى إىل معاداة لغة القوميات ،وخصوصا العربية التي أمهلت إمهاال
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شديدا ،بل ظهرت الدعوات إىل كتابتها باحلروب الالتينية مثلام حصل مع اللغة الرتكية.
 4ـ اهتامم النظام اإلسالم يف إيران باللغة العربية:
أغفل الكاتب لألسف ذكر ذلك االهتامم الكبري باللغة العربية الذي أبداه مجيع قادة
الثورة اإلسالمية ،بل نص عليه الدستور نفسه ،لدرجة أن القوميني الفارسيني ـ بعد نجاح
الثورة اإلسالمية ـ راحوا يتهموهنا بكوهنا ثورة عىل الفارسية لصالح العربية ،وأهنا بذلك تريد
أن تستأصل املقومات الفارسية.
ومن أمثلة ذلك ما ورد يف مقال بعنوان [حضارة إيران التي تتآكل وتصبح عربية:
شوارع طهران تتكلم عريب]( ، )1وهو مقال مهم جدا يقارن فيه كاتبه بني الوضع الذي كانت
عليه العربية إبان الشاه ،والوضع الذي صارت إليه بعد نجاح الثورة اإلسالمية ،وقد قال يف
مقدمته( :يعلن كثريون بال حتفظ ّ
أن إيران تسعى إىل إحياء امرباطورية فارس ونرش نفوذها عىل
مناطق العامل العريب خصوصا ،ويف هذا اإلعالن املجاين سوء فهم تارخيي ،بل وجهل شاسع
بحقيقة الوضع يف مجهورية إيران اإلسالمية ،فإيران اإلسالمية ستذوب يف العامل العريب كام
ذابت عرشات األمم فيه حتت راية القرآن واإلسالم)
رص عليه دولة إيران ،فقدت إيران ( وتعني
وبني أسباب ذلك ،فقال( :يف اسمها الذي ت ّ
الكلمة أرض اآلريني) ثلثي هويتها الفارسية وحتولت إىل جمرد مجهورية إسالمية أخرى؛ فحني
قامت ثورة الشعب ضد شاه إيران الذي حرص عىل بناء جمد هبلوي يستلهم املجد الساساين
بأي ثمن ،وما إن ركب
القاجاري ،أراد الشعب أن يغادر النظام امللكي إىل نظام مجهوري ّ
اإلسالميون ظهر الثورة حتى سقط الشاه ،ووجد الشعب واإلسالميون أنفسهم أمام فراغ
سيايس ،ال بد من سده ،فولدت مجهورية ارجتالية رسيعة ،سامها روح اّلِل اخلميني برسعة
[مجهوري إسالمي] مستعريا املصطلح العريب مللء الفراغ اللغوي يف الفارسية التي ال توجد
(  )1حضارة إيران التي تتآكل وتصبح عربية :شوارع طهران تتكلم عريب  ،ملهم املالئكة ،موقع العرب..2016 /2/7 ،
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فيها كلمة تصف النظام اجلمهوري إال الكلمة العربية ،فيام ال جيادل أحد أن كلمة [إسالمية]
عربية ،وهكذا بات ثلثا العنوان الرسمي للدولة عربيا (مجهوري إسالمي إيران)
ثم يذكر ـ متأسفا ـ أن األمر مل يقترص عىل اسم اجلمهورية اإلسالمية الذي تعرب ،بل
وصل إىل كل املحال ،يقول( :قس عىل ذلك ،فإن اللغة الرسمية التي سارت عليها اجلمهورية
الفتية يف مؤسساهتا الثورية الوليدة نحت يف الغالب إىل الفضاء اللغوي العريب لسد الثغرات يف
اللغة الفارسية التي مل تعرف مؤسسات ودستور دولة مجهورية إسالمية من قبل ومل تصغ هلا
مفردات تناسبها ،اختارت اجلمهورية اإلسالمية لنفسها دستورا أسامه املرشعون [قانون
أسايس كشور] ،وهكذا فإن ثلثي الوصف للدستور [قانون أسايس] عريب وما تبقى هي كلمة
[ كشور])
ويذكر املدى الذي وصل إليه استعامل اللغة العربية يف املحافل الرسمية؛ فقال( :لست
بصدد أن أؤسس هنا لبحث لغوي متخصص يرصد كل حتوالت اللغة الفارسية وذوباهنا عرب
أربعة عقود من عمر اجلمهورية اإلسالمية يف اللغة العربية إىل درجة ّ
أن املصطلح الرسمي
والسيايس اإليراين بات يف خطابه الرسمي يتعامل بنحو  65باملئة بلغة ومصطلحات عربية،
فهذا مرتوك ملراكز األبحاث املتخصصة بالشأن اإليراين عرب العامل وهي كثرية ولكنها
مؤسسات غائبة يف العامل العريب الذي ما فتئ ساسته حيذرون من التمدد الفاريس يف اخلليج
وغريه!)
وبناء عىل هذا راح يذكر متأسفا الكثري من األمثلة التي حولت اإليرانيني إىل اللغة
العربية؛ فقال( :أريد أن أعرض بشكل رسيع طيفا من التغريات التي يتعامل هبا اإليرانيون كل
يوم ،ومن خالهلا فقدوا أغلب هوية اللغة الفارسية اجلميلة الثرية بسبب حرص املؤسسة
اإلسالمية القائمة عىل السلطة عىل ترويج املصطلح اإلسالمي والذي هو بالتأكيد مصطلح
عريب ينتمي غالبا إىل القرون السادس والسابع والثامن ميالدية حيث ولدت الدولة اإلسالمية
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وامتدت وتوسعت)
ومن األمثلة عىل ذلك ما أورده يف من نصوص وردت يف مدخل الدستور اإليراين بين
من خاللها (أفول اللغة الفارسية وتآكلها منهزمة أمام املصطلح العريب الذي يغزو مؤسسات
الدولة يف اجلمهورية اإلسالمية حامال معه بالطبع آثارا عربية ال يدركها اإليرانيون يف محاسهم
املنقطع النظري لنرش اجلمهورية اإلسالمية كام تصورها السيد اخلميني ربيب احلوزة الشيعية
العراقية يف النجف)
ثم أورد هذا النص ( :أصل  :1حكومت إيران مجهوری إسالمي است كه ملت إيران،
بر اساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق وعدل قرآن ،در پی انقالب إسالمي پريوزمند)،
وبني املدى الذي وصل إليه استعامل اللغة العربية يف أهم قانون رسمي يف البالد ،مع أنه كان
يمكن أن تستعمل كلامت فارسية بدل العربية.
ففي ذلك النص السابق نجد كلامت (حكومت ،مجهوري ،إسالمي ،ملت (مله)،
أساس ،اعتقاد ،حق ،عدل ،قرآين ،انقالب (وتعني بالفارسية اإلسالمية ثورة) يف هذا السطر
ونصف السطر املكون من  21كلمة ،ظهرت  11كلمة عربية.
وهكذا ذكر األمثلة التي تبني أن الذي وضع الدستور كان يف إمكانه أن جيد مفردات يف
املرشع الفاريس أن
الفارسية لكنه تركها واستعمل العربية ،فكلمة [أصل  ]1العربية (لو شاء ّ
يستفيد من مفردات لغتهم الستخدم كلمة [رشته] يف هذا املكان ،لكنه مل يفعل.
وقد ذكر الكاتب متلمل القوميني الفارسيني من ذلك التوجه العريب الذي متيل إليه إيران
يف عهدها اجلديد؛ فقال( :التوجه ألسلمة املجتمع يثري حفيظة الفرس يف إيران عىل وجه
اخلصوص ،إذا يرون فيه سياسة تعريب تتبعها حكومة السادة وهم يقولون علنا يف كل مكان:
إذا كان اخلميني ،واخلامنئي وخامتي من السادة ،فهم هاشميو النسب ،واهلاشميون عرب
قريشيون ال شك فيهم ،وهكذا فحكامنا هم من العرب الساعني إىل تعريب إيران الفارسية)
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وهكذا يذكر الكاتب متأسفا احلملة الشديدة التي قامت هبا الثورة اإلسالمية عىل الثقافة
الفارسية؛ فيقول( :إذا تأملنا أثر سياسة األسلمة التي انتهجتها وماتزال اجلمهورية اإلسالمية
يف إيران سنجد يف املحصلة انحسارا حادا للحضارة الفارسية ولغتها وحتى مواريثها ،ففي
إيران اإلسالمية ال حيبذ املسؤولون إحياء عيد نوروز وهو األساس الذي حتوم حوله حضارة
فارس ومن حييط هبا (طاجيكستان ،أذربيجان ،كردستان بأقسامها األربعة ،أفغانستان ،أجزاء
من باكستان وغريها) ،وحياولون جاهدين حتوليه إىل عيد الربيع (هبار) وإضفاء مالمح إسالمية
عليه تقيص رمزيته وطقوسه الزرادشتية (النار ،والقفز فوق النار ،إحياء رسم جهارشنبه
سوري ،وسفرة هفت سني التي أضاف إليها إسالميو إيران القرآن ،االحتفال ملدة  13يوما
بموجب الطقوس الزرادشتية)
وذكر كيف غريت الثورة اإلسالمية كل العادات والتقاليد القديمة لتصبها بالصبغة
العربية اإلسالمية؛ فيقول( :يسعى اإلسالميون يف إيران إىل نرش االحتفال بمواليد األئمة
واملعصومني (من آل الرسول) لتحل حمل أيام نوروز الثالثة عرش ،وعيد الشتاء ،كام يسعون
جاهدين إىل تغيري التقويم الفاريس ،إىل تقويمهم اجلديد الذي يسمونه (هجري شميس)،
حماولني حمو كل الكلامت الفارسية التي تث ّبت هذا التقويم.
ومع كل هذا نرى املغرضني ،وخصوصا اإلسالميني منهم ،يتهمون نظام والية الفقيه
بالعصبية الفارسية مع كونه يتلقى العداء من القوميني من الفرس بسبب ذلك االنصهار
الشديد مع اللغة العربية واإلسالم ،وكأهنم يريدون من إيران التي كانت يف كل تارخيها تتكلم
الفارسية ،وتتعلم هبا ،أن تتحول فجأة إىل دولة عربية ،وجتعل اللغة العربية لغتها الرسمية.
 5ـ اهتامم الدستور اإليراين باللغات املحلية واللغة العربية:
أغفل الكاتب ـ مثل غريه ـ ذكر ما ورد يف الدستور اإليراين يف تعامله مع اللغات
املختلفة ،واحرتامه هلا؛ ففي املادة اخلامسة عرشة( :اللغة والكتابة الرسمية واملشرتكة ،هي
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الفارسية لشعب إيران ،فيجب أن تكون الوثائق واملراسالت والنصوص الرسمية والكتب
الدراسية هبذه اللغة والكتابة .ولكن جيوز استعامل اللغات املحلية والقومية األخرى يف جمال
الصحافة ووسائل اإلعالم العامة ،وتدريس آداهبا يف املدارس إىل جانب اللغة الفارسية)
وهذا ما يفرس حديث اخلميني واخلامنئي يف خطبهام ودروسهام بالفارسية مع إتقاهنام
الشديد للعربية؛ و هو ليس تعصبا ضد العربية كام يفهم املغرضون ،وإنام هو مراعاة لقانون
البالد ،الذي يراعي اللغة السائدة فيها.
ويف املادة السادسة عرشة( :بام أن لغة القرآن والعلوم واملعارف اإلسالمية هي العربية،
وأن األدب الفاريس ممتزج معها بشكل كامل ،لذا جيب تدريس هذه اللغة بعد املرحلة االبتدائية
حتى هناية املرحلة الثانوية يف مجيع الصفوف واالختصاصات الدراسية) ،وبذلك جيعل
الدستور اإليراين اللغة العربية لغة ثانية ورضورية ،ويف فرتة كافية إلتقاهنا خصوصا مع
اختالطها الشديد بالفارسية.
وهكذا نرى يف سائر املواد اهتامما شديدا بكل ما يصبغ الدولة بالصبغة اإلسالمية ،وهي
صبغة جتمع بني مجيع القوميات املوجودة يف إيران ،وتوحد بينها ،ويف ذلك ما يرد عىل أولئك
اخلصوم الذين يريدون متزيقها لتعيش الفوىض والرصاع الداخيل واخلارجي مع مجيع الدول
املحيطة.
 6ـ موانع االنقسام لدى الرتكيبة السكانية:
وقد ذكرها بتفصيل ،نراه كافيا للرد عىل هذه الشبهة ،والرد عىل كل املغرضني ،وسنذكر
هنا باختصار ما ذكره عن بعض تلك األعراق:
األتراك األذرباجيانيني :ويذكر أهنم أكرب قومية يف إيران ،وأهنم يسيطرون عىل [البازار]،
أي اقتصاد السوق ،وأهنم نافذون يف اجليش واحلرس الثوري ومؤسسات الدولة ،وهذه
االمتيازات ترد عىل تلك الطروحات التي تصور إيران باالمرباطورية الفارسية ،والعنرصية
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املرتبطة هبا ،وكيف يكون ذلك ،وهو يقر بام هلذه القومية من امتيازات؟
لكنه يغفل عام ذكره ،ويبني نقاط ضعف هذه القومية ،واملتمثل حسب رأيه يف (فقداهنم
تنظيامت قومية قوية ،وتشتت صفوفهم ،وعدم وجود قيادة سياسية منسجمة لدهيم ،كام أهنم
قياسا بالشعوب اإليرانية األخرى يعيشون نوعا من الرفاه املعيش واالقتصادي النسبي .وبام
ان الكثري منهم يسيطر عىل اقتصاد السوق ،فإن خوفهم من فقدان هذه االمتيازات تدفعهم إىل
عدم التفكري او طرح مطلب االنفصال او االستقالل أو حتى تقسيم السلطة والثروة)
وكأنه يريد من هؤالء مع كل هذه االمتيازات أن يتمردوا ،وينفصلوا ليشكلوا دولتهم
اخلاصة ،وهو حيرضهم عىل ذلك ،ويبني أن (النظام حياول استاملتهم بشتى الطرق منها عىل
سبيل املثال السامح هلم بتشكيل تكتل يف جملس الشورى (الربملان) من قبل حوايل  100نائبا
من املناطق الرتكية يف ايران)
وفوق كل هذا يذكر أن من املوانع التي حتول بينهم وبني االنفصال (خالفاهتم التارخيية
مع األكراد حول احلدود االدارية القليمي آذربيجان وكردستان ،حيث يتنازع الطرفان حول
بعض املناطق املختلطة بالكسان االتراك والكراد أو بعض املدن والقرى ذات االغلبية الكردية
يف حدود حمافظات اقليم آذربيجان أو مناطق يقطنها األتراك يف مناطق تتبع اداريا لكردستان
وتصاعد هذه اخلالفات من شأهنا أن تؤدي إىل حرب أهليه وبالتايل إضعاف اجلبهة املعادية
للنظام)
وبالتايل يمكننا أن نستبعد هذه القومية الكبرية من كوهنا هتدد إيران بالتمزق
واالنفصال ،ونستبعدها كذلك من القوميات املضطهدة حسبام يصور اإلعالم املغرض.
األكراد  :وهم ـ كام يذكر ـ مع كوهنم أصحاب تاريخ نضايل طويل( ،باإلضافة إىل وجود
انسجام تنظيمي وقيادة قوية نسبيا إال أن الغالبية العظمى من الشعب الكردي ملتفة حول هذه
األحزاب التي ال يتجاوز عددها أصابع اليد ،باإلضافة إىل أن قرهبم العرقي واللغوي مع
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الفرس جعلهم يميلون إليهم( ،حيث أن معظم مثقفي الشعبني يعتربون أنفسهم من اآلريني،
ويضعون أنفسهم يف مواجهة الشعوب األخرى غري اآلرية ،خاصة العرب واألتراك .ومن
هذه الناحية كان الفرس دائام حياولون كسب األكراد وبناء حتالفاهتم معهم عىل أساس خطاب
تفوق العرق اآلري عىل باقي شعوب املنطقة)
وبذلك أيضا يمكن استبعاد هذه الرتكيبة ،التي لو فسح هلا املجال ،وانفصلت؛
فستحدث فتن كربى يف كل الدول املحيطة ،والتي حتوي مجيعا عىل العرق الكردي.
عرب األهواز :وهم باإلضافة إىل كوهنم شيعة ،وهو ما جيعلهم قريبني جدا من النظام
اإليراين ،ومؤمنون بطروحاته ،مثلهم مثل أكثر شيعة العامل ،يوجد عىل أرضهم أكرب آبار النفط،
والذي أصبح حائال بينهم وبني املطالبة باالنفصال ،ال منهم فقط ،ولكن من الغرب نفسه؛
ذلك أن ( الرشكات النفطية الكربى والعتبارات اقتصادية واحلفاظ عىل إيران كسوق
استهالكية فضلت التعامل مع حكومات مركزية قوية بعينها بدال من التعامل مع عدد من
الدويالت ،وهلذا السبب حافظت الدول الغربية وبشكل حازم عىل وحدة إيران و عدم
جتزئتها ،وقد حصل ذلك كله العتبارات اقتصادية بحتة .من جهة أخرى ،فإن احتامل عدم
االستقرار والفوىض األمنية بسبب املوقع اجليواسرتاتيجي للبلد ومن اجل احلافظ عىل مصالح
االقتصاد تعارض هذه الدول أي دعوة لتفكيك ايران)
اللور والبختيارية :والذين يرى الكاتب أن نقاط ضعفهم تكمن يف (رشاء ذمم الكثري
منهم من قبل النظام الذي منحهم امتيازات مادية وسياسية باعتبارهم ينتمون إىل العراق
اآلري ،ويستخدمهم يف خمطط التغيري الديمغرايف يف منطقة االهواز حيث يقوم اجلنرال حمسن
رضائي ،أمني جملس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق الثوري اإليراين والذي ينتمي
للبختياريني ،بتهجري عدد كبري من اللور والبختياريني من مناطقهم وأسكنهم يف وسط اإلحياء
واملدن العربية)
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وهكذا يمكن أن نستبعد هذه الرتكيبة أيضا ،باعتبارها نالت كل ما حتتاجه من امتيازات
بإقرار الكاتب نفسه ،وفوق ذلك سامهت يف تالحم الشعب اإليراين واختالط بعضه ببعض.
البلوش :وهو يذكر أن من أهم نقاط ضعفهم تفرقهم مثل األكراد يف دول خمتلفة
كباكستان وأفغانستان ،وانفصاهلم يؤدي إىل رصاع مرير مع تلك الدول ،باإلضافة إىل كون
العديد منهم موظفني كبارا ،ورجال أعامل ومسؤولني يف عدد من دول اخلليج ،وبذلك تنتفى
حاجتهم وفقرهم واضطهادهم كام يزعم.
باإلضافة إىل انتشار احلركات السلفية واملتشددة بينهم ،وهو ـ كام يذكر ـ (ما أعطى
النظام االيراين احلجج لشن حرب |إعالمية واسعة وقوية ضد نضال الشعب البلويش)
الرتكامن :ومن نقاط ضعفهم وعدم قدرهتم عىل االستقالل ـ كام يذكر ـ قلة عددهم
بالنسبة للقوميات األخرى ،باإلضافة إىل أن (أرضيهم الزراعية اخلصبة متنحهم القدرة عىل
االكتفاء الذاِت) ،باإلضافة إىل كوهنم (حمارصين بعدة حمافظات فارسية باإلضافة اىل فقداهنم
للتجربة التنظيم السيايس السياسية)
وهبذا التفصيل الذي آثرنا أن نذكره لنثبت من خالله أن مصلحة مجيع األعراق التي
تتكون منها إيران يف توحدها ،باإلضافة إىل كوهنا مجيعا حتكم بنظام واحد ،وقوانني واحدة،
وليس هناك أي قوانني متيز جنسا عن جنس ،أو منطقة عن منطقة.
وإن ظهر يف أي منطقة من املناطق بعض مظاهر احلاجة والفقر؛ فذلك ال يعود للنظام
بالدرجة األوىل ،بل قد يعود ألهل املنطقة ،وجدهم واجتهادهم وعملهم ،كام نرى ذلك يف كل
مدن العامل التي تتفاوت بحسب نشاط أهلها ،ال بحسب تقصري الدولة.
وقد ذكرنا سابقا ما أجاب به اخلميني عىل من يتهمون النظام اإلسالمي بالتقصري يف
حق األكراد ،وقوله( :لقد أرشت إىل هذه النقطة كثري ًا وهي أن األخوة يف كردستان ً
مثال غري
مطلعني عىل األوضاع يف املناطق األخرى ويظنون أن كردستان وحدها التي تعاين من احلرمان
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ونقص اخلدمات ،والش ء نفسه بالنسبة ألهايل بختياري حيث يظنون بأهنم من أكثر املناطق
معاناة وختلف ًا ،وهكذا أهايل بلوجستان يفكرون بالطريقة نفسها ،ألن هؤالء مجيع ًا مطلعون عىل
األوضاع يف مناطقهم فحسب .فمن يذهب إىل كردستان سريى بأم عينه عدم توفر أي نوع من
اخلدمات ،فال مستشفيات وال طرق معبدة وال مدارس ،وبلوجستان كذلك تعاين من نفس
املشاكل ،وإن السبب يف كل ذلك يكمن يف الدعايات اإلعالمية التي يامرسها البعض والتي
تدفع أهايل كل منطقة للظن بأهنم وحدهم الذين يعانون وأن أهايل املناطق األخرى ينعمون
برفاهية ورخاء) ()1

ثانيا ـ والية الفقيه والتعامل مع االختالف الديني:
من االختبارات التي اختربت هبا الثورة اإلسالمية من أول أيام انتصارها إىل اآلن
املوقف من األقليات الدينية ،ذلك أن إيران حتوي كثريا من األقليات الدينية مثلام حتوي الكثري
من األقليات القومية والعرقية؛ فمن األقليات املوجودة فيها املسيحيون ـ من األشوريني،
والكلدانيني ،واألرمن ـ باإلضافة لليهود والزرادشتيني ،والصابئة.
وقد أشار اخلميني إىل هذا املوقف عندما كان يف منفاه يف باريس أمام مجع من الطلبة
اجلامعيني واإليرانيني املقيمني يف اخلارج؛ فقال( :إننا كثري ًا ما نسأل كيف ستتعاملون مع
األقليات الدينية إذا ما أقيم احلكم اإلسالمي؟ وإن رس تكرار هذا السؤال هو كثرة ما لقن
هؤالء بأنه إذا ما اقيم احلكم اإلسالمي فسيقتلون اليهود والنصارى والزرادشتيني دون متييز
وبشكل مجاعي)()2

ثم راح يفند هذه الشبهة بقوله( :متى وقعت مثل هذه املجازر يف ظل اإلسالم ويف بلد
إسالمي مل تكن االقليات الدينية يف حالة حرب ضده؟! بل ومتى قتل يف ظله احد منها؟! فمن
(  )1صحيفة اإلمام ،ج  ،10ص.215 :
(  )2صحيفة اإلمام ،ج ، 4ص . 303
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هذه االقلية الدينية كانت تلك املرأة اليهودية الذمية التي سلبوها خلخاهلا ،وملا سمع امري
املؤمنني (االمام عيل) باخلرب ،قال( :لو أن امرؤا مسل ًام مات من بعد هذا أسف ًا ،ما كان به ملوم ًا).
النه وقع يف ظل محاية اإلسالم ،فهل هذا اإلسالم ومثل هذا احلكم اإلسالمي ،ييسء إىل
االقليات الدينية؟!)()1

ثم بني مصدر هذه اإلشاعات؛ فقال( :هذه كلها دعايات يروج هلا الشاه وانصاره عرب
أ بواقهم من أجل تشويه صورة اإلسالم وحكومته وعلامئه يف أذهان الناس ،أو عىل االقل يف
أذهان االجانب خارج إيران من غري املسلمني والالدينيني ،واإلحياء هلم بأن علامء اإلسالم
يريدون إقامة حكومة رجعية ،رجعية إسالمية!) ()2

وبني سبب إشاعة مثل هذه الشائعات؛ فقال( :إهنم يروجون هلذه األقوال وهذه
الشعارات يف اخلارج ،كي يزرعوا اخلوف من احلكم اإلسالمي يف نفوس بعض شبابنا فيقعوا
 ال سمح اّلِل  -يف هذا اخلطأ ،وخيشون إقامة احلكم اإلسالمي ألنه بزعمهم سيقفل االبوابعىل النساء كي ال خيرجن من البيت أبد ًا ،يف حني أن نساء صدر اإلسالم كن حارضات يف
ميادين القتال ويف احلروب اإلسالمية للقيام بمهام التمريض وغريه ،وك ّن يتعرضن للقتل .من
حرات كالرجال .ومن قال :ان احلكم اإلسالمي ييسء
قال جيب احلجر عىل النساء؟ اهنن ّ
معامله االقليات الدينية؟)()3

ثم بني حمال خماوفهم احلقيقية ،والتي يذكرون تلك اإلشاعات للتسرت عليها؛ فقال:
(أجل ،إن أحد خماوفهم احلقيقة هو من إغالق حمال لعب القامر والبغاء واملالهي الفاسدة،
فاإلسالم ال يسمح ببقائها ألهنا هي التي جرت شبابنا إىل هذه احلالة البائسة ،وإذا كان أدعياء

(  )1املرجع السابق ،ج ، 4ص . 303
(  )2املرجع السابق ،ج ، 4ص . 303
(  )3املرجع السابق ،ج ، 4ص . 303
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الثقافة والتحديث يؤيدون بقاء مراكز املفاسد هذه ،فإن احلكم اإلسالمي وحفاظ ًا عىل كرامة
الشعب ،يعارضها ويغلق أبواهبا ،ويعمل عىل تصحيح توجهات دور السينام اذ أهنا تقوم بإفساد
شبابنا وجرهم إىل الفحشاء) ()1

ّ

وهلذا كان يف لقاءاته مع ممثيل األقليات الدينية يطمئنهم إىل أنه ال فرق بينهم يف كل
حقوقهم مع مجيع املسلمني ،ويدعوهم إىل املسامهة يف خدمة بلدهم مثل إخواهنم من املسلمني،
ومن ذلك ما قاله يف لقاء له مع ممثيل [مجعية الزرادشت اإليرانيني] يف بدايات انتصار الثورة
اإلسالمية ،حيث قال( :أطمئن السادة من مجيع األقليات الدينية بأن االسالم تعامل دوما مع
األقليات الدينية تعامال إنسانيا وعادال ،وكانوا مجيعا مرفهينن إهنم كسائر األقليات جزء من
شعبنا ،ونحن وإ ياهم نعيش معا يف هذه البالد وسوف يتحقق الرفاه لنا مجيعا ان شاء اّلِل)()2

وذكر الدعايات اإلعالمية التي حترض هذه األقليات ،وحتاول أن تشوه صورة
اإلسالم ،وصورة احلكم اإلسالمي؛ فقال( :الدعايات اإلعالمية كثرية ،وهي ترتبط بأمور
خمتلفة ،وقد رددناها يف أحاديثنا ،لكنهم يواصلون إثارهتا يف الصحف احلكومية املنترشة داخل
إيران أو املنترشة هنا ،أو يف أماكن أخرى ،ومن هذه الدعايات التي يروجوهنا يف إعالمهم هي
املتعلقة باألقليات الدينية إذ يقولون :إن احلكومة اإلسالمية -إذا أقيمت -ستفعل كذا وكذا
باليهود والنصارى والزرادشت ،وسرتتكب املذابح اجلامعية هلم وأمثال ذلك ،وهذا ادعاء
خاطئ جد ًا ،فإذا أقيم احلكم اإلسالمي -إن شاء اّلِل -واستقرت حكومة عادلة -بمشيئة اّلِل-
سندعو حتى اليهود اإليرانيني املخدوعني الذين خرجوا من إيران ،وذهبوا إىل ارسائيل بدافع
من أوهام خدعوهم هبا فوقعوا بأيدي اليهود واإلرسائيليني القادمني من أمريكا وغريها فأنزلوا
هبم األذى وهم اآلن يف ضيق وعرس شديد ،سندعوهم للعودة إىل وطنهم إيران ،وستعاملهم
(  )1املرجع السابق ،ج ، 4ص . 304
(  )2املرجع السابق ،ج ،6ص.155 :
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احلكومة اإلسالمية بأفصل صورة ،ألن اإلسالم ال يريد العرس ألحد من بني اإلنسان،
وأحكامه حترتم مجيع الفئآت ،وبالطبع ثمة حاالت استثنائية فيه ترتبط بمثريي الفتن واملخربني
الذين ال يوجد من يقر التسامح يف التعامل معهم ،أما أمثال اليهود وسائر أهل الكتاب من
النصارى واملجوس فهم من أهل الذمة الذين يعيشون يف ظل الدولة اإلسالمية برفاهية
واحرتام ،فام يقال من إقامة احلكم اإلسالمي تعني تعريضهم لألخطار دعايات إعالمية
حتريفية ،واهلدف حفظ امللك ورضب هذه النهضة)()1

وبناء عىل هذا املوقف املستمد من الرشيعة اإلسالمية نص دستور اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية يف مواد كثرية عىل كافة احلقوق التي تتعلق هبذه األقليات ،ومنها ما ورد يف املادة الثالثة
والعرشون ،والتي تنص عىل أنه (يمنع حماسبة الناس عىل عقائدهم ،وال جيوز التعرض ألحد
أو مؤاخذته ملجرد اعتناقه عقيدة معينة)
وتنص املادة الرابعة والعرشون عىل أن (الصحافة واملطبوعات حرة يف بيان املواضيع ما
مل ختل بالقواعد اإلسالمية واحلقوق العامة)
وتنص املادة السادسة والعرشون عىل أن (األحزاب ،واجلمعيات ،واهليئات السياس ّية،
واالحتادات املهنية ،واهليئات اإلسالمية ،واألقليات الدينية املعرتف هبا ،تتمتع باحلرية برشط
أال تناقض أسس االستقالل ،واحلرية ،والوحدة الوطنية ،والقيم اإلسالمية ،وأساس
اجلمهورية اإلسالمية ،كام أنه ال يمكن منع أي شخص من االشرتاك فيها ،أو إجباره عىل
االشرتاك يف أحدها)
وتنص املادة املادة الرابعة والستون عىل احلقوق السياسية هلذه األقليات الدينية ،وهي
تتناسب مع أعدادهم ،حيث ذكرت أن (عدد نواب جملس الشورى اإلسالمي هو مئتان
وسبعون نائب ًا وابتدا ًء من تاريخ االستفتاء العام سنة  1368هجرية شمسية ( 1989ميالدية)
(  )1املرجع السابق ،ج ،5ص.180 :
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وبعد كل عرش سنوات مع مالحظة العوامل اإلنسانية والسياس ّية واجلغرافية وأمثاهلا يمكن
إضافة عرشين نائب ًا كحد أعىل ،وينتخب الزرادشت واليهود كل عىل حدة نائب ًا واحد ًا،
وينتخب املسيحيون اآلشوريون والكلدانيون مع ًا نائب ًا واحد ًا ،وينتخب املسيحيون األرمن يف
اجلنوب والشامل كل عىل حدة نائب ًا واحد ًا)
انطالقا من هذا سنذكر هنا باختصار الديانات الثالث الكربى التي تتكون منها
األقليات الدينية يف إيران ،وبيان واقعها احلقيقي الذي حياول اإلعالم املغرض تشوهيه ،وهي
املسيحية ،واليهودية ،والزرادشتية.
وقبل ذلك ننقل هذا النص من مقال يبني الواقع احلقيقي لتلك األقليات ،وهو من
مصدر موثوق ومعايش ،ال كأولئك الذين هيرفون بام ال يعرفون ،وال ينقلون إال ما متليه عليهم
أهواؤهم ،وهو بعنوان [ما ال تعرفونه عن احلريات الدينية يف إيران؟!]()1؛ فقد جاء فيه( :متييع
وتضييع الوجه احلقيقي إليران ،بات الشغل الشاغل للامكينات اإلعالمية الغربية والعربية،
ففي غياهب التسلح النووي واألقليات وغريها من مفردات وجوقات إعالمية ما أنزل اّلِل هبا
من سلطان ،خي ايل للبعض أن إيران بام فيها وكل ما فيها ليست سوى صورة طبق األصل ،لكن
خيال اإلعالم وفربكاته جيافيا الواقع ،واقع أثبتت فيه إيران عىل مدى األربعني عاما منذ انتصار
الثورة االسالمية أ ن صورهتا النقية ساطعة ،وشمس حضارهتا ال حتجبها غيوم محالت عابرة
غايتها تشويه الصورة واختزاهلا ،هبدف إخفاء التنوع الثقايف واحلضاري يف هذا البلد ،والذي
جتىل ويتجىل بالقيم واملثل العليا التي تنتهجها القيادة اإليرانية احلكيمة ،سواء من خالل
التعايش االسالمي املسيحي النموذجي يف زمن التكفري واالقصاء ،أو حرية ممارسة األقليات
لشعائرها الدينية ،أو من خالل عاصمتها طهران التي كانت وما تزال ملتقى احلوارات بني
األ ديان واملذاهب ،أو جلهة دعم املستضعفني يف العامل ضد اجلور والظلم واملستمد من مبادئ
(  )1ما ال تعرفونه عن احلريات الدينية يف ايران؟!  ،عيل عوباين ،موقع العهد.2016/02/10 ،
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الثورة التي حاربت ظلم الشاه ومن خلفه قوى االستعامر واالستكبار ،واملتجسد اليوم
بمساندة إيران للمقاومة يف لبنان وفلسطني ضد العدوان واالحتالل الصهيوين ،او مساندة
دول املنطقة ضد اإلرهاب التكفريي) ()1

ثم ذكر موقف النظام اإليراين بمؤسساته املختلفة من احلريات الدينية ،واألديان؛ فقال:
(احرتام املذاهب والديانات األخرى ومعتقدات األقليات يف إيران من املقدسات واملسلامت
الوطنية ،التي ال غبار عليها ،واندماج اتباع هذه الديانات يف املجتمع اإليراين كامل لناحية
ممارسة كافة حرياهتم وحقوقهم املدنية والسياسية بال متييز أو انتقاص جيعلهم موضع غبن أو
ختوف عىل وجودهم كام هو احلال يف دول أخرى ،وضامن هذه احلريات واحلقوق ،واحلفاظ
ّ
عىل خصوصيات األقليات ،ليس باالمر املستحدث يف إيران ،وال هو منّة من أحد ،وال هم
مكرس دستوريا وبشكل عرصي ورصيح ،يف طيات نصوص
أهل ذمة يف هذا البلد ،بل هو ّ
الدستور اإليراين ما بعد الثورة ،وال يزال مطبقا حتى اليوم ،بام حيويه من مواد خصصت
للحديث عن احلريات ،تتامثل اىل حد بعيد مع دساتري الدول الغربية ورشع حقوق االنسان
الدولية) ()2

ثم ساق بعض النصوص يف الدستور اإليراين ،واملتضمنة حلرية املعتقد ،وعلق عليها
بقوله( :ميزة هذه احلريات الدينية املنصوص عنها يف الدستور اإليراين اهنا تضمن التنوع
واحلفاظ عىل مكونات املجتمع اإليراين ،الذي بينت آخر احصائية سكانية رسمية إيرانية
صادرة عن مركز االحصاءات اإليراين عام  ،2011أنه يتكون عىل األساس الديني كالتايل:
املسلمون ،74682938:املسيحيون ،117704:الزرادشتيون ،25271:اليهود،8756:
بقية االديان مثل الصائبة ، 49101وهذا التنوع يف الرتكيبة الديموغرافية يعترب مصدر غنى
(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
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إليران ،عىل أكثر من صعيد ،ال سيام يف ظل اندماج األقليات الدينية الكامل يف املجتمع اإليراين
ومؤسسات الدولة ،ما دفع كثريين ممن زارو إيران للذهول حيال هذا التعايش والتكامل يف
النسيج االجتامعي داخل إيران ،وللتنويه هبذه امليزة اإليرانية املتمثلة باحلفاظ عىل الرتكيبة
الدينية املتنوعة للمجتمع ،باعتبارها نقطة قوة لصالح النظام االسالمي يف إيران ،ال نظري هلا يف
دول عربية وخليجية جماورة) ()1

 1ـ األقلية املسيحية يف إيران ومظاهر التعامل املتسامح معها:
تتشكل الرتكيبة املسيحية يف إيران ،من عدة طوائف ،ولكل منها حريته الكاملة يف أداء
طقوسه وشعائره ،باإلضافة إىل حقوقه املادية واملعنوية ،وحتى السياسية.
ومنها [طائفة األرمن] الذين يتوزعون جغرافيا عىل ثالث مناطق هي أصفهان
وأذربيجان وطهران ،ومن مظاهر التسامح معهم ،واعتبارهم مثل سائر املواطنني اإليرانيني كام
يذكر صاحب املقال السابق أن (لدهيم حزبا سيايس (الطاشناق) ،ويمثلهم عضوان يف جملس
الشورى اإلسالمي اإليراين ،وهم يعملون بشكل أسايس يف الصناعة والتجارة ،من بينهم جتار
أغنياء .ويامرس األرمن طقوسهم وتقاليدهم الدينية بحرية ،ومرجعيتهم هي املطرانية يف
إيران ،ولدهيم عرشات الكنائس ،معظمها مسجل يف فهرس اآلثار اإليراين الوطني ،وهلم
مدارسهم ( 50مدرسة ليس للمسلمني احلق بدخوهلا ،أما الطلبة األرمن فال مانع من
تسجيلهم يف مدارس املسلمني) ،التي يدرس فيها تاريخ أرمينيا ولغتها ،وهلم عطالهتم
الرسمية ،ويمنحون أيام اآلحاد إذنا خاصا لثالث ساعات حلضور القداس ،كام هلم نوادهيم
الرياضية ،ومجعياهتم ومراكزهم الثقافية ( 19مجعية)()2

ومنها [طائفة األشوريني] ،والتي تتواجد يف طهران وأرومية غرب إيران ،وهي ـ كام
(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
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يذكر صاحب املقال السابق ـ (مركز الثقل للديانة املسيحية ،ولدهيم عدد من الكنائس (حوايل
 59كنيسة يف مدينة أروميا فقط ،و 6يف طهران) ،ويامرسون نشاطهم السيايس يف البالد ،وهلم
ممثل خاص هبم يف جملس الشورى اإلسالمي ،فضال عن مراكز ثقافية واجتامعية ()20
ومجعيات ( )12واحتادات مثل احتاد الطلبة اجلامعيني اآلشوريني واحتاد الشبيبة اآلشورية،
ومدارس أمهها مدرسة مريم للبنات ،ومدرسة هبنام للبنني)()1

ومنها [طائفة الكلدان] ،وتتواجد يف أورميا وسلامس وطهران ،و(لدهيم  8كهنة ،اثنان
من أصل إيراين و 3أتوا من العراق ،و 2من فرنسا وواحد ينتمي إىل كنيسة سريو مالنكار يف
اهلند)()2

ومنها [طائفة الكاثوليك] ،و(لدهيم عدد من الكنائس تتوزع بحسب تنوعهم ( ثامن
كنائس لالرمن الكاثوليك ،ثامن كنائس لالشوريني الكلدانيني 9 ،كنائس للكاثوليك الالتني)،
كام لدهيم مجعيات خاصة ،وهم يديرون عددا من املدارس من بينها ثالث مدارس تعلم فيها
التعاليم الكاثوليكية)()3

ومنها [طائفة اإلنجيليني] ،و(هلا سبع كنائس إنجيلية يف مقاطعة رزايه وحوهلا ،يف شامل
غريب إيران)()4

ومنها [طائفة األرثوذكس] ،و(يوجد يف إيران كنيستان ارثوذكسيتان ،الكنيسة
االرثوذكسية الروسية ،واالرثوذكسية اليونانية ،والكنيستان يعود تارخيهام اىل بداية هجرة
الروس واليونانيني اىل إيران ،وال تزال الكنيستان قائمتني متارسان نشاطاهتام الدينية حتى

(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
(  )3املرجع السابق.
(  )4املرجع السابق.

220

اليوم)()1

واملسيحيون ـ كام تذكر املصادر املوثوقة ـ يعيشون مثل غريهم من املسلمني ،وبنفس
احلقوق ،وهلم فوق ذلك بني اإليرانني (مكانتهم اخلاصة وحضورهم يتجىل يف شتى امليادين
السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،والقيادة اإليرانية سعت جاهدة عىل مدى سنوات طوال
للحفاظ عىل هذا التواجد وصيانته ،وإىل إرشاكهم يف السلطة والقرار ،وهم قدموا باملقابل
للوطن الكثري وقدموا شهداء يف احلرب املفروضة عىل إيران ،يف أنموذج راق حيتذى لقتال
املسلم واملسيحي جن ًبا اىل جنب دفاعًا عن العرض والوطن ،ومل تكن زيارة االمام اخلامنئي
االخرية (والتي سبقها زيارات مماثلة) يف عيد امليالد الذي مىض لعائلة شهيد مسيحي سوى
أنموذج جيل ملدى االحرتام الذي تكنه القيادة اإليرانية للمسيحيني ليس يف إيران فحسب بل
يف العامل كله ،ولعل ذلك ما جعل الرئيس اإليراين حسن روحاين يضع زيارة الفاتيكان ولقاء
البابا عىل رأس اولويات زيارته االوروبية مؤخرا) ()2

ً

ومن يتابع القنوات الفضائية املعتدلة وغري املغرضة يسمع ويرى الكثري من املشاهد
الدالة عىل ذلك التسامح ،يقول صاحب املقال السابق( :مظاهر احلرية الدينية ،تربز عىل لسان
زائري طهران ،ومنهم رجال دين مسلمون ومسيحيون وإعالميون ،فيتحدثون عن نموذج
التكامل والتآلف الديني يف إيران ،وكيف أهنم شاهدوا بأم العني يف عيد امليالد إيرانيني مسلمني
يشاركون إ خوهتم املسيحيني االحتفال يف مناسباهتم الدينية ،ويتصورون قرب شجرة امليالد،
كام يتحدثون بوقار عن عرشات الكنائس يف هذا البلد(  24كنيسة جنوب إيران وحدها منها
كنيسة فانك يف منطقة جلفا بمدينة أصفهان والتي تعترب من أمجل الكنائس يف إيران) ،وكذلك
عن متثيل املسيحيني يف الربملان اإليراين بعدد من النواب ،ومشاركة أبناء هذه األقليات الدينية
(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
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يف ادارات الدولة ووظائفها بفعالية تامة) ()1

ومل تكتف القوانني اإليرانية بإتاحة حرية االعتقاد والتعبد وبناء الكنائس فقط؛ بل
أتاحت فوق ذلك (للمسيحيني اإليرانيني أن يكون هلم أحوال شخصية خاصة هبم ،من هنا
فإن القرار الفعيل يف أمور الزواج والطالق واإلرث هو بيد الكنيسة املسيحية باختالف
طوائفها ،كام أهنم يملكون حماكم دينية هتتم بأمورهم) ()2

ولتأكيد هذه املعلومات أنقل هنا ترصحيات وشهادات لبعض الشخصيات الرسمية عن
واقع املسيحيني يف إيران ،واحلريات املتاح هلم.
وأبدؤها بالسفري اإليراين يف لبنان [غضنفر ركن أبادي] ،والذي رصح جلريدة النهار
اللبنانية عن مدى التسامح الذي يلقاه املسيحيون يف إيران ،والرؤية العقدية والفقهية التي
ينطلق منها؛ فقال( :لقد تبلورت الثورة االسالمية اإليرانية عىل أسس إنسانية وأخالقية،
وإسالمية النظام تقتيض أن تقف اجلمهورية االسالمية اإليرانية إىل جانب اإلنسان بام هو
إنسان ،وأن تنظر إ ىل اجلميع نظرة واحدة .فاحرتام اإلنسان ،برصف النظر عن دينه وطائفته
وقوميته ،يشكل أصال أساسيا يف السياسة اخلارجية للجمهورية االسالمية اإليرانية ،وهذا
االصل ال ينحرص داخل إيران ،بل ان اجلمهورية االسالمية اإليرانية تعتمده كأصل عاملي،
وعليه فان نظرة اجلمهورية االسالمية اإليرانية إىل البرش من أي دين وطائفة ،هي نظرة متعادلة،
وتتاميز هذه النظرة عندما يطرح بحث احلق والباطل والظامل واملظلوم واملعتدي واملعتدى عليه،
يف مثل هذه احلال فان اجلمهورية تقوم بواجبها طبق االصول اإلنسانية واالخالقية واالسالمية
املذكورة ،وتعترب أن من واجبها ان تقف اىل جانب احلق واملظلوم واملعتدى عليه ،ويف مواجهة

(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
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الباطل والظامل واملعتدي) ()1

وبعد ذكره للرؤية العقدية التي تنطلق منها اجلمهورية اإلسالمية يف نظرهتا لآلخر راح
يذكر الواقع املسيحي يف إيران ،واحلريات التي يتمتع هبا ،فقال( :يوجد يف اجلمهورية
االسالمية اإليرانية حواىل ثالث مئة الف مواطن مسيحي ،تشمل اآلشوريني والكلدانيني
واالرمن والكاثوليك والربوتستانت واالنجيليني ،وأكثرية مسيحيي إيران هم من األرمن،
واملسيحيون يف اجلمهورية االسالمية اإليرانية ،رغم اهنم يعتربون أقلية ،لكنهم يف احلقيقة
مكون أس ايس يف نسيج املجتمع اإليراين ،ويتمتعون باحلرية الكاملة واحلقوق السياسية
واالجتامعية .ففي جمال الشؤون االجتامعية يدير املسيحيون مجيع شؤوهنم املتعلقة بالزواج
والطالق والوصية وتقسيم االرث طبق االحوال الشخصية املسيحية ..ويف جمال التعليم
والثقافة توجد يف إيران أكثر من  50مدرسة خاصة مسيحية ،ومن مجلة النشاطات التي يامرسها
املسيحيون يف إيران :نرش الصحف واملجالت املتعددة مثل :ارارات ،اراكس وغريها ،اضافة
اىل طباعة االنجيل باللغة الفارسية وغريها .كام يوجد اكثر من  50مركزا ثقافيا مسيحيا يف
طهران وحدها .اضافة اىل وجود جمتمعات ثقافية ورياضية باسم ارارات ومراكز عدة لرعاية
كبار السن وااليتام اخلاصة باملسيحيني ،ويتمتع مسيحيو إيران بحرية اقامة املراسم الدينية
والعبادية يف شكل كامل .وللمسيحيني يف طهران وباقي املدن اإليرانية كنائس .وإحدى اقدم
كنائس العامل موجودة يف حمافظة آذرباجيان الغربية يف إيران ،واسمها كنيسة قره ،ويعتقد ان هذه
الكنيسة هي مزار تاديوس أحد تالمذة السيد املسيح وحوارييه ،وقد بنيت يف القرن السابع
امليالدي ،وسجلت هذه الكنيسة العام  2008يف منظمة االونيسكو كرتاث ديني عاملي)()2

مكون أسايس للمجتمع ،غضنفر ركن أبادي (السفري اإليراين يف لبنان) ،املصدر :النهار ،موقع اجلمل
(  )1املسيحيون يف إيران ّ
بام محل..
(  )2املرجع السابق.
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وباإلضافة إىل هذا الواقع يرد عىل ما يروجه اإلعالم املغرض من جتاهل احلقوق
السياسية واالجتامعية؛ فيقول( :يف املجال السيايس أيضا للمسيحيني دور فعال ،ففي جملس
الشورى االسالمي (الربملان) للمسيحيني ثالثة نواب ،لآلشوريني والكلدانيني نائب،
ولالرمن نائبان ،ودستور اجلمهورية االسالمية اإليرانية حلظ موضوع تزايد عدد السكان
ومنهم املجتمع املسيحي يف إيران ،لذلك ورد يف املادة  64من الدستور زيادة عدد نواب
املسيحيني يف املجلس أيضا ،تقول املادة  64من الدستور( :لآلشوريني والكلدانيني نائب يف
املجلس ،وألرمن الشامل واجلنوب سويا نائبان ،وعند زيادة تعداد أية أقلية مسيحية يضاف
لنواهبا نائب واحد يف املجلس كل عرش سنوات وعن كل  150الف نسمة) ،وملسيحيي إيران
نشاطات واسعة يف املجالني االجتامعي والسيايس ،وكان هلم دور اسايس يف انتصار الثورة
االسالمية اإليرانية أ يضا ،اىل جانب املسلمني يف اسقاط نظام الشاه امللكي االستبدادي ،كام
كان للمسيحيني حضور فاعل يف ثامين سنوات من احلرب العراقية املفروضة عىل إيران ،وقدموا
للثورة االسالمية اإليرانية أكثر من مئة شهيد خالل هذه احلرب) ()1

ويقارن بني احلرية السياسية للمسيحيني يف إيران مقارنة باحلرية السياسية املعطاة
للمسلني يف الدول الغربية؛ فيقول 98( :يف املئة من سكان اجلمهورية االسالمية اإليرانية هم
من املسلمني ،ورغم أن املسيحيني اقل من  2يف املئة إال أن حصتهم يف الربملان أكثر بكثري ،يف
حني أن الدول الغربية ورغم وجود  30 – 20يف املئة من عدد السكان من املسلمني يف بعض
تلك الدول ،إال أهنم مل يمنحوا املسلمني أي نائب يف املجلس) ()2

هذه الشهادة أو الترصيح األول ،والذي يعرب عن املوقف الرسمي اإليراين ،ويصور
الواقع بدقة ،ويؤكده شهادات الكثري من رجال الدين املسيحيني الذين أمجعوا عىل أن احلقوق
(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
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التي أعطاها النظام اإليراين للمسيحيني ال يوجد مثلها يف أي دولة إسالمية أخرى.
ومنهم أمني عام االحتاد العاملي لألشوريني [يوناتن بت كليا] ،والذي رصح أثناء
مراسم أقيمت بمناسبة ذكرى ميالد السيد املسيح عليه السالم يف أروميه بشامل غرب إيران
بقوله( :إن املسيحيني يف إيران الحيتاجون إىل الويص وشفقة دعاة حقوق اإلنسان الكاذبني)()1

وأشاد بمواقف قادة الثورة اإلسالمية جتاه املسيحيني؛ وقال( :إن لدينا قائدا يتفقد منزل
شهيد مسيحي  ..فأي زعيم يف العامل يقوم بمثل هذا اإلجراء؟) ،ونوه بأن (مفجر الثورة
االسالمية االمام اخلميني أكد بعد انتصار الثورة االسالمية بأن الشعب اإليراين ،شعب موحد
وكالمه هذا يدل عىل اننا نعيش يف بلد ال يمكن ألحد أن يفصلنا عنه ،ونحن إيرانيون بكل ما
يف الكلمة من معني) ()2

وأشار اىل وقوف املسؤولني و مراجع الدين يف إيران إىل جانب املسيحيني اإليرانيني
وتقديم التهاين هلم بمناسبة ذكرى ميالد السيد املسيح عليه السالم ،وقال( :ليت دعاة حقوق
اإلنسان يدركون هذه احلقائق) ،كام أشار إىل مشاركة املسيحيني يف فرتة الدفاع املقدس ،وقال:
(إن عددا منهم استشهدوا يف تلك احلرب مؤكدا أن املسيحيني شاركوا يف الدفاع عن أرضهم)
ومثله يذكر املطران سيبوه مدى التسامح الذي يعيشه املسيحيون؛ فيقول(:عند التطرق
إىل موضوع حرية األقليات الدينية يف إيران أو يف أي بلد آخر ينبغي أن نميز بني مفهومني حلرية
األديان كي ال نقع يف اخلطأ :األول :هي حرية العبادة؛ ويف سياق حديثنا عن حرية العبادة نحن
األقليات الدينية يف إيران لدينا أكثر من حرية يف التعبري عن عقائدنا الدينية وممارسة طقوسنا
املقدسة ،ومن هذا املنطلق أقول إن لألقليات حرية تامة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وال

(  )1أمني عام االحتاد العاملي لالشوريني:املسيحيون يف إيران ال حيتاجون إىل شفقة دعاة حقوق اإلنسان ،قناة العامل نقال عن
وكالة إرنا ،الثالثاء  26ديسمرب .2017
(  )2املرجع السابق.
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أحد يستطيع أن ينكر ذلك ،أما املفهوم الثاين :خيص حرية التبشري بالنسبة للديانات التي تعترب
أقلية يف هذا البلد والتي خيضع فيها املسيحيون إىل جانب أتباع الديانات الساموية األخرى،
للدستور اإليراين وما ينصه القانون املعتمد يف البالد وهو أمر حمرتم لدينا)()1

ومثله يشهد زعيم طائفة األرمن األرثوذوكس يف لبنان [آرام األول كشيشيان] بعد
اطالعه عىل أحوال األرمن يف إيران ،قائالً( :إن املسيحيني ال حيظون باحلرية واالحرتام يف
منطقة الرشق األوسط مثلام حيظون هبام يف إيران) ()2

ومثله يشهد صاحب كتاب (املسيحية يف إيران) [رسكيس أبو زيد] قائال(:مع بداية
الثورة اإلسالمية خاف الكثريون ،ودفع البعض ثمن عالقاهتم بالشاه ،لكن اآلن الوضع
مستتب ،ويوجد ما يقارب املئة ومخسني ألف مسيحي يعيشون يف إيران ،ليس هناك من
اضطهاد وال إلغاء ،للمسيحيني كنائس ومؤسسات وأندية ومدارس وجرائد وجمالت
ومجعيات خريية ،يعلمون لغاهتم ،هلم احرتامهم املكرس يف الدستور ،ولدهيم ثالثة نواب،
اثنان أرمن وواحد آشوري ،ينضوون يف اجليش ،ولدهيم قانون أحوال شخصية خاص هبم،
زواج ،طالق وإرث ،ويوجد يف إيران أكثر من  50مدرسة خاصة مسيحية،و أكثر من 50
مركزا ثقافيا مسيحيا يف طهران وحدها  ،وحيق هلم طباعة اإلنجيل باللغة الفارسية وغريها)()3

ومثله [روبريت بيغالريان] ،وهو نائب إيراين أرمني ،والذي سئل يف برنامج حواري
يف قناة امليادين عن مدى اندماج املسيحيني يف املجتمع اإليراين ،ومع الناس ،فقال( :أعتقد أن
مرت تارخيي ًا بمراحل متعددة وظروف متفاوتة
عملية اندماج املسيحيني يف املجتمع اإليراين قد ّ
ولكنها كانت إجيابية وجيدة بشكل عام .ونرى أن املجتمع املسيحي ،يف الوقت الذي استطاع

(  )1املسيحيون يف إيران ،موقع السكينة 6 ،أبريل..2012 ،
(  )2املرجع السابق.
(  )3املرجع السابق.
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أن حيافظ فيه عىل هويته الثقافية واللغوية واألدبية وكذلك الدينية ،نجح يف إقامة عالقات
عيل هذا السؤال أجيب بأننا نرى
اجتامعية واقتصادية مؤثرة مع املجتمع .مثالً ،عندما يطرح ّ
أدوار ًا لألرمن يف كافة املجاالت ومنها قيامهم بأدوار مهمة عىل الساحة السياسية خصوص ًا
منذ الثورة الدستورية وحتى اآلن ،وهذا يدل عىل أن األرمن مل يتجاهلوا مصري وطنهم ،بل
رأوا أن هذا الوطن يشكّل جز ًأ من هويتهم .فلو كانوا غري مبالني ملا وجدناهم يف خمتلف
املجاالت ومنها السياسية أو أن نشاطهم كان ليقترص عىل احلد األدنى ،يف حني أننا نجدهم
حارضين يف الرياضة والفنون ويف العلوم ويف خمتلف املجاالت الثقافية منها السينام واهلندسة
املعامرية ،وهذا يدل عىل أهنم أوجدوا رابط ًا مع املجتمع) ()1

وعن سؤال حول مدى حرية املسيحيني يف إيران ألداء طقوسهم الدينية وشعائرهم
وأعيادهم ،أجاب النائب املسيحي بقوله( :بالنسبة إىل ممارسة احلريات الدينية فإنه ،ويف ما
يتعلق بالشعائر الدينية والتقاليد الدينية واألنشطة املقامة داخل الكنيسة أو بشكل فردي ،ال
يوجد حمظورات من أي نوع ،بطبيعة احلال ،ونظر ًا لألصول الرشعية والقانونية للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،فإن التبشري باملسيح ّية ممنوع ،ولكن أن جيري التعامل بسلبية مع أي من
اآلثار املسيحية ،فال وجود لشء من هذا القبيل .وعىل سبيل املثال ،لدينا كنائس يف (أذربيجان)
صنّفتها األونسكو ضمن الرتاث العاملي وذلك بجهد ومساعدة النظام احلايل .وهذا النظام
بحرية تامة إلقامة الشعائر
يعمل عىل حفظها وصيانتها كام اآلثار األخرى .وبالتايل ،نحن نتمتع ّ
الدينية داخل الكنيسة وخارجها ،أي داخل البيئة املسيحية)
وعن سؤال حول ما ورد يف القوانني اإليرانية من إجبار النساء عىل ارتداء احلجاب،
وعن رشب النبيذ املحرم عىل املسلمني ،أجاب النائب املسيحي بقوله( :ال توجد موانع فيام
(  )1املسيحيون يف إيران اندماج أم اضطهاد ،قناة امليادين ،حصة استضافت فيها زينب الصفار ،روبريت بيغالريان  -نائب
إيراين (أرمني) ،بتاريخ 09 :حزيران .. 2013
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خيص إقامة الشعائر الدينية أو االحتفاالت داخل الكنيسة أو حتى يف الصاالت اخلاصة بنا،
نعم هناك حساسية جتاه الكحول بشكل عام ،لكنه أمر غري مرتبط بالشعائر بحد ذاهتا ،أما
بالنسبة للحجاب الذي ذكرته ،فإذا اعتربناه شك ً
ال من أشكال القيود فإن نظرة املجتمع إليه
احلريات الدينية أو منع ًا
يعرفه ضمن القوانني العامة للبالد ،وليس تضييق ًا عىل ّ
كالتايل :املجتمع ّ
ملامرسة الشعائر كام أنه جياري تقاليدنا أيض ًا؛ فاملرأة أو الفتاة املسيح ّية عندما تريد دخول الكنيسة
جيب أن تضع مندي ً
ال عىل رأسها ،وهذا من ضمن التقاليد التي ورثناها ،وال يمكن القول إنه
أمر حديث جرى بعد انتصار الثورة .هذه هي اخلصائص العامة) ()1

وعن سؤال حول الدور الذي يقوم به النائب املسيحي ،وهل هو مرتبط باملسيحيني
فقط ،أم ال أجاب بقوله( :بناء عىل املادة  86من الدستور اإليراين ،يعترب النائب املنتخب نائب ًا
عن كل الشعب وبالتايل ،ورغم أننا نتخب من قبل املسيحيني وضمن صناديق اقرتاع منفصلة
إالّ أننا عندما ندخل الربملان ونؤدي القسم ،نعترب نواب ًا عن كل الشعب اإليراين ،كام أن لدينا
مراجعات من أناس مسلمني يراجعون مكاتبنا حلل مشكالهتم ،ويف داخل املجلس أيضا ً،عىل
صعيد الترشيع والرقابة واملشاركة يف اللجان ،فإننا نبحث يف مسائل البلد والقضايا العامة ككل
وليس يف القضايا املرتبطة بالرشحية املسيحية وحسب) ()2

وعن سؤال حول ما يتداول يف بعض وسائل اإلعالم من عمليات اضطهاد واعتقال
وزجهم يف السجون وعن العقاب والتعذيب أجاب بقوله( :أنا أرفض مثل
لبعض األشخاص ّ
هذه اإلهتامات التي توجه إىل احلكومة أو النظام ..و طبع ًا بام أنني إنسان مسيحي مؤمن بحر ّية
املعتقد وحقوق اإلنسان ،أدين أي نوع من أنواع السلوك السيىء مع الناس ،هذا رأيي
الشخيص ،لكن أن نقول أن املسيحي يف إيران مضيق عليه ملجرد مسيحيته ،فهذه هتمة أرفضها
(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
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سوى ما كررته حول النشاط التبشريي وشددت عليه) ()1

هذه بعض الشهادات الدالة عىل مدى التسامح الذي يعيشه املسيحيون بطوائفهم
املختلفة يف إيران ،حتت ظل والية الفقيه ،وهناك الكثري من الوثائق املصورة التي تثبت ذلك.
وهي كلها تدل عىل املدى الذي يتعامل به فقهاء املسلمني مع املسيحيني ،وكان األجدر
بوسائل اإلعالم أن تعترب هذا التسامح هو املقياس الذي يتعامل به اإلسالم مع األديان
املختلفة ،لكنها لألسف راحت تعترب ما تقوم به احلركات املسلحة كداعش والقاعدة وغريها
هي املقياس ،وتقوم بتعتيم كبري عىل التسامح يف إيران ،لتيسء بذلك إىل اإلسالم.
 2ـ األقلية اليهودية يف إيران ومظاهر التعامل املتسامح معها:
كام هو معلوم؛ فإن األقلية اليهودية يف إيران تعترب من أقدم األقليات يف العامل؛ فهي
موجودة فيها ـ كام تذكر املصادر التارخيية ـ قبل أكثر من ثالثة آالف عام ،حيث وصلوا إليها
بعد استيالء امللك بخت نرص عىل القدس ،وقيامه بسبي اآلالف من اليهود ونقلهم إىل بالد ما
بني النهرين ،ومن بابل إىل إيران.
وخالل فرتة إقامة اليهود يف بابل ،قدمت هذه اجلامعات املساعدة للفرس الذين احتلوا
العراق يف ذاك الوقت ،ونقلوا هلم املعلومات املهمة عن اجليش والتحصينات ،لتسقط املدينة
عام  539قبل امليالد ،ومقابل مساعدهتم للفرس سمح هلم امللك كورش مؤسس
اإلمرباطورية الفارسية ،باملغادرة إىل أي مكان يريدونه ،وجزء كبري منهم فضل البقاء يف إيران.
ولذلك يعترب اليهود إيران [أرض كورش] الذي حررهم،وهم يعتزون هبذه احلادثة،
(التي تعرب عن البقاء ونجاة اليهود من املوت يف زمن اإلمرباطورية الفارسية ،وغال ًبا ما ترسد
تقديسا هلذا امللك الذي جعل بعض اليهود يرتبطون بإيران أكثر
هذه احلكاية خالل احتفاالهتم
ً

(  )1املرجع السابق.
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من ارتباطهم بإرسائيل)()1

وبام أنه كان لليهود عالقة طيبة بالشاه ،بحكم عالقته مع أمريكا والكيان الصهيوين،
وإقامته سفارة هلا يف طهران ،فقد كان ذلك مثار رعب للجالية اليهودية ،والتي تصورت أن
الثورة اإلسالمية ستقوم بإبادهتا ،وعمل اإلعالم املغرض عمله يف إشاعة ذلك ،وإشاعة
املعامالت السيئة التي ستلقاها مجيع األقليات يف ظل احلكم اإلسالمي.
ولذلك نرى قادة الثورة اإلسالمية يستثمرون كل مناسبة للرد عىل هذه الدعايات
املغرضة ،ومن ذلك قول اخلميني يف لقاء له مع مجع من أعضاء الطائفة اليهودية يف إيران عقب
انتصار الثورة اإلسالمية( :عندما كنا يف باريس كانت سوق الدعايات رائجة يف خمتلف
املجاالت ،ومن مجلة تلك الدعايات كان يقال إذا انترص املسلمون يف إيران سوف يوقعون
املجازر باليهود والنصارى ألن املسلمني خيططون لقتل مجيع اليهود ،وقد أوضحت مرار ًا يف
مقابالِت التي أجريتها احلقيقة التي يؤمن هبا اإلسالم ،وقد أتاين ممثل الطائفة اليهودية وحتدثت
معه عن منهج اإلسالم) ()2

وبعد حديث طويل عن حقيقة اإلسالم ،وعالقته باإلنسان ،راح يطمئنهم ،بأنه مل حيدث
أبدا وأن تعرضت األقليات الدينية يف ظل احلكم لإلسالم ،ألي ممارسات عنف ،ثم راح
ينفصل بني موقف الثورة اإلسالمية من اليهود يف مقابل موقفها من الصهاينة؛ فيقول( :إننا
نفصل بني اليهود وبني الصهاينة ،فالصهيونية ال عالقة هلا باليهودية ،ألن تعاليم موسى سالم
اّلِل عليه تعاليم إهلية ،وقد ذكر القرآن الكريم موسى أكثر من بقية األنبياء ،كانت تعاليمه قيمة،
وذكر القرآن تاريخ موسى وسريته مع فرعون  ..كان راعي ًا للغنم ولكن كان معه َ
عامل ٌ من القوة

(  )1انظر مقاال بعنوان :كيف يعيش هيود إيران يف ظل حكم اجلمهورية اإلسالمية؟ ،نور علوان ،موقع نون بوست26 ،
أغسطس ..2017
(  )2صحيفة اإلمام ،ج ،7ص.218 :
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واإلرادة وقد هنض ملواجهة طغيان فرعون وقىض عليه ،لقد كان االعتامد عىل القدرة اإلهلية
واالهتامم بمصالح املستضعفني يف مواجهة املستكربين وعىل رأسهم فرعون والنهوض يف وجه
املستكرين ،منهج موسى سالم اّلِل عليه ،وهذا املعنى خمالف متام ًا للمرشوع الصهيوين ،إذ
ارتبط الصهاينة باملستكربين ،إهنم جواسيسهم وأجراء عندهم ،ويعملون ضد املستضعفني،
خالف ًا لتعاليم حرضة موسى عليه السالم الذي اعتمد عىل هؤالء الناس العاديني ،مثل بقية
األنبياء من أبناء السوق واألحياء الشعبية ،وهنض هبم ضد فرعون وجربوت فرعون ،وكان
املستضعفون هم الذين تصدوا للمستكربين وأسقطوهم عن استكبارهم خالف ًا لسلوك
الصهاينة املرتبطون باملستكربين ،ويعملون ضد املستضعفني)()1

وهكذا راح يطنب يف املقارنة بني اليهودية احلقيقة ،والصهيونية التي استعملت اليهودية
وسيلة للتغرير واخلداع ،يقول( :إن هذا التعداد من اليهود الذي خدع ومجع من أقطار العامل يف
فلسطني ،لعلهم اآلن نادمون ،إن من كان هيودي ًا وال يريد أن يتبع غري تعاليم موسى السامية،
لعلهم نادمون اآلن لذهاهبم إىل فلسطني ،وذلك ألن من يذهب إىل هناك ويشاهد سلوك هؤالء
وكيف يقتلون الناس بال مربر باسم اليهودية ،ال يمكن أن يقبل بذلك؛ فهذه املامرسات
تتعارض مع تعاليم موسى عليه السالم ،إننا نعلم أن حساب املجتمع اليهودي غري حساب
الصهاينة ،وإننا معارضون هلم ومعارضتنا نابعة من كوهنم يعارضون مجيع األديان إهنم ليسوا
هيود ًا ،بل هم أناس سياسيون يقومون بأعامهلم حتت غطاء اليهودية؛ فاليهود يكرهوهنم ،ومجيع
الناس جيب أن يكرهوهم) ()2

وبعد هذه األحاديث الدعوية التي أراد اخلميني من خالهلا أن يعرفهم بعظمة اإلسالم،
وعالقته بموسى عليه السالم ،راح يطمئنهم بأن الدولة الفتية لن تضيع حقوقهم ،وسيعيشون
(  )1املرجع السابق ،ج ،7ص.220 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،7ص.221 :
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فيها مثل سائر املواطنني اإليرانيني الذين جتمعهم املواطنة؛ يقول( :وأما الطائفة اليهودية،
وسائر الطوائف املوجودة يف إيران؛ فهي من هذا الشعب ،فإن اإلسالم يتعامل معهم كام يتعامل
مع بقية طوائف هذا الشعب ،إن اإلسالم ال جييز اإلجحاف بحقهم أبد ًا ،وال حماربتهم يف
معيشتهم ،فهذا خمالف ألصل الرتبية اإلسالمية ،خمالف ملا يريده اّلِل تبارك وتعاىل من الرفاهية
جلميع الناس . .إن اإلسالم يتبع األحكام اإلهلية ،فكام أن اّلِل تبارك وتعاىل يفرض االحرتام
جلميع طوائف الشعوب ،كذلك اإلسالم يفرض احرتامهم .اطمئنوا هلذا ،إنني قد ذكرت هذا
حينام كنت يف باريس للشخص الذي جاءين ممثال عنهم ،وقلت له بأن اإلسالم ال يرىض بإيذاء
أحد ،اإلسالم للجميع ،وينشد السعادة للجميع ،فال معنى ملا يثار من أن املسلمني سيفعلون
باليهود كذا وكذا .لقد شاهدتم كيف انترص املسلمون ومع ذلك مل يتعرضوا لليهود ،ومل
يتعرضوا للزردشتيني ،مل يتعرضوا لبقية الطوائف ،وقد رأيتم ذلك بأعينكم  ...هل تعرض
أحد ليهودي بعد انتصارنا؟ هل تعرض لنرصاين؟ هل تعرض لزردشتي؟ مل يكن هناك تعرض
يف البني .وبعد هذا أيض ًا عندما تقام وتستقر احلكومة اإلسالمية -إن شاء اّلِل -بالشكل الذي
يريده اّلِل تبارك وتعاىل ،فسوف ترون أن اإلسالم أفضل من مجيع املناهج األخرى فيام يرتبط
بمراعاة حقوق مجيع فئات الشعب ،وسوف يعمل بشكل أفضل من اجلميع) ()1

وبعد ختام جلسته معهم راح يرفع يديه بالدعاء كعادته مع املسلمني ،ويلقي عليهم حتية
اإلسالم ،ومن دعائه املختلط بخطابه هلم( :أسأل اّلِل تبارك وتعاىل أن يكون مجيع الناس يف
رفاهية ،وأن تتحقق هلم السعادة واهلداية .هداهم اّلِل مجيع ًا للرصاط املستقيم ،م ان اّلِل عىل
اجلميع بالسعادة ..واطمئنوا إنه ال يوجد ظلم يف اجلمهورية اإلسالمية .إننا ال نَظلم وال نظلم،
هذا ما علمنا اإلسالم :ال تَظلموا وال تظلموا ،فبمقدار ما نستطيع ال نقع حتت الظلم ،وال
نَظلم يف أي وقت أبد ًا ،وفقكم اّلِل تعاىل .احرصوا عىل مسامهتكم يف هذه النهضة ،كي يتسنى
(  )1املرجع السابق ،ج ،7ص.222 :
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هلا حتقيق أهدافها .إن هذه النهضة هنضة انسانية لذا جيب عىل مجيع الناس تأييدها .م ّن اّلِل تعاىل
عليكم بالسعادة مجيع ًا ..والسالم عليكم ورمحة اّلِل وبركاته)( )1

وقد صدّ ق الواقع اإليراين ما ذكره اخلميني ،حيث عاش اليهود كل هذه الفرتة يف
استقرار مثلهم مثل سائر املواطنني اإليرانيني.
ومن الشهادات الدالة عىل ذلك ما ورد يف تقرير بعنوان [قصة هيود إيران التي ال
تصدّ ق] ،يف موقع هيودي ،جاء فيه( :ويف احلقيقة ،تضاءلت اجلالية اليهودية يف إيران منذ الثورة
اإلسالمية اإليرانية ،وقد هاجر نحو  70ألف هيودي من إيران إىل إرسائيل يف أعقاهبا .إال ّ
أن
وضع اجلالية اليهودية اليوم يف إيران يعترب جيدا ..حتى أن هناك ممثال دائم للجالية اليهودية يف
جملس الشورى اإليراين ..ويعيش  80مليون نسمة يف إيران ،ويقدّ ر عدد اجلالية بنحو  20ألف
شخص عىل األكثر ،رغم ذلك ،لدهيا مقعد يف جملس الشورى باعتبارها أقلية معرتفا هبا)()2

ونقل املوقع بعض شهادات اليهود عىل ذلك ،ومنها شهادة الناشطة االجتامعية
اإلرسائيلية التي ولدت وترعرعت يف إيران[ ،أوريل نوي] التي ذكرت أنه (اليوم تتعامل
السلطات اإليرانية مع اجلالية اليهودية من وجهة نظر معادية إلرسائيل جدا ،ولكن ليست
معادية للسامية)
ونقل شهادة ممثل الطائفة اليهودية يف جملس الشورى اإلسالمي اإليراين [سيامك مره
صدق] ،وهو بروفيسور يف الطب ،وزوجته دكتورة يف علم الوراثة ،وذلك يف مقابلة أجريت
معه ،ومما جاء فيها( :لدينا [هيود إيران] كنس ومدارس ومقابر ومتاجر جزارة حالل ومطاعم
حالل ..ويسمح لليهود التعلم والتعليم يف األكاديمية اإليرانية أيضا)
وعندما سئل عن هويته ،وهل هي اليهودية أم اإليرانية ،قال( :أنا هيودي وإيراينّ .ح
أصيل
(  )1املرجع السابق ،ج ،7ص.222 :
(  )2قصة هيود إيران التي ال تصدّ ق ،يردين ليخرتمان ،موقع املصدر 05 ،نوفمرب .2016
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بالعربية ،ولكنني أفكر بالفارسية)
وورد يف تقرير صحفي آخر أجري مع الطائفة اليهودية يف إيران ،وهو بعنوان[ :كيف
يعيش هيود إيران يف ظل حكم اجلمهورية اإلسالمية؟]  ،جاء فيه( :ألكثر من  35سنة واليهود
يف إيران يعيشون حتت ظل األحكام اإلسالمية ،وتبدو هذه املسألة مشوقة ملعرفة كيف كانت
أوضاعهم وأحواهلم يف هذه الفرتة وما حقوقهم وما العواقب التي يعيشوهنا داخل بلدهم األم
إيران؟)()1

وقد نقل هذا التقرير بعض شهادات رجال الدين من اليهود اإليرانيني ،ومنهم [روبرت
خالدر] ،وهو أحد أعضاء جملس إدارة املعبد اليهودي ،الذي قال( :الثورة اإلسالمية عام
 1979كانت خطوة مهمة يف حياة هيود إيران ،ألن هذه الثورة منحتنا حقوقنا الكاملة يف ممارسة
ومتسكا بعقائدهم بسبب
عقائدنا وشعائرنا ،كام أهنا جعلت الشعب اليهودي يف إيران أكثر تدينًا ً
احلرية الدينية والثقافية التي منحت هلم)()2

ومنها شهادة مسؤولة إدارة مستشفى خريي يف جنوب طهران ـ يعترب واحدا من أربع
مستشفيات خريية لليهود يف العامل ـ [فارنغيس حاسيدم] ،والتي قالت فيها( :عندما يأِت مريض
للمعاجلة فإننا نسأله بامذا يشعر وما الذي يؤمله ،وال نسأله ما دينه وما عقيدته 95 ،باملائة من
مرضانا وطاقمنا الطبي غري هيود) ()3

وذكرت أن هذا هذا املستشفى يعتمد بشكل أسايس عىل التربعات التي يقدمها هيود
إيران أو اخلارج ،لكن يف السنوات األخرية قام الرئيس أمحدي نجاد بتقديم متويل مادي هلذا
املستشفى بمبلغ  32ألف دوالر أسرتايل( ،والذي اعترب رسالة إجيابية جدً ا من احلكومة لليهود
(  )1انظر مقاال بعنوان :كيف يعيش هيود إيران يف ظل حكم اجلمهورية اإلسالمية؟ ،نور علوان ،موقع نون بوست26 ،
أغسطس .2017
(  )2املرجع السابق.
(  )3املرجع السابق.
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والتي كان هلا مكانة وأمهية معنوية عظيمة ،هذا بحسب ما قاله املدير العام للمستشفى سياماك
مورسيديغ)
ومن األمثلة عىل حرية إبداء الرأي لليهود اإليرانيني موقفهم مما ذكره الرئيس اإليراين
السابق أمحدي نجاد من املحرقة اليهودية واعتباره إياها خرافة ،مما أثار غضب اجلالية اليهودية
يف إيران ،وقد عرب ممثل اليهود يف الربملان اإليراين [موريس معتمد] يف فيلم وثائقي عن هيود
إيران ،عن رأيه يف ذلك ً
قائال( :عندما نفى السيد نجاد حقيقة اهلولوكوست يف فرتة استالمه
معرتضا عىل خطابه ،ولقد لقي هذا االعرتاض صدى كبريا
احلكم ،قمت أنا بإصدار ترصيح
ً
يف دول العامل املختلفة ،والتي زاد تعاطفها مع الشعب اليهودي الذي شعر باإلهانة بسبب
وجهة نظر الرئيس)
وعندما سئل هذا النائب عن شعور املجتمع اليهودي يف إيران بالتهديد بسبب هذا
الترصيح املعادي للسامية قال معتمد( :حلسن احلظ ،مل نشعر بأي هتديد ،فالسياسية العامة
للحكومة اإليرانية مل تكن معادية للسامية)
وأشار إىل أن التميز الوحيد الذي يطبق ضدهم هو وجود قانون يذكر أنه يف (حال اعتنق
اليهود الدين اإلسالمي؛ فإن أمالكه تورث للحكومة وليس لعائلته اليهودية إال إذا أسلمت)
وهذا مبني طبعا عىل حكم فقهي تبنته اجلمهورية اإلسالمية ،وهو يف حقيقته يف صالح
اليهود ،ألنه جيعلهم يمنعون أتباعهم من اعتناق اإلسالم ،ونتمنى أن يعيد فقهاء اجلمهورية
اإلسالمية النظر يف هذا القانون ،ألن هناك أقواال أخرى يف املسألة ،باإلضافة إىل عدم وجود
نص رصيح يف القرآن الكريم يمنع ذلك ،ونجد نفس القول يف كتب الفقه السني ،بل تعتربه
قوال راجحا.
 3ـ األقلية الزرادشتية يف إيران ومظاهر التعامل املتسامح معها:
تعترب الديانة الزرادشتية ،والتي يطلق عليها أيضا لقب [املجوسية] من الديانات
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املوجودة يف إيران منذ القديم ،وهي تنتسب ملؤسسها زرادشت ،وتعترب من أقدم الديانات
املوحدة يف العامل ،وقد تأسست قبل  3500سنة تقريبا.
وهي من الديانات التي وقع فيها اخلالف بني علامء املسلمني؛ فمنهم من يعتربها من
الديانات الساموية ،وأن الزرادشتيني املجوس من أهل الكتاب ،ولذلك يرون جواز الزواج
منهم ،وهو القول الذي انترص له ابن حزم ،وذكر األدلة عليه ،وذكر أنه مذهب الكثري من
العلامء.
وقد كان البن حزم من العلم بامللل والنحل ما يؤهله ملعرفة ذلك ،وقد قال يف الفصل:
(أما زرادشت فقد قال كثري من املسلمني بنبوته) ( )1ثم عقب عىل ذلك بقوله(:ليست النبوة
بمدفوعة قبل رسول اّلِل  ملن صحت عنه معجزة ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ حن ِم حن أ ام ٍة إِ اال َ
خال فِ َيها
ن َِذ ٌير﴾(فاطر ،)24:وقال تعاىلَ ﴿:ورس ًال َقدح َق َص حصنَاه حم َع َل حي َك ِم حن َق حبل َورس ًال َمل ح َن حقص حصه حم
َع َل حي َك ﴾(النساء)2()164:
ثم بني أن الذي ينسب إليه املجوس من األكذوبات باطل مفرتى منهم ،واستدل عىل
ذلك بالتحريفات الواقعة يف الديانات املختلفة ،،ثم بني قاعدة جليلة يف ذلك فقال(:وباجلملة
فكل كتاب ورشيعة كانا مقصورين عىل رجال من أهلها ،وكانا حمظورين عىل من سوامها
فالتبديل والتحريف مضمون فيهام ،وكتاب املجوس ورشيعتهم إنام كان طول مدة دولتهم عند
املؤبذ ،وعند ثالثة وعرشين هربذا ،لكل هربذ سفر قد أفرد به وحده ال يشاركه فيه غريه من
اهلرابذة وال من غريهم ،وال يباح بشء من ذلك ألحد سواهم ،ثم دخل فيه اخلرم بإحراق
اإلسكندر لكتاهبم أيام غلبته لدارا بن دارا ،وهم مقرون بال خالف منهم أنه ذهب منه مقدار

( )1
( )2

الفصل يف امللل واألهواء والنحل .90/1:
املرجع السابق .90/1:
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الثلث ذكر ذلك بشري الناسك وغريه من علامئهم) ()1
ونفس ما دفع به ابن حزم عن زرادشت ما نسبه إليه املجوس ذكره غريه من العلامء ،قال
الباقالين(:وكذلك اجلواب عن املطالبة بصحة أعالم زرادشت إما أن نقول إهنا يف األصل
مأخوذة عن آحاد  ،ألن العلم بصدقهم غري واقع لنا ،أو نقول إنه نبي صادق ظهرت عىل يده
األعالم ،ودعا إىل نبوة نوح وإبراهيم ،وإنام كذبت املجوس عليه يف إضافة ما أضافته إليه من
القول بالتثنية وقدم النور والظالم وحدوث الشيطان من فكرة وشكة شكها بعض أشخاص
النور ،وهو بمنزلة كذب النصارى عىل املسيح عليه السالم من دعائه إىل اعتقاد التثليث
واالحتاد واالختالط ،وأن مريم ولدت مسيحا بالهوته دون ناسوته وغري ذلك) ()2
وقد ذكر ابن حزم أن هذا القول ليس بدعة للمتأخرين ،بل أن من السلف من قال
بذلك ،قال(:وممن قال أن املجوس أهل كتاب عيل بن أيب طالب وحذيفة ريض اّلِل عنهام،
وسعيد بن املسيب وقتادة وأبو ثور ومجهور أصحاب أهل الظاهر ،وقد بينا الرباهني املوجبة
لصحة هذا القول يف كتابنا املسمى اإليصال يف كتاب اجلهاد منه ويف كتاب الذبائح منه ويف
كتاب النكاح منه) ( ،)3ثم قال(:ويكفي من ذلك صحة أخذ رسول اّلِل  اجلزية منهم ،وقد
حرم اّلِل عز وجل يف نص القرآن يف آخر سورة نزلت منه وهي براءة أن تؤخذ اجلزية من غري
كتايب)
وأحببنا أن نرش إىل هذا للرد عىل تلك اإلهانات الكبرية التي يوجهها اإلعالم املغرض،
والكثري من اإلسالميني للديانة املجوسية ،وينسبون الثورة اإلسالمية إليها ،ويرون أهنا امتداد

( )1
( )2
( )3

املرجع السابق.90/1:
متهيد األوائل وتلخيص الدالئل.203:
الفصل يف امللل واألهواء والنحل .90/1:
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للمجوسية ،وكال املوقفني خاطئ ،أما األول؛ فاملجوسية ال ختتلف عن الديانات الساموية،
وهي ديانة توحيدية ،والواجب احرتامها.
وهي باإلضافة إىل ذلك ال تتواجد يف إيران وحدها ،حسبام يعتقد الكثري ،بل هي تتواجد
يف مناطق كثرية ،وقد قدر عدد الزرادشتيني يف العامل بني  124,000إىل  190,000نسمة
حسب إحصاء عام  ،2004وهم ينترشون يف املناطق التالية 69،601( :زرادشتي يف اهلند
حسب إحصاء  2001يتكونون من قوميتني ومها باريس وإيراين ،و  5,000زرادشتي يف
باكستان يرتكزون يف مدينة كراتش ،وازداد عددهم يف السنوات األخرية بشكل كبري بعد هجرة
الكثري من زرادشتي إيران إىل باكستان ،و ما بني  18,000إىل  25,000زرداشتي يف قارة
أمريكا الشاملية ،و  21,400زرادشتي يف إيران ،حيث يتواجدون بشكل خاص يف مدن يزد
وكردمان إ ضافة إىل العاصمة طهران كام يوجد هلم نائب يف الربملان األيراين وهو من أصول
كردية ،و  10,000زرادشتي يف مناطق آسيا الوسطى وخصوصا يف منطقة بلخ الواقعة يف
شامل أفغانستان ،ويف مجهورية طاجيكستان ،والتي كانت موطن الديانة املجوسية سابقا،
وتوجد جالية كبرية يف أسرتاليا يقدر عددهم  3,500وخصوصا يف مدينة سيدين ،و
 40,000نسمة يف شامل سوريا بمنطقة تسمى عفرين يف مدينة حلبو أيضا يف الشامل الرشقي
من سوريا يف مدين قامشيل و جوارها ،وعدد كبري منهم يف مدن شامل عراق و خاصة مدينة
موصل وكلهم من األكراد) ()1
وأما الثاين؛ فعجيب جدا ،وقد رددنا عليه بتفصيل يف اجلزء األول من هذه السلسلة،
وقد أشار إليه اخلميني يف خطاباته متأسفا ،ومن ذلك قوله عن دعاوى صدام حسني التي كان
يطلقها ،ويزعم فيها أن حربه عىل إيران هي حرب عىل املجوس( :ماذا نعمل مع مثل هذا

( )1

انظر مقاال بعنوان :الديانة الزرادشتية ،اعداد وتقديم  :سيد مرتىض حممدي ،القسم العريب ،موقع تبيان.
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الفاسد الذي يريد تدمري العراق وإيران كام يتصور؟ وال ندري ماذا نعمل مع مثل هذا الرجل
الذي يقول منذ البداية بأننا نريد مواجهة النظام الزرادشتي أو املجوس رغم أن الشعار الذي
نرفعه هو شعار (اّلِل اكرب)؟  ..إن كل العامرات االسالمية املوجودة يف العراق أو معظمها هي
من صنع اإليرانيني ،فكيف حيارب هذا الرجل إيران باسم حماربة الزرادشتية أو الفارسية؟
وهل يعترب كون إيران فارسية منقصة؟ ويدعي انه حيارب اإليرانيني الهنم جموس ثم علم ان
الصفعة جاءته من االسالم بشعار [اّلِل اكرب])()1
بل إن من أهداف الثورة اإلسالمية التي أعلنتها يف كل حمل الوقوف ضد تلك
السياسات التي كان ينتهجها الشاه ،ويريد من خالهلا إعادة إيران إىل ما قبل اإلسالم ،وقد
أشار اخلميني إىل هذا يف مواضع كثرية من كتبه وخطبه ،ومنها قوله ( :هل يعلم هؤالء الذين
يتذرعون بالذرائع املختلفة ،ويواصلون صمتهم بل يأمرون أحيان ًا بالصمت ،ما هي التطورات
التي ستحدث الحق ًا؟ هل قرأوا جريدة (اطالعات) رقم  15575التي نرشت ورقة شكر
قدمها الزرادشتيون إىل الشاه جاء فيها :إن املجتمع الزرادشتي يفالعامل يرى من واجبه تقديم
الشكر والعرفان للشاه وشعر باملسؤولية لذلك ،ألن أحد ًا مل يعمل من أجل إحياء وحفظ
التاريخ والثقافة والدين الزرادشتي ،ومل يقدم الدعم هلم ،كام فعل الشاه ،وذلك منذ أن هاجر
الباريتون األرض اإليرانية ..أعَلِ َم هؤالء أن تغيري التاريخ اإلسالمي إىل تاريخ املجوس كان
إحياء للزرادشتية ومذهبها ومعابد نرياهنا عىل حساب اإلسالم؟ أهلم ِعلم أنّه قال يف لقاء خارج
البالد( :إنّه ليس للمذهب دور يف حكومتي)؟  ..اليوم وبعد ممارسة الوان الكبت وسلب
احلريات ب أشكاله املختلفة وممارسة الضغوط التي ال تطاق ،فإن إيران الواعية عىل اعتاب

( )1

صحيفة اإلمام ،ج ،16ص.368 :
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انفجار عظيم ،ومتيض قدم ًا بخطى حثيثة)()1
بعد هذا التوضيح الذي رأينا رضورته ،نذكر أن إيران حتت ظل والية الفقيه ،تعاملت
مع الزرادشتيني بنفس معاملتها مع سائر أهل الكتاب من اليهود واملسيحيني ،وسمحت هلم
بأداء شعائرهم وطقوسهم بكل حرية ،بل سمحت هلم بأن يمثلهم نائب خاص هبم يف جملس
الشورى.
وقد كان هذا املوقف مثار سخط لدى املغرضني ،الذين مل ينظروا إىل هذا باعتباره خلقا
إسالميا ،وهو من حقوق اإلنسان التي جاء اإلسالم بالدعوة ملراعاهتا ،بل رأوا فيه تأكيدا ملا
يطلقون عليه [جموسية إيران]
وكمثال عىل هذا ،ما ورد يف مقال بعنوان [الزرادشتية يف إيران :األصل الثقايف
والتوظيف السيايس ] ،والذي راح صاحبه يفرس كل تلك املواقف املتساحمة من اإليرانيني مع
الزرادشتية باعتبارها إحياء هلا؛ فمام جاء فيه قوله( :الظهور العلني لطائفة من أعضاء الكهنوت
الزرادشتية يف حديقة رشق إيران يف حفل يسمى [ساد] بداية شهر فرباير اجلاري ،واستعدادهم
لتنظيم عيد النوروز واالحتفال بمولد زرادشت ،هي مظاهر متظافرة عىل الوجود العلني
ألتباع الديانة الزرادشتية ،وجود يثري مفارقة متصلة بدواعي تغايض نظام سيايس ديني منغلق
مثل النظام اإليراين عن تواصل وجود هذه الديانة القديمة ،ويدفع إىل البحث يف العوامل
الكامنة وراء تواصل بقاء هذا املكون الديني يف ظل نظام يقيص كل ما خيتلف عن صياغته
للدين واملذهب)()2
ثم راح يردد ما يذكره اإلعالم املغرض ،وما يردده معهم بعض اإلسالميني الذين مأل

( )1
( )2

املرجع السابق ،ج ،3ص.330 :
الزرادشتية يف إيران :األصل الثقايف والتوظيف السيايس ،عبداجلليل معايل ،موقع العرب.2017/2/17 ،
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احلقد عىل إيران قلوهبم؛ فجعلهم حيولون احلق باطال ،واحلسنة سيئة ،يقول( :إيران حترص
عىل إعالء قوميتها عىل اآلخرين ،وتتكئ عىل تارخيها وتبحث يف ثناياه عام يفيد األيديولوجية
احلاكمة ،والفتح العريب اإلسالمي إليران حول املجتمع الفاريس إىل جمتمع مسلم وأحال
الديانة الزرادشتية إىل جموسية إال أن املجتمع الفاريس تشبث بفارسيته ،بل أضاف هلا صنوفا
شتى من العداء لآلخر ،وعندما قرر إسامعيل الصفوي ،يف القرن السادس عرش ،اعتامد املذهب
الشيعي اإلثني عرشي مذهبا رسميا لدولته ،فقد تنكر لألصل التارخيي لإلسالم وانطلق يف
سعي حمموم الستئصال الوجود السني يف إيران ،وحاول نرش التشيع الرسمي بحد السيف.
ثم جاءت الثورة اإليرانية عام  1979لتكرس التصور الصفوي وتطوره إىل ثورة إسالمية
بمذاق شيعي سعت إىل تصديره خارج جماهلا السيايس ،ويف كل هذه املحطات كانت الزرادشتية
حارضة يف املخيال الشعبي اإليراين ،بل كانت مستفيدة من هذا التعاقب ،فبعد الفتح اإلسالمي
كانت الزرادشتية بالنسبة إىل الفرس (حتى من غري املؤمنني هبا) متثل رضبا من االنتامء إىل
مرحلة ما قبل العرب ،أي أهنا كانت إحالة عىل املايض الفاريس التليد بالنسبة إليهم ،ذلك أن
العصبية اإليرانية ولئن استوعبت اإلسالم إال أهنا واصلت عنرصيتها جتاه العرب .تشبثت
باإلسالم وحاولت احتكاره ويف ذات الوقت كانت تنظر إىل الزرادشتية باعتبارها منهال
حضاريا حيق هلا أن تفخر به)()1

وهكذا راح يردد مثل هذا اهلراء ،ويبني الكثري من االستنتاجات التي ال تستند ألي
معطيات علمية ،ولو أنه كلف نفسه ،وقرأ ما كتبه قادة الثورة اإلسالمية ،ومواقفهم الحرتم
نفسه ،وملا ردد أمثال هذه الدعاوى.
وهو يدعو يف مقاله ـ مثل الكثري من اإلسالميني ـ النظام اإليراين إىل استئصال شأفة كل
املجوس يف إيران ،وربام الذهاب إىل مواطنهم يف البالد األخرى للقضاء عليهم ،حتى يثبت أنه
(  )1املرجع السابق.
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ليس جموسيا ،يقول يف ذلك( :النظام القائم بعد الثورة اإليرانية مارس غض نظر واضح عن
الديانة الزرادشتية ،كان النظام اإليراين حيارب أصحاب البدع الدينية ويصدر أحكاما باإلعدام
بتهمة حماربة اّلِل وهتديد األمن القومي الفاريس ،ويف الوقت نفسه كانت الديانة الزرادشتية
حتظى بممثل يف جملس النواب من منطلق احلريات الدينية ،وكان النظام اإليراين هبذه
االزدواجية يرضب عصافري عديدة بحجر واحد ،فهو يقدم صورة للعامل عىل أنه متسامح مع
األديان واملذاهب ،وهو يغازل املجتمع اإليراين بتصاحله مع ما متثله الزرادشتية من إرث لدى
عموم الشعب ،وهو يقدم ما يثبت وفاءه للحظة إسامعيل الصفوي وعنرصية املجتمع الفاريس،
أي أنه ال يلبس هتمة حماربة اّلِل لكل ما يصدر عن الثقافة الفارسية)()1

ويستنتج نتائج أخرى أكثر غرابة؛ فيقول( :احلضور املتزايد للديانة الزرادشتية القديمة
يف إيران ،هو تعبري عن تداخل العوامل التارخيية والقومية والدينية واملذهبية واالجتامعية،
والثابت أن العقل اإليراين توصل إىل صياغة متصور ثقايف مركب يسعى إىل التوفيق بني األصل
الزرادشتي والتشيع الرسمي ،فاللغة الفارسية والتقويم واألشهر والعادات واالحتفاالت
وحتى مكان دفن اإلمام عيل الرضا اإلمام الثامن املجاور ملدفن زرادشت ،كلها مظاهر دالة
عىل التشبث اإليراين باملنطلق الزرادشتي ،بل توجد العديد من القراءات التي تعترب أنه تم
تطويع العادات الزرادشتية القديمة خلدمة التشيع السيايس اإليراين ،ومثلها االحتفاالت
السنوية بعيد النوروز هي يف حقيقتها احتفال زرادشتي ،متارس علنا وبتشجيع رسمي إيراين
ومتارس خالهلا تقاليد القفز فوق النار ،لتتاح الفرصة بعد ذلك للزرادشتيني إلحياء مولد
زرادشت بعد أيام قليلة من رأس السنة الفارسية)()2

هذا مثال عن النظرة العجيبة التي يتعامل هبا اإلسالميون وغريهم مع إيران؛ فهي ال
(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
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تنجو منهم يف حال من األحوال؛ فلو أهنا قمعت الزرادشتية ،وأساءت إليها لصوروها بصورة
املجرم ،وراحوا ينقلون هلا النصوص التي تدعو إىل التسامح ،وإذا ما تساحمت راحوا يتهمون
بالدعوة للمجوسية ،بل للتدين هبا..
ثالثا ـ والية الفقيه والتعامل مع االختالف املذهبي:
من أهم القضايا التي استثمرها أعداء اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وأعداء نظامها
اإلسالمي قضية االختالف املذهبي ،أو ما يسمى [اخلالف السني الشيعي]؛ ولذلك نرى
الكثري من املغرضني ،بام فيهم احلركات اإلسالمية نفسها ،ال تعترب النظام اإليراين نظاما
إسالميا ،بل ال تعترب إيران نفسها مسلمة ،لسبب بسيط ،وهي أن قادهتا ليسوا من املدرسة
السنية ،بل من املدرسة الشيعية.
وهلذا نجدهم يفضلون احلكم امللكي املتواجد يف املنطقة ،املعروف بوالءاته للغرب،
وألمريكا خصوصا ،عىل النظام اإليراين ،ويعتربونه حكام إسالميا راشدا ،بل يعتربون كل نظام
يف الدنيا أفضل من النظام اإليراين ،حتى لو كان مستبدا ظاملا وال عالقة له باإلسالم ،بل إن
احلقد وصل هبم إىل اعتبار نظام الشاه أفضل من النظام الذي يسمونه [نظام املاليل]
وقد ترمجوا عن هذا احلقد بكل اللغات ،وألبسوه مجيع األلبسة ،فاستعملوا اللغة
األكاديمية التي حتتال لتحول من النظام اإليراين مؤامرة غربية خفية لرضب اإلسالم السني،
ويستعملون اللغة اخلطابية والعاطفية ليجعلوا من إيران جموسا ،ال عالقة هلم باإلسالم ،وأهنم
مل يدخلوا إىل اإلسالم ،وإنام تظاهروا به ،حتى خيربوه من داخله.
ولن نحتاج إىل ذكر األدلة عىل ذلك هنا ،ذلك أن الكتب ( )1واملحارضات واألرشطة
الوثائقية وكل ما يف الدنيا من وسائل استثمر ليغرس هذه املفاهيم ،لتمتلئ القلوب أحقادا عىل
(  )1انظر عىل سبيل املثال :ماذا جيري ألهل السنة يف إيران .من منشورات جملس علامء باكستان عام ( ،)1986وأحوال أهل
السنة يف إيران .لعبد الرزاق البلويش طبع (عام  ،)1989أحوال أهل السنة يف إيران .لعبد اّلِل حممد الغريب طبع (عام ..)1989
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النظام اإليراين ،بل عىل الشعب اإليراين نفسه.
وحيتجون لذلك كله بالتضييق عىل أهل السنة ،ومنعهم حقوقهم ،ومنعهم من بناء
املساجد أو الصالة فيها ،والنهي عن أن يسموا أنفسهم بأسامء الصحابة ،ومنعهم من الدخول
للربملان يف نفس الوقت الذي يسمحون فيه لليهود بالدخول إليه ،وغريها من األيقونات
احلاقدة التي صار اجلميع يرددها من غري أن يتحقق منها.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف كتاب حترييض مملوء باملغالطات التي ال يقصد منها إال
الشحن العاطفي والتحريض الطائفي ،ألقاه بشكل حمارضات الشيخ ممدوح احلريب ،ومجعت
يف كتاب باسم [موسوعة الشيعة] ،ذكر فيه ما تومهه من مؤامرات عىل أهل السنة ،وحاول أن
يقارن فيه بني الوضع أيام الشاه ،والوضع اجلديد ،ليفضل فيه أيام الشاه عىل الوضع اجلديد،
وكأنه يدعو اإليرانيني إىل االنتفاضة عىل النظام اجلديد ،وإعادة النظام الشاهنشاهي.
يقول يف كتابه ،حتت عنوان [أهل السنة قبل الثورة اإليرانية وبعد الثورة اإليرانية]( :ال
شك أن أهل السنة يف زمن شاه إيران السابق وقبل الثورة اخلمينية كانوا يتمتعون بحرية البيان
يف عقيدهتم ،ومزاولة مجيع النشاطات من بناء املساجد واملدارس وإلقاء املحارضات وطباعة
الكتب يف خارج البالد ،ولكن يف نطاق املذهب بل كان حمظور ًا وممنوع ًا منع ًا بات ًا التعرض من
الشيعة ملذهب السنة أوالسنة للشيعة) ()1

ويذكر من األمثلة عىل ذلك أن (رج ً
ال من الشيعة وزع كتاب فيه مساس بأم املؤمنني
الطاهرة عائشة؛ فمسكه بعض الغيورين من أهل السنة ورضبوه رضب ًا موجع ًا  ،ثم قبضت عليه
حكومة الشاه ،وأدخلته السجن؛ فمن هنا كان ألهل السنة واجلامعة حرية تامة يف نرش املعتقد
السني ،وتوعية الناس ،وبيان التوحيد الصايف ورد الرشك  ،الذي صار حمظور ًا اآلن يف حكومة
املاليل واملعممني  ،بل يعترب الداعي إىل التوحيد اآلن يف إيران وهابي ًا يقبض عليه فور ًا ،كام أن
(  )1موسوعة الشيعة ،ممدوح احلريب ،ص.110
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أهل السنة كانوا يتمتعون باألمن واألمان يف أمواهلم وأعراضهم ودمائهم يف عهد شاه إيران
وقبل الثورة اخلمينية ،كام كان يتمتع أهل السنة أسوة بالشيعة يف احلصول عىل املواد الغذائية
وبسهولة ويرس ودون تعب  ،أما بعد الثورة اخلمينية فقد صارت كل هذه املوارد الغذائية بيد
احلكومة والتي ال تقدمها إال بعد االنقياد واخلضوع أمامها للحصول عىل املواد املعيشية
كلها)( )1

ويتطرق يف كتابه إىل تفسري كل قانون يقنن يف إيران باعتباره قانونا ملحاربة أهل السنة،
و ال ينسى أن خيتلق األكاذيب الكثرية من أجل ذلك ،مثل املؤامرة التي عرب عنها حتت عنوان
[تزويج الشيعيات اإليرانيات من أبناء السنة] ،ثم بني كيفية تنفيذ هذه املؤامرة بقوله( :لقد
اختذت احلكومة اإليرانية وسائل أخرى للقضاء عىل أهل السنة واجلامعة يف إيران ،منها تزويج
السنة بالنساء الشيعيات ،والالِت يرسلن من قبل احلكومة بعد إعطائهن دروس ًا مكثفة
وإقناعهن بأهنن داعيات إىل التشيع ،وعليهن دعوة األزواج وأهل بيوهتم وذريتهم إىل التشيع،
وإظهار حسن األخالق واملعاملة احلسنة مع الزوج وأن تساير الزوج يف طبيعته وشخصيته،
فأحيان ًا تعلن احلكومة اإليرانية يف أحدى مدن أهل السنة مثالً ،عن وصول امرأة [أي شيعية]؛
فمن يرغب بالزواج؛ فليبادر قبل فوات الفرصة ،فيبادر أهل السنة إىل الزواج ،وذلك بقصد
الشهوة وقضاء الوطر من البيض احلسان ،وهذا التزاوج كثري ًا ما يتأثر به األزواج وأهلهم؛
فيميلون إىل معتقدات الشيعة ،وأما األبناء الذين يولدون من هذه املجندة الشيعية فيتشيعون
ام وال بد)()2
حت ً

ومن تلك املؤامرات [خمططات لتغيري خارطة أهل السنة يف إيران] ،وبني كيفية تنفيذها،
فذكر أهنم ( قاموا بإنشاء مستوطنات يف مناطق السنة ،وبناء بيوت حكومية يف املدن السنية
(  )1املرجع السابق  ،ص.110
(  )2املرجع السابق ،ص.118
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وتوزيعها عىل الشيعة القاطنني بعيد ًا عن مدن أهل السنة ،إضافة إىل جلب األيد العاملة الشيعية
إىل مناطق السنة ،وذلك لتكثيف العدد السكاين الشيعي؛ فمن زار مث ً
ال مناطق أهل السنة يف
إيران يالحظ نشاط الشيعة الرهيب يف إقامة املستوطنات وخاصة يف كردستان وتركامن
وبلوشستان ،فمث ً
ال كانت مدينة زاهدان قبل  15عام ال يسكنها شيعي واحد ال يوجد فيها
شيعي واحد؛ واآلن يبلغ تعداد الشيعة إىل قرابة  %.1من تعداد سكان مدينة زهدان ،ومع
تشجيع احلكومة اإليرانية للشيعة يف سكنى املناطق السنية ،ففي املقابل يمنعون السنة القادمني
من خارج إيران من اإلقامة واالستيطان يف أماكن السنة وخاصة املهاجرين األفغان السنة)()1

ومن تلك املؤامرات ـ كام يذكر ـ أهنم (قاموا برشاء بعض ذمم علامء السوء من أهل
السنة ،وذلك بإعطائهم بعض املناصب وبناء املساكن وإجراء املرتبات الشهرية هلم ،ومن
املحارضات التي كان يلقيها هذا النوع من العلامء حمارضة ألحدهم كانت بعنوان [واعتصموا
بحبل اّلِل مجيع ًا وال تفرقوا] ّبني يف هذه املحارضة أن اخلالف بني السنة والشيعة خالف
سطحي ،ثم يقول وإننا نؤمن أن ما يقولونه الشيعة حق ،وأن القول بوالية الفقيه قول حق،
جيب علينا أتباعه ،وأن اخلالف الوحيد بيننا وبني إخواننا الشيعة هويف إرسال اليد وقبضها،
وهذا خالف قد وقع بني أهل السنة أيض ًا كام هورأي عند بعض املالكية) ()2

أما حال [علامء أهل السنة يف إيران] ،فيذكرهم بحرسة قائال( :كم من علامء أفاضل
ألقت عليهم احلكومة القبض بدعوى أهنم حيملون املعتقد الوهايب ،وكم أغلقت مدارس
بدعوى أن مؤسسيها وهابيون ،وبلغ احلد هبم أن هدموا إحدى املدارس باجلرافات لي ً
ال
بدعوى أن الذي أسسها ممن حيمل العقيدة الوهابية) ()3

(  )1املرجع السابق ،ص.118
(  )2املرجع السابق ،ص.115
(  )3املرجع السابق ،ص.119
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وهو خيتم كل حمارضة من حمارضاته بمثل هذا الدعاء الذي يمتلئ بالعربات ،مما يثري
عواطف احلارضين( :اللهم انرص املستضعفني من أهل السنة يف إيران ،اللهم احفظ نساءهم
وأبنائهم ودينهم وأعراضهم وأمواهلم ومدارسهم ومساجدهم من كيد احلاقدين اخلبثاء ،اللهم
ا حفظ أهل السنة يف كل مكان فإهنم غرباء ،اللهم وأنرص املجاهدين يف سبيلك يف كل مكان،
اللهم عليك باليهود والشيعة والنصارى واهلندوس والعلامنيني والشيوعيني والصوفية وكل
فرق الضالل الذين حتزبوا عىل املوحدين القائمني بدينك يا عزيز يا قهار ،اللهم وفق والة
أمورنا من العلامء واألمراء لينرصوا أهل السنة يف كل مكان ،اللهم ارفع سيف احلق بيد األمراء
ليدفعوا الظلم والرشك عن البالد والعباد)()1

وال ينسى يف هناية كل حمارضة أن حيملق يف وجوه احلارضين ،ويقول هلم( :اللهم هل
بلغت اللهم فأشهد ،اللهم هل بلغت اللهم فأشهد ،اللهم هل بلغت اللهم فأشهد) ()2

هذه جمرد نامذج عن هذه املوسوعة التي مجعت من حمارضات الداعية الكبري الشيخ
ممدوح احلريب ،والتي يعتربها الكثري مصدرا أساسيا هلم يف التعرف عىل كيفية تعامل النظام
اإليراين مع أهل السنة.
ونحب أن نذكر أن هذا الداعية الكبري ،والذي مجعت حمارضاته يف هذا الكتاب،
واعتربت مصدرا للمعلومات حول املؤامرات التي يقوم هبا النظام اإليراين يف حق أهل السنة،
له موسوعة أخرى حول الطرق الصوفية ،كفرها فيها مجيعا ،وبني فيها مواضع انتشارها،
وحرض عوام الناس عليها.
وهو من خالل كتبه ومواقفه يقرص أهل السنة عىل املدرسة السلفية ،أتباع الشيخ حممد

(  )1املحارضات املسموعة للشيخ ممدوح احلريب يف موقع طريق اإلسالم ،وهي مفرغة أيضا يف نص بعنوان [إخواننا أهل السنة
يف إيران] ،موقع فيصل نور.2012/22/10 ،
(  )2املرجع السابق.
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بن عبد الوهاب ،ولذلك عندما يذكر أنه ال توجد مساجد ألهل السنة يف إيران ،يقصد بذلك
عدم وجود مساجد للوهابية ،ألنه ال يعترب مساجد املذاهب األربعة ،وال مساجد الصوفية ،بل
يسميها مساجد رشك ،كام هي عادة السلفية ،حيث نراهم يف كل مدينة يقيمون مساجد خاصة
هبم ،ويعتربون ما عداها مساجد مرشكني.
بناء عىل هذا ،نحاول يف هذا املطلب الرد عىل هذه الشبهة ،وبيان املغالطات التي حتملها،
والتي يرفضها الواقع ،وذلك عرب نوعني من األدلة:
األول :املواقف النظرية لقادة الثورة اإلسالمية من العالقة بني السنة والشيعة ،ومن
اخلالف السني الشيعي.
الثاين :املواقف العملية من حقوق أهل السنة يف إيران ،واالمتيازات املعطاة هلم،
والشهادات الدالة عىل كذب تلك الشبهات املثارة ضدهم.
وسنتناول هذين املوقفني من خالل العنوانني التاليني:
 1ـ املوقف النظري من االختالف املذهبي:
من خالل بحثي املتأين يف كتب قادة الثورة اإلسالمية ،وخطاباهتم ،وبياناهتم ،ويف أدق
التفاصيل مل أجد ولو كلمة واحدة تدل عىل الطائفية ،وال عىل كون الثورة اإلسالمية ثورة
شيعية ،بل نجدهم مجيعا يتحدثون عن اإلسالم ،ال عن الطائفة ،وال عن املذهب ،ويعتربون
انتصار الثورة يف إيران انتصارا لإلسالم وليس انتصارا ألي جهة.
وهم يف كل حمل ينبهون إىل هذا ،ويعتربون اإلسالم فوق الطائفية ،وفوق املذاهب ،لكن
املغرضني ال ينظرون إىل هذا ،وإنام ينظرون إىل بعض اقتباسات قادة الثورة اإلسالمية من كتب
الشيعة ،ويعتربون ذلك طائفية ومذهبية وحتيزا.
ولست أدري كيف يفكر هؤالء ،وهل يريدون منهم ،وهم يف البيئة الشيعية أن يقتبسوا
أقوال مالك والشافعي ،ويواجهوا مجهورهم امللتف حوهلم بام ال يعرفونه ،وال يتمذهبون
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بمذهبه؟
ثم ما الرضر يف أن يذكر قادة الثورة اإلسالمية يف أحاديثهم واقتباساهتم أقوال اإلمام
عيل واحلسن واحلسني وسائر األئمة ومواقفهم ،وهم حمل إمجاع من األمة مجيعا؛ فهل يعترب ذكر
مالك والشافعي إسالما ،بينام ذكر اإلمام عيل واحلسن واحلسني جموسية وطائفية وحتيزا؟
ال يمكن أن نفرس هذه املواقف إال باجلهل واألنانية والكربياء ،ذلك أن الصادق ينظر
إىل القيم ،وال ينظر إىل ما يرتبط هبا؛ فسواء أخذنا مبادئ احلكم اإلسالمي ،ومعانيه من كلامت
اإلمام عيل ،أو من كلامت غريه ،املهم أن تكون هذه الكلامت متوافقة مع القرآن الكريم ،ومع
قيم الدين ،التي هي حمل اتفاق األمة مجيعا.
ولذلك كان العاقل هو الذي يسأل عن توفر القيم يف القوانني وصلتها بالرشيعة
اإلسالمية ،وال يسأل من أي كتاب اقتبست ،وال يف أي مذهب وردت ،وهلذا فإن ما نص عليه
الدستور اإليراين من مراعاة املذهب اجلعفري يف تطبيق الرشيعة ،ال يعني إال مراعاة البيئة التي
ستطبق فيها الرشيعة ،مثلام هو حاصل يف مجيع البالد اإلسالمية التي تستند يف أحواهلا
الشخصية إىل الرشيعة ،ثم تربطها باملذهب السائد يف البلد.
مع العلم أن إيران ـ كام سنرى ـ ترتك للمناطق السنية فيها احلرية يف أن تطبق املذاهب
املرتبطة هبا يف فروع الرشيعة ،أما يف القضايا املرتبطة باحلكم والسياسة واالقتصاد؛ فهي حمل
اتفاق األمة ،واخلالف فيها بسيط ،ألهنا أكثرها من النوازل العرصية.
بناء عىل هذا سنذكر هنا بعض مواقف قادة الثورة اإلسالمية ،ابتداء من اخلميني الذي
كان يتحدث باسم اإلسالم ،ال باسم الطائفة ،بل حيذر كل حني من اإليامن بالطائفة وتقديمها
عىل اإلسالم.
ومنها ما رصح به يف مقابلة صحفية مع بعض وسائل اإلعالم األجنبية ،حني كان منفيا
يف باريس؛ فقد سأله الصحفي األمريكي قائال( :كيف ستعاملون األقليات الدينية يف احلكومة
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اإلسالمية ،وهم املسلمون السنة ،الصوفيون ،اآلشوريون ،املسيحون واألرمن واليهود
والبهائيون؟)
فأجاب اخلميني عىل البدهيةً ( :
أوال اإلخوة أهل السنة ليسوا بأقلية مذهبية قط ،ونحن
قلنا مرار ًا بأن سلوكنا مع األقليات الدينية جيد جد ًا ،فاإلسالم حيرتمهم ،ونحن سنعطيهم مجيع
حقوقهم .فلهم احلق أن يكون هلم ممثل يف املجلس وهلم احلرية يف ممارسة النشاطات السياسية
واالجتامعية ،وعباداهتم .إهنم إيرانيون مثل مجيع اإليرانيني يعيشون بأمان يف ظل احلكومة
اإلسالمية)()1

وهذا يفرس عدم وجود نص يف الدستور يتعلق بحقوق أهل السنة ،بخالف النصوص
الواردة حول األقليات الدينية ،ذلك أن الدستور اإليراين يعترب أهل السنة مثل الشيعة متاما،
وهم يف حقوقهم ينتخبون عىل مرشحيهم بحسبب أعداد مدهنم ،وال عالقة لذلك باملذهب
والطائفة ،وهذا من ذكاء واضع الدستور وحكمته ،ألنه لو وضعت مواد تتعلق هبذا ،العتربها
اجلميع شامعة العتبار إيران دولة طائفية ،وحيكمها دستور طائفي ،وهلذا نرى النواب من أهل
السنة يفوزون يف مناطقهم ،ال باعتبارهم أهل سنة ،وإنام باعتبارهم مرشحني زكاهم الشعب.
وقد أشار اخلميني يف نداء له قبل االستفتاء الشعبي العام ،إىل تلك احلرب الناعمة التي
تستعمل االثنيات املوجودة يف إيران الستثامرها يف اهنيار احلكم اإلسالمي من بدايته ،وقبل
جتربته ،فقال خماطبا الشعب اإليراين( :تصل وبمنتهى األسف أخبار مزعجة من كنبد وزاهدان
واردبيل تتحدث عن قيام بعض املجموعات املنحرفة ببث الفرقة والسموم بني أهايل تلك
املناطق ،وترويج شائعة مفادها أن علامء الدين سيحرمون اإلخوة من أهل السنة من حقوقهم
املرشوعة)()2

(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،5ص.202 :
(  )2صحيفة اإلمام ،ج ،6ص.342 :
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ثم بني وجه التناقض الذي حيمله مثريو تلك الفتن ،والذين ال يعتقد أكثرهم بصالحية
اإلسالم بمذاهبه مجيعا للحكم أصال ،يقول( :إنني أقول وبمنتهى األسف أن هؤالء املنحرفني
الذين يستلهمون أمريكا ،ويتلبسون بلبوس اليسار ،يسعون إىل إعادة عمليات النهب التي
كانت رائجة يف عهد النظام البائد ،ولكن بأسلوب آخر) ()1

ثم يذكر العالقة التي تربط قادة الثورة اإلسالمية مع مجاهري أهل السنة ،والذين تشكل
الطرق الصوفية أغلبهم( :إننا النرى لنا أي خالف مع إخواننا املسلمني من أهل السنة،
ونطمئنهم بأن مجيع الفئات االجتامعية يف البالد ستنال حقوقها ،سواء أكانوا من السنة أو
الشيعة؛ فليس هناك من فرق بني طوائف املسلمني يف احلقوق السياسية أو االجتامعية أو غريها،
إنني اهيب بجميع اإلخوة واألخوات يف مجيع أنحاء البالد أاليكرتثوا إىل السموم التي تبثها
تلك العنارص الفاسدة وأن يتوجهوا يف الغد إىل مراكز االقرتاع ،ويدلوا بأصواهتم ملا
يريدون)()2

ويف خطاب آخر له ،يف املدرسة العلوية بطهران دعا فيه مجيع االثنيات اإليرانية إىل
املسامهة يف إعامر البالد ،وقد استهله بقوله( :نحن واملسلمون من أهل السنة جسم واحد ،ألننا
مسلمون وإخوة ،وإذا قال أحد كالما يبعث عىل الفرقة بني املسلمني؛ فاعلموا أنه إما أن يكون
جاهال أو أنه من أولئك الذين يريدون الوقيعة بني املسلمني ،فليس هناك مسألة سنة وشيعة
أبدا ،اجلميع إخوة)()3

وعندما نجح بعض املغرضني يف إثارة الفتن يف بعض املناطق بعد انتصار الثورة
اإلسالمية ،وخصوصا يف منطقة األكراد ،راح اخلميني يذكرهم باألخوة التي جتمع بني السنة

(  )1املرجع السابق ،ج ،6ص.342 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،6ص.342 :
(  )3املرجع السابق ،ج ،6ص.111 :
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والشيعة ،وقال يف ندائه( :إىل اهايل كردستان املحرتمني ،علمنا بأن جمموعة تتحرك خالف ًا
لإلسالم وتثري أعامل شغب يف كردستان العزيزة ،وال ترتك فرصة للمسلمني أن ينعموا براحة
البال ..إن هذه املجموعة تنفذ هجامت عىل اجليش وتوجه اإلهانات إىل منتسبيه بعد أن عاد إىل
أحضان الشعب املسلم وتبعه يف هنضته .إن مثل هذه املامرسات تناهض اإلسالم ومصالح
املسلمني ..وليعلم أهايل كردستان وسائر املناطق ،بأن أي تعرض للجيش واجلندرمة أمر
مرفوض من قبلنا ،كام أننا النعتقد بوجود أي خالف بيننا وبني إخواننا من أهل السنة فجميعنا
شعب واحد ولنا قرآن واحد)()1

ويف خطاب مفصل له مع بعض علامء أهل السنة ،وفيهم الشيخ أمحد مفتي زاده ومجع
من اهايل كردستان  ،راح اخلميني يبسط هلم مسائل اخلالف بني السنة والشيعة ،ويربطها
باألنظمة السياسية اجلائرة ،التي حاولت أن تثري الفتن بني مكونات املسلمني؛ فقال( :إن
االختالف بني أتباع الطائفتني واملذهبني يعود يف جذوره إىل صدر اإلسالم ،إذ سعى آنذاك
اخللفاء األمويون والعباسيون إىل إجياد الفرقة واخلالف؛ فكانوا يعقدون املجالس لتكريس
االختالف ،ورويدا رويدا أدى هذا االختالف إىل ظهور حالة التنافس بني عوام السنة وعوام
الشيعة ،وإال فال عوام السنة عملوا ويعملون بسنة رسول اّلِل  ، وال عوام الشيعة اتبعوا
األئمة األطهار)
ثم بني مدى التعايل عىل الطائفية الذي مثله أئمة أهل البيت ،والذين كانوا يعربون عن
اإلسالم وحده ،ال عن أي طائفة؛ فقال( :لقد سعى أئمتنا األطهار إىل وضع اجلميع يف إطار
املجتمع ،فكانوا يصلون معهم ،ويمشون خلف جنائزهم ،ولكن األمور اختلفت تدرجييا،
وقام املتجربون بمثل هذه األعامل إلشغال الطائفتني ببعضهام كي يتسنى هلم أن يفعلوا ما

(  )1املرجع السابق ،ج ،6ص.305 :
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يشاءون)()1

ثم ذكر املؤامرات الشيطانية للمستعمرين ،والتي طبقوها يف إيران ،كام طبقوها يف سائر
بالد العامل اإلسالمي لينشغل املسلمون بالرصاع الداخيل عن مواجهتهم؛ فقال( :قبل ما يقرب
من ثالثامئة عام تم تنفيذ سياسة أجنبية يف إيران ويف الرشق استهدفت يف الغالب حتقيق مثل
هذه األمور.؛ فقد عكف خرباؤهم عىل دراسة الطائفتني وبعض الشخصيات ونفسيات الناس
باإلضافة إىل جوانب القضايا املادية املتعلقة بنا ،وحاولوا استغاللنا من طريقني :ماديا وكام
ترون فقد استغلونا ،ونفسي ًا من خالل الرتكيز عىل توسيع شقة اخلالف بيننا ،وترون كيف أنه
اذا تفوه أحد بكلمة واحدة؛ فإهنم جيعلوهنا نارا عىل علم ،فينرشوهنا ويطبعوهنا ،وهذا ليس من
فعل شخص عادي ،إنه عمل احلكومات واألجانب الذين يسعون إىل نرش ذلك وتوسيع
نطاقه) ()2

ثم ذكر املشرتكات الكثرية التي جتمع بني السنة والشيعة ،ودعا إىل الرتكيز عليها،
وهتميش اخلالفات الفرعية؛ فقال( :نحن معا كيان واحد غري قابل للتفكيك ،واالختالف بني
املذهبني ال ينبغي أن يتحول إىل خالف يف أساس اإلسالم ،فاإلسالم أسمى من أن يؤدي
االختالف فيه إىل ظهور مسلك كذائي فيه ..إننا نرى األخطار هتدد اإلسالم ،لذا علينا مجيعا
أن نتكاتف ونتجنب تلك االشتباهات التي ارتكبت يف املايض ،وأن نقطع االيدي التي تريد
أن تفرقنا عن بعضنا) ()3

ثم دعا مجيع املدارس السنية والشيعية إىل الدعوة إىل املشرتكات للحيلولة دون حتقق
املؤامرات اخلارجية؛ فقال( :إنني آمل أن نتمكن من جتاوز هذه الفرقة بمساعيكم وجهودكم

(  )1املرجع السابق ،ج ،6ص.81 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،6ص.81 :
(  )3املرجع السابق ،ج ،6ص.81 :
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أنتم أهيا العلامء يف مناطقهم ،وجهودنا نحن طلبة العلوم الدينية هنا) ()1

ومل ينس أن يذكر أن اخلالفات املوجودة بني املدرستني يوجد مثلها بني كل مدرسة،
ولذلك لو طبق ما يريده األعداء؛ فسيتحول الرصاع بني املدارس إىل الرصاع بني كل مدرسة
وأتباعها؛ يقول( :إن االختالفات موجودة حتى بيننا نحن :كاالختالف بني اإلخباريني
واملجتهدين ،وهو باب من أبواب االختالف ،واالختالف بني الصوفية واملترشعة ،وأخريا بني
األحزاب بعضها مع بعض ،أو بني اجلامعيني وطلبة العلوم الدينية ،كل هذا موجود وهم
يسعون إىل تكريس تلك االختالفات كي نبقى مشغولني بأنفسنا ،وهم يقضون عىل ما لدينا
من اعتبار ،فهم ينهبون ثرواتنا عىل الصعيد املادي وما لدينا من معنويات عىل الصعيد املعنوي،
إال أن شعبنا قد استيقظ اآلن ،سواء يف أوساطكم وذلك بربكة وجودكم أنتم ،أو يف أوساطنا
بربكة وجود علامء الدين هنا) ()2

وهكذا نرى القائد احلايل للثورة اإلسالمية ،والويل الفقيه إليران ،السيد عيل اخلامنئي،
يعترب كل داعية للطائفية بني املسلمني عميال لألعداء ،وهو يذكر أن اإلسالم للجميع ،وحتى
[السلفية] التي يدعيها املغرضون للجميع ،يقول يف خطبه صالة اجلمعة بطهران ،بتاريخ
 ..( :2012/02/03و[السلفية] إذا كانت تعني العودة إىل أصول القرآن والسنة والتمسك
التغرب فلتكونوا
بالقيم األصيلة ومكافحة اخلرافات واالنحرافات وإحياء الرشيعة ورفض ّ
والتحجر والعنف يف العالقة بني األديان أو املذاهب
التعصب
مجي ًعا سلفيني ،وإذا كانت بمعنى
ّ
ّ
اإلسالمية فإهنا ال تنسجم مع روح التجديد والسامحة والعقالنية التي هي من أركان الفكر
والتخيل عن الدين)()3
ّ
واحلضارة اإلسالمية ،بل ستكون داعية لرواج العلامنية

(  )1املرجع السابق ،ج ،6ص.81 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،6ص.82 :
(  )3انظر :وثائق الربيع العريب والصحوة اإلسالمية ،حترير حسن الزين ،ص.343
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ثم راح حيذر كعادته من اإلسالم الذي يدعو إليه الغرب ،فيقول( :كونوا متشائمني من
املتغرب ،أو من نوعه
اإلسالم الذي تطلبه واشنطن ولندن وباريس ،سواء من النوع ال َعلامين
ّ
يتحمل الكيان الصهيوين لكنه يواجه املذاهب اإلسالمية
املتحجر والعنيف .ال تثقوا بإسالم
ّ
ّ
األخرى دونام رمحة ،ويمدّ يد الصلح جتاه أمريكا والناتو لكنه يعمد يف الداخل إىل إشعال
احلروب القبلية واملذهبية .وراء هذا اإلسالم من هم أشداء عىل املؤمنني رمحاء بالكافرين..
رشك الرأساملية الغربية
كونوا متشائمني من اإلسالم األمريكي والربيطاين إذ أنه يدفعكم إىل َ َ
والروح االستهالكية واالنحطاط األخالقي)()1

وهو يدعو يف كل خطاباته إىل جتاوز كل ما يثري الفتنة والفرقة بني املسلمني ،وقد عرب
أي عامل من العوامل
عن ذلك يف فتاواه وخطبه ،ومن ذلك قوله( :عىل املسلمني أن جياهبوا ّ
الناقضة واملضادة للوحدة؛ هذا واجب كبري علينا مجيع ًا؛ الشيعة جيب أن يقبلوا هذا ،والسنة
أيض ًا جيب أن يقبلوه ،وكذلك الفرق والشعب املتنوعة داخل الشيعة وأهل السنة جيب أن تتق ّبل
هذا الشء)()2

ومن ذلك فتواه الشهرية بحرمة املساس بمقدسات املسلمني ،وهي ليست جمرد فتوى،
بل هي من األصول التي نشأت عنها الفروع الفقهية الكثرية ،والتي تقطع كل احلجج التي
يتشبث عادة دعاة الفتنة من سب الصحابة ولعنهم والتربي منهم؛ ففي سؤال حول معنى
ربي الذان يعدان أحيان ًا ضمن أصول الدين ،ويعتربان
ربي ،أجاب مقرر فتاواه( :التويل والت ّ
الت ّ
يف أحيان أخرى من فروع الدين ،وكال الرأيني صحيح ،هلام جانب عقيدي وجانب عميل .من
الناحية العقيدة هو أن نعتقد بوالية األولياء اإلهليني ورسل اّلِل واألئمة األطهار ،وأن نح ّبهم
ربي هو احلالة املعاكسة
ّ
ونحب أتباعهم ومواليهم ،وهناك جانب عميل يتمثل يف إطاعتهم ،والت ّ
(  )1املرجع السابق ،ص.344
(  )2وذلك يف كله له بتاريخ  .2014/01/19تزامن ًا مع أيام أسبوع الوحدة اإلسالمية.
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للتويل ،بمعنى معاداة أعداء اّلِل وأعداء أولياء اّلِل ،وعىل املكلفني أن يؤمنوا هبذين األصلني من
الناحية العقيدية ويتمسكوا هبام من الناحية العملية)()1

وهذا من املتفق عليه بني املسلمني مجيعا ،وهو ما يسمى بالوالء والرباء ،وقد قرره القرآن
الكريم يف آيات كثرية منها قوله تعاىلَ ﴿ :ال َ ِ
ون بِاّلِلاِ َوا حل َي حو ِم حاآل ِخ ِر ي َوا هد َ
جتد َق حو ًما يؤح ِمن َ
ون َم حن َحا اد
اّلِلاَ َو َرسو َله َو َل حو كَانوا آ َبا َءه حم َأ حو َأ حبنَا َءه حم َأ حو إِ حخ َو َاهن حم َأ حو َع ِش َري َهت حم ﴾ [املجادلة ،]22 :وقوله
تعاىل﴿ :يا َأهيا ا ال ِذين آمنوا َال َتت ِ
اخذوا عَد ِّوي َوعَد اوك حم َأ حولِ َيا َء ت حلق َ
ون إِ َل حي ِه حم بِاملحَ َو اد ِة َو َقدح َك َفروا بِ َام
َ َ
َ هَ
ِ
الرس َ
احل ِّق خي ِحرج َ
ول َوإِ اياك حم َأ حن تؤح ِمنوا ِباّلِلاِ َر ِّبك حم إِ حن كنحت حم َخ َر حجت حم ِج َها ًدا ِيف َس ِب ِييل
ون ا
َجا َءك حم م َن ح َ
ِ ِ
ِ
رس َ
ون إِ َل حي ِه حم بِاملحَ َو اد ِة َو َأنَا َأ حع َلم بِ َام َأ حخ َف حيت حم َو َما َأ حع َلنحت حم َو َم حن َي حف َع حله ِمنحك حم َف َقدح
َوا حبتغَا َء َم حر َضاِت ت ه

السبِ ِ
يل﴾ [املمتحنة]1 :
َض ال َس َوا َء ا
لكن اخلالف يف كيفية تطبيق هذا األمر اإلهلي ،وقد كان من الشيعة ،وخاصة اإلخباريني
منهم من يلزم أتباعه بتسمية املتربأ منهم ،ولعنهم ،وهو ما يثري الفتن ،لكن تطبيق فتوى
اخلامنئي تتجاوز هذه املشكلة؛ فقد قال فيها مقررها( :وليس هناك لزوم بالنسبة للشخص
ربيه هذا باللعن والشتائم وسوء القول ،كان هناك الكثري من
ربي بأن يرفق ت ّ
الذي يريد الت ّ
املسلمني منذ صدر اإلسالم وإىل العرص احلارض ،ونموذجهم سامحة اإلمام اخلميني وسامحة
ربي بحق ،لكنهم ليسوا من
قائد الثورة اإلسالمية نفسه ،هؤالء كانوا طبع ًا من أهل التويل والت ّ
يوجه اإلهانات
ربي ،من دون أن ّ
أهل السباب واللعن .إذن ،بوسع اإلنسان أن يكون صاحب ت ّ
والسباب واللعن ملقدسات اآلخرين .سامحة السيد القائد ال يعترب توجيه اإلهانات ملقدسات
اآلخرين جائز ًا ،بل يعتربه حرام ًا)()2
(  )1ف تاوى اإلمام اخلامنئي فيام خيص أحكام أصحاب املذاهب واألديان األخرى ،مقرر الفتاوى ،فالح زاده  -عضو مكتب
استفتاءات سامحة آية اّلِل العظمى السيد اخلامنئي و رئيس مركز علم مواضيع األحكام الفقهية ،موقع اخلامنئي ،بتاريخ/12/12 :
.2016
(  )2املرجع السابق.
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ربي) ،أجاب املقرر بقوله( :من املؤكد أن
وعن سؤال حول (تنايف حكم الوحدة مع الت ّ
ربي ،أي إن األفراد بوسعهم معاداة أعداء اّلِل وأعداء أولياء اّلِل،
وحدة املسلمني ال تتناىف مع الت ّ
وجماهبة الذين حياربون املسلمني ،ويكونوا يف الوقت نفسه متحدين مع غريهم من املسلمني،
إذن وحدة املسلمني ال تتناىف إطالق ًا مع التربي من أعداء اّلِل وأعداء أولياء اّلِل ،وكمثال عىل
وجه يف الوقت
ذلك أن اإلمام اخلمينی كان والئي ًا ومتربئ ًا من أعداء اّلِل وأعداء أولياء اّلِل ،وال ي ّ
نفسه اإلهانات واللعن ملقدسات سائر املسلمني واألشخاص الذين حيرتموهنم ،وكان هناك
الكثري من األعاظم واألجالء يدعون الناس إىل الوحدة ويتربأون يف الوقت ذاته من أعداء
اّلِل)()1

وهو يوجب هذا األمر بحكم عىل واليته عىل املسلمني حتى عىل غري مقلديه ،وقد جاء
يف تقرير الفتوى( :والوحدة بني املسلمني وجتنب التفرقة حالة واجبة ،وإجياد التفرقة
واخلالفات بني املسلمني لصالح األعداء ولصالح االستكبار العاملي والصهيونية الدولية أمر
حمرم ،أما أهنم جيب أن يراعوا هذه الوحدة حتى لو مل يكونوا من مقلدي سامحة القائد فنعم
جيب عىل اآلخرين أيض ًا أتباع هذه األوامر حسب فتاوى كل مراجع التقليد األجالء األعامل
غري الواجبة علينا ،حتى لو كانت مستحبة ،إذا كان أداؤها يؤدي إىل استغالهلا من قبل األعداء
ضد مذهب أهل البيت ،وتؤدي إىل توجيه اإلهانات ألتباع مذهب أهل البيت أو تؤدي إىل
اخلالف بني املسلمني ،فهي غري جائزة ،وال فرق يف ذلك بني أن يكون اإلنسان من مقلدي
سامحة السيد القائد أو من مقلدي سائر املراجع ،جيب عليهم مراعاة ذلك) ()2

وعن سؤال حول موقف اخلامنئي من مراسم اللعن التي تقام يف أيام خاصة يف بعض
املناطق ،أجاب املقرر بقوله( :قال سامحة السيد القائد مرار ًا ال توجهوا اإلهانات ملقدسات
(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
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سائر املذاهب ،إذن جيب اجتناب هذه املامرسات ،والنقطة اجلديرة باملالحظة هي أن البعض
يقولون :ال إشكال يف أن نعلن يف املجالس اخلاصة ،لكن سامحته مل يق ّيد األمر بأن يكون
توجهوا اإلهانات ملقدسات سائر
املجلس عام ًا أو خاص ًا ،بل قال عىل نحو العموم :ال ّ
املسلمني ،أي سائر الفرق اإلسالمية ،وقال سامحته يف موضع من املواضع( :ذلك الشيعي
الذي تدفعه جهالته وغفلته ،أو املغرض أحيان ًا  -ولدينا مثل هذه احلاالت أيض ًا ونعرف أفراد ًا
من الشيعة مشكلتهم ليست جمرد اجلهل ،بل لدهيم أوامر ومأموريات بزرع اخلالفات  -لتوجيه
اإلهانات ملقدسات أهل السنة ،أقول :إن سلوك كال الفريقني حرام رشع ًا وبخالف القانون)،
إذن ،توجيه اإلهانات ملقدسات سائر املذاهب اإلسالمية حرام رشع ًا يف رأي سامحة السيد
القائد) ()1

وحول املجالس العلمية التي تعقد حول اخلالف يف القضايا بني السنة والشيعة وعن
الرشوط املرتبطة هبا حتى ال تصطدم بفتوى مراعاة املقدسات ،أجاب بقوله( :إما أن يكون
هناك نقاش علمي فهذا من آراء سامحة السيد القائد ،وهو يوافقه .األمور التي توجد حوهلا
اختالفات علمية يف وجهات النظر بني فرق املسلمني ،وبني الشيعة والسنة ،فليجتمعوا يف
جلسات واجتامعات علمية بشكل حمرتم وينقدوا آراء بعضهم ،ولكن بشكل علمي ويف
املحافل العلمية وبني أهل الفن واالختصاص ،وأسلوب ذلك هو اجلدل بالتي هي أحسن عىل
حد تعبري القرآن الكريم .مثل هذا النقاش العلمي الذي ال يؤدي إىل اخلالفات والنزاعات
والتفرقة والفتن بني املسلمني ال إشكال فيه .الشء الذي فيه إشكال وهو حرام إجياد التفرقة
بني املسلمني وبني املجتمعات اإلسالمية) ()2

وقد ذكر نص فتوى اخلامنئي يف هذا املجال ،وهي( :إذا أرادوا أن يناقشوا نقاش ًا مذهبي ًا
(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
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فال إشكال يف ذلك إطالق ًا .إنني أوافق النقاش املذهبي .إذا أرادوا إقامة نقاش علمي مذهبي
بني العلامء وأصحاب اخلربة واالختصاص فليجتمعوا وليقوموا بذلك ،ولكن ال عىل مرأى
الناس وأمامهم ،بل ليتناقشوا علمي ًا يف جلسات علمية) ()1

واخلامنئي يف مناسبات كثرية يعترب املخالفني هلذه الفتاوى ،والذين يرصون عىل إثارة
الفتن ،من أتباع [التشيع الربيطاين] ،ومثلهم من يضاهيهم من أهل السنة ،الذين ينافسوهنم يف
الشقاق والرصاع ،ويسميهم أتباع [التسنّن األمريكي] ،ذلك أنه يوجد (يف املنطقة اليوم إرادتان
ختتص باملؤمنني،
متعارضتان :إحدامها إرادة الوحدة واألخرى إرادة التفرقة ،إرادة الوحدة
ّ
ونداء احتاد املسلمني واجتامعهم يعلو من احلناجر املخلصة التي تدعو املسلمني إىل االهتامم
بقواسمهم املشرتكة؛ فلو حدث هذا وحتققت الوحدة ملا بقيت أوضاع املسلمني الراهنة عىل ما
هي اليوم عليه ،والكتسب املسلمون العز.ة .الحظوا كيف أن املسلمني اليوم ،من أقىص رشق
آسيا يف ميانامر إىل غرب أفريقيا يف نيجرييا وأمثاهلا ،ويف كل مكان ،يقتلون؛ يف بعض األماكن
يصب
عىل يد البوذ ّيني ،ويف أماكن أخرى عىل يد بوكوحرام وداعش ومن شاكلهم .وهناك من
ّ
ملقص
الزيت عىل هذه النريان؛ التش ّيع الربيطاين والتسنّن األمريكي متشاهبان ،ومها شفرتان ّ
واحد ،حيث يسعيان لتنازع املسلمني وتقاتلهم .هذه هي رسالة إرادة الفرقة التي هي إرادة
شيطانية؛ لكن نداء الوحدة يدعو إىل جتاوز هذه االختالفات ،واالصطفاف م ًعا والتعاون بني
املسلمني كافة)()2

 2ـ املوقف العميل من االختالف املذهبي:
مل تكن تلك الكلامت التي أرسلها قادة الثورة اإلسالمية وفقهاؤها حول احرتام مجيع
املذاهب اإلسالمية ،واعتبارها وأهلها جزءا أصيال من األمة اإلسالمية ،جمرد كلامت ال معنى
(  )1املرجع السابق.
(  )2من خطاب ألقاه اخلامنئي بمناسبة والدة الرسول األكرم  ،بتاريخ  ،2016/12/17موقع اخلامنئي.
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هلا ،بل كانت كلامت ذات معنى ،وداللتها حتققت يف الواقع بأمجل صورها التي ال نجد مثلها
لألسف يف واقع املدارس السنية نفسها.
وكمثال عىل ذلك؛ فإن إيران تتواجد فيها ـ مثل مجيع الدول اإلسالمية ـ الكثري من
الطرق الصوفية ،وفيها الكثري من األرضحة املرتبطة هبم ،ذلك أهنا كانت مهدا للتصوف يف
مجيع مراحل تارخيها ،ومع ذلك مل نسمع أن رضحيا فجر ،أو أن شيخا من مشايخ الصوفية
أوذي ،أو ذبح ،مثلام حيصل يف الواقع السني ،بل نجدهم عىل عكس ذلك يؤدون أورادهم،
ويقيمون جمامعهم بحرية ال جيدون هلا مثيال يف كل الدول اإلسالمية التي ينترش فيها العنف
والتطرف.
وهكذا نجد يف املناطق السنية يف إيران املدارس الفقهية ،وبجنبها املدارس العقدية ،التي
ال تزال تؤدي دورها كام أدته يف سائر مراحل التاريخ ،ومل يفرض عليها أحد أن ترتك تدريس
مذاهبها ،أو أن ترتكها لتلتزم غريها ،ومل يرمها أحد بالبدعة مثلام يفعل املتطرفون عندنا ،والذين
يرمون الزوايا واألزهر والقرويني والزيتونة بكوهنا مدارس بدعة.
ورس ذلك األمن الذي تعيشه تلك املناطق هو تشدد النظام اإليراين مع املتطرفني ،الذين
حيتكرون لقب [السنة] هلم؛ فلذلك يمنعون من انفرادهم بمساجد خاصة هبم ،حتى ال تصبح
تلك املساجد مساجد رضار ،وهذا ما يفرس موقف السلطات اإليرانية من مسجد طهران الذي
أغلق بسبب حتوله إىل مسجد رضار ،جيتمع فيه السلفيون ،مثلام جيتمعون يف املساجد اخلاصة
هبم يف بالدنا ليثريوا الفتن.
وذلك الترصف الذي أثار ضجة كبرية من املغرضني مبني عىل حكم الفقهي مرتبط
بأمثال هذه املساجد عند مجيع املدارس اإلسالمية ،وهو غلقها أو منعها أو هدمها ،ائتامرا بام
ِ ِ
ِ
رض ًارا َوك حف ًرا
ورد يف القرآن الكريم عن مسجد الرضار ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وا الذي َن ا اختَذوا َم حسجدً ا َ
ني املحؤح ِمنِنيَ َوإِ حر َصا ًدا َملِ حن َح َار َب اّلِلاَ َو َرسو َله ِم حن َق حبل َو َل َي ححلِف ان إِ حن َأ َر حدنَا إِ اال ح
احل حسنَى
َو َت حف ِري ًقا َب ح َ
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ون (َ )107ال تَقم فِ ِ
واّلِلا ي حشهد إِهنم َلك ِ
َاذب َ
يه َأ َبدً ا ملَ حس ِجدٌ أ ِّس َس ع ََىل ال ات حق َوى ِم حن َأ او ِل َي حو ٍم َأ َح هق
ح
َ َ َ ا ح
ِ
يه فِ ِ
َأ حن تَقوم فِ ِ
يه ِر َج ٌال حيِ هب َ
ب املح اط ِّه ِري َن ([ ﴾)108التوبة]108 ،107 :
ون َأ حن َي َت َط اهروا َواّلِلا حي ه
َ
وورد يف الكثري من املصادر السنية ما يبني كيفية تعامل رسول اّلِل  مع هذا النوع من
املساجد؛ فقد مجع احلافظ ابن كثري يف تفسري اآليتني السابقتني الروايات الكثرية يف ذل؛ ،فقال:
(سبب نزول هذه اآليات الكريامت  :أنه كان باملدينة قبل َمقدَ م رسول اّلِل  إليها رجل من
مهاجرا إىل املدينة  ،واجتمع
اخلزرج يقال له أبو عامر الراهب  ..فلام َقدم رسول اّلِل 
ً
املسلمون عليه  ،وصارت لإلسالم كلمة عالية  ،وأظهرهم اّلِل يوم بدر ِ َ ،
رشق اللعني أبو عامر
فارا إىل كفار مكة من مرشكي قريش  ،فأ البهم عىل
بريقه  ،وبارز بالعداوة  ،وظاهر هبا  ،وخرج ًّ
أمر الرسول  يف ارتفاع وظهور  ،فذهب إىل هرقل ملك الروم
حرب رسول اّلِل  .. ورأى َ
يستنرصه عىل النبي  ،فوعده و َمنااه  ،وأقام عنده  ،وكتب إىل مجاعة من قومه من األنصار من
أهل النفاق والريب يعدهم ويمنايهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول اّلِل  ويغلبه ويرده
َ
ويكون
عام هو فيه  ،وأمرهم أن يتخذوا له َمعقال يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده ألداء كتبه ،
مرصدً ا له إذا قدم عليهم بعد ذلك  ،فرشعوا يف بناء مسجد جماور ملسجد قباء  ،فبنوه وأحكموه
 ،وفرغوا منه قبل خروج النبي  إىل تبوك  ،وجاءوا فسألوا رسول اّلِل  أن يأِت إليهم فيصيل
يف مسجدهم  ،ليحتجوا بصالته عليه السالم فيه عىل تقريره وإثباته  ،وذكروا أهنم إنام بنوه
للضعفاء منهم وأهل العلة يف الليلة الشاتية  ،فعصمه اّلِل من الصالة فيه فقال  ( :إنا عىل سفر
 ،ولكن إذا رجعنا إن شاء اّلِل )  ،فلام قفل عليه السالم راج ًعا إىل املدينة من تبوك  ،ومل يبق بينه
الرضار  ،وما اعتمده بانوه من
وبينها إال يوم أو بعض يوم  ،نزل عليه الوحي بخرب مسجد ِّ
الكفر والتفريق بني مجاعة املؤمنني يف مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم عىل
التقوى  ،فبعث رسول اّلِل  إىل ذلك املسجد من َهدَ مه قبل مقدمه املدينة)()1

(  )1تفسري ابن كثري ()211 /4
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هذا ما ذكره ابن كثري ،وما ذكره قبله وبعده الكثري من العلامء الذين اعرتفوا بصحة هذه
القصة ،وقد تعمدنا ذكرنا هنا لنبني أن املساجد ليست ببنائها ،وإنام بالتقوى واإليامن الذي
وجد فيها؛ فإذا حتول املساجد إىل أداة للفتنة ،فإنه ال خري فيه ،بل إن دور املالهي والفجور
حينها تكون أفضل منه.
هلذا ،فإن الصور التي يبثها البعض حول مسجد مهدوم يف إيران ،نجد مثلها يف كل بالد
املسلمني؛ فال يمكن ألي دولة حترتم نفسها أن تغض الطرف عن دعاة الفتن والتحريض
الطائفي دون أن تقطع دابرهم ،أو تصد فتنتهم ،حتى لو اختذوا املساجد مالجئ هلم ،مثلام فعل
أولئك املنافقون الذي أمر رسول اّلِل  هبدم مسجدهم ،وجعل ذلك سنة يتوالها كل حاكم
صالح بعده ،حتى ال يتخذ الدين ،وشعائر اّلِل حمال للفتنة.
ولذلك؛ فإن الذين يصيحون بأن إيران متنع مساجد السنة حمقون يف ذلك إن قصدوا
مثل تلك املساجد التي ال متت للسنة بصلة ،وإنام هي مساجد فتنة ،وأما غريها من املساجد
التي جيتمع فيها عامة املسلمني حيرتم بعضهم بعضا؛ فال أحد يمنع ذلك.
وفوق ذلك كله نرى املساجد يف إيران ال متنع مرتادا هلا سواء كان من السنة أو الشيعة؛
فاملساجد ّلِل ،ومتى أدركت املصيل الصالة صىل من غري أن يسأل :هل هذه مساجد سنة ،أم
مساجد شيعة؟
وقد ورد يف الشهادات الكثرية املتواترة ما يدل عىل هذا ،وسننقل هنا بعضها ،وملن شاء
أن يتورع يف احلكم عىل ما نقول ال ينبغي أن يبت بشء ،ال سلبا وال إجيابا ،بل عليه قبل أن
يفعل ذلك أن يذهب إىل إيران ،وإىل املناطق التي يتواجد فيها السنة ،ليستعلم حقيقة األمر.
وأول الشهادات ،هو ما ذكرته وكاالت األنباء؛ فقد أفادت [وكالة مهر لألنباء] أنه
عقب انتشار شائعة عدم وجود مسجد ألهل السنة بطهران ،وهدم مسجد ومصىل ألهل السنة
يف العاصمة ،أوضح مركز متابعة شؤون املساجد بأنه يوجد  9مساجد ألهل السنة يف
262

طهران( ،)1وقال( :ان هدم مركز باسم مصىل كان بسبب نقض القانون وتغيري استخدامه ،وأن
هذا املركز كان يعمل لرتويج بعض األفكار املتطرفة ،وحسب عقيدة الناشطني الدينيني ،فإن
املسجد يطلق عىل مكان العبادة الذي تقام فيه الصلوات ،ويكون مركزا ملراجعة مجيع
االشخاص ،فاملسجد بيت اّلِل وهو مكان العبادة ،وإطالق تسمية مسجد الشيعة أو مسجد
السنة هي تسمية خاطئة ،ألن الشيعة يصلون يف مساجد السنة ،وكذلك أهل السنة يصلون يف
مساجد الشيعة ،لذا فان نرش الشائعات وتلفيق االخبار ،يؤدي إىل اخلالفات املذهبية)()2

كام ذكرت الوكاله أنه (يوجد ألهل السنة يف إيران اكثر من  15ألف مسجد ،وهي أكثر
من مساجد الشيعة ،وعىل هذا األساس جيب االلتفات إىل أن ختريب مركز متطرف جاء بعد
عدة إنذارات وجهتها بلدية طهران إىل هؤالء االشخاص الذين ارتكبوا املخالفة القانونية ،ففي
العام املايض تم اغالق هذا املصىل الكائن يف منطقة بونك من قبل املراجع القانونية ،بسبب
نقض القوانني وحتوله إىل مركز لألجانب ،وبالرغم من توجيه إنذارات العام املايض فإن هذا
املصىل عاود نشاطه غري القانوين حيث تم ختريبه بحكم قضائي ،فاملصىل املذكور تشكل من
(  )1هذه حمال مساجد ألهل السنة يف طهران ملن يريد أن يتأكد:
 -1مسجد صادقية ،الكائن يف الساحة الثانية بحي الصادقية
 -2مسجد طهران بارس ،الكائن يف شارع دالوران
 -3مسجد مدينة قدس ،الواقع يف الكيلومرت  20عىل طريق كرج القديم
 -4مسجد اخلليج الفاريس الواقع يف طريق فتح الرسيع
 -5مسجد النبي ،الكائن يف حي دانش
 -6مسجد هفتجوب ،الواقع يف طريق مالرد
 -7مسجد وحيدية ،الكائن يف شهريار
 -8مسجد نسيم شهر ،الكائن يف حي اكربآباد
 -9مسجد ريضآباد ،الواقع يف مفرتق طرق شهريار.
(  )2انظر :مركز متابعة شؤون املساجد :اهل السنة لدهيم  9مساجد يف طهران واكثر من  15الف مسجد يف إيران ،وكالة مهر
لالنباء 5 ،أغسطس ..18:59 - 2015
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عدد من الوحدات السكنية حيث تم تأجريه من قبل بعض االشخاص عىل أهنا مكان سكني،
ثم تم تغيري استخدامه وحتول إىل مصىل ،وأن هؤالء كانوا يبغون من وراء ذلك ترويج بعض
االفكار املتطرفة ،ويف السنوات املاضية قامت األجهزة املعنية باغالق أو هدم بعض االماكن
الدينية حسب الظاهر ولكنها يف احلقيقة متطرفة ،وكان من بينها حسينية يف مدينة قم)()1

وهذا ما يذكرنا بام وقع يف اجلزائر أيام الفتنة ،حيث كانت املساجد لألسف مراكز هلا،
مما اضطر السلطات إىل هدمها ،ومثله حيصل يف مجيع البالد اإلسالمية ،فال يمكن ألي دولة
حترتم نفسها أن تغض الطرف عمن هيدد السلم العام.
وورد يف خرب آخر ذكره موقع تابناك االخباري اإليراين نقال عن حممد صادق عرب نيا
ـ مدير هيئة التخطيط للمدارس الدينية السنية يف إيران ـ أن هناك ما يقارب  13000مسجدا
ألهل السنة يف إيران ،و 13000رجل دين سني يقومون بإقامة الفرائض يف هذه املساجد.
وذكر أن املقارنة البسيطة بني عدد مساجد السنة والشيعة يف إيران تظهر أن هناك مسجدا
واحد لكل  2500مواطن شيعي ،وباملقابل مسجد واحد لكل  500مواطن سني.
وذكر أن الدستور اإليراين ال ينظر إلی أهل السنة كأقلية دينية ألهنم مسلمون ،وبلدنا
إسالمي ،واملسلمون هم األكثرية يف هذا البلد ،وهناك حمافظات يف البالد أغلبيتها شيعة ،لكن
أهل السنة هم األكثرية يف جمالسها البلدية ،ألن الرتشيح واالنتخابات ال تتم عىل أسس
طائفية(. )2
قد ال يقبل البعض هذه األخبار بحجة كوهنا من وكاالت أنباء إيرانية ،مع أهنم لألسف
يقبلون من وكاالت األنباء الفرنسية واألمريكية والربيطانية بل حتى من اإلرسائيلية ،ولكن
إيران عندهم دائام كاذبة ،وكل ما تفعله خذاع ،وهلذا سننقل شهادات من جهات أخرى ربام
(  )1املرجع السابق.
(  )2مقارنة بني مساجد السنة والشيعة يف إيران ،موقع حترير ،انشأ بتاريخ 28 :ترشين/2نوفمرب ..2016
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تكون صادقة عندهم.
وأوهلا تلك الرسالة التي أرسلها مجع من علامء أهل السنة يف إيران إىل مفتي مرص األعىل
الشيخ شوقي عالم ردا عىل الشبهات التي أثريت بشأن أوضاع أهل السنة يف إيران؛ فقد
اعتربت هذه الشخصيات البارزة من السنة اإليرانيني أن تلك الشبهات تنجم عن عدم
اإلحاطة بحقائق األمر وأحوال أهل السنة يف إيران ،تأثرا بام تعكسه وسائل اإلعالم املعادية
للجمهورية اإلسالمية يف إيران.
وهذا نص الرسالة ،والتي ذكروا يف آخرها أسامء مرسليها (( : )1بعد أطيب التحيات،
نحن علامء أهل السنة يف إيران نفتخر باألزهر الرشيف ونعتز بدار إفتاء الديار املرصية وذلک
ملا شاهدنا من املواقف احلكيمة واملعتدلة هلا حول احلوادث املتعددة التي وقعت يف مرص وسائر
بالد العامل اإلسالمي حيث نتابع البيانات الصادرة منهام إلی اآلن ،كام نری من واجبنا تقديم

(  )1وهذه أسامؤهم ملن شاء االتصال هبم للتأكد:
 املولوی الدكتور نذير أمحد سالمی؛ ممثل اهل السنة فی حمافظة سيستان وبلوتشستاناملاموستا فايق رستمی؛ ممثل حمافظة كردستان فی جملس خرباء القيادة املاموستا عبدالرمحن خدايی؛ املمثل السابق ملحافظة كردستان فی جملس خرباء القيادة وامام اجلمعة ألهل السنة فی سنندج. الشيخ قربان حممد اونق؛ عضو جملس التخطيط ملدارس العلوم الدينية ألهل السنة والعضو البارز فی اهليئة الفقهية ألهلالسنة فی شامل ايران.
امل ولوی الدكتوراسحاق مدنی؛ املستشار السابق للرئيس االيرانی لشوءون أهل السنة. املاموستا مال قادر قادری؛ عضو جملس التخطيط ملدارس العلوم الدينية ألهل السنة وامام اجلمعة ألهل السنة فی مدينة باوة.املولوی الدكتورعبدالرمحن رسبازی؛ عضو جملس التخطيط ملدارس العلوم الدينية ألهل السنة وامام اجلمعة فی مدينةتشاهبار.
 الشيخ خليل افرا؛ عضو جملس التخطيط ملدارس العلوم الدينية ألهل السنة ورئيس هيئة االفتاء وعلامء السنة فی حمافظةبوشهر.
املولوی رشف الدين جامی االمحدی؛ عضو جملس التخطيط ملدارس العلوم الدينية ألهل السنة وامام اجلمعة تربت جام.املصدر :وكالة مهر لألنباء.
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الشكر لكم علی إصدار البيان حول إدانة اهلجوم اإلرهايب الذي ارتكبه التكفري الداعش
املجرم يف جملس الشوری اإلسالمي ومرقد اإلمام اخلميني يف طهران)
ثم ذكروا ما فعله املتطرفون هبم ،والذين ال يفرقون يف هجامهتم بني السنة والشيعة،
فكتوا( :طيلة سنوات ونحن نعاين من الفكر التكفريي والذي يستهدف بالتفجريات
والعمليات اإلرهابية السنة والشيعة معا ،فإن هوالء املجرمني التكفرييني اغتالوا كثريا من
علامءنا يف ايران والذي كان منهم سامحة املفتي الكبري ألهل السنة الشوافع يف حمافظة كردستان
الشيخ الشهيد حممد شيخ اإلسالم وزميله الشيخ الشهيد برهان عايل إمام مجعة الشافعية)
ثم راحوا يفندون ما أورده املفتي املرصي من دون علم عن أوضاع أهل السنة يف إيران،
فكتبوا يقولون ( :ولكن ما يؤسفنا هو أننا نری أن البيان الصادر عن داراإلفتاء حول اهلجامت
اإلرهابية يف طهران حيمل معلومات خاطئة خاصة حول أوضاع أهل السنة يف ايران ،والذي
هو غري موافق للواقع ،وبالطبع مل يكن ذلک إال عن الشفقة علينا ،ولكن من الواضح واجليل
أننا أهل السنة يف وطننا إيران أعرف وأدری بأحوالنا ممن يعيش يف اخلارج وليس له معلومات
صحيحة إال عرب األخبار الظنية والدعايات اإلعالمية املفربكة وأن ﴿ ال اظ ان َوإِ ان ال اظ ان َال يغحنِي
ِم َن ح
احلَ ِّق َش حيئًا ﴾ [النجم ]28 :وإذا أساء مسلم بأخيه ظنا غريواقع ربام يصري مصداقا له ﴿ َيا َأ ه َهيا
ِ
اجتَنِبوا كَثِ ًريا ِم َن ال اظ ِّن إِ ان َب حع َض ال اظ ِّن إِ حث ٌم ﴾ [احلجرات) ]12 :
ا الذي َن آ َمنوا ح
ثم راحوا يرضبون له بعض األمثلة عىل األخطاء التي وقع فيها املفتي وغريه ممن
يتحدثون عن أهل السنة يف إيران؛ فقالوا( :فعلی سبيل املثال منطقة األهواز حمافظة يسكنها
العرب الشيعة يف ايران [وسكاهنا ليسوا سنة] ،وهذا يدل علی أن املصدر الذي يرسل إليكم
املعلومات حول ايران وأهل السنّة هو بعيد كل البعد عن املعلومات الصحيحة حيث يزودكم
بمعلومات خاطئة أو مفربكة ويف نفس الوقت يتجاهل حمافظة كردستان التي تعترب العمود
الفقري ألهل السنة يف ايران)
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ثم راحوا يذكرون له األوضاع احلقيقة ألهل السنة يف إيران؛ فقالوا( :نحن أهل السنة
يف ايران يصل عديدنا إلی عدة ماليني نسمة نسكن يف حمافظات متعددة ،ويوجد عندنا أكثر من
 16000مسجد ،وعدد طالبنا يف املدارس الدينية يتجاوز  12000طالبا ،حيث يدرس
مجيعهم فقه أهل السنة واجلامعة من الشافعية واحلنفية ،وهذا العدد من املساجد واملدارس
والطالب ارتفع إلی عرشة أضعاف بالنسبة إلی ما كنا عليه قبل إنتصار الثورة اإلسالمية بقيادة
اإلمام اخلميني ،والريب أن كل ذلک مل يتيرس إن مل يكن الدعم من حكومة اجلمهورية
اإلسالمية)
ثم ذكروا له احلقوق السياسية التي يتمتعون هبا؛ فقالوا( :نحن أهل السنة نتمتع بكامل
احلرية يف ترشيح النواب للربملان ،وكذلک جملس اخلرباء الختيار ولی الفقيه ،حيث لنا اآلن
أكثر من  20نائبا يف الربملان ،وكذلک القضاة يف حماكم املحافظات التي نسكن فيها نحن الغالبية
السنية هم من علامئنا يقضون بيننا بالفقه الشافعي أو احلنفي)
ثم ختموا رسالتهم بدعوته إىل اإلنصاف والتحري قبل إطالق الفتاوى والبيانات ،وأال
يعتمد اإلعالم املضلل ،فقالوا( :هذا نموذج من مواقف رؤساء اجلمهورية اإلسالمية قبال
مواطنيهم من أهل السنة؛ فهل من اإلنصاف أن نصف هذا العمل بالظلم!؟ وهل تتوقعون من
العامل احلكيم املعتدل أن ينسب الظلم إلی احلكام يف نظامنا اإلسالمی اإليرانی ،وينرش ذلک يف
اجلرائد والعامل فقط بناء علی ما سمعه يف اإلعالم!؟)
ويف آخر الرسالة دعوه لزيارهتم ،وزيارة املناطق السنية ليتأكد بنفسه؛ فقالوا( :يف هناية
املطاف ندعوا سامحتكم باسم علامء السنة واجلامعة يف اجلمهورية اإلسالمية االيرانية لترشفونا،
أو من يمثلكم بالزيارة إلی إيران لإلطالع بصورة مبارشة علی مدی احلرية الدينية واإلجتامعية
والثقافية التي نتمتع هبا السنة يف وطننا إيران)
ونفس هذه ا خلامتة نقوهلا لكل من يدعي الورع والتقوى بأن يذهب إىل املناطق السنية
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يف إيران ،وهناك يعاين الوضع بنفسه ،وحينها حيكم بام يشاء.
ومن الشهادات املرتبطة هبذا شهادة رئيس هيئة علامء السنة يف إيران الشيخ عبدالرزاق
البخاري ،فقد أوردت الصحف املختلفة هذا اخلرب( :نفى رئيس هيئة العلامء السنة يف إيران
الشيخ عبد الرزاق البخاري ( )1أن يكون السنة يف إيران مضطهدين ،مؤكد ًا باهنم يعيشون جنب ًا
إىل جنب مع الشيعة يف ظل من العدالة واملساواة يف احلقوق والواجبات ..وأن لدهيم مراكز
دينية وحوزات علمية مناهجها تطابق املناهج الدراسية يف األزهر الرشيف واملدينة املنورة
وسورية ،وأبدى البخاري استياءه يف لقاء مع «الوطن» خالل مشاركته يف «ملتقى اإلخوة
اإلسالمية الثالث» ،من االشاعات التي تطلق جزاف ًا دون التحقق من بعض ما يدور يف الساحة
مطالب ًا بالتحقيق والتدقيق ،مشري ًا إىل أن السنة والشيعة يعيشون حتت راية التوحيد والشهادتني
واإلخوة يف اإلسالم ،حيث أن احلكومة اإليرانية بعد الثورة اإلسالمية استطاعت التأليف بني
املسلمني وإذابة املشاكل التي كانت فرتة الشاه)
وعن سؤال حول وضع املسلمني سنة وشيعة بعد قيام الثورة اإلسالمية يف إيران ،أجاب
بقوله ( :هناك الكثري من االجيابيات بعد انتصار الثورة اإلسالمية ،فقد ذابت اخلالفات التي
كانت بني السنة والشيعة خالل حكم الشاه ،ولكن بعد انتصار الثورة اإلسالمية أعلن السيد
اخلميني يف كافة الصحف بأن املسلمني سنة وشيعة مجيعهم إخوة متساوون يف احلقوق
والواجبات ،ومنع اهانة البعض معترب ًا ان من يقوم هبذا العمل ليس سنيا وال شيعيا ،حيث أن
األمة اإلسالمية جتتمع عىل كلمة التوحيد والشهادتني «ال إله إال اّلِل حممد رسول اّلِل» ،وأن من
دخل اإلسالم ونطق الشهادتني فقد عصم نفسه وعرضه وماله ومجيعهم إخوة يف اإلسالم
وجيب عليهم التآلف واملحبة وفق ًا ملا جاء يف القرآن الكريم وكذلك االحاديث النبوية الرشيفة)
(  )1الشيخ عبد الرزاق البخاري :مفتي وخطيب اجلامع ،وعضو املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب ،ورئيس اجلالية الرشعية
العرفانية ألهل السنة واجلامعة..
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ثم ذكر كثرة املشرتكات التي جتمع مجيع املسلمني سنتهم وشيعتهم؛ فقال( :واجلميع
يدرك بأن هناك اختالف ًا يف املذهب السني وبني املذاهب االربعة ،ولكن نلتقي ونجتمع عىل
كلمة التوحيد والعقيدة الواحدة ،كام أن اجلميع يؤدون العبادات والفرائض ،وهذا ما هو
موجود بني السنة والشيعة ،واملعروف أن االختالفات الفرعية االجتهادية ال تدخل ضمن
اخلالفات والنزاع بني اإلخوة املسلمني السنة والشيعة ،ويمكن الوصول حلل هذه اخلالفات
الفرعية عن طريق احلوار واملناقشة وإبداء الرأي ،ولكن املهم ان اجلميع متفقون عىل املحور
االسايس أال وهو كلمة التوحيد)
ودعا يف األخري إىل املوضوعية واألناة والبعد عن التعصب؛ فقال( :أناشد اإلخوة يف
اإلسالم االبتعاد عن التعصب والتحجر يف الرأي ،وأجزم بأن هذه اخلالفات أو من يقوم هبا
تأِت عن طريق اجلهل ،ألن العقالء ملتزمون باألخوة اإلسالمية ،كام جاء يف القرآن الكريم
احدَ ًة و َأنَا ربكم َفاتاق ِ
﴿وإِ ان َه ِذ ِه أمتكم أم ًة و ِ
ون﴾ [املؤمنون ،]52 :إذا االساس هو التقوى
ا ح ا َ
َ
َ َه ح
والعبادة وليس السنة أو الشيعة ،فاملنزلة عن طريق التقوى كام قال اّلِل تعاىل﴿ :إِ ان َأك َحر َمك حم ِعنحدَ
اّلِلاِ َأ حت َقاك حم ﴾ [احلجرات ،]13 :لذا األساس هو التقوى حيث أنه ال فرق بني عريب أو أعجمي،
وال أسود وال أبيض اال بالتقوى ،ولذلك وبرغم كون احلكومة اإليرانية شيعية إال أن اجلميع
سواسية أمام القانون؛ فالسنة والشيعة مجيعهم إخوان يف الدين والوطنية)
ومع صدق هذه الشهادة وأمثاهلا كثري ،نجد املغرضني يتفلتون منها ،وحيتجون بأن
النظام اإليراين استطاع أن خيدع علامء إيران ،وأن يشرتي ذممهم ،وهكذا ال ينجو النظام اإليراين
مهام فعل ،مع العلم أن شهادة الشيخ عبد الرزاق البخاري التي ذكرنا بعضها أدىل هبا يف
الكويت ،ومن غري أن يغصبه أحد عليها.
هذا بالنسبة لشهادات علامء الدين من املدرسة السنية يف إيران ،أما شهادات السياسيني،
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فكثرية نذكر منها شهادة رئيس تكتل أهل السنة يف جملس الشورى اإليراين( ، )1والذي رصح
يف حوار أجري معه أنه (أن اجلامعات التكفريية ،التي باتت أداة رئيسية يف احلرب التي تشهدها
املنطقة ،ال يربطها أي عالقة بأهل السنة)()2

وذكر يف ترصحيه الذي أدىل به يف لبنان عن أوضاع أهل السنة يف إيران؛ فقال( :نحن
أهل السنة يف ايران لدينا رؤية مشرتكة عن اإلسالم مع إخواننا الشيعة ،وال نشعر بفرق كبري
بيننا ،هناك  31حمافظة يف ايران ،ونری يف مجيع هذه املحافظات انتشار ًا ألهل السنة حتی يف
بعض املحافظات كمحافظة «سيستان وبلوشستان» أو حمافظة «آذربيجان» أو «غلستان» أو
حمافظة «فارس» أو حتی يف حمافظة «خراسان» عدد أهل السنة يفوق عدد إخواننا الشيعة ،ومل
نشهد طوال التاريخ حتی اليوم أي خالفات بني السنة والشيعة ،ألننا نلتزم بشعار ومنهج وفكر
مفاده أنه لو قلنا إن الشيعة تعني احلب آلل بيت رسول اّلِل  ،فنحن مجيعنا شيعة ،ولو قلنا
إن السنة تعني العمل بسنة رسول اّلِل  ،فجميعنا من أتباع السنة ،نحن نری أن اخلالف بني
السنة والشيعة يسبب يف إضعاف اإلسالم برمته)
ثم ذكر مدى التسامح والفكر الوحدوي لدى الشيعة يف إيران مقابل التشدد الذي يبديه
الكثري من أهل السنة؛ فقال( :قبل عدة أسابيع حدثت عدة تفجريات يف السعودية وباكستان
وأفغانستان والعراق ،راح ضحيتها عدد من إخواننا الشيعة الذين كانوا جمتمعني يف املساجد
من أجل الصالة ،وهذه العمليات االنتحارية مل تؤد إلی ردود فعل من قبل إخواننا الشيعة
داخل ايران ضد أهل السنة .نحن نعترب أنفسنا ايرانيني أوالً قبل أن ننقسم الی قوميات
ومذاهب)

(  )1هو د .عابد فتاحي ،طبيب عيون ،ورئيس لتكتل أهل السنة يف جملس الشورى اإلسالمي اإليراين .ممثل مدينة أرومية،
مركز حمافظة أذربيجان الغربية ،يف املجلس..
(  )2رئيس تكتل أهل السنة يف إيران :ال عالقة للتكفرييني بالسنة ومل نختلف مع الشيعة يوم ًا ،موقع املنار.2015-06-04 ،
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وذكر احلقوق السياسية ألهل السنة يف إيران؛ فقال( :ألهل السنة ممثلون يف املجلس
الشوری اإلسالمي ،وبحسب الدستور ،يصل عدد نواب السنة يف جملس الشوری اليوم إىل
عرشين نائبا من أصل  ، 290وهؤالء يشكلون تكتل أهل السنة يف املجلس ،نحن يف ايران
حاولنا أن نتجاوز األمور السطحية وابتعدنا عن الدخول يف التفاصيل التي ال جدوی من
الدخول فيها ،بالوحدة نستطيع أن نصل إىل االنتصارات الكبرية)
وعن سؤال حول اجلامعات التكفريية ،وعالقتها بأهل السنة ،قال( :اجلامعات التكفريية
كداعش وما شابه ال يربطها أي عالقة بأهل السنة ،فليس يف قلوب هؤالء أي مودة أو شفقة
جتاه أهل السنة .قتلوا املئات بل اآلالف وارتكبوا جمازر يف مناطق تواجد أهل السنة يف سوريا،
يف املوصل ،يف األنبار ،يف صالح الدين .يف اقليم كردستان العراق .انتهكوا حرمات املسلمني
السنة ،اقدموا عىل بيع البنات الكرديات يف األسواق .من هم األكراد؟ أليسوا من السنة
ويتبعون املذهب الشافعي؟ قابلت بعض الذين قدموا من إقليم كردستان ،وسألتهم من هؤالء
الداعشيون وماذا يريدون؟ قالوا يل إهنم مجاعة خيترصون اإلسالم برصخة [اّلِل أكرب] ،وال
أي دفاع عن أهل السنة هذا؟ هؤالء أهرقوا ماء وجه
يعرفون شيئ ًا آخر عن الدين غري ذلكّ .
أهل السنة ..علينا أن نسأل انفسنا من أين يأِت السالح والتجهيزات هلؤالء؟ ملاذا يريدون بث
الفتنة يف بالد املسلمني ويرتكون الغرب وأعداء اإلسالم؟ أعتقد ألن الغرب مركز القيادة هلذه
اجلامعات)
ويف األخري ننقل شهادة من عامل من علامء السنة خارج إيران ،زار إيران ،واملناطق السنية
فيها بالتحديد ،وأدىل بشهادته يف ذلك ،وهو الناطق الرسمي ملجلس علامء فلسطني يف لبنان
الشيخ حممد املوعد( ،)1ومما ذكره يف شهادته التي أدىل هبا ملوقع العهد اإلخباري أن (النظام
اإلسالمي يف إيران مل حيفظ خصوصية األديان االخرى فحسب (مسيحية ،هيودية،
(  )1ما ال تعرفونه عن احلريات الدينية يف ايران؟! ،عيل عوباين ،موقع العهد.2016/02/10 ،
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زرادشت ،)..بل حفظ اوضاع وخصوصية اصحاب املذاهب اإلسالمية االخرى ،والذين
يامرسون طقوسهم الدينية بكل حرية وأرحيية ،وهلم أيضا أحوال شخصية ومدنية خاصة هبم،
وهلم تعاليمهم ،ومدارسهم الدينية اخلاصة حسب دياناهتم .ومن هؤالء أهل السنة واجلامعة،
الذين يامرسون عبادهتم الدينية حسب فقههم (املذهب احلنفي ،والشافعي )..بكل حرية يف
إيران ،ولدهيم أكثر من  15000مسجد ،منها  9يف العاصمة طهران ،أكرب مسجد يف إيران
موجود يف مناطق السنة ، ،الذي زار إيران مؤخرا يشري إىل اهنم يتبعون مدارسهم الدينية
وشؤون احواهلم الشخصية اخلاصة (كالزواج والطالق وغريه )..بحسب فقههم ،وهلم مفتون
يف مناطقهم ،ويتقاضون أمام حماكمهم الرشعية اخلاصة التي تتمتع باستقاللية كاملة يف
مناطقهم ..وهلم حقوق كاملة بوظائف الدولة والتمثيل عىل املستوى احلكومي ،والنيايب،
ولدهيم ممثلون يف جملس اخلرباء الذي خيتار القائد ويف مجيع املجالس األخرى ،وأبعد من ذلك
ليس هناك فقط نواب يمثلون املحافظات التي يتواجدون فيها ،بل هناك نواب من أهل السنة
ببعض املحافظات يمثلون املسلمني (سنة وشيعة  )..وهناك سفراء ودبلوماسيون وحمافظون
للمدن اإليرانية من أهل السنة)
و أكثر ما يلفت الشيخ املوعد ،يف حديثه ملوقع العهد االخباري ،أن املعاهد الرشعية
السنية موجودة يف إيران باملئات ،واهنا مدعومة مبارشة من قبل القائد ،وهلا ميزانية خاصة من
الدولة ،ما يدفعه لالشارة إىل ان ذلك يربز مدى اهتامم اجلمهورية بكل أبناء الدولة ،واصفا هذا
االمر بأنه بمنتهى احلضارة والتقدم الفكري ،أن يتم تشجيع العلم واعطاء رواتب لطالب
العلم يف املعاهد الرشعية السنية الستكامل دراستهم املجانية بالكامل ،ودراسة املذهب السني.
وذكر الشيخ املوعد اجلامعات الكربى يف إيران كجامعة احلديث ،وجامعة املصطفى
التي تدرس املذهب السني ،وأشهار إىل أن عدد الطلبة الذين يدرسون فيها مهول ،كام أن هناك
خاصا باملكتبة حيوي آالف الكتب السنية ،ما يؤكد عىل مدى حرية االعتقاد والبحث،
قسام ً
ً
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فضال عن أن عدد الذين خترجوا من جامعة املصطفى وحدها يزيد عن  7000طالب وهم
درسوا عىل مذاهبهم (حنفي ،شافعي ،)..ليخلص إىل ان كل ذلك يعترب بمثابة تكريس للوحدة
بكل معانيها ،وأن احلرية الدينية املوجودة يف إيران ملموسة وليس دعاية وهي تعطي الناس
كامل حقوقها ،بينام هناك اشاعات تطمس هذه احلقائق.
وهكذا نجد الشهادات الكثرية من أعالم السنة ،بل من أعالم احلركات اإلسالمية،
ولكنهم لألسف ،وبمجرد أن يدلون بشهاداهتم يصنفون ضمن الشيعة ،وتسقط عدالتهم ،ألنه
ال يمكن ألحد يشهد بشهادة حق عن إيران إال ويرمى بكل أصناف التهم.
ومن أمثلة ذلك ما حصل للدكتور كامل اهللباوى ،والذي كان قياديا بارزا يف حركة
اإلخوان املسلمني ،وكان يستضاف يف كل القنوات ليدافع عنهم ،لكنه بمجرد أن زار إيران،
وشهد بحقيقة ما رأى فيها ،أسقط ،وصار متهام.
ففي مقال بعنوان [هجوم سلفى عىل «اهللباوى» بعد زيارته إيران]( )1ورد هذا اخلرب:
(كشف عالء السعيد ،املتحدث باسم ائتالف الدفاع عن الصحب وآل البيت ،عن تفاصيل
زيارة الدكتور كامل اهللباوى القيادى اإلخوانى السابق ،إليران ،األسبوع املاىض ،وقال السعيد
لـ«الوطن»« :الزيارة متت خالل مؤمتر الوحدة اإلسالمية ،وشهدت تكريم اهللباوى ملجهوداته
السابقة ىف التقريب بني الشيعة والسنة ،وهناك صور له أثناء تكريمه ،وهى ليست األوىل ،فكان
له العديد من الزيارات السابقة ألنه شيعى ،حيث يرى أن الشيعة مذهب من مذاهب أهل
السنة ،ورصح بأنه ضد تنفيذ حكم اإلعدام عىل نمر باقر النمر ،رجل الدين الشيعى ىف
السعودية ،مع أن األمر شأن داخىل ،وحسب األعراف والقوانني الدولية ،ال حيق ألحد التدخل
ىف السياسة الداخلية للدول ..وهو قد باع نفسه للشيعة وإيران ..وهو يسعى ليكون ىف الصورة
واملشهد كى ال يفقد الدعم اإليرانى ،وأنا أسأله :بكم باع نفسه للشيعة؟)
(  )1هجوم سلفى عىل «اهللباوى» بعد زيارته إيران ،سعيد حجازى ،جريدة الوطن ،العدد .2016-01-06 ،1347 :
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وهي نفس العبارات التي تردد مع كل عامل ينصف إيران ،أو ينصف الشيعة ،أو يدعو
إىل الوحدة اإلسالمية ،وهو ما يذكرنا لألسف بام ورد يف السرية النبوية املطهرة عند إسالم عبد
اّلِل بن سالم ،وكيف كان حمرتما صاحب جاه وكلمة عند اليهود ،ولكن بمجرد إسالمه تغري
ذلك كله؛ ففي الرواية أنه ملا أسلم رجع إىل أهل بيته فأسلموا وكتم إسالمه ،ثم خرج إىل رسول
اّلِل  ،فقال :يا رسول اّلِل إن اليهود قوم هبت؛ فإهنم إن يعلموا بإسالمي قبل أن تسأهلم عني
هبتوين ،فأحب أن تدخلني بعض بيوتك ،فأدخله بعض بيوته فجاءت اليهود إليه فقال :أي
رجل عبد اّلِل بن سالم فيكم؟ قالوا :خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا ،قال :أرأيتم إن
أسلم عبد اّلِل؟ قالوا :أعاذه اّلِل من ذلك؛ فخرج عبد اّلِل فقال :أشهد أن ال إله إال اّلِل ،وأشهد
أن حممدا رسول اّلِل ،يا معرش اليهود اتقوا اّلِل واقبلوا ما جاءكم به ،فو اّلِل إنكم لتعلمون أنه
لرسول اّلِل جتدونه مكتوبا عندكم يف التوراة باسمه وصفته ،فإين أشهد أنه رسول اّلِل ،وأومن
به وأصدقه وأعرفه ،قالوا :كذبت ،أنت رشنا وابن رشنا ،وانتقصوا .قال :هذا الذي كنت
أخاف يا رسول اّلِل ،أمل أخربك ّأهنم قوم هبت ،أهل غدر ،وكذب وفجور(.)1
ونفس الشء يامرسه هؤالء الذين يبنون مواقف سلبية من إيران ،ثم يفرسون كل يشء
بعدها عىل ضوء ذلك؛ فإن شهد شاهد بظلم إيران قبلوا شهادته ،من غري أن يسألوا أو حيققوا،
وإن شهد شاهد عكس ذلك اهتموه يف دينه ،واعتربوه من أزالم النظام ،أو من الذين اشرتاهم
النظام.
رابعا ـ والية الفقيه والتعامل مع الشعوب اإلسالمية:
عىل الرغم من تلك العداوة التي تبدهيا الكثري من الشعوب العربية واإلسالمية للنظام
اإليراين ،بل حتى إليران نفسها بسبب تلك احلملة الرشسة عليها من طرف رجال الدين
واإلعالم والسياسة إال أن النظام اإليراين ،والشعب اإليراين ،يقفان عىل النقيض من ذلك
(  )1سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ()54 /12
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املوقف السلبي؛ وهو موقف جيسد حقيقة قوله تعاىل عن القوم الذين يستبدل هبم العرب حال
ف َي حأ ِِت اّلِلا بِ َق حو ٍم حيِ هبه حم َوحيِ هبو َنه َأ ِذ ال ٍة
التقصريَ ﴿:يا َأ ه َهيا ا ال ِذي َن آ َمنوا َم حن َي حرتَدا ِمنحك حم َع حن ِدينِ ِه َف َس حو َ
ع ََىل املحؤح ِمنِنيَ َأ ِعزا ٍة ع ََىل ا حلكَافِ ِرين جي ِ
ون ِيف َسبِ ِ
يل اّلِلاِ َو َال َخيَاف َ
اهد َ
ون َل حو َم َة َالئِ ٍم َذلِ َك َف حضل اّلِلاِ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
يم ﴾ [املائدة]54 :
يؤح تيه َم حن َي َشاء َواّلِلا َواس ٌع عَل ٌ

فهذه اآلية الكريمة ال تكاد تنطبق عىل أحد كام تنطبق عىل اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،فهي مع مواقفها املتشددة املمتلئة بالعزة مع العتاة املتمردين من املستكربين ،تقف
موقفا متواضعا إىل حد الذل مع الشعوب اإلسالمية ،حيث أهنا تصفح عن كل تلك املواقف
السلبية التي تقفها ،وتدعوها كل حني إىل الوحدة اإلسالمية ،وترك اخلالفات املذهبية ،وترك
التنابر باأللقاب ،وتنرص قضاياها يف كل املحافل ،بل تشارك فيها بكل قوة.
انطالقا من هذا سنحاول يف هذا املبحث الرتكيز عىل ناحيتني مهمتني أوالمها النظام
اإليراين أمهية كربى ،ومها:
 1ـ الدعوة للوحدة اإلسالمية.
 2ـ الدعوة إلصالح الواقع اإلسالمي ،وعودته إىل الدين.
وقد أيسء فهم كال الدعوتني من طرف الساسة واإلعالميني واملفكرين ورجال الدين،
حيث اعتربوا الدعوة األوىل دعوة للتشيع ،مع أن إيران مل تتحدث إال عن وحدة املسلمني بغض
النظر عن مذاهبهم ،ولو أرادت تشييع العامل اإلسالمي ،لبدأت باملاليني من أهل السنة الذين
يتمتعون بجميع احلقوق ،ويدرسون مذاهبهم بكل حرية.
أما الدعوة الثانية ،فقد اهتمت بالتمدد الفاريس ،واملؤامرة عىل العامل اإلسالمي ،مع أن
إيران مل تتحدث عن كل ذلك ،بل كل مطالبها هي الدعوة إىل الثورة عىل الطاغوت ،وعىل
االستكبار العاملي ،والعودة للدين األصيل.
من خالل هذه املقدمة نحاول يف هذا املطلب بيان موقف إيران من كال اجلانبني من
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خالل ترصحيات قادة ثورهتا ،ومن خالل ممارساهتا الواقعية.
 1ـ الدعوة للوحدة اإلسالمية:
مع ظهور الكثري من الدعوات للوحدة اإلسالمية ،ابتداء من مجال الدين األسدأبادي
اإليراين ،ومن بعده من املفكرين والدعاة ،ال نجد جهة اهتمت بالوحدة اإلسالمية ،واعتربهتا
هدفا من أهداف نظامها مثل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،التي ضحت بمصالح كثرية من
أجل هذا اهلدف النبيل.
وذلك يشء طبيعي؛ فال يمكن لنظام يزعم أنه نظام إسالمي ،أن يتخىل عن الوحدة ،أو
احدَ ًة و َأنَا ربكم َفاعحبد ِ
يناقش فيها ،وهي مطلب قرآين كام قال تعاىل﴿ :إِ ان َه ِذ ِه أمتكم أم ًة و ِ
ون﴾
ا ح ا َ
َ َه ح
[األنبياء]92 :
ولذلك ال نرى يف خطابات قادة الثورة اإلسالمي ذلك البعد العنرصي املرتبط
بالقومية ،وال اجلغرايف املرتبط بالوطن ،وال املذهبي املرتبط بالتشيع ،وإنام نالحظ اهتامما بكل
املسلمني ،وبقضاياهم مجيعا ،وكأهنم جسد واحد.
ومن األمثلة عىل ذلك قول اخلميني يف وصيته السياسية ،والتي ذكر يف مقدمتها أهنا
موجهة للعامل اإلسالمي مجيعا ،ومما ورد فيها من الدعوة إىل الوحدة اإلسالمية قوله( :ليبادر
العلامء االعالم ،واخلطباء املوقرون يف الدول اإلسالمية إىل دعوة احلكومات لتحرير أنفسها
من التبعية للقوى االجنبية الكربى ،وليتفقوا مع شعوهبم فإهنم إذا فعلوا عانقوا النرص ال حمالة،
عليهم أيض ًا أن يدعوا الشعوب إىل الوحدة ونبذ العنرصية املخالفة لتعاليم اإلسالم ،ومد يد
اإلخوة إىل اخواهنم يف االيامن يف أي بلد كانوا ومن أي عرق فإن اإلسالم يعد اجلميع إخوة،
ولو أن هذه اإلخوة حتققت يوم ًا ما هبمة احلكومات والشعوب وبتأييد اّلِل العيل ،فسيظهر
للعيان كيف أن املسلمني يشكلون أكرب قوة يف العامل .عسى أن يم ّن اّلِل سبحانه وتعاىل علينا
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هبذه اإلخوة واملساواة يف يوم قريب)()1

وهو يذكر بأمل تلك احلرب املغرضة املوجهة ضد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية مع
سعيها يف خدمة مجيع املسلمني ،ودعوهتا إىل الوحدة بينهم ،يقول( :ملاذا يقوم البعض يف احلجاز
والكويت واألماكن األخرى بتأويل كالمنا وتوجيه التهم الباطلة إىل دولة إسالمية تسعى
إلجياد الوحدة بني املسلمني ،وتناضل من أجل طرد الغرب من أرض املسلمني .إن هؤالء
خيدمون الغرب من جهة ،ويفرقون املسلمني من جهة أخرى ..أال يعلمون أنه ال جتوز إثارة
التفرقة بني املسلمني وأن ذلك خمالف للنص القرآين؟ ..أال يعلمون ذلك حق ًا أم أهنم يعملون
عىل خدمة الغرب عن عمد وقصد ال سمح اّلِل؟)()2

ويذكر أن من أهداف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية السعي لتحقيق الوحدة اإلسالمية،
من غري أن يلغي حق أي حكومة يف استقالهلا ،عىل عكس ما يشيع املغرضون ،يقول( :إننا
نسعى للوصول إىل وحدة املسلمني مجيع ًا من خالل تضامن احلكومات مع شعوهبا واحتاد
الدول مع بعضها البعض ،ولقد شاهد اجلميع كيف متكن الشعب اإليراين من سحق قوة كبرية
نتيجة اإلحتاد ورص الصفوف ،هدفنا هو إحتاد مليار مسلم مع بعضهم البعض ،فباحتادهم هذا
لن نسمع بمشكلة فلسطني وأفغانستان ثانية .ولو يدعنا وعاظ السالطني بحالنا وال يعرقلوا
مسري وحدتنا فإننا سننترص ومجيع البلدان اإلسالمية ستنترص أيض ًا) ()3

ويف لقاء له مع بعض الوزراء والسفراء العرب ،قال( :آمل أن تكون عالقاتنا عالقات
أخوة مع اجلميع السيام شعوبنا اإلسالمية ،وأن تتمتع احلكومات اإلسالمية بعالقات طيبة مع
بعضها البعض .وعىل هذه احلكومات أن تعزز روابط اإلخوة فيام بينها حتى تقطع دابر

(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،21ص.381 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،13ص.80 :
(  )3املرجع السابق ،ج ،13ص.80 :
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ام ،وأن الحيدث نفاق فيام بيننا أبدا)()1
الطامعني األجانب ،وآمل أن نكون إخوة وأشقاء دائ ً

وهكذا نرى القائد احلايل للجمهورية اإلسالمية اإليرانية السيد عيل اخلامنئي ال يدع
مناسبة إال ويدعو فيها للوحدة اإلسالمية ،وخاصة يف املناسبة السنوية التي تستضيف فيها
إيران مؤمتر الوحدة اإلسالمية املرتبط بمناسبة والدة الرسول  والذي يدعى له النخبة املثقفة
من العامل اإلسالمي.
ومن خطاباته يف بعض تلك املؤمترات ،والتي يذكر فيها تصوره للوحدة اإلسالمية
قوله( :اليوم يعدّ ّ
االحتاد يف األ ّمة اإلسالمية أكثر رضورة من أي يشء آخر .فعلينا أن نصنع
ونوحد كلمتنا ونجعل قلوبنا واحدة ،فهذا تكليف ّ
كل من يمكن أن يكون له تأثري يف
الوحدة
ّ
هذه األ ّمة اإلسالمية الكربى ،سواء احلكومات أو امل ّثقفون أو العلامء أو الفاعلون عىل املرسح
ف
االجتامعي .وكل واحد من هؤالء ،يف أي دولة من الدول اإلسالمية ،مك ّل ٌ
السيايس أو
ّ
ّ
املرة التي أوجدها أعداء
باستنهاض األ ّمة اإلسالمية وبيان هذه احلقائق ،فليب ّينوا هذه األوضاع ّ
اإلسالم للناس ويدعوهم لتحمل مسؤول ّيتهم ،فهذه وظيفة اجلميع)()2

ّ

ثم بني أن ما حيصل من خالف بني املسلمني هو بسبب املؤامرة الكربى التي قام هبا
ٍ
األعداء ،وال يزالوان ،يقول( :اعلموا ّ
بشكل أساس
أن أعداء اإلسالم واملسلمني يعتمدون
ألهنم يعلمون ّ
أن
اليوم عىل إجياد اخلالفات والتفرقة .إهنم ال يريدون أن تتقارب القلوبّ ،
األيادي إذا متاسكت والقلوب إذا تقاربت ّ
فإن األ ّمة اإلسالمية ستبدأ بالتفكري يف معاجلة
مشاكلها الكربىّ .
وإن منشأ أكثر هذه املشاكل ـ التي تعدّ قض ّية فلسطني منها ،ومنها قض ّية هذه
الدولة الصهيونية املخت َلقة ـ هم هؤالء املقتدرون يف هذا العامل .فالعدو يعلم أنّنا سنتمركزّ ،
وأن
ّ
تتحرك عىل هذا الطريق حتى نواجه هذا االعتداء
كل األ ّمة اإلسالمية يف مجيع قواها سوف ّ
(  )1املرجع السابق ،ج ،9ص.160 :
(  )2خطابات اخلامنئي  ،2010ص.75
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السافر الذي جيري ،هلذا ال يسمحون بتقارب القلوب)()1

وهو يذكر ـ كمثال عىل الوسائل التي يستعملها األعداء لنرش الفرقة بني املسلمني ـ ما
استعملوه من [اخلالف السني الشيعي] والذي انطىل عىل الكثري من املسلمني ،يقول( :واليوم
نداء التفرقة يرتفع من قبل أعداء اإلسالم .وقض ّية الشيعة والسنّة يطرحها اليوم األمريكيون
عار .فاملح ّللون األمريكيون واإلنكليز والغرب ّيون ،من مجلة القضايا التي
واإلنكليز ،وهذا ٌ
يطرحوهنا ويتباحثون بشأهنا ويؤكّدون عليها هي قيامهم بالفصل بني اإلسالم السنّي واإلسالم
العدو وهذا ما كان يفعله دوم ًا .وقد سعى
لشيعي وإجياد النزاعات بينهم .إن هذا ما يريده
ا
ّ
ّ
أعداء عامل اإلسالم دوم ًا إىل أن يستغ ّلوا بأقىص ما يمكن هذه اخلالفات املذهبية والقومية
واجلغرافية واإلقليمية .وهم اليوم يستخدمون الوسائل احلديثة من أجل هذا العمل .وعلينا أن
نلتفت إىل هذا األمر ونكون يقظني .يريدوننا أن ننشغل ببعض لكي ننرصف عن تلك املسألة
نتوجه إليها .يريدون أن ينشغل املسلمون ،شعوب ًا ومذاهب شيعة وسنّة
األساس التي ينبغي أن ّ
تقربنا حادثة اغتصاب فلسطني
وغريمها ،ببعضهم بعض ًا حتّى ينسوا قض ّية إرسائيل .جيب أن ّ
إىل بعضنا بعضا .وها هم اليوم يستغ ّلون هذه القض ّية من أجل إبعادنا عن بعضنا بعض ًاّ .إهنم
اإلسالمي حول نفس هذه القض ّية الفلسطينية ،وجيعلون الدول يف
حيدثون االختالف يف العامل
ّ
مواجهة بعضها بعض ًاّ .
إن قض ّية فلسطني قض ّية واضحة وال يوجد عند أي مذهب من املذاهب
تعرضت أرايض اإلسالم واملسلمني يف أي وقت من األوقات
اإلسالمية أي شك بأنّه إذا ّ
فإن ّ
واجب عىل مجيع املسلمنيّ .
للهجوم واالعتداء ّ
كل املذاهب اإلسالمية جتمع
فإن الدفاع
ٌ
عىل هذا األمر .وهو ليس ّ
حمل اختالف .ومثل هذه القض ّية امل ّت َفق عليها جيعلوهنا مورد ٍّ
شك
ويفرقون املسلمني ويشتتوهنم ،ويزيدون من العصبيات املذهبية والطائفية يف القلوب
ّ

(  )1خطابات اخلامنئي  ،2010ص.75
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ويؤججون نرياهنا ،حتى يقوموا بام يريدون بسهولة)()1
ّ

ويذكر اهتامم اجلمهورية اإلسالمية منذ نشأهتا بالوحدة اإلسالمية ،ودعوهتا هلا بكل الوسائل،
يقول( :علينا أن نستيقظ ،وهذه هي كلمة اجلمهورية اإلسالمية .فاجلمهورية اإلسالمية منذ
بداية تأسيسها جعلت يف األسطر األوىل األساس من أهدافها ّاحتاد املسلمني وتقارب قلوهبم
ومنها قضية فلسطني ،ويف كلامت إمامنا الراحل قدس رسه تظهر هاتان القض ّيتان بوضوح تا ّم
وجالء :إحدامها قض ّية ّإحتاد املسلمني يف مجيع القضايا والتقليل من خالفاهتم والتخفيف من
جتر هاتني الفئتني إىل
اختالفاهتم ومنع اخلالفات الفكرية والفقهية والكالمية وأمثاهلا من أن ّ
العداوة والتناحر ،والقض ّية األخرى هي قضية فلسطني ،وقد التزمت اجلمهورية اإلسالمية
ٍ
هبذا الكالم .ونحن ندفع أثامنه باهظةّ .
كواجب ومسؤولية
إن شعبنا ينظر إىل هذه القض ّية
رشعية ويعلم أنّنا إذا استطعنا أن نخرج هذا الرسطان املهلك واخلطر من جسد املجتمع
فإن الكثري من مشاكل جمتمعاتنا اإلسالمية سوف حت ّل وسوف ّ
اإلسالمي ّ
حيل مكاهنا الكثري من
ّ
التعاون)()2

 2ـ الدعوة إلصالح الواقع اإلسالمي:
 2ـ الدعوة إلصالح الواقع اإلسالمي:
انطالقا من األخوة التي يستشعرها النظام اإليراين جتاه مجيع املسلمني؛ فإنه مل يكتف
فقط بالدعوة للوحدة بني احلكومات والشعوب اإلسالمية ،وإنام دعا كذلك إىل خروج
املسلمني من هيمنة الغرب ،والفكر الغريب عليهم ،وذلك بالعودة إىل اإلسالم يف مجيع جماالته،
واالستفادة من التجربة اإليرانية يف ذلك ،والتي استطاعت التخلص من اهليمنة األمريكية،
واالستقالل التام عن الرشق والغرب ،والتمسك باإلسالم وحده ،باعتبار النظام اإلهلي الذي
(  )1املرجع السابق ،ص.75
(  )2املرجع السابق ،ص.76
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يملك املنظومة اإلصالحية الشاملة املستغنية بذاهتا ،واملتوافقة مع الفطرة.
وهذا ما أطلق عليه مؤسس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وفيلسوفها اإلمام اخلميني
[تصدير الثورة] ،والذي أيسء فهمه كثريا ،ال من احلكام اخلائفني عىل عروشهم فقط ،بل من
رجال الدين أنفسهم الذين راحوا يؤولون هذا بكونه تصديرا للتشيع ،مع أن اخلميني مل يتذكر
التشيع أبدا ،بل حتدث عن قضايا مشرتكة ،يتفق عليها املسلمون مجيعا.
وقد فرس اخلميني مراده من تصدير الثورة ،ورد عىل الشبه التي يلفقها األعداء حوهلا يف
مناسبات كثرية ،ومن ذلك قوله( :إن اهلدف من تصدير الثورة إىل الدول اإلسالمية وكافة
الدول التي يناضل فيها املستضعفون ضد املستكربين هو الوصول إىل حالة معينة تكون فيها
احلكومة غري مستبدة وغري ظاملة ،وال يكون الشعب فيها عدو ًا للحكومة .فهدفنا األصيل هو
املصاحلة بني الشعوب واحلكومات؛ فلو قامت حكومات بلدان العامل بدراسة التجربة اإليرانية
واطلعت عىل حقيقة العالقة بني احلكومة والشعب لتأثرت أيام تأثر)()1

ويذكر بأسف ما تقوم به ما يسميها (األقالم املأجورة ووكاالت األنباء والقنوات
املغرضة التي تعادي إيران حكومة وشعب ًا) من تشويه (صورة الثورة يف اخلارج ،واجلميع هنا
يعرف اهلدف من ذلك .فحكومتنا وشعبنا ملتحمني متحدين ويقف فيها اجلامعيون مع رجال
الدين جنب ًا إىل جنب وكذلك بقية فئات الشعب كام ينصهر اجليش والعسكر مع عامة الشعب
يف بوتقة واحدة ،ومع وجود هذا التالحم ال يمكن للغرب أن يصل إىل أهدافه وال يمكن
حلكومة خائنة أن تصل للسلطة وتعمل عىل خدمة املصالح الغربية .فلو أدىل وزير أو رئيس
الوزراء بكلمة تصب يف مصالح الغرب لواجه معارضة شديدة من الشعب)()2

وهو يذكر بأسف الدور الذي قام به رجال الدين يف الدول اإلسالمية من تشويه إيران،
(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،13ص.79 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،13ص.79 :
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بدل أن يدعموها ،ويستفيدوا من جتربتها ،فيقول( :إننا ً
فضال عن املعاناة التي تسببها لنا أمريكا
واالحتاد السوفيتي فإننا يف مواجهة فتنة عظيمة تتمثل بأولئك الذين يدّ عون التدين ويتحدثون
باسم الدين ،والكثري من هؤالء يرتبع عىل رأس اهلرم الديني ومؤسسات اإلفتاء يف العامل
اإلسالمي ،حيث يفرس هؤالء كالمنا كام حيلو هلم ،ومن ثم يتهموننا بالكفر ويعتربونا من
اخلارجني عن الدين .فإن كان ذلك ناجت ًا عن سوء فهم فإين أنصح هؤالء بالدراسة املعمقة
واالطالع الدقيق عىل احلقائق ليدركوا فداحة اخلطأ الذي ارتكبوه وبطالن التهم التي اهنالوا
هبا علينا ،وأن الغرب هو الرابح الوحيد النعكاسات هذه الفتنة ،وإن كان يف ذلك تعمد ًا
مغرض ًا فليعلم هؤالء بأهنم يواجهون دولة إسالمية سعت ومازلت تسعى لرص الصفوف
واملصاحلة بني اإلخوة يف سبيل احتاد الدول اإلسالمية بعيد ًا عن أسلوب التكفري الذي يتبعه
اجلبناء ولكن البعض ممن يرتدي لباس اإلفتاء ويلقب باملفتي األعظم والشيخ األكرب راح ينرش
سمومه ويغرس خمالبه) )()1

ثم يتساءل متعجبا من املصادر التي يستقي منها هؤالء مواقفهم ،وعن عالقتها بالدين؛
فيقول( :ملاذا يقوم البعض يف احلجاز والكويت واألماكن األخرى بتأويل كالمنا وتوجيه التهم
الباطلة إىل دولة إسالمية تسعى إلجياد الوحدة بني املسلمني وتناضل من أجل طرد الغرب من
أرض املسلمني؟ أن هؤالء خيدمون الغرب من جهة ويفرقون املسلمني من جهة أخرى ..أال
يعلمون أنه ال جتوز إثارة التفرقة بني املسلمني وأن ذلك خمالف للنص القرآين؟ ..أال يعلمون
ذلك حق ًا أم أهنم يعملون عىل خدمة الغرب عن عمد وقصد ال سمح اّلِل؟ ..أال يعلم هؤالء
بأن أفعاهلم وترصفاهتم هذه خمالفة لإلسالم وتعاليمه وتصب يف مصلحة الغرب ليس إال؟..
أال يعلم هؤالء أهنم بأفعاهلم وأقواهلم هذه خيدمون الغرب عن قصد أو غري قصد؟)()2

(  )1املرجع السابق ،ج ،13ص.79 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،13ص.80 :
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وهو يذكر الشبه التي يوردها املغرضون من أجل تشويه الثورة اإلسالمية ،حتى ال
تستفيد منها سائر البالد اإلسالمية ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله( :عندما نتحدث نحن عن
اإلمام املهدي ،وهو القوة التنفيذية يف اإلسالم؛ فإننا نقصد أنه سيمأل األرض بالعدل ولدهيم
ً
وعدال بعد أن ملئت ظل ًام وجور ًا) ،ونحن نقول إن األنبياء
هم نفس املعنى (يمأل األرض قسط ًا
مل يوفقوا يف الوصول إىل أهدافهم بشكل كامل ،وسريسل اّلِل سبحانه وتعاىل يف آخر الزمان من
يتابع طريق األنبياء وحيقق أهدافهم املنشودة بشكل كامل ،لكن هؤالء الناس وال أدري أن
كانوا متعمدين أم غافلني راحوا يؤولون كالمنا ومعتقداتنا وقالوا بأن فالن يزعم بأن اإلمام
املهدي سيتمم الرشيعة ،إن هذا األمر يبعث عىل األسف الشديد وهو خمالف ملا نعتقده فنحن
نعترب اإلمام املهدي (عليه السالم) خادم ًا لإلسالم وتابع ًا لرسول اإلسالم وهو يف نفس الوقت
نور عني رسول اّلِل ،وسيجري كل ما أمر به الرسول األكرم )1()

وهو يبني املنهج الذي تصدر به الثورة؛ فيقول( :كونوا عىل ثقة بأنه لو حتقق اإلسالم
بكل معانيه يف ايران ،فإن الدول سوف تقتفي هذا النهج الواحدة تلو األخرى ،إن كل فئة تأِت
إىل هنا تقول بأن شعبها مهتم بإيران ويسعى لتحقيق هذا اهلدف هناك ،يف العراق والكويت
ومرص ويف كل مكان ،فلو أ ّدينا هذا الدور بشكل جيد وطبقنا اإلسالم كام هو يف ايران ،فإنه
باالضافة إىل انتصارنا حتى النهاية بإذن اّلِل ،سينتقل منا إىل الشعوب اإلسالمية .ونحن نطمح
أن تقام حكومة العدل اإلسالمي يف مجيع البالد اإلسالمية! لقد كان حب خمتلف الفئات من
أبناء الشعب هلذا النظام اإلسالمي حب ًا إهلي ًا ووجد بيد غيبية لدى كل الناس بحيث أن األطفال
الذين أخذوا ينطقون حديث ًا وحتى الشيوخ الذين هم عىل عتبة القرب ،كانوا صوت ًا واحد ًا
ويريدون اإلسالم!)()2

(  )1املرجع السابق ،ج ،13ص.79 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،10ص.132 :
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وهو يبني للعامل اإلسالمي السبب الذي جعل الثورة اإلسالمية يف إيران تنترص ،ليقوموا
بنفس العمل ،فيقول( :إن حب اإلسالم هو الذي نرصنا ،وعلينا اآلن أن نحفظ هذه الكرامة
وهذا احلب! فلنعلم أن كل يشء مرتبط باّلِل وكل يشء يتم بيده وأن إرادته هي التي أوصلتنا
إىل منت صف طريق النرص .وإذا ما حفظنا اجلهات التي ينبغي حفظها ،فإن هذه اإلرادة ستبقى
حمفوظة -إن شاء اّلِل -وستوصلنا إىل النرص النهائي! والنرص النهائي هو انتصار كل البلدان
واملستضعفني عىل مجيع املستكربين)()1

وهكذا نرى اخلميني يف لقاءاته مع املسؤولني ،وخصوصا ممن هلم عالقة باخلارج،
ينصحهم بأن يعطوا صورة حسنة عن اإلسالم ،حتى يتبعهم غريهم ،ويقتدوا هبم.
ومن أقواله يف هذا املجال ،وهو خياطب سفراء اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ومجع
من أعضاء االحتادات الطالبية اإلسالمية يف اخلارج( :إن التزام السادة املقيمني يف اخلارج
أصعب بكثري من التزامنا نحن املقيمني يف الداخل ،وذلك ألن شعبنا مطلع عىل املوازين
واملعايري اإلسالمية ،وعىل فرض قيام بعض الفئات واألشخاص بأفعال منافية لإلسالم فإن
الشعب سيدين ذلك ويستنكره ،وأ ّما من يف اخلارج فإهنم يقيمون يف بيئة غري إسالمية ويعيشون
وسط شعوب غري مسلمة ،وحتى إن كانوا مسلمني فإن اهتاممهم بمسائل اإلسالم ليس كام
جيب ،وهلذا فإن أي سلوك أو ترصف يصدر عنكم ويكون خمالف ًا لإلسالم ،سيعتربه هؤالء
ويكونون تصور ًا عن اإلسالم من خاللكم .فلو كانت
اجلاهلون باإلسالم ،من اإلسالم،
ّ
سفاراتنا يف اخلارج ال تزال تعيش األجواء الطاغوتية أو ما هو قريب منها ،فهذا يعني أن
اإلسالم مل يدخلها أبدا)()2

وينصحهم قائال( :من أهم األمور التي تقع يف دائرة مسؤوليتكم ومسؤوليتنا ،مسألة
(  )1املرجع السابق ،ج ،10ص.132 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،13ص.379 :
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جتسيد قيم اإلسالم والثورة من خالل سلوككم وطريقة تعاملكم مع العاملني يف السفارة
والناس الذين يراجعوهنا ،إلعطاء صورة مرشقة عن اإلسالم ،مما يسهم يف تصدير ثورتكم إىل
البلد الذي تقيمون فيه .فااللتزام بالقيم األخالقية ورعايتها ،يرسي تأثريه يف نفوس الناس،
وذلك ألن املسائل األخالقية ذات جذور فطرية ،ونفوس الناس جمبولة عىل تقبلها ،ففطرة
الناس سليمة ولكن طريقة الرتبية هي التي تفسدها ..وعليكم أن متارسوا دوركم الرتبوي
والتوعوي يف البلدان التي أنتم فيها ،كام لو أنكم يف بلدكم ،وأن تصدروا اإلسالم إليها وذلك
من خالل االلتزام العميل بتعاليم اإلسالم وآدابه وقيمه األخالقية ،وجتسيد ذلك يف سلوككم
وتعاملكم مع الناس من حولكم)()1

ويقول ( :عليكم أنتم السادة يف السفارات أن حتافظوا عىل البساطة فيها قدر اإلمكان
وأن تعاملوا من هم حتت أيديكم من املوظفني معاملة أخوية ،عىل رغم إطاعتهم لكم ،البد أن
تعاملوهم معاملة أخوية .كذلك ينبغي أن تكون معاملة ضيوفكم ،بحيث يشعر كل قادم
بتجسد اإلسالم عملي ًا يف سلوككم .فنحن مهام ادعينا بأننا مسلمون وأننا مجهورية إسالمية،
فلن يصدقنا أحد ما مل يطابق قولنا فعلنا وما مل نجسد اإلسالم يف سلوكنا وترصفاتنا وما مل تكن
سفاراتنا سفارات إسالمية .والبد من ذلك حتى تصدر الثورة إىل البلدان األخرى فإنه ال
يمكن تصديرها بالقوة واإلكراه ،وهذه مهمتكم التي يمكن إنجازها من خالل سلوككم
وكتاباتكم وإصداركم ملجالت فكرية إسالمية مصورة .واعلموا أنه لو سعيتم يف تبليغ الثورة
اإلسالمية من موقعكم وكذلك قام الطلبة اإليرانيون يف اخلارج بتبليغ الثورة من موقعهم
وقاموا بالرد عىل ما يكتب وينرش يف الصحف واملجالت هناك وأثبتوا كذب إدعاءاهتم املغرضة
ضد الثورة ،فإن عملهم هذا سيسهم كثري ًا يف تصدير الثورة وتبيني حقائقها)()2

(  )1املرجع السابق ،ج ،13ص.380 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،13ص.381 :
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ويف لقاء له مع بعض الوفود من اهلند والباكستان وضح هلم مقصوده من تصدير الثورة؛
فقال( :إن املسألة األخري هي تصدير الثورة ،وقد قلت مرار ًا :إننا النحارب أحد ًا لقد تم
تصدير ثورتنا اليوم .ففي كل مكان نجد أن اإلسالم يذكر ،وأن املستضعفني يتطلعون إىل
اإلسالم جيب تقديم اإلسالم إىل العامل كام هو من خالل الدعايات الصحيحة ،و عندما تعرف
الشعوب حقيقة اإلسالم فاهنا ستقبل عليه الحمالة ،ونحن النريد شيئ ًا إال تطبيق أحكام
اإلسالم يف العامل)()1

وهكذا نرى اخلميني يقوم بنفس الدور من دعوة الشعوب اإلسالمية كل حني إلصالح
حاهلا ،والعودة لإلسالم للتخلص من كل أشكال اهليمنة الغربية ،ومن خطاباته يف ذلك قوله
يف بعض مؤمترات الوحدة اإلسالمية( :األ ّمة اإلسالمية بلحاظ تعداد السكّان مت ّثل جمموعة
عظيمة ـ حوايل املليار ونصف املليار نسمة هم جمموع األ ّمة اإلسالمية ـ ّ
وإن مناطق وجود هذه
ّ
اجلغرايف واخلصائص الطبيعية والثروات احليوية هي من
املجموعة العظيمة من حيث الوضع
أهم مناطق العامل وأكثرها حساس ّية ،وبالرغم من أنّه ال ينقصها يشء عىل صعيد القابل ّيات
ّ
اإلنسانية واإلمكانات الطبيعية ّ
فإن هذه األ ّمة اليوم هي جمموعة حائرة .وعالمة حريهتا هو ما
ٍ
تشاهدونهّ .
بشكل أساس يف هذه الدول اإلسالمية .فالفقر
إن املصائب الكربى يف العامل حتدث
الثقايف
والتكنولوجي واالهنزام
العلمي
يف هذه األ ّمة والظلم والتمييز فيام بيننا والتخلف
ّ
ّ
ّ
حق هذه
الثقايف ك ّله يم ّثل حال األ ّمة اإلسالمية .واملقتدرون يف هذا العامل يض ّيعون ّ
والضعف
ّ
بكل بساطة ورصاحة ،وال تستطيع هذه األمة اإلسالمية أن تدافع عن ح ّقها)()2
األمة ّ

ّ

ّ

ويرضب هلم املثل عىل ذلك بام حيصل يف فلسطني ،فيقول( :انظروا اليوم إىل أوضاع
فلسطني ،فهي نموذج .وال ّ
خيتص بفلسطني .فانظروا إىل
شك بأهنا نموذج هام جد ًا ،لكنّه ال
ّ
(  )1املرجع السابق ،ج ،15ص.273 :
(  )2خطابات اخلامنئي  ،2010ص.73

286

فلسطني ،سرتون ّ
أن األ ّمة اإلسالمية تعاين من جرحٍ كبري يف جسدها ،وهو قض ّية شعب
فلسطني العظيم وأرض فلسطني التارخيية املقدّ سة .ماذا أنزلوا هبذه األرض؟ ،وعىل رأس هذا
الشعب؟ وماذا يفعلون هبؤالء الناس؟ وهل يمكن نسيان ما جرى عىل غزّ ة؟ وهل يمكن حموه
من ذاكرة األ ّمة اإلسالمية؟  ..لقد آلت أوضاع األ ّمة اإلسالمية مقابل هذه الظاهرة إىل حدّ
ّ
تتعرض
وكأن ما حيصل ال عالقة هلا به ،وكأن ما يغصب ليست ح ّقها وكأهنا ليس هي التي ّ
للظلم .فلامذا نحن هكذا؟ وملاذا ابتليت األ ّمة اإلسالمية هبذه احلالة؟ لقد أوجد أعداء اإلسالم
املسمى دولة إرسائيل الصهيونية املزعومة يف
واأل ّمة اإلسالمية ذلك الرسطان املهلك اخلطِر
ّ
هذه املنطقة .والداعمون هلذا الكيان رشكاء له يف الظلم واجلرائم الكبرية التي يرتكبها .وها هم
يدافعون عن إرسائيل وال يمكن لأل ّمة اإلسالمية أن تدافع عن نفسها ،فهذا ضعفنا .ملاذا؟ علينا
املكرم حمور ًا لكافة
أن نجرب هذا الضعف بالرجوع إىل اإلسالم وبجعل تعاليم الرسول
ّ
اهتامماتنا) ()1

هذه تصورات قادة الثورة اإلسالمية ملعنى تصدير الثورة الذي أيسء فهمه ،ال من
السياسيني فقط ،وإنام من املتدينني ،بل من رجال الدين أنفسهم ،الذين مل يقرؤوا ولو كلمة
واحدة مما قاله هؤالء القادة ،واكتفوا بام يمىل عليهم ،أو بام تذكره وسائل اإلعالم ،أو بام يذكره
سادهتم من السياسيني.
خامسا ـ والية الفقيه والتعامل مع العامل:

خامسا ـ والية الفقيه والتعامل مع العامل:
الرؤية املبدئية التي ينطلق منها النظام اإليراين يف تعامله مع العامل هي ما نص عليه اإلمام
عيل يف وصيته ملالك األشرت حني والّه مرص وقال له( :ال تكون ان عليهم سبع ًا ضاري ًا تغتنم

(  )1خطابات اخلامنئي  ،2010ص.73
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أخ لك يف الدين ،أو نظري لك يف اخللق)()1
أكلهم ،فإهنم صنفان؛ إما ّ

ّ

ٌ

أو ما نص عليه قبل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من األمر بلزوم رعاية العدل ،وعدم
التجاوز بالنسبة إىل أي إنسان ـ مسل ًام كان أو غري مسلم ـ كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ال َين َحهاكم اّلِلا ع ِ
َن
ِ
ِ
ِ ِ
ا ال ِذي َن َمل ي َقاتِلوك حم ِيف الدِّ ِ
ب
َربوه حم َوت حقسطوا إِ َل حي ِه حم إِ ان اّلِلاَ حي ه
ين َو َمل ح خي ِحرجوك حم م حن د َي ِارك حم َأ حن ت َ ه
ح
ا حمل حق ِسطِنيَ ﴾ [املمتحنة]8 :
وهلذا ،فإن قادة الثورة اإلسالمية مل ينظروا إىل العامل غري املسلم بكونه كافرا ،جيب
استئصاله كام تؤمن احلركات اإلسالمية املتطرفة ،وإنام ينظرون إليه باعتباره عاملا حمرتما حيتاج
منا أن نعرض له اإلسالم بصورة حسنة ،وأن نعايش قضاياه ومشاكله ،ونحاول عالجه من
منطلق األخوة اإلنسانية ،ال من منطلق اهليمنة واالستبداد.
وهلذا نالحظ اإلمام اخلميني يصحح للحركة اإلسالمية تعاملها مع العامل ،فهو يرى أن
الرصاع ليس رصاعا عقائديا بني الكفر واإليامن ،وإنام هو رصاع بني املستكربين واملستضعفني،
كام نص عىل ذلك القرآن الكريم يف آيات كثرية كقوله تعاىل حكاية عن قوم صالح عليه السالم:
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
است حض ِعفوا َملِ حن آ َم َن ِمنحه حم َأ َت حع َلم َ
احلا م حر َس ٌل
ون َأ ان َص ً
اس َتك َحربوا م حن َق حومه ل الذي َن ح
﴿ َق َال املحَ َأل ا الذي َن ح
ِ
اس َتك َحربوا إِناا بِا ال ِذي آ َمنحت حم بِ ِه كَافِر َ
ِم حن َر ِّب ِه َقالوا إِناا بِ َام أ حر ِس َل بِ ِه مؤح ِمن َ
ون
ون (َ )75ق َال ا الذي َن ح
([ ﴾ )76األعراف]77 - 75 :
وقد نص عىل املبادئ التي تقوم عليها العالقة بني إيران ودول العامل اإلمام اخلميني حني
سئل عن سياسة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية جتاه الدول األوروبية ،فأجاب بقوله :إننا نريد
أن تكون لنا عالق ات ودية حسنة مع مجيع شعوب العامل ودوله تقوم عىل أساس االحرتام
املتبادل ما عدا الدول التي تعاملنا معاملة عدائية ،وتريد أن تظلمنا ،وحتاول السيطرة علينا،
فإننا نرفض ذلك ،ولن نسمح ألحد أن يتدخل يف أمور بالدنا ،ويتحكم فيها ،كام كان يتحكم
(  )1هنج البالغة الكتاب (.)53
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فيها يف العهد البائد .فنحن ـ طبع ًا ـ ال نستطيع أن نقيم عالقات ودية مع هؤالء .أما الدول التي
هلا معنا عالقات حسنة ،فلنا معها عالقات حسنة أيض ًا .فإذا احتاجت هذه الدول إىل يشء
نمتلكه نحن ،واحتجنا نحن إىل يشء يمتلكونه هم ،فال مانع من التبادلً ،
فمثال :إذا كان هؤالء
حيتاجون إىل النفط ،ونحن نحتاج إىل أشياء حمدودة ،فهذا تبادل يمكن أن حيصل بشكل طبيعي
بني األفراد كام يمكن أن حيصل بني الدول .وأمر ذلك يعود طبع ًا إىل جملس الثورة ،ثم إىل
احلكومة)()1

وانطالقا من النصوص املقدسة الداعية إىل الرباءة من املستكربين ،وحتدهيم ،وعدم
الركون إليهم نرى اخلميني يوجه نداءاته املتتالية للمسلمني للوقوف يف وجه االستكبار العاملي،
وإظهار الرباءة منه ،وهو ما أثار عليه غضب كل أذناب االستكبار الذين يعتربون أنفسهم
حلفاء هلم ،مع أهنم ليسوا سوى عبيد بني يديه.
وقد رد اخلميني عىل هؤالء ،وخصوصا رجال الدين الذين وقفوا ضد دعوة اخلميني،
بل راحوا يصوروهنا بصورة التمدد الشيعي ،ال بصورة النهضة اإلسالمية ،يقول اخلميني( :من
املسلم به أن املستعمرين وأعداء الشعوب لن يقر هلم قرار بعد هذه املراسم ،وسوف يتوسلون
بكافة املكائد واحليل وحيوكون املؤامرات ويستنجدون بعلامء البالط وأجراء السالطني
والقوميني واملنافقني ،ويتجهون نحو الفلسفة والتفسري املغلوط واملنحرف ،ويقدمون عىل أي
عمل يضمن هلم نزع أسلحة املسلمني وتوجيه رضبة قاصمة ألهبة واقتدار أمة حممد  ،و ربام
يقول اجلهال املتنسكون أنه الجيب هتك حرمة بيت اّلِل وكعبة اآلمال بالشعارات واملظاهرات
واملسريات وإعالن الرباءة ،وأن احلج عبادة وذكر وليس ميدان استعراض وقتال ،و ربام يوحي
العلامء املتهتكون ّ
بأن القتال واحلرب والرباءة من عمل رجال الدنيا ،وولوج السياسة ويف أيام
احلج بالذات دون شأن علامء الدينّ ..
إن هذه اإلحياءات تعد من خفي سياسات املستعمرين
(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،11ص.135 :
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وحتريضاهتم ،لذا ينبغي عىل املسلمني أن هيبوا للدفاع عن القيم االهلية ومصالح املسلمني
ويواجهوا األعداء بكل االمكانيات والسبل املتاحة ،وأن يرصوا صفوفهم هلذا الدفاع املقدس،
وأال يفسحوا املجال هلؤالء اجلهلة واملستائني وأتباع الشيطان لالنقضاض عىل عقيدة وعزة
املسلمني)()1

ثم يبني املغزى من الدعوة إىل الرباءة من املستكربين والوقوف يف وجههم ،فيقولّ ( :
إن
رصختنا بالرباءة من املرشكني اليوم هي رصخة من جور الظاملني ،ورصخة شعب ضاق ذرع ًا
من تطاول الرشق والغرب عليه وعىل رأسهم أمريكا وأذناهبا ،وهنب بيته ووطنه وثروته) ()2

ثم يذكر نامذج عن املستضعفني ،وما قام به املستكربون جتاههم ،يقول( :متثل رصختنا
بالرباءة رصخة الشعب األفغاين املظلوم ،وأنا متأسف من عدم إصغاء االحتاد السوفيتي
لتحذيري بشأن افغانستان ،فقام بمهامجة هذه الدولة اإلسالمية؛ قلت مرار ًا وأنا اآلن أقول:
دعوا الشعب األفغاين وشأنه ،دعوه حيدد مصريه بنفسه ويتكفل باستقالل بلده؛ أنه ليس
بحاجة لوالية من الكرملني أو وصاية من أمريكا ،ومن املسلم أنه لن يستسلم لسلطة أخرى
بعد خروج اجلنود األجانب من وطنه ،وسوف يقصمون ظهر أمريكا فيام لو نوت التدخل يف
شؤون بلدهم ..و متثل رصختنا كذلك رصخة الشعب اإلفريقي املسلم ،رصخة إخواننا
وأخواتنا يف الدين الذين يتحملون سياط ظلم األشقياء العنرصيني ال لشء إال السوداد
برشهتمّ ..
إن هتافنا بالرباءة هو هتاف الشعب اللبناين والفلسطيني وكافة الشعوب األخرى
التي هنبت القوى العظمى نظري أمريكا وارسائيل ثرواهتا وترنو إليها بطمع ،فنصبت عمالئها
ومأجورهي ا عىل تلك الشعوب ،وأمسكت بمقاليد األمور يف بلداهنم وهي تبعد آالف الكيلو
مرتات ،وأحكمت قبضتها عىل حدودها الربية والبحرية ..إن رصختنا بالرباءة هي رصخة
(  )1املرجع السابق ،ج ،20ص.260 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،20ص.260 :
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الرباءة من مجيع الشعوب التي ضاقت ذرع ًا بتفرعن أمريكا وغطرستها ،والتي الترغب بكظم
غيظها يف حناجرها إىل األبد ،وأزمعت أن تعيش حرة ومتوت حرة) ()1

وهو يرى أن هذه الرباءة ليست خاصة باملستضعفني من بالد العامل اإلسالمي ،بل هي
تشمل املستضعفني يف مجيع العامل ،يقول( :متثل رصختنا بالرباءة رصخة الدفاع عن املذهب
والرشف والعرض ،ورصخة الذود عن األموال والثروات،و الرصخة املؤملة للشعوب التي
مزقت حربة الكفر والنفاق قلوهبم الطاهرةّ ..
إن رصختنا بالرباءة هي رصخة الفقر والفاقة
للجائعني واملحرومني ملا ابتز املموهون واللصوص املحرتفون حاصل عرق جبينهم وأتعاهبم،
وأقدموا عىل سلب ممتلكات الشعوب الفقرية والفالحني والعامل والكادحني باسم الراأساملية
واالشرتاكية والشيوعية ،فربطوا رشيان االقتصاد العاملي بأنفسهم ،وحرموا الناس من بلوغ
أقل احلقوق) ()2

وانطالقا من هذه املعاين محلت الثورة اإلسالمية شعار [ال رشقية وال غربية] لتبني عدم
انحيازها ألي جهة أو دولة أو نظام ،ولتعطي النموذج للمستضعفني حتى يتحرروا من التبيعة
للرشق والغرب ،يقول اخلميني( :كان شعار [الرشقية وال غربية] الشعار املبدئي للثورة
اإلسالمية يف عامل اجلياع واملستضعفني ،وراسم معامل السياسة الواقعية لعدم االنحياز يف الدول
اإلسالمية ،تلك الدول التي ستجعل اإلسالم يف القريب العاجل املدرسة الوحيدة إلنقاذ عامل
البرشية ،ولن تعدل عن هذه االسياسة قيد أنملة ،فال جيب أن تعلق الدول اإلسالمية
والشعوب املسلمة يف العامل آماهلا عىل الغرب وأوربا وأمريكا أو الرشق وروسيا) ) ()3

وهو يذكر أن من مقتضيات هذه الشعارات اخلروج من أي تبعية وألي جهة ،يقول:

(  )1املرجع السابق ،ج ،20ص.261 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،20ص.261 :
(  )3املرجع السابق ،ج ،20ص.262 :
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(ال يتصور متصور أن هذا الشعار مقطعي ،بل هذه سياسة أبدية لنا ولشعبنا وللجمهورية
اإلسالمية ولكافة املسلمني يف العامل؛ ّ
ألن رشط دخول رصاط النعمة حق الرباءة واالبتعاد عن
رصاط الضالني ،وجيب أن يطبق ذلك يف كل املجتمعات اإلسالمية وعىل كافة األصعدة ..جيب
عىل املسلمني أن يفكروا يف طرد االستعامر من بلداهنم اإلسالمية ويوظفوا كل طاقاهتم لذلك،
وأال جيعلوا املستعمرين يستثمرون إمكانياهتم لصاحلهم ولرضب الدول اإلسالمية ،فمن
اخلزي والعار عىل البلدان اإلسالمية ورؤسائها أن يتوغل األجانب إىل املراكز الرسية
والعسكرية للمسلمني ،و عىل املسلمني أن ال خيشوا الضجيج والصخب والدعايات املغرضة،
ّ
فإن رصوح االستكبار العاملي وقدراته العسكرية والسياسية أوهن من بيت العنكبوت وتؤول
إىل االهنيار ..جيب عىل املسلمني يف العامل أن يعملوا عىل إصالح القادة العمالء لبعض الدول،
وأن يوقظوهم من هذا النوم العميق الذي جيعل مصاحلهم ومصالح االشعوب اإلسالمية يف
مهب الريح عن طريق النصيحة أو التهديد؛ وعليهم أن اليغفلوا عن خطر املنافقني ووسطاء
االستكبار العاملي ،وأن اليقفوا مكتويف األيدي ويتفرجوا عىل مشهد اندحار اإلسالم وهنب
ثرواته وانتهاك أعراض املسلمني) ()1

وهو يتحد ث يف كل مناسبة عن رضورة وقوف األمة مجيعا مع فلسطني ،ومواجهة
العدو الصهيوين ،وعدم اجللوس معه يف أي مفاوضات ،يقول( :جيب أن تفكر الشعوب
اإلسالمية عىل إنقاذ فلسطني ،وأن تعرب عن استنكارها الشديد من مساومة بعض القادة
العمالء الذين أضاعوا أهداف مسلمي هذه املنطقة ،وأال تسمح بجلوس هؤالء اخلونة عىل
طاولة املفاوضات ليصبح ذلك وصمة عار يف جبني الشعب الفلسطيني الباسل ..عجب ًا هلؤالء
البرش ،فكل يوم يميض عىل الكارثة املروعة الغتصاب فلسطني يزداد صمت ومساومة قادة
الدول اإلسالمية وجماراة إرسائيل الغاصبة ،حتى وصل األمر إىل أن شعار حترير بيت املقدس
(  )1املرجع السابق ،ج ،20ص.262 :
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ال يتناهى إىل األسامع؛ ولئن قامت دولة كإيران التي متر بحالة من احلرب واحلصار بمساندة
الشعب الفلسطيني الستنكروا وشجبوا ذلك ،حتى ّأهنم يفزعون من تسمية أحد األيام بيوم
القدس ..أخشى أن يتصور أولئك أن مرور الزمن سيلمع صورة ارسائيل والصهيونية ،أو أن
الذئاب الصهيونية الضارية قد ختلت عن فكرة تكوين بلد يمتد من النيل إىل الفرات) ()1

وهو يبني أن سياسة إيران نحو فلسطني مثل سياستها نحو مجيع املستضعفني سياسة
ثابتة ومستمرة حتى لو خالفها يف ذلك مجيع املسلمني ،يقول( :لن يقلع املسؤولون االيرانيون
املحرت مون وشعبنا األيب والشعوب اإلسالمية عن قتال هذه الشجرة اخلبيثة حتى استئصاهلا،
فتجب االستفادة من عزم أنصار اإلسالم والقدرة املعنوية ألمة حممد  وإمكانيات الدول
اإلسالمية ،وجعل إرسائيل نادمة عام ارتكبته من جرائم ،وحترير األرايض املغتصبة عرب تشكيل
خاليا للمقاومة يف مجيع أنحاء العامل ..إنني أحذر جمدد ًا من خطر استرشاء الغدة الرسطانية
للصهانية يف جسد الدول اإلسالمية ،وأعلن مساندة ايران شعب ًا وحكومة لنضال مجيع
الشعوب اإلسالمية ال سيام الفتية الغيارى يف طريق حترير القدس ،وأعرب عن جزيل شكري
لشباب لبنان األعزاء الذين رفعوا هامة األمة اإلسالمية عالي ًا بإذالهلم املستعمرين ،وأدعو
لنرصة كافة األحبة يف داخل األرايض املحتلة وخارجها الذين يوجهون رضبة قاسية إلرسائيل
ومصاحلها مستندين إىل سالح االيامن واجلهاد) ()2

وعىل هذا النهج استمر القائد احلايل للثورة اإلسالمية السيد عيل اخلامنئي الذي ال يكاد
ختلو خطاباته من الدعوة ملواجهة املستكربين ونرصة املستضعفني ،وبكل الوسائل ،ومن ذلك
قوله يف بعض خطبه( :إننّا نقول الشء الذي يف قلوبنا ،ونعلم أنّه حديث قلوب الشعوب
وقلوب الكثري من احلكومات .إنّنا نعارض االستكبار ونعارض نظام اهليمنة ونعارض بشدّ ة
(  )1املرجع السابق ،ج ،20ص.260 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،20ص.263 :
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تس ّلط بضعة بلدان عىل مصري العامل ونكافح هذا التس ّلط وال نسمح هلم بالتالعب بمصري
العامل)()1

وهو ـ مثلام ذكر اخلميني ـ يذكر أن هذا اخلطاب لن يعجب قوى االستكبار العاملي ،هلذا
تلفق التهم كل حني ،والتي ال تنطيل إال عىل املغفلني ،يقول( :ومن الواضح أن تعارضنا تلك
ّ
والكل يف
النووي وما يتّصل بحقوق اإلنسان والديمقراطية.
امللف
ّ
احلكومات فتتذرع بذرائع
ّ
العامل يعلم ّأهنم يكذبون ويامرسون الرياء والنفاق .وقد بعثوا مأمورهم ثانية إىل هنا جيول يف
ويكرر نفس تلك األكاذيب واهلذيان ضدّ اجلمهورية اإلسالمية :إيران
أطراف اخلليج
الفاريس ّ
ّ
تروم احلصول عىل قنبلة نووية! من الذي يصدّ ق كالمكم؟ من يصدّ ق أنّكم تفكّرون بمصالح
شعوب هذه املنطقة؟ أنتم الذين سحقتم شعوب هذه املنطقة ،ما استطعتم وبمقدار ما سمح
لكم ،حتت أقدام مصاحلكم غري املرشوعة ..أنتم مثريو احلروب ،أنتم هامجتم العراق وهامجتم
أي مكان آخر استطعتم ،ثم تأتون
أفغانستان وهتامجون باكستان وتعيدون جرائمكم هذه يف ّ
لترصحوا ضد اجلمهورية اإلسالمية؟ مجيع شعوب املنطقة تعلم والكثري من حكومات املنطقة
ّ
تعلم ّ
أن اجلمهورية اإلسالمية تنارص السالم وتنارص األخوة وتنارص عزّ ة بلدان هذه املنطقة
وعزّ ة البلدان اإلسالمية)()2

هذه نامذج بسيطة عن موقف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية من دول العامل وشعوهبا،
فهي تقسمها بحسب التقسيم القرآن إىل املستضعفني واملستكربين ،وتدعو إىل مواجهة
املستكربين مهام كان دينهم ،حتى لو ادعوا اإلسالم ،وتدعو إىل منارصة املستضعفني ،حتى لو
كانوا من غري املسلمني.
وذلك كله ليس سوى تطبيق ملا ورد يف القرآن الكريم من الدعوة الحرتام الشعوب
(  )1خطابات اخلامنئي  ،2010ص.49
(  )2املرجع السابق ، ،ص.49
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بعضها لبعض ،وحوار بعضها مع بعضها ،وتعاوهنا مجيعا عىل نرصة املستضعفني ،ومواجهة
ون ِيف َسبِ ِ
املستكربين ،كام قال تعاىل ، :وهو ما نص عليه قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َلك حم َال ت َقاتِل َ
يل اّلِلاِ
ِ
اء وا حل ِو حلدَ ِ
َواملحست حَض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ان ا ال ِذي َن َيقول َ
ون َر ابنَا َأ حخ ِر حجنَا ِم حن َه ِذ ِه ا حل َق حر َي ِة ال اظ ِاملِ
ال َوالن َِّس َ
ِّ
ح
ِ
ِ
ون ِيف َس ِب ِ
اج َع حل َلنَا ِم حن َلدن َحك ن َِص ًريا ( )75ا ال ِذي َن آ َمنوا ي َقاتِل َ
يل
اج َع حل َلنَا م حن َلدن َحك َول ًّيا َو ح
َأ حهل َها َو ح

الشي َط ِ
ِ
يل ال اطاغ ِ
ون ِيف َسبِ ِ
ان ك َ
اّلِلاِ َوا ال ِذي َن َك َفروا ي َقاتِل َ
وت َف َقاتِلوا َأ حولِ َيا َء ا
َان
الش حي َطان إِ ان َك حيدَ ا ح
َض ِعي ًفا﴾ [النساء]76 ،75 :
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الفصل اخلامس
والية الفقيه ..واملساواة العادلة
تعترب [املساواة] ـ بحسب مفهومها اإلسالمي األصيل ـ من القيم الكربى التي قامت
عليها اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،كام نص عىل ذلك قادهتا ودستورها ،ودل عليه واقعها،
وهي قيمة تشمل مجيع املواطنني بغض النظر عن أعراقهم وأجناسهم وأدياهنم ومذاهبهم.
ومن النصوص الدستورية الدالة عىل ذلك ما ورد يف املادة التاسعة عرشة من الدستور
اإليراين ،والتي تنص عىل ما ييل( :يتمتع أفراد الشعب اإليراين ـ من أية قومية أو قبيلة كانوا ـ
باملساواة يف احلقوق وال يعترب اللون أو العنرص أو اللغة أو ما شابه ذلك سبب ًا للتفاضل)
وتنص املادة العرشون عىل أن (محاية القانون تشمل مجيع أفراد الشعب ـ نساء ورجاالً ـ
بصورة متساوية ،وهم يتمتعون بجميع احلقوق اإلنسانية والسياس ّية واالقتصاد ّية واالجتامع ّية
والثقافية ضمن املوازين اإلسالمية)
وقد نص كافة قادة اجلمهورية اإلسالمية ومفكروها وفقهاؤها عىل هذا ،واعتربوه من
أساسيات الرشيعة ،بل كان من األهداف الكربى للثورة اإلسالمية يف إيران مواجهة احلكم
األرستقراطي والطبقية التي كان يفرضها الشاه ،ولذلك كان يرمي اإلسالميني وقادة الثورة
اإلسالميني بكوهنم يساريني وشيوعيني ،ألهنم يطالبون باملساواة ،وحقوق العامل وحقوق
املستضعفني.
واالهتامم هبذه القيمة هو الذي أكسب الثورة اإلسالمية مجهورا عريضا ،ومن مجيع
أطياف الناس ،ذلك أن قادة تلك الثورة مل يعتربوا الرصاع رصاعا دينيا ،وإنام اعتربوه رصاعا
بني املستكربين واملستضعفني ،ولذلك وقف بجنبهم مجيع املستضعفني.
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وعند مطالعة اخلطابات والبيانات والنداءات التي كان يلقيها اخلميني يف ذلك احلني
نكتشف نمطا عجيبا من الدعاة الذين استطاعوا بحنكتهم أن يكسبوا ود كل الشعب ،ألنه مثل
قضاياهم وحاجاهتم ،وبني يف نفس الوقت أن الرشيعة اإلسالمية هي وحدها من يمكنها أن
تراعي تلك احلاجات ،وأن تكفل حتققها يف الواقع.
وقد استطاع اخلميني بذلك السلوك أن يقيض عىل تلك املقولة التي يطلقها الشيوعيون
[الدين أفيون الشعوب] ،حتى أن الكثري من اليساريني ختلوا عن تلك املقولة بعد أن رأوا الدور
العظيم الذي قام به اخلميني ،بل فيهم من صار ملتزما ،بل فيهم من أعلن إسالمه.
وقد أشار إىل هذا بعض املواقع املغرضة احلاقدة عند ذكرها إلسالم روجيه جارودي،
ففي مقال بعنوان [حقيقة روجيه جارودي] ،ورد هذا النص( :جارودي والرافضة :الباطنية
مجيع ًا أمة واحدة وإن تعددت وجوهها ،أو اختلفت يف بعض املواقف والتفاصيل ،وهكذا
نجدها مجيع ًا يف صف الثورة الرافضية التي فجرها كاهن النجف :اخلميني ،وجارودي منهم،
ولذلك نجده يقول( :مع هالة الظفر اهلائل للطف والقوة الروحية يف مواجهة قوة األسلحة
املادية ،صار اإلمام اخلميني القائد الباهر للبالد باسم األخالقية اإلهلية املقاومة لقمع الشيطان
األمريكي وربيبه؛ الشاه السابق)(. )1
بل إن جارودي مل يكف عن ذكر ذلك ،بعد أن هبره االنتصار التارخيي الذي حققته
الثورة اإلسالمية بقيادة اخلميني ويف أقل مدة ،وبأقل التضحيات ،ويف أصعب الظروف ،فقد
قال يصفها يف أحد مقاالته( :إن الثورة اإلسالمية التي تزعمها اإلمام اخلميني ال تشبه حقا أي ًا
من الثورات السابقة التي قامت لتغيري النظم السياسية ،وكذلك الثورات اإلجتامعية التي
شهدها العامل تعبري ًا عن نقمة الفقراء وسخطهم عىل األغنياء وأفرغت جام غضبها عىل رؤوس
املستعمرين والغاصبني .لكن الثورة اإلسالمية اإليرانية هي االخرى كانت حتظى بكل هذه
(  )1حقيقة روجيه جارودي ،الشيخ عبد احلق الرتكامين ،موقع الراصد 20 ،يونيو .2012
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الدوافع واملسببات ،كان هلذه الثورة إىل جانب ما تقدم معان جديدة .فاهنا مل تطح بحكومة
سياسية وإجتامعية وإستعامرية فحسب وانام اطاحت كذلك بحضارة ورؤية عاملية مميزة كانت
قد حتدّ ت الدين)()1

بل إن جاروي ـ نتيجة انبهاره الشديد بالثورة اإلسالمية اإليرانية ـ وكيف استطاعت أن
تنترص عىل الطاغوت الذي يمثله الشاه ،ومن يقف خلفه من قوى االستكبار العاملي ،راح
يؤلف كتابه الذي عنونه [ثورة اإلمام اخلميني] ،وقد ورد يف التعريف به ما ييل( :يبدو أن
مفاجأة جارودي بحدث اختصار الثورة اإلسالمية بإيران كان وراء اعتناقه اإلسالم ،وإعالن
ذلك أواخر عام  . 1981ويف هذه الفرتة بالذات نرش عدة كتب عن اإلسالم منها :وعود
اإلسالم  ،1981اإلسالم والغرب 1987م .ومل يربح هذا املفكر الكبري عىل طول األعوام
العرشين املاضية عن مواصلة نشاطه العلمي سوا ًء أكان عن طريق الكتابة والتأليف أم املسامهة
بإلقاء تصوراته وإيصاهلا إىل الناس عن طريق املؤمترات يف كل مكان يقصده ،وبعد مرور
عرشين عام ًا عىل انتصار الثورة اإلسالمية بإيران ،وبمناسبة الذكرى السنوية العارشة لرحيل
اإلمام اخلميني بالذات استضاف املركز اإلسالمي بلندن مؤمترا حتت عنوان [نظريات اإلمام
اخلميني حول املشاكل املعارصة] وكانت هذه املقالة هي إحدى الدراسات التي قدمت هلذا
املؤمتر .وقد ألقاها الفيلسوف روجيه غارودي ،وفيها حاول الرتكز عىل دور اإلمام اخلميني
كقائد روحي ينفرد بمزايا اخلاصة ،وعىل الثورة العرصية التي هنض هبا كأطروحة بديلة لنظام
جديد جيمع بني املكونات التي تقوم عليها الفلسفة التكاملية)()2

وعند مطالعة ما يسمى [صحيفة اإلمام] تلك الصحيفة التي مجعت خطب وبيانات
ونداءات ولقاءات اخلميني ،ويف أجزائها التي تتجاوز العرشين جزءا نجد الشعور باملساواة
(  )1نقال عن مقال بعنوان :الثورة اإلسالمية يف ايران وقيمها الثقافية ،حممد ساالر ،موقع إذاعة طهران العربية.
(  )2ثورة اإلمام اخلميني ،روجيه غارودي ،ص..3
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مع مجيع املواطنني تتجىل بأنصع صورها ،بل إن اخلميني يتجاوز فيها املساواة والندية مع شعبه
املحب له إىل أن يعترب نفسه جمرد خادم متواضع له.
وال بأس أن نذكر هنا حادثة ترتبط بمدى تواضع اخلميني ،وهي من احلوادث الكثرية
التي جعلت شعبه يثق فيه ،باعتباره يمثل كل ما يقوله خري متثيل ،ويروهيا أحد موظفي مكتبه
اخلاص أيام حياته ،واسمه [الشيخ هاتفي] ،والتي قدم هلا بقوله( :كانت تأِت إىل بيت اإلمام
أصناف خمتلفة من الزوار ،منهم املسيحي ومنهم اليهودي ومنهم الشيوعي ومنهم الليربايل ،إىل
جانب أحبائه وأنصاره طبع ًا ،ولكن الكثري منهم كان بمجرد أن يطلع عىل زوايا البيت الصغري
الذي كان يعيش فيه اإلمام يبدأ بالبكاء ،ألهنم مل يكونوا يصدقوا أن يكون بإمكان رجل يعيش
كل هذه البساطة والزهد ان يتحدى جبابرة عرصه أو أن يكون بإمكان هذا الرجل الزاهد
تأسيس دولة عرصية؛ وكام اعتقد فان مثل هذه املشاعر طبيعية جد ًا ألي إنسان يمتلك فطرة
سليمة) ()1

ثم ذكر احلادثة ،وهي من عرشات احلوادث املروية عنه كام ذكرنا؛ يقول( :يف أحد األيام
أصاب احلنفية التي كان يتوضأ منها اإلمام عطل بسيط ،فأمر اإلمام بإصالح العطل ،لكنا
فضلنا إبدال احلنفية بأكملها بأخرى جديدة ،وعندما علم اإلمام بام قمنا به أخذ يوبخنا ملا اعتربه
إرسافا يف رصف املال ،بل إنه قال لنا بأنه سوف لن يتوضأ من هذه احلنفية اجلديدة حتى يتم
إبداهلا بتلك احلنفية القديمة التي اضطررنا إىل إصالحها فيام بعد ،ويف حادثة مشاهبة كنا قد
قررنا إعادة طالء اجلدار الداخيل للحسينية التي كان يقابل فيها اإلمام زواره ومجاهريه ،وذلك
بعد أن الحظنا أن جانب ًا من اجلدار بدأ يستهلك ،لكن اإلمام وعندما سمع أصوات العامل وهم
هيمون بالعمل خرج إىل رشفة املسجد ليطلب منا إيقاف العمل فور ًا ،مشري ًا إىل أن هذا املسجد
سيبقى كام هو دون أي جتميل أو إعادة بناء ما دام هو حي ًا ،قائالً( :عندما أموت افعلوا ما
حري األعداء.
(  )1انظر مقاال بعنوان :تواضع اإلمام اخلميني ًّ
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تشاءون)
واإلمام اخلميني يذكر لزواره الذين يتأثرون بزهده وتواضعه ما كان عليه رسول اّلِل
 ،وما كان عليه أهل بيته ،حتى يرصفهم عن النظر إليه إىل النظر القدوة األكمل الذي أمرت
األمة مجيعا بالتأيس به.
اإلهلي ،وكانت
النبي الكريم  ا ّلذي كان علمه من الوحي
ّ
ومن أقواله يف ذلكّ ( :
روحه من العظمة بحيث ّإهنا بمفردها غلبت نفس ّيات ّ
كل البرشّ ،
النبي قد وضع مجيع
إن هذا ّ
النبوة
العادات اجلاهل ّية واألديان الباطلة حتت قدميه ،ونسخ مجيع الكتب ،واختتم حلقة ّ
واملترصف يف مجيع العوامل بإذن اّلِل ،ومع
بشخصه الكريم ،وكان هو سلطان الدنيا واآلخرة
ّ
أي شخص آخر .كان يكره أن يقوم له أصحابه احرتام ًا،
ذلك كان تواضعه مع عباد اّلِل أكثر من ّ
وإذا دخل جملس ًا مل يتصدّ ره ،ويتناول الطعام جالس ًا عىل األرض ،قائالً :إنّني عبدٌ  ،آكل مثل
العبيد وأجلس جملس العبيد ..كان ذلك اإلنسان العظيم يركب احلامر مع غالمه أو غريه،
وجيلس عىل األرض مع العبيد ،ويف سريته أنّه كان يشرتك يف أعامل املنزل ،وحيتلب األغنام
وير ّقع ثيابه وخيصف نعله بيده ،ويطحن مع خادمه ويعجن ،وحيمل متاعه بنفسه ،وجيالس
الفقراء واملساكني ويأكل معهم ..هذه وأمثاهلا ،نامذج من سرية ذلك اإلنسان العظيم وتواضعه،
املعنوي كان يف أكمل حاالت الرئاسة الظاهر ّية)()1
مع أنّه فض ً
ال عن مقامه
ّ

وبناء عىل هذا؛ فإن الدعوة التي كان يدعو من خالهلا للمساواة بني مجيع أفراد املجتمع،
ومواجهة الطبقية والظلم الذي كان يامرسه النظام االرستقراطي الذي تبناه الشاه ،مل تكن دعوة
باللسان ،وإنام كانت واقعا عمليا يعيشه؛ فهو كسائر أبناء املجتمع يعيش مثلام يعيشون ،ويتأمل
لكل ما يتأملون.
وهلذا نجد يف كلامته حرارة نفتقدها يف الكثري من الدعاة الذين نجد عندهم الكثري من
اخلميني قدس رسه ،ص  95ـ ..96
(  )1األربعون حديث ًا ،اإلمام
ّ
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الكالم ،وال نجد عندهم ذرة من األفعال املثبتة ملا يقولون.
ومن األمثلة عىل ذلك أنه قبل الدورة األوىل النتخابات رئاسة اجلمهورية ،تعرض
لوعكة صحية ،وذهب إىل مستشفى القلب يف طهران ،ورأى بعض مظاهر الرعاية الصحية
التي قوبل هبا ،قال ـ وهو خياطب شعبه وكأنه يعتذر له عن تلك العناية اخلاصة التي عومل هبا
ـ( :أريد أن أ قول كلمتني :األوىل عن حالتي التي هي واحلمد ّلِل ليست بسيئة ،وربام و ّفر يل
السادة األطباء والسيد وزير الصحة الكثري من اخلدمات التي مل نتعود نحن طلبة العلوم الدينية
عليها ،وسأكون مرسور ًا حني أعلم أن هؤالء السادة هيتمون ويو ّفرون الرعاية حالي ًا لسكّان
األكواخ واخليام يف املدن الذين مل يكونوا حيظون بأي عناية يف زمن الطاغوت ،إن اخلدمات
الصحية تعترب من احلاجات األولية للناس ،وجيب أن تتوفر للجميع؛ فال تكون لشخص رعاية
خاصة ولشخص آخر ال يشء ،وأنا أرجو أن هيتم األطباء أينام كانوا ،واحلكومة ووزير الصحة
والشعب بالوضع الصحي لسكان األكواخ ،هؤالء الفقراء وهم عيال اّلِل)()1

وهلذا؛ فإنه يف كل خطاباته قبل الثورة وبعدها يوجه األنظار إىل العامة واملستضعفني،
ويطلب أن تتحقق املساواة والعدالة بني كل أفراد املجتمع ،ومن ذلك قوله أثناء تواجده يف
باريس قبيل انتصار الثورة اإلسالمية خماطبا مجعا من الطلبة واإليرانيني املقيمني يف اخلارج رد
فيه عىل بعض ما نرشته الصحف الشيوعية حول برجوازية اإلسالم ،وكونه أفيونا للشعوب،
ومما جاء فيه قوله( :ينبغي أن نالحظ هل أن القرآن ،وهو مصدر اإلسالم األول ،واإلسالم
وبنصوصه األصلية التي مل متسها أيدي التحريف؛ هل كان يدعو الناس إىل اخلضوع لألغنياء
والسكوت عىل ما يرتكبه أصحاب النفوذ واألقوياء من رسقات وجتاوز عىل ثرواهتم ،وهل
كان يمنيهم باجلنة ثمن ًا هلذا السكوت ،أم أن القرآن فتح احلجاز وهزم الطواغيت هبؤالء
املعدمني والفقراء الذين مل يكن لكثري منهم مأوى؛ فيضطرون للمبيت يف صفة املسجد متقاربني
(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،4ص.218 :
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فيام بينهم ومل يكن لدهيم ما يقتاتون عليه إال القليل الذي يعطونه من هنا وهناك أو حيصلون
عليه ،بل كانوا يتقاسمون التمرة الواحدة فيام بينهم .فهل من يفعل هذا خمدر ،أم أنك أنت
الذي تريد ختدير اآلخرين بمثل هذه االدعاءات؟!  ..إن الذين يصفون اإلسالم باألفيون
يريدون إغراق املسلمني يف نوم الغفلة وإبعادهم عن دينهم ليتمكنوا من هنب ثرواهتم ،إذن
األفيون هو ذات االدعاء بأن اإلسالم أفيون الشعوب وليس اإلسالم إذ أن إطالق مثل هذه
االدعاءات هيدف إىل استغفال الناس وختديرهم؛ وهذا هو األفيون احلقيقي وليس الدين الذي
جاء به النبي األكرم وفتح يف عهده احلجاز بمجموعة قليلة من الفقراء فنرش القسط والعدل يف
ربوعها)()1

ويذكر كيف واجه أولئك الضعفاء كبار االمرباطوريات العاملية كفارس والروم ،وكيف
استطاعوا أن هيزموهم؛ فقال( :ويف وقت كان الفرس يزينون خيوهلم بالذهب وأمثاله ،جاء
هؤالء احلفاة احلارسي الرؤوس ،تتناوب كل جمموعة منهم عىل مجل أو حصان واحد ،ألهنم
كانوا يفتقرون إىل التعداد الكايف من اخليل واجلامل واملؤن املناسبة؛ لكنهم كانوا مقتدرين :إذ
منحتهم تعاليم اإلسالم األصلية تلك القوة الفائقة ،وقد منحهم ذلك الذي جسد حقيقة
اإلسالم ،تلك القوة التي جعلت من أولئك املعدمني الذين كانوا يتخطفهم الناس ،حيملون
سيوفهم اليوم وهيزمون هاتني االمرباطوريتني ،ويف ذلك الوقت كانت هاتان اإلمرباطوريتان
هتيمنان عىل العامل؛ فكيف هزمهام تعداد قليل من العرب املعدمني والصعاليك الذين كانت
جيوشهم تفتقد العدة الكافية من السيوف والدروع وسائر املعدات الرضورية؟! لقد انطلق
هؤالء بأيد خالية لكنهم كانوا يتمتعون بقوة معنوية عالية وهبها هلم اإلسالم ،فلم يكونوا مثلنا
ضعاف النفوس والقلوب!! انطلقوا بتلك العدة القليلة والقوة اإلهلية والدعامة التي وفرها
اإلسالم ودعوهتم هلم ،وهزموا اإلمرباطوريتني العظميني وفتحوا أراضيهام ،حيث فتحت
(  )1املرجع السابق ،ج ،4ص.221 :
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ايران وبالد الروم يف وقت مل يمض عىل ظهور اإلسالم ثالثون عام ًا ،وامتدت دولة اإلسالم
إىل ذاك اجلانب من إفريقيا واىل إسبانيا .غري أن املسلمني انفسهم أظهروا فيام بعد تراخي ًا
وضعف ًا ،وهذه قضية أخرى)()1

ثم يذكر كيف كان رسول اّلِل  ،وخلفاؤه من بعده؛ فيقول( :عندما ندرس مصادر
اإلسالم األصلية النجد فيها أي تأييد ملزاعم من قبيل اإلسالم جاء لتسليط السالطني
واألقوياء عىل الفقراء والضعفاء ،لنرى كيف كانت حياة دعاة اإلسالم؟ عىل سبيل املثال،
الرسول األكرم ومن بعده اخللفاء األوائل ـ الذين كانوا عىل نحو آخر ـ ثم اإلمام عيل أمري
املؤمنني ..فهل كانت حياهتم تشبه حياة وعاظ البالط؟ وهل كان للنبي  بالط أم أنه حارب
البالطات ودمرها؟! ..هل كان أمري املؤمنني من أصحاب البالطات أم أنه جاهد سلطة كانت
تتسرت باإلسالم مثل سلطة معاوية ،وقتاله هلذه السلطة هو حجتنا الرشعية عىل جواز
ومرشوعية بل وجوب اجلهاد الذي خيوضه املسلمون ضد هذه السلطة الفاسدة (نظام الشاه)؟
كام أن حجتنا الرشعية عىل مرشوعية ذلك تستند أيض ًا إىل عمل سيد الشهداء (اإلمام احلسني)،
حيث جاهد اإلمام عيل وابنه سيد الشهداء هذين الرجلني اللذين تسلطا عىل الشامات)()2

ويرد عىل دعوى اقتصار حتقيق املساواة والعدالة االجتامعية عىل النظام الديمقراطي؛
فيقول( :هل كانت احلكومة اإلسالمية ،ونقصد هنا صدر اإلسالم ومصادره األصلية ،حكومة
ديمقراطية أم نظام ًا متجرب ًا استبدادي ًا؟! أعطونا نامذج من الدول الديمقراطية األوىل يف العامل،
تشابه ما ينقله التاريخ عن احلكم اإلسالمي؛ وبعدها قولوا :إن هذا أفضل من ذاك)
ثم راح ينقل هلم بعض الوقائع التارخيية عن رسول اّلِل  ،واخللفاء من بعده؛ فيقول:
( الروايات هبذا اخلصوص كثرية ،ولكن أنقل لكم نامذج احدها عن حياة رسول اّلِل 
(  )1املرجع السابق ،ج ،4ص.222 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،4ص.222 :
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،واآلخر عن أمري املؤمنني ،وثالث عن اخلليفة الثاين .فعندما أراد عمر الذهاب إىل مرص بعد
فتحها وتعاظم قوة اإلسالم الذي انترش يف كل مكان؛ كان لديه بعري يتناوب عىل ركوبه مع
غالمه؛ فكان أحدمها يركبه واآلخر يأخذ بزمامه ويقوده فإذا تعب ركبه ونزل اآلخر وهكذا؛
وعندما دخل مرص كانت نوبة ركوب الراحلة ملرافقه الغالم ،حسبام يروي التاريخ؛ فكان
اخلليفة يقود الراحلة والغالم راكب ًا ،واستقبله أهل مرص عىل هذه احلالة؛ هكذا كان حال
اخلليفة ،ورغم مؤاخذاتنا عىل عمر ،غري أن هذا الترصف ترصف إسالمي ،وهو من بركات
اإلسالم وجتسيد لتعاليمه ،وهكذا كان نبي اإلسالم ،إذ كان يمتطي احلامر ،ويردف خلفه
شخص ًا آخر يرشح له أحكام اإلسالم ويعلمه ،هاتوا لنا نموذج ًا واحد ًا من هذه الديمقراطيات
يشابه هذه النامذج حيث يتعامل سلطان زمانه الذي كانت رقعة سلطنته تتسع عدة أضعاف عن
رقعة إيران أو فرنسا ،هاتوا لنا بسلطان ديمقراطي يتعامل مع خادمه عىل هذا النحو فيتناوب
معه ركوب الراحلة دون أية أهبة ،انظروا كيف يدخل سلطان (ديمقراطي) فاتح دولة مهزمة،
ً
مرتجال وبيده زمام راحلة استقر عليها غالمه
ثم قارنوا ذلك مع خليفة يدخل بلد ًا مفتوح ًا
الذي كان يتناوب مع اخلليفة ركوهبا؛ فجاءه أرشاف مرص وعظموه مجيع ًا .فام ذلك إال من
وحي تعاليم اإلسالم)()1

ويبني هلم كيف كان رسول اّلِل  مع رعيته ،وتواضعه معهم ،وعدم استعالئه عليهم،
بل كوهنم كأحدهم ،يقول( :والنبي األكرم  كان جيلس بني أصحابه ويعلمهم وحيدثهم
ويبني األحكام هلم ويقيض بينهم ويقوم بكافة مهامه بنحو إذا دخل الغريب مل يتمكن من
التعرف عليه بني اجلالسني؛ فال يميز احلاكم عن الرعية؛ فلم يكن لديه حتى هذا املقعد الذي
أجلستموه عليه ،إذ أنه كان جيلس عىل األرض وعليها يتناول طعامه؛ وأي طعام بسيط هو؟
هل تتصورون أهنم كانوا يعدون له طعام ًا ومائدة متنوعة؟! كال .كيف كان إدام اإلمام أمري
(  )1املرجع السابق ،ج ،4ص.224 :
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املؤمنني الذي كان حيكم دولة تزيد مساحتها عىل مساحة ايران أضعافا مضاعفة؟ كان طعامه
قطعة من خبز الشعري يضعها يف جراب وخيتم عليها لكي ال تصب عليها ابنته ً
مثال شيئ ًا من
الزيت يرطبها ً
قليال شفقة عليه ،أجل هذا اخلبز اليابس هو طعام (االمرباطور) الذي كان حيكم
دولة عظيمة ،وهكذا كان سلوكه) ()1

ويرضب هلم مثاال عىل املساواة التي كان يامرسها رسول اّلِل  إبان توليه قيادة
املسلمني يف املدينة املنورة ،باعتباره ـ كام يذكر اخلميني ـ أول ويل فقيه يف هذه األمة؛ فيقول:
(رسول اّلِل  ارتقى املنرب يف أيامه األخرية ،وخطب يف الناس ،وقال( :فمن كان له قبيل تبعة
أو مظلمة فليتقص مني) ،ومل يكن ألحد عليه حق؛ فقام رجل ،وذكر أن قضيب ناقة الرسول
 أصاب بطنه يف املعركة الفالنية ،فقال له( :قم واقتص مني حتى ترىض)؛ فذكر الرجل أن
بطنه كانت عارية ،وطلب من الرسول  أن يكشف عن بطنه ففعل ،فقبلها الرجل ،فكان
هيدف من قوله تقبيل بطن الرسول )2()

ثم علق عليها بقوله( :أي ديمقراطي ،وأي رئيس مجهورية عادل! يقوم بمثل هذا
العمل؛ أهيم يعطي أحد ًا من رعيته حق القصاص؟ أين جتدون مثل هذا السلوك يف أية دولة
من هذه الدول الديمقراطية ..هذا هو اإلسالم الذي تصفونه باالستبداد؛ وتلك هي
الديمقراطيات األخرى! نحن نقول :إن بلدانكم ليست ديمقراطية ،بل هي إستبدادية ،وإن
تنوعت املظاهر ،وإن رؤساء مجهورياتكم مستبدون غاية األمر أن العناوين كثرية جد ًا لكنها
ألفاظ دون حمتوى) ()3

وبعد أن ذكر هذا النموذج وغريه راح يذكر للحضور ،وعىل مسمع من العامل ،أن هذه

(  )1املرجع السابق ،ج ،4ص.224 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،4ص.225 :
(  )3املرجع السابق ،ج ،4ص.225 :
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احلكومة التي مثلها رسول اّلِل  هي احلكومة اإلهلية التي يراد حتقيقها يف الواقع اإليراين ،بل
الواقع اإلسالمي مجيعا ،قال( :نحن عندما نطالب باحلكم اإلسالمي إنام نتطلع ملثل هذه
السلوكيات ،نحن نريد حكومة إذا استدعى القايض رئيسها لبى وحرض عىل الفور؛ فهل من
املمكن أن يقول أحد لـ (صاحب اجلاللة) إنك غصبت مايل؟ هل يمكن ألحد أهايل مازندران
أن يقول للشاه مثل ذلك؟ وهل جيرؤ القايض عىل استدعاء (صاحب اجلاللة) حتى يف
األوضاع احلالية التي تعلو فيها صيحات األطفال باملوت للشاه؟ وأنتم تعرفون أي وضع
مأساوي كان حاك ًام قبل أعوام ،ولكنكم ترون يف املقابل -يف احلكومة اإلسالمية -أن القايض
يستدعي رئيس الدولة فيحرض وحيكم القايض ضده فيسلم حلكمه دون نقاش) ()1

وقد ظل اإلمام اخلميني يردد هذه املعاين بعد انترص الثورة اإلسالمية؛ ففي أول نداء
وجهه للشعب اإليراين بمناسبة اعالن اجلمهورية اإلسالمية ،قال( :لقد م ان اّلِل تعاىل علينا؛
فحطم نظام االستكبار بيده املقتدرة التي متثل قدرة املستضعفني ،وجعل من شعبنا اماما ورائدا
للشعوب املستضعفة وقيض لكم إرثه احلق بإقامة اجلمهورية اإلسالمية ،إنني أعلن يف هذا
اليوم املبارك ،يوم أمامة االمة ويوم الفتح والظفر للشعب ،أعلن قيام اجلمهورية اإلسالمية
االيرانية ..مبارك لكم احلكومة التي ستنظر سواسية إىل اجلميع ،مبارك لكم نور العدالة االهلية
الذي سيسطع عىل اجلميع بشكل متجانس ،مبارك لكم غيث رمحة القرآن والسنة النبوية الذي
سينزل عىل اجلميع دون تفريق ،مبارك لكم هذه احلكومة التي ال تنظر إىل اختالف العنرص وال
تفرق بني األسود واألبيض والرتكي والفاريس واللري والكردي والبلويش ،فاجلميع إخوة
والكرامة فقط وفقط يف ظل التقوى والتفاضل باالخالق السامية واألعامل الصاحلة ،مبارك
لكم هذا اليوم الذي ينال فيه كل أبناء الشعب حقوقهم املرشوعة ،وال يفرق فيه بني املرأة
والرجل أو بني االقليات الدينية واآلخرين يف اجراء العدالة ،لقد دفن الطاغوت وسوف يدفن
(  )1املرجع السابق ،ج ،4ص.225 :
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بعده الطغيان واالستبداد ،وتم انقاذ البالد من أرس االعداء الداخليني واخلارجيني والناهبني
والسارقني ،واصبحتم اآلن يا ابناء هذا الشعب الشجاع حراس اجلمهورية اإلسالمية،
أصبحتم مكلفني بحفظ هذا اإلرث اإلهلي بحزم واقتدار واحليلولة دون نفوذ فلول النظام
املتعفن الذين يرتبصون بنا وأنصار اللصوص الدوليني ورساق النفط الطفيليني)()1

ويف ذلك اإلعالن التارخيي أعطى املساواة بني مجيع أفراد الشعب أمهية كربى؛ قال:
(أقول جلميع فئات الشعب للجميع بأنه اليوجد يف اإلسالم متايز بني األغنياء وغري االغنياء،
بني االسود واالبيض ،بني الفئات املختلفة ،بني السنة والشيعة ،العرب والعجم ،والرتك وغري
الرتك أبدا ،والقرآن جعل التاميز عىل أساس التقوى والعدالة؛فمن اتقى كان مميزا ،ومن تتجسد
ف يه معاين روحية عالية فهو متميز ،فاالمتياز ليس باملاديات وليس بامللكية والثروة ،جيب أن
تزول هذه االمتيازات فالناس سواسية ،اجلميع حيصلون عىل حقوقهم ،واجلميع متساوون يف
احلقوق ،كذلك جيب مراعاة حقوق االقليات الدينية ،فاإلسالم يوليهم احرتاما خاصا،
اإلسالم يويل مجيع الفئات احرتاما ،االكراد وسائر القوميات املوجودة ،مجيعهم اخواننا ونحن
اخواهنم ،مجيعنا ابناء شعب واحد ودين واحد ..إننا إخوة ،نحن إخوة البناء العامة والسنة وال
حيق لنا الت آمر عىل بعضنا ،بل علينا أن نحفظ حقوق بعضنا بعضا .نحن متساوون يف احلقوق،
والدستور أيضا إن شاء اّلِل سيطرح أمام الشعب لالقرتاع عليه حلظ حقوق اجلميع ،وال يوجد
يف اإلسالم فرق بني فئة وفئة ،الفرق يكمن يف التقوى فقط ،يف تقوى اّلِل) ()2

وهكذا نجد خطاباته ونداءاته مجيعا تدعو إىل املساواة باعتبارها ركنا أساسيا من األركان
التي يقوم عليها النظام اإلسالمي ،مثله مثل احلرية واإلخاء ،يقول( :ليس يف اإلسالم كبت
وقمع ،اإلسالم يضمن احلرية جلميع الفئات :للنساء ،للرجال ،واالبيض واالسود ،للجميع.
(  )1املرجع السابق ،ج ،6ص.360 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،6ص.360 :
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عىل الناس أن خيافوا من اآلن فصاعد ًا من أنفسهم ال من احلكومة ،أن خيافوا من انفسهم ومن
احتامل ارتكاهبم خلطأ معني .فحكومة العدل حتول دون وقوع املخالفات واالخطاء ،وتعاقب
عىل ارتكاهبا .علينا أن نخاف من أنفسنا خشية أن نقع يف املخالفات ،وإال فإن حكومة اإلسالم
لن ترتكب املخالفات؛ فال يوجد جهاز استخبارات بعد اآلن ،وليس هناك من عذاب يامرسه
هذا اجلهاز ليس بوسع رجال السافاك بعد اآلن أن يضطهدوننا أو يضطهدوا شعبنا ،لن تتمكن
احلكومة من اضطهاد الشعب بعد اآلن ،فاحلكومة اإلسالمية يف خدمة الشعب ،عليها أن تكون
يف خدمة الشعب .وإذا ما مارس رئيس الوزراء أي ظلم فإن عىل أبناء الشعب أن يشكوه
للمحاكم ،وعىل املحاكم استدعاءه ،وإذا ثبتت عليه التهمة فلتعاقبه؛ ففي اإلسالم ال يوجد من
فرق بني رئيس الوزراء ومن عداه)()1

ويبني يف خطاب آخر أن سبب كل ما أصاب املسلمني من ويالت وختلف هو ذلك
التمييز العنرصي الذي كان من آثار اجلاهلية ،يقول( :إن املسألة املهمة التي جعلت البالد
اإلسالمية مغلوبة عىل أمرها وأبعدهتا عن ظالل القرآن الكريم هي مسألة التمييز العرقي :فهذا
من أصل تركي ،وجيب أن ي ِّ
صيل صالته بالرتكية ،وهذا من أصل ايراين وجيب أن تكون حروفه
اهلجائية كذا ،وذلك من أصل عريب ،وجيب أن حتكم العروبة وليس اإلسالم ،وجيب أن حيكم
األصل اآلري وليس اإلسالم متناسني ما يرتكز عليه املسلمون مجيع ًا! ويؤسف عىل أهنم
جردوا املسلمني من هذا املرتكز ،وال أدري إىل أين سيؤول األمر؟! لعبة القومية هذه هي التي
ّ
جاء اإلسالم وشطب عليها بخط أمحر ،ومل يفرق بني األسود واألبيض ،وبني الرتك والعجم،
وبني العرب وغري العرب اال بالتقوى واخلوف من اّلِل ،والتقوى بمعناها احلقيقي :التقوى
السياسية واملادية واملعنوية ..ليس هناك ترك وفرس ،وعرب وعجم ،فاملرتكز هو اإلسالم.
وأما قضية التفرقة العرقية ،فإهنا رجعية ،أن السادة يعتربوننا رجعيني يف حني أهنم يريدون أن
(  )1املرجع السابق ،ج ،6ص.368 :
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يعودوا القهقرى إىل الفني ومخس مئة عام)()1

ولكن اخلميني مع كل هذه الدعوات للمساواة ،يرد عىل تلك املفاهيم السيئة املرتبطة
هبا ،والتي حاول الشاه من خالهلا أن يغري أحكام الدين أو ييسء إليه ،ومن األمثلة عىل ذلك
معارضته لبعض القوانني التي أصدرها الشاه ،والتي تيسء إىل املرأة بحجة مساواهتا مع
الرجل ،فقال يف نداء وجهه للشعب ،يطلب فيه معارضة تلك القوانني( :إنا ّلِل وإنا اليه
راجعون ،لقد اعتدت السلطة احلاكمة يف إيران عىل احكام اإلسالم املقدّ سة ،وتنوي االعتداء
املتجربة
عىل احكام القرآن املس ّلمة ،إن نواميس املسلمني عىل وشك أن تنتهك ،وأن السلطة
ّ
بمصادقتها عىل اللوائح املخالفة للرشع والدستور ،تسعي لإلساءة إىل النساء العفيفات وإذالل
الشعب االيراين ..إن السلطة املتجربة تتطلع للمصادقة عىل مساواة حقوق املرأة والرجل
والعمل هبا ،وهي بذلك ّ
تتخىل عن أحكام اإلسالم والقرآن الكريم الرضورية ،أي أهنا تسوق
الفتيات ذوات السبعة عرش ربيع ًا إىل اخلدمة العسكرية ،وتزج هبن يف املعسكرات ،وتدفع
بالقوة واحلراب الفتيات املسلامت العفيفات إىل مراكز الفحشاء)()2

بناء عىل هذه الترصحيات التي تذكر اخللفية الفكرية التي ينطلق منها نظام اجلمهورية
اإلسالمية ،ومصادرها يف ذلك نحاول أن نذكر هنا قضيتني مهمتني يتطرق الغرب إليهام عادة
عند احلديث عن املساواة؛ فيعتربمها معيارا لتحققها ،ومها املوقف من املرأة وحقوقها،
وعالقتها بالرجل ،واملوقف من العامل ،وحقوقهم ،وسنتناوهلام يف العنوانني التاليني:
أوال ـ املرأة وحقوقها يف الرؤية السياسية اإليرانية:
ربام تكون ا ملرأة ،واحلقوق املرتبطة هبا من أهم القضايا التي يتعلق هبا الغرب وأذنابه من
العرب ،ومن ينطق باسمهم من مجعيات حقوق اإلنسان يف موقفهم من اجلمهورية اإلسالمية
(  )1املرجع السابق ،ج ،1ص.345 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،1ص.163 :
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اإليرانية ،ذلك أهنم ال ينتبهون لوجود املرأة اإليرانية يف مجيع املؤسسات العلمية ،ومراكز
األبحاث ،ومجيع املعامل واملؤسسات التي تناسب طبيعتها وقدرهتا ،ومجيع املؤسسات
احلقوقية والسياسية ،وحتى الرياضية ،ويكتفون فقط بالنظر إىل تلك العباءة التي تلبسها ،أو
ذلك اخلامر الذي تضعه عىل رأسها ،ويتصورون أنه فرض عليها ،وأهنا لن تتحرر إال بنزعه،
وال يعلمون أنه التاج الذي وضعه عىل رأسها الويل الفقيه ،حتى خيرجها من أن تكون سلعة
مهانة ،بدل أن تكون إنسانا مكرما.
وذلك كله مبني عىل مغالطات كبرية ملفهوم حقوق اإلنسان ،والذي أراد الغرب فرضه
عىل هذه األمة ،بل عىل البرش مجيعا ليمسخهم عن طبيعتهم ،وينكسهم عام تقتضيه أخالقهم
وقيمهم؛ فمفهوم حقوق اإلنسان عند الغرب خيتلف عن مفهومه يف الرشق ،وخيتلف مفهومه
عند املسلمني خصوصا؛ فحقوق اإلنسان يف اإلسالم ترتبط بحقيقة اإلنسان ،وبالقيم
األخالقية الرفيعة ،بينام هي يف الغرب مراعاة لكل نزوة وشذوذ وانحراف ،ولذلك أجازوا
الزواج املثيل ،وحولوا املرأة إىل جمرد سلعة يتاجرون هبا ،مثل سائر السلع.
ولذلك كان من قوة النظام اإليراين وسيادته واستقالليته عدم تبعيته هلم فيام يذكرونه
عن حقوق اإلنسان يف هذا اجلانب ،ذلك أنه كان يمكنه أن يتيح أمثال هذه احلريات ليحافظ
عىل صورته احلسنة ،مثلام يفعل النظام الرتكي الذي يزعمون أنه نظام إسالمي ،أو مثلام تفعل
الكثري من األنظمة التي تتيح كل احلريات ،لتحافظ عىل سلطتها واستبدادها ،ألن املهم عندها
سلطتها ،ال شعبها.
وهلذا نرى اخلميني يرد عىل كل تلك األطروحات املرتبطة بحقوق اإلنسان ،والتي
ختالف يف نفس الوقت الرشيعة اإلسالمية؛ فقد قال يف حوار أجري معه يف باريس قبل انتصار
الثورة اإلسالمية مبينا الفرق بني تصوره حلقوق املرأة ،واحلقوق التي يتصورها الغرب ،والتي
كان الشاه ينفذها بكل دقةّ ( :
جير النساء للفساد ،ويريد أن جيعل منهن ليس
إن الشاه هو الذي ّ
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أكثر من دمى ،والدين يعارض هذا الواقع املأساوي ال حرية املرأة ،وقد برهنت مشاركة النساء
يف االستفتاء االخري عىل مدى تفاهة مزاعم الشاه الفارغة للجميع ،النساء انتفضن للوقوف
عىل قدم املساواة مع الرجال ،وطالبن بحريتهن واستقالهلن ،و َأ َد ان الشاه ،وكام هو معروف قتل
يف (اجلمعة السوداء) نحو ستامئة امرأة من نسائنا احلرات عىل أيدي عمالء الشاه ،هذا هو فهم
الشاه حلرية املرأة والتطور احلضاري)()1

واخلميني يذكر أن هذا ليس مطلبه فقط ،وال مطلب الدين الذي يفرضه الرجال عىل
النساء ،بل هو مطلب النساء اإليرانيات العفيفات املحافظات الالِت يرفضن تلك احلرية
واملساواة التي يريدها الغرب؛ فيقول( :إن النساء البارزات يف إيران اللواِت يطالبن بحقوقهن
اإلنسانية ،ويشكلن أكثرية النساء اإليرانيات يثرن اليوم عىل الشاه ،ويردن حتطيمه ومجيعهن
اليوم يعلمن أن حرية املرأة يف منطق الشاه إنام تعني حتطيم مكانة املرأة اإلنسانية والتعامل معها
كأداة ،إن احلرية يف منطق الشاه تعني ملء السجون من النساء اإليرانيات اللواِت ال يرضخن
لالنحطاطات األخالقية الشاهنشاهية)()2

ويذكر األسباب التي جعلت الشاه يطبق تلك احلقوق املزيفة للمرأة يف نفس الوقت
الذي يغض الطرف عن حقوقها احلقيقية التي تريدها؛ فيقول( :عندما زار هذا الرجل غري
الالئق تركية رأى أتاتورك مارس مثل هذه األعامل الشائنة ،ومن هناك أرسل برقية إىل أزالمه
يوحدوا أزياء الناس ..وهتك احلجاب تقليد ًا ألتاتورك غري الالئق ،أتاتورك املسلم غري
أن ّ
الصالح ،وما تبع ذلك من فضائح ،اّلِل يعلم ماذا جرى عىل هذا الشعب اإليراين يف نزع
احلجاب هذا ،هؤالء مزّ قوا حجاب اإلنسانية ،اّلِل يعلم كم من املخدا رات هتِكت حرمتها عىل

(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،3ص.401 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،5ص.166 :
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أيدي هؤالء وعدد الذين هتكوهم) ()1

وذكر بعض املظاهر عن ذلك التهتك واالستبداد الذي مارسه باسم حقوق املرأة ،ومنها
أنه كان جيرب النساء عىل سلوكات ال تليق بكرامتهن ،يقول( :لقد أجربوا العلامء -بقوة
احلراب -عىل املشاركة مع نسائهم يف االحتفاالت ،وكانت أمثال تلك االحتفاالت عىل
ربج ،ويدعون بقية
حساب اجلامهري ،والناس تدفع ثمنها بكاء وأمل ًا ،وهكذا كانوا ّ
يروجون للت ّ
الناس جمموعة جمموعة ،وجيربوهنم عىل أن حيتفلوا مع نسائهم دون حجاب .كانت حرية املرأة
هي هذه التي كانوا يفرضوهنا .جيربون الناس املحرتمني ،والتجار املحرتمني ،والعلامء
وأصحاب املهن لتنفيذ رغباهتم بقوة السالح .بكى الناس كثري ًا ،ولو أن هؤالء كان لدهيم حياء ًا
لندموا عىل ذلك االحتفال)()2

وقد كان الشاه مع كل هذا االستبداد يف فرض ما ال يتناسب مع طبيعة املجتمع اإليراين
مرضيا عنه عند مجعيات حقوق اإلنسان ،ألن حق املرأة عندهم مرتبط بتربجها وانحالهلا
األخالقي؛ وما عدا ذلك ال يعتربه ،وال هيتم له.
ويف مقابل ذلك املفهوم حلقوق املرأة والذي تبناه الشاه ،ووافقه عليه الغرب ،نرى
مفهوما آخر هلذه احلقوق عند اخلميني ،وهو مفهوم يتناسب مع اإلسالم والفطرة وكرامة املرأة؛
ففي مقابلة للخميني بباريس قبل انتصار الثورة اإلسالمية سأله أستاذ بجامعة أمريكية قائال:
( يقال بأن الرئيسة السابقة الحتاد النساء احلقوقيات اإليرانيات السيدة مهوش صفي نيا كانت
قد رصحت بأن النشاط الديني يف إيران أجرب املجلس عىل إقرار القوانني التي حتد حقوق
النساء .مثل ختفيض سن الزواج إىل اخلامسة عرشة ،ومنع مشاركة النساء يف اجليش وإعالن
(اإلجهاض) ً
عمال اجرامي ًا ..فهل تؤيدون مثل هذه القوانني؟)
(  )1املرجع السابق ،ج ،3ص.274 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،3ص.274 :
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فأجاب اخلميني( :فيام يتعلق بالزواج أعطى اإلسالم املرأة احلرية يف اختيار الزوج،
وباستطاعة كل امرأة أن ختتار الرجل الذي تريده يف إطار القوانني اإلسالمية .واإلسالم
يعارض اإلجهاض ،ويعده حرام ًا والنساء كام قلت سابق ًا يستطيعن االلتحاق باجليش ،والشء
الذي يعارضه اإلسالم ويراه حرام ًا هو الفساد ،سواء كان من جانب املرأة أو الرجل ال فرق
يف ذلك .فهؤالء الذين تعتربوهنم فقهاء قانونيني هم الذين كانوا يضلون نساءنا دائ ًام ،نساؤنا
النجيبات مألن السجون اليوم ،وهؤالء الفقهاء القانونيون كانوا يؤيدون دائ ًام جرائم الشاه.
فأي الفريقني حر وأصيل (نجيب؟)()1

ّ

وعن سؤال يقول( :ما هي التغيريات التي تشعرون بأهنا الزمة يف املجتمع االيراين ملكانة
املرأة يف املجتمع االيراين؟ وحسب نظركم كيف ستغري احلكومة اإلسالمية أحوال النساء يف
العمل يف اإلدارات احلكومية والعمل يف املهن املختلفة مثل الطب واهلندسة والشؤون األخرى
مثل الطالق ،اإلجهاض ،حق السفر ،اإلجبار عىل لبس الشودر (احلجاب) ،أجاب اخلميني
بقوله( :الشاه وأتباعه ضللوا الناس عن حرية املرأة ،لريوا أن اإلسالم جاء ليجلعها ربة بيت
فقط .ملاذا نعارض تعليم املرأة؟ ملاذا نعارض عمل املرأة؟ ملاذا ال تستطيع املرأة ممارسة األعامل
احلكومية؟ ملاذا نعارض سفر املرأة؟ املرأة حرة مثل الرجل يف مجيع هذه األمور ،وال فرق بينهام
ً
أصال .نعم املرأة يف اإلسالم جيب أن حتتجب ،ولكن ليس من الرضوري أن يكون احلجاب
شودر ًا ،فاملرأة خمرية يف انتخاب حجاهبا .نحن ال نستطيع واإلسالم ال يريد أن تكون املرأة
عبارة عن يشء أو لعبة أطفال يف يدنا .اإلسالم حيافظ عىل كرامة املرأة ويصنع منها انسان ًا ً
فعاال
وماهر ًا ..ونحن لن نسمح أبدا بأن تكون النساء شيئ ًا أو آلة هوى للرجال .واإلسالم حيرم
اإلجهاض ،وتستطيع املرأة أن حتتفظ لنفسها بحق الطالق ضمن عقد الزواج .وما أعطاها

(  )1املرجع السابق ،ج ،5ص.201 :
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اإلسالم من احلرية واالحرتام مل يمنحها هلا مدرسة وال قانون)()1

ومع هذا الترصيح وأمثاله كثري ال يزال الغرب يفرض مفاهيمه عىل العامل وعىل الرشق
وعىل املسلمني ،ليصور هلم أن حقوق املرأة لن تتحقق يف الواقع اإليراين إال بعد أن تتحول املرأة
إىل سلعة مهانة ذليلة مثلها مثل املرأة الغربية.
وهكذا نجد الويل الفقيه املعارص السيد عيل اخلامنئي يسري عىل نفس الدرب؛ فال يتنازل
رغم الظروف الكثرية الصعبة التي مرت هبا إيران عن أي مفهوم تلك املفاهيم التي طرحها
أستاذه اخلميني.
ومن ترصحياته يف ذلك قوله( :بالنسبة لقضية املرأة التي ما زالت تطرح يف العامل ،فإن
كالم ًا كثري ًا قيل فيها ويقال ،وعندما ننظر إىل اخلريطة اإلنسانية للعامل واملجتمعات البرشية وإىل
املجتمعات اإلسالمية كبلدنا وسائر البلدان اإلسالمية ،وإىل املجتمعات غري اإلسالمية ،ومنها
طورة ،لألسف فإننا نجد يف كل هذه املجتمعات قضية باسم
املجتمعات التي تعدّ متمدِّ نة ومت ّ
املعوجة،
املعوجة والسرية
املرأة ما تزال موجودة ،هذا األمر يدل عىل وجود نوع من النظرة
ّ
ّ
وحيكي عن وجود نوع من قرص النظر جتاه القضايا اإلنسانية .ويتبني أن البرش رغم ّ
كل ِ
واملتحمسون ،ورغم ّ
كل ِ اجلهود الثقافية
إدعاءاهتم ،ورغم كل اجلهود التي قام هبا املخلصون
ِّ
الواسعة التي بذلت حول قضية املرأة خاصة؛ لكنهم حتى اآلن مل يتمكّنوا من العثور عىل
رصاط مستقيم وطريق صحيح لقضية اجلنسني ،ولقضية املرأة التي تتبعها قضية الرجل بشكل
أو بآخر)()2

وبذلك فإن اخلامنئي ومثله اخلميني مل يتنازلوا عن مفهومهم حلقوق املرأة ،وال حلقوق
اإلنسان ألي وجهة نظر غربية ،بل هم طبقوا مفاهيمهم اخلاصة عىل هذا اجلانب كام طبقوها
(  )1املرجع السابق ،ج ،5ص.203 :
(  )2دور املرأة يف األرسة ،ص.16
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يف سائر اجلوانب ،وهو دليل عىل استقاللية فكرية حقيقية ،وال يمكن أن تستقل األرض ما مل
يستقل الفكر.
وقد نص الدستور اإليراين عىل مجيع تلك املعاين السامية واملتوافقة مع الرشيعة ،بل
املنطلقة منها؛ فقد نصت املادة احلادية والعرشون عىل أن (احلكومة مسؤولة ـ يف إطار اإلسالم
ـ عن تأمني حقوق املرأة يف كافة املجاالت وعليها القيام بام ييل 1 :ـ إجياد الظروف املساعدة
لتكامل شخصية املرأة وإحياء حقوقها املادية واملعنوية 2 ..ـ محاية األمهات وال س ّيام يف مرحلة
احلمل وحضانة الطفل ،ورعاية األطفال الذين ال معيل هلم 3 ..ـ إجياد املحكمة الصاحلة
للحفاظ عىل كيان األرسة واستمرار بقائها 4 ..ـ توفري تأمني خاص لألرامل ،والنساء العجائز،
وفاقدات املعيل 5 ..ـ إعطاء األمهات الصاحلات القيمومة عىل أوالدهن عند فقداهنم الويل
الرشعي من أجل رعايتهن)
وانطالقا من هذا سنحاول يف هذا املطلب أن نبحث يف أنواع احلقوق التي أولتها
اجلمهورية اإلسالمية للمرأة ،وقد رأينا أنه يمكن تصنيفها إىل أربعة حقوق ،هي:
أ ـ احلقوق املرتبطة بالصيانة والتكريم.
ب ـ احلقوق املرتبطة بالتعليم والرتبية.
ج ـ احلقوق املرتبطة بالعمل واإلنتاج.
د ـ احلقوق السياسية.
وسنذكر هنا ـ باختصار ـ الرؤية النظرية والتطبيق العميل هلذه احلقوق األربعة الكربى،
وموقف املغرضني منها.
 1ـ حقوق املرأة املرتبطة بالصيانة والتكريم:
قد يستغرب الكثري من اعتبارنا صيانة املرأة وتكريمها حقا هلا ،بل أعظم حقوقها ،وهذا
ناتج عن تلك األفكار والفلسفات املادية التي حولت املرأة اإلنسان املكرمة شيئا من األشياء
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وسلعة من السلع ،ولذلك راحت تضحك عليها ،وتسخر من عقلها ،وتذكر هلا أن حريتها يف
أن تضع نفسها بالصورة التي جتعل منها جسدا ال روح فيه ،وال عقل له ،وهو ما نراه يف املرأة
الغربية ،التي أهينت بكل أصناف اإلهانات.
وبام أن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ونظام الويل الفقيه ،ينبني عىل فلسفة أخرى غري
الفلسفة املادية؛ فقد راح يواجه ذلك االحتقار واالمتهان للمرأة؛ فسن من القوانني ما حيفظها
من عبث العابثني ،وأوهلا ،ما طالبت به الرشيعة من فريضة احلجاب ،وكل ما يرتبط به من
سلوكات أخالقية جتعل املرأة مصونة مكرمة ،ال يتعرض هلا املتعرضون ،أو يتحرش هبا
املتحرشون.
وإن فرض ،وحصل ذلك؛ فإن قوانني العقوبات اإليرانية املستمدة من الرشيعة
اإلسالمية تتعامل بحزم شديد مع من يفعلون ذلك ،بل قد تعتربهم من املحاربني الذين
يعدمون ،ليكونوا عربة لغريهم ،وهلذا كانت املرأة اإليرانية من أكثر نساء العامل أمنا؛ حيث تسري
يف الشوارع متى تشاء ،ال جيرؤ عىل التعرض هلا أحد..
و لو قارنا املخالفات التي تقع يف إيران حول النساء مع غريها من دول العامل املتقدم
لوجدنا قيمة تلك القوانني التي فرضتها اجلمهورية اإلسالمية ،ودورها يف حفظ األمن ،وحفظ
املرأة ،وكرامتها وصيانتها.
التحرش واالغتصاب يف الغرب] ورد هذا
ففي مقال بعنوان [ما ال تعرفه عن معدّ الت
ّ
التقرير( :يبدو ّ
واحلرية تعاين من مشكلة خطرية عندما يأِت األمر إىل
أن بالد الديموقراطية
ّ
معدّ الت التحرش اجلنيس واالغتصاب .عىل الرغم من ظهور عرص التنوير وحقوق املرأة
ومساواهتا بالرجل عىل النمط الغريبّ ،إال ّ
أن النظرة اجلنسية للمرأة ما تزال قائمة ح ّتى يف أكثر
وتطورا يف العامل ،ويف هذا التقرير نس ّلط الضوء عىل إحصائيات موثوقة صادرة
البلدان تقد ًما
ً
عن مراكز بحثية وهيئات غربية متعددة عن معدّ الت التحرش اجلنيس واالغتصاب يف الغرب.
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ليس الغرض من هذه اإلحصائيات القول بعدم وجود حاالت شبيهة يف رشقناّ ،إال ّ
أن الفارق
بني النسبة والدوافع هي بني السامء واألرض)()1

ثم ذكر اإلحصائيات التي تدل عىل املهانة التي متتهن هبا املرأة يف الدول الغربية التي
تزعم لنفسها أهنا أكرب من دافع وحقق حقوق املرأة يف الواقع ،ومن ذلك قول صاحب املقال:
(وفق إحصائيات  ،1998يتم االعتداء عىل شخص ما جنس ًيا يف الواليات املتّحدة األمريكية
ّ
التحرش كل
كمتوسط حوايل  320000ضحية لالعتداءات اجلنسية أو
كل  98ثانية ،وهناك
ّ
ّ
سنة يف الواليات املتحدة 54 .باملائة من هؤالء هم بني عمر  34-18سنة .و 15باملائة منهم
بني الثانية والسابعة عرشة من العمر 1 .من بني ّ
مرة واحدة عىل
يتعرض حن
للتحرش ّ
ّ
كل  3نساء ّ
األقل يف عملهن)()2

هذا بالنسبة إلحصيات  ،1998أما بعد ذلك ،ويف إحصائيات  ،2015فيذكر نقال عن
تعرض حن لالغتصاب ،يبلغ
اجلهات الرسمية أن (هناك  20باملائة من مجيع نساء أمريكا ّ
تعدادهن حوايل الـ 32.2مليون امرأة ،وهو عد ٌد أكرب من عدد سكّان السعودية ،وهو ما يعني
ّ
معرضات  4مرات أكثر
أن مخس نساء أمريكا مغتصبات ،والفتيات بني عمر  19-16عا ًما ّ
لالعتداءات اجلنسية املختلفة) ( )3

وهذا كله كام يذكر بناء عىل ما يتم اإلبالغ عنه إىل الرشطة ،مع العلم ( ّ
أن  83باملائة من
حاالت االغتصاب يف الواليات املتّحدة ال يتم اإلبالغ عنها إىل الرشطة)
تعرضت  88باملائة من األمريكيات
ويضيف التقرير( :أ ّما عن
التحرش اجلنيس ،فقد ّ
ّ
مرة واحدة عىل األقل يف حياهتن 25 .باملائة من هذه احلاالت كانت عىل
إىل
التحرش اجلنيس ّ
ّ
التحرش واالغتصاب يف الغرب ،حممد هاين صباغ ،موقع تبيان لصنع الوعي 20 ،رمضان
(  )1ما ال تعرفه عن معدّ الت
ّ
1438ه.
(  )2املرجع السابق.
(  )3املرجع السابق.
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األقل من قبل زميل يف العمل)
ويذكر التقرير اآلثار االقتصادية لتلك اجلريمة؛ فيقول( :االغتصاب يك ّلف الواليات
املتّحدة أكثر من أي جريمة أخرى يف البالد ،حيث تدفع الواليات املتّحدة  127مليار دوالر
ٍ
وأمور أخرى متع ّلقة بتلك
صحية ونفسية للضحايا
سنو ًيا من ميزانيتها ألجل برامج دعم ّ
اجلرائم .بينام تدفع  93مليار دوالر سنو ًيا لالعتداءات العا ّمة و 71مليار دوالر فقط جلرائم
القتل سنو ًيا) ()1

وقد ذكر التقرير إحصائيات أخرى عن سائر الدول الغربية ،وكلها صادرة عن مراكز
أبحاث رسمية ،وهي تدل عىل ما يعانيه نساء الغرب من جراء تلك البهيمية البرشية التي سببها
االنحالل األخالقي ،كام سببتها تلك احلرية يف اختيار امللبس الذي خترج به املرأة إىل الشارع،
والذي حيرض عىل اجلريمة.
وقد يعجب الكثري بتلك العناية التي توليها القوانني األمريكية للنساء املتحرش هبن،
وتلك التعويضات التي تسلمها هلن ،ولكنهم يغفلون عن أن أمثال هذه اجلرائم ال يمكن
مداواهتا ،ألهنا جرم رشف وعرض ،وهي متعلقة باجلوانب النفسية التي ال يمكن ألموال الدنيا
مجيعا أن تسد آالمها.
وهلذا نستطيع أن نذكر بكل جزم بأن الدولة الوحيدة يف العامل التي وجدت احلل
اجلذري هلذه املشكلة هي اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية العتامدها عىل احللول الرشعية املرتبطة
باجلانبني:
اجلانب األول :املرأة بإلزامها احلجاب واآلداب املرتبطة به ،ذلك أن الرجل ينفر عادة
من التعرض للمتحجبة امللتزمة.
اجلانب الثاين :وضع أقسى العقوبات يف حق من يتعرض للمرأة ،أو يذهلا أو يتحرش
(  )1املرجع السابق.
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هبا ،والتي قد تصل إىل حد اإلعدام ،باعتباره حماربا.
وفوق ذلك استعمل النظام اإليراين كل مؤسساته الدينية والرتبوية واإلعالمية والثقافية
يف مواجهة تلك الظاهرة اخلطرية ،حتى حتفظ كرامة املرأة وتصان؛ فال يتعرض هلا أحد.
بل إننا ال نجد يف قادة العامل أمجع من اهتم باحلجاب ،أو دعا إليه مثلام نراه من قادة
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ويف أرفع مستوياهتم.
وكمثال عىل ذلك تلك اخلطب الكثرية التي ألقاها القائد احلايل للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية السيد عيل اخلامنئي ،وتعرض فيها للحجاب ورضورته وأمهيته ،ومنها قوله( :عفة
املرأة هي أهم عنرص يف شخصيتها ،وهي وسيلة لسمو شخصية املرأة ورفعتها وتكريمها يف
أعني اآل خرين ،حتى يف أعني الرجال املتهتكني ،فعفة املرأة علة احرتام شخصيتها ..فقضية
احلجاب واملحارم وغري املحارم والنظر وعدم النظر ،إن كل تلك األمور واألحكام إنام
وضعت للمحافظة عىل بقاء الع ّفة ساملة؛ فاإلسالم يويل مسألة عفاف املرأة األمهية ،طبع ًا فإن
عفاف الرجل مهم أيض ًا ،فالعفة ليست خمتصة باملرأة ،بل عىل الرجال أيض ًا أن يلتزموا العفة،
كل ما يف األمر أن الرجل يف املجتمع يمتلك قدرة وقوة جسمية أكرب ،ويمكنه بذلك أن يظلم
املرأة ،لذلك طلب من املرأة االحتياط أكثر؛ فعندما تنظرن إىل العامل ترون أن أحد مشاكل املرأة
يف العامل الغريب وخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية هي استغالل الرجال لقوهتم واالعتداء
عىل عفة النساء)()1

ثم ذكر ما عليه الوضع يف الدول التي تزعم أهنا أعطت للمرأة حقوقها ،وهي تغفل عن
هذا احلق العظيم الذي هو أوىل احلقوق وأمهها؛ فقال( :إن االحصاءات التي نرشها املسؤولون
الرسميون يف أمريكا نفسها  ..إحصاءات مرعبة حق ًا ،ففي كل ستة ثوان يقع اعتداء عنف يف
أمريكا! انظرن إىل مدى أمهية العفة ،عندما أمهلوا العفة بلغ هبم األمر هكذا ،كل ستة ثوان يقع
(  )1املرأة حقوق وحرية وحجاب (ص.)56 :
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اعتداء بالعنف ،خالف ًا مليل املرأة يستخدم رجل قوته ،رجل ظامل متهتك غري عفيف يعتدي عىل
عفة املرأة ،إن اإلسالم يالحظ ذلك ،إن قضية احلجاب التي أكد عليها اإلسالم إىل هذا احلد،
تأكيده من أجل هذا )()1

وبني أمهية احلجاب ودوره يف صيانة املرأة واحلفاظ عىل كرامتها واعتبارها إنسانا ال جمرد
سلعة يتالعب هبا؛ فقال( :من أجل أن ال يقع االختالط ،وحتفظ احلدود األخالقية ،قام
اإلسالم بتعيني احلجاب للمرأة ،وهذا احلجاب وسيلة من وسائل األمن ،فبحجاب املرأة جتد
املرأة املسلمة أمنها ،وجيد الرجل املسلم أمنه ،وعندما يبعد احلجاب عن النساء وتقرتب من
العري والتهتك يسلب أمنها هي بالدرجة األوىل ويسلب األمن من الرجال والش ّبان ثاني ًا؛ هلذا
عني احلجاب من أجل أن يكون اجلو سامل ًا وآمن ًا ،ولتتمكن املرأة من مزاولة عملها
فإن اإلسالم ّ
يف املجتمع ،وليتمكن الرجل أيض ًا من أداء مسؤولياته ،وهذا احلجاب من األحكام اإلسالمية
البارزة ،وأحد فوائده هو ما ذكرته ،وله فوائد أخرى ) ()2

بل إن السيد اخلامنئي يتحدث عن بعض تفاصيل احلجاب الرشعي الذي حيقق املقاصد
الرشعية بأحسن صورها؛ فيقول منتقدا بعض الطروحات التي حتاول أن تضع احلجاب يف
صورة أكثر تقبال يف املجتمع الدويل( :إننا نرى أن الدراسات والبحوث اجلارية التي تدور حول
سرت املرأة هي بحوث جيدة ،لكن عليك ّن َ االلتفات ّ
أن أ ّي ًا من هذه البحوث حول سرت املرأة
جيب أن ال يكون متأثر ًا باهلجوم اإلعالمي الغريب ،فإن كان متأثر ًا فسيفشل .كأن نفكِّر مث ً
ال أن
احلجاب جيد ،لكن ال داعي للعباءة ذلك تفكري خاطى ء ،وال أعني بذلك أن احلجاب ال
يكون إال بالعباءة ،بل إين أقول إن العباءة هي أفضل أنواع احلجاب ..هل تظنون أننا إذا تركنا
العباءة ،ومتسكنا باملقنعة بأن الغرب سيدعنا لشأننا؛ كال ،لن يقتنعوا بذلك ،إهنم يريدون منّا
(  )1املرجع السابق ،ص .57
(  )2املرجع السابق ،ص .58
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أن نتبع ثقافتهم املنحوسة) ()1

وهكذا حتدث يف مواضع كثرية عن أن احلجاب جمرد لبنة من اللبنات التي أقام عليها
اإلسالم جدار العفة يف املجتمع ،ومن اللبنات األخرى التي اهتم هبا اخلامنئي ،ما عرب عنه
بقوله ( :هناك يش ء يف الغرب يمأل العيون ،وهو عدم وجود تفاوت يف السرية االجتامعية
للرجل واملرأة يف املجتمع؛ فكام أن الرجل يدخل إىل االجتامع فيس ِّلم وينضم إىل احلارضين،
كذلك املرأة تدخل بنفس السهولة وتنضم إىل املوجودين ،وهي نقطة اجيابية ،لكنها سطحية
وظاهرية وإىل جانبها سلبيات كثرية) ()2

ومن تلك السلبيات التي ذكرها عن هذه الظاهرة التي ال تتناسب مع أحكام الرشيعة
اإلسالمية ،كام ال تتناسب مع كرامة املرأة ( إهنام (أي الرجل واملرأة) داخل األرسة ليسا كذلك
إطالق ًا ،فاالحصاءات واألخبار القطعية ،ال الكالم املنربي والشعارات ،كلها تشري إىل ظلم
املرأة ،حتى الرجل يظلم ،لكنه رجل وصاحب اليد األقوى ،لكن التي تظلم بشكل قطعي هي
املرأة ،ذلك ألن زوجها يقيم عالقات عاطفية وجنسية مع عدّ ة نساء غريها ،وله عالقات محيمة
ودافئة ال يقيمها مع زوجته! ذلك يشكل أكرب رضبة للمرأة؛ فاملرأة ترغب مع رشيك حياهتا،
وأن تكون بينهام عالقات عاطفية صادقة ،وأن يكون األقرب إىل بعضهام من العامل ك ِّله) ()3

وهكذا حتدث عن االختالط السلبي وآثاره التي ال تتناسب مع الرشيعة اإلسالمية؛
فقال ( :يف اإلسالم هناك حجاب بني املرأة والرجل ،إنه أمر ال يمكن إنكاره ،فهذا احلجاب
موجود ،وهو موجود حلكمة ما ،وحقيقة ال بد من وجوده .وعندما يقال أن انفراد الرجل
واملرأة داخل غرفة مغلقة لوحدمها حرام ،فإن لذلك التحريم معنى عميق وحكيم ،وهو أمر

(  )1املرجع السابق ،ص .63
(  )2املرجع السابق ،ص .59
(  )3املرجع السابق ،ص .60
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حيرم عىل
صحيح ،وكل رجل وامرأة إذا عادا إىل أنفسهام فسيؤيدان هذا احلكم ،واحلكم الذي ّ
املرأة أن تظهر بزينتها أمام الرجال ويف مجع من الرجال ،حكم صحيح؛ فالثقافة اإلسالمية تذ ّم
التربج لغري الزوج) ()1

ه

لكنه ينبه إىل أن حرمة االختالط ليست مطلقة ،بل هي خاصة بام ذكرته الرشيعة ،ويف
املحال املحددة املضبوطة ،أما ما عداها مما ال عالقة له بالفتنة؛ فإن الرشيعة تساحمت يف ذلك،
يقول اخلامنئي( :ومن مجلة ذلك (األحكام اإلسالمية) مسألة احلجاب ،ومسألة وجود حد بني
الرجل واملرأة ،وذلك احلد يف منطقة خاصة وال يشمل كل األماكن) ()2

هذا مثال عن بعض مواقف السيد اخلامنئي من حقوق املرأة املرتبطة هبذا اجلانب ،وعىل
أساسه رشعت القوانني اإليرانية التي حفظت املجتمع من التهتك وإثارة الغرائز؛ فالذي
يتحرك يف الشوارع اإليرانية ال يرى إال الطهارة والعفاف ،الذي تفتقده أكثر املجتمعات
اإلسالمية.
وهذا ال يعني عصمة املجتمع مجيعا؛ فذلك مستحيل؛ فليس هناك جمتمع معصوم،
ولكن العربة بالعموم ،ولألسف نجد املغرضني ينقلون صورا لتربج بعض اإليرانيات أو
كوهنن يف أوضاع خملة باحلياء ،ويف أماكن مغلقة ،أو ربام اختالسا عن الرشطة املكلفة برعاية
األخالق ،ثم يذكرون أن هذا هو واقع املجتمع اإليراين ،أو الواقع الذي يطالب به الشعب
اإليراين.
 2ـ حقوق املرأة املرتبطة بالرتبية والتعليم:
وهي من أهم احلقوق التي أكد عليها قادة الثورة اإلسالمية قبل انتصار الثورة وبعدها،
وقد كفلها الدستور ومجيع القوانني ،ولذلك نرى للمرأة حضورا قويا يف املؤسسات العلمية
(  )1املرجع السابق ،ص .60
(  )2املرجع السابق ،ص .60
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والرتبوية يف مجيع املراحل ،بل نراها تفوق الرجال يف الكثري من املؤسسات العلمية ،سواء يف
مراحل التعليم العادي أو التعليم العايل.
وربام يكون رس ذلك يف تلك الدعوات احلثيثة من قادة الثورة اإلسالمية للمرأة
باملشاركة الفاعلة يف حتقيق أهداف الثورة ،ومن أهم نرش العلوم واملعارف بني مجيع أفراد
الشعب.
وقد سبق أن ذكرنا بعض النصوص عن اإلمام اخلميني ،واهتاممه هبذه اجلوانب،
وسنذكر هنا باختصار بعض ترصحيات السيد اخلامنئي ،وتصوراته لكيفية حتقيقه يف الواقع.
فمن ذلك قوله يف خطاب موجه للنساء ،يدعوهن إىل التعلم ،وجعله مقصودا لذاته ،ال
وسيلة لغريه( :إين أؤكد لك ّن أيتها النسوة املسلامت واملؤمنات اللواِت اجتمعت ّن اليوم هنا :من
كانت منك ّن تدرس فلتدرس بجدّ  ،لكن الدراسة ليست مقدمة للعمل فقط ،ليست من أجل
العمل وكسب املال ّ
إن ِ دراسة النساء أمر مهم جد ًا هبدف اكتساب املعرفة ،ومهمة من أجل
رفع مستوى الرشد الفكري .أما العمل فإنّه يأِت يف الدرجة الثانية)()1

وبني أمهية دخول املرأة للمؤسسات العلمية يف مراحلها مجيها؛ فقال( :إن املجتمع الذي
تدرس فيه النساء والرجال ،فإن عدد املتعلمني فيه يكون ضعف عدد املتعلمني يف املجتمع
تدرس النساء يف املجتمع ،فإن عدد املعلمني سيتضاعف
الذي ال يدرس فيه إال ذكوره .وعندما ّ
عام هو عليه عندما يكون الرجال وحدهم معلمون)()2

ويرضب مثال عىل ذلك؛ فيقول( :عىل فرض أن لدينا بني اخلمسني مليون إنسان يف
جمتمعنا ،لدينا مث ً
ال ثالثني أو مخسة وثالثني مليون إنسان يف عمر يناسب تقديم الثامر هلذا البلد،
فمن الطبيعي أن نصف هذا العدد هو من النساء ،فهل من املعقول أن نغفل بسهولة عن كل
(  )1املرأة علم وعمل وجهاد ،ص..22 :
(  )2املرجع السابق ،ص.12
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هذه الطاقات الكامنة؟ وهل يعقل أن نتغاىض عن هذه اخلزانة اإلهلية املتمثلة بوجوده ّن ِ؟ ال
ن العاملات) ()1
بد أن يكون بينه ّ

وهكذا نراه يدعو املسؤولني إىل تشجيع النساء ،ال عىل الدراسة فقط ،وإنام عىل مواصلة
شجعن الفتيات عىل
البحث والتعليم إىل آخر مراحله؛ فيقول( :ادفعن النساء للدراسةّ ،
الدراسات العليا ،أ ّم ّن َ وسهلن وسائل دخول الفتيات إىل املراكز العليا من خالل الطرق
القانونية .إذا حصل ذلك فستحل كل األمور برأيي) ()2

وهو يدعو إىل ربط العلم بالرتبية والسلوك األخالقي ،واالهتامم باحلكمة ،باعتبارها
الوسيلة التي حيقق هبا اإلنسان إنسانيته ،يقول( :إن اجلوهر اإلنساين عزيز لدى املرأة والرجل،
وعندما يتع ّلامن العلم واحلكمة ،فإهنام يسعيان إىل إبراز وجالء ذلك اجلوهر أكثر فأكثر .فإذا
كانت هناك امرأة ما قد بلغت مستوى عالي ًا من العلم ،لكنها غفلت عن جوهرها اإلنساين ،ومل
ٍ
حينئذ؟ إن اجلوهر اإلنساين جيب أن ينمو لدى
تعتني به ،وقللت من احرتامه ،فام هي قيمتها
املرأة والرجل ،وهي مسألة ذات قيمة) ()3

وهو يدعو النساء كذلك إىل االهتامم باملطالعة ،وعدم االكتفاء بام يدرسنه يف املؤسسات
الدراسية؛ فيقول( :إن من مجلة األمور األساسية جد ًا تعليم النساء القراءة والكتابة ،ومن مجلة
األعامل املهمة جد ًا دفع النساء للمطالعة ،جدن أساليب مبتكرة جلعل النساء يامرسن املطالعة
داخل بيوهت ّن ِ .لألسف إن نساءنا ال يأنسن كثري ًا باملطالعة ،آالف الكتب تصدر يف األسواق
وتنفذ دون أن ي ّطلعن عليها .هذه الكتب متثل املعارف البرشية ،وهي توقد األذهان لفهم أفضل
وفكر أحسن وابتكار أكثر ،وجتعلها يف موقع أفضل وأسلم) ()4
(  )1املرجع السابق ،ص.12
(  )2املرجع السابق ،ص.13
(  )3املرجع السابق ،ص.13
(  )4املرجع السابق ،ص.14
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ويقول( :عليهم أن يسمحوا لبناهتم بالدراسة واملطالعة وقراءة الكتب ،وأن ي ّطلعن عىل
ن ِ وتنشط ،إنه أمر رضوري جد ًا) ()1
املعارف الدينية واإلنسانية ،لتقوى أذهاهن ّن ِ وعقوهل ّ

وهو يدعوهن إىل االهتامم بتعلم كل ما يرتبط باحلياة ،وخاصة األرسية منها؛ فيقول:
والترصف داخل
(من مجلة األمور األخرى اهلامة جد ًا تعليمه ّن ِ األساليب الصحيحة للعمل
ّ
البيت ،أي كيفية التعامل مع الزوج واألبناء ،فهناك نساء جيدات ،يمتلكن الصرب والعفو
واألخالق ،لكنه ّن ِ جيهلن األساليب الصحيحة للترصف مع الزوج أو األوالد .ع ّلموه ّن ِ
تطورت من خالل التجربة البرشية يوم ًا بعد يوم ،حتى بلغت
األساليب العلمية واألمور التي ّ
مراحل جيدة .ومنك ّن ِ من خاضت جتارب جيدة ،عليك ّن أن جتدن األساليب املناسبة إلرشاد
السيدات إىل هذه املسائل) ()2

وهكذا يدعوهن إىل التعرف عىل األحكام والقوانني التي تتيح هلا أن حتافظ عىل
حقوقها ،حتى ال يظلمها أحد ،يقول( :عىل املرأة نفسها أن تعرف قبل غريها شأهنا اإلسالمي
وتدافع عنه .عليها أن تعرف ما هو حكم اّلِلّ والقرآن واإلسالم حول قضاياها ،وما يراد منها،
وتفرضه عليها مسؤوليتها .وعليها أن تؤمن بام قال اإلسالم وأراد ،وأن تدافع عن ذلك .ألهنا
إن مل تفعل ذلك فإن الذين ال يلتزمون بأي مبدأ سيسمحون ألنفسهم بظلم املرأة .كام هو احلال
اليوم يف العامل الغريب حيث يلحق الرجل الغريب أفدح الظلم باملرأة حتت ظل األنظمة املادية
لتلك الديار ،ورغم كل الشعارات التي يطلقوهنا حول املرأة .حيث األب يظلم ابنته ،واألخ
ٍ
وتعد
وتعرض
أخته ،والزوج زوجته ،وحيث تؤكد اإلحصاءات التي ينرشوهنا أن أكرب ظلم ّ
يلحق بالنساء والزوجات واألخوات بل وحتى البنات يرتكبه الرجال الذين يعيشون يف
األنظمة الغربية .أي أنه عندما يكون النظام غري حمكوم للقيم املعنوية ،وال تعمر قلوب أهله
(  )1املرجع السابق ،ص.14
(  )2املرجع السابق ،ص.14
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باّلِلّ؛ فإن الرجل جيد الطريق أمامه مفتوح ًا ليظلم املرأة ويعتدي عليها ،معتمد ًا بذلك عىل قدرته
اجلسدية ،إن الذي يمنع ذلك أمران :اخلوف من اّلِلّ واحرتام القانون وعمران القلب باإليامن
وما إىل ذلك ،وأن تكون املرأة مطلعة جيد ًا عىل حقها اإلنسان واإلهلي ،وأن تدافع عنه ،وأن
جتد نفسها باملعنى احلقيقي للكلمة) ()1

ومع أن هذا القول طبيعي ،بل يدل عىل حرص أبوي كبري من السيد اخلامنئي عىل املرأة
اإليرانية ،ودعوته إىل الرتقي والرتبية والتحرض ،لكن املغرضني راحوا ينقلون حديثه هذا،
مبتورا عن سائر األحاديث ،ويشيعون بأن النظام اإليراين يمنع املرأة من التعلم إال يف املجاالت
التي ختتص باألرسة ونحوها.
ومن األمثلة عىل ذلك ما كتبته صحفية تونسية حتت عنوان [دور املرأة املتعلمة يف إيران
يقترص عىل تربية األبناء] ،والذي قالت فيه( :تؤمن الطبقة احلاكمة يف اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية بأن املرأة خلقت لتنجب وتريب األبناء وبأن تق ّبل خروجها للتعلم ليس إال لتمكينها
من املؤهالت والثقافة التي تسهل عليها أداء هذه املهمة ،ويرتجم هذا اإليامن يف كل ما يتصل
باملرأة يف إيران) ()2

وكان دليلها عىل هذا هو أنه طهران ـ كام تذكر ـ نظمت ندوة بعنوان [مكانة املرأة العاملة
يف إيران والعامل العريب] ،وهي مل تشغل نفسها كثريا باالطالع عىل املحارضات التي ألقيت ،وال
البحوث التي كتبت ،وإنام اكتفت ببند من التوصيات ،يذكر (دور املرأة العاملة يف تنشئة
األجيال) ،والذي علقت عليه بقوهلا( :ال تتغري نظرة السلطات اإليرانية للمرأة بحسب
مستواها التعليمي ،فال ف رق بني التي حتصلت عىل أعىل الشهادات العلمية أو األمية أو ذات
املستوى التعليمي املتواضع ألن دورها األول واألخري يظل تربية األبناء وتقديم فروض
(  )1املرجع السابق ،ص.18
(  )2دور املرأة املتعلمة يف إيران يقترص عىل تربية األبناء ،سامح بن عبادة ،موقع العرب.25/01/2017 ،
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الطاعة للرجل ،هذه هي عقيدة الساسة اإليرانيني املتشددة واملحافظة إزاء املرأة والتي عملوا
عىل ترسيخها وتكريسها يف ثقافة ووعي املجتمع اإليراين)
ولألسف؛ فإهنا تردد هذه املغالطة اخلطرية مع كوهنا تقر بالنسب املرتفعة لتعليم النساء
يف إيران ،وأنه ليس هناك حواجز حتول دون تعليمني ،بل هناك املحفزات التي ترغب يف ذلك،
قالت ..( :ورغم أن نسب تسجيل اإليرانيات باملدارس واجلامعات مرتفعة ،وقد تفوق أعداد
الطالبات يف العديد من اجلامعات أعداد الطالب الذكور ،وكذلك ترتفع نسب املتحصالت
عىل شهادات التعليم العايل إال أن ذلك ال يرتجم يف أدوارهن يف املجتمع واالقتصاد كقوى
عاملة مؤثرة كام ال يسجلن حضورا بارزا يف التمثيل السيايس ،ويف مواقع القرار يف خمتلف
أجهزة الدولة)
ثم عللت ذلك برؤيتها العلامنية التي اكتسبتها من األنظمة التي حكمت تونس؛
فأصبحت من حيث ال تشعر تن ّظر للدول اإلسالمية ،وكأن تونس ووضع النساء فيها نموذج
ينبغي أن حتتذيه سائر الدول اإلسالمية ،تقول( :يفرس واقع املرأة يف إيران بام تراه احلكومة
اإليرانية تطبيقا لقراءهتا للرشيعة اإلسالمية القائمة عىل التمييز بني الرجال والنساء ،ويف حال
وجدت فعاليات تركز عىل املرأة فإهنا لن تأِت بام خيالف هذه النظرة ،لذلك فإن طرح موضوع
حول مكانة املرأة العاملة ال ينتظر منه غري التأكيد عىل أن تعليم املرأة ال يندرج ضمن تكوينها
لتلعب أدوارا كثرية وفعالة يف بناء االقتصاد وال التأثري عىل السياسة بل هو فقط ينري عقلها
ويمنحها الثقافة التي تلزمها عندما تصبح مسؤولة عن تربية الناشئة)
ولو أن هذه الصحفية كلفت نفسها باالنتقال إىل الواقع اإليراين ،أو بمطالعة خطب قادة
الثورة اإلسال مية ،لصححت نظرهتا القائمة عىل إسقاط نموذج طالبان وغريه عىل النظام
اإلسالمي يف إيران.
ومن األمثلة عىل ذلك قول السيد اخلامنئي مطالبا النساء بالتخصص يف مجيع فروع
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الطب ،وعدم االكتفاء بأمراض النساء؛ فيقول( :وأشري هنا إىل رضورة ختصص النساء يف كافة
والتخص صات الطبية ،وعدم االكتفاء بالطب النسائي ،فام دمنا نعتقد برضورة وجود
الفروع
ّ
فاصلة يف العالقة واالرتباط االجتامعي بني املرأة والرجل ،ونؤكد عىل رفض االختالط احلر
بني املرأة والرجل ،ونعتقد باحلجاب بمعناه الواقعي والكامل؛ لذلك ال يمكننا إمهال املسألة
الطبية .أي أنه يلزمنا وجود نساء طبيبات بنفس النسبة املوجودة من األطباء الرجال ،حتى
تتمكن املرأة من مراجعة الطبيبة يف أي اختصاص أرادت ،وال داعي للمساس بتلك الفاصلة.
بل علينا أن نرتب األمر لتتمكن املرأة من مراجعة الطبيبة دون أي إشكال ،الطبيبة املرأة وليس
الطبيب الرجل ،بعض النسوة يعتقدن أن عىل املرأة أن تدرس التخصصات النسائية فقط ،وأن
يبقى ختصصه ّن حمصور ًا بأمراض احلمل والوالدة ،لكن األمر ليس كذلك ،عىل النساء أن
يدرسن مجيع أنواع وأقسام الفروع التخصصية مثل :القلب واألمراض الداخلية واألعصاب
وغري ذلك ،إن ذلك فريضة عليه ّن ِ ،وهو تكليف عىل النساء أكثر من الرجال حالي ًا .فرغم
حاجة جمتمعنا لدراسة الفروع املختلفة للعلوم من أجل بناء املجتمع) ()1

ويدعوهن إىل الدخول يف كل الفروع العلمية؛ فيقول( :اسعني إىل تشجيع اجلامعيات
وقمن بإعداده ّن يف خمتلف الفروع العلمية .فإن هذا العمل سيحقق أهداف الثورة والبالد،
ن ِ بالدين)()2
والناس بحاجة خلدماتك ّن ،كام إهنم بحاجة ألسلوب ولطريقة تعهدك ّن ِ والتزامك ّ

ويقول يف حمل آخر( :إن العلم أمر عزيز جد ًا ،وإين أؤيد أن تتعلم النساء يف جمتمعنا مجيع
الفروع العلمية .يف اللقاء السابق قبل عام أو عامني أكدت عىل أولوية الفروع الطبية ،ذلك ألن
الطب رضورة نقدية وفورية لنا ،لكن عىل النساء أن يقبلن عىل مجيع الفروع واالختصاصات،

(  )1املرجع السابق ،ص.17
(  )2املرجع السابق ،ص.18
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ن) ()1
ويستثمرن طاقاهت ّ

وهكذا نراه يدعو النساء إىل مواجهة ظاهرة توقيف البنات عىل الدراسة يف سن مبكر
لغرض تزوجيهن ،وهو ما يرد ردا حاسام عىل ما يشاع عن مواقف النظام اإليراين يف هذه
اجلوانب؛ يقول( :لقد قلت عدة مرات أن جزء ًا مه ًام من هذا األمر يقع عىل عاتق واضعي
القوانني ،لك ّن ِ اجلزء املهم اآلخر يقع عىل عاتق النساء أنفسه ّن ،أوالً من خالل الدراسة
واكتساب املعارف الدينية والعلمية وعدم االكتفاء بالدراسة الرسمية فقط ،وقراءة الكتب
واألنس هبا .ومن خالل اإلطالع عىل احلقوق التي ضمنها اإلسالم للمرأة املسلمة ،وحقوق
املرأة داخل أرسهتا .فإذا رسنا يف هذا الطريق الذي أشار إليه اإلسالم ،فسيختفي الظلم الذي
حلق باملرأة طوال التاريخ يف سائر املجتمعات ،ومن بينها جمتمعاتنا اإلسالمية مع األسف)()2

وهو يدعو إىل التزام القيم األخالقية عند التعلم ،وخاصة ما يرتبط بالصيانة وكرامة
املرأة ،يقول( :إن عىل نساء إيران ،وخاصة اللواِت استطعن أن يدرسن العلوم املختلفة يف إطار
اإلسالم وأحكامه ،وأهم من ذلك أهن ّن فعلن ذلك وه ّن ِ ملتزمات باحلجاب ،عليه ّن ِ أن
يفهمن النساء والفتيات واجلامعيات يف العامل أن العلم ال يعني التهتك ،وليس من رشوط طلب
العلم التهتك يف املوازين األخالقية ويف املعارشة بني املرأة والرجل؛ بل يمكن حتصيل العلم
مع االلتزام الكامل هبذه املوازين ،والوصول إىل درجات ومستويات عالية .وإن وجودك ّن ِ
يمكنه أن يشكل نموذج ًا من ذلك النداء العاملي لإلسالم) ()3

بل إنه يدعو املسؤولني للتفكري يف إنشاء جامعات خاصة بالنساء؛ فيقول( :بلغني أن
هناك نية وحديث إلجياد جامعة خاصة بالنساء إن شاء اّلِلّ ،أي أن يكون األستاذ فيها واملدير

(  )1املرجع السابق ،ص.18
(  )2املرجع السابق ،ص.19
(  )3املرجع السابق ،ص.19
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والطالب ،بل وحتى اجلهاز اإلداري من النساء ،خاصة يف اجلامعات الطبية .إهنا فكرة جيدة
مفصل ،لعدم وجود فرصة
جد ًا .إين أنظر لألمر من بعيد ،دون أن أتابع جوانب القضية بشكل ّ
لذلك ،لكنّي أرى بشكل إمجايل أن هذا األمر جيد جد ًا ،ويتناسب بشكل كامل مع األهداف
ن ِ يف ذلك) ()1
العامة والقيمة حلركة املرأة يف جمتمعنا .أسأل اّلِلّ أن يوفقك ّن ِ ويؤيدك ّ

وقد آتت تعليامت قادة الثورة اإلسالمية آثارها يف املجتمع اإليراين؛ فوسائل اإلعالم
تنرش كل حني أخبار تفوق النساء اإليرانية يف املجاالت العلمية املختلفة ،وهو أكرب رد عىل ذلك
اإلعالم املغرض الذي حياول أن ينقل صورة خمتلفة متاما ممتلئة بالتزوير والكذب.
ومن تلك األخبار ما ورد يف مقال بعنوان [املرأة املتفوقة حتدٍّ إيراين] ،جاء فيه( :الدراسة
اجلديدة  -التي قام هبا مركز الشورى اإليراين حول التحوالت التي طرأت عىل تعليم املرأة
خالل العقد املايض تشري إىل ارتفاع أعداد الطالبات املقبوالت يف مرحلة االستعداد لدخول
اجلامعة من  32باملائة إىل  65باملائة  ،وقد تبني أن نسبة كبرية من هوالء املقبوالت هن
متفوقات ،ما ينعكس عىل مسرية حياهتن اجلامعية ،وبالتايل يفرض عىل احلكومة توفري فرص
عمل لالستفادة من خرباهتن .األمر اآلخر هو أن اهليئات املرشفة عىل توزيع املقاعد اجلامعية
اضطرت خالل العامني املاضيني إىل اتباع سياسة جديدة يف توزيع املقاعد اجلامعية بحيث
خصصت  40-30باملائة للذكور ،و 40-30باملائة لإلناث ،فيام تركت حوايل  25باملائة
للتنافس احلر بني اجلنسني) ()2

 3ـ حقوق املرأة املرتبطة بالعمل واإلنتاج:
وهي من احلقوق األساسية التي كفلها الدستور ،ودعا إليها كل قادة الثورة اإلسالمية؛
بل إن دعواهتم للمرأة بأن تؤدي واجبها يف املجتمع ،ويف مجيع املجاالت التي تطيقها ال نكاد
(  )1املرجع السابق ،ص.20
(  )2املرأة املتفوقة حتدٍّ إيراين! ،حمجوب الزويري ،جملة الغد االلكرتونية 14 ،شباط  /فرباير ..2008
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نجد مثلها يف أي نظام آخر.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره قائد الثورة اإلسالمية احلايل السيد عيل اخلامنئي من
أن ِ النساء يف ّ
رضورة مشاركة املرأة يف كل جماالت احلياة؛ فقال( :إنّنا نعتقد ّ
كل ِ جمتم ٍع برشي
ساملٍ قادرات وعليه ّن ِ أن جيدن الفرصة لبذل اجلهد والتسابق يف جمال التقدّ م العلمي
أي
واالجتامعي والبناء واإلدارة يف هذا العامل يف حدود سهمه ّن .ويف هذا املجال ليس هناك ّ
فرق بني املرأة والرجل)()1

ويقول يف موضع آخر( :يف الساحة الثانية ،أي ساحة النشاطات االجتامعية والسياسية
والعلمية وباقي النشاطات املتنوعة ،حيق للمرأة املسلمة كام حيق للرجل املسلم أن تقوم حسب
مقتىض الزمان بمل ء الفراغ املحسوس وأداء املهام امللقاة عىل عاتقها)()2

ويقول( :لذلك ليس هناك أي تفاوت بني املرأة والرجل يف جماالت اإلعداد واالقتصاد
والتخطيط والتفكري ووضع الدراسات لشؤون البلد واملدينة والقرية واجلامعة والشؤون
الشخصية لألرسة ،فالكل مسؤول وعىل الكل أن يؤدي املسؤولية) ()3

ويرد عىل املتشددين الذين قد ينكرون هذا؛ فيقول( :ال يوجد تفاوت بني الرجل واملرأة
يف مزاولة النشاطات املختلفة يف شتى املجاالت يف نظر اإلسالم؛ فمن يقول إن الرجل يمكنه
يدرس واملرأة ال يمكنها ذلك ،والرجل
أن يدرس واملرأة ال يمكنها ذلك ،والرجل يمكنه أن ّ
يمكنه أن يامرس نشاط ًا اقتصادي ًا واملرأة ال يمكنها ذلك ،والرجل يمكنه أن يامرس العمل
السيايس واملرأة ال يمكنها ذلك؛ فإنه ال يبني املنطق اإلسالمي ،وكالمه خمالف لكالم اإلسالم؛
فإن رأي اإلسالم هو أن للرجل واملرأة أن يامرسا مجيع النشاطات املتعلقة باملجتمع البرشي

(  )1املرأة علم وعمل وجهاد (ص)11 :
(  )2املرجع السابق ،ص.25
(  )3املرجع السابق ،ص.25
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ونشاطات احلياة ،ومها يف ذلك سواسية) ()1

وهو يذكر دائام األدلة الرشعية التي ترد عىل أولئك الذين يقزمون دور املرأة ،وحيرصونه
مرشعة أمام الرجال والنساء يف
يف ممارسة نشاطاهتا األرسية؛ ومن ذلك قوله( :فالساحة ّ
املجتمع اإلسالمي ،والشاهد عىل ذلك مجيع اآلثار اإلسالمية املوجودة يف هذه املجاالت،
ومجيع التكاليف اإلسالمية التي جتعل املرأة والرجل متساويني يف مسؤولياهتام االجتامعية) ( )2

ومن األدلة التي يستدل هبا عادة عىل ذلك قوله ( : من أصبح ومل هيتم بأمور املسلمني
خيتص بالرجال ،بل عىل النساء أيض ًا أن يدركن
فليس بمسلم) ،ويعلق عليه بكونه (ال
ّ
مسؤولياهت ّن ِ جتاه أمور املسلمني واملجتمع اإلسالمي وأمور العامل اإلسالمي وكل ما جيري يف
العامل ،وأن يبدين اهتامم ًا بذلك ،ألنه واجب إسالمي)()3

وهو يرى أن منع املرأة من ممارسة نشاطاهتا التي تطيقها ظلم ،يقول( :إذا كانت املرأة
متتلك طاقات علمية مثالً ،أو قدرة عىل االخرتاعات واالكتشافات ،أو كانت مؤهلة ألداء
ّ
تنمي قدراهتا تلك،
نشاط سيايس أو عمل اجتامعي ،ومل يسمح هلا أن
تستغل طاقتها تلك ،وأن ّ
فذلك ظلم)()4

ويقول( :نعم إطرحن هذا السؤال وهو :ملاذا ال تتوىل النساء مسؤوليات ومديريات
أساسية؟ فهو سؤال مقبول .فحيث متتلك املرأة مؤهالت جيدة يمكنها ذلك ،ال أن يأخذك ّن
التعصب وتقلن جيب أن تتوىل املرأة املنصب الفالين ،نعم يف األماكن التي ال يمنع اإلسالم منها
ّ
البأس ،فهناك أماكن قد يمنع اإلسالم منها ،ويف غريها ال ضري من ّ
تويل املستويات العليا،
عندما يريدون اختيار األصلح لتويل هذه األمور جيب أن ينظر إىل النساء إىل جانب الرجال،
(  )1املرجع السابق ،ص.25
(  )2املرجع السابق ،ص.26
(  )3املرجع السابق ،ص.27
(  )4املرأة حقوق وحرية وحجاب (ص.)30 :
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تعصب)()1
ويرون من هو األصلح منهم دون أي ّ

وهذه الترصحيات التي ذكرها اخلامنئي ،والتي نجد نظائر هلا كثرية يف كلامت اخلميني،
وقد سبق ذكر بعضها ،مل تكن جمرد كلامت ،بل كان الواقع اإليراين كله يدل عليها.
وقد ورد يف مقال بعنوان [املرأة اإليرانية ودورها الرسايل يف األمة] ذكر خمترص لبعض
األدوار التي سامهت هبا املرأة يف خذمة الثورة اإلسالمية اإليرانية قبل االنتصار وبعده ،ومما
ورد فيه( :اضطلعت املرأة اإليرانية بدور مهم وأسايس يف حركة النهضة اإلسالمية املباركة منذ
انطالقها ،وواكبت مسريهتا ،وقدمت هلا دع ًام كبري ًا حتى حتقق النرص املنشود ،فكان النرص
نتيجة بطوالت وتضحيات املرأة املسلمة .حتى إن مفجر الثورة اإلسالمية اإلمام اخلميني
الراحل أشاد بدور املرأة يف الثورة اإلسالمية وخاطبها بالقول( :أنتن أيتها النساء األبطال ،كنتن
وما زلتن يف طليعة هذا النرص) ..وقال( :لقد أثبتن أيتها النساء أنكن دائ ًام يف الصفوف األمامية،
وأنكن سباقات عىل الرجال ،وأن الرجال يستلهمون عزيمتهم منكن ،إن رجال إيران
استلهموا بطوالهتم من النساء وتعلموا منهن)()2

وذكر صاحب املقال أن ذلك النشاط الذي مارسته املرأة اإليرانية قبل االنتصار وبعده،
مل يتعارض أبدا مع القيم األخالقية واإليامنية التي جاءت هبا الرشيعة ،بل كان منطلقا منها،
يقول ( :بالطبع إن النشاط الذي قامت به املرأة اإليرانية يف فرتة الثورة اإلسالمية وبعدها مل
يتعارض مطلقا مع حجاب املرأة واحتشامها والتزامها الديني واألخالقي ،فقد كانت القيم
واألخالق حارضة بتفاصيلها مع املرأة اإليرانية أينام حلت وأثناء حركتها وثورهتا مما جعلها
نموذج ًا للمرأة املسلمة الواعية بمالبسات احلياة واملدركة لتقلبات الزمن وأمهية املرحلة
الراهنة وآفاق املستقبل)
(  )1املرأة حقوق وحرية وحجاب (ص.)31 :
(  )2املرأة اإليرانية ودورها الرسايل يف األمة ،موقع براس اإليراين اإلخباري 7 ،مارس ..2018
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وأشار صاحب املقال إىل بعض األدوار التي قامت هبا املرأة اإليرانية بعد انتصار الثورة
اإلسالمية؛ فقال( :لقد قامت املرأة اإليرانية بعد الثورة اإلسالمية بأدوار مهمة أيض ًا عىل صعيد
بناء املجتمع وإنشاء املؤسسات اإلجتامعية واإلقتصادية واملدنية وأدت رسالتها عىل أفضل
وجه ممكن مما دفع اإلمام اخلميني إىل القول( :إن نساء إيران يامرسن اليوم نشاطاهتن يف كل
املجاالت ،سواء الثقافية أو االقتصادية حيث تعمل رشحية كبرية منهن يف الزراعة وأخرى يف
الصناعة ،وثالثة متارس نشاطها يف حقل الثقافة واألدب والفن ،إن مجيع هذه اجلهود مشكورة
عند اّلِل تبارك وتعاىل وهي يف عنايته ورعايته إن شاء اّلِل)
وذكر أدوار املرأة يف اخلدمة االجتامعية ،واملؤسسات املرتبطة هبا؛ فقال( :قامت املرأة
اإليرانية بدور فاعل يف رفع احلرمان عن الطبقات الفقرية يف املجتمع من خالل نشاطاهتا يف
مؤسسات دعم املستضعفني التي تأسست بعد انتصار الثورة اإلسالمية ،بل إن هذه املرأة محلت
هم املستضعفني يف أقىص نقاط البالد فقامت بتقديم ما متلكه من املدخرات واألموال من أجل
حتقيق بعض الرفاهية والسعادة هلم ،وقد أشار اإلمام اخلميني إىل هذا املعنى يف إحدى خطبه
فقال( :فئات كثرية وخمتلفة من النساء جاءت لتقدم ما ا ّدخرته يف حياهتا إىل املستضعفني ليبنوا
هلم بيوتا)
وذكر أدوار املرأة عىل صعيد التعليم خصوصا؛ فقال( :شكلت ساحة العلم والتعليم
جماالً لتامرس املرأة اإليرانية دورها الرسايل بشكل واسع ،فازدمحت املدارس واجلامعات
واملؤسسات التعليمية واملراكز الثقافية بالنساء الالِت قدمن إليها من كل حدب وصوب من
أجل أداء رسالتهن املقدسة)
وما ذكره صاحب املقال يدل عليه الواقع اإليراين ،والذي تشارك فيه املرأة مشاركة
واسعة ،قد تفوق يف بعض املحال الرجل نفسه.
وهي مع كل هذه املشاركة ال تتخىل عن قيمها اإليامنية واألخالقية ،وأوهلا التزامها
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باحلجاب الرشعي ،واآلداب املرتبطة به ،التزاما بتوجيهات قادة الثورة اإلسالمية الذين
يتحدثون كل حني أن حقيقة اإلنسان وجوهره منوط بتلك القيم ،وليس باحلقوق التي يناهلا.
ومن ذلك قول السيد اخلامنئي ،وهو خياطب جممعا نسويا( :افرتضن أن امرأة قد
تق الدت منصب ًا حكومي ًا كبري ًا ،وكان ذلك املنصب مه ًام جد ًا ،ويراجعه رجال كثريون ،فال
إشكال يف ذلك ،وال مانع من تويل امرأة لذلك املنصب ،فيمكن للمرأة أن تستقبل يف منصبها
آالف الرجال واملراجعني ،وبشكل حكيم ،وكذلك األمر يف ساحة املواجهة ويف ساحة احلرب،
كالساحة التي شاركت فيها السيدة زينب ،والسيدة الزهراء ،والسيدة حكيمة ،أو أخت اإلمام
الصادق عليه السالم حيث طلب اإلمام من سائليه أن يسألوه)()1

وقال ـ حيث النساء عىل االهتامم باملشاركة يف الوظائف املرتبطة باملرأة خصوصا ـ ( :ما
دمنا نعتقد برضورة وجود فاصلة يف العالقة واالرتباط االجتامعي بني املرأة والرجل ،ونؤكد
عىل رفض االختالط احلر بني املرأة والرجل ،ونعتقد باحلجاب بمعناه الواقعي والكامل؛
لذلك ال يمكننا إمهال املسألة الطبية ،أي أنه يلزمنا وجود نساء طبيبات بنفس النسبة املوجودة
من األطباء الرجال ،حتى تتمكن املرأة من مراجعة الطبيبة يف أي اختصاص أرادت ،وال داعي
للمساس بتلك الفاصلة .بل علينا أن نرتب األمر لتتمكن املرأة من مراجعة الطبيبة دون أي
إشكال ،الطبيبة املرأة وليس الطبيب الرجل) ()2

وهو يدعو النساء إىل عدم إمهال أهم نشاط تزاوله املرأة ،وهو اهتاممها بأرسهتا ،يقول:
(البعض يعيش اإلفراط ،والبعض اآلخر يعيش التفريط ،فالبعض يقول بام أن النشاط
عيل ِ ترك النشاط االجتامعي،
االجتامعي ال يسمح يل باالهتامم بالبيت والزوج واألوالد ،لذا ّ
والبعض تقول بام أن البيت والزوج واألوالد ال يسمحون يل بمزاولة النشاط االجتامعي ،إذ ًا
(  )1املرأة حقوق وحرية وحجاب (ص.)62 :
(  )2املرجع السابق( ،ص.)29 :
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عيل ِ أن أختىل عن الزوج واألوالد .وكال النظرتني خطأ ،فال جيوز ترك هذا لذاك ،وال ذاك
ّ
هلذا)()1

ويقول( :أن ير ّبني يف أحضاهن ّن ِ برش ًا دون عقد ،وإنسان ًا صحيح ًا وسامل ًا ،تلك هي أهم
قيمة لعمل املرأة ،وهو ال يتناىف مع العمل العلمي والعميل ،وهو أحب عمل لدى النساء)()2

ومع كل هذه الترصحيات التي دل عليها الواقع اإليراين نجد ـ لألسف ـ اإلعالم
املغرض يصور األمر بصورة خمتلفة متاما؛ فهو يصورها بصورة املظلومة ،ال لكوهنا مل تشارك يف
كل نشاطات احلياة ،وإنام لكوهنا متارسها وهي ملزمة بااللتزام واحلشمة واحلجاب ،وكأنه
يتصور أنه ال يمكن أن متارس أي وظيفة إال بخلع تلك القيم األخالقية.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف مقال مغرض بعنوان [املرأة اإليران ّية ..أنصفها التاريخ
أكثر من احلارض ] ،والذي يقر صاحبه بمشاركة املرأة اإليرانية يف كل شؤون احلياة ،حتى
السينام ،لكنه حياول أن يصور بأن كل ذلك يامرس حتت ضغوط كبرية.
يقول يف ذلك( :باستثناء السينام ،تشارك املرأة اإليرانية يف الفنون بمختلف أشكاهلا .يف
املوسيقى ،نرى نساء يعزفن يف حفالت عامة عىل خمتلف اآلالت املوسيقية .لكن ال يمكنهن
الغناء بشكل منفرد .يستطعن فقط الغناء ضمن جمموعة .بعض اإليرانيات مل حيرمن أنفسهن
من شغفهن بالفن التشكييل .صحيح أنه ما من قانون يمنع ذلك ،إال أن الدولة تفرض عدد ًا
من القيود بحق الفنانني والفنانات عىل حد سواء .عىل سبيل املثال ،حتدد اجلامعات املواضيع
التي يمكن للطالب العمل يف إطارها ،ومتنع رسم جسد امرأة أو نحته حتى لو كان األمر خدمة
للفن التشكييل .وإن برزت املرأة اإليرانية كعنرص أسايس عىل لوحة أو متثال ،فذلك ألهنا متثل
األم أو زوجة الشهيد .ويرى البعض يف ذلك تكري ًام للمرأة يف هذا املجتمع ،بعدما كانت تظهر
(  )1املرجع السابق( ،ص.)30 :
(  )2املرجع السابق( ،ص.)30 :
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يف السابق كجارية أو غري ذلك .وخالل األعوام التي تلت الثورة اإلسالمية ،شهدت السينام
اإليرانية انحدار ًا كبري ًا ،وغابت املرأة عن معظم األفالم .لكن مع وصول السينام اإليرانية إىل
العاملية يف تسعينيات القرن املايض ،أصبحت املرأة املخرجة واملمثلة واملصورة جزء ًا من مجيع
األفالم .يف البداية ،مل تتطرق األفالم إىل مشاكلها مهومها وطموحاهتا ،عل ًام أن أفالم اليوم باتت
تتناول مشاكل ومهوم وتطلعات املرأة)()1

وما ذكره صاحب املقال من القيود املفروضة عىل املرأة يف جماالت عملها صحيح ،ذلك
أن النظام اإلسالمي يف إيران ال يريد أن يكسب سمعة طيبة لدى حقوق اإلنسان عىل حساب
قيمه ومبادئه وأخالقه ،ألن تلك املبادئ هي األساس الذي تقوم عليه كل النشاطات.
وقد نبه السيد اخلامنئي إىل هذا املعنى عند استعراضه للمجاالت التي يمكن أن تعمل
فيها املرأة ،واملتناسبة مع طبيعتها؛ فقال( :إن أهم عمل تقوم به املرأة هو ذلك العمل الذي
ينسجم ويتناسب مع خلقتها النسوية ،ويتالءم مع أحاسيسها وعواطفها التي أودعها اّلِل يف
وجودها ،إن من املهم حماكاة العواطف اجل ّياشة والتفاعل مع املح ّبة التي أودعها اّلِل تعاىل يف
وجود املرأة كله)()2

ويرضب مثاال عىل ذلك؛ فيقول( :لنفرتض أن بعض النساء قد يشكني من عدم تويل
املرأة من قيادة الشاحنات مثالً ،ومن أمثال ذلك ،تلك األمور ليست هامة ،وليس هلا القيمة
التي جتعل اإلنسان يكافح لتحقيقها) ()3

ويذكر حادثة وقعت له يف هذا؛ فيقول( :أذكر أين حللت ضيف ًا عىل أحد الطالب
اجلامعيني يف اهلند ،أردنا أن نسرتيح بعد الظهر ،فسمعنا صوت ًا يأِت من الشباك الصطدام يشء،

(  )1املرأة اإليرانيّة ..أنصفها التاريخ أكثر من احلارض ،العريب اجلديد 24 ،نوفمرب .2014
(  )2املرأة علم وعمل وجهاد (ص)35 :
(  )3املرجع السابق ،ص.35
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نظرت من الشباك فرأيت داخل ساحة من مخسامئة مرت تقريب ًا سيدة يف العقد اخلامس من
عمرها ،حتمل مطرقة يف يدها ،وحت ّطم األحجار التي متأل الساحة تلك ..فسألته :ملاذا ّ
تتوىل تلك
املرأة هذا العمل؟ ..قال :إهنا عاملة ..سألته :كم تتقاىض من األجر يومي ًا؟ ..قال 4 :أو 5
روبيات يومي ًا ..وكان ذلك عام  1980م بعد انتصار الثورة) ( )1

ثم علق عىل هذه احلادثة بقوله( :أعتقد إنه ملن بواعث الفخر أننا ال نجد يف األجواء
اإلسالمية من يك ّلف املرأة بمثل تلك األعامل الشاقة .نعم لدينا نساء يعملن يف مزارعه ّن ،إهن ّن ِ
يعملن يف الشامل حلساهب ّن ،لكنه ّن ِ ال يعلمن كأجريات لآلخرين! فهل من املعقول أن خيوض
اإلنسان نضاالً مرير ًا من أجل أن تصل املرأة إىل القيام بمثل تلك املهام الشاقة؟! ليست تلك
األمور بذات بال) ()2

ومن هنا؛ فإن القوانني والواقع اإليراين يمنع املرأة من ممارسة بعض الوظائف التي ال
تنسجم مع طبيعتها ،وليس يف ذلك إال مزيد احرتام هلا ،يقول اخلامنئي( :هناك بعض األعامل
التي ال تناسب املرأة ،وال تتالءم مع تركيبها اجلسدي .كام أن هناك بعض األعامل التي ال
تناسب الرجل ،وال تتالءم مع وضعه األخالقي واجلسدي .لكن ال عالقة لذلك بقدرة املرأة
عىل التواجد يف ساحة النشاطات االجتامعية أو عدم قدرهتا .فإن تقسيم األعامل يتم حسب
اإلمكانات والرغبة واقتضاء كل عمل) ()3

بل إنه يعترب ممارسة املرأة ملا ال يتناسب مع طبيعتها وقيمها وأخالقها ظلم هلا ،وليس
حقوقا تطالب هبا ،يقول( :إذا كانت الظروف بشكل يسلب املرأة قدرهتا عىل االهتامم بأخالقها
ودينها ومعرفتها بسبب كثرة عملها وضغط املشاغل املتنوع ,ة فذلك ظلم) ()4
(  )1املرجع السابق ،ص.35
(  )2املرجع السابق ،ص.35
(  )3املرجع السابق ،ص.37
(  )4املرجع السابق ،ص.40
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 4ـ احلقوق السياسية للمرأة:
وهي من احلقوق التي دل عليها الواقع اإليراين حيث نرى املرأة متارس كل النشاطات
السياسية مثل الرجل متاما؛ فلها حق الرتشح ،وحق االنتخاب ،وحق الدخول يف األحزاب
السياسية ،بل ترأسها ،وهكذا نجدها كل املجاالت السياسية متاحة هلا.
وهي وإن مل يكن عددها كبريا يف جملس الشورى مثال؛ فذلك ال يعود للقيود التي تفرض
عليها ،وحتول بينها وبني الرتشح ،وإنام لطبيعة املجتمع اإليراين الذي ال خيتلف عن سائر
املجتمعات اإلسالمية يف النظر إىل هذا اجلانب ،ولذلك قد ال ترتشح املرأة يف بعض املناطق
املحافظة جدا ،وقد ال تنجح يف حال ترشحها ،وذلك ال يدل عىل كون النظام اإليراين ضد
ممارسة املرأة حقها السيايس.
وهذا نجده حتى يف الدول املتطورة ،والتي يسيطر الرجال فيها عىل أكثر املناصب
السياسية ،بل ال نكاد نجد امرأة تتوىل املناصب احلساسة فيها ،مع كون القوانني تسمح بذلك.
فلذلك ال يصح ما يذكره اإلعالم املغرض عن احلقوق السياسية للمرأة اإليرانية ،ذلك
أنه ال يعتمد التنظريات التي نص عليها قادة الثورة ،وال احلقوق التي نص عليها الدستور
والقوانني اإليرانية ،وإنام يعتمد الواقع ،وحيسب األمر حسابا كميا؛ فيتصور أن قلة عدد النساء
يف الربملان دليل عىل القيود التي تفرض عليهن ،وذلك غري صحيح.
ولو طبقنا هذا املقياس لذكرنا أن أمريكا ال جتيز للمرأة أن تتوىل رئاسة اجلمهورية ،وأنه
حمجور عليها ،ونستدل لذلك بعدم تويل أي امرأة هذا املنصب ،وهذا غري صحيح ،وال علمي.
وهل ذا؛ فإن املنهج الصحيح يف التعرف عىل املوقف احلقيقي يف أمثال هذه القضايا هو
النظر يف الرؤية الفكرية للقادة السياسيني ،ألهنا تشكل القاعدة التي تنبني عليها القوانني.
وعند مطالعة ما قاله اخلميني ،الذي يعترب األب الروحي للنظام اإليراين ،ومن توصياته
تشكلت أكثر ا لقوانني ،نجد أنه يتيح للمرأة ممارسة كل النشاطات السياسية التي تقدر عليها،
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برشط الكفاءة التي تؤهلها لذلك ،ألن اهلدف ليس هو أن تتوىل املرأة املنصب ،وإنام أن يكون
املنصب حقيقا هبا ،وهي حقيقة به.
وقد ذكر اخلميني رؤيته يف هذا املجال قبل انتصار الثورة اإلسالمية ،أثناء جوابه عىل
سؤال يقول( :تشغل النساء جتمع ًا كبري ًا بني املسلمني فام هل ّن وما عليهن يف ظل النظام
اإلسالمي؟)؛ فأجاب بقوله( :تشارك نساء إيران املسلامت اآلن يف املقاومة والنضال السيايس
واملظاهرات عىل الشاه ،وقد أعلمت أهنن يعقدن اجتامعات سياسية يف املدن اإليرانية .وللمرأة
يف ظل النظام اإلسالمي نفس احلقوق التي يتمتع هبا الرجل :حق التعليم والعمل والتملك
واالنتخاب والرتشيح .ويف كل املجاالت التي للرجل حق فيها هلا حق .ومن األمور واملرافق
ما حيرم عىل الرجل لظهور املفاسد فيها ،وهكذا عىل املرأة .فاإلسالم يريد املحافظة عىل مكانة
كل من الرجل واملرأة ،وال يريد أن تكون املرأة ألعوبة بيد الرجل ،وما يشيع يف اخلارج من أن
املرأة تعامل يف اإلسالم بقسوة وخشونة هو أمر غري صحيح وشائعات باطلة ،فكال املرأة
والرجل يتمتعان بصالحيات يف اإلسالم عىل الرغم من اختالفات االثنني املتعلقة
بطبيعتهام)()1

وهكذا نجد اخلامنئي يرغب النساء يف الثقافة والعمل السيايس يف مجيع جماالته؛ فيقول
خماطبا لبعض التجمعات النسوية( :أدعوكن إىل زيادة احلضور يف القضايا اإلجتامعية
والسياسية ،والصمود والصرب واملقاومة واحلضور السيايس واإلرادة السياسية ،واإلدراك
والوعي السيايس ومعرفة البلد واألهداف الوطنية الكربى واألهداف اإلسالمية للدول
والشعوب اإلسالمية ،ومعرفة مؤامرات األعداء ،ومعرفة العدو وأساليبه .عليها أن تقدم يف
ذلك يوم ًا بعد يوم)()2

(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،5ص.130 :
(  )2املرأة علم وعمل وجهاد (ص)33 :
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وي ذكر هلن األمثلة عىل ذلك من النساء الصاحلات املؤمنات ،الالِت كن يشاركن يف كل
قضايا األمة؛ فيقول( :أما اإلسالم فكان قبلهم بكثري قد أثبت للمرأة حق البيعة والتملك
والتواجد يف الساحات األساسية السياسية واإلجتامعية ﴿ َيا َأ ه َهيا النابِ هي إِ َذا َجا َء َك املحؤح ِمنَات
ي َب ِاي حعن ََك ع ََىل َأ حن َال ي ح ِ
رش حك َن ِباّلِلاِ﴾ [املمتحنة ]12 :؛ فكانت النساء تأِت لتبايع النبي  ،ومل
يرفض النبي  ذلك ،ويقول ليأِت الرجال فقط للبيعة ،ومل يأخذ برأي الرجال فقط ،ومل جيرب
النساء عىل ما قرره الرجال ،بل قال للنساء البيعة أيض ًا ،هل ّن ِ إبداء رأهين بقبول حكومتي هذه،
واملشاركة يف قبول هذا النظام اإلجتامعي والسيايس)()1

ويرضب األمثلة عىل مدى كفاءة النساء ،وقدرهتن عىل ممارسة العمل السيايس؛ فيقول:
(ويف الساحات السياسية أيض ًا ،رأينا وما زلنا نرى سيدات يمتلكن القدرة عىل التحليل
وخطيبات ،ومستعدّ ات ّ
لتويل املسؤولية يف النظام اإلسالمي .طبع ًا إن هذا األمر يشهد اتّساع ًا،
يتطور) ()2
وجيب أن ّ

ويرضب املثل هلن بالنساء املؤمنات يف زمن النبوة وبعده؛ فيقول( :أولسنا نقول أهنا ـ
احلق؟ إذن علينا أن نسعى إلحقاق
لتحق ّ
أي الزهراء ـ كانت تذهب إىل املسجد رغم ضعفهاّ ،
احلق يف مجيع احلاالت ،علينا أن ال نخاف من أحد أيض ًاَ .أ َولسنا نقول أهنا وقفت وحيدة يف
مواجهة جمتمع ذلك الزمان؟ ..علينا أن نقف يف مواجهة عامل الظلم واالستكبار ،ونواجهه دون
خوف عىل رغم قلة عددنا) ()3

وهو يعترب أن العربة يف كل ذلك بالكفاءة ،فهي التي حتدد نوعية العمل ،وكيفيته ،وال
عالقة لذلك بكون العامل رجال أو امرأة؛ فيقول( :إين أرى أن أمهية هذا العمل الذي تقوم به

(  )1املرجع السابق ،ص.34
(  )2املرجع السابق ،ص.34
(  )3املرجع السابق ،ص.35
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السيدات اليوم ال ّ
يقل أمه ّية عن املشاغل األخرى التي يقمن هبا يف البالد ،بل إن أمهيته أكرب
من معظم تلك املشاغل .نعم إطرحن هذا السؤال وهو :ملاذا ال تتوىل النساء مسؤوليات
ومديريات أساسية؟ فهو سؤال مقبول؟ ..واجلواب عليه هو أنه إذا كانت املرأة متتلك طاقات
علمية مثالً ،أو قدرة عىل االخرتاعات واالكتشافات ،أو كانت مؤهلة ألداء نشاط سيايس أو
تستغل طاقتها تلك ،وأن تنمي قدراهتا تلك؛ فذلك ظلم) ()1
ّ
عمل اجتامعي ،ومل يسمح هلا أن

ّ

أما بالنسبة لالختالط الذي قد تفرضه أمثال هذه األدوار؛ فيجيب عنه بقوله( :لقد
وضع اإلسالم حدود ًا هلذه النشاطات ،لكن تلك احلدود ال عالقة هلا باملرأة والسامح هلا
بالنشاط ،بل إهنا متعلقة بمسألة االختالط بني املرأة والرجل حيث يبدي اإلسالم حساسية
جتاهها؛ فاإلسالم يعتقد أن عىل الرجل واملرأة أن حيافظا عىل حدٍّ بينهام يف كل مكان ،يف الشارع
عني حجاب ًا وحدّ ًا بني املرأة والرجل املسلمني؛ ّ
فإن ِ اختالط املرأة
والدائرة واملتجر .لقد ّ
والرجل ليس كاختالط الرجال مع بعضهم واختالط النساء مع بعضه ّن ،وعليهم أن يراعوا
تلك احلدود .عىل الرجل مراعاة ذلك ،وعىل املرأة أيض ًا مراعاة ذلك ،وإذا روعيت حساسية
اإلسالم هذه حول العالقة ونوع االختالط بني الرجل واملرأة ،عندها ستتمكن النساء من
مزاولة مجيع األعامل التي يامرسها الرجال يف املجاالت االجتامعية ،إن ك ّن ِ يمتلكن القدرة
ن ِ الفرصة املناسبة) ()2
اجلسدية ألدائها ،وكانت لدهي ّن ِ الرغبة نحوها ،وأتيحت هل ّ

ويقول( :افرتضن أن امرأة قد تق ّلدت منصب ًا حكومي ًا كبري ًا ،طبع ًا ال أذكر اسم املنصب،
أي منصب قد ال تكون واضحة جد ًا ودقيقة ،وال داعي ألن يضع اإلنسان
ألن خصوصيات ّ
أصبعه عىل منصب خاص ،وكان ذلك املنصب مه ًام جد ًا ،ويراجعه رجال كثريون ،فال إشكال
يف ذلك ،وال مانع من ّ
تويل امرأة لذلك املنصب ،فيمكن للمرأة أن تستقبل يف منصبها آالف
(  )1املرجع السابق ،ص.35
(  )2املرجع السابق ،ص.38
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الرجال واملراجعني وبشكل حكيم ،وأن تقيض هلم ما يتوقعونه من ذلك املنصب من مطالب
مرشوعة وحم ّقة .ال مانع من ذلك) ()1

وهو ينبه دائام إىل أن اهلدف ليس وجود املرأة يف تلك الوظائف السياسية وغريها ،ليقال
بأن املجتمع اإليراين يراعي حقوق النساء يف هذا اجلانب ،وإنام اهلدف هو حتقيق املصالح
الرشعية ،ولذلك ال هيم أن يكون عدد النساء يف تلك املؤسسات أكرب أم عدد الرجال؛ فالعربة
بالكفاءة ،وليس بالعدد ،يقول يف ذلك( :إين مرسور جد ًا لرؤيتي األخوات النواب وقد شكّلن
بحمد اّلِل كتلة كيفية وكم ّية مهمة يف جملس الشورى اإلسالمي .وال أعني بذلك مث ً
ال أن يكون
من بني مائتني وسبعني نائب ًا ،أن يكون هناك مائة وكذا نائب من النساء ،كال ليس املطلوب أن
حتدد أعداد املسؤوليات التي تتوالها النساء وأعداد ما يتوالّه الرجال ..باملناسبة فإين أرى
االهتامم بذلك أمر ًا سلبي ًا ،أن نظ ّن ِ أن عدد النساء جيب أن يساوي عدد الرجال يف كل ساحة
وجمال! فذلك فكر ابتدائي وبسيط وطفويل .إين ال أقول أنني مرسور من هذا املجال ،بل إين
مرسور لشعوري أن هناك حركة جدية وحقيقية جتري حلسن احلظ من أجل إعادة االعتبار
لشخصية املرأة) ()2

ثانيا ـ العامل وحقوقهم يف الرؤية السياسية اإليرانية:
للعمل يف الرؤية السياسية اإليرانية قيمة كبرية ،سواء قبل انتصار الثورة اإلسالمية ،أو
بعدها ،ألهنا ثورة قامت ضد األرستقراطية والرأساملية التي بنى عليها الشاه حكمه ،لذلك
كان يرمي الثوار اإلسالميني بكوهنم يساريني وشيوعيني ،نتجية مطاالبتهم بحقوق
املستضعفني ،بمن فيهم العامل.
وهلذا نالحظ كثريا تربؤ قادة الثورة اإلسالمية من النظام الشيوعي ،واعتبار ثورهتم
(  )1املرجع السابق ،ص.40
(  )2املرجع السابق ،ص.28
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ثورة إسالمية خالصة ،ال رشقية وال غربية ،وأن أهدافها أهداف تنسجم مع اإلسالم وتنطلق
منه حتى لو تقاطعت مع الشيوعيني أو غريهم يف بعض املطالب.
ولنرى مدى ترشب قادة الثورة اإلسالمية بالرؤية اإلسالمية يف التعامل مع العامل ،ننقل
نصوصا من خطاب مهم للخميني بمناسبة يوم العامل ،ألقاه بعد االنتصار ،والذي قدم له ببيان
مرشوعية االحتفال يف هذا اليوم من باب تكريم العامل؛ فقال( :إن اختصاص يوم بالعامل لعله
بلحاظ التكريم والتعظيمّ ،
وإال فإن كل يوم هو يوم العمل والعامل ،بل العامل قد تشكل من
العمل والعامل ..وإن ختصيص يوم للعامل كمن خيصص يوم ًا للنور ،ختصيص يوم للشمس ،إذ
النور موجود يف كل يوم ،والنهار نور .كل يوم هو يوم الشمس ،ولكن لعل ذلك كان من أجل
التعظيم والتكريم ،وهلذا فال يوجد إشكال يف هذا األمر)()1

ثم بني أمهية العمل يف الرؤية العقدية اإلسالمية ،وكونه واجبا ورشفا ال يمكن
االستغناء عنه ،ويف كل املحال؛ فقال( :إذا أردنا الواقعية؛ فإن العمل والعامل موجودان يف
مجيع عوامل ما قبل الطبيعة ويف عامل الطبيعة ويف عوامل ما بعد الطبيعة .فالعمل والعامل موجودان
يف كل مكان ،ومجيع موجودات العامل سواء موجودات ما قبل الطبيعة ،أم املوجودات الطبيعية
أم موجودات ما بعد الطبيعة فإن مجيعها قد حتققت بسبب العامل .فالعمل نظري (الوجود)
حارض يف مجيع شؤون العامل)()2

ثم ذكر بعض تفاصيل ذلك ،فقال( :لقد وجد العامل من فعالية اّلِل ،ووجدت أجزاء
العامل من الفعاليات لبعض املوجودات .إنكم ال تستطيعون العثور عىل موجود ّإال والعامل
والعمل موجودان فيه ،بل هو بنفسه عمل ،العامل أيض ًا هم بأنفسهم عمل ،وقد وجدوا من
العمل ..إن ذرات الكائنات يف عامل الطبيعة فعالة من أجل إجياد مجيع كائنات هذا العامل حتى
(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،7ص.131 :
(  )2املرجع السابق ،ص.131
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اجلامدات واألشجار مجيع ًا حية ،مجيعها عاملة ،فالعمل حميط بكل العوامل ،ومنذ البداية إنام وجد
العامل بالعمل ،فالعامل مبدأ مجيع املوجودات)()1

وبناء عىل ما ورد يف النصوص املقدسة من أن اجلنة مبنية باألعامل الصاحلة ،والنار مبنية
باألعامل اخلبيثة ،يذكر اخلميني أن العمل يمتد إىل عوامل ما بعد الطبيعة نفسها ،فيقول( :إن عامل
ما بعد الطبيعة -اجلنة والنار -أيض ًا قد ظهر بالعمل ،اجلنة والنار تتحققان من عمل اإلنسان؛
فعمل اإلنسان إما عمل صالح وعمل حسن وهو مبدأ حتقق اجلنة ،وإما عمل غري صالح
وفاسد وهو مبدأ النار)()2

وبعد هذه املقدمات العقدية التي تعود كل قادة الثورة اإلسالمية أن ينطلقوا منها يف
توضيح احلقائق لريبطوا الدنيا باآلخرة ،والغيب بالشهادة ،يذكر أن الرشف العظيم للعامل
مرتبط باملسؤوليات العظيمة املناطة هبم ،ذلك أهنم ـ كام يذكر ـ هم وراء تقدم الدول
وانحطاطها ،وحال أعامهلم كحال األعامل التي تنتج إما نارا أو جنة؛ يقول( :إذا اجته بلد نحو
التقدم ،فإنه يسري باجتاه التطور بيدكم أنتم أهيا العامل ،وإذا سار بلد باجتاه االنحطاط ،فهو أيض ًا
يبدكم أنتم ،إذ بعدم العمل أو بقلة العمل أو بعدم الرغبة يف العمل يسري البلد نحو االنحطاط؛
فاحلكومة اليوم منكم ،من العامل ،والبلد بلدكم .فلم يعد لألجانب تدخل فيه .مل يعد هناك
كبت .مل يعد هناك اختناق .مل يعد هناك هنب .البلد اليوم بلدكم ،وأنتم مسؤولون عنه مبارشة.
فإذا مل تبذلوا اجلهد يف هذه املسؤولية ،إذا مل تبذلوا اجلهد يف هذا األمر الذي بعهدتكم ،وإذا مل
تؤدوا ذلك الدّ ين الذي عليكم جتاه بلدكم وجتاه اإلسالم ،ستتحملون مسؤولية ذلك)()3

وهو ـ خالفا ملا عليه الفكر املادي ،الذي تبنى عليه األنظمة الوضعية ـ والتي تنطلق من

(  )1املرجع السابق ،ص.131
(  )2املرجع السابق ،ص.132
(  )3املرجع السابق ،ص.132
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إغراءات مادية أو معنوية تقدمها للعامل قصد حتفيزهم ،ينطلق اخلميني من ذلك الفضل
العظيم الذي ورد يف النصوص املقدسة حوهلم ،وتلك األجور العظيمة التي ينالوهنا؛
فيقول (:إذا بذلتم جهدكم وأدرتم عجلة البلد ،فإن لكم قيمة كبرية عند اّلِل تبارك وتعاىل؛
فاإلسالم جيعل لكم قيمة كبرية ،ويعتربكم خزا ان األرض ،فأنتم األمناء عىل خزائن األرض،
وعليكم إحياء األرض)()1

وهو حيذرهم من تلك الرصخات التي حترضهم ،وتدعوهم إىل الثورة ،ليستعيد النظام
البائد بعد ذلك عافيته ،وحيكم السيطرة عليهم؛ يقول( :التصغوا إىل الذين اليريدون هلذه
العجلة أن تدور .إهنم الحيبونكم ،اإلسالم العزيز هو الذي هيتم بكم وحيرتمكم ويطالب
بحقوقكم ويعمل عىل إحقاقها .دعوا اإلسالم حيكم ،دعوا اجلذور الفاسدة لالستبداد
واالستعامر تستأصل وتتالشى ،وليمنى الذين يريدون خدمة األجانب باخليبة والفشل)()2

وهو يذكر هلم أن احلكم اإلسالمي ال يعني هتميشهم ـ كام يشيع املغرضون ـ بل إنه يعطي
األولوية هلم ،بل جيعل زمام األمور بأيدهيم ،يقول( :إنكم إخوتنا ،إنكم أعزتنا ،عليكم إدارة
هذا البلد ،أنتم من يستطيع األخذ هبذا البلد إىل ّبر األمان .أنتم من يستطيع يف املصانع ادارة
عجلة املصانع وانقاذ البلد .أنتم أهيا الفالحون من يستطيع أن حيرك عجلة الزراعة ،وفعاليتكم
هي التي تستطيع حتقيق الزراعة بشكلها الصحيح ،فكام تعلمون أهنم خربوا الزراعة ودمروها،
وعليكم أنتم اآلن ،بعد أن أصبح البلد بأيديكم وقطعت أيدي األجانب ،أن هتتموا بزراعتكم،
وأعطوا احلكومة الفرصة حتى تساعدكم ،تساعدكم باملقدار الذي تستطيعه .وأنتم اخوتنا
العامل ،دعوا املعامل تعمل ليمكن إعامر هذه البلد للجميع ،أعطوا الفرصة لتعمل هذه املصانع
وتدور عجلة البلد ،وإنكم مجيع ًا إخوة لنا ،ونحن مجيع ًا يف خدمتكم .أنتم من يستطيع إدارة
(  )1املرجع السابق ،ص.132
(  )2املرجع السابق ،ص.132
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البلد والقضاء عىل هذه الفوىض)()1

ثم يذكر هلم الواقع املادي الذي تعيشه إيران بعد ثورهتا ،وأنه ال يسمح هلا بالوفاء
با حلقوق املادية التي يستحقها العامل كام ينبغي ،ولذلك حيتاجون إىل الصرب حتى تستعيد البلد
عافيتها ،يقول( :كام تعلمون أن هؤالء قد رحلوا تاركني البلد مضطر ًا .هنبوا ورحلوا ،أفرغوا
خزائننا ورحلوا .فيجب علينا اآلن مجيع ًا .وليست فئة واحدة ،علينا مجيع ًا أن نسعى ونحرك
عجالت هذا البلد حتى تتحسن أوضاعه ،إن اإلسالم جعل لكم حقوق ًا ،وسوف يعطي حقوق
اجلميع .اإلسالم جعل حقوق ًا للعامل من الرجال والنساء .جلميع النساء والرجال املزارعني.
وهو يكرمهم وسوف يرد هلم ،دعوا اإلسالم حيكم ،لتتحقق مجهورية اإلسالم وأحكام
اإلسالم النورانية .ال تعبأوا بأولئك الذين ال يريدون هلذه العجالت أن تدور ،وال يريدون
لزراعتنا أن تسري أمورها ،ومعاملنا أن تعمل ،التصغوا إليهم وال تنخدعوا هبم وال تفسحوا
هلم املجال ليعملوا ما يريدون .إهنم يريدون خداعكم لينهبوا ثروات هذا البلد ،لينهبوا خزائن
هذا البلد ،ليكون الطريق مفتوح ًا أمام من يريد مدّ يده لينهب من هذه اخلزائن .جيب أن حتولوا
دون ذلك .علينا مجيعا أن نمنع وقوع ذلك)()2

وما ذكره اخلميني يف تلك األيام التي بدأت هبا الثورة اإلسالمية ،ينطبق عىل فرتات
كثرية بعدها ،حيث أن املستكربين استعملوا كل وسائل التضييق عىل اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،حتى تتهم الحقا بالتفريط يف حقوق العامل ،مع أن املشكلة ليست يف النظام ،وال يف
العامل ،ولكن يف االستكبار العاملي الذي مارس كل أنواع احلصار.
ومع ذلك ،ومع احلصار املرير ،واحلرب الرضوس استطاع العامل اإليرانيون أن يوفروا
حدا أدنى من املعيشة أفضل بكثري أيام الشاه ،الذي كانت تذهب أكثر الثروة اإليرانية فيه جليبه
(  )1املرجع السابق ،ص.133
(  )2املرجع السابق ،ص.134
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وجيب االستكبار العاملي الذي خضع له خضوعا مطلقا.
وقد أشار اخلميني يف خطاب له بعد أكثر من ست سنوات عىل انتصار الثورة اإلسالمية
ـ وبحضور اخلامنئي حني كان رئيسا للجمهورية ـ فقال ـ يعدد إنجازات الثورة يف تلك الفرتة
القصرية اململوءة بكل أصناف التضييق ـ ( :ا
إن ما أريد قوله للسادة القادمني من اخلارج أن
التشاهدوا وجتلسوا ساكتني إىل النهاية ،تعالوا انظروا هنا ،اذهبوا وانظروا وضع السجناء
واألرسى العراقيني وأوضاع فئات الشعب ووضع ّ
الفالحني يف القرى واألرياف البعيدة يف
أقايص البالد كيف كانت يف العهد السابق وكيف هي اآلن؟ ففي الوقت الذي نواجه اآلن هذه
املعارضة من قبل كل البلدان ّإال القليل منها ،ومع ذلك فإننا خالل هذه السنوات املعدودة من
انتصار الثورة وبدء احلرب التي شن حات علينا من قبل أمريكا ،فانظروا إىل هذا الشعب بام أن
حكومته شعبية ومنبثقة من الشعب ،فإن رئيس وزرائه كان كاسب ًا يف السوق ،وافرتضوا أن
ّ
أي مكان من الدنيا جتدون مثل هذا؟ إين جتدون
فالح ًا جاء وتس ّلم املنصب الفالين ،ففي ّ
طالب علم يصبح رئيس ًا للجمهورية؟  ..وأين جتدون كاسب ًا يصبح رئيس ًا للوزراء؟ ّ
وفالح ًا
حتول الناس وتغيريهم ،وهؤالء
يكون ما يكون؟ فهذا نموذج ال مثيل له يف الدنيا ،وما هذا ّإال ّ
جزء من الناس)( )1

وهو يطلب منهم أن يوضحوا للعامل مزايا النظام اإلسالمي ،والتي حتققت يف الواقع
العميل ،ومل تبق جمردا نظريات ،يقول( :اعرتضوا عىل هؤالء الذين يبثون الدعايات املغرضة
تتجولون يف شوارع البالد هل رأيتم أحد ًا يقتل الناس يف الشوارع؟
ضد إيران ،فأنتم عند ما
ّ
وهل انزوت النساءيف إيران وحجزن يف البيوت ،أم يشاركن الرجال يف إعامر البالد ويرسن
معهم جنب ًا إىل جنب؟ هل ترون أن تتهتّك النساء هنا وتتحلل من كل قيد؟ أن هذا خالف
التحول الذي طرأ عىلشعبنا ،ال تكونوا متفرجني
التحول الذي ظهر لدى النساء ،وخالف
ّ
ّ
(  )1املرجع السابق ،ج ،19ص.412 :
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فقط تأتون وتشاهدون ثم تعودون إىل أعاملكم وال شأن لكم يف يشء حتى العام القادم لتدح عَوا
للحضور هنا مرة أخرى ،إذ لو تكرر هذا األمر هبذا الشكل مئة عام فال يساوي شيئ ًا ولن ينتهي
بنتيجة مثمرة .عند ما تأتون إىل هنا وتعودون إىل بلدانكم إذكروا ألبناء شعبكم وغريهم
مارأيتم ،والتظنّوا أن هذا غري ممكن فقد رأينا أنه ممكن وقد حصل)()1

ثم يذكر هلم وضع الشعب اإليراين سابقا ،فيقول( :هل تظنون أن إيران كانت يف السابق
هكذا؟ ّ
ضحى من الش ّبان،
حتمل هذا الشعب من اآلالم وكم ّ
كال ،مل تكن هكذا من قبل ،فكم ّ
يضحي ،وما ذلك ّإال ألن هذا الشعب قد وعى
ضحى هذا الشعب بكل شيئ وما يزال
ّ
وكم ّ
واستيقظ وتقدم خطوة من أجل اّلِل فتفضل اّلِل تبارك وتعاىل عليه بعنايته) ()2

وهكذا نرى اخلميني يف كل خطاباته يشجع العامل ،ويرفع معنوياهتم ،ويدعوهم إىل
العمل بإخالص يف خدمة بالدهم ،وخياطب يف كل ذلك اإليامن يف قلوهبم ،ويرضب هلم
األمثال عىل ذلك بام كان عليه رسول اّلِل  ،يقول(:ال بد أنكم سمعتم ما ورد عن الرسول
األكرم  من أنه قبل يد العامل ،أي تلك اليد التي أصبحت خشنة بسبب العمل ،وهذه
احلادثة تعكس مكان العامل عىل طول التاريخ ،فالنبي األكرم الذي هو أعظم إنسان كامل،
وهو أول أفراد اإلنسان ،تواضع للعامل هبذا الشكل ،وق ّبل يده التي هي عالمة للعمل ،وقد
ق ّبل باطن اليد ال ظهر اليد ،وهذه مالحظة مهمة إذ أن آثار العمل تظهر يف باطن اليد ،وإنه يريد
من ذلك أن يبني قيمة العمل لبني اإلنسان ،ويقول للمسلمني بأن قيمة العمل تتجىل هناك
حيث عمل العامل ،وقد ظهرت عالمة بسبب العمل ،وأنا أق ّبل ذلك املكان لكي تدرك
الشعوب اإلسالمية والبرشية قيمة هذا العمل)()3

(  )1املرجع السابق ،ج ،19ص.419 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،19ص.419 :
(  )3العمل والعامل يف فكر اإلمام اخلميني (ص.)3 :
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ويرضب هلم مثال آخر عن اإلمام عيل ،فيقول( :كان الرجل الثاين يف اإلسالم وهو عيل
بن أيب طالب عامالً ،أي كان حيفر بئر ًا ويستخرج منه املاء ،كان عامالً ،وكان يعمل من أجل
إعاشة نفسه أيض ًا ،ورغم أنه قد حفر تلك اآلبار بيده فإنه قد محل يف نفس اليوم بحسب النقل
الذي بايعوه فيه باخلالفة واإلمامة وعندما انتهت البيعة ،فقد محل املسحاة بيده وذهب
للعمل)()1

ويرضب املثل عىل حرمة العمل وأمهيته وشموله جلميع الناس ،حتى األئمة أنفسهم،
فيقول ( :مل يقترص ذلك عىل اإلمام عيل بن أيب طالب ،بل إن اإلمام الصادق والباقر كانوا
كذلك؛ فقد نقلوا أهنام كانا يعمالن يف مكان ،ونقل عن اإلمام الصادق أنه كان يعمل يف مكان
ما رغم عمله الكثري ،رغم عمله املعنوي الكثري وعمله اإلعالمي ،فقالوا له ـ كام ينقل ـ :اترك
لنا هذا العمل لكي نقوم به ،لكنه أجاهبم :إنني أحب أن أشعر بحرارة الشمس يف بدين إزاء
ذلك العمل الذي أريد أن أقوم به بنفيس ،ويا هلا من قيمة كربى أن يقوم الرجل األول يف زمانه
ورغم امتالكه لتلك املنزلة بمامرسة العمل بنفسه ،مما يعلمنا قيمة العمل)()2

هذا بالنسبة للدعم املعنوي الذي أواله اخلميني أمهية كربى ،حتى جيعل من شعبه شعبا
عقائديا يقوم بأداء مهامه بإخالص وتفان ،ولوجه اّلِل تعاىل.
لكنه مع ذلك مل يغفل الدعم املادي ،لكنه ال يربطه بوعود قد ال تتحقق ،وإنام يربطه
ويعلقه بام يقوم به العامل أنفسهم ..فهم ـ باجتهادهم وعملهم وصدقهم ـ يمكنهم أن حيققوا
املكاسب التي ال ختدم بلدهم فقط ،وإنام ختدمهم هم أيضا ،يقول يف خطاب االنتصار( :لقد
رحل هؤالء اخلونة من إيران وتركوا لنا بلد ًا خرب ًا ومقابر عامرة ،دمروا بالدنا وعمروا مقابرنا
بقبور شبابنا ،وال نستطيع يف سنة أو سنتني أو خالل مدة قصرية أن نبني هذا اخلراب وأن نحفظ
(  )1املرجع السابق ،ص.4
(  )2املرجع السابق ،ص.5
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بلدنا من هذا الوضع املتأزم .نحتاج إىل احتاد كل الشعب اإليراين لكي نبني مع ًا ما خربوه،
تعمر كل يشء ،احلكومة لوحدها غري قادرة عىل ذلك .ال
ولذلك ال تنتظروا من احلكومة أن ِّ
تنتظروا من رجال الدين أن يعمروا اخلراب ،رجال الدين لوحدهم ال يستطيعون البناء ،جيب
أن يساعد الواحد منا اآلخر ،من الفالح والعامل والصانع وال ِ
عامل ،رجل الدين واجلامعي،
حتى املوظف والعسكري .الثورة اآلن يف وسط الطريق  ..لقد طردتم اللصوص فقط من
بالدكم  ..طردتم املفسدين ،لكن اخلرائب ال زالت باقية .املهم أن هذه اخلرائب التي تركوها
لنا ،نعمرها من جديد باالستعانة هبممكم العظيمة وعزائمكم الراسخة)()1

وهو ينبه العامل خصوصا إىل أهنم مستهدفون ،وأن هناك جهات خارجية تريد أن
تستعملهم لينفذوا أغراضها ،غري مراعني لوضع البلد؛ فيقول( :انتبهوا  ..كونوا عىل حذر ..
املفسدون قد نصبوا لكم املكامن ،األجانب مرتصدون لكم .إهنم لن يغفلوا عنكم ،وعليكم
أن ال تغفلوا عنهم ،إهنم يرسمون لكم اخلطط بطرق وأشكال خمتلفة .بعد أن سقط النظام
الشاهنشاهي املنحط ،يريدون أن يعودوا ولكن بشكل آخر ،وجيددوا االستثامر ويبدأوا النهب
واإلرهاب من جديد ..علينا أن نحفظ ثورتنا بالوعي واليقظة .إذا مالت هذه النهضة نحو
اجلمود ـ ال سمح اّلِل ـ فانتظروا إعادة تلك املصائب .إذا أردتم إنقاذ إيران  ..إذا أردتم إنقاذ
اإلسالم  ..إذا أردتم إنقاذ القرآن الكريم فيجب أن حتتفظوا هبذه النهضة قوموا باملظاهرات
عند احلاجة ،أقيموا االجتامعات .املظاهرات اليوم ليست مظاهرات غري سلمية .جيب أن تبقى
هذه النهضة ،جيب أن حييى هذا الشعب ،لقد وىل ذلك العرص الذي حيكمنا فيه رشطي واحد
 ..لقد وىل ذلك اليوم الذي حيكمنا فيه ضابط واحد .اليوم مجيع ًا (املسؤولون) يف خدمتكم ..
يف خدمة اإلسالم .اعرفوا مجيع ًا قدر هذه النعمة ،ال تستسلموا إىل اليأس .ال تقولوا وىل ذلك

(  )1خطاب االنتصار.
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الشخص (الشاه) وانتهى كل يشء) ()1

وهكذا نجد القائد احلايل للثورة اإلسالمية السيد عيل اخلامنئي يواصل املسرية،
وخياطب العامل ،ليبث فيهم اإليامن والوعي الذي جيعلهم بمنأى عن كل املؤامرات التي
تستهدف النظام الذي تكفل بحقوقهم يف حدود ما أتيح له من إمكانات.
ففي خطاب له عند لقائه حشد ًا من عامل اجلمهورية اإلسالمية بمناسبة عيد العامل لسنة
 ،2018ذكر أمهية العنرص البرشي يف أي نظام ،وأنه أهم بكثري من الثروات وغريها من األشياء
التي تتوفر للدولة؛ فقال( :تعترب القوى البرشية واحدة من أكرب وأهم ثروات أي بلد .أي ا
إن
واملصمم واملهندس والناشط لإلنتاج يف أي جمال يف البالد أكرب بكثري من
قيمة وجود العامل
ّ
قيمة املصادر اجلوفية ومن الذهب ومن النفط ومن املاس وما شاكل؛ فهذا هو ما يمكنه أن
يعمر بلد ًا .الحظوا اآلن ا
أن هناك بلدان ًا ينتج فيها كل أو أكثر ماس العامل لكنهم يعيشون يف
ّ
تعاسة وفقر ،ملاذا؟ ألهنم ال يمتلكون الطاقات البرشية الكافية وال يمتلكون القوى اإلنسانية،
ال يمتلكون القوى اإلنسانية املفكرة .القوى اإلنسانية هي أكرب ثروة يف أي بلد ،وأنتم هي تلك
القوى اإلنسانية .أنتم العامل وأنتم صانعو فرص العمل ،وأنتم املهندسون ،وأنتم املصممون،
وأنتم الناشطون يف خمتلف املجاالت ،أنتم القوى اإلنسانية .هذه هي القيمة العالية للقوى
اإلنسانية ،وطبقة العامل هي جزء من هذه القيمة الراقية وهذه الثروة العظيمة)
ثم أشاد بام يقوم به العامل اإليرانيون رغم الظروف الصعبة التي متر البالد بسبب
عاملنا
احلصارات الكثرية املتعاقبة ،والتي مل يرضخ هلا العامل ،ومل يستسلموا ،يقول( :جهود ّ
جهود تفوق احلدّ املألوف واملتوسط يف العامل من حيث القيمة .هذا ما قلته مرار ًا حول
القطاعات املختلفة ،حول الطلبة اجلامعيني ،وحول املحققني والباحثني ،ثم ا
إن التقارير التي
يرفعوهنا تؤيد كلها هذا املعنى ،وهذا ما أعتقده بخصوص العامل أيض ًا .العامل اإليراين من
(  )1خطاب االنتصار.

352

أفضل العامل يف العامل؛ أي ا
إن يده الفنانة وفكره ودوافعه العالية أرقى من املتوسط العاملي.
وهذا يف حني مل يكن هناك اهتامم بالعمل والعامل واملجتمع العاميل واإلنتاج والقضايا الوطنية
خالل عهد القمع وفرتة الظلم البهلوي وقبل ذلك خالل حقبة الغفلة والنوم الدائم)
وبناء عىل هذه التوجيهات من قادة الثورة اإلسالمية ،نص الدستور اإليراين عىل كافة
احلقوق املرتبطة ب العامل ،والتي ال تقل عن نظرياهتا يف البالد التي تدعي الديمقراطية ومحاية
حقوق اإلنسان ،بل قد تفوقها يف رعاية األخالق والقيم التي ال نجد أي اهتامم هبا يف الدول
الغربية ،بل حتى يف الكثري من الدول اإلسالمية.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف املادة الثامنة والعرشون ،والتي تضبط أنواع األعامل
التي يمكن أن يامرسها العامل اإليراين ،ونصها( :لكل شخص احلق يف اختيار املهنة التي يرغب
فيها ما مل ختالف اإلسالم أو املصالح العامة ،أو حقوق اآلخرين ،واحلكومة مسؤولة عن توفري
فرص العمل للجميع ،وإجياد الظروف املتكافئة للحصول عىل العمل ،وذلك مع مالحظة
حاجة املجتمع للمهن املختلفة)
وهي مادة مهمة تبني مدى هيمنة الرشيعة اإلسالمية عىل الواقع اإليراين ،ذلك أن أكثر
األنظمة العاملية تعطي حرية كبرية للعامل يف ممارسة ما يشتهون من وظائف ،ولو عىل حساب
القيم واألخالق ،مثلام هو حاصل لألسف يف بعض الدول التي يدعمها اإلسالميون ،كرتكيا
أو قطر أو اإلمارات وغريها ،يف نفس الوقت الذي يصبون فيه كل أحقادهم عىل إيران ونظامها
اإلسالمي.
ومن املواد الضامنة حلقوق العامل يف الدستور اإليراين املادة التاسعة والعرشون ،والتي
تنص عىل ما ييل( :الضامن االجتامعي من احلقوق العامة ،ويتمتع به اجلميع يف جمال التقاعد،
والبطالة والشيخوخة ،والعجز عن العمل ،وفقدان املعيل ،وحالة ابن السبيل ،واحلوادث
الطارئة ،واحلاجة إىل اخلدمات الصحية والعالجية والرعاية الطبية كالضامن الصحي وغريه،
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واحلكومة مسؤولة حسب القانون عن تقديم هذه اخلدمات وتقديم املساعدات املالية املذكورة
آنف ًا لكل فرد من أبناء الشعب من مواردها املالية العامة ،ومن املسامهات الشعبية)
ومنها املادة الثالثون ،والتي تنص عىل ما ييل( :عىل احلكومة أن توفر وسائل الرتبية
والتعليم باملجان لكافة أبناء الشعب حتى هناية املرحلة الثانوية ،وعليها أن توسع وسائل
التعليم العايل بصورة جمانية ،لكي تبلغ البالد حد االكتفاء الذاِت)
وتنص املادة احلادية والثالثون عىل ما ييل( :امتالك املسكن املناسب للحاجة حق لكل
فرد إيراين ،ولكل أرسة إيرانية ،واحلكومة ملزمة بإعداد مقدمات تنفيذ هذه املادة حسب أولوية
األكثر حاجة إىل السكن ،ال س ّيام سكان القرى والعامل)
وتنص املادة الرابعة بعد املئة عىل ما ييل( :هبدف حتقيق العدل اإلسالمي واملسامهة يف
إعداد الربامج وتوفري التنسيق لتطوير مرافق اإلنتاج والصناعة والزراعة ،يتم تشكيل جمالس
شورى من ممثيل العامل والفالحني وسائر العاملني واملدراء يف هذه املرافق ،أما يف املؤسسات
التعليمية واإلدارية واخلدمية ونحوها فيتم تشكيل جمالس شورى من ممثيل أعضاء هذه
املؤسسات)
هذه بعض املواد التي تقرر وتنظم احلقوق التي تكفلها الدولة للعامل ،وجلميع طبقات
الشعب ،وهي وحدها كافية يف الرد عىل ما ينرشه اإلعالم املغرض ،والذي حياول أن يصور
العامل اإليراين بصورة األسري املسخر ،ال بصورة العامل احلر املخلص الذي يتفانى يف عمله،
ولو بأدنى األجور ،ليخدم بلده ،ألنه يعلم أن ما أصاهبا من شدائد ،ليس بسبب الفساد ،وإنام
بسبب احلصار الشديد ،الذي يراد منه تقويض النظام ،ليعود املستبدون من جديد.
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الفصل السادس
والية الفقيه ..والقيم الرتبوية
من أهم ما يميز نظام والية الفقيه عن مجيع أنظمة العامل ،القديم منها واجلديد ،اهتاممه
بالقيم الرتبوية بجميع أصنافها ،ويف مجيع جماالهتا ،ذلك أن هدف هذا النظام ليس توفري
حاجيات الشعب احلسية فقط ،وإنام هيدف فوق ذلك إىل بناء اإلنسان ،وحتقيق ما يطلق عليه
[التقوى االجتامعية]
وهذا الدور الكبري للويل الفقيه ،وللمؤسسات التابعة له ،مرتبط بام ذكرناه يف الفصل
األول من أن هذا الويل ورث واليته من رسول اّلِل  ومن خلفائه من األئمة ،والذين نص
اّلِل تعاىل عىل وظائفهم؛ فقال﴿ :ه َو ا ال ِذي َب َع َث ِيف حاأل ِّم ِّينيَ َرس ً
وال ِمنحه حم َيتحلو َع َل حي ِه حم آ َياتِ ِه
ِّيهم ويع ِّلمهم ا حلكِتَاب و حِ
احلك َحم َة َوإِ حن كَانوا ِم حن َق حبل َل ِفي َض َال ٍل مبِ ٍ
ني﴾ [اجلمعة]2 :
َ َ
َويزَ ك ِ ح َ َ
واجلهل هبذه القيمة من لدن املغرضني هو الذي جعلهم يتهمون النظام اإليراين بكونه
أسوأ األنظمة يف جمال حقوق اإلنسان ،ألهنم يتصورون أن تدخله يف حتريم املسكرات ،ومنعه
لدور اللهو ،ومنعه لكل وسائل اإلعالم التي تبث االنحراف ،ومنعه لكل ما ينحرف
باألخالق ،تدخل يف الشؤون الشخصية ،ومل يعلموا أن النظام احلقيقي هو الذي يكون فيه
احلاكم والدا لرعيته ومربيا هلم ،يوجههم ،وحيميهم من كل ما يمكن أن يتسبب يف فسادهم
وانحرافهم.
وهلذا وضع النظام اإليراين املؤسسات التي حتمي الشعب من أن يمثله املتهتكون أو
الفاسدون يف أخالقهم؛ ففي الوقت الذي نجد فيه كل ديمقراطيات العامل تأذن ملن هب ودب
يف الرتشح ألي نوع من االنتخابات نجد عىل عكسها النظام اإليراين يضع الرشوط األخالقية
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والدينية يف الذين يمكن قبوهلم ،حتى ال يترسب الفاسدون واملفسدون إىل اجلهات احلساسة؛
فيفسدوا الشعب ،ويعبثوا به ،كام قال اخلميني يف وصيته السياسية( :من األمور الرضورية
أيض ًا ،تد ّين نواب جملس الشورى االسالمي ،فقد رأينا مجيع ًا أ ٌية إرضار حمزنة حلقت باإلسالم
وبإيران نتيجة عدم صالحية جملس الشورى وانحرافه منذ الفرتة التي تلت النهضة الدستورية
وحتى عهد النظام البهلوي املجرم ،والتي كان سواها وأخطرها عهد ذلك النظام الفاسد
املفروض .ياهلا من مصائب وخسائر مدمرة حلت بالبالد والشعب عىل أيدي هؤالء العبيد
التافهني املجرمني ،لقد أدى وجود أكثرية مصطنعة مقابل أقلية مظلومة خالل اخلمسني عام ًا
األخرية ـ من العهد البائد ـ إىل متكن إنجلرتا واالحتاد السوفيتي وأمريكا بعد ذلك من مترير كل
ما أرادوه عىل أيدي هؤالء املنحرفني الغافلني عن اّلِل مما جر البالد اىل حافة الدمار واالهنيار.
فمنذ ما تال احلركة الدستورية مل يطبق يشء تقريب ًا من مواد الدستور األساسية ،وقد تم ذلك
قبل عهد رضا خان عرب املأمورين للغرب وحفنة من الباشوات واإلقطاعيني ،وعرب النظام
السفاك وحوايش البالط وأزالمه يف عهد النظام البهلوي)()1

وبناء عىل هذه التجربة القاسية التي ذكرها اخلميني ،والتي مرت هبا إيران دعا إىل
التشدد يف اختيار النواب ،واالهتامم بالتزامهم الديني واألخالقي حتى ال خيرتقهم العدو،
ويمرر مشاريعه التدمريية من خالهلم ،يقول يف ذلك( :أما اآلن ،وحيث أصبح مصري البالد ـ
وبلطف اّلِل وعنايته ومهة الشعب العظيم ـ بأيد املواطنني أنفسهم ،حيث أصبح النواب منبثقني
من سواد اجلامهري يتم انتخاهبم ملجلس الشورى اإلسالمي دون تدخل احلكومة أو الباشوات،
فإن املؤمل أن حيول التزامهم باإلسالم وحرصهم عىل مصالح البالد دون وقوع أي انحراف،
لذا فإين أويص أبناء الشعب أن يصوتوا يف كل دورة انتخابية ـ حارض ًا ومستقب ً
ال ـ لصالح
املرشحني امللتزمني باإلسالم واجلمهورية اإلسالمية انطالق ًا من إرادهتم الصلبة والتزامهم
(  )1صحيفة الثورة اإلسالمية ،اخلميني ،ص.40
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بأحكام اإلسالم وحرصهم عىل مصالح البالد)()1

وهلذا نرى لألخالق والتقوى والروحانية قيمة كبرية يف املجتمع اإليراين ،ذلك أن كل
من يريد أن يتوىل أي منصب حيتاج إىل أن يكون له من تلك القيم ما يمكّنه من ذلك ،وإال حيال
بينه وبينه.
وقد أشار اخلميني إىل هذا املعنى عندما ذكره الفرق بني نظام والية الفقيه ،وسائر
األنظمة ،وذلك بعد ست سنوات من انتصار الثورة اإلسالمية ،وبعد تلك الضجة الكبرية التي
واجه هبا العامل هذا النظام ،فقد قال يف ذكرى انتصار الثورة (عرشة الفجر) ،بحضور مجيع غفري
من املسؤولني اإليرانيني (:إن هذه الثورة ختتلف عن سائر الثورات ،ألن الثورات التي حدثت
يف العامل حلد اآلن قد نقلت السلطة من يد جبار إىل يد جبار آخر إما مثله أو أسوأ منه ،طالعوا
وضع الثورات التي حصلت أو االنقالبات التي تقع يف الدنيا كل يوم جتدوها وقعت يف غفلة
من الناس حيث زالت سلطة وح ّلت حملها سلطة أخرى مثلها أو أسوأ منها ومل ختتلف أوضاع
الناس وقد تكون أسوأ من ذي قبل .فهذه الثورة الفرنسية ،وهذه الثورةالروسية كيف كانت
األوضاع قبل وقوعها وكيف احلال اآلن؟ وهل استفاد الناس منها؟ وهل فكّروا بتحسني
أوضاع الشعوب أم مارسوا االضطهاد والقمع؟)()2

ثم بني امليزة التي ميزت الثورة اإلسالمية عن غريها من ثورات العامل؛ وهي ارتباطها
بالدين واألخالق؛ فقال ( :ا
إن الثورة التي حصلت يف إيران قد وقعت قبلها ثورة يف باطن أبناء
شعبنا ،وهذه الثورة الباطنية هي اجتاه خمتلف طبقات شعبنا وفئاته نحو اإلسالم الذي مل يبق
أي أحد ومل يفكّر أحد بحال الشعوب ،وقد
ترض ّ
منه يف هذا العرص سوى طقوس جافة ال ّ
أوكل أمر هذا الدين إىل النسيان ،ولك ان هذا الشعب وبإرادة اّلِل تبارك وتعاىل وعنايته اخلاصة
(  )1املرجع السابق ،ص.41
(  )2صحيفة اإلمام ،ج ،19ص.413 :
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تغري ّأو ًال من الناحية املعنوية ،وقد رجع الش ّبان من احلال السابقة إىل حال إسالمية ،وفهموا
قد ّ
ماذا جيب عىل اإلسالم أن يفعل ،وماذا عليهم أن يفعلوا ،وعىل إثر هذا حصلت الثورة ،فلو مل
التحول والتغيري لكانت حال ثورتنا كحال الثورات األخرى التي ترون حاهلا
حيصل هذا
ّ
ورأيتموه)()1

وهو بذلك يفرس التغيري اخلارجي الذي حصل إليران بام فرسه به القرآن الكريم ،والذي
اعترب التغيري معلقا بتغيري ما يف األنفس ،قال تعاىل ﴿ :إِ ان اّلِلاَ َال يغ َِّري َما بِ َق حو ٍم َحتاى يغ َِّريوا َما
بِ َأنحف ِس ِه حم﴾ [الرعد]11 :
وهكذا نرى اخلميني يقول مفرسا سبب نجاح الثورة اإلسالمي يف إيران يف الوقت الذي
فشلت فيه باقي الثورات( :إن الذي حصل هنا ،والذي جيب أن نعدّ ه إحدى املعجزات هو
الثورة الباطنية هلذا الشعب .فالثورة الباطنية هلؤالء ،ومعرفتهم لإلسالم ،وتوجههم نحو اّلِل
وحتوهلا فيام بعد إىل ثورة
تبارك وتعاىل استوجب أن يكون الظرف الذي نعيشه منذ بداية النهضة ّ
ثم انتصارها حتى هذه اللحظة حيث ترون حضور الشعب والتزامه يزداد يوم ًا بعد يوم ،وهذا
ما مل حيصل بسبب هذه الثورة بل بسبب الثورة الباطنية ،فالثورات كانت يف كثري من األماكن،
إال بعناية اّلِل تبارك وتعاىل) ()2
لك ان الثورة الباطنية التي حصلت يف هذا البلد مل تكن ّ

وهو كعادته يف احلديث عن إنجازات الثورة وانتصاراهتا ،ينسب كل يشء ّلِل تعاىل،
ليعلم شعبه التواضع والعبودية والروحانية املتسامية؛ فيقول( :إننا ال نملك شيئ ًا من عندنا،
حولت الشعب كله
وكل الذي كان هو عناياته التي استوجبت ظهور هذه الثورةالباطنية التي ّ
من احلال السابقة التي نعرفها كلنا إىل احلال املتغرية التي تروهنا اآلن مما أدى إىل انتصار الثورة)
وهو يعطي القاعدة العامة هلذا لكل الشعوب التي تريد أن تتحرر حتررا حقيقيا ،فيقول:
(  )1املرجع السابق ،ج ،19ص.413 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،19ص.413 :
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(جيب علينا أن نبحث عن النرص يف الثورة الباطنية للناس ،وما مل يتحقق هذا األمر ا
فإن الثورات
ال تتعدى نقل السلطة من نظام إىل نظام آخر ويبقى وضع الشعب عىل حاله السابق) ()1

وللمشككني يف نجاح الثورة ،أو الذين يربطون نجاحها برخاء أو رفاه مزيف يذكر هلم
أن النجاح احلقيقي هو يف تلك القيم األخالقية التي أصبحت سائدة يف املجتمع اإليراين ،والتي
ال يعوضها أي كسب مادي مهام كانت ضخامته ،يقول( :عىل هؤالء السادةالذين جاءوا من
أي مكان من العامل جيدون هذا االجتامع
اخلارج ـ وأشكرهم عىل ذلك ـ أن يالحظوا أهنم يف ّ
حيث جيلس ّ
فالحه إىل جنب رئيس مجهوريته ،ورئيس وزرائه إىل جنب عامله ومسؤولون
بعضهم جنب بعض بشكل جيعل الداخل إليه ال يدري من هو رئيس اجلمهورية؟ وال من
رئيس الوزراء؟ وال من ّ
التحول هو الذي أوجب ظهور
الفالح؟ أين جتدون مثل هذا؟ إن هذا
ّ
هذا اإلعجاز ،أين جتدون رئيس اجلمهورية جيلس جنب ًا إىل جنب مع ّ
الفالح؟ فأنتم أينام تنظرون
جتدون رؤساء اجلمهوريات يف وضع ال ارتباط هلم بالناس ،وال حيسبون الناس جزء ًا من
إال أنفسهم)()2
الكائنات ،إهنم ال يرون ّ

هذا بعض ما ذكره اخلميني يف بيان أمهية التغيري الداخيل يف احلكومة اإلسالمية ،والتي
ال هتتم فقط بإصالح االقتصاد وتنمية البالد وتطويرها ،وإنام هتتم مع ذلك وقبله وبعده بإيامن
الشعب وتقواه وروحانيته وأخالقه.
ومل يكن ذلك جمرد حديث ،وإنام استعملت إيران كل املؤسسات الدينية والرتبوية
والثقافية لتحقيقه يف الواقع ،بل توىل قادهتا ومسؤولوها الكبار رشحه ،ذلك أن الكثري منهم
مجعوا بني الدراسة الدينية والعلمية ،وهو ما أتاح هلم أن يرفعوا مستوى خطاهبم ،ليؤدي دوره
التوجيهي واإلصالحي.
(  )1املرجع السابق ،ج ،19ص.413 :
(  )2صحيفة اإلمام ،ج ،19ص.414 :
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وهلذا يستغرب الكثري من الذين تعودوا عىل األنظمة املدنية التي ال تبايل بمثل هذه
املسائل من اخلطاب السيايس اإليراين ،وذلك لتصورهم أن السياسة بعيدة عن هذه األمور،
بينام احلقيقة هي أن السياسة ـ بحسب الفلسفة التي يفكر هبا النظام اإليراين ـ هي سياسة األنفس
قبل سياسة الشعوب.
وقد أشار الشيخ جوادي آميل إىل الفرق بني نظام والية الفقيه وغريه من األنظمة يف هذا
اجلانب عندما قسم احلكومات إىل ثالثة أنواع(:)1
 1ـ احلكومة االستبدادية :وهي املبنية عىل أساس السيطرة والقوة ،والتي ترى أن
األقوى هو الذي يمسك زمام األمور بكل قدرة ممكنة ،كام قال اّلِل تعاىل حاكيا عن فرعون:
اس َت حع َىل﴾ [طه ،]64 :وال مكان يف هذه احلكومة لرأي الناس ،وال اهتامم
﴿ َو َقدح َأ حف َل َح ا حل َي حو َم َم ِن ح
هلا بمصاحلهم ،وال بأخالقهم ،وال بدينهم ،ألن اهلدف عندها هو تأمني مصالح السلطة
احلاكمة.
بل إن هذه احلكومة قد تستعمل ـ مثلام استعمل الشاه ـ كل وسائل االنحراف ،لتشغل
الشعب بالشهوات عن مواجهة السلطة ،كام قال تعاىل عن وسائل فرعون لتطويع شعبه:
ف َقومه َف َأ َطاعوه إِهنم كَانوا َقوما َف ِ
است َ
اس ِقنيَ ﴾ [الزخرف]54 :
ح ً
ا ح
َخ ا ح َ
﴿ َف ح
 2ـ حكومة الشعب :أو حكومة الناس عىل الناس ،مثل احلكومات التي يصطلح عليها
بالديمقراطية ،وتقوم عىل أساس رأي األكثرية ،وهدفها تأمني حاجات الناس املادية ،ويكون
املعيار للمصلحة والفساد واجلامل والقبح واحلق والباطل واخلري والرش فيها مبني ًا عىل رأي
األكثرية  ،حتى لو كان ذلك الرأي خمالفا للصواب ،ومنافيا للعقل والفطرة ،وهو السائد ،كام
قال تعاىلَ ﴿ :و َما َأ حك َثر الن ِ
ااس َو َل حو َح َر حص َت بِمؤح ِمنِنيَ ﴾ [يوسف]103 :
 3ـ احلكومة اإلهلية :وهي احلكومة التي ليست حق ًا للحاكم الذي يظفر بالقوة
(  )1الكلمة الطيبة (دروس يف والية الفقيه) جوادي آميل (ص.)12 :
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والسلطة ،وال حق ًا للناس بحيث تكون خاضعة لقوانينهم ،بل هي حق ّلِل الذي هو رب
العاملني ،وحدود فعالية هذا النوع من احلكومات هي أهنا تشمل ،باإلضافة إىل األمور
االجتامعية ،األخالق والعقائد؛ فهي تقدم للشعب الربنامج الواضح عىل مستوى العقيدة
وتقرر هلم القوانني والقواعد عىل مستوى األخالق والسلوك.
وهذا الربنامج ليس خاصا بالشعب ،وإنام هو عام بالشعب ومسؤوليه ،والذين
خيضعون مجيعا ملا تتطلبه القيم اإليامنية واألخالقية التي هي احلكم األكرب يف الدولة ،كام قال
اإلمام عيل( :أهيا الناس ،إين واّلِل ما أحثكم عىل طاعة إال وأسبقكم إليها ،وال أهناكم عن
معصية إال وأتناهى قبلكم عنها)( )1

وهذا املعنى الذي ذكره الشيخ جوادي آميل ،ذكره اخلميني يف لقاء له مع مجع من أعضاء
الطائفة اليهودية يف إيران عقب انتصار الثورة اإلسالمية ،والذي حاول من خالله أن يرشح
هلم الفلسفة التي يقوم عليها نظام والية الفقيه ،فقد قال( :إن كل األديان التي أنزلت من عند
اّلِل تبارك وتعاىل ومجيع األنبياء العظام هي من أجل راحة االنسان وتربيته ،إن اّلِل تبارك وتعاىل
قد أراد بإنزاله الوحي عىل األنبياء العظام هداية الناس وتربية اإلنسان ،اإلنسان بجميع
أبعاده)( )2

ثم ذكر أن هذا البعد الذي تراعيه احلكومة اإلهلية ،وتعتربه يف قمة أولوياهتا وأهدافها،
ال تبايل هبا األنظمة األخرى ،لكوهنا أنظمة دنيوية حمضة ،يقول( :إن املذاهب واملسالك
األخرى ال شغل هلا بامذا يكون عليه اإلنسان يف ذاته وجوهره ومع نفسه ،إهنم يتطلعون إىل
حفظ دنياهم ،وحفظ النظام بينهم فحسب؛ فإذا كان النظم مستقر ًا فليفعل اإلنسان ما يشاء،
ولريتكب كل ما يشاء من املخالفات بعيد ًا عن األنظار ،إذ ال ربط لذلك باحلكومة ،فليس من
(  )1هنج البالغة.
(  )2صحيفة اإلمام ،ج ،7ص.218 :
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قانون هنا ـ يف النظم غري التوحيدية ـ يمنع اإلنسان من بعض األمور داخل بيته ..وإنام املهم
عندهم فقط هو أن ال يسري االنسان يف الشارع معربد ًا وخيل بالنظم ،إن مجيع املسالك غري
التوحيدية هي هبذا الشكل وهذا بخالف املسالك التوحدية واألديان التي نزلت عىل األنبياء
العظام) ()1

ثم أشار إىل املسؤوليات املناطة باحلكومة اإلهلية مقارنة باملسؤوليات امللقاة عىل
احلكومات املدنية؛ فقال( :إن مجيع هذه األمور من أجل ان يكون هذا اإلنسان الذي يراد إجياده
إنسان ًا مهذب ًا ،صاحلا للعمل ،متحلي ًا بمحاسن االخالق واالعتقادات الصحيحة ،يقوم بأعامل
حسنة ويعرف كيف ينبغي أن يكون سلوكه مع الناس ،كيف ينبغي أن يكون سلوكه يف
املجتمع ،كيف ينبغي أن يكون مع اجلريان ،كيف ينبغي ان يكون مع أبناء مدينته ،كيف ينبغي
أن يكون مع أبناء دينه ،ومع أتباع األديان األخرى ،إن األديان التي جاءت من عند اّلِل تبارك
وتعاىل إنام هتتم بكل هذه األمور الن اّلِل هو الذي خلق االنسان ويريد تربيته يف مجيع أبعاده
وهلذا الفرق بني دين وآخر يف هذه املسألة ،ألهنا مجيعها جاءت لرتبية االنسان) ()2

بناء عىل هذا سنحاول يف هذا الفصل التعرض إىل املجامع الكربى للقيم الرتبوية،
وتصورات قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية حوهلا ،ومناهجهم لتحقيقها يف الواقع ،ومها
قيمتان:
األوىل  :القيم الروحية ،ونقصد هبا كل املعاين والوسائل التي تربط املؤمن باّلِل ،وخترج
دينه من دائر الظاهر والسطح إىل دائرة الباطن والعمق.
الثانية  :القيم األخالقية ،ونقصد هبا كل ما يساهم يف هتذيب سلوك اإلنسان ،حتى
يتوافق مع فطرته السليمة ،ومع النظام الذي بنى اّلِل عليه كونه.
(  )1املرجع السابق ،ج ،7ص.218 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،7ص.218 :
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أوال ـ القيم الروحية ووسائل حتقيقها يف الواقع:
وهي األساس الذي تنطلق منه كل القيم الرتبوية ،ذلك أن من زكى نفسه وطهرها،
وسام هبا إىل املأل األعىل لن يصعب عليه أن هيذب نفسه يف املجاالت األخرى ،بل إن تزكية
النفس يف هذا اجلانب قد تغني عن أي رياضة يف اجلوانب األخرى ،ذلك أن اّلِل تعاىل يزكي
ويريب من يتقرب منه ،كام قال تعاىل عن الصالة وغريها من الشعائر التعبدية﴿ :اتحل ما أ ِ
وح َي
َ
َن ا حل َفح َش ِ
إِ َلي َك ِمن ا حلكِت ِ ِ
اء َواملحنحك َِر َو َل ِذكحر اّلِلاِ َأك َحرب َواّلِلا َي حع َلم
الص َال َة َتن َحهى ع ِ ح
الص َال َة إِ ان ا
َاب َو َأق ِم ا
َ
ح
َما ت حَصنَع َ
ون ﴾ [العنكبوت]45 :
وقد أشار إىل هذا املعنى اخلميني عند بحثه عن أسباب الرصاع والفتن القائمة بني
البرش ،ويف كل األزمنة ،فقال( :مجيع االختالفات القائمة بني البرش هي بسبب عدم التزكية،
وغاية البعثة أن تزكّي الناس حتّى يتع ّلموا بواسطة التزكية احلكمة ،ويتع ّلموا القرآن والكتاب،
وال حيدث الطغيان فيام لو متت التزك ّية) ()1

ّ

ويرضب مثاال عىل ذلك بالغرور ،الذي هو من أخطر األمراض؛ فيقولّ ( :
إن من يصاب
بالغرور ال يرى نفسه فاني ًا أبد ًا ﴿ك اَال إِ ان ح ِ
اإلن َحس َ
اس َت حغنَى ﴾ [العلق]7 ،6 :؛
ان َل َي حطغَى (َ )6أ حن َرآه ح
فعندما يرى اإلنسان نفسه ،ويرى لنفسه مقام ًا ويرى لنفسه عظمةّ ،
فإن هذه األنان ّية ورؤية
وإن أساس ّ
النفس تكون سبب ًا للطغيانّ ،
كل هذا االختالف املوجود بني البرش ،واالختالف
احلاصل بينهم حول الدنيا يعود إىل الطغيان املوجود يف النفوس ،وهذه مصيبة مبتىل هبا
اإلنسان ،مبتىل بنفسه وبأهوائه النفسان ّية)()2

وقد ذكرنا يف اجلزء السابق من هذه السلسلة مدى اهتامم اإليرانيني منذ القديم بالقيم
الروحية ،وكيف استطاع النظام اإليراين أن يستفيد من ذلك يف إقامة الثورة أوال ،ويف تعميم
(  )1منهجيّة الثورة اإلسالميّة ،ص ..225
(  )2املرجع السابق ،ص ..225
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ذلك االهتامم عىل كل املؤسسات ثانيا.
وقد ذكرنا أن مظاهر ذلك االهتامم جتلت يف ثالث نواح كربى:
أوهلا :االهتامم بالشعائر التعبدية ،والرتكيز عىل اجلوانب الروحية العميقة فيها ،بدل
اجلوانب الشكلية.
ثانيها :االهتامم باملجاهدات السلوكية التي وردت يف النصوص املقدسة ،وذكرها أئمة
أهل البيت ،واستفادها منهم الصوفية والعرفاء.
ثالثها :االهتامم باألذواق واملعارف الروحية ،وفق ما ورد يف النصوص املقدسة ويف
الروايات الشارحة هلا.
وذكرنا أن هذه التجليات الثالث كافية للداللة عىل أن مفهوم التدين يف إيران ـ وخاصة
يف ظل نظامها اإلسالمي اجلديد ـ ليس حمصورا يف تلك الظواهر والشعارات ،وإنام يمتد إىل
أعمق أعامق النفس اإلنسانية ،وهو ما يميز التجربة اإليرانية عن جتارب احلركات اإلسالمية
التي احتقرت التصوف والسلوك الباطني ،واحتقرت معها الطرق الصوفية ،واعتربهتا خرافة
وضاللة ،وهلذا مل تستطع أن تنجح يف أي مرشوع من مشاريعها.
وبناء عىل ذلك سنحلل هنا وثيقة مهمة لإلمام اخلميني ،هلا أمهيتها الكربى عند الشعب
اإليراين عامته وخاصته؛ ألهنا ـ مع كوهنا وجهها البنه أمحد وغريه ـ إال أن الشعب اإليراين
يعتقد أهنا موجهة إليه مجيعا.
وهذه الوثيقة هي ما يسمى بـ [الوصية اإلهلية العرفانية] ،وهي مع [الوصية السياسية]
تشكل مصدرا مهام من مصادر النظام اإلسالمي يف إيران ،احليس منه واملعنوي.
ومن خالل االطالع عىل حمتويات هذه الوثيقة ،والقيم الروحية املرتبطة هبا ،نجد نوعني
من احلديث:
أوال ـ احلديث عن املعارف واألذواق الروحية التي جيدها املؤمن عند تواصله مع اّلِل،
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أو رسل اّلِل وأوليائه ،وقد أطلقنا عليها اصطالح [القيم العرفانية والذوقية]
ثانيا ـ احلديث عن الطريق املؤدية لتلك القيم ،وهي ما أطلقنا عليه [القيم السلوكية
والتحققية]
وسنحاول هنا ذكر اخلصائص املميزة لكال الناحيتني من خالل وصية اخلميني ،ومن
خالل الواقع الروحي الذي تبنته اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،والذي خيتلف عن ذلك الذي
تبنته الطرق الصوفية يف املدرسة السنية ،وإن كان يشرتك معها يف الكثري من األهداف.
 1ـ االهتامم بالقيم العرفانية والذوقية:
اهلدف األكرب من القيم الروحية هو حتويل احلقائق اإليامنية من جمرد معارف ومعلومات
خيتزهنا الذهن إىل حقائق يمتلئ هبا الكيان مجيعا ،وحيصل حينها التواصل الذوقي مع اّلِل،
باملحبة والشوق واألنس ،وغريها من األحوال الروحية.
وهذا ا هلدف النبيل خيرج العقيدة اإلسالمية من أن تصبح جمرد قوانني لإليامن من
خالفها حيكم عليه بالكفر والبدعة والضاللة ،كام تفعل املدارس اإلسالمية املتشددة،
وخصوصا السلفية منها ،سواء سلفية السنة أو سلفية الشيعة ،والتي حترص العقيدة يف متون
حتفظها ،وجتعل كل من خيالف حرفا منها كافرا وضاال ومبتدعا.
وهلذا نرى قادة الثورة اإلسالمية يف إيران ال يشجعون عىل هذا النوع من املعرفة ،بل
يدعون إىل املعرفة التحققية الذوقية ،ألهنا حقيقة اإليامن أوال ،وألهنا كذلك منبع لكل
الفضائل ،بخالف ذلك االختصار للحقائق العقدية ،والذي مارسته املدارس املتشددة ،والذي
حول من العقيدة وسيلة للرصاع واجلدال ،ال الطمأنية والسالم.
وعند البحث عن التوجه الروحي لقادة الثورة اإلسالمية ،نجدهم مجيعا من ذوي هذه
املشارب ،وخصوصا اخلميني الذي ألف يف ذلك املؤلفات وكتب األشعار ،ولو مل يقم هبذه
الثورة ،ألدرج ضمن الصوفية ،ومل يدرج ضمن السياسيني.
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ومن أقوله يف وصيته العرفانية ،خماطبا ابنه يبني له أمهية املعرفة التحققية الذوقية( :اعلم
أن يف اإلنسان ـ إن مل أقل يف كل موجود ـ حب ًا فطريا للكامل املطلق ،وحب ًا للوصول إىل الكامل
املطلق ،وهذا احلب يستحيل أن ينفصل عنه ،كام أن الكامل املطلق حمال أن يتكرر أو أن يكون
اثنني ،فالكامل املطلق هو احلق جل وعال ،واجلميع يبحثون عنه ،وإليه هتفو قلوهبم وإن كانوا
ال يعلمون؛ فهم حمجوبون بحجب الظلمة والنور ،وهلذا فهم يتومهون أهنم يطلبون شيئا آخر
وهم ال يق نعون بتحقيق أية مرتبة من الكامل ،وال باحلصول عىل أي مجال أو قدرة أو مكانة.
فهم يشعرون أهنم ال جيدون يف كل ذلك ضالتهم املنشودة .فاملقتدرون وأصحاب القوى
العظمى ،هم يف سعي دائم للحصول عىل القدرة األعىل مهام بلغوا من القدرة .وطالب العلم
يطلبون الدرجة األعىل من العلم مهام بلغوا منه وال جيدون ضالتهم التي غفلوا عنها يف ذلك.
ولو أعطي الساعون اىل القدرة والسلطة ،الترصف يف كل العامل املادي من األرضني
واملنظومات الشمسية واملجرات ،وكل ما فوقها ،ثم قيل هلم :إن هناك قدر ًة فوق هذه القدرة
التي متلكوهنا ،وهناك عامل أو عوامل أخرى أبعد من هذا العامل ،فهل تريدون الوصول إليها؟
فإهنم من املحال أن ال يتمنوا ذلك ،بل إهنم سيقولون بلسان الفطرة :ليتنا بلغنا ذلك أيضا!..
وهكذا طالب العلم ،فهو إن ظن أن هناك مرتبة أخرى -غري ما بلغه -فإن فطرته الباحثة عن
املطلق ستقول :ياليت يل القدرة للوصول إليه أو ياليت يل سع ًة من العلم تشمل تلك املرتبة
أيضا!)()1

وبعد أن قدم هذه املقدمة البدهيية التي يتفق عليها مجيع العقالء ،والتي يشري إليها األثر
املعروف( :منهومان ال يشبعان :طالب علم ،وطالب دنيا)( ، )2ربط ذلك بمعرفة اّلِل ،وأن من
عرف اّلِل وصل إىل النبع الذي يرتوي منه ظمؤه وأشواقه ،فقال( :إن ما يطمئن اجلميع وخيمد
(  )1الوصية اإلهلية العرفانية  ،ص.20
(  )2كشف األستار عن زوائد البزار ()95 /1
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نريان النفس املتمردة وحيده من إحلاحها واستزادهتا يف الطلب ،إنام هو الوصول إليه تعاىل،
والذكر احلقيقي له ا
جل وعال؛ إذا كان مظهر ًا له ،فإن االستغراق فيه يبعث الطمأنينة واهلدوء،
ّ
وكأن قوله تعاىلَ ﴿ :أ َال بِ ِذك ِحر اّلِلاِ َت حط َمئِ هن ا حلقلوب﴾ [الرعد ]28 :هو نوع من اإلعالن أن :انتبه
انتبه! عليك أن تلجأ إىل ذكره حتى حتصل عىل الطمأنينة لقلبك احلريان الذي يواصل القفز من
مكان إىل مكان والطريان من غصن إىل غصن)()1

ثم خياطب ابنه ـ ومعه الشعب اإليراين ـ بكل رقة قائال( :فاستمع ياولدي العزيز -الذي
أسأل اّلِل أن جيعل قلبك مطمئنا بذكره -لنصيحة ٍ
أب قلق حمتار ،وال تتعب نفسك باالنتقال
بطرق باب هذا الباب أو ذاك الباب ،للوصول إىل املنصب أو الشهرة التي تشتهيها النفس،
فأنت مهام بلغت من مقام .فإنك سوف تتأمل وتشتد حرستك وعذاب روحك لعدم بلوغك ما
فوق ذلك ،وإن سألتنيِ :مل َ َمل ح تعمل أنت هبذه النصيحة؟ أجبتك بالقول :أنظر إىل ما قال ،ال إىل
ٍ
جمنون أو مفتون)()2
من قال؛ فام قلته لك صحيح ،حتى وإن صدر عن
وهو يقارن بني هذا النوع من املعرفة بتلك التي اهتم هبا الفالسفة واملتكلمون ،ويبني
مدى اتساع اهلوى بني كال املعرفتني؛ فيقول( :قد يبدو للوهلة األوىل أن هذا االدعاء (بأن بعض
األمور الربهانية يمكن أن ال تكون موضعا للتصديق واإليامن) عقد ٌة يصعب االقتناع هبا ،بل
لعل البعض قد يقطع بأنه أمر ال أساس له .ولكن ينبغي أن تعلم بأن هذا األمر أمر وجداين،
وقد وردت إشارات إليه يف القرآن الكريم ،كاآليات الكريم من سورة التكاثر ،وأما الوجدان،
فأنت تعلم بأن املوتى ال تصدر عنهم أية حركة  ،وأهنم ال يستطيعون إحلاق األذي بك ..إال
أنك قد ال متتلك القدرة عىل النوم وحيد ًا براحة يف املقابر ،وهذا ليس إالّ ألن قلبك مل يصدق
بام عندك من علم ،وأن اإليامن هبذا األمر مل يتحصل لديك ،يف حني أن أولئك الذين يقومون
(  )1الوصية اإلهلية العرفانية  ،ص.21
(  )2املرجع السابق ،ص.21
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حتصل هلم اإليامن واليقني هبذا األمر نتيجة تكرار العمل ،فهم
بتغسيل وتكفني املوتى ّ
يستطيعون اخللوة مع املوتى براحة بال واطمئنان .كذلك فإن الفالسفة الذين أثبتوا بالرباهني
حارض يف كل مكان ،دون أن يصل قلوهبم ما أثبتته عقوهلم بالربهان ،ومل تؤمن
العقلية أن اّلِل
ٌ
به قلوهبم  ،فإن أدب احلضور لن يتحقق لدهيم ،يف حني أن أولئك الذين أيقنوا بحضور اّلِل
بقلوهبم ،وآمنت قلوهبم بذلك ،فإهنم -رغم أن ال مراودة هلم مع الرباهني -فإهنم يتح ّلون
بأدب احلضور ،وجيتنبون كل ما ينايف حضور املوىل .فالعلوم املتعارفة إذن -وإن كانت الفلسفة
وعلم التوحيد -لكنها تعد يف حد ذاهتا حجبا ،وكلام ازدادت تزيد احلجاب غلظة وسمك ًا)()1

وهو يذكر أن هذا املنهج العرفاين يف حتصيل املعارف اإلهلية وتذوقها هو منهج األنبياء
واألولياء الذين جعلهم اّلِل قدوة وأسوة خللقه ،يقول( :إننا نعلم مجيعا ونرى بأن دعوة األنبياء
عليهم السالم واألولياء اخللص ليست من سنخ الفلسفة والربهان املتعارف ،بل إهنم هيتمون
بأرواح وقلوب الناس ،ويوصلون نتائج الرباهني إىل قلوب العباد ،ويبذلون اجلهد هلدايتهم
من داخل الروح والقلب ،وإن شئت فقل :إن الفالسفة وأهل الرباهني يزيدون احلجب ،يف
حني أن األنبياء عليهم السالم وأصحاب القلوب يسعون يف رفعها .لذا ترى أن من تر ّبوا عىل
أيدى األنبياء مؤمنون وعاشقون ،يف حني أن طالب علامء الفلسفة أصحاب برهان ٍ
وقيل وقال،
ال شأن هلم بالقلب والروح) ()2

وهو ينبهه إىل أن مقصده من هذا ليس احتقار الفلسفة وال علم الكالم وال العلوم
العقلية املرتبطة هبا؛ فيقول( :ليس معنى ما أوردته أن تتجنب الفلسفة والعلوم الربهانية
والعقلية ،أو أن تشيح بوجهك عن العلوم االستداللية ،فهذا خيانة للعقل واالستدالل
والفلسفة ،بل املعنى هو أن الفلسفة واالستدالل وسيلة للوصول إىل اهلدف األسايس ،فال
(  )1املرجع السابق ،ص.32
(  )2املرجع السابق ،ص.32
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ينبغي -واحلال كذلك -أن حتجبك عن املقصد واملقصود واملحبوب ..أو فقل :إن هذه العلوم
رب نحو اهلدف وليست اهلدف بحد ذاهتا ،فكام أن الدنيا مرزعة اآلخرة ،فإن العلوم املتعارفة
مع ٌ
رب نحو اّلِل جل وعال ،فالصالة -هي
مزرع ٌة للوصول إىل املقصود ،متام ًا كام أن العبادات مع ٌ
أسمى العبادات -معراج املؤمن والكل منه وإليه تعاىل) ()1

وهو يذكر له أن هذه املعارف اإلهلية بحر ال ساحل له ،وأنه ال يمكن اإلحاطة هبا،
يقول( :بني :مل أقصد من هذه اإلشارات إجياد السبيل ألمثايل وأمثالك ملعرفة اّلِل وعبادته حق
العبادة مع أنه قد نقل عن أعرف املوجودات باحلق تعاىل ،وأعرفها بحق العبادة له جل وعال،
قوله( :ما عرفناك حق معرفتك ،وما عبدناك حق عبادتك) ،وإنام ألجل أن نفهم عجزنا،
وندرك ضالتنا ،وهنيل الرتاب عىل أنانيتنا وإنيتنا ،لع ّلنا بذلك نكبح مجاح هذا الغول ،ولعلنا
ونروضه ،فنتحرر بعدها من خطر عظيم يكوي -جمرد تذكره -الروح
نلجمه بعد ذلك
ّ
وحيرقها) ()2

وكعادة اخلميني يف خطاباته التي يمزج فيها بني خطابه لغريه وخطابه لنفسه يقول( :يا
ليتنا نصحو من نومتنا ونلج أول منزل وهو اليقظة ،وياليته جل وعال يأخذ بأيدينا -بألطافه
وعناياته اخلفية -فريشدنا إىل مجاله اجلميل ،وياليت فرس النفس اجلموح هتدأ قليال ،فتنزل عن
مقام اإلنكار ،وياليتنا نلقي هذا العبء الثقيل من عىل كواهلنا إىل األرض ،فننطلق خم ّفني نحوه
تعاىل! ياليتنا نحرتق كالفراش حول شمع مجاله دون أن نتكلم ،وياليتنا نخطو خطوة واحدة
بقدم الفطرة وال نبتعد عن طريقها هبذا القدر ،وآالف التمنيات واألماين األخرى التي تزدحم
يف ذاكرِت ،وأنا عىل شفري املوت يف شيخوختي هذه ،ولكن دون أن تصل يدي إىل أي مكان)( )3

(  )1املرجع السابق ،ص.33
(  )2املرجع السابق ،ص.34
(  )3املرجع السابق ،ص.34
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وبناء عىل هذا نجد لغة خاصة يف التعبري عن املعارف اإلهلية وحقائق الوجود متتلئ هبا
كتب اخلميني ورسائله ،حيث نراها متزج بني اللغة العلمية والفلسفية ،مع اللغة الذوقية
والشاعرية ،وربام يكون هذا من األسباب الكربى التي جعلت له تلك القابلية عند الشعب
اإليراين؛ فالشعب اإليراين ـ كام ذكرنا يف اجلزء السابق ـ يميل إىل التصوف والروحانيات أكثر
من ميله للفلسفة والكالم ،وإن كان ال خيلو اهتاممه من كليهام ،وأبو حامد الغزايل أحسن
نموذج عىل ذلك.
 2ـ القيم الروحية والتشجيع عىل احلركة والثورة:
وهي من اخلواص الكربى التي متيز العرفان بحسب رؤية اخلميني وقادة الثورة
اإلسالمية عن أكثر املدارس الصوفية التي اهتمت باحلقائق أكثر من اهتاممها بتغيري املجتمع
وإصالحه.
ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله اخلميني يف رسالته البنه ،فقد قال له( :بني :ال اإلعتزال
الصويف دليل اإلرتباط باحلق ،وال الدخول يف املجتمع وتشكيل احلكومة شاهد اإلنفصال عن
برشك إبليس وهو
مبتىل َ َ
احلق ،امليزان يف األعامل هو دوافعها ،فكثري ًا ما يكون العابد والزاهد ً
الرشك بام يناسبه من األنانية والغرور والعجب والتكرب وحتقري خلق اّلِل والرشك
يوسع ذلك ا َ
الرشك ..وكثري ًا ما يكون املتصدي لشؤون
اخلفي وأمثال ذلك مما يبعده عن احلق ويؤدي به إىل ِّ
احلكومة ذا داف ٍع إهلي فيحظى بمعدن قرب احلق كداود النبي وسليامن النبي عليهام السالم.
وأعىل منهام وأسمى كالنبي األكرم  وخليفته باحلق عىل بن أيب طالب ،وكحرضة املهدي
أرواحنا ملقدمه الفداء يف عرص حكومته العاملية ..إذ ًا ،ميزان العرفان واحلرمان هو الدافع ،كلام
كانت الدوافع أقرب إىل نور الفطرة .وأكثر حترر ًا من احلجب حتى حجب النور ،تكون أكثر
ارتباطا بمبدأ النور إىل حيث يصبح الكالم عن اإلرتباط كفر ًا)()1

(  )1الوصايا العرفانية لإلمام اخلميني ،ص.55
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وقال خماطبا له يدعوه إىل أن يفر من أي مسؤولية تلقى عليه بحجة التفرغ للحق سبحانه
وتعاىل( :بني :ال تلق عن كاهلك محل املسؤولية اإلنسانية التي هي خدمة احلق يف صورة خدمة
اخللق ..فإن جوالت الشيطان وصوالته يف هذا امليدان ليست بأقل من جوالته وصوالته بني
املسؤولني واملتصدين لألمور (العامة) .وال تتعب نفسك للحصول عىل مقام مهام كان -سواء
املقام املعنوي أم املادي -متذرع ًا بأين أريد أن أقرتب من املعارف اإلهلية أكثر ..أو أين أريد أن
أخدم عباد اّلِل ،فإن التوجه إىل ذلك من الشيطان ،فضال عن بذل اجلهد للحصول عليه)()1

ويقول له( :امليزان يف أول السري هو القيام ّلِل ،ح
إن يف األعامل الشخصية والفردية أو يف
اسع أن تكون موفقا يف هذه اخلطوة األوىل ..فإذا تيرس إلنسان ما ـ
النشاطات االجتامعية ،ف َ
بدافع إهلي ـ ملك اجلن واإلنس ،بل إذا حصل عليه ،فهو عارف باّلِل وزاهد يف الدنيا ..وإذا
كان الدافع نفسانيا وشيطانيا ،فكل ما حصل عليه حتى إذا كان سبحة فقد ابتعد هبذا املقدار
عن اّلِل تعاىل) ()2

وهذه الكلامت املمتلئة باحلكمة ،التي ذكرها اخلميني وصية البنه وللشعب اإليراين
تتطابق متاما مع احلكمة العطائية املعروفة ،والتي يقول فيها ابن عطاء اّلِل السكندري( :إرادتك
التّجريد مع إقامة اّلِلّ إ ّياك يف األسباب من الشهوة اخلف ّية ،وإرادتك األسباب مع إقامة اّلِلّ إياك
اهلمة العل ّية)
يف التجريد انحطاط عن ّ
وقد قال صاحب احلكمة ابن عطاء اّلِل حيكي عن نفسه ،وما قال له شيخه ،وهو يشبه
إىل حد كبري ما ذكره اخلميني يف خطابه البنه ،فقد قال( :دخلت عىل الشيخ أيب العباس املريس،
ويف نفيس العزم عىل التجريد قائال يف نفيس :إن الوصال إىل اّلِلّ تعاىل عىل هذه احلالة التي أنا
عليها بعيد من االشتغال بالعلم الظاهر ،ووجود املخالطة للناس ،فقال يل؛ من غري أن أسأله:
(  )1املرجع السابق ،ص.56
(  )2املرجع السابق ،ص.56
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صحبني إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة ،ومتصدر فيها فذاق من هذا الطريق شيئا ،فجاء إ ّيل،
فقال يل يا سيدي :أخرج عام أنا فيه وأتفرغ لصحبتك فقلت له :ليس الشأن ذا ،ولكن امكث
فيام أنت فيه ،وما قسم اّلِلّ لك عىل أيدينا ،فهو لك واصل ،ثم قال الشيخ ونظر إ ّيل :وهكذا
شأن الصديقني ،ال خيرجون من يشء حتى يكون احلق سبحانه هو الذي يتوىل إخراجهم،
فخرجت من عنده وقد غسل اّلِلّ تلك اخلواطر من قلبي ،ووجدت الراحة بالتسليم إىل اّلِلّ
تعاىل)()1

وهو يذكر أيضا بام قاله سيد قطب بعد ذكره لبعض املعاين الروحية التي ذكرها
الصوفية ،وكيف أهنم انشغلوا هبا عن واجباهتم الدعوية؛ فقال( :وهذه هي مدارج الطريق التي
حاوهلا املتصوفة ،فجذبتهم إىل بعيد! ذلك أن اإلسالم يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إىل
هذه احلقيقة وهم يكابدون احلياة الواقعية بكل خصائصها ،ويزاولون احلياة البرشية ،واخلالفة
مقوماهتا ،شاعرين مع هذا أن ال حقيقة إال اّلِل .وأن ال وجود إال وجوده .وأن
األرضية بكل ّ
ال فاعلية إال فاعليته ..وال يريد طريقا غري هذا الطريق! من هنا ينبثق منهج كامل للحياة ،قائم
عىل ذلك التفسري وما يشيعه يف النفس من تصورات ومشاعر واجتاهات :منهج لعبادة اّلِل
وحده .الذي ال حقيقة لوجود إال وجوده ،وال حقيقة لفاعلية إال فاعليته ،وال أثر إلرادة إال
إرادته ..ومنهج لالجتاه إىل اّلِل وحده يف الرغبة والرهبة .يف الرساء والرضاء .يف النعامء
والبأساء .وإال فام جدوى التوجه إىل غري موجود وجودا حقيقيا ،وإىل غري فاعل يف الوجود
أصال؟! ومنهج للتلقي عن اّلِل وحده .تلقي العقيدة والتصور والقيم واملوازين ،والرشائع
والقوانني واألوضاع والنظم ،واآلداب والتقاليد .فالتلقي ال يكون إال عن الوجود الواحد
واحلقيقة املفردة يف الواقع ويف الضمري ..ومنهج للتحرك والعمل ّلِل وحده ..ابتغاء القرب من
احلقيقة ،وتطلعا إىل اخلالص من احلواجز املعوقة والشوائب املضللة .سواء يف قرارة النفس أو
(  )1إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم ،ص.33 :
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فيام حوهلا من األشياء والنفوس .ومن بينها حاجز الذات ،وقيد الرغبة والرهبة لشء من أشياء
هذا الوجود! ومنهج يربط -مع هذا -بني القلب البرشي وبني كل موجود برباط احلب
واألنس والتعاطف والتجاوب ..فليس معنى اخلالص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها
واهل روب من مزاولتها ..فكلها خارجة من يد اّلِل وكلها تستمد وجودها من وجوده ،وكلها
تفيض عليها أنوار هذه احلقيقة .فكلها إذن حبيب ،إذ كلها هدية من احلبيب!)()1

وال يكتفي اخلميني بدعوة العلامء إىل ممارسة احلياة السياسية ،وإنام حيذرهم من أن
تقاعسهم عن النهي عن املنكر ،أو املشاركة يف احلياة بكل جماالهتا سيؤدي إىل انتشار الفساد،
ون َو حاألَ حح َبار َع حن َق حو ِهلم ح ِ
الر ابانِ هي َ
اإل حث َم َو َأكحلِ ِهم
وقد قال معقبا عىل قوله تعاىلَ ﴿ :ل حو َال َين َحهاهم ا
الس حح َت َلبِئ َحس َما كَانوا َي حصنَع َ
ون﴾ [املائدة( :]63 :وإن كانت خطاب ًا للربانيني واألحبار ،لكن
ه
موجه للجميع .ولقد ذ ام اّلِل تعاىل الربانيني واألحبار ،واستنكر عليهم لسكوهتم امام
اخلطاب ا
ظلم الظلمة خوف ًا أو طمع ًا ،مع كوهنم قادرين عىل القيام بام يمنع الظلم من خالل املعارضة
ورفع الصوت والكالم ،فعلامء اإلسالم أيض ًا إذا سكتوا ،ومل يقوموا بوجه الظاملني؛ فإهنم
ال الستنكار اّلِل عز وجل)()2
سوف يقعون حم ً

وهكذا نرى أن العرفان الذي يدعو إليه اخلميني ،والذي تبنته اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية عرفان إجيايب ال ينعزل عن املجتمع ،وال يتعاىل عىل مشاكله ،بل خيوض فيها ،وحياول
إصالحه ،ويقوم بواجباته نحوها ،لتحقيق ما يطلق عليه [التقوى االجتامعي] أو [العرفان
االجتامعي]
 3ـ القيم الروحية والتوحيد اخلالص:
مع كثرة ما كتبه اخلميني حول التوحيد اخلالص ّلِل ،نجد أعداءه ،وأعداء إيران يلهجون
(  )1يف ظالل القرآن ()4003 /6
(  )2احلكومة االسالمية (ص.)133 :
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كل حني برميه بالرشك ،ورمي إيران مجيعا بذلك ،مع أن ما طرحه من رؤى حول التوحيد ،مل
خيطر عىل باهلم ،فالتوحيد عنده هو األساس الذي تقوم عليه كل احلياة ،وما نظام والية الفقيه،
بحسب طروحاته سوى جتل من جتليات التوحيد.
ومما ذكره يف وصيته العرفانية قوله البنه وللشعب اإليراين ،وهو حيثهم عىل التأمل يف
الكائنات للعبور منها إىل اّلِل تعاىل( :اعلم ،أن العامل سواء كان أزلي ًا وأبدي ًا أم ال ،وسواء كانت
سالسل املوجودات غري متناهية أم ال ،وسواء كانت سالسل املوجودات غري متناهية أم ال،
فإهنا مجيعا حمتاج ٌة ،ألن الوجود ليس ذاتي ًا هلا ،ولو تفكرت وأحطت عقليا بجميع السالسل
ّ
غري املتناهية فإنك ستدرك الفقر الذاِت واالحتياج يف وجودها وكامهلا إىل الوجود املوجود بذاته
والذي متثل الكامالت عني ذاته ،ولو متكنت من خماطبة سالسل املوجودات املحتاجة بذاهتا
خطاب ًا عقليا وسألتها :أيتها املوجودات الفقرية ،من يستطيع تأمني احتياجاتكم؟ فإهنا سرت هد
مجيعا بلسان الفطرة( :إننا حمتاجون إىل من ليس حمتاج ًا مثلنا إىل الوجود ،وكامل الوجود) ()1

ويذكر حاجة كل الكون إىل اّلِل ،وافتقاره إليه فقرا مطلقا ،بمن فيهم أنبياء اّلِل وأولياءه
وكل خلق اّلِل؛ فيقول( :واملخلوقات الفقرية بذاهتا لن تتبدل إىل غنية بذاهتا ،فمثل هذا التبديل
غري ممكن الوقوع ،وألهنا فقرية بذاهتا وحمتاجه ،فلن يستطيع سوى الغني بذاته أن يرفع فقرها
واحتياجها .كام أن هذا الفقر الذي هو الزم ذاِت هلا ،هو صفة دائمة أيضا ،سواء كانت هذه
السلسلة أبدية أم ال ،أزلية أم ال ،وليس سواه تعاىل من يستطيع حل مشاكلها وتأمني
احتياجاهتا) ()2

بل إنه يتجاوز ذلك االفتقار ،ليعمق ذلك التوحيد ببيان أن كل ما نراه من كامل إنام هو
أي كامل أو مجال ينطوي عليه أي
كامل إهلي ،ولذلك كان الثناء عليه ثناء عىل اّلِل ،يقول( :إن ّ
(  )1الوصايا العرفانية لإلمام اخلميني ،ص.11
(  )2املرجع السابق ،ص.11
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موجود ليس منه ذاتا ،إنام هو مظهر لكامل اّلِل تعاىل ومجاله ﴿ َو َما َر َم حي َت إِ حذ َر َم حي َت َو َلكِ ان اّلِلاَ
رمى﴾ [األنفال ]17 :حقيق ٌة تصدق عىل كل يشء وكل فعل وكل قول)()1

َ َ

ألي موجود من املوجودات ـ بدء ًا من غيب عوامل اجلربوت وإىل
ويقول( :اعلم أن ليس ّ
شيئ من القدرة أو العلم أو الفضيلة ،وكل ما فيها من ذلك إنام هو منه ا
جل
ما فوقها أو حتتها ـ ٌ
وعال ،فهو املمسك بزمام األمور من األزل إىل األبد ،وهو األحد الصمد ،فال ختش من هذه
املخلوقات اجلوفاء اخلاوية اخلالية ،وال تلق آمالك عليها أبد ًا ،ألن التعويل عىل غريه تعاىل
رشك ،واخلوف من غريه جلت عظمته كفر) ()2
ٌ

والنتيجة التي يصل إليها من تعمقت فيه هذه املعارف هي ـ كام يذكر اخلميني ـ السعي
للتواصل مع اّلِل وحده باعتباره اهلدف األعىل من كل يشء ،والغاية العظمة يف الرحلة األزلية،
كام قال تعاىلَ ﴿ :و َأ ان إِ َىل َر ِّب َك املحنحت ََهى ﴾ [النجم ،]42 :يقول( :إن ه
كل من يدرك هذه احلقيقة
يرجو غريه تعاىل) ()3
ويتذوقها ،لن يتعلق قلبه بغري اّلِل تعاىل ،ولن
َ

ثم خياطب ابنه ،ومعه الشعب اإليراين مبينا له املنهج الذي يصل به إىل هذه احلقيقة ذوقا:
(هذه بارق ٌة إهلية ،حاول أن تفكر فيها يف خلواتك ،ولقن قلبك الرقيق وكررها عليه إىل أن
بالغني املطلق حتى
ينصاع اللسان هلا ،وتسطع هذه احلقيقة يف ملك وملكوت وجودك .وارتبط
ّ
تستغني عمن سواه ،واطلب التوفيق منه حتى جيذبك من نفسك ومن مجيع من سواه ،ويأذن
لك بالدخول والترشف باحلضور) ()4

والنتيجة العظيمة التي يصل إليها املتأمل هلذه احلقائق العظيمة ـ كام يذكر اخلميني ـ هي
الوصول إىل حمبة اّلِل ،بل إىل عشه ،فالبرش مجيعا ـ كام يذكر ـ (مفطورون عىل عشق الكامل
(  )1املرجع السابق ،ص.12
(  )2املرجع السابق ،ص.15
(  )3املرجع السابق ،ص.13
(  )4املرجع السابق ،ص.14
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املطلق ،ومن هذا العشق -شئنا أم أبينا -ينشأ العشق ملطلق الكامل الذي هو من آثار الكامل
املطلق ،واألمر املالزم لفطرتنا هذه هو السعي للخالص من النقص املطلق ،وتالزمه الرغبة يف
اخلالص من مطلق النقص أيضا) ()1

وبناء عىل هذا ،فكلنا ـ وإن مل ندرك ذلك ـ (عاشقون ّلِل تعاىل ،الذي هو الكامل املطلق.
ونعشق آثاره التي هي جتليات الكامل املطلق .وأي شخص أو أي يشء نكرهه ونبغضه ،أو
نحاول التخلص منه ،فهو نقص مطلق أو مطلق النقص الذي يقف يف اجلهة املقابلة ،وعىل
النقيض من األول متام ًا .وال شك أن نقيض الكامل هو عدم الكامل ،وألننا حمجوبون ،فإننا
ّ
نضل يف التشخيص .ولو زال احلجاب التّضح لنا أن كل ما هو منه جل وعال حمبوب ،وكل ما
هو مبغوض فليس منه ،وهو بالتايل ليس موجودا) ()2

وهو يؤكد هذه احلقائق عند تعليقه عىل ما ورد يف املناجاة( :أيكون لغريك من الظهور
ما ليس لك ،حتى يكون هو املظهر لك؟ متى غبت حتى حتتاج إىل دليل يدل عليك ،ومتى
بعدت حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليك؟ عميت عني ال تراك عليها رقيبا)()3

ومثلها ما ورد يف املناجاة الشعبانية التي يثني عليها كثريا ،وخاصة عىل هذا املقطع منها:
(إهلي هب يل كامل االنقطاع إليك ،وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك ،حتى خترق أبصار
القلوب حجب النور ،فتصل إىل معدن العظمة ،وتصري أرواحنا معلقة بعزِّ قدسك ،إهلي
واجعلنى ممن ناديته فأجابك ،والحظته فصعق جلاللك)
فقد علق عليهام قائال( :بني :نحن ما زلنا يف قيد احلجب الظلامنية ،وبعدها احلجب
النورية ،ونحن املحجوبون ما زلنا عند منعطف زقاق ض ّيق) ( )4
(  )1املرجع السابق ،ص.31
(  )2املرجع السابق ،ص.31
(  )3مقطع من دعاء اإلمام احلسني يوم عرفة ،ويروى كذلك يف مناجاة ابن عطاء اّلِل السكندري.
(  )4املرجع السابق ،ص.14
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وهو يبني أن هذه املعارف التوحيدية ليست معارف كاملية ،بل هي رضورية ،وأن عىل
كل مؤمن السعي لتحصيلها حتى يتجنب سوء األدب مع اّلِل ،وخاصة عند اخلامتة ،يقول:
هيم
(عليك أن تنتبه! فهناك خطر قد يعرتض اإلنسان يف اللحظات األخرية من عمره ،وهو ّ
بم غادرة هذا العامل ،واإلنتقال إىل مستقره األبدي .فإن ذلك قد جيعل املبتيل بحب النفس وما
يو ّلده من حب الدنيا .بأبعادمها املختلفة -يرى وهو يف حال اإلحتضار ،وحيث تنكشف
لإلنسان بعض األمور فرياها عيان ًا ،أن مأمور اّلِل ّ
جل وعال يريد فصله عن حمبوبه ومعشوقه!
متنفر منه! وهذه عاقبة وثمرة حب
فريحل عن هذه الدنيا وهو غاضب عىل اّلِل جل وعال
ٌ
النفس والدنيا ،وقد أشارت إىل ذلك الروايات املختلفة) ()1

ويروي يف ذلك حكاية عن أحد املتعبدين الثقاه أنه قال( :ذهبت لزيارة أحدهم ،وكان
حيترض؛ فقال وهو عىل فراش املوت :إن الظلم الذي حلقني من اّلِل تعاىل مل يلحق أحدا من
الناس ،فهو يريد أن يأخذين من أبنائي الذين رصفت دم القلب يف تربيتهم ورعايتهم! فقمت
من عنده ثم توىف) ()2

ثم يعلق عليها بقوله( :لعل هناك بعض التفاوت بني ما نقلته وما سمعته من ذلك العامل
املتعبد ،عىل أية حال ،فإن ذلك ولو كان جمرد احتامل احلدوث فهو أمر عىل درجة خطرية من
األمهية تدفع اإلنسان إىل التفكري بجدية للنجاة منه) ()3

بل إنه يذكر أن رؤية األنا والغفلة عن التوحيد قد تنزل أولياء اّلِل من املراتب الرفيعة
التي حوهلا ،ألهنم مل ينزلوا تلك املراتب إال بفنائهم عن أنفسهم ،واعرتافهم بقصورهم
وعجزهم وافتقادرهم الدائم إىل اّلِل ،وقد روى يف ذلك (أن اّلِل تعاىل خاطب أحد أنبيائه،

(  )1املرجع السابق ،ص.26
(  )2املرجع السابق ،ص.26
(  )3املرجع السابق ،ص.26
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فطلب إليه أن يأتيه بمخلوق أسوأ منه ،فقام النبي عليه السالم بعدها بسحب رفاة محار قليال
إال أنه ندم فرتكها ،فخوطب بالقول :لو أنك أتيتني بتلك اجليفة ،لكنت سقطت من مقامك)()1

ثم علق عىل الرواية بقوله( :وأين ال أعرف مدى صحة احلديث ،ولكن لعل األمر
بالنسبة ملقام األولياء ،يعد سقوط ًا حينام يرون األفضلية ألنفسهم عىل غريهم ،فتلك أنانية
وغرور .وإالّ فلِم كان النبي األكرم  يأسف ذلك األسف املرير عىل عدم إيامن املرشكني ،إىل
احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ
يث
احلد الذي خاطبه اّلِل تعاىل بقولهَ ﴿ :ف َل َع ال َك َباخ ٌع َن حف َس َك ع ََىل آ َث ِاره حم إِ حن َمل ح يؤح منوا ِ َهب َذا ح َ
َأس ًفا ﴾ [الكهف]6 :؛ فليس هذا سوى أنه عشق مجيع عباد اّلِلِ ،
وعشق اّلِل هو عشق لتجلياته،
َ
فهو  يتأمل مما تؤدي إليه احلجب الظلامنية لألنانية والغرور يف املنحرفني ،من دفعهم إىل الشقاء
ثم العذاب األليم يف جهنم نتيج ًة ألعامهلم يف حني أنه يريد السعادة للجميع .فهو مبعوث
لتحقيق السعادة للجميع .واملرشكون املنحرفون -عمي القلوب -وقفوا بوجهه ،ونصبوا له
العداء رغم أنه جاء إلنقاذهم) ( )2

هذه بعض االقتباسات من كالم اخلميني يف التوحيد ،وكونه اهلدف األكرب من السري
التحققي ،وهو أكرب رد عىل من يرمونه بالغلو يف األئمة ،وأنه ينزهلم فوق منازهلم ،ومثل هذا
نجد نصوصا كثرية جدا يف أعامق التوحيد التي ال تلوح عىل بال أولئك املنكرين.
 4ـ القيم الروحية والسلوك التحققي والتخلقي:
من أهم املزايا التي متيز هبا الطرح العرفاين للخميني واملدرسة التي ينتمي قادة الثورة
اإلسالمية اإليرانية هي ذلك االهتامم بالسلوك التحققي والتخلقي ،أو ما يطلقون عليه لقب
[العرفان العميل] ،وهو ما أبعدهم عن تلك الشطحات التي وقع فيها بعض املدارس الصوفية،
الذين أمهلوا العمل ،أو قرصوا فيه ،بل إن بعضهم اعترب االهتامم بالعمل والسلوك نوعا من
(  )1املرجع السابق ،ص.27
(  )2املرجع السابق ،ص.27
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االنشغال عن احلق.
وهلذا نرى اخلميني ينهى عن االهتامم بمطالعة كتب العرفان ،مع اخللو من العمل ،ألن
ذلك قد ينشئ الغرور ،ويبعد عن التقوى ،يقول يف وصاياه خماطبا زوجه ابنه فاطمة( :ابنتي:
اإلنشغال بالعلوم حتى العرفان والتوحيد إذا كان الكتناز االصطالحات -هو حاصل -أو
ألجل نفس تلك العلوم ،فإنه ال يقرب السالك من اهلدف بل يبعده عنه (العلم هو احلجاب
نادر جد ًا -فذلك مصباح الطريق
األكرب) ،وإذا كان البحث عن احلق وعشقه هو اهلدف -وهو ٌ
ونور اهلداية( ،العلم نور يقذفه اّلِل يف قلب من يشاء من عباده) ،وللوصول إىل يسري منه يلزم
التهذيب والتطهري والتزكية؛ هتذيب النفس وتطهري القلب من غريه فض ً
ال عن التهذيب من
األخالق الذميمة التي حيتاج اخلالص منها إىل ٍ
كثري من املجاهدة وفضال عن هتذيب العمل مما
هو خالف رضاه جل وعال ،واملواظبة عىل األعامل الصاحلة ،من قبيل الواجبات التي هي يف
الطليعة ،واملستحبات بقدر امليسور وبالقدر الذي ال يوقع اإلنسان يف العجب واألنانية) ()1

وهلذا نجد اخلميني ينتهج منهج صوفية املجاهدات ،من أمثال املحاسبي والغزايل؛
فيحذركل حني من اخلطرات ووساوس النفس األمارة بالسوء ،ويدعو إىل جماهدهتا ،واستعامل
كل الوسائل الرشعية يف ذلك.
ومن ذلك ما ذكره يف وصيته العرفانية ،والتي يقول فيها خماطبا ابنه وشعبه( :إن ما هو
مذموم ،وأساس ومنشأ مجيع ألوان الشقاء والعذاب واملهالك ،ورأس مجيع اخلطايا والذنوب
إنام هو [حب الدنيا] ،وهو حب ناشئ من [حب النفس]؛ فمع أن عامل امللك ليس مذموما يف
حدِّ ذاته ،فهو مظهر احلق ،ومقام ربوبيته ،ومهبط مالئكته ،ومسجد عباده ،وتربية أنبيائه
وأوليائه ،وموطن جتيل احلق عىل قلوب عشاق املحبوب احلقيقي ،فإن كان حب [عامل امللك]
ناشئ ًا عن حب اّلِل باعتباره مظهرا له ا
جل وعال؛ فهو أمر مطلوب ويستوجب الكامل .أما إذا
(  )1املرجع السابق ،ص.110
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كان منشؤه حب النفس ،فهو رأس اخلطايا مجيعا .فالدنيا املذمومة هي يف داخلك أنت ،والتعلق
بغري صاحب القلب ،هو املوجب للسقوط .ومجيع املخالفات ألوامر اّلِل ومجيع املعايص
واجلرائم واجلنايات التي يبتىل هبا اإلنسان ،كلها من حب النفس الذي يو ِّلد حب الدنيا
وزخارفها ،وحب املقام واجلاه واملال وخمتلف األماين .ويف الوقت نفسه فإن أي قلب ال يمكنه
فطريا أن يتعلق بغري صاحب القلب احلقيقي لكن هذه احلجب الظلامنية والنورانية هي التي
جتعلنا نميل خط ًأ واشتباه ًا نحو غري صاحب القلب ،وهي ظلامت فوقها ظلامت) ()1

وهو يعترب حب الدنيا أكرب العقبات احلائلة بني السالكني والوصول إىل احلق ،ويعترب
حتطيم صنم حب الدنيا البداية الصحيحة للسلوك التحققي والتخلقي؛ فيقول( :مادمنا يف
حجاب النفس واألنانية ،فنحن شيطان ّيون مطرودون من حمرض الرمحن ،وما أصعب حتطيم
هذا الصنم الذي يعده أم األصنام؛ فنحن ما دمنا خاضعني ّلِل (جل وعال) وال مطيعني ألوامره،
وما مل حي اطم هذا الصنم؛ فإن احلجب الظلامنية لن تتمزق ولن تزال .علينا أن نعرف ما هو
احلجاب أوالً ،فنحن إذا مل نعرفه ،لن نستطيع املبادرة إىل إزالته ،أو تضعيف أثره ،أو عىل األقل،
احلد من تزايد رسوخه وقوته بمرور الوقت) ()2

وهكذا نراه يتدرج يف خطابه ومواعظه العرفانية ،ويأمر ابنه وشعبه كل حني باملسارعة
إىل التوبة؛ فيقول( :بني :أحتدث إليك اآلن وأنت ما زلت شاب ًا ،عليك أن تنتبه إىل أن التوبة
أسهل عىل الشبان ،كام إن إصالح النفس وتربيتها يتم برسعة أكرب عندهم .يف حني أن األهواء
النفسانية والسعي للجاه وحب املال والغرور أكثر وأشدّ بكثري لدى الشيوخ منه لدى الشبان.
أرواح الشبان رقيقة شفافة سهلة القياد ،وليس لدى الشبان من حب النفس وحب الدنيا بقدر
ما لدى الشيوخ .فالشاب يستطيع بسهولة نسبيا أن يتخلص من رش النفس األمارة بالسوء،
(  )1املرجع السابق ،ص.23
(  )2املرجع السابق ،ص.24
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ويتوجه نحو املعنويات .ويف جلسات الوعظ والرتبية األخالقية يتأثر الشبان بدرجة كبرية ال
حتصل لدى الشيوخ ،فلينتبه الشبان ،وليحذروا من الوقوع حتت تأثري الوساوس النفسانية
وأي من الشبان يستطيع
والشيطانية ،فاملوت قريب من الشبان والشيوخ عىل حدٍّ سواء ّ
وأي إنسان مصون من حوادث الدهر؟ بل قد
االطمئنان إىل أنه سيبلغ مرحلة الشيخوخة؟ ه
يكون الشبان أكثر تعرضا حلوادث الدهر من غريهم) ()1

وهو ي رد عىل أولئك الذين يضيعون الفرص ،ويتصورون أن الشفاعة وحدها
ستكفيهم ،وتصد عنهم عذاب اّلِل الذي كتبه عىل املنحرفني من عباده؛ فيقول( :بني :ال تض ّيع
واسع إلصالح نفسك يف مرحلة الشباب ،وعىل الشيوخ أيض ًا أن يعلموا
الفرصة من يديك،
َ
أهنم ما داموا يف هذا العامل ،فإهنم يستطيعون جربان ما خرسوا وما ض ّيعوا ،وأن يك ّفروا عن
معاصيهم ،فإن األمر سيخرج من أيدهيم بمجرد انتقاهلم من هذا العامل ،والتعويل عىل شفاعة
أولياء اّلِل عليهم السالم ،والتجرؤ يف ارتكاب املعايص من اخلدع الشيطانية الكربى ،تأ ّمل أنت
عولوا عىل شفاعتهم غافلني عن اّلِل وجترأوا عىل املعايص ،تأمل يف سريهتم،
حاالت الذين ّ
وانظر يف أنينهم وبكائهم ودعائهم وحترقهم واعترب من ذلك) ()2

ويروي عن اإلمام الصادق أنه مجع أهل بيته وأقاربه يف أواخر عمره ،وقال هلم( :إنكم
سرتدون عىل اّلِل بأعاملكم ،فال تظنوا أن قرابتكم يل ستنفعكم يوم القيامة) ،وعلق عليه بقوله:
(إن كان هناك احتامل بأن تناهلم الشفاعة ،ألن االرتباط املعنوي حاصل بينهم وبني الشافع هلم،
فالرابطة اإلهلية بينهم جتعلهم مؤهلني أكثر من غريهم لنيل الشفاعة ،وإن مل حيصل هذا األمر
هلم يف هذا العامل ،فلعله حيصل هلم بعد تنقيات وتزكيات أنواع من العذاب الربزخي أو
اجلهنمي ،حتى يصبحوا بعده الئقني للشفاعة ،واّلِل العامل بمدى ما سيصيبهم ،فض ً
ال عن هذا،
(  )1املرجع السابق ،ص.36
(  )2املرجع السابق ،ص.37
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فإن اآليات التي وردت يف القرآن الكريم حول الشفاعة ال تبعث ـ بعد التأمل فيها ـ االطمئنان
يف اإلنسان ،قال تعاىلَ ﴿ :م حن َذا ا ال ِذي َي حش َفع ِعنحدَ ه إِ اال بِإِ حذنِ ِه ﴾ [البقرة ،]255 :وقالَ ﴿ :و َال
َي حش َفع َ
ون إِ اال َملِ ِن حارت ََىض﴾ [األنبياء ،]28 :وأمثال ذلك من اآليات التي تثبت موضوع الشفاعة،
ولكنها يف الوقت نفسه ال تبعث االطمئنان لدى اإلنسان وال تسمح له باالغرتار هبا ،ألهنا مل
توضح من هم أولئك الذين ستكون الشفاعة من نصيبهم ،أو ماهي رشوطها ،ومتى تكون
شاملة هلم ..نحن نأمل بالشفاعة ،ولكن ينبغي أن يدفعنا هذا األمل نحو طاعة احلق تعاىل ،ال
نحو معصيته) ()1

وبناء عىل هذا كله يدعوه إىل الورع يف التعامل مع أبسط احلقوق ،سواء تلك احلقوق
املتعلقة باّلِل ،أم املتعلقة بخلقه ،يقول له ،ولشعبه( :بني :احرص عىل أن ال تغادر هذا العامل
بحقوق الناس؛ فام أصعب ذلك وما أقساه .واعلم أن التعامل مع أرحم الرامحني أسهل بكثري
من التعامل مع الناس .نعوذ باّلِل تعاىل أنا وأنت ومجيع املؤمنني من التورط يف االعتداء عىل
حقوق اآلخرين ،أو التعامل مع الناس املتورطني ..وال أقصد من هذا دفعك للتساهل بحقوق
اّلِل والتجرؤ عىل معاصيه  ،فلو أننا أخذنا بنظر االعتبار ما يستفاد من ظاهر بعض اآليات
الكريمة ،فإن البلية ستزداد باطراد ،ونجاة أهل املعصية بالشفاعة يتم بعد املرور بمراحل
طويلة .فتجسم األخالق واألعامل ،وما يستتبع ذلك من مالزمتها لإلنسان إىل ما بعد املوت
وإىل القيامة الكربى ،ثم اىل ما بعدها حتى الوصول إىل التنزيه وقطع الروابط بنزول الشدائد
والعذاب بمختلف اشكاله يف الربزخ ويف جهنم ،وعدم التمكن من االرتباط بالشفيع،
واالشتامل بالشفاعة ،كلها أمور يؤدي التفكري فيها إىل إثقال كاهل اإلنسان ،ويدفع املؤمنني
نحو اجلدية يف اإلصالح .وال يمكن ألي شخص أن يدعي أنه يقطع بخالف هذه االحتامالت،
إال إذا كان شيطان نفسه قد تسلط عليه بدرجة عالية ،حتى راح يتالعب به ،ويصده عن طريق
(  )1املرجع السابق ،ص.38
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احلق ،فيجعله منكر ًا ال يفرق بني الضوء والظالم ،وأمثال هؤالء من عمي القلوب كثري .حفظنا
اّلِل من رشور أنفسنا) ()1

 5ـ القيم الروحية ومركزية القرآن الكريم:
من اخلصائص املهمة التي نكتشفها يف الرتاث العرفاين الذي تركه اخلميني ،ومن معه
من قادة الثورة اإلسالمية ذلك البعد عن الشطحات ،أو االهتامم بنقل قصص الكرامات
والغرائب ،أو االهتامم بذكر الكشوف واملشاهدات وغريها مما نجد أمثاله يف الرتاث الصويف..
بل نجده مهتام إم ا بالسلوك التحققي ،أو بذكر املعارف مرتبطة بالقرآن الكريم خصوصا ،مع
تدعيمها بام ورد يف الروايات واألدعية ونحوها.
وهلذا نجدهم يعطون مركزية للقرآن الكريم يف التعامل مع احلقائق العرفانية ،باعتباره
مصدرا قطعيا معصوما ،عىل خالف الكشوف واملشاهدات الروحية التي قد ال ختلو من
الشوائب واخللل.
وهذا ال يعني عدم اعرتافهم بالشهود والكشف ،وال يعني كذلك عدم احرتامهم ملن
كتبوا يف ذلك؛ فهم يستندون إليهم أحيانا ،ولكنهم يف نفس الوقت يعطون املركزية الكربى
للقرآن الكريم ،وجيعلوهنا معيارا لنقد كل كشف أو شهود أو عرفان خيالفه.
وهلذا نرى اخلميني يف كل مناسبة يدعو إىل قراءة القرآن الكريم وتدبره باعتباره املصدر
األكرب للعرفان ،يقول يف خطابه البنه وشعبه( :بني :تعرف إىل القرآن ،كتاب املعرفة العظيم،
ولو بمجرد قراءته ،وشق منه طريقا إىل املحبوب ،وال تتومهن أن القراءة من غري معرفة ال أثر
كتاب من املحبوب إليك وإىل اجلميع ،وكتاب
هلا ،فهذه وساوس الشيطان ،فهذا الكتاب
ٌ
حمبوب ،وإن كان العاشق املحب ال يدرك معنى ما كتب فيه وقد جاء إليك هادف ًا خلق
املحبوب
ٌ
هذا األمر لديك[ :حب املحبوب] الذي يمثل غاية املرام ،فلعله يأخذ بيدك ،واعلم أننا لو
(  )1املرجع السابق ،ص.39
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ِ
سجدة شكر واحدة عىل أن القرآن كتابنا؛ ملا وفينا هذه النعمة حقها من
أنفقنا أعامرنا بتاممها يف
الشكر) ()1

وهو يضع بني يدي مريديه الكثري من الطرق واملناهج التي يستفيدون من خالهلا من
املدد املعريف القرآين الذي ال حدود له ،ومن ذلك قوله بعد تبيانه ملقاصد القرآن الكريم،
وإحاطتها بكل الشؤون( :إذا علمت اآلن مقاصد هذه الصحيفة اإلهلية ومطالبها فال بد لك
أن تلفت النظر إىل مطلب مهم يكشف لك بالتوجه إليه طريق االستفادة من الكتاب الرشيف،
وتنفتح عىل قلبك أبواب املعارف واحلكم ،وهو أن يكون نظرك إىل الكتاب الرشيف اإلهلي
نظر التعليم ،وتراه كتاب التعليم واإلفادة وترى نفسك موظفة عىل التعلم واالستفادة)()2

وهو ينفي مقصوده التعليم والتعلم واإلفادة واالستفادة ما نراه يف الواقع من الرتكيز
عىل األدب والنحو والرصف( ،أو تأخذ منه الفصاحة والبالغة والنكات البيانية والبديعية ،أو
تنظر يف قصصه وحكاياته بالنظر التارخيي واالطالع عىل األمم السالفة ،فإنه ليس يشء من هذه
داخ ً
ال يف مقاصد القرآن ،وهو بعيد املنظور األصيل للكتاب اإلهلي بمراحل والذي أوجب أن
تكون استفادتنا من هذا الكتاب العظيم بأقل من القليل هو هذا املعنى ،فإما أال ننظر إليه نظر
التعليم وال تعلم كام هو الغالب علينا ،ونقرأ القرآن للثواب واألجر فقط وهلذا ال نعتني بغري
جهة جتويده ،ونريد أن نقرأه صحيح ًا حتى يعطي لنا الثواب ونحن واقفون يف احلد وقانعون
هبذا األمر ،ولذا نقرأ القرآن أربعني سنة وال حتصل االستفادة منه بوجه إالّ ألجر والثواب
والقراءة ،وأما أن نشتغل إن كان نظرنا التعليم والتع ّلم بالنكات البديع ّية ووجوه إعجازه،
وأعىل من هذا بقليل فإىل اجلهات التارخيية وسبب نزول اآليات وأوقات النزول ،وكون اآليات
والسور مكية أو مدنية ،واختالف القراءات واختالف املفرسين من العامة واخلاصة وسائر
(  )1املرجع السابق ،ص.19
(  )2القرآن الثقل األكرب (ص)38 :
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األمور العرضية اخلارجة عن املقصد بحيث تكون هذه األمور نفسها موجبة لالحتجاب عن
القرآن والغفلة عن الذكر اإلهلي) ()1

وهو مع احرتامه ـ كام يذكر ـ للمفرسين والعلامء الذين بحثوا يف علوم القرآن إال أنه
مفرسينا العظام أيض ًا رصفوا
ينكر عليهم إمهال هذا اجلانب من التعليم القرآين؛ فيقول( :إن ّ
مههم يف إحدى هذه اجلهات أو أكثر ومل يفتحوا باب التعليامت عىل الناس ،وبعقيدِت
عمدة ّ
الكاتب مل يكتب إىل اآلن التفسري لكتاب اّلِل ألن معنى التفسري عىل نحو ّ
كيل هو أن يكون
مهم النظر إىل بيان منظور صاحب الكتاب ،فهذا الكتاب
املفرس ويكون ّ
شارح ًا ملقاصد الكتاب ّ
الرشيف الذي هو بشهادة من اّلِل تعاىل كتاب اهلداية والتعلم ونور طريق سلوك اإلنسانية يلزم
للمفرس أن يع ّلم للمتعلم يف ّ
قصة من قصصه بل يف كل آية من آياته جهة االهتداء إىل عامل
كل ّ
ّ
الغيب وحيثية اهلداية إىل طريق السعادة وسلوك طريق املعرفة واإلنسانية) ()2

ويرضب مثاال عىل ذلك؛ فيقول( :ففي قصة آدم وحواء أو قضايامها مع إبليس من
ابتداء خلقهام إىل ورودمها يف األرض ،وقد ذكرها احلق تعاىل مكررة يف كتابه ،كم من املعارف
واملواعظ مذكورة فيها ومرموز إليها ،وكم فيها من معايب النفس وكامالهتا ومعارفها وأخالق
إبليس موجودة فيها نتعرف عليها ونحن عنه غافلون) ()3

وبناء عىل هذا يدعو املفرسين إىل الرتكيز يف تفاسريهم عىل هذه اجلوانب ،باعتبارها
مقاصد القرآن الكربى من نزوله ،يقول( :كتاب اّلِل هو كتاب املعرفة واألخالق والدعوة إىل
السعادة والكامل ،فكتاب التفسري أيض ًا ال بد أن يكون كتاب ًا عرفاني ًا وأخالقي ًا ومب ّين ًا للجهات
فاملفرس الذي يغفل عن
العرفانية واألخالقية وسائر جهات الدعوة إىل السعادة التي يف القرآن،
ّ

(  )1املرجع السابق ،ص.38
(  )2املرجع السابق ،ص.39
(  )3املرجع السابق ،ص.40
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هذه اجلهة أو يرصف عنها النظر أو ال هيتم هبا فقد غفل عن مقصود القرآن واملنظور األصيل
إلنزال الكتب وإرسال الرسل ،وهذا هو اخلطأ الذي حرم امللة اإلسالمية منذ قرون من
االستفادة من القرآن الرشيف ،وسد طريق اهلداية عىل الناس ،فال بد لنا أن نأخذ املقصود من
تنزيل هذا الكتاب من نفس هذا الكتاب مع قطع النظر عن اجلهات العقلية الربهانية التي
تفهمنا املقصد) ()1

وهو يعطي احلجج الكثرية عىل هذه الدعوة ،وأوهلا مراعاة املقاصد املوضوعة يف القرآن
الكريمة ،والتي رصحت هبا اآليات الكثرية ،يقول( :منصف الكتاب أعرف بمقصده ،فاآلن
إذا نظرنا إىل ما قال هذا املصنف فيام يرجع إىل شؤون القرآن ،نرى أنه يقول ﴿ َذلِ َك ا حلكِتَاب َال
ِ ِ
ري ِ ِ
فعرف هذا الكتاب بأنه كتاب اهلداية ،ونرى أنه يف سورة
َح َ
ب فيه هدً ى ل حلم اتقنيَ ﴾ [البقرةّ ،]2 :
آن لِ ِّ
رسنَا ا حلق حر َ
لذك ِحر َف َه حل ِم حن مدا كِ ٍر ﴾ [القمر،]17 :
كرر ّ
قصرية ّ
مرات عديدة قولهَ ﴿ :و َل َقدح َي ا ح
ني لِلن ِ
ااس َما نزِّ َل إِ َل حي ِه حم َو َل َع اله حم َي َت َفكار َ
نرى أنه يقولَ ﴿ :و َأنحزَ حلنَا إِ َل حي َك ِّ
ون ﴾ [النحل:
الذك َحر لِت َب ِّ َ

ِ
َاب َأنحزَ حلنَاه إِ َل حي َك م َب َار ٌك لِ َيدا ابروا آ َياتِ ِه َولِ َيت ََذك َار أولو حاألَ حل َب ِ
اب﴾ [ص:
 ،]44ونرى أنه يقول﴿ :كت ٌ
 ]29إىل غري ذلك من اآليات الرشيفة التي يطول ذكرها) ()2

وهو ألجل حتقيق هذه املقاصد القرآنية يدعو إىل رفع احلجب احلائلة بني املؤمن الذي
يريد أن يتحقق بالعرفان والقرآن الكريمة ،ذلك أن اهلداية القرآنية حتتاج إىل توفر رشوط
لتنزهلا ،يقول( :إذا علمت اآلن عظمة كتاب اّلِل من مجيع اجلهات املقتضية للعظمة ،وانفتح
طريق استفادة املطالب منه؛ فالالزم عىل املتعلم واملستفيد من كتاب اّلِل أن جيري أدب ًا آخر من
نعرب عنها باحلجب بني
اآلداب املهمة حتى حتصل االستفادة وهو رفع موانع االستفادة ،ونحن ّ

(  )1املرجع السابق ،ص.40
(  )2املرجع السابق ،ص.41
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املستفيد والقرآن) ()1

ثم ذكر األمثلة الكثرية عن تلك احلجب ،وكيفية رفعها ،ومنها [حجاب رؤية النفس]،
حيث (يرى املتعلم نفسه بواسطة هذا احلجاب مستغنية أو غري حمتاجة لالستفادة ،وهذا من
املكائد األصلية املهمة للشيطان من حيث إنه يز ّين لإلنسان دائ ًام الكامالت املوهومة ،ويرىض
اإلنسان ويقنعه بام فيه ،ويسقط من عينه كل يشء سوى ما عنده ،مث ً
ال يقنّع أهل التجويد بذلك
العلم اجلزئي ويز ّينه يف أعينهم إىل حدّ يسقط سائر العلوم عن أعينهم ،ويط ّبق يف نظرهم محلة
القرآن عليهم وحيرمهم من فهم الكتاب النوراين اإلهلي واإلستفادة منه ،ويرىض أصحاب
لب ويم ّثل مجيع شؤون القرآن فيام هو عندهم ،ويشغل أهل التفاسري
األدب بتلك الصورة بال ّ
املتعارفة بوجود القراءات واآلراء املختلفة ألرباب اللغة ووقت النزول وشأن النزول وكون
اآليات مكية أو مدنية وتعدادها وتعداد احلروف وأمثال تلك األمور ،ويقنع أهل العلوم أيض ًا
بعلم فنون الدالالت فقط ووجوه االحتجاجات وأمثاهلا حتى إنه حيبس الفيلسوف واحلكيم
والعارف االصطالحي يف الغليظ من حجاب االصطالحات واملفاهيم وأمثال ذلك ،فعىل
املستفيد أن خيرق مجيع احلجب هذه وينظر إىل القرآن من ورائها ،وال يتوقف يف يشء من هذه
احلجب وال يتأخر عن قافلة السالكني وال حيرم من الدعوات احللوة اإلهلية ،ويستفاد عدم
الوقوف وعدم القناعة إىل حدّ

معني من نفس القرآن) ()2

وهو يستشهد هلذا بام وقع لألنبياء عليهم السالم ،والذين مل ينشغلوا بام عندهم من
النبوة ما اقتنع
العلوم عن سؤال املزيد ،يقول( :فموسى الكليم مع ما له من املقام العظيم يف ّ
بذلك املقام وما توقف يف مقام علمه الشامخ ،وبمجرد أن القى شخص ًا كام ً
ال قال له بكل
تواضع وخضوعَ ﴿ :ه حل َأتابِع َك ع ََىل َأ حن ت َع ِّل َم ِن ِمماا ع ِّل حم َت ر حشدً ا﴾ [الكهف ،]66 :وصار
(  )1املرجع السابق ،ص.44
(  )2املرجع السابق ،ص.44
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مالزم ًا خلدمته حتى أخذ منه العلوم التي ال بد من أخذها ،وإبراهيم مل يقتنع بمقام شامخ
ف حت ِحي املحَ حوتَى﴾ [البقرة ، ]260 :فأراد
اإليامن والعلم اخلاص لألنبياء ،بل قالَ ﴿ :ر ِّب َأ ِر ِين َك حي َ
أن يرتقي من اإليامن القلبي إىل مقام االطمئنان الشهودي ،وأعظم من ذلك أن اّلِل تبارك وتعاىل
يأمر نب ّيه اخلاتم وهو أعرف خلق اّلِل بالكريمة الرشيفة ﴿ َوق حل َر ِّب ِز حد ِين ِع حل ًام﴾ [طه،]114 :
فهذه األوامر يف الكتاب اإلهلي ونقل هذه القصص ألن نتن ّبه ونستيقظ من نوم الغفلة) ()1

ومن احلجب التي دعا اخلميني إىل رفعها حتى يتحقق السالك باحلقائق القرآنية ،ويمد
يده إليها [حجاب اآلراء الفاسدة واملسالك واملذاهب الباطلة] ،وهو يذكر أن مصدره هو
التبعية والتقليد ،ويرضب مثاال عىل ذلك؛ فيقول( :مث ً
بمجرد
ال إذا رسخ يف قلوبنا اعتقاد
ّ
االستامع من األب أو األم أو من بعض جهلة أهل املنرب تكون هذه العقيدة حاجبية بيننا وبني
اآليات الرشيفة اإلهلية ،فإن وردت آالف من اآليات والروايات ختالف تلك العقيدة ،فإما أن
نرصفها عن ظاهرها أو ال ننظر فيها نظر الفهم) ()2

ويرضب مثال عىل ذلك بام ورد يف القرآن الكريم من ذكر [لقاء اّلِل] ،والذي راح
املتكلمون حيجبون عنه ـ كام يذكر ـ بسبب ما ارتبط به من التشبيه الذي وقعت فيه بعض
املدارس ،أوتعلق به العوام؛ فيقول( :قد وردت اآليات الكثرية الراجعة إىل لقاء اّلِل ومعرفة
اّلِل ،ووردت روايات كثرية يف هذا املوضوع مع كثري من اإلشارات والكنايات والرصاحات
يف األدعية واملناجاة لألئمة؛ فبمجرد ما نشأت عقيدة يف هذا امليدان من العوام وانترشت بأن
طريق معرفة اّلِل مسدود بالكلية ،فيقيسون باب معرفة اّلِل ومشاهدة مجاله عىل باب التفكر يف
ويوجهوا تلك اآليات والروايات،
يؤولوا
ّ
الذات عىل الوجه املمنوع بل املمتنع ،فإما أن ّ
وكذلك اإلشارات والكنايات والرصاحات يف أدعية األئمة ومناجاهتم ،وإما أالّ يدخلوا يف
(  )1املرجع السابق ،ص.45
(  )2املرجع السابق ،ص.45
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هذا امليدان أص ً
فمام
قرة العني لألنبياء واألولياءّ ،
عرفوا أنفسهم باملعارف التي هي ّ
ال وال ي ّ
يوجب األسف الشديد ألهل اّلِل أن باب ًا من املعرفة الذي يمكن أن يقال إنه غاية بعثة األنبياء،
التفوه به حمض الكفر ورصف
ومنتهى مطلوب األولياء قد سدّ وه عىل الناس بحيث يعدّ
ّ
الزندقة) ()1

وهو يذكر أن سبب هذا املوقف يعود إىل أن (هؤالء يرون معارف األنبياء واألولياء يف
ما خيتص بذات احلق تعاىل وأسامئه وصفاته مساوية ملعارف العوام والنساء فيه ،بل يظهر من
هؤالء أحيان ًا ما هو أعظم من ذلك فيقول أحدهم :إن لفالن عقائد عامية حسنة فيا ليت لنا
يتفوه هبذا الكالم قد
مثلام له من العقيدة العامية ..وهذا الكالم منه صحيح ألن هذا املسكني ّ
أخرج من يده العقائد العامية ويرى معارف اخلواص وأهل اّلِل باطلة ،فهذا التمني منه عين ًا
كتمني الكفار) ()2

وهو يرى أن هذا السلوك الذي امتد لنواح كثرية يف القرآن الكريم ،نوع من اهلجران
للقرآن ،ونوع من تقديم غريه عليه ،يقول( :إن مهجورية القرآن هلا مراتب كثرية ومنازل ال
حتىص ،ولعلنا متصفون بالعمدة منها ،أترى أننا إذا ج ّلدنا هذه الصحيفة اإلهلية جلد ًا نظيف ًا
وق ّي ًام وعند قراءهتا أو االستخارة هبا ق ّبلناها ووضعناها عىل أعيننا ما اختذناه مهجور ًا؟ أترى إذا
رصفنا غالب عمرنا يف جتويده وجهاته اللغوية والبيانية والبديعية قد أخرجنا هذا الكتاب
الرشيف عن املهجورية؟ هل أننا إذا تع ّلمنا القراءات املختلفة وأمثاهلا قد ختّلصنا من عار
هجران القرآن؟ هل أننا إذا تع ّلمنا وجوه إعجاز القرآن وفنون حمسوساته قد خت ّلصنا من
شكوى رسول اّلِل ؟ هيهات ..فإنه ليس يشء من هذه األمور مورد ًا لنظر القرآن ومنزهلا
العظيم الشأن ،إن القرآن كتاب إهلي وفيه الشؤون اإلهلية ،والقرآن هو احلبل املتصل بني اخلالق
(  )1املرجع السابق ،ص.46
(  )2املرجع السابق ،ص.45
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واملخلوق ،وال بد أن يوجد الربط املعنوي واالرتباط الغيبي بتعليامته بني عباد اّلِل ومر ّبيهم،
وال بد أن حيصل من القرآن العلوم اإلهلية واملعارف اللدن ّية) ()1

ومن احلجب التي دعا اخلميني إىل رفعها حتى يتحقق السالك باحلقائق القرآنية
املفرسون أو فهموه]،
[االعتقاد بأنه ليس ألحد حق االستفادة من القرآن الرشيف إالّ بام كتبه ّ
وقد عزا هذا احلجاب إىل االشتباه الواقع بني الدعوة القرآنية للتفكر والتد ّبر يف اآليات
الرشيفة ،مع ما ورد يف النصوص من حتريم التفسري بالرأي املمنوع ،وبناء عىل هذا االشتباه
حصل نوع آخر من اهلجران للقرآن الكريم ،يقول( :بواسطة هذا الرأي الفاسد والعقيدة
الباطلة جعلوا القرآن عاري ًا من مجيع فنون االستفادة واختذوه مهجور ًا بالكلية يف حال أن
االستفادات األخالقية واإليامنية والعرفانية ال ربط هلا بالتفسري ،فكيف بالتفسري بالرأي ،فمث ً
ال
إذا استفاد احد من كيفية مذاكرات موسى مع اخلرض ،وكيفية معارشهتام وشدّ موسى رحاله
النبوة ألخذ العلم الذي ليس موجود ًا عنده وكيفية عرض حاجته
إليه مع ما له من عظمة مقام ّ
إىل اخلرض ،وكيفية جواب اخلرض واالعتذارات التي وقعت من موسى [عظمة مقام العلم
وآداب سلوك املتعلم مع املع ّلم] ،ولعلها تبلغ من اآليات املذكورة إىل عرشين أدب ًا؛ فأي ربط
ال من أن تكون تفسري ًا بالرأي) ()2
هلذه االستفادات بالتفسري ،فض ً

ويرضب مثال آخر عىل ذلك ،فيقول( :واالستفادة من هذا القبيل يف القرآن كثري ،ففي
املعارف مث ً
احل حمد ّلِلاِ َر ِّب ا حل َعاملَِنيَ ﴾ [الفاحتة ]2 :الذي
ال إذا استفاد أحد من قوله تعاىل ﴿ :ح َ
وخص مجيع األثنية للحق تعاىل التوحيد األفعايل ،وقال بأنه يستفاد من
حرص مجيع املحامد ّلِل،
ّ
اآلية الرشيفة أن كل كامل ومجال ّ
وكل عزّ ة وجالل املوجودة يف العامل وتنسبها العني احلوالء
والقلب املحدوب إىل املوجودات من احلق تعاىل ،وليس ملوجود من قبل نفسه يشء ،ولذا
(  )1املرجع السابق ،ص.47
(  )2املرجع السابق ،ص.48
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يسمى
املحمدة والثناء خاص باحلق ،وال يشاركه فيها احدّ ،
فأي ربط هلذا إىل التفسري حتى ّ
يسمى؟ إىل غري ذلك من األمور التي تستفاد من لوازم الكالم وال ربط
بالتفسري بالرأي أو ال ّ
هلا بوجه إىل التفسري) ()1

هذه جمرد نامذج عن دعوة اخلميني إىل مركزية القرآن الكريم للتحقق باحلقائق العرفانية
النظرية والعملية ،ونجد مثلها يف سائر املجاالت ،وهذا ما يصدق ما يذكره قادة الثورة
اإلسالمية عن ثورهتم بكوهنا ثورة قرآنية ،تريد أن حتيي احلقائق القرآنية يف الواقع ،وتعيد هلا
االعتبار.

ثانيا ـ القيم األخالقية ووسائل حتقيقها يف الواقع:
بناء عىل النتيجة التي خلصنا إليها يف اجلزء السابق ،ويف الفصل اخلاص بالقيم
األخالقية ،والتي عربنا عنها بقولنا( :والنتيجة التي خلصنا إليها ،هي أن إيران يف الوقت
احلايل ،متثل ـ اجتامعيا وسياسيا وتراثيا ـ مجيع القيم األخالقية النبيلة التي جاء اإلسالم بالدعوة
إليها ،وبذلك هي متثل نموذج التدين األصيل ،الذي يعترب األخالق ركنا أساسيا ال يمكن
االستغناء عنه ..بل إننا لو ختلينا عن أحقادنا وقرأنا الواقع اإليراين جيدا قراءة منصفة ،لعلمنا أن كل
ما حصل إليران من حروب وحصار وظلم يف العقود األخري كان نتيجة لتمسكها بالقيم األخالقية
التي مل تسمح هلا أن تتخىل عن مبادئها ألجل حتقيق مصاحلها ،فهي دولة مبدئية ـ شعبا ونظاما ـ وهلذا
ابتليت بكل أولئك األعداء)()2

وذكرنا أن (الذين يقارنوهنا بغريها من الدول اإلسالمية ،وخصوصا تركيا ودول اخلليج
خيطئون كثريا ،ألهنم ينظرون إىل التقدم املادي ،وال ينظرون إىل التقدم يف القيم واألخالق ،وقد كان
يف إمكان إيران أن حتصل عىل الكثري عىل ما حيصل عليه غريها من التقدم املادي والرخاء االقتصادي
(  )1املرجع السابق ،ص.48
(  )2إيران :دين وحضارة ،ص.350
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لو أهنا تنازلت كام تنازلت تركيا ودول اخلليج ،لكنها مل تفعل ،وهذا ما يربهن عىل مدى تغلغل القيم
األخالقية يف املجتمع والسياسة اإليرانية ،ذلك أن السياسة مل تكن لتقف تلك املواقف الصلبة لوال
وجود حضانة شعبية ملواقفها)()1

بناء عىل هذا ،وحتى ال نكرر ما ذكرناه سابقا من األدلة املفصلة التي تثبت اهتامم
املؤسسات اإليرانية الدينية والرتبوية واإلعالمية باألخالق ،ووضعها منظومة ترشيعية كاملة
لذلك ،نكتفي هنا ببيان اتساع مفهوم األخالق لدى قادة ثورهتا.
فاألخالق عندهم ليست تلك السلوكات واآلداب الظاهرة ،فحسب ،وإنام متتد لتشمل
السلوكات الباطنة ،والتي ال يمكن االطالع عليها مع أمهيتها ورضورهتا ،وكوهنا األساس
الذي تقوم عليها األخالق الظاهرة.
وبام أننا ذكرنا يف املبحث السابق رؤية اخلميني للقيم الروحية؛ فسنذكر هنا رؤية
اخلامنئي للقيم األخالقية ،وإن كان كالمها من مدرسة واحدة ،وكالمها اهتم بجميع أنواع
القيم التي يقوم عليها النظام اإليراين ابتداء من القيم الروحية ،وانتهاء بالقيم األخالقية
واحلضارية.
فاخلامنئي يف كل كتبه وخطبه يركز عىل األبعاد األخالقية ،ويعتربها األساس الذي يقوم
عليه الكامل اإلنساين ،ولذلك فإن املظهر األول الدال عىل رقي أي دولة ليس مستواها
االقتصادي وال العسكري ،وإنام رقيها ورقي شعبها األخالقي ،يقول يف ذلكّ ( :
إن تبليغ الدِّ ين
وتبيني احلقائق ،ا ّلذي يعدّ واجب علامء اإلسالم واملب ّلغني العظام ،يشمل اليوم ّ
كل تلك
األمور .فلو أنّنا بلغنا أعىل املستويات االقتصاد ّية ،وضاعفنا من قدرتنا وعزّ تنا السياس ّية احلال ّية
عدّ ة أضعاف ،لك حن أخالق جمتمعنا مل تكن أخالق ًا إسالم ّية ،وكنّا نفتقر إىل العفو والصرب واحللم

(  )1املرجع السابق ،ص.351
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وحسن الظن ،لساء وضعنا)()1

ولذلك؛ فهو يرى أن األخالق هي األساس الذي تقوم عليه الدولة ،ويرى أن من
األدوار املهمة للحكومة اإلسالمية قبل التطور املادي أن تراعي هذه اجلوانب ،يقول:
اجلو ،لتسمو أخالقهم ،وليكونوا أقرب إىل
(احلكومة اإلسالم ّية هتدف إىل تربية البرش يف هذا ّ
اّلِل ،ح
وأن يقصدوا القرب منه ،فحتّى السياسة ال بدّ فيها من قصد القربة ،والقضايا السياس ّية ال
بدّ فيها من قصد القربة ،فمن يتحدّ ث يف القضايا السياس ّية ،وا ّلذي يكتب عنها ،وا ّلذي حي ِّللها،
وا ّلذي يتّخذ القرارات فيها ،ال بدّ

قصد القربة)()2
هلم من ح

ويبني مراده من [قصد القربة] ،فيقول( :عندما يبحث اإلنسان ويطالع األمور وينظر
فإن وجد رضا اّلِل يف هذا األمر عندها يمكنه قصد القربة)()3
إىل مدى رضا اّلِل فيها ،ح

وبناء عىل هذا ،يذكر أنه يمكن أن توضع الربامج التي تساهم يف إصالح األخالق،
وذلك لكوهنا ليست صفة الزمة ال يمكن تغيريها ،بل هي مثل أي يشء آخر ،يمكن تغيريه إن
توفرت اإلرادة لذلك.
وقد أشار إىل هذا املعنى الذي قرره علامء األخالق املسلمون ،بل أكده القرآن الكريم،
كل رذيلة أخالق ّيةّ ،
يتخىل اإلنسان وجيتنب ّ
األخالقي يعني ّ
ّ
وكل أخالق
أن
التحول
فقال( :
ه
ّ
ذميمةّ ،
وكل روح ّية س ِّيئة ومرفوضة ،ممّا يوجب أذ ّية اآلخرين ،أو خت ّلف اإلنسان نفسه ،ح
وأن
ّ
يتحىل بالفضائل والسجايا األخالق ّية .فاملجتمع اخلايل من احلسد والضغينة واحلقد ،واملفكِّرون
ا ّلذين ال يستخدمون فكرهم يف التآمر عىل اآلخرين والتزوير واخلداع ،واملث ّقفون وأصحاب
العلوم إذا مل يستخدموا علومهم يف إحلاق الرضر بالناس ومساعدة أعداء الناس ،وكان مجيع

(  )1توجيهات أخالقية (ص.)15 :
(  )2توجيهات أخالقية (ص.)15 :
(  )3املرجع السابق( ،ص.)15 :
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أبناء املجتمع يريدون اخلري لبعضهم)()1

والطريق الذي يتحقق به ذلك ـ كام يذكر ـ هو جماهدة النفس وضبط شهواهتا وأهوائها
لتنسجم مع الرشيعة اإلسالمية انسجاما كليا ،وهو االنسجام الذي يضمن هلا التحيل بمحاسن
ٍ
األخالق ،واالبتعاد عن رذائها ،يقولّ ( :
شكل وأكمل حياة هو ذلك
إن اإلنسان يف أسمى
التحرك يف سبيل اّلِل ويريض اّلِل عنه ،وا ّلذي ال تأرسه شهواته ،ذلك هو
اإلنسان ا ّلذي يمكنه
ه
اإلنسان السامل والكامل .أ ّما اإلنسان املا ّد ّي ا ّلذي يقع أسري شهوته وغضبه وأهوائه النفس ّية
وأحاسيسه فإنّه إنسان حقري ،مهام كان كبري ًا عىل الظاهر وله منصب ،فرئيس مجهور ّية أكرب دول
العامل ا ّلتي متتلك أكرب ثروات َ
َ
العامل ،إذا كان عاجز ًا عن جلم شهواته وقمعها ،وكان أسري طلباته
النفس ّية ،فإنّه إنسان وضيع ،أ ّما اإلنسان الفقري ا ّلذي يمكنه ح
يتفوق عىل شهواته ،ويطوي
أن ّ
إنسان عظيم)()2
ٌ
الطريق الصحيح ،أي طريق كامل اإلنسان وطريق اّلِل ،فإنّه

وهو يذكر أن اإلنسان بمفرده قد ال يستطيع أن يواجه هذه العقبات التي حتول بينه وبني
التخلق ،خاصة إن كانت البيئة التي يعيش فيها تزيد وضعه األخالقي سوءا ،وهلذا كان
إلصالح املجتمع ،وللدولة ،دورها الكبري يف نرش األخالق الصاحلة ،ومواجهة األخالق
ِ
ِ
حياة الرس ِ
ول
بحث
الفاسدة ،وكل أنواع االنحراف ،يقول( :األمر ا ّلذي يستوقفني اليوم يف
َ
ِ
ٍ
األكرم  هو ا
بشكل كامل يف
واألخالق اإلسالم ّي ِة
نبي اإلسالم سعى لتثبيت القيم
أن ا
َ
جو احلياة
املجتمع ،ولتمتزج بروح الناس وعقائدهم وحياهتم وختتلط فيها ،لذلك كان يع ِّطر ّ
وجه توصيات ،ح
كأن ينصح الناس ويع ّلمهم
بالقيم اإلسالم ّية ،فقد يصدر اإلنسان أوامر أو ي ِّ
ويأمرهم ويوصيهم بحسن اخللق والعفو والصرب واالستقامة يف سبيل اّلِل وعدم الظلم
والسعي إلقامة العدل والقسط ،وعىل رغم ّ
نبي اإلسالم كان يع ّلمهم
أن ذلك أمر الزم ،لك ّن ّ
(  )1توجيهات أخالقية (ص ،)17 :وهو جزء من كلمة ألقاها يف عيد الربيع ( 1991/3 /20م)
(  )2املرجع السابق ،ص ،18من خطبة اجلمعة ( 1997/2 /1م)
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دروس املعرفة واحلياة ،كان يامرس التعليم من جهة ،وين ِّفذ ذلك يف سريته .فمن أجل تثبيت
هذه األخالق والواجبات اإلسالم ّية يف املجتمع كان يواجه العقائد اخلاطئة للناس ،وحيارب
األحاسيس اجلاهل ّية ورواسب األخالق غري اإلسالم ّية ويواجهها ،ويعطي املجتمع شحنات،
ٍ
بشكل كامل،
ويامرس يف املناسبات وبأسلوب مناسب الصفة واألخالق واألسلوب احلسن
تطور ح
أي جمتمع ح
وأن يوجد األخالق اإلسالم ّية الصحيحة يف حميطه ،فإنّه حيتاج
أن ي ّ
وإذا أراد ه
إىل هذا األسلوب)()1

وعىل هذا األساس يفرس ما ورد يف القرآن الكريم من اعتبار [التزكية] دورا من أدوار
رسول اّلِل  ،فيقولّ (:
ولعل املقصود من التزكية ا ّلتي ذكرت يف عدّ ة آيات قرآنية ،بتعبري
[يزَ ك ِ
ِّيهم] بعد عبارة [ي َع ِّلمهم] أو قبلهاّ ،
لعل املقصود يف هذه اآليات هو هذا ،أي تنقية وتطهري
ٍ
وتزيني الناس ،كالطبيب ا ّلذي ال يكتفي بتوصية مريضه ح
مكان
أن يفعل كذا وكذا ،بل يضعه يف
النبي األكرم
ٍّ
يرضه .هكذا كان وضع ّ
خاص ،ويعطيه ما يلزمه من دواء وعالج ،وخيرج منه ما ّ
نبوته ،وخصوص ًا خالل السنوات العرش ا ّلتي
 وهذا أسلوبه طوال ثالثة وعرشين عام ًا من ّ
عاشها يف املدينة ومرحلة حكم اإلسالم وتشكيل احلكومة اإلسالم ّية) ()2

وانطالقا من ذلك كله ،القيم األخالقية عنده تنتظم يف أمرين:
أوهلام مراعاة أحكام الرشيعة ،ألهنا من يضع املعايري األخالقية وحدودها وموازينها،
وليس األهواء البرشية التي قد ختلط بني اخللق احلسن واخللق اليسء.
والثاين :مراعاة اإلخالص والصدق والتجرد ّلِل ،والبعد عن الرياء والعجب والغرور،
واألخالق الرباغامتية التي تنطلق من املصالح.
وسنرشح كال املعنيني يف املطلبني التاليني:
(  )1حديث الوالية ،ج ،2ص .241
(  )2املرجع السابق ،ج ،2ص .241
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 1ـ مراعاة أحكام الرشيعة ودورها يف إصالح األخالق:
بناء عىل كون املقصد األعىل من الرشيعة اإلسالمية حتقيق األخالق يف الواقع اإلسالمي
الفردي واالجتامعي ،والسيايس واالقتصادي ،بل يف كل جماالت احلياة؛ فإن رعاية الرشيعة،
وعدم جتاوز حدودها هو الكفيل وحده بتحقيق املسلم املتخلق ،واملجتمع املتخلق ،والسيايس
املتخلق ،وهكذا ال متس الرشيعة شيئا إال وأضفت عليه حماسن األخالق ،ومجيل اآلداب ،كام
قال رسول اّلِل ( : إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق)()1

وهلذا مل تكن عقوبة الذنوب قارصة عىل تلك السيئات التي تنال الواقعني فيها ،وإنام
عقوبتها األكرب يف تلك األخالق السيئة التي تغرسها يف املرتكب هلا ،وقد تصبح ملكة فيه
يصعب عليه االنفكاك منها.
وبام أن التقوى هي احلجاب األكرب الذي حيول بني املؤمن والوقوع يف الذنب ،كانت
هي الوسيلة األكرب لتحصيل األخالق الطيبة ،الظاهرة منها والباطنة.
وهلذا نجد قادة الثورة اإلسالمية يركزون يف كل املحال عىل الدعوة للتقوى ،ال الفردية
وحدها ،وإنام االجتامعية والسياسية ويف كل جماالت احلياة ،ومن كلامت القائد احلايل للثورة
اإلسالمي السيد عيل اخلامنئي قوله يف حتديد مفهوم التقوى ،ودورها يف حياة املؤمن( :معنى
أن يؤ ّدي اإلنسان مجيع التكاليف ا ّلتي أمره اّلِل تعاىل بأدائها ،ح
التّقوى هو ح
أن يؤ ّدي الواجبات
حرمات اإلهل ّية واالبتعاد
املحرمات .تلك هي أوىل مراتب التّقوى .لذا ال بدّ من معرفة امل ّ
ويرتك ا
يتم ترسيخ روح ّية التّقوى وتسليم القلب ّلِل والتعامل مع اّلِل
عنها وعدم احلوم حوهلا .وعندما ه
اجلامعي أو طالب
التعبوي املؤمن
الشاب
والتوجه والدعاء والتوكهل يف قلب هذا
وذكر اّلِل
ّ
ّ
ّ
ّ
العلم أو من أي ٍ
والقوي ا ّلذي تعجز
الصف املرصوص
ّ
فئة ومدينة وقرية كان ،عندها سيم ّثلون
ّ
ِّ

(  )1رواه أمحد )8939( 381/2
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العامل .وهو الضامن لتقده م أهداف اإلسالم والثورة)()1
قوة يف َ
أي ّ
عن هزّ ه ه

وهو يذكر كل حني بأن التقوى هي الوصفة الربانية التي ال ينال املؤمن ثواهبا يف اآلخرة
فقط ،بل ينال ثواهبا يف الدنيا قبل ذلك ،يقول اخلامنئيّ ( :
إن التّقوى ،هذا العامل العظيم ،تؤ ِّثر
يف مجيع ميادين احلياة .الحظوا القرآن كم أكثر من احلديث عن التّقوى ،ليس فقط عندما
العامل اآلخر ستنالون األجر من اّلِلّ ،
َ
كال فالتّقوى تدير احلياة يف هذه
متوتون وتنتقلون إىل
النشأة ،صحيح ّ
أن احلياة يف هذه النشأة هي ا ّلتي تصنع تلك النشأة .لك حن ترك التّقوى جيعل
اإلنسان غافالً ،والغفلة تلطم رأس اإلنسان باألرض)()2

وانطالقا من هذا يتحدث عن آثار التقوى االجتامعية ،ودورها يف تقدم املجتمع
وحترضه ،فيقول( :إذا اتّصف الشعب أو الفرد بالتّقوى ،فستأتيه ّ
كل خريات الدنيا واآلخرة.
فائدة التقوى ال تنحرص يف كسب رضا اّلِل ونيل اجلنّة اإلهل ّية يوم القيامة ،فاإلنسان املتّقي جيد
ويتحرك
فائدة التّقوى يف الدنيا أيض ًا ،فاملجتمع املتّقي ،واملجتمع ا ّلذي خيتار طريق اّلِل بد ّقة،
ّ
يف هذا الطريق بد ّقة ،فسينال نِ َعم اّلِل يف الدنيا أيض ًا ،وسينال العزّ ة الدنيو ّية أيض ًا ،وسيلهمه اّلِل
جوه سامل ًا
يتحرك يف طريق التّقوى يكون ّ
العلم واملعرفة بشؤون الدنيا أيض ًا .واملجتمع ا ّلذي ّ
ام باملح ّبة والتعاون والتنسيق بني أفراده)()3
ومفع ً

ويرضب هلم املثل بتأثري الذنوب حتى لو كانت صغرية يف حصول اهلزيمة؛ ومن ذلك
ما حصل يف معركة أحد ،فيقول( :كيف ي ِ
قعد الذنب اإلنسان؟ مث ً
حتول
ال يف معركة أحد ّ
اجلامعي للمسلمني .أي ّ
أن املسلمني انترصوا يف البداية،
االنتصار إىل هزيمة بسبب التقصري
ّ
لك ّن الرماة ا ّلذين يفرتض ح
شق اجلبل ليحفظوا ظهر اجلبهة من النفوذ والتس هلل،
أن يبقوا عند ّ

(  )1حديث الوالية ،ج  ،8ص ..232
(  )2املرجع السابق ،ج  ،6ص ..213
(  )3أخالق ومعنويت (فاريس) ،ص .116
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العدو من اخللف ون ّفذ
فالتف
ّ
وتوجهوا نحو الساحة،
طمعوا بالغنائم وتركوا متاريسهم
ّ
ّ
هجومه ،فمزّ ق املسلمني وكانت هزيمة أحد بسبب ذلك .وقد حتدّ ثت عرشة أو اثنتا عرشة آية
من سورة آل عمران عن قض ّية اهلزيمة تلكّ ،
ألن املسلمني كانوا يعيشون اضطراب ًا شديد ًا
بسبب تلك اهلزيمة ،وكانت ثقيلة عليهم كثري ًا ،فجاءت آيات القرآن تلك لتهبهم االطمئنان
وهتدهيم ،ولتفهمهم سبب هزيمتهم وسبب ذلك الضعف ،إىل أن يصل إىل اآلية الرشيفة﴿ :
ِ
الش حي َطان بِ َب حع ِ
إِ ان ا ال ِذي َن ت ََو ال حوا ِمنحك حم َي حو َم ا حل َت َقى ح
استَزَ اهلم ا
ض َما ك ََسبوا َو َل َقدح َع َفا اّلِلا
اجلَ حم َعان إِن َاام ح
ِ
يم ﴾ [آل عمران ،]155 :أي ما رأيتموه يف معركة أحد من استدبار
ور َحل ٌ
َعنحه حم إِ ان اّلِلاَ غَف ٌ
ٍ
ضعف
للعدو وتس ّبب باهلزيمة كانت له أسبابه ومقدّ ماته ،فكان هؤالء يعانون من
بعضكم
ّ
أزهلم الشيطان بمساعدة األعامل ا ّلتي كانوا قد ارتكبوها من قبل ،أي ّ
داخيل ،فقد ّ
إن ذنوهبم
ٍّ
العدو أو
السابقة قد تظهر آثارها يف اجلبهة ،يف اجلبهة العسكر ّية أو السياس ّية أو عند مواجهة
ّ
عند ممارسة البناء أو يف ممارسة التعليم والرتبية ،وحيث جتب االستقامة ،وحيث جيب الفهم
واإلدراك الدقيق ،وحيث جيب ح
أن يكون اإلنسان كالفوالذ يقطع ويتقدّ م وال تقف املوانع
بوجهه .طبع ًا تلك هي الذنوب ا ّلتي مل متحها التوبة النصوح واالستغفار احلقيقي) ()1

ّ

وهلذا خياطب املسؤولني كل حني من موقع مسؤوليته كويل عليهم بالدرجة األوىل؛
حيذرهم من أن حتيق هبم أمثال تلك اهلزائم بسبب تقصريهم يف حتقيق التقوى؛ فيقول( :أينام
وأي شأن من الشؤون االجتامع ّية كان لكم،
حتملتمّ ،
كنتم ،ومهام كان عملكم ،وأ ّية مسؤولية ّ
جيب ح
اإلهلي ،وذلك هو
مهتكم يف الدرجة األوىل عىل نيل رضا اّلِل وأداء التكليف
أن
ا
ّ
تنصب ّ
التّقوى ،فالتّقوى هي ح
أن تقدموا عىل أداء التكليف وحترتزوا من االنحراف والضياع .إذا وجد
اهلمة والسعي ،وخطوتم ّأول خطوة ،فسيعينكم اّلِل تعاىل يف اخلطوة
فيكم هذا ّ
احلس ،وبذلتم ّ
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التالية)()1

وخيربهم عن التقوى وأهنا الكفيلة بكل انتصار ونجاح حيققونه ،فيقول( :ك ّلام علت
مناصبنا احتجنا إىل التّقوى أكثر .والتّقوى هي ا ّلتي تنرص اإلنسان يف ساحة اجلهاد أيض ًا.
والتّقوى هي ا ّلتي نرصتكم يف ساحة املواجهة مع االستكبار وخالل سنوات الثورة حتّى
هيتم
انترصتم يف مثل هذه األ ّيام من عام  1979م .لقد انترصتم بتقوى ذلك القائد ا ّلذي ال ّ
الرشعي ،وبتقوى ّ
كل واحد منكم يا أبناء الشعب ا ّلذين
أبد ًا ّإال باألوامر اإلهل ّية والتكليف
ّ
خت ّليتم عن أهوائكم ومصاحلكم الشخص ّية من أجل اّلِل)()2

ويذكرهم بام حصل هلم أيام الثورة حني حتققت فيهم التقوى؛ فمن اّلِل عليهم
توجهت القلوب ك ّلها باجتاه اهلدف املقدّ س،
باالنتصار ،يقول( :تذكرون يف تلك األ ّيام كيف ّ
ٍ
بعمل أو
مل يذكر أحدٌ نفسه ،مل يفكِّر أحدٌ باكتناز املال ،مل يفكِّر أحدٌ بزيادة ثروته ،مل يفكِّر أحدٌ
ٍ
منصب ،مل يفكِّر أحدٌ باستباق اآلخرين ،بل ه
واإلسالمي
الرشعي
واحد كان يفكِّر يف تكليفه
كل
ّ
ّ
أن نقوم اليوم بذلك أيض ًا)()3
والثوري فيؤ ّديه ،علينا ح
ّ

وعندما حيلل ما حصل للغرب من مآس وانحراف عن اإلنسانية والقيم املرتبطة هبا،
جيعل سبب ذلك يف هجر التقوى ،وعدم التزامهم هبا ،يقول( :التّقوى هي مفتاح السعادة
الدنيو ّية واألخرو ّيةّ ،
إن البرش ّية الضائعة ا ّلتي تئ هن من أنواع الصعاب واآلالم الشخص ّية
واالجتامع ّية ،تعاين من سياط عدم التّقوى والغفلة وعدم االلتفات والغرق يف وحول
الشهوات ا ّلتي أعدت هلا .فاملجتمعات املتخ ّلفة أمرها معلوم ،لك حن املجتمعات املتقدِّ مة ا ّلتي
حتس بالسعادة يف بعض نواحي حياهتا بسبب تن ّبهها ويقظتها يف بعض شؤون حياهتا ،تعاين
ه

(  )1املرجع السابق ،ص.116
(  )2املرجع السابق ،ص.116
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عرب عنه الكتّاب واخلطباء والفنّانون بامئة طريقة
أيض ًا من الفراغ ومن النقص املميت ا ّلذي ي ّ
وتعبري)()1

وهكذا نرى اخلميني يف وصيته ،وعند حديثه يف البند السابع من بنود الوصية عن
السياسة الداخلية واألحزاب واالنتخابات واملبادئ التي حتكمها ،يقول( :من األمور
الرضورية أيض ًا ،تد ّين نواب جملس الشورى االسالمي ،فقد رأينا مجيع ًا أ ٌية إرضار حمزنة حلقت
باإلسالم وبإيران نتيجة عدم صالحية جملس الشورى وانحرافه منذ الفرتة التي تلت النهضة
الدستورية وحتى عهد النظام البهلوي املجرم ،والتي كان سواها وأخطرها عهد ذلك النظام
الفاسد املفروض .ياهلا من مصائب وخسائر مدمرة حلت بالبالد والشعب عىل أيدي هؤالء
العبيد التافهني املجرمني ،لقد أدى وجود أكثرية مصطنعة مقابل أقلية مظلومة خالل اخلمسني
عام ًا األخرية ـ من العهد البائد ـ إىل متكن إنجلرتا واالحتاد السوفيتي وأمريكا بعد ذلك من مترير
كل ما أرادوه عىل أيدي هؤالء املنحرفني الغافلني عن اّلِل مما جر البالد اىل حافة الدمار
واالهنيار .فمنذ ما تال احلركة الدستورية مل يطبق يشء تقريب ًا من مواد الدستور األساسية ،وقد
تم ذلك قبل عهد ر ضا خان عرب املأمورين للغرب وحفنة من الباشوات واإلقطاعيني ،وعرب
النظام السفاك وحوايش البالط وأزالمه يف عهد النظام البهلوي)()2

وبناء عىل هذه التجربة القاسية التي ذكرها اخلميني ،والتي مرت هبا إيران دعا إىل
التشدد يف اختيار النواب ،واالهتامم بالتزامهم الديني واألخالقي حتى ال خيرتقهم العدو،
ويمرر مشاريعه التدمريية من خالهلم ،يقول يف ذلك( :أما اآلن ،وحيث أصبح مصري البالد ـ
وبلطف اّلِل وعنايته ومهة الشعب العظيم ـ بأيد املواطنني أنفسهم ،حيث أصبح النواب منبثقني
من سواد اجلامهري يتم انتخاهبم ملجلس الشورى اإلسالمي دون تدخل احلكومة أو الباشوات،
(  )1خطاب ألقاه خالل لقائه بقادة قوات حرس الثورة اإلسالميّة ( 1995/9 /19م)
(  )2صحيفة اإلمام ،ج  ،21ص.375 :
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فإن املؤمل أن حيول التزامهم باإلسالم وحرصهم عىل مصالح البالد دون وقوع أي انحراف،
لذا فإين أويص أبناء الشعب أن يصوتوا يف كل دورة انتخابية ـ حارض ًا ومستقب ً
ال ـ لصالح
املرشحني امللتزمني باإلسالم واجلمهورية اإلسالمية انطالق ًا من إرادهتم الصلبة والتزامهم
بأحكام اإلسالم وحرصهم عىل مصالح البالد) ()1

ثم ذكر أن العادة جارية بأن أمثال هؤالء ال يكونون من الطبقة املرتفة املستغرقة يف الدنيا،
بل يكونون من عامة الناس ،وهم لذلك أكثر احتكاكا هبم ،وأكثر إحساسا بحاجاهتم ،يقول:
(وال شك أن مثل هؤالء املرشحني يكونوا غالب ًا من الطبقات االجتامعية الوسطى ومن بني
املحرومني غري املنحرفني عن الرصاط املستقيم نحو الغرب أو الرشق ،ومن غري امليالني نحو
املدارس العقائدية املنحرفة ،ومن املتعلمني املطلعني عىل جمريات االمور املعارصة والسياسات
اإلسالمية) ()2

 2ـ مراعاة اإلخالص ودوره يف إصالح األخالق:
يعترب اإلخالص وما يلزم عنه من التجرد والصدق ركنا أساسيا ال يمكن أن تقوم
األخالق من دونه ،ذلك أن املرائي واملعجب واملغرور مهام فعل من خصال يظل أسري رؤية
الناس له ،أو أسري رؤيته لنفسه ،بينام املخلص ينطلق منه اخللق بسهولة ويرس ،ويف اخللوة
واجللوة ،ويف كل األحوال ،بل ال يشعر أصال به ،ألنه فطري وبدهيي عنده ،وليس فيه أدنى
تكلف.
وهلذا نرى قادة الثورة اإلسالمية يركزون يف خطبهم لعامة الشعب عىل اإلخالص؛ ألنه
ال يمكن أن تقوم دولة من دون إخالص أهلها ،وال يمكن أن تستقيم عالقات املجتمع من
دون أن يكون اإلخالص هو املحرك الدافع هلا.
(  )1املرجع السابق ،ج  ،21ص.375 :
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ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره اخلميني يف خطاب عام له ألقاه عىل القوات املسلحة
وغريها بعد انتصاراهتا عىل احلرب املوجهة عىل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية( :ال تتوقعوا
انتم أهيا املقاتلون أن أكون أنا أو أي شخص آخر قادرا عىل تكريمكم ،فاّلِل هو الذي اشرتاكم،
حيث قدمتم كل ما متلكون حتى الروح وهي أغىل ما متلكون يف سبيل اّلِل ،سواء منكم من
استشهد ولقي اّلِل أن شاء اّلِل أو أنتم املوجودون هنا ،لقد حققتم أمرين وال يستطيع أحد من
البرش أن يكرمكم عىل ذلك ،األول هو أنكم وضعتم أعظم ما متلكون وهو احلياة عىل طبق
اإلخالص ،واآلخر هو أنكم قدمتم هذه اهلدية خملصني؛ فاألساس هو اإلخالص الذي جتىل
فيكم ،وهبذا اإلخالص واإليثار ضمنتم اجلمهورية اإلسالمية ،فاالنتصارات التي حتققت عىل
أيديكم خصوصا يف الفتح املبني ،ال يمكن قياسها بأي معيار كان ،وال يستطيع أي لسان أن
يعرب عنها ويصفها ،لكن األهم من كل هذا هو صدقكم وإخالصكم عند اّلِل تعاىل ،فاإليثار
إخالصا أهم من كل يشء عند اّلِل)()1

ويرضب هلم املثل عىل قيمة اإلخالص ودوره اجلوهري يف أي عمل من األعامل
الصاحلة بام ورد يف قوله تعاىلَ ﴿ :وي حط ِعم َ
ون ال اط َعا َم ع ََىل ح ِّب ِه ِم حسكِينًا َو َيتِ ًيام َو َأ ِس ًريا ( )8إِن َاام
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ورا ( )9إِناا ن َ
وسا َق حم َط ِر ًيرا
َخاف م حن َر ِّبنَا َي حو ًما عَب ً
ن حطعمك حم ل َو حجه اّلِلاِ َال ن ِريد منحك حم َجزَ ا ًء َو َال شك ً
﴾ [اإلنسان]10 - 8 :
ويعلق عليها بقوله( :فاإلطعام يف حد ذاته ليس شيئا مهام ،خاصة عندما يكون بقرص
من خبز الشعري ،بل املهم أن يكون ذلك (عىل حبه)؛ فاإلخالص واحلب اللذان متلكاهنام هلام
القيمة عند اّلِل تعاىل ،وال يستطيع أحد وصفهام ،ألنكم تضحون بأرواحكم ،وهناك الكثريون
يفعلون ذلك يف أمور منحرفة ،فالعمل واحد يف الشكل لكن املعنى والفحوى خيتلفان ،واملعيار

(  )1املرجع السابق ،ج ،16ص.149 :
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هو فحوى العمل وليس شكله) ()1

 .وهكذا يرضب هلم املثل ببطوالت اإلمام عيل ،ومواقفه يف اإلسالم؛ فيقول( :السيف
الذي جرده اإلمام عيل ،ورضب به ذلك الشخص وقتله .هو ما يقع يف كل مكان وقد فعل
ذلك كثري من الناس ويفعلون .والقيمة ليست هنا ،بل القيمة هي ما كانت يف قلب عيل أيب
طالب وما كان يدور يف ذهنه ودرجة اإلخالص الذي كان يف عمله ..إن درجة اإلخالص هي
التي جعلت تلك الرضبة أفضل من عبادة الثقلني ،أي عبادة اإلنس واجلن) ()2

ثم يدعوهم إىل املحافظة عىل نعمة اإلخالص التي ال تعدهلا أي نعمة ،ألن جزاءها عند
اّلِل أعظم اجلزاء؛ فيقول( :يا أعزائي حافظوا عىل هذه النعمة التي منحكم اّلِل إياها وغريكم
بفضله الذاِت وبيد غيبية وجعلكم خملصني لذاته يضحون بكل ما عندهم وبأرواحهم يف سبيل
ِِ
اّلِل ﴿إِ ان اّلِلاَ حاش َ ِ
ون ِيف َسبِ ِ
يل اّلِلاِ َف َي حقتل َ
اجلنا َة ي َقاتِل َ
ون
رتى م َن املحؤح مننيَ َأنحف َسه حم َو َأ حم َو َاهل حم بِ َأ ان َهلم ح َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
اإلن ِ
ون َوعحدً ا َع َل حي ِه َح ًّقا ِيف الت حاو َر ِاة َو ح ِ
حج ِ
َوي حقتَل َ
اس َت حب ِرشوا
يل َوا حلق حرآن َو َم حن َأ حو َىف بِ َع حهده م َن اّلِلاِ َف ح

بِ َب حي ِعكم ا ال ِذي َبا َي حعت حم بِ ِه َو َذلِ َك ه َو ا حل َف حوز ا حل َعظِيم﴾ [التوبة ،]111 :فاجلنة التي منحكم املشرتي
ليست كاجلنة التي يعطيها لآلخرين ،وأرجو أن تكون هذه اجلنة جنة اللقاء ،وأرجو أن
يستضيفكم املشرتي عنده ،حيث أن أولياء اّلِل يف الدار اآلخرة ال يرجون غري اّلِل ،حيث
يرصفون النظر عن نعم اجلنة ،ويرغبون يف لقاء احلق تعاىل ،وأنتم حيث تضحون بأرواحكم
وتتوجهون إىل ساحات احلرب هبدف الشهادة وتدافعون عن اإلسالم وتزرعون اليأس يف
الدول الطامعة يف هذا البلد ،إنام تقومون بعمل قيم ونفيس جدا ،لكن األفضل من ذلك هو
إخالصكم وإيثاركم يف سبيل اّلِل ،فهو أسمى من كل قيمة لكم .وال يمكن قياس هذا اإليثار

(  )1املرجع السابق ،ج ،16ص.149 :
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واإلخالص يف ميزان عامل الغيب بل يقاس ويعرف عند اّلِل تعاىل) ()1

وهكذا نراه يف حديثه مع العامل والطلبة واملسؤولني وكل اجلهات يدعوهم إىل
اإلخالص ،والتوجه بصدق ّلِل ،وعدم انتظار أي جزاء من أحد ،ألن املكاسب احلقيقية ال
تتحقق إال ملن صدق مع اّلِل ،وقصد وجهه الكريم.
وهكذا نرى خليفته الويل الفقيه املعارص السيد عيل اخلامنئي ال يدع مناسبة إال ويذكر
فيها باإلخالص ،ومن ذلك قوله يف التعريف باإلخالص وبيان اآلثار التي حيدثها يف الواقع:
أن يؤ ّدي اإلنسان عمله ّلِل وحم ّب ًة يف أداء الواجب ،ح
(اإلخالص هو ح
وأن ال يعمل اإلنسان من
أجل هوى النفس ،ولتحصيل املال والثروة ،ونيل املنصب والسمعة وحكم التاريخ والدوافع
النفس ّية ،وإشباع صفة احلسد والطمع واحلرص والزيادة ،بل ح
أن يؤ ّدي واجبه ّلِل وألداء
الواجب حمض ًا ،هذا هو معنى اإلخالص ،وهكذا يتقدّ م العملّ .
إن مثل هذا العمل كالسيف
البتّار يزيل ّ
جمهز ًا هبذا السالح ،حيث قاهلا عدّ ة
كل املوانع عن طريقه ،واإلمام اخلميني كان ّ
للحق ،وهكذا كان
ّ
املقربني إ ّيل إذا خطوا خطوة خالف ًا
مراتّ :إين لن ّ
أغض الطرف عن أقرب ّ
ّ
احلساسة ّ
املهم بالنسبة إليه هو أداء الواجب ،لقد أظهر ذلك يف
أن ّ
ح ّق ًا ،وقد أظهر يف املواقع ّ
العلن ويف الوحدة ،ويف األعامل الكبرية والصغرية ،وأضحى فعله ذاك درس ًا ملريديه وأبنائه
طرون املعاجز يف جبهات احلرب هبذا السالح نفسه)()2
وتالمذته ،ممّا جعلهم يس ّ

ويبني هلم أن أهم مظهر لإلخالص احلقيقي أن يتجرد الشخص من نفسه وكل أهوائها،
وأن ال يقصد من العمل إال اّلِل ،حتى لو نسبت أعامله وكل جهوده لغريه ،فهو ال يبايل ألنه مل
يرد هبا إال اّلِل تعاىل ،وحيكي يف ذلك أنه قرأ عن بعض كبار أهل السلوك واملعرفة يف رسالة له

(  )1املرجع السابق ،ج ،16ص.150 :
(  )2توجيهات أخالقية (ص ،)27 :واخلطاب ألقاه خالل االجتامع الكبري لقوات التعبئة الشعبية بذكرى تشكيلها (/25
.1997/11
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قوله( :لو افرتضنا حماالً ّ
املكرم  والتي كان ينوي
نبي اإلسالم ّ
أن مجيع األعامل ا ّلتي قام هبا ه
ٍ
نبي اإلسالم سيسخط من ذلك؟ وهل
القيام هبا ،كان عليه أن يؤ ّدهيا باسم أحد آخر ،فهل كان ه
أن هدفه كان ح
ستتم باسم غريه؟ هل كان األمر كذلك؟ أم ّ
تتم
ألهنا
أن ّ
ّ
كان سريفض القيام هبا ّ
تلك األعامل ،وليس ّ ً
املهم ،أ ّما الشخص و(أنا) و(نفيس)
بأي اسم
مهام ِّ
ستتم؟ إذ ًا فاهلدف هو ّ
ّ
مهمة عند اإلنسان املخلص ،فلديه اإلخالص ولديه االعتامد عىل اّلِل ،ويعلم ّ
أن اّلِل
فليست ّ
تعاىل سيغ ّلب هذا اهلدف ،ألنّه قالَ ﴿ :وإِ ان جنحدَ نَا َهلم ا حلغَالِب َ
ون﴾ [الصافات ، ]173 :وكثري
من هؤالء اجلنود الغالبني يسقطون شهداء يف ساحة اجلهاد ويرحلون ،ورغم ذلك قالَ ﴿ :وإِ ان
ون﴾  ،فالغلبة هلم رغم ذلك) ()1
جنحدَ نَا َهلم ا حلغَالِب َ
وهو يذكر يف مواطن كثرية أن كل ما حتقق إليران من انتصارات عىل أعدائها الذين
اجتمعوا عليها يريدون سحقها مل يتحقق لوال إكسري اإلخالص والصدق الذي حتىل به أبناء
الشعب اإليراين؛ فصربوا عىل احلصار ،وقدموا كل يشء من أجل الدفاع عن وطنهم؛ فيقول:
(بلطف اّلِل وبسبب جهاد اجلامهري وإيامهنم وإخالصهم فقد فشلت مجيع احلسابات الدول ّية.
هذا هو فعل اّلِل ،وإالّ فمن ا ّلذي قام بذلك؟ أنتم؟ وهل هناك من يمكنه ح
أن يدّ عي أنّه قام
كال ،ال أحد يمكنه ذلكّ .
بذلك؟ ّ
إن احلركة املخلصة واجلهاد ّية للجميع هي ا ّلتي فعلت ذلك.
ٍ
ألحد ما ح
كام ّ
أن ينسبه لنفسه .واإلمام اخلميني بعظمته
أن انتصار الثورة اإلسالم ّية ليس
العامل ،وله ه
وبشخص ّيته وقيادته ا ّلتي ال جتارهيا أ ّية قيادة معارصة يف َ
احلق يف أعناقنا ،لكنّه مل
كل ّ
ينسب النرص لنفسه أبد ًا .وإذا د ّققنا يف األمر لوجدنا ّ
أن األمر كذلك ،ألنّه كان يشكِّل يف احلقيقة
وسيلة إهل ّية للناس .فحركة الناس العظيمة واإلخالص والتضحيات أ ّدت إىل االنتصار هنا..
فالقدرة اإلهل ّية طريقها اإلخالص .عليكم ح
أن ختطوا هذه اخلطوة باإلخالص والتسامح
وليتحرك اجلميع يف سبيل اّلِل ،ح
وأن تكون
يتحرك أحدٌ لنيل السلطة،
والوحدة
ّ
ّ
واألخوة ،وال ّ
(  )1توجيهات أخالقية (ص ،)28 :واخلطاب ألقاه خالل لقائه بأعضاء احلرس والتعبئة ( 1998/11 /22م)

405

الن ّية ّلِل يف ِّ
فإن أضحت األمور هكذاّ ،
كل عمل ،ح
فإن اّلِل تعاىل سيبارك هذه اخلطوة وجيعلها عىل
أفضل وجه)()1

وبناء عىل هذا يذكر أن اإلخالص هو الرتياق الذي حتل به املشاكل ،وتفتح به كل
األبواب ،وتصد به كل اهلجامت ،يقول( :عالج ِّ
كل مشاكلنا هو اإلخالص .ح
فإن كان هناك
إخالص فستزول ه
كل األمور ا ّلتي تؤذي حالي ًا نظامنا وجمتمعنا ،فاإلخالص يف العمل سيؤ ّدي
إىل تعميق الوحدة)()2

وهو يبني أن أعظم املكاسب التي حتققت يف إيران بعد الثورة ليس ذلك الوقوف يف وجه
أعدائها ،وال حتكمها يف وضعها ،وسريها التصاعدي نحو التطور يف مجيع املجاالت ،وإنام يف
بناء اإلنسان ،وتوفري عنرص اإلخالص فيه ،يقولّ( :لِل احلمدّ ،
فإن نسبة كبرية من هذه املعايري
موجودة يف بلدنا ،ومن األفضل ح
نتطور يف هذا املجال ،فالبلد ا ّلذي يمتلك هذه اخلصائص،
أن ّ
ومتنوره وعامله ودولته ،وهبكذا إيامن ودافع ووحدة ،فلن تتمكّن
اجلامعي إىل تاجره
من طالبه
ّ
ّ
ال أمريكا وال عرش قوى كأمريكا ح
أن تنال من شعرة من رأس أحد أبنائه يف مواجهتها وعدواهنا
عىل مثل هذا الشعب يف ساحة السياسة الدول ّية)()3

هذه بعض النامذج عن خطابات وبيانات قادة الثورة اإلسالمية يف دور اإلخالص يف
حتقيق مجيع املكاسب الدنيوية واألخروية ،وعىل مجيع األصعدة الشخصية واالجتامعية
والسياسية والعسكرية ،وكل املجاالت.
وهي تبني لنا قيمة وجود الويل الفقيه يف الدولة ،فهو ال يقوم فقط بدور املراقبة ،وال سن
القوانني ،وال التحكم يف املؤسسات املختلقة ،وإنام يقوم قبل ذلك وبعده بدور األب الناصح،

(  )1حديث الوالية ،ج  ،6ص .5
(  )2املرجع السابق ،ج  ،5ص ..1990
العاملي ( 1996/01 /03م.
العاملي ملقاومة االستكبار
(  )3من بيانه بمناسبة اليوم
ّ
ّ
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والشيخ املريب ،والداعية اهلادي ،وهي أدوار ال يمكن أن يقوم هبا أي سيايس يف الدنيا.
ولذلك فإن قيمة الويل الفقيه تتجاوز بكثري الدور السيايس ،فهو ليس إال جزءا بسيطا
من وظائفه؛ فوظيفته احلقيقية هي اإلرشاف الكيل عىل كل ما يف الدولة ابتداء من أفرادها
ب رتبيتهم وتوجيههم وإصالحهم ،وانتهاء باإلرشاف عىل كل املؤسسات بنصحها وتوجيهها
وتقويم معوجها ،وإصالح فاسدها.
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الفصل السابع
والية الفقيه ..والقيم احلضارية
مثلام رأينا االختالف الشديد يف مفهوم اجلمهورية ،واحلرية ،واألخوة ،واملساواة،
وغريها من املفاهيم يف الفصول السابقة ،بني رؤية نظام والية الفقيه ،وغريه من األنظمة؛
فسنرى يف هذا الفصل نفس هذا االختالف يف مفهوم احلضارة ،والقيم املرتبطة هبا.
ذلك أن نظام والية الفقيه ،حياول اجلمع بني املادة والروح ،وبني الدين واحلياة ،وبني
الفرد واملجتمع ،بخالف سائر األنظمة التي تركز عىل املادة املجردة عن الروح ،أو احلياة
املجردة عن الدين ،أو الفرد املجرد عن املجتمع ،أو املجتمع املجرد عن الفرد.
وهلذا نالحط التنافر الشديد بني النظام اإليراين ،واألنظمة الغربية؛ فال هو يتقبلها ،وال
هي تتقبله ،بل إهنا ال تكتفي بعدم تقبله ،وإنام تستعمل كل الوسائل حلربه وتشوهيه ،وتستعمل
كل أدواهتا لتحقيق ذلك ،العتقادها أن انتشار نموذجه سيقيض عليها متاما ،ألنه يمسك بكل
ما حتن إليه البرشية من قيم ،من غري أن يفرط يف مكتسبات احلضارة احلديثة.
وهو كذلك يستعمل الوسائل التي تعود عليها إلقناع مجاهري شعبه ،أو املقتنعني بمبادئه،
بأن هذه احلضارة حضارة عرجاء عمياء ،تتكئ عىل املادة وحدها ،وهتمل الروح ،ولذلك ال
يمكن أن يرجى منها خري ،وال يمكن أن تترشف بتخليص البرشية ،وكيف ختلصها ،وهي
نفسها حتتاج إىل من خيلصها.
وقد أشار إىل هذه املعاين السيد عيل اخلامنئي ،فقال( :دعوتنا هي إجياد حضارة تستند
إىل املعنويات ،وتعتمد عىل اّلِل وعىل الوحي اإلهلي ،وعىل التعليم الر ّباين واهلداية اإلهلية .فلو
استطاعت الشعوب اإلسالمية اليوم ـ حيث إن الكثري من هذه الشعوب بحمد اّلِل استيقظ
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تؤسس مثل هذه احلضارةّ ،
فإن البرشية ستصبح سعيدةً .وهذا ما تدعو إليه
وهنض ـ أن ّ
اجلمهورية اإلسالمية والثورة اإلسالمية .إنّنا بصدد مثل هذه احلضارة)()1

وهو يذكر دائام أن من أهداف الثورة اإلسالمية الكربى حتقيق احلضارة اإلسالمية
بصيغة جديد يف الواقع ،متوافقة مع اإلسالم املحمدي األصيل ،لتكون نموذجا للبرشية ،يدهلا
عىل اهلداية ،وخيلصها من آفات احلضارة الغربية ،يقول( :لو أخذنا التقدّ م من مجيع األبعاد
ٌ
وخارجي للتقدّ م
عيني
مصداق
بمعنى بناء احلضارة اإلسالم ّية اجلديدة ـ ففي النهاية يوجد
ّ
ّ
اإلسالمي ـ هنا سنقول ّ
إن هدف شعب إيران ،وهدف ال ّثورة اإلسالم ّية ،هو عبارة
وفق املفهوم
ّ
عن إجياد حضارة إسالم ّية جديدة)()2

ويبني املرتكزات التي تقوم عليها هذه احلضارة اجلديدة ،فيذكر أهنا تقوم عىل
ركيزتني(:)3
أوالمها :تتع ّلق باألداة والوسيلة ،ويقصد منها (تلك القيم التي نطرحها اليوم حتت
السيايس
والصناعة ،والسياسة ،واالقتصاد ،واالقتدار
تطور البلد :العلم ،واالخرتاعّ ،
عنوان ّ
ّ
والعسكري ،والشأن ّية الدولية ،واإلعالم وأدواتهّ ،
فكل ذلك هو من قسم أداة احلضارة
ّ
ووسيلتها) ()4

وهو يذكر أن إيران مل تقرص يف تطورها يف هذه اجلوانب ،بحسب الوسائل والزمن
املتاح ،يقول( :لقد أنجزت ٌ
العلمي أو القضايا
السيايس أو
أعامل كثرية وج ّيدة ،سواء يف املجال
ّ
ّ
االجتامع ّية ،ويف جمال االخرتاعات ،وما شابه إىل ما شاء اّلِل عىل مستوى البلد ككل .ففي هذا
تطو ٌر ج ّيدٌ يف البالد بالرغم من ّ
كل الضغوط واحلظر
القسم املتع ّلق باألداة والوسيلة ،حصل ّ
(  )1خطابات اخلامنئي  ،2012ص.247
(  )2املرجع السابق ،ص.494
(  )3املرجع السابق ،ص.494
(  )4املرجع السابق ،ص.494

409

وأمثاله) ()1

وثانيهام :تتعلق باملضمون واألساس واألصل ،ويعتربها الركيزة احلقيقية للحضارة،
احلقيقي فهو تلك األمور التي تشكّل مضمون حياتنا ،وهو نمط احلياة ا ّلتي
فيقول( :أ ّما القسم
ّ
واألسايس للحضارة ،كقض ّية األرسة ،ونمط الزواج،
احلقيقي
حتدّ ثنا عنه .فهذا هو القسم
ّ
ّ
ّ
اخلط،
ونوع املسكن واللباس ونمط االستهالك ،ونوع ّية الغذاء والطبخ والرتفيه ،ومسألة
التكسب والعمل ،وسلوكنا يف ّ
حمل العمل واجلامعة ويف املدرسة ،ويف النشاط
واللغة ،وقض ّية
ّ
السيايس ويف الرياضة ،ويف اإلعالم اخلاضع إلرادتنا ،ويف سلوكنا مع األب واألم ،ومع الزوج
ّ
احلكومي ،ويف أسفارنا ونظافتنا وطهارتنا
واألبناء ومع الرئيس واملرؤوس والرشطة والعامل
ّ
واألجنبيّ ،
األسايس للحضارة التي مت ّثل
فكل هذه ترتبط بالقسم
والعدو
وسلوكنا مع الصديق
ّ
ّ
ّ
صلب حياة اإلنسان) ()2

وهو يذكر أن أحكام الرشيعة تنطوي عىل كل ما يرتبط هبذا القسم ،وتفي به ،وبكل ما
حيتاجه من تفاصيل ،يقولّ ( :
التطرق
إن احلضارة اإلسالم ّية اجلديدة ـ ذاك الشء الذي نريد
ّ
األسايس تتشكّل من هذه األمور؛ فهذه هي املضامني األساس ّية للحياة ،وهذا
إليه ـ يف قسمها
ّ
اإلسالمي بـ [العقل املعاش( ])3؛ فالعقل املعاش ال
عرب عنه يف املصطلح
ّ
هو الشء الذي ي ّ
كالّ ،
ينحرص بتحصيل املال وإنفاقه وكيف ّية تأمينه ورصفهّ ،
الساحة الواسعة التي
فكل هذه ّ
أبواب حتت عنوان
واملهمة
ذكرت تعدّ من العقل املعاش ،وتوجد يف كتبنا الروائ ّية األصيلة
ٌ
ّ
[كتاب ِ
آيات كثرية
العرشة] ،فكتاب العرشة يتناول هذه األمور .ويف القرآن الكريم نفسه توجد ٌ

(  )1املرجع السابق ،ص.495
(  )2املرجع السابق ،ص.495
والترصف وفق مقتضيات العقل واحلكمة ،كام رد يف هنج
(  )3ويراد به :حسن التدبري وإتقان العمل واحلكمة يف ابتغاء الوسيلة
ّ
البالغة :أوحى اّلِل إىل داود عليه السالم( :إذا رأيت عاقالً فكن له خادم ًا)
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ناظر ٌة إىل هذه األمور) ()1

وهو يستعمل األساليب املعارصة يف رشح هذا املعنى ،فيذكر أن هذا القسم يشبه قسم
األول ،فريتبط باألجهزة واألدوات،
الربجم ّيات ( )softwareيف عامل الكمبيوتر ،أما القسم ّ
وهو لذلك يشبه القسم الصلب فيها ()hardware
وبناء عىل هذا التشبيه املبسط والبليغ يف نفس الوقت يذكر أن التحرض يقتيض كال
الركيزتني ،وإن كانت حاجته إىل الركيزة الثانية أكرب ،ذلك أنه ـ كام يذكر ـ (لو أنّنا مل نتقدّ م يف
فإن ّ
هذا القسم املتع ّلق بمتن احلياةّ ،
األول ال يمكنها
كل أنواع
التطور التي ح ّققناها يف القسم ّ
ّ
أن تنقذنا ،وال يمكنها أن متنحنا األمن والطمأنينة النفس ّية ،كام الحظتم كيف ّأهنا مل تتمكّن من
الداخيل وانعدام أمن الناس
ذلك يف الغرب .فهناك توجد الكآبة واليأس واإلحباط والدمار
ّ
يف املجتمع ويف األرسة ،والالهدف ّية والعبث ّية بالرغم من وجود الثروة والقنبلة النوو ّية واألنواع
والقوة العسكر ّية .فأساس القض ّية هو أن نتمكّن من إصالح احلياة
العلمي،
للتطور
املختلفة
ّ
ّ
ّ
يف جوهرها ومضموهنا ،وإصالح هذا القسم األسايس للحضارة) ()2

ّ

وهو عىل عكس ما أشاد به من تطور يف األساس املادي من احلضارة يف إيران ،يرى أن
األساس الثاين حيتاج إىل املزيد من اجلهد ،باعتباره أصعب اجلوانب ،وأمهها ،يقول( :بالتأكيد،
حتركنا يف هذا املجال مشاهب ًا
تطورنا يف الثورة يف هذا املجال ّ
مل يكن ّ
تطور ًا ملحوظ ًا؛ فلم يكن ّ
نتطور) ()3
األول ،فلم ّ
للتحرك ا ّلذي حصل يف القسم ّ

ّ

ولذلك يدعو إىل معاجلة األسباب والعقبات التي حتول دون حتقيق اجلانب الثاين؛
نتطور يف هذا القسم؟  ..وبعد كشف العلل
فيقول( :جيب علينا أن نحدّ د اآل ّفات ،فلامذا مل ّ

(  )1خطابات اخلامنئي  ،2012ص.495
(  )2املرجع السابق ،ص.495
(  )3املرجع السابق ،ص.495
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واألسباب ننهض لتناول كيف ّية معاجلة هذه األمور .فعىل من تقع هذه املها ّم؟ ّإهنا تقع عىل عاتق
النخب ـ النخب الفكر ّية والسياس ّية ـ وعىل عاتقكم وعىل عاتق الشباب .فلو وجد يف بيئتنا
االجتامع ّية اخلطاب الناظر إىل رفع اآلفات يف هذا املجال ،يمكن االطمئنان إىل أنّنا سنح ّقق
تقدّ م ًا ج ّيد ًا يف هذا القسم ،بالنظر إىل النّشاط املوجود يف نظام اجلمهور ّية اإلسالم ّية ويف شعب
اإلسالمي لشعب
إيران ،واالستعداد احلاصل .حينها سيصبح تأ ّلق شعب إيران وانتشار الفكر
ّ
إيران والثورة اإلسالم ّية اإليران ّية يف العامل أسهل .جيب علينا أن نحدّ د اآلفات وبعدها نقوم
بالعالج) ( )1

وبذلك فإن احلضارة ـ كام يتصورها قادة الثورة اإلسالمية ـ تقوم عىل جناحني :جناح
العلامء والباحثني والتقنيني ،وجناح الفقهاء والفالسفة واملفكرين ..فكالمها له دوره الكبري يف
هذه احلضارة.
واألمر يشبه يف ذلك نظام الويل الفقيه نفسه ،والذي يعتمد عىل احلكومة اإلهلية ،كام
يعتمد يف نفس الوقت عىل اجلمهورية ،والقابلية الشعبية.
ويذكر األصناف التي يمكن أن تؤدي دورها يف رعاية اجلانب الروحي من احلضارة،
فيقول( :النخب مسؤولون ،وكذلك احلوزة واجلامعة والوسائل اإلعالم ّية واملنابر املختلفة
الثقايف والرتبية والتعليم.
ومديرو الكثري من األجهزة ،وخصوص ًا األجهزة العاملة يف املجال
ّ
التعليمي هم مسؤولون يف هذا
وأولئك الذين خي ّططون للجامعات أو املدارس يف املجال
ّ
املجال .والذين حيدّ دون املناهج التعليم ّية وخمططات الكتب الدراس ّية ،هم أيض ًا مسؤولون.
ّ
جلميع .جيب علينا أن نستنفر مجيع ًا ونعيل
فكل هذه مت ّثل مسؤولي ًة واحد ًة ملقاة عىل عاتق ا ّ
الصوت .يف هذا املجال جيب علينا أن نعمل وأن نتحرك) ()2

ّ
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وردا عىل ما يذكره املغرضون الذين يريدون عزل الدين عن احلياة ،وعزل القيم عن
احلضارة ،يذكر أنه ال يمكن أن تقوم أي حضارة من دون أيديولوجيا ،حتى لو كانت
ٍ
يتحرك من دون
أي
أيديولوجيا مادية ،يقول( :ال يوجد ّ
شعب يدعو إىل بناء حضارة ،يمكنه أن ّ
ٍ
شعب يمكن أن يكون صانع ًا للحضارة
أي
أيديولوج ّيا .ومل حيدث مثل هذا سابق ًا .ال يوجد ّ
ألي ٍ
فكر أو أيديولوج ّيا أو مذهب .تلك األمور التي تشاهدوهنا اليوم،
من دون أن يكون ممتلك ًا ّ
رصحوا
والتي أوجدت احلضارة املا ّدية يف العامل ،إنّام حت ّققت من خالل األيديولوج ّيا ،وقد ّ
بذلك وقالوا نحن شيوع ّيون ،وقالوا نحن رأسامل ّيون ،وقالوا نحن نعتقد باالقتصاد الرأسام ّيل،
حتملوا املتاعب ودفعوا األثامن .فدون امتالك
وطرحوه واعتقدوا به وسعوا نحوه .بالطبع لقد ّ
مذهب أو فكر أو إيامن ،وبدون السعي من أجله واإلنفاق عليه ،ال يمكن صناعة احلضارة)()1

وبذلك يذكر أنه عىل من يريد أن يبني حضارة جديدة أن يمتلك قبل ذلك أيديولوجيا
صحيحة وقوية ومبتكرة يمكنه أن جيعلها أساسا لتحرضه ،ذلك أنه ال يمكن أن تقوم حضارة
شعب يعتمد عىل غريه ،أو يقلد غريه تقليدا مذال ،يقول( :بال ّطبع ،بعض الدّ ول مق ّلدة ،إذ أخذ
من الغرب ومن صنّاع احلضارة املا ّد ّية شيئ ًا وشكّل حياته عىل أساسه .أجلّ ،
إن هؤالء من
وسطحي ،ولكنّهم مق ّلدون وليسوا
شكيل
املمكن أن يصلوا إىل بعض أنواع التقدّ م ،وإىل تقدّ ٍم
ّ
ّ
فإهنم سيزولون
صنّاع حضارة ،فهم فاقدون للجذور وعرض ًة لآلفات .فلو حصل
إعصار ما ّ
ٌ
ألهنم فاقدون للجذور .وباإلضافة إىل ّأهنم بنوا أعامهلم عىل التقليد ،والتقليد سيطيح هبم ،فهم
ّ
سينالون ،بعض منافع احلضارة املا ّد ّية الغرب ّية دون أن يكون الكثري منها من نصيبهم ،لك ّن مجيع
آفاهتا وأرضارها ستكون من نصيبهم .أنا ال أريد أن آِت عىل ذكر أسامء الدول .هناك بعض
االقتصادي يف كلامهتم وكتاباهتم.
النمو
الدول التي يطرحها بعض مث ّقفينا كنامذج حتتذى يف
ّ
ّ
مادي أو يف ٍ
أجل ،من املمكن أهنم قد حصلوا عىل صناعة ،وح ّققوا تقدّ ما يف ٍ
علمي
جمال
جمال
ّ
ٍّ
ّ
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وصناعي ،لكنّهم مق ّلدون ّأوالً ،وقد وسمت جباههم بمذ ّلة التقليد وشينه .وباإلضافة إىل
ّ
فإهنم يعانون من مجيع آفات احلضارة املاد ّية للغرب ،ولكنّهم فاقدون ألكثر منافعها.
هذاّ ،
واليوم نرى احلضارة املاد ّية الغرب ّية تظهر ما أوجدته من مشاكل للبرش ّية وألتباعها)()1

وهو يقصد هبذا أولئك الذين ينفرون من الدين ،ويتصورون أنه حجاب دون حتقيق
احلضارة ،أو خيترصون دورهم يف الشؤون البسيطة التي ال عالقة هلا باحلياة ،يقول( :يف يومنا
ٍ
أشخاص ّ
بأشكال وطرق
حيذروننا من الشعارات الدين ّية
هذا ويف البيئات الثقاف ّية ،يوجد
ٌ
خمتلفة ،ويشكّكون بمرحلة ذروة الشعارات الدين ّية التي حصلت يف السنوات العرش التي تلت
ّ
والشعارات الثور ّية
الثورة ،وهم اليوم يومهون أنفسهم بشأن تكرار الشعارات الدين ّية
واإلسالم ّية ،ويريدون أن يلقوا هذه األوهام يف قلوب اآلخرين ويقولونّ :أهيا الس ّيد ّ
إن هذا
وموجع للرأس ،ويستتبع احلظر والتهديدات .وإذا أحسنا ال ّظ ّن هبم ،نقول ّإهنم مل
مكلف
ٌ
ٌ
يطالعوا التاريخ؛ فلو كانوا قد قرأوا التّاريخ ،وا ّطلعوا عىل ما جرى وما بدأت به احلضارات
وانطلقت منه ،ومنها هذه احلضارة املاد ّية الغرب ّية التي تريد اليوم أن تسيطر عىل العامل ،ملا قالوا
مثل هذه الكالم)()2

وهو حيذر هؤالء الدعاة التنويريون أو احلداثيون من اآلفات التي تعرتضهم ،وتعرتض
هذا الصنف املشوه من احلضارة؛ فيقولّ ( :
إن املجتمع دون مبادئ ودون مذهب ودون إيامن
شبعان ومقتدر ًاّ .
َ
وإن
يمكن أن يصل إىل الثروة والقدرة ،لكنّه عندما يبلغهام فإنّه يصبح حيوان ًا
أهم من احليوان الشبعان؛ فاإلسالم ال يريد هذا ،اإلسالم يؤ ّيد
قيمة اإلنسان اجلائع هي ّ
فيمرغ جبهة العبود ّية بالرتاب.
اإلنسان الذي حيوز عىل أمور وهو مقتدر وهو
شاكر وعبدٌ ّلِلّ ،
ٌ
اإلنسان ّية واالقتدار والعبود ّية ّلِل ،هذا ما يريده اإلسالم .يريد أن يصنع إنسان ًا ،ويوجد
(  )1املرجع السابق ،ص.499
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أنموذج ًا لصناعة اإلنسان) ()1

وهو يذكرهم بالعوملة التي متارسها احلضارة الغربية التي يدعون إليها؛ فهي تستعمل
كل الوسائل للقضاء عىل هويات الشعوب ،وختليصها من القيم التي حتكمها ،وأحسن مثال
عىل ذلك ـ كام يذكر ـ هو ما حصل للشعوب التي رضيت لنفسها أن تصري تابعة ذليلة للغرب،
يقولّ ( :
إن تقليد الغرب بالنّسبة للدّ ول التي استحسنت هذا التقليد لنفسها وعملت به ،مل يعد
عليها ّإال بالرضر والفاجعة ،بام يف ذلك الدّ ول التي وصلت بحسب الظاهر إىل الصناعات
واالخرتاعات والثروة لكنّها كانت مق ّلدة .والسبب هو ّ
أن ثقافة الغرب هي ثقافة هجوم ّية.
هذه الثقافة هي ثقاف ٌة إلبادة الثقافات .فأينام جاء الغرب ّيون أبادوا الثقافات املح ّل ّية ،واجت ّثوا
األسس االجتامع ّية ،وغريوا تاريخ الشعوب ولغاهتا وحروفها (خطوطها) ما استطاعوا) ()2

ّ

وهو يرضب املثل عىل ذلك بام فعله اإلنكليز الذين حيثام حلوا (بدّ لوا لغة الناس املحل ّية
القارة
فإهنم كانوا جيت ّثوهنا من اجلذور .ففي شبه ّ
إىل اإلنكليز ّية ،وإذا وجدت اللغة املناسبةّ ،
اهلند ّية كانت اللغة الفارس ّية هي اللغة الرسم ّية لعدّ ة قرون ..إىل أن جاء اإلنكليز ومنعوا اللغة
وروجوا للغة اإلنكليزية) ()3
بالقوة يف اهلندّ ،
الفارس ّية ّ

وهكذا ـ كام يذكر ـ فعل الفرنس ّيون حني راحوا هم أيض ًا يفرضون اللغة الفرنس ّية يف ّ
كل
الدول التي كانت حتت استعامرهم ،ومثلهم الربتغال ّيون واهلولند ّيون واإلسبان ّيون( ،فأينام
ذهبوا فرضوا لغاهتم ،وهذا ما يمكن تسميته بالثقافة اهلجوم ّية .هلذاّ ،
فإن ثقافة الغرب
هجوم ّية ،أينام استطاعوا ،اجت ّثوا أسس الثقافات والعقائد) ()4

وهي باإلضافة إىل هجومياهتا وهيمنتها واجتثاثها هلويات الشعوب ،حضارة مادية،
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وتنمي النزعة املا ّدية ،وجتعل املال والثروة هدف احلياة ،وجتتث
(جتعل األذهان واألفكار ما ّد ّيةّ ،
املبادئ السامية والقيم املعنو ّية والرقي الروحي من األذهان)()1

ّ

ّ

ونتيجة لذلك ال تراعي هذه احلضارة القيم الدينية واألخالقية ،فهي ـ كام يذكر ـ جتعل
(املعص ّية أمر ًا عاد ّي ًا ،وكذلك اآلثام اجلنس ّية ،وقد جلب هذا الوضع يف يومنا هذا العار للغرب،
ثم انتقل إىل بعض الدّ ول األخرى وأمريكا .فأصبحت هذه
يف البداية ،كان األمر يف إنكلرتاّ ،
الفالين ألنّه
السيايس
ويتم االعرتاض عىل
املعصية الكربى املتع ّلقة بالشذوذ
اجلنيس قيم ًةّ ،
ّ
ّ
ّ
األخالقي ،هذه هي
خيالف الشذوذ أو يعارض الشا ّذين! انظروا إىل أين يصل االنحطاط
ّ
الثقافة الغرب ّية .كذلك هناك تفكّك األرسة وانتشار املرشوبات الكحول ّية واملخدّ رات) ()2

بناء عىل هذا ،نحاول يف هذا الفصل ومن خالل ما طرحه قادة الثورة اإلسالمية التعرف
عىل القيم التي تقوم عليها احلضارة اجلديدة التي دعوا إليها ،وذلك يف املجاالت السياسية
واالقتصادية و الرتبوية والعلمية والفنية ،باعتبارها أهم املجاالت التي تظهر فيها القيم
احلضارية.

أوال ـ اجلانب السيايس وقيم احلضارة:
رأينا يف الفصول السابقة تصورات النظام اإليراين للجانب السيايس ،ومدى
استقالليتها وتفردها عن كل أنظمة العامل يف القديم واحلديث؛ فهي متزج بني احلاكمية اإلهلية
مع اجلمهورية والقابلية الشعبية ،ومتزج بني الدعوة للحرية ،يف نفس الوقت الذي تدعو فيه إىل
االنضباط واملسؤولية ،وهكذا يف كل الشؤون نرى تفردها ومتيزها وإبداعها ،وهو أساس من
األسس التي تقوم عليها احلضارة ،فاحلضارة إبداع ال تقليد ،وال تبعية.
وباإلضافة إىل ذلك كله؛ فإن أهم القيم احلضارية التي حتكم اجلانب السيايس لدى
(  )1املرجع السابق ،ص.504
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النظام اإليراين هي العدالة ،ذلك أن العدالة بحسب ما تدل عليه النصوص املقدسة هي أساس
َاك َخلِي َف ًة ِيف حاألَ حر ِ
احلكم ،كام قال تعاىل خماطبا داود عليه السالمَ ﴿ :يا َداوود إِناا َج َع حلن َ
احك حم
ض َف ح
ني الن ِ
ون َع حن َسبِ ِ
احل ِّق َو َال َتتابِ ِع حاهل َ َوى َفي ِض ال َك َع حن َسبِ ِ
يل اّلِلاِ إِ ان ا ال ِذي َن َي ِض هل َ
يل اّلِلاِ َهل حم
َب ح َ
ااس بِ ح َ
ع ََذاب َش ِديدٌ بِام نَسوا يوم حِ
احل َس ِ
اب ﴾ [ص]26 :
ٌ
َح َ
َ

وهلذا نرى قادة الثورة اإلسالمية يركزون يف خطاباهتم عىل رضورة العدل يف كل
املجاالت ،بل يدعون شعبهم إىل مراقبة كل حركة وقانون ،وحماسبة من يامرس أي جور أثناء
أدائه لصالحياته.
ونحب يف هذا املقام أن نقتبس بعض األفكار والنصوص من حمارضة قيمة ملرشد الثورة
اإلسالمية احلايل السيد عيل اخلامنئي ألقاها يف امللتقى الثاين لألفكار اإلسرتاتيجية ،عام 1431
هـ  ،والتي استهلها بذكر مدى اهتامم األديان والنخبة املفكرة بالعدالة؛ فقال( :إحدى هذه
النقاط ّ
مه ًا دائ ًام للبرش عرب التاريخ .ونتيجة الشعور باحلاجة إىل العدالة التي
أن العدالة كانت ّ
مر التاريخ وإىل يومنا هذا ،دخل مفكّرو البرشية والفالسفة واحلكامء يف
عمت مجيع الناس عىل ّ
تم البحث بشأن العدالة والعدالة االجتامعية من
هذه املقولة وأضحت مورد اهتاممهم .هلذا ّ
األزمنة القديمة وإىل يومنا هذا هبذا املعنى العام ،وقدّ مت النظريات ،لك ّن دور األديان كان
دور ًا استثنائي ًا .أي ّ
واهتمت به كان
أن ما ذكرته األديان عرب األزمنة حول العدالة وأرادته
ّ
منقطع النظري واستثنائي ًا .ومثل هذا االهتامم الذي أولته األديان ال نشاهده يف آراء احلكامء
والعلامء)()1

وهو يبني نتيجة لذلك أن العدالة هدف األديان النهائي ،عىل خالف ما يعتقد دعاة
العلامنية من اقتصار األديان عىل الشعائر التعبدية ،و الشؤون الشخصية ،يقول معلقا عىل قوله
ان لِيقوم النااس بِا حل ِقس ِ
ِ
ِ
ِ
ط﴾
تعاىلَ ﴿ :ل َقدح َأ حر َس حلنَا رس َلنَا بِا حل َب ِّينَات َو َأنحزَ حلنَا َم َعهم ا حلكت َ
ح
َاب َواملحيزَ َ َ َ
(  )1خطابات اخلامنئي  ،2011ص.151
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أن هذه اآلية حتكم ّ
[احلديد( :]25 :من املؤكّد ّ
بأن هدف إرسال الرسل وإنزال الكتب وجميء
بأن القيام بالقسط ّ
شك ّ
الب ّينات هو القيام بالقسط؛ وال ّ
وكل ما يتع ّلق باحلياة الدنيوية
واالجتامعية والفردية للنّاس ،هو مقدّ مة لذاك اهلدف املتع ّلق باخللق ﴿ َو َما َخ َل حقت حِ
اجل ان

اإلنحس إِ اال لِيعبد ِ
ون﴾ [الذاريات ، ]56 :أي العبودية ،أي هدف اخللقة صريورة اإلنسان
َح
َو ح ِ َ
عبد ًا ّلِل ،حيث ّ
إن هذه العبودية نفسها تعدّ أعىل الكامالت .إالّ أنّه للوصول إىل ذاك اهلدف،
النبوات وإرسال الرسل ،حيتاج إىل العدالة وبناء النظام) ()1
الذي هو هدف ّ

ّ

ويستدل هلذا بكون األنبياء عليهم الصالة والسالم ـ كام يصورهم القرآن الكريم ـ كانوا
دائام يف صف املستضعفني واملظلومني ،بخالف أعدائهم الذين كانوا من الطواغيت واملرتفني
ٍ ِ ِ
وها إِناا بِ َام أ حر ِس حلت حم بِ ِه كَافِر َ
ون﴾
رتف َ
واملأل؛ كام قال تعاىلَ ﴿ :و َما َأ حر َس حلنَا ِيف َق حر َية م حن نَذ ٍير إِ اال َق َال م ح َ
رتفون وكان
نبي إال وكان يف مقابله م َ
[سبأ ،]34 :وقد علق عليها اخلامنئي بقوله( :فام نجد من ٍّ
النبي حيارهبم ،وهكذا كان حال املمسكني بالقدرة وأصحاب السلطة .والطاغوت له معنى
ّ
يشمل مجيع هؤالء .هلذا ّ
فإن األنبياء كانوا دائ ًام إىل جانب املظلوم يف الرصاع بني الظامل واملظلوم؛
فكانوا ينزلون إىل امليدان من أجل العدالة وحياربون؛ وهذا ما ال نظري له) ()2

ويقارن بني الدور الذي قام به األنبياء وورثتهم يف الدعوة للعدالة ،والدور الذي قام به
الفالسفة واملفكرون ،ويرى أن دور الفالسفة واملفكرين أحقر بكثري ،ذلك أن األنبياء وورثتهم
مل يكتفوا بالكالم ،وإنام نزلوا للميدان ،وضحوا بأنفسهم يف سبيل ذلك ،بخالف غريهم،
يقول :لقد حتدّ ث احلكامء عن العدالة ،ولكنّهم يف أوقات كثرية كانوا مثل كثري من املفكّرين
املختلفني الذين يكتفون بالكالم ولكنّهم ال ينزلون إىل امليدان عندما حيني دور العمل .وقد
شاهدنا مثل هذا يف مرحلة املواجهة [ضد الشاه] وأيضا شاهدناه بعد ذلك يف مرحلة الدفاع
(  )1املرجع السابق ،ص.151
(  )2املرجع السابق ،ص.152
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املقدّ س .وهذا ما نشاهده تقريب ًا اليوم أيض ًا .مل يكن األنبياء هكذا ،بل كانوا ينزلون إىل امليدان
عرضون أنفسهم للخطر ،حتى أ ّنه يف الوقت الذي كانوا يقولون هلم ملاذا تقفون إىل جانب
وي ّ
الطبقات املظلومة ،ان َف ِصلوا عنهم؛ كان األنبياء يواجهوهنم .فاآلية الرشيفةَ ﴿ ،و َال َأقول لِ ال ِذي َن
تَزح َد ِري َأعحينك حم َل حن يؤح تِ َيهم اّلِلا َخ ح ًريا اّلِلا َأ حع َلم بِ َام ِيف َأنحف ِس ِه حم إِ ِّين إِ ًذا ملَِ َن ال اظاملِنيَ ﴾ [هود]31 :
تتحدّ ث عن جواب النبي نوح ملعارضيه هي يف هذا املجال أيض ًا .لذا ،فأولئك الذين كانوا
أول من يؤمن باألنبياء أيض ًا) ()1
حمرومني من العدالة كانوا ّ

وما ذكره اخلامنئي هو نفس ما ذكره اخلميني عند رده عىل الذين صوروا الثورة
اإلسالمية أهنا ثار قام هبا الشيوعيون وحصد ثامرها اإلسالميون ،أو قوهلم بأن الدين أفيون
الشعوب ،ولذلك كانت مواجهتة للشيوعية ال تقل عن مواجهته للرأساملية.
ومن أقواله يف ذلك( :إن شبابنا خيدعون بصورة عفوية دون االلتفات إىل ما يقوله هؤالء
وما هو هدف املدرسة الشيوعية التي يعرفوهنا ً
مثال! أن هدف هؤالء إظهار اإلسالم واملسلمني
بصورة يرتد هبا الشباب عن اإلسالم! يظهرون اإلسالم وكأنه جاء لسيطرة األعيان واالرشاف
عىل رقاب الناس دون أن يعرتضوا ،واحلق هلم فهم مل يقرؤوا القرآن ليدركوا ملاذا جاء اإلسالم،
ذلك أن احلجم الكبري من آيات القتال الواردة يشري إىل أن اإلسالم قد أعلن حربه ضد هؤالء
الرأسامليني واألعيان وامللوك والسالطني ،ال أنه سايرهم ليسلبوا الناس)()2

وراح يذكر األمثلة الكثرية التي اتفق عىل تدوينها املؤرخون؛ فقال( :لقد كان نبي
اإلسالم وأئمته وعلامؤه دائ ًام يف نزاع مع سالطني عرصهم ،إن الذين كانوا ملوك ًا باسم اخللفاء
سجنوا االمام موسى بن جعفر عرش سنني أو مخس عرشة سنة ،ملاذا؟ هل ألنه كان يصيل؟! لقد
كان هارون واملأمون يصليان أيض ًا ،وكانا يؤ ّمان صالة اجلمعة واجلامعة! فهل قبضوا عليه ألنه
(  )1املرجع السابق ،ص.153
(  )2صحيفة اإلمام ،ج ،4ص.69 :
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من أحفاد النبي أو ألنه إمام؟! هل القضية هذه؟! ّ
كال ،بل ألن االمام موسى بن جعفر كان
خيالف ذلك النظام الطاغوِت! وكانت معارضته له سبب ًا ملشاكله) ()1

وهكذا يذكر الكثري من الثورات التي حصلت يف التاريخ ،والتي قام هبا العلامء
والصاحلون ،والذين مل يقرأ عنهم الشيوعيون ،ومل يعرفوا التضحيات التي قدموها ،يقول( :كام
لدينا يف عرصنا عدة ثورات قام هبا العلامء .العلامء الذين يتحدث عنهم اليساريون واملنحرفو
بأهنم أعوان البالط! وال غرابة يف ذلك فهم مل يدرسوا ،وليست آذاهنم مفتوحة ليعلموا كم مرة
ثار علامء اإلسالم يف عهد رضا شاه وعهد حممد رضا شاه ،حيث كان جيتمع علامء أصفهان
وآذربيجان ومشهد وقم ويعلنون اعرتاضهم ،فهل كان أولئك من أعوان البالط؟!)()2

وهو يذكر أن أمثال هذه الدعايات التي تصور العلامء بصورة املخدرين للشعوب،
والتي تعتمد عىل أفراد حمدودين منحرفني عن الدين الصحيح دعايات مغرضة اهلدف منها
إبعاد اإلسال م عن احلكم بحجة منافاته للعدالة ،وهو خياطب هؤالء بالدعوة إىل الرجوع إىل
مصادر الدين وممثليه احلقيقيني ،يقول( :انظروا إىل زعامء هذه املدارس الفكرية ،فكيف كان
يعيش الرسول  الذي جاء هبذه املدرسة؟! وكيف كان يعيش أمري املؤمنني عيل خليفة
الرسول  احلق؟! شاهدوا حياته كيف كانت بالرغم من أن حكومته كانت تشمل رقعة
واسعة تعادل عدة أضعاف إيران ،من احلجاز إىل أقىص إفريقيا! وكيف كان يقيض يومه وكيف
كان ليله وكيف كانت عبادته ،وكيف كانت رعايته للناس وكيف كان مع الضعفاء؟! كان حيزن
إذا ما أكل هو خبز الشعري خشية أن يكون هناك شخص عىل احلدود ،ويف الياممة ،ليس لديه
من الطعام ما يكفيه!)()3

(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،4ص.69 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،4ص.70 :
(  )3املرجع السابق ،ج ،4ص.70 :
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ويقارن هذه املواقف بام عليه حال زعامء الشيوعية الذين يكذبون عىل الناس حني
يصورون أنفسهم دعاة للعدالة؛ فيقول( :إن هؤالء الرؤساء الذين خدعوكم متخمون من كثرة
حمب لإلنسان وقائد اجلامهري! حينام دخل
األكل! فذلك قائد الصني الذي يدعّي الشيوعيون أنه ّ
مر فوق مجاجم الناس وأشالء قتالنا! فالشاه مل يتمكن من السري معه يف الشوارع
إيران قد ّ
اليصاله إىل حمل اقامته ،الن اجلامهري مل يسمحوا له باملرور وسط تظاهراهتم وهتافاهتم املوت
لفالن .لذا اضطر إىل نقله باملروحية إىل حمل اقامته .فمثل هذا الشخص الذي يقول :إننا
شيوعيون واننا نفعل للجامهري كذا وكذا ،يرى كل هذه االفواج من القتىل غري أنه يتجاهل ذلك
ويأِت ويضع يده بيد الشاه)()1

ويذكر بعض ما عايشه من خداع الشيوعيني؛ فيقول ( :ما زلت اتذكر جيد ًا عندما جاء
رؤساء احللفاء إىل ايران ،فقد جاء ترششل بسيارته ووصل روزفلت يف مراسم اعتيادية ،غري
أن ستالني جاء ببقرته كي ال يرشب حليب ًا غري حليبها ،هذا الذي يأِت ببقرته كانت جيوشه
منترشة يف املناطق االيرانية املحاذية لالحتاد السوفيتي ،وقد رأيت بنفيس يف الطريق إىل خراسان
كيف أن جنوده كانوا يأتون ويستجدون السجارة ،وكيف أن وضعهم كان مزري للغاية) ()2

وخياطب املتأثرين بالشيوعية ،والذين تصوروا أهنا تطالب حقيقة بالعدالة قائال( :أشهد
اّلِل أهنم خيدعونكم! إهنم خدعوا أبناءنا الذين جاءوا إىل اخلارج ،أن أولئك االفراد الذين
يعيشون يف إيران وأكثر الذين يعيشون هنا ليسوا بشيوعيني ،إهنم من رجال األمن ،ولذلك
رفعوا شعارات شيوعية يف مقربة هبشت زهراء ،وكشفهم الناس ،وقالوا هلم أنتم جئتم من
األمن إىل هنا ،فطردوهم ،يريدون ارسال مجاعة من هؤالء املوظفني إىل اجلامعة أيض ًا ،لريفعوا
الشعارات الشيوعية ويرعبوا الناس! حتى يقولوا إذا ذهب (صاحب اجلاللة) ستضطرب
(  )1املرجع السابق ،ج ،4ص.70 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،4ص.70 :
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الدنيا بعد ذلك! وتصبح إيران شيوعية! كال ،فإذا ذهب سيتحسن وضع إيران حتسن ًا كبري ًا،
ويكون قد ذهب من كان مسيئ ًا إليران ،وإيران تستطيع إدارة نفسها بنفسها!) ()1

وبناء عىل هذا يرص مجيع قادة الثورة اإلسالمية عىل أن القائمني احلقيقيني بالثورة يف
إيران هم اإلسالميون ،وذلك ردا عىل ما كان ينرشه املغرضون وال زالوا عن كون الثورة
اإليرانية كانت شيوعية ،تالعب هبا اإلسالميون ،وحولوها إىل صفهم.
يقول اخل ميني يف خطاب طويل يف بداية انتصار الثورة اإلسالمية حمذرا من تسلل
الشيوعيني وغريهم إليها ،ليحرفوها عن مسارها( :إن العالمة التي تعرفون هبا اخلارجني عن
مسريكم ،اخلارجني عن مسري هذا الشعب الذي ضحى يف سبيل اإلسالم ،هو أن تالحظوا
هؤالء الذين قدموا دماءهم ،شبابن ا الذين نزلوا إىل الشوارع ونساءنا الالِت نزلن إىل الشوارع
وتظاهروا وقضوا بقبضاهتم املحكمة عىل هذا العدو القوي .البد من مالحظة هؤالء وأهنم
هل كانوا ديمقراطيني؟ هل كان مذهبهم وطريقهم ديمقراطي ًا؟ هل كانوا يريدون مجهورية مثل
اجلمهورية التي يريدها االحتاد السوفييتي؟ هل كانوا يتطلعون إىل اجلمهورية التي تريدها سائر
الدول املعادية لنا؟ أمريكا مجهورية أيض ًا .أن شعبنا الذي بذل دمه ونادى (اّلِل أكرب) ،ونادى
(اجلمهورية اإلسالمية) ،فهل هذه التضحية والفداء وبذل الدماء كانت بوحي يف اإلسالم ،أم
أن األهداف التي يسعى إليها االحتاد السوفييتي كانت هي الدافع؟ أم أن الذي دفعه لذلك هي
تلك األهداف التي تسعى إليها أمريكا؟ أم كانت أهداف إرسائيل هي املحرك؟ فهذه أيض ًا
مجهوريات)()2

وذكر أن أهداف الثورة كانت واضحة منذ البداية ،وأهنا مل تتالعب ،ومل ختادع أحدا،
قال( :لقد أعلنت منذ البداية ورفعت صوِت بأننا نريدهاتني الكلمتني (اجلمهورية اإلسالمية)،
(  )1املرجع السابق ،ج ،4ص.70 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،7ص.328 :

422

إذا رأيتم أهنم قد أضافوا كلمة أخرى فاعلموا أن مسريهم خمالف ملسريكم .حتى ولو وضعوا
إىل جانبها كلمة اإلسالمية فإهنم يريدون خداعكم .وإذا رأيتم أهنم قد أسقطوا كلمة وقالوا
(اجلمهورية) فاعلموا أن مسريهم خمالف ملسريكم ،إهنم يريدون استدراجكم إىل ما خيالف
اإلسالم .حتى لو فرضنا أهنم معارضني للنظام السابق ـ وأكثرهم كذلك ـ ولكن هدفنا مل يكن
جمرد القضاء عىل النظام السابق .ليس هدف املسلم القضاء عىل الطائفة الفالنية ً
مثال .لقد
ً
حائال دون حتقق اإلسالم ،دون حتقق أحكام اإلسالم ،دون العمل
عارضنا النظام ألنه كان
بالقرآن .لو أن النظام كان يعمل بأحكام اإلسالم ،ملا كان هناك نزاع بيننا ..لقد بذلت تلك
الدماء ال من أجل القضاء عىل النظام فحسب وإنام من أجل تطبيق اإلسالم .أن اهلدف من
إزالة األنظمة الفاسدة ،وقطع أيدي األعداء هو أن تصبح إيران دولة إسالمية ،حكومة
إسالمية ،وأن تكون سياساهتا سياسة إسالمية .لو كان اهلدف ينحرص فقط يف إزالة احلكومة
والنظام السابق وجميء نظام آخر غري إسالمي ،لكانت دماء شبابنا قد ذهبت هدر ًا .ألننا نكون
نحن الذين قمنا هبذه الثورة وحطمنا هذا السد ،فيام جاء اآلخرون وحصدوا ثامر تضحيات
أبناء شعبنا)()1

ثم يرصح بقوة ،بأن كل من ينادي بشعار غري شعار اإلسالم ،أو بعدالة غري عدالة
اإلسالم ،فهو معاد للثورة اإلسالمية ،يقول( :إن عدونا مل يتمثل يف حممد رضا خان فحسب،
بل إن كل من مل يكن مسريه مسري اإلسالم فهو عدو لنا مهام كان اسمه .كل من يطالب
باجلمهورية بمعزل عن اإلسالم فهو عدو لنا ألنه عدو لإلسالم .كل من يضع إىل جانب
اجلمهورية اإلسالمية كلمة الديمقراطية فهو عدولنا .كل من ينادي باجلمهورية الديمقراطية
فهو عدولنا ،ألنه ال يريد اإلسالم .إننا نريد اإلسالم .لقد قدّ منا كل هذه التضحيات ،وخاض
شبابنا كل هذا الرصاع وحتملوا املتاعب واآلالم وبذلوا الدماء ،ألهنم ينشدون اإلسالم .إن
(  )1املرجع السابق ،ج ،7ص.329 :
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الذي دفع هبذه الثورة إىل األمام هو ذاك الذي كان يقول :إنني أرى الشهادة فوز ًا عظي ًام .هل
كان يرى الشهاة فوز ًا للديمقراطية؟ هل يرى اإلنسان الشهادة فوز ًا لليسار أو لليمني؟ هل كان
شبابنا يطالبون باجلمهورية عىل نسق ما موجود يف االحتاد السوفييتي ،هل كانوا ينشدون
اجلمهورية التي يريدها الشيوعيون ولذلك كانوا ينادون هبا تبع ًا هلم؟! هل قدّ منا الدماء من
أجل تلك اجلمهورية؟! هل بذلنا الدماء من أجل مجهورية غربية؟! لقد بذلنا الدماء من أجل
اإلسالم .بذل شبابنا الدماء من أجل اإلسالم .أنتم أهيا الشباب الذين قدمتم من مكان بعيد،
جتشمتم عناء السفر وجئتم إىل هنا ،هل جئتم لتلتقوا مع ديمقراطي؟! لتلتقوا مع من يميل إىل
االحتاد السوفييتي؟! لتلتقوا مع أمريكي؟! بريطاين؟! أم جئتم لتلتقوا مع املسلم؟ لتلتقوا مع
من يدعو إىل اإلسالم؟ حتملتم كل هذه املشقة لتلتقوا مع رويس؟! لتلتقوا مع بريطاين؟! لتلتقوا
مع أملاين؟! إنكم مل تأتوا إىل هنا من أجل ذلك ،لقد جئتم إىل شخص تكون آالمه آالمكم .إننا
مجيع ًا ننشد اإلسالم .البد من االنتباه إىل ذلك والتعرف عىل عالئمه التي ذكرهتا .مايريده هو
ماتريدونه .جيب أن تعرفوه ،وعالمته هي هذه التي ذكرهتا)()1

وهكذا كانت القيم اإلسالمية يف املجال السيايس هي احلاكمة منذ البداية عىل مسرية
الثورة اإلسالمية وتصوراهتا ،فهي مل ختلط معها ال رشقا وال غربا ،ومل تتبن أي فكر يكون
منافسا أو بديال عن الفكر اإلسالمي األصيل ،يقول اخلميني( :إن مسريهم غري مسرينا .إن
مسرينا اإلسالم ،إننا نريد اإلسالم .فنحن النريد احلرية التي ال إسالم فيها .إننا ال نريد
اإلستقالل الذي ال إسالم فيه ،إننا نريد اإلسالم .إننا نريد احلرية يف ظل اإلسالم ،ونريد
االستقالل يف ظل اإلسالم .ماذا تفيدنا احلرية واالستقالل إذا كانتا بمعزل عن اإلسالم؟ عندما
ال يكون اإلسالم مطروح ًا ،وعندما ال يكون نبي اإلسالم مطروح ًا ،عندما ال يكون قرآن
اإلسالم مطروح ًا ،فلو كان هناك ألف لون للحرية فإننا ال نريدها ،فالدول األخرى عندها
(  )1املرجع السابق ،ج ،7ص.329 :
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حريات أيض ًا)()1

ويقول حمذرا( :إهنم يريدون تأسيس دولة غربية لكم فتكونون أحرار ًا وتكونون
مستقلني أيض ًا ،ولكن عىل أن ال يكون اّلِل مطروح ًا ،وال النبي ،وال إمام العرص ،وال القرآن،
وال أحكام اّلِل ،وال الصالة ،وال أي يشء آخر .هل تعتربون الشهادة فوز ًا لكم لتكونوا مثل
السويد ،أم أنكم تنشدون القرآن؟ لقد هنضتم من أجل اإلسالم .إن كل هذه املعاناة واملشقة
التي حتملها ويتحملها علامء الدين إنام هي من أجل اإلسالم .أينام قالوا (اجلمهورية) فاعلموا
أن هناك مؤامرة حيث مل يذكروا اسم اإلسالم .أينام قالوا (اجلمهورية الديمقراطية) فاعلموا
أن هناك مؤامرة  ،واعلموا أهنم يريدوهنا من دون اإلسالم ،احلرية من دون اإلسالم،
االستقالل من دون اإلسالم)()2

ويؤكد اخلامنئي بعد سنوات طويلة من هذا اخلطاب الرصيح الذي ألقاه اخلميني عىل
أن الثورة اإلسالمية حافظت عىل أصالتها ،وعىل القيم التي جاء هبا اإلسالم ،ومل تتبن أي منهج
آخر ،بل إهنا تسري يف مسار تصاعدي لتحقيق ذلك بصورة ترفع الواقع إىل املستوى اإلسالمي
بعيدا عن كل التوجهات.
يقول يف ذلكّ ( :ن العدالة يف ثورتنا اإلسالمية التي كانت حركة دينية كانت بشكل
طبيعي يف موقع ممتاز ،واآلن هي كذلك .وهذه املوقعية املم ّيزة مشهودة يف الشعارات الشعبية،
ويف الدستور ،ويف كلامت اإلمام الراحل ،ويف اخلطابات املقطعية ،ويف األزمنة املختلفة ،ويف
املواقف املختلفة التي أعلنتها اجلمهورية اإلسالمية)()3

وهو يؤكد مثلام فعل اخلميني عىل أن مفهوم يف العدالة الذي تتبناه اجلمهورية اإلسالمية

(  )1املرجع السابق ،ج ،7ص.329 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،7ص.330 :
(  )3خطابات اخلامنئي  ،2011ص.153
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ليس هو بالرضورة ذلك املفهوم الذي يتبناه الغرب ،ألن الغرب له تصوراته اخلاصة املبنية عىل
توجه الرؤية
الفلسفة املادية التي تعزل الدين ،وال ترى له أي أثر يف توجيه احلياة ،يقول( :إ ّن ّ
توجه النظم والنظريات الغربية .ففي اإلسالم تنشأ العدالة من
اإلسالمية إىل العدالة خيتلف مع ّ
احلق ،باإلضافة إىل هذا يوجد يف العدالة الوجوب ،أي ّ
أن
التوجه نحو العدالة يف اإلسالم يعدّ
ّ
وظيفة إهلية ،يف حني ّ
أن األمر يف املذاهب الغربية ليس كذلك .يف املذاهب الغربية تطرح العدالة
ٍ
بأشكال خمتلفة؛ ففي االشرتاكية تطرح بنحو ،ويف الليربالية بنحو آخر مع ّ
التطورات
كل
ّ
واألشكال املختلفة هلذه املذاهب .ويف مجيع هذه املذاهب مل يكن النظر إىل العدالة نظر ًا بنيوي ًا
وأساسي ًا ومبني ًا عىل القيم األصولية كام هو احلال يف الدين واإلسالم)()1

هذه بعض تصورات قادة الثورة اإلسالمية ملفهوم العدالة والقيم املرتبطة هبا ،واملصادر
التي تستند إليها ،وعىل أساس هذا املفهوم قامت الترشيعات والقوانني يف النظام اإليراين،
والتي مل تستند للرشق ،وال للغرب ،وإنام استندت للرشيعة اإلسالمية ،كام رأينا بعضها يف
الفصول السابقة ،ورأينا تلك الضجة التي تثار عليها كل حني ،والتي ال يبايل هبا النظام
اإليراين ،ألنه يعلم أن تلك الضجة ليس هلا من هدف سوى حتويل اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية إىل اجلمهورية الديمقراطية اإليرانية ،ومن ثم يتسلطون عليها ،مثلام تسلطوا عىل كل
الديمقراطيات يف العامل.
ثانيا ـ اجلانب االقتصادي وقيم احلضارة:
مثلام رأينا دفاع قادة الثورة اإلسالمية عن العدالة وفق الرؤية اإلسالمية ،نراهم يف
اجلانب االقتصادي أيضا يتبنون نفس الرؤية؛ فهم مل يتبنوا منذ اليوم األول ،بل قبله بكثري ،أي
نموذج لالقتصاد عدا نموذج االقتصاد اإلسالمي املبني عىل القيم األخالقية ،وليس عىل
اجلشع الرأساميل ،وال االستبداد الشيوعي.
(  )1املرجع السابق ،ص.156
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يقول اخلميني يف وصيته السياسية( :من األمور التي تستلزم التوصية والتذكري هي أن
اإلسالم ال يتفق مع نظام الرأساملية الظامل املتس ّيب ،واملؤدي إىل حرمان اجلامهري املظلومة
املسحوقة .بل يدينه بق ّوة يف الكتاب والسنة ،ويعتربه معارضا للعدالة االجتامعية)()1

وهو يرد بشدة عىل بعض الفقهاء ،وخصوصا السلفيني منهم ممن متيل مواقفهم
وأطروحاهتم إىل النظام االقتصادي الرأساميل بإباحة امللكية املطلقة ،يقول ..( :ورغم وجود
بعض ذوي الفهم املنحرف ،واجلاهلني بطبيعة نظام احلكومة اإلسالمية ،وباملسائل السياسية
املوجودة يف اإلسالم ،الذين كانوا وال يزالون يوحون يف أقواهلم وكتاباهتم أن اإلسالم يؤيد
املعوج عن اإلسالم يغ ّطون عىل
الرأساملية وامللكية (اخلاصة) دون حدّ أو حرص ،وهبذا الفهم
ّ
النري ،ويمهدون السبيل للمغرضني وأعداء اإلسالم كي يطعنوا باإلسالم،
وجه اإلسالم ّ
ويعتربوه نظام ًا كالنظام الرأساميل الغريب السائد يف أمريكا وبريطانيا وسائر البلدان الغربية
اجلشعة ،هؤالء (املغرضون) يستندون إىل أقوال وأفعال أولئك اجلهلة عن قصد أو عن بالدة،
ودون الرجوع إىل علامء اإلسالم احلقيقيني ،فيهبون ملعارضة اإلسالم) ()2

وهكذا يرد عىل الذين يصورون االقتصاد اإلسالمي بصورة النظام الشيوعي؛ فيقول:
(ليس اإلسالم أيض ًا كالنظام الشيوعي ،واملاركيس اللينيني الذي ينفي امللكية الفردية ،ويعلن
مفهوم االشرتاك (يف كل يشء) عىل اختالف كبري بني هذا املفهوم يف العصور القديمة واحلديثة،
والذي ينطوي عىل دكتاتورية واستبداد ساحق) ()3

ويف مقابل ذلك يذكر أن النظام االقتصادي اإلسالمي (نظام متعادل يعرتف بامللكية
وحيرتمها مع حتديد السبل احلصول عىل الثروة وسبل إنفاقها .ولو طبق هذا النظام حق التطبيق

(  )1وصية اإلمام السياسية ،ص.71
(  )2املرجع السابق ،ص.71
(  )3املرجع السابق ،ص.72
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ألدى إىل دفع عجلة االقتصاد السليم إىل األمام ،ولتحققت العدالة االجتامعية التي يستلزمها
أي نظام سليم) ()1

وبناء عىل هذا يرى أن النظام اإلسالمي ،حتت مظلة والية الفقيه ،له من الصالحيات
ما يمكن أن يصحح األوضاع يف حال حتول األغنياء إىل الثراء الفاحش الذي هيدد املجتمع
بالطبقية ،وخاصة إن كان ذلك الثراء قد حصل من طرق خمتلطة ،يقول( :اإلسالم أكثر معرفة
بالفقراء واملعوزين منه باألثرياء واملرتفني .وكام ذكرتم فإن هؤالء أصحاب رؤوس األموال
الضخمة ،انام مجعوا هذه األموال من ٍ
طرق غري مرشوعة ،واإلسالم ال يعرتف رسمي ًا هبكذا
أموال ،فاألموال يف اإلسالم جيب أن تكون مرشوعة وحمدودة ٍ
بحد بحيث إن زادت عنه ورأى
احلاكم الرشعي أو الويل الفقيه عدم صالح ذلك ،يمكنه أخذ هذا املقدار الزائد والترصف به.
فمن مهام والية الفقيه هي حتديد هذه األمور ،ولكن املؤسف أن مفكرينا مل يدركوا بعد حقيقة
والية الفقيه .ففي نفس الوقت الذي اعترب الشارع امل ّقدس امللكية الشخصية حق ًا حمرتما ً،ولكن
أعطى الويل الفقيه احلق يف حتديدها وإن كانت مرشوعة ،ومصادرة الباقي إذا ما اقتضت
مصلحة اإلسالم واملسلمني ذلك)()2

وهكذا نرى اخلميني يدعو الفقهاء واملفكرين واالقتصاديني إىل استنباط احللول التي
حتقق القيم احلضارية اإلسالمية يف املجال االقتصادي يف الواقع بعيدا عن كل التأثريات
اخلارجية ،معتمدين عىل اإلسالم وحده ،يقول( :إحدى املسائل املهمة األخرى التي تقع عىل
عاتق العلامء والفقهاء هي مواجهة الثقافة االقتصادية املنحطة للرشق والغرب وجماهبة
السياسات االقتصادية للرأساملية واالشرتاكية يف املجتمع) ()3

(  )1املرجع السابق ،ص.72
(  )2صحيفة اإلمام ،ج ،10ص.352 :
(  )3املرجع السابق ،ج ،20ص.375 :
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ويبني أن التبعية ألحد النظامني الرأساميل أو الشيوعي لن ينتج عنه إال التبعية
واالستعامر االقتصادي ،يقول( :إن استرشت هذه املصيبة وشملت مجيع الشعوب يف العامل مما
يفرض عليهم عبودية جديدة ،فالتحقت أغلب املجتمعات البرشية بأسيادها الظلمة يف احلياة
اليومية ،فسلب منهم حق اختاذ القرار يف الشؤون االقتصادية ،فعىل الرغم من امتالكهم ثروات
طبيعية غزيرة وأكثر األرايض خصوبة يف العامل ومياه وبحار وغابات واحتياطي ًا الينضب من
ذلك ،ابتلوا بالفقر املدقع ،سلب الشيوعيون واملموهون والرأسامليون حق املبادرة من عامة
الناس بإقامة العالقات احلميمة مع املستكربين ،وأمسكوا ً
عمال بزمام االقتصاد العاملي
بإحداث رشكات احتكارية ومتعددة اجلنسيات ،وجعلوا مجيع سبل التصدير واالستخراج
والتوزيع والعرض والطلب باالضافة اىل التسعري والصناعة املرصفية ختتص هبم ،وأومهوا
اجلامهري املحرومة عن طريق إحياءاهتم ودراساهتم امللفقة بأنّه السبيل هلم إال العيش حتت
سيطرهتم أو االستسالم للفقر مدى احلياة ،وهذا مقتىض اخللقة للمجتمع االنساين ،حيث
يتضور أغلب الناس جوع ًا وتصاب ثلة منهم بالتخمة من االفراط باألكل) ()1

ثم يبني أن هذه اخلدع التي يستعملها الغرب قصد السيطرة عىل الدول املتخلفة
املستضعفة قد انطىل عىل أكثر بالد العامل اإلسالمي ،والتي راحت تسلم نفسها للنظم الغربية،
تاركة النظام اإلسالمي املمتلئ بالعدالة ،يقول( :عىل أية حال ،تلك مصيبة فرضها املستكربون
عىل البرشية فآل املآل بالدول االسالمية اىل هذا الوضع املزري نتيجة ضعف االدارة والتبعية
للغري ،وهنا تربز أمهية قيام العلامء واملحققني واملتخصصني االسالميني باستبدال النظام
االقتصادي املزيف السائد يف العامل االسالمي بربنامج بناء ومتضمن ملصالح املحرومني
واملضطهدين إلخراج املسلمني واملستضعفني من دائرة الفقر) ()2

(  )1املرجع السابق ،ج ،20ص.375 :
(  )2املرجع السابق ،ج ،20ص.375 :
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وإضافة إىل هذه املفاهيم والقيم املرتبطة باالقتصاد اإلسالمي ـ كام يتصوره اخلميني ـ
نرى اخلامنئي يعرض مفهوما جديد ،أو قمية حضارية اقتصادية جديدة ،يسميها [االقتصاد
املقاوم] ،وذلك بعد أن رأى االستكبار العاملي ،وبعد فشله يف كل خمططاته يف مواجهة النظام
اإلسالمي يف إيران ،راح يستعمل احلصار االقتصادي وسيلة لذلك.
وهذا االقتصاد يعتمد بالدرجة األوىل عىل (دعم خمتلف الوحدات االنتاجية ،وتفضيل
السلع واملنتجات املحلية عىل السلع األجنبية يف ّ
كل القطاعات ،واحلدّ من اعتامد املوازنة العا ّمة
عىل االيرادات النفطية)()1

ومن أحاديثه الداعية إليه ،واملبينة لقيمته ،ودوره يف دحض كل املؤامرات األجنبية،
العدو أن يركّز عىل االقتصاد لكي
وحتقيق الرفاه واالستقالل االقتصادي قوله( :كان هدف
ّ
ٍ
ويوجه لطمة حلالة العمل والعاملة من أجل أن يصاب الرفاه
برضبة،
النمو الوطني
يصيب
ّ
ّ
الوطني باالختالل واخلطر ،ويقع الناس يف املشاكل ،ويضطربون وينفصلون عن النظام
اإلسالمي .. ،وكان ملموس ًا ،وبإمكان املرء أن يشاهد هذا األمر .لقد قلت عام  1986مّ :إهنم
يالحقون القضية االقتصادية ،وكان املرء بعدها قادر ًا عىل أن يستنتج ّ
أن هذه الشعارات املتع ّلقة
ٍ
ّ
االقتصادي ،أي
منظومة كاملة يف املجال
بكل عام ،هي حلقات ضمن سلسلة هتدف إىل إجياد
ّ
اهلمة املضاعفة والعمل املضاعف،
ترشيد االستهالك ،وقضية اجتناب اإلرساف ،وقضية ّ
وقضية اجلهاد االقتصادي . .نحن مل نطرح هذه األمور كشعارات عابرة ،بل كانت أمور ًا
توجه وتن ّظم احلركة العا ّمة للبالد يف املجال االقتصادي ،وكان باإلمكان أن تتقدّ م
بإمكاهنا أن ّ
بنا ،وعلينا أن نكمل هذا الطريق)()2

ويذكر أن االقتصاد املقاوم هو االقتصاد األقرب للشعب ،واألكثر خدمة ملصاحله،
(  )1خطابات اخلامنئي  ،2012ص.)264
(  )2املرجع السابق ،ص.265
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باعتباره اقتصادا شعبيا بالدرجة األوىل ،يقولّ ( :
إن لالقتصاد املقاوم مقتضيات ،منها االقتصاد
الشعبي (جعله شعبي ًا) وهو يعدّ من متط ّلبات االقتصاد املقاوم .وهذه السياسات التي تم
تم
اإلعالن عنها يف الدستور يمكنها أن حتدث ّ
حتوالً ،وجيب القيام هبذا العمل .بالطبع ،لقد ّ
إنجاز جمموعة من األعامل ،وجيب بذل املزيد من املساعي .جيب تقوية القطاع اخلاص ،وجيب
العمل عىل حتفيز النشاط االقتصادي ،ويمكن للنظام املرصيف يف البلد ،واألجهزة احلكومية
املختلفة وكذلك تلك األجهزة ـ كالسلطة الترشيعية والسلطة القضائية ـ أن تعني عىل ذلك،
وحت ّفز الناس عىل النزول إىل هذا امليدان) ()1

ومن مقتضيات االقتصاد املقاوم ـ كام يذكر ـ (خفض االعتامد عىل النفط ،فهذا االعتامد
مر علينا ،فلو أنّنا استطعنا أن نستفيد من هذه الفرصة
هو اإلرث املشؤوم للقرن األخري الذي ّ
املتاحة اليوم ،وسعينا لنستبدل النفط باألنشطة االقتصادية املنتجة األخرى ،لكنا قد أنجزنا
أعظم حركة مهمة يف املجال االقتصادي) ()2

ّ

ومن أهم البدائل التي يطرحها اخلامنئي عن االعتامد عىل النفط باإلضافة إىل ما سبق،
االعتامد عىل املعلوماتية ،يقول( :يف يومنا هذاّ ،
إن الصناعات املعتمدة عىل العلم من األمور
املتنوعة يف هذا البلد
التي يمكن أن متأل هذا الفراغ إىل حدٍّ كبري .هناك االستعدادات والطاقات ّ
مهتنا يف هذا املجال ،ونتّجه نحو التقليل من هذه التبعية
التي يمكن أن متأل هذا الفراغ .فلنبذل ّ
مهام أمكن) ()3

ومن أركان االقتصاد املقاوم ـ كام يرشحها اخلامنئي يف خطابه السابق ـ ما يسميه [إدارة
االستهالك] ،ويرشحه بقولهّ ( :
إن قضية إدارة االستهالك تعدّ من أركان االقتصاد املقاوم ،أي

(  )1املرجع السابق ،ص.265
(  )2املرجع السابق ،ص.265
(  )3املرجع السابق ،ص.265
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االستهالك املتوازن والبعيد عن اإلرساف والتبذير .فاألجهزة احلكومية وغري احلكومية ،وكل
أفراد هذا الشعب ،والعائالت جيب أن يلتفتوا إىل هذه القضية ،وهذا بحدّ ذاته جهادّ ،
إن
اجتناب اإلرساف ،ورعاية التوازن يف اإلنفاق مها بال شك نشاطان جهاديان بوجه األعداء،
أن هلذا األمر أجر اجلهاد يف سبيل اّلِل) ()1
يمكن للمرء أن يدّ عي ّ

ّ
املحيل] ،ويدعو مجيع
ومن أركان االقتصاد املقاوم ـ كام يذكر ـ [االستفادة من اإلنتاج
أجهزة الدولة املرتبطة بالسلطات الثالث إىل (أن تسعى لكي ال تستهلك أي منتج غري إيراين،
وليفضل أبناء شعبنا استهالك املنتجات املح ّلية عىل البضائع أو
فليعقدوا العزم عىل ذلك.
ّ
املاركات األجنبية املعروفة ـ حيث ّ
إن بعضهم يسعون وراء املاركات األجنبية فقط ألجل
اسمها وألجل التفاخر والتظاهر يف املجاالت املختلفة؛ فليقم شعبنا بسدّ طريق استهالك
البضائع األجنبية بأنفسهم) ()2

ومن أركان االقتصاد املقاوم ـ كام يذكر ـ اإلجراءات املرتبطة برتشيد االستهالك ،حتى
ال يقع املواطن يف التبذير املحرم ،واملرض باالقتصاد ،ويرضب مثاال عىل ذلك باحلصص املتع ّلقة
باملحروقات ،ويذكر أنه (لو مل يتم اعتامد نظام احلصص يف البنزين لكان استهالكنا هلذه املا ّدة
قد جتاوز أكثر من مئة مليون ليرت يف اليوم ،لقد متكّنوا من السيطرة عىل هذا األمر وهو اليوم
بمستوى مهم جد ًا .حتى أنّه جيب العمل بطريقة ال نحتاج معها إىل اخلارج) ()3
ً

وهو يذ كر ـ كمثال عىل جدوى االقتصاد املقاومة يف مواجهة املخططات اخلارجية ـ أن
ترشيد استهالك البنزين ،قد محاه من اآلثار التي حصلت بعد ذلك حينام (وضعوا احلظر عىل
البنزين ضمن برناجمهم ،وقد أحبط االقتصاد املقاوم ذلك .وكذلك فيام يتع ّلق بسائر األمور

(  )1املرجع السابق ،ص.265
(  )2املرجع السابق ،ص.265
(  )3املرجع السابق ،ص.265
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التي حيتاجها البلد) ()1

هذه بعض النامذج عن طروحات قادة الثورة اإلسالمية للقيم احلضارية التي حتكم
االقتصاد ،وقد دل الواقع عىل جدواها ،حيث نرى متتع االقتصاد اإليراين ـ عىل الرغم من
احلرب التي مر هبا ،واحلصار الذي أعقبها ـ من االهنيار ،ووفر االكتفاء الذاِت يف الكثري من
املجاالت.
ثالثا ـ اجلانب الرتبوي وقيم احلضارة:
بناء عىل البعد العقائدي لنظام والية الفقيه ،وبناء عىل كون املؤسسات الرتبوية
والتعليمية هي املراكز التي تتخرج منها األجيال ،وتبنى فيها املفاهيم ،وترسخ بني عرصاهتا
القيم ،كان هلذه املؤسسات ،وللجانب الرتبوي أمهيته الكربى لدى قادة الثورة اإلسالمية،
ولدى مجيع مسؤوليها.
يقسم أعامل
وقد أشار إىل هذه األمهية اخلامنئي بقوله( :لو أن اإلنسان يف الواقع أراد أن ّ
البلد وقطاعاته املختلفة ويضعها بحسب األمهيةّ ،
فإن الرتبية والتعليم توضع يف أعىل الالئحة
وعىل رأسها)()2

وانطالقا من هذا وضعت يف إيران فلسفة خاصة للرتبية والتعليم تتميز عن غريها من
بالد العامل ،وهي أيضا كانت ـ كسائر اجلوانب ـ هدفا للمغرضني ،الذين ال يتصورون أن هناك
مناهج تعليمية وتربوية ختتلف عن املناهج الغربية التي يعرفوهنا.
ومن خالل استقراء ما كتبه قادة الثورة اإلسالمية ،أو ألقوه من خطب ،ومن خالل
الواقع الرتبوي يف إيران يمكننا أن نكتشف خاصيتني بارزتني ،أو قيمتني حضاريتني كبريتني،
نفتقدمها لألسف يف أكثر البالد اإلسالمية.
(  )1املرجع السابق ،ص.265
(  )2املرجع السابق ،ص.158
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 1ـ جتنب التقليد واالهتامم بالقيم اإلسالمية:
وهي اخلاصية التي نجدها يف كل املناهج واملؤسسات الرتبوية وغريها ،والتي يمكن
تسميتها بـ [الرتبية املقاومة] ،وهي مبنية عىل أساس املوقف من الغرب ،وفكره املادي الذي ال
ينسجم مع اإلسالم الذي جيمع بني املادة والروح ،وبني العلم والرتبية ،ويعترب كل مفاصلة
بينهام نوعا من العلامنية ،أو األخذ ببعض الكتاب.
وقد ذكر اخلميني ذلك يف خطاب االنتصار بعد نجاح الثورة اإلسالمية ،ووعد به شعبه،
فقال( :جيب أن تتغري مجيع األمور يف إيران يف ظل اجلمهورية اإلسالمية .فاجلامعات جيب أن
تتغري يف اجلمهورية اإلسالمية ،وتتبدل اجلامعات العميلة إىل جامعات مستقلة .ثقافتنا جيب أن
تتبدل ،وحتل الثقافة املستقلة حمل الثقافة االستعامرية .وزارة العدل جيب أن تتغري .فالقضاء
الغريب ال بد أن يتحول إىل القضاء اإلسالمي .اقتصادنا جيب أن يتغري .االقتصاد العميل جيب
أن يتحول إىل اقتصاد مستقل .ومجيع األشياء التي كانت يف حكومة الطاغوت وكانت قد
طبقت استجابة ألوامر األجانب يف هذا البلد الضعيف ،هذه األشياء جيب أن تنقلب رأس ًا عىل
عقب بعد أن استقرت احلكومة اإلسالمية واجلمهورية اإلسالمية)()1

وما ذكره اخلميني وقادة الثورة اإلسالمية عن التغيري ال يقصدون به التغيري ألجل
التغيري ،وإنام يقصدون به التغيري اهلادف ،واملبني عىل أن تلك املؤسسات كانت خاضعة
للغرب ،وثقافة الغرب وقيمه ال تتناسب مع اإلسالم ،وال مع إيران ،وال مع أي شعب من
الشعوب ،كام عرب عن ذلك اخلامنئي يف قوله( :لقد ح ّقق الغرب ّيون نقلة نوع ّية يف املجال املادي
وقاموا بقفزة يف فرتة من الفرتات ،بيد ّ
أن هذه القفزة كانت منفصلة ومتعارضة مع احلركة
األخالق ّية .كانت قفزة ماد ّية مئة باملئة .يف البداية ،مل يدرك أحد ما الذي حصل! لكن ها هم
تعوض تصيبهم شيئًا فشيئًا .ال
اآلن ،قد بدأوا يفهمون بالتدريج ،فهم يشعرون بخسائر ال ّ
(  )1خطاب اإلنتصار (ص ،)7 :واخلطاب ألقاه بتاريخ  1979/4 /1م.
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يتومه ّن أحد ّ
أن حضارة ماد ّية حمضة ،وبعيدة عن املعنو ّية ستستطيع أن تروي شعوهبا ما ًء هنيئًا
ً
األمرين .ليس بسبب هذه التظاهرات
األمرين ،وهاهم اآلن يعانون ّ
زالال .كال! سوف يالقون ّ
إن مصيبة الغرب هي أعمق من هذه األمورّ .
يف شوارع أوروبا وما إىل ذلك ،كالّ ،
إن حاجة
اإلنسان الرضور ّية واألساس ّية ،قبل ّ
كل يشء ،هي لألمن الروحي واألمن األخالقي ،واألمن
الوجداين وراحة الضمري .وهذه األمور مفقودة يف البيئات الغرب ّية ،وسوف يزداد الوضع سو ًءا
يو ًما بعد يوم .حني ت ّطلعون عىل ما يقوله كتّاهبم ونق ّادهم ومفكّروهم ،تشاهدون بوضوح
كيف ّأهنم ومنذ سنوات ارتفعت أصواهتم ،وقرعوا جرس اإلنذار ،وها هم ينرشون أخبار
وأرسار الزوايا املظلمة والفاسدة ،وكيف ّ
أن الفساد يتضاعف يف جمتمعهم .هكذا هي احلياة
ً
أعامال كبرية ،لك ّن
تطوروا من النواحي العلم ّية والتقن ّية وما شابه ،أنجزوا
املاد ّية .نعم ،هم ّ
أرضا)()1
اجلانب اآلخر من القض ّية بقي مرتوكًا ومع ّط ًال ،وهذا ما يش ّلهم ويطرحهم ً

وهو يذكر بأمل واقع العامل ،وبعده عن مراعاة القيم األخالقية ،والسلوك املتناسب مع
طبيعة اإلنسان ووظائفه ،فيقول( :العامل يسري حالي ًا يف طريق سيئ .ويعيش أوضاع ًا سيئة.
األخالق تسحق يف العامل .والشعوب تعاين وتتأمل من هذا االنحطاط األخالقي ،ومفكرو
الشعوب متنبهون هلذه اخلسارة الكربى ،ويبدون انزعاجهم وقلقهم ،وهذا ما يمكن أن يالحظ
من كالمهم وآرائهم)()2

ويذكر كذلك الدور الذي عىل إيران أن تفعله إلنقاذ البرشية من هذا التيه ،وذلك
بإعطائها النموذج املثايل عن القيم الرفيعة التي حتكم احلياة ،وتساهم الرتبية يف تشكيلها ،يقول:
( هذا املصري املفزع املاثل أمام البرشية يمكن تغيريه ،واخلطوة األوىل أن نوجد يف أنفسنا ذلك
التحرك الكبري والتحول العظيم .واألمر يبدأ من الرتبية والتعليم .لقد توفرت البنى التحتية
(  )1خطابات اخلامنئي  ،2014ص.230
(  )2خطابات اخلامنئي  ،2010ص.180
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واحلمد ّلِل طوال هذه السنوات الثالثني يف القطاعات املختلفة بشكل جيد .ويمكن التحرك
عىل أساس هذه البنى التحتية .واملسؤولية ثقيلة والطريق طويل والعمل صعب ،ولكن يف هناية
الطريق يلوح الضياء والنور الذي يمنحه اّلِل ،وبوسع املرء أن يرى ذلك .هناية الطريق مرشقة،
واألفق مرشق ،ويمكن السري يف هذا الطريق بصورة جيدة .هناك حاالت ِ
عداء ضدنا)()1
وهو يذكر أن كل ذلك العداء املوجه إليران ليس سوى تعبري عن اخلطر الذي يشعر به
املستكربون خوفا من تنفيذ القيم اإلسالمية يف الواقع ،وإعطاء النموذج املثايل لذلك ،والذي
قد حيرك جهات أخرى للتأيس به ،يقول( :أي نجاح حيرزه الشعب اإليراين يؤدي إىل أن يشعر
بعضهم يف العامل باإلخفاق .األقوياء يصط ّفون بشكل طبيعي إزاء هذه التحركات غري
املنسجمة مع مصاحلهم غري املرشوعة .وهذا ليس بالشء العجيب وغري املتو ّقع ،إنام هو يشء
متوقع بالنسبة لكل شعب يدخل ساحة الكفاح احلياِت العظيم  ..يشء متوقع .واصل شعبنا
مسريته هذه منذ بداية الثورة وإىل اليوم مواجه ًا هذه العقبات واملوانع .هذه ليست بشء .هذه
التهديدات والكلامت التي يطلقوهنا وحاالت املعارضة والعرقلة التي تصدر عنهم ،أثبتت
جتربة الشعب اإليراين أن ال تأثري هلا يف مسرية الشعب ولن تؤدي إىل إبطاء حركته وسيواصل
الشعب مسريته وطريقه .املهم أن يعرف كل شخص دوره ،أن يعرف كل شخص أينام كان
واجبه امللقى عىل عاتقه بنحو صحيح ويقوم به .وسوف يساعدنا اّلِل بمشيئته عزا

وجل)()2
ا

 2ـ التخطيط االسرتاتيجي لتكوين الشخصية املسلمة:
من األسباب الكربى التي جعلت قادة الثورة اإلسالمية يولون أمهية كربى للرتبية
والتعليم هو كونه املؤسسة التي يمكنها أن تؤدي أدورها يف تشكيل الشخصية التي تتناسب
مع نظام والية الفقيه ،ذلك أنه ال يمكن تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية بصورهتا املثالية إال
(  )1املرجع السابق ،ص.180
(  )2املرجع السابق ،ص.181
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بعد توفر القابلية لذلك ،وهي تستدعي القناعة باإلسالم ،وبالقيم التي جاء هبا وحماولة تنفيذها
يف احلياة.
التحول البنيوي] ،وهي الوثيقة
وقد ظهر يف هذا املجال ما يطلق عليه يف إيران [وثيقة
ّ
التي ترسم سياسة الدولة ،وتضع اخلطط االسرتاتيجية هلا يف املجال الرتبوي ،وقد حتدث عنها
أكرر يف
اخلام نئي كثريا يف خطبه ونوه هبا ،ودعا إىل تفعيلها يف الواقع ،فقال( :لقد كنت دائ ًام ّ
لقاءاِت مع املع ّلمني واملسؤولني الثقافيني ،واملجلس األعىل للثورة الثقافية وغريهم هذا األمر،
وحلسن احلظ ،قد وصل إىل نتيجة ،بحيث ّ
التحول البنيوي] قد أعدّ ت وص ّوبت.
إن [وثيقة
ّ
التحول البنيوي يف التعليم والرتبية)()1
مدونة حتدّ د منهج
ّ
فاليوم هلذه املؤسسة وثيقة ّ

وهو يذكر أن هذه الوثيقة تشبه الوصفة الطبية ،وهي مع أمهيتها ليست كافية ،ذلك أننا
حق املعاينة ،والطبيب قام باملعاينة أو التشخيص ،وكتب لنا وصف ًة
(إذا ذهبنا إىل الطبيب ،وأ ّدينا ّ
ثم ذهبنا إىل البيت وظننّا ّ
أن األمر قد انتهى ،فهل خيتلف هذا األمر عن
ووضعناها يف جيبناّ ،
عدم مراجعة الطبيب بشء سوى أنّه قد أنفقنا املال وقطعنا مسافة عىل الطريق ،ينبغي تناول
أي وقت ،وجيب
الدواء ،ففي هذه الوصفة قد د ّون اسم الدواء ومقدار ما ينبغي تناوله منه ويف ّ
تنفيذ هذا وتطبيقه ،ولو مل نفعل ،فالذهاب إىل الطبيب وأخذ الوصفة كأن مل يكن .حس ٌن ،لدينا
ٍ
ختطيط دقيق فيام
التحول البنيوي] يف الرتبية والتعليم ،وهذه الوصفة حتتاج إىل
اآلن [وثيقة
ّ
التحول البنيوي ال الشكيل الظاهري)()2
يتع ّلق بكل بنودهاّ .
فإن احلديث هو حول
ّ

وبناء عىل هذا يدعو إىل أن تكون هناك (خارطة للطريق ،وال يكون األمر بحيث ّ
إن أي
باختاذ ٍ
مسؤول أو وزير أو مدير يف أي قطاع يقوم اليوم ّ
قرار ثم يقوم يف اليوم التايل بتغيريه
بحسب سليقتهّ .
إهدار لألوقات والطاقات .وهذه نقط ٌة أساسية .وجيب أن يكون
فكل هذا هو
ٌ
(  )1خطابات اخلامنئي  ،2012ص.157
(  )2املرجع السابق ،ص.157
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ٌ
التحول البنيوي ،جيب أن نضع بني األيادي خارط ًة
ودقيق ألجل هذا
ٌ
حمكم
ختطيط
هناك
ّ
ٌ
للطريق ،وهذا ما ينبغي أن يقبل به اجلميع ويؤ ّيدوه ويؤمنوا به ويضمن فيه ّ
أن الرتبية والتعليم
ستسلك هذا الطريق حتى النهاية وطبق هذا الربنامج) ()1

ومن أهم األهداف التي تسعى خارطة الطريق يف املجال الرتبوي ،والتي ذكرها
اخلامنئي ودعا إىل حتقيقها ،والعمل بموجبها ،هي تشكيل الشخصية السوية التي تتبنى اإلسالم
والقيم اإلسالمية بكل أبعادها وجماالهتا ،يقول( :بوسع املعلم تربية هذا احلدث أو الطفل
وجعله إنسان ًا عامل ًا مفكر ًا يتحىل بروح البحث العلمي ويرغب يف البحث والدراسة والعلم،
خيرجه
أو جيعله إنسان ًا سطحي ًا غري راغب يف العلم والتعمق والبحث العلمي .بوسعه أن ِّ
خري ًا طيب القلب طاهر النفس ،أو عىل العكس قد جيعله
ويقدمه للمجتمع إنسان ًا رشيف ًا نجيب ًا ّ
إنسان ًا رشير ًا مسيئ ًا .وبمقدوره أن جيعله إنسان ًا متفائ ً
ال ذا ثقة بالنفس ومملوء ًا باألمل وحمب ًا
للعمل والنشاط ،أو عىل الضد من ذلك يمكنه خترجيه إنسان ًا يائس ًا قانط ًا منعزالً ومنكفئ ًا عىل
نفسه .كام بوسعه أن جيعل منه إنسان ًا متدين ًا تقي ًا ورع ًا وطاهر ًا ،أو إنسان ًا غري ٍ
مبال وغري آبه
للق يم األخالقية والتعاليم الدينية .بوسعه التغلب حتى عىل عوامل الرتبية اخلارجية مثل
وسائل اإلعالم .بل إن التعليم املستمر عىل مدى سنوات والعمل عىل هذه املادة اخلام والقلب
املستعد لتق ّبل األشكال املختلفة ،يمكنه التفوق حتى عىل الدور الرتبوي للوالدين .هذا هو
دور املعلم)()2

ويقول يف خطاب آخر خماطبا املعلمني( :صناعة اإلنسان وتشكيل وبناء اإلنسان
املطلوب يف اإلسالم هو أمر حيصل بالرتبية ..فاملع ّلم يع ّلم العلم ،ويع ّلم التفكري ،ويع ّلم
أيضاّ .
إن تعليم األخالق والسلوك ليس من قبيل تعليم العلم بحيث يقرأ
األخالق والسلوك ً
(  )1املرجع السابق ،ص.157
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ويدرس من الكتب فقط .درس األخالق ال يمكن نقله بواسطة الكتب ،السلوك مؤ ّثر
اإلنسان ّ
تدرسوهنم بسلوككم .بالطبع،
أكثر من الكتاب والكالم .أي إنّكم يف الصف وبني التالميذ ّ
أيضا ،وجيب إسداء النصيحة ،لك ّن السلوك تأثريه أعمق وأشمل.
جيب القول والبيان بالكالم ً
يبني صدق الكالم ،هذا هو ما نقوله للمع ّلمني .هؤالء ّ
الطالب أمانة يف أيدي
سلوك اإلنسان ّ
املع ّلمني ،جيب االنتباه هلذا املعنى واالهتامم به .إذا قام مع ّلمونا ـ إن شاء اّلِل ـ برفع مستوى
فأتصور ّ
أن ذلك سيكون له تأثريات أساس ّية
األطفال والتقدّ م هبم اىل األمام هبذا األسلوب،
ّ
كبرية يف مستقبل املجتمع)()1

وبناء عىل هذا يدعو إىل دعم خاص هلذا القطاع ،باعتباره من أهم املؤسسات املنتجة يف
البالد ،ألنه ال ينتج بضاعة ،وإنام ينتج إنسانا ،يقول( :واجب ومسؤول ّية مجيع األجهزة
املختصة بالتخطيط
املؤسسات
واملؤسسات يف احلكومة دعم قطاع الرتبية والتعليم .سواء
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،جيب
وامليزان ّية أو األجهزة التي تصادق عىل هذه امليزان ّيات يف جملس الشورى
ّ
يتصوروا ّ
أن هذا القطاع
عليهم مجي ًعا أن تكون نظرهتم للرتبية والتعليم مثل هذه النظرة ،فال
ّ
قطاع يستهلك التكاليف وامليزان ّيات فقط ـ وهذه نظرة مشهودة يف بعض األحيان ،إذ يقولون
إن جهاز الرتبية والتعليم هو قطاع يستهلك ويك ّلف ـ ّ
ّ
خصصتم ميزان ّيات،
كال ،إنّه جهاز ك ّلام ّ
سيتخرج منه صنّاع الثروة يف
وأنفقتم عليه أكثر فسرتبحون أضعا ًفا مضاعفة .إنّه قطاع
ّ
املستقبل ،وصنّاع العلم يف املستقبل ،وصنّاع احلضارة يف املستقبل ،ومدراء املستقبل .ليس من
حتملنا نفقات ومصاريف فقطّ .
نتصور ّ
كال ،فال يوجد أرباح
الصحيح أن
ّ
أن الرتبية والتعليم ّ
كل ما تشاهدونه يف ّ
ومكاسب أكرب من مكاسب الرتبية والتعليمّ .
كل أرجاء البالد من
مؤرشات ومظاهر التقدّ م واإلنتاج واإلبداعّ ،
فإن جذوره هنا ،أصلحوا هذا القطاع فيصلح
ّ

(  )1املرجع السابق ،ص.226
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كل يشء)()1
عندها ّ

وإىل جانب االهتامم بدعم هذه املؤسسات لتؤدي دورها ،نرى اخلامنئي يدعوها إىل
االلتزام بوظيفها وعدم اخلروج عنها ،لبناء األجيال الصاحلة البعيدة عن كل الشوائب التي قد
ينصب اهتاممهم عىل القض ّية األصل ّية يف
تنحرف هبا ،يقول( :عىل املدراء الذين نختارهم أن
ّ
الرتبية والتعليمّ .
سم
إن النزعات
ّ
والتوجهات السياس ّية واحلزب ّية والفئو ّية وما إىل ذلك هي ّ
مهلك للرتبية والتعليم .لقد شاهدنا ،يف فرتة من الفرتات طوال هذه األعوام املتامدية مدى
الرضر واخلسارة التي حلقت بالرتبية والتعليم .راقبوا واحذروا! فليكن التعامل مع خمتلف
األهم بالنسبة ملدير أي قسم أو دائرة يف هذا
مسائل قطاع الرتبية والتعليم بحيث تكون القض ّية
ّ
اجلهاز العظيم الواسع قض ّية [الرتبية والتعليم] ،أن تكون قض ّية [تربية اإلنسان] ،وتربية
الطاقات الثور ّية)()2

وهو يذكر هلم أن اهلدف النهائي الذي تسعى كل املؤسسات اإليرانية إىل تشكيله،
وتستعمل كل الوسائل يف ذلك هو حتقيق املجتمع املسلم بجميع القيم التي حيملها ،يقول( :إنّنا
ً
حينام نشدّ د عىل الطاقات والكوادر الثور ّية واملتد ّينةّ ،
طويال ،أمام هذا الشعب
فألن أمامنا در ًبا
درب طويل .اهلدف الذي رسم للجمهور ّية اإلسالم ّية عىل أساس التعاليم األساس ّية للثورة
هو هدف سام جدًّ ا ،فاهلدف هو خلق جمتمع نموذجي .إنّكم تريدون ويف إطار إيران العزيزة،
حساسة جدًّ ا من العامل ،أن تصنعوا جمتم ًعا يكون بربكة
والواقعة من الناحية اجلغراف ّية يف منطقة ّ
اإلسالم وحتت راية القرآن ،أسوة ونموذجا .نموذجا يف األبعاد املاد ّية والتقدّ م املادي ،ويف
الوقت نفسه أسوة ونموذج يف األبعاد املعنو ّية واألخالق ّية)()3

(  )1املرجع السابق ،ص.228
(  )2املرجع السابق ،ص.229
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وبناء عىل هذا يدعو إىل التدقيق يف كل ما متارسه هذه املؤسسة ابتداء من التكوين اجليد
للمعلمني بإنشاء جامعات خاصة هبم وبتحديث تكوينهم كل حني ،وانتهاء باملقررات
كثريا يف الكتب الدراس ّية ،إذ ينبغي أن
الدراسية ،والتي يقول يف شأهنا( :جيب االنتباه والتدقيق ً
مرض .ليس أنّه غري مفيد
تكون متقنة؛ فاملضمون واألفكار والكالم الضعيف يف هذه الكتب ّ
مرض ،وكذلك االنحرافات السياس ّية أو االنحرافات الدين ّية أو االنحراف عن احلقائق
بل هو ّ
مرضة .الذين يتو ّلون مسؤول ّية هذه العمل ّية جيب أن ينجزوا هذا
والواقع ّيات ،يف هذه الكتب ّ
العمل بمنتهى األمانة والد ّقة)()1

ويقول عن جامعة املع ّلمني( :ذكرت هذا للوزير املحرتم قلت له[ :جامعة املع ّلمني] ،أو
[جامعة إعداد املع ّلم] ـ حسب التعبري القديم ـ هي جامعة ،ولكنّها ختتلف عن اجلامعات
فضال عن االمتيازات املوجودة يف اجلامعات األخرىّ ،
العاد ّيةً .
فإن ميزة إعداد املع ّلم وخترجيه
ختتص فقط هبذه اجلامعة .وهلذا األمر طب ًعا رشوطه ومقتضياته .ينبغي االهتامم هبذه اجلامعة
ّ
بمنتهى اجلد ّية) ()2

هذه بعض طروحات قادة الثورة اإلسالمية يف هذا املجال ،وهي تبني عمق األهداف
التي يتوخوهنا من هذا اجلانب املهم ،وقد دل عىل مدى نجاحهم يف هذا اجلانب ذلك االستقرار
الذي عاشه املجتمع اإليراين عىل الرغم من كل استعمل معه من أدوات احلرب الناعمة ،والتي
حاولت أن تثري شعبه ،لكنه مل يثر ،بل بقي وفيا لثورته وقادته ..وذلك وحده دليل عىل نجاح
املخططات الرتبوية.
رابعا ـ اجلانب العلمي وقيم احلضارة:
مثلام رأينا يف اجلوانب السابقة من حرص النظام اإليراين عىل التميز واإلبداع ،والبعد
(  )1املرجع السابق ،ص.232
(  )2املرجع السابق ،ص.232
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عن التبعية والتقليد ،واالهتامم بالقيم واحلقائق ،بدل الشكليات والظواهر ،نالحظ كذلك يف
اجلانب العلمي هذا االهتامم ،وربام بصورة أكثر وضوحا.
حيث أننا عندما نتابع أحاديث قادة الثورة اإلسالمية ،وخصوصا القائد احلايل ،نجد
اهتامما كبريا هبذا اجلانب ،فهو حيرض اجللسات التي تصف األوضاع ،أو التي تضع
االسرتاتيجيات املستقبلية ،ويديل برأيه فيها ،وبصورة ال نكاد نجدها عند أي زعيم من زعامء
العامل.
ومن األمثلة عىل ذلك لقاؤه الذي تم بتاريخ  2012/7 /29م ،مع حشد من الباحثني
املؤسسات البحثية ،والذي قال يف مقدمته( :أمتنّى أن
واملختصصني واملبدعني ومسؤويل
ّ
ّ
تستطيع هذه اجللسة واجللسات املامثلة األخرى أن تساعد عىل سدّ احلاجة األساسية التي
يعيشها بلدنا اليوم ،والتي هي عبارة عن تنمية العلم والبحث العلمي والتقنية ،وختريج
املواهب وإعدادها ،وزيادة انتشار ثامر املواهب املم ّيزة لشعبنا يف حياة كل أبناء الشعب)()1

ثم ذكر مدى ما يوليه النظام اإليراين للعلم واالبتكارات العلمية ،حتى يتحقق
نرص ونؤكد عليه هو ّ
أن العلم بالنسبة للبالد
االستقالل احلقيقي ،ويف مجيع اجلوانب ،فقال( :ما ّ
ٍ
ثمة موهبة
حتركت عجلة إنتاج العلم يف بلد ما ،وإذا كانت ّ
رأس مال ال ينفد وال ينتهي .إذا ّ
انطلقت وسارت ،وإذا بدأت اإلمكانيات والقابليات تربز وتظهر فستكون مصدر ًا ال ينفد.
يضطر املرء من أجله للتبعية .نعم ،إذا أردتم أخذ العلم
العلم ظاهرة ذاتية اإلثامر ،وليس شيئ ًا
ّ
حارض ًا وجاهز ًا فستكون فيه تبعية واحتياج لآلخرين ،ومدّ األيدي نحوهم ،ولكن بعد أن
يتكون الرصح العلمي يف بلد من البلدان ،وإذا كانت يف ذلك البلد مواهب ،فسيكون كالينابيع
ّ
املتدفقة) ()2

(  )1خطابات اخلامنئي  ،2012ص.270
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ومثلام دعا يف االقتصاد إىل إجياد االقتصاد املقاوم الذي خيلص البالد من التبعية ،وجيعلها
تستهلك ما تنتج ال ما يمن به عليها ،دعا كذلك يف املجال العلمي إىل [اجلهاد العلمي] ،والذي
ٍ
جهاد علمي .وعندما
ال يقل عن اجلهاد يف جبهات احلروب ،يقول( :إن البلد اليوم بحاجة إىل
أذكر العلم هنا فإن قصدي هو املعنى العام للعلم وليس العلوم التجريبية فقط .يلزمنا جها ٌد
علمي ..ففي املفهوم اإلسالمي يكون اجلهاد عبارة عن ذلك السعي مقابل عدو ما أو خصم.
ٍ
سعي جهاد ًا .فجهاد النفس ،وجهاد الشيطان ،واجلهاد يف امليدان العسكري هو
فليس كل
مواجهة عدو أو خمالف .ونحن اليوم يف جمال العلم بحاجة إىل مثل هذا السعي يف البلد ،نشعر
بأن هناك موانع علينا أن نزيلها ،وعوائق جيب أن نح ّطمها ،ويف جمال توفري اإلمكانات العلمية
يوجد خسة لدى أولئك الذين يمتلكوهنا ـ وهي الدول املتطورة علمي ًا ،وعلينا أن نظهر من
أنفسنا يف املقابل عزّ ة وهنضة حترك ًا نحو األفضل .العامل اليوم ورغم تظاهره بالسخاء العلمي
اخلسة من حيث العلم .فالذين متكّنوا ،لعوامل خمتلفة ،من أن يمتلكوا يف فرتة ما
هو يف منتهى ّ
ِ
وتفوقوا عىل غريهم ـ وهم الدول الغربية املتطورة التي
تطور ًا علمي ًا واعتلوا مركب التطور ّ
حصلت عىل ذلك منذ عرص النهضة ،وقد كان ذلك يف أيدينا يوم ًا ـ هم احتكاريون ،فهم ال
يريدون أن تتسع دائرة هذا العلم وهذا االقتدار ،فلهذا خيالفون علم الشعوب ،وخصوص ًا بعد
أن أصبح هذا العلم وسيلة بأيدهيم للسياسة)()1

وهو يذكر أن من دالئل ال أخالقية احلضارة الغربية ذلك االحتكار الذي متارسه للعلم،
مع أن األصل فيه أن يشاع حتى يستفيد منه البرش مجيعا ،وهو يذكر أن هذا ليس خاصا بعرص
من العصور ،ففي الفرتات السابقة كان العلم وسيلة للمستعمرين للهيمنة والظلم ،يقول:
(فاالستعامر ظهر من العلم .والعلم هو الذي مكّنهم وجعلهم مقتدرين ،هلذا جالوا العامل
واستعمروه ،هذا حينام كانت الشعوب تعيش مستقلة .فأين هي بريطانيا وأين هي أندونيسيا؟!
(  )1خطابات اخلامنئي  ،2010ص.313
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فأولئك استطاعوا أن حيتلوا تلك املناطق بواسطة العلم .وعندما صار االستعامر وليد العلم
واعتمدت القوة الدولية والقدرة السياسية عىل العلم ،قالت إنه ال ينبغي هلذا العلم أن يكون
بيد اآلخرين ،وإال فإنه هيدد هذه القدرة .وها هم اليوم وما زالوا عىل هذا املنوال)()1

وما دام العلم أصبح هبذه الصورة يف يد احلضارة الغربية ،فإن عىل العلامء اإليرانيني ـ كام
يذكر اخلامنئي ـ أن يقوموا بدورهم اجلهادي حتى ال تستعمر بالدهم بالعلم كام استعمرت بالد
أخرى ،ولذلك يبث فيه الروح العقائدية التي جتعلهم يتحركون ملواجهة اخلطر ،وبكل عزم
وإيامن.
وهو يشري يف هذا اجلانب إىل رضورة التخطيط وفق اسرتاتيجية واضحة ودقيقة ،يقول
معلقا عىل بعض املشاركات يف املؤمتر( :أشار األصدقاء إىل التخطيط ملئة سنة .بالطبع إنني ال
أعتقد بالتخطيط ملئة سنة ،لكنني أستحسن هذا التفكري وهذه الروحية التي نشعر معها بأننا ما
زلنا نخطو اخلطوة األوىل رغم مرور ثالثني سنة ،حتى إذا أردنا أن نخطو عرش خطوات فهذا
يعني ثالثامئة سنة .علينا أن نعلم أننا يف خطواتنا األوىل ،وجيب أن نعلم أننا نستطيع أن نخطو
خطوات أكرب ،جيب أن نخلق هذا الشعور .وإنني أعتقد بأنه سيتحقق حت ًام ،فمثلام أن هذه
احلركة العلمية العظيمة وهذه اإلبداعات العلمية وهذا اإلنتاج العلمي والعبور إىل حدود
العلم مل تكن لتخطر عىل بالنا ،وها هي قد طرحت وقيلت وتوبعت ،وها أنتم ترون ثمراهتا
اليوم ،هلذا فإننا نستطيع أن نخطو خطوات أكرب ونستطيع أن ننجز أعامالً كربى)()2

ومثلام دعا يف اجلوانب السابقة إىل االبتكار واخلروج من التقليد والتبعية يدعو كذلك
يف هذا املجال ،بل يبني اخلطوات العملية لتحقيقه ،وهي تنمية التفكري اإلبداعي والنقدي يف
عقول الطلبة حتى تكون لدهيم اآلليات التي جتعلهم يامرسون اإلنتاج بدل االستهالك ،يقول:
(  )1املرجع السابق ،ص.313
(  )2املرجع السابق ،ص.314
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( أساس العلم وقاعدته هي الفلسفة ،ولو مل يكن هناك فلسفة مل يوجد علم .ما مل يكن حتليل
واستنتاج فلسفي فالعلم سيكون بال معنى .إن إنتاج الفكر مهم جد ًا .وبالطبع فإن إنتاج الفكر
أصعب من إنتاج العلم .فاملفكرون والنخب الفكرية معرضون لآلفات التي هي أقل يف ساحة
النخب العلمية .هلذا فإن العمل هنا صعب ،لكنه مهم جد ًا)()1

وألجل حتقيق هذا يدعو إىل حتفيز الطلبة وتشجيعهم ،وزرع الثقة فيهم ،حتى يتمكنوا
من أداء مسؤولياهتم ،وإخراج بالدهم من التبعية العلمية ،وحتقيق النرص يف هذا اجلانب ،مثلام
حتقق يف اجلوانب األخرى ،يقول( :لقد كان الشعب اإليراين طوال أعوام متامدية قبل الثورة
ثم فتح
أسري ًا إلضعاف روح الثقة بالذات .منذ أن فتح املسؤولون احلكوميون أعينهم أوالًّ ،
أبناء الشعب تدرجيي ًا أعينهم وهبتوا أمام التقدّ م العلمي املذهل للغرب ،بدأ ترويج الشعور
احلظ ّ
بالنقص والدونية واالستهانة بالذات يف هذا البلد وبني أبناء شعبه ،وحلسن ّ
فإن الثورة
غريت ّ
كل يشء ،بام يف ذلك هذه احلالة وهذه الروح .وعليهّ ،
فإن تأسيس األعامل واملشاريع
ّ
االقتصادية عىل أساس العلم يؤ ّدي إىل تعزيز الروحية والشخصية واهلوية الوطنية ويزيد
كذلك من االقتدار السيايس .االستقالل واالعتامد عىل الذات يف بلد ما يورث االقتدار
ال عن االقتدار االقتصادي الذي سيتح ّقق بشكل طبيعي) ()2
السيايس فض ً

ودعا يف هذا الصدد إىل االهتامم باملخرتعني ،والسعي إليهم ،وتشجيعهم ،حتى ال متتد
املهمة أن ترصد أجهزتنا احلكومية
إليهم األيادي الغربية ،لتأخذهم ،يقول( :من القضايا ّ
وتتوجه هي نحو أصحاب االخرتاعات والنخب الفكرية وتطالبهم
االخرتاعات وبراءاهتا،
ّ
بالتعاون واملساعدة كي يستطيعوا أن يسامهوا يف تأسيس رشكات البحث العلمي ويف أقسام
معينة منها .ال تقعد أجهزتنا حتى يأتيها املخرتعون ويراجعوها وتقع األعامل يف التالفيف
(  )1املرجع السابق ،ص.316
(  )2خطابات اخلامنئي  ،2012ص.273
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والتعقيدات اإلدارية والبريوقراطية وغريها من املشكالت  ..هذه األمور تضعف بال ّ
شك
املح ّفزات واالستعدادات)()1

لدي ّ
فإن األجانب يرصدون املواهب املوجودة يف بالدنا،
ويقول( :حسب التقارير التي ا
وما ينفعهم منها يأتون ويستثمرونه ويأخذونه .املواهب والطاقات اإلنسانية أثمن ما يمتلكه
املنطقي لعدم السامح هو أن نو ّفر الفرص
البلد .جيب أن ال نسمح وال ندع هذا حيصل .والشكل
ّ
ونشجع ونأخذ باأليدي ،وندفعهم نحو العمل ،ونأخذهم إىل امليدان ليعملوا
واألرضية،
ّ
متشوقني ،وعندها سيتو ّفر ذلك الينبوع املتد ّفق الذي ال ينضب)()2
ويكونوا متفائلني
ّ

وهو يدعو لتحقيق هذا ،وللمنع من هجرة األدمغة ،واالستفادة من كل الطاقات إىل
التعامل احلريص عىل الطلبة ،وتشجيعهم وتوفري الفرص هلم ،وعدم ممارسة أي سلوك قد
جيعلهم ينفرون من البحث ،يقول( :هناك من جيلس عىل قلب الطالب اجلامعي واألستاذ ليتلو
عليه آيات اليأس واإلحباط :هذا ال يتحقق ،وهذا ال نقدر عليه ،وهذا ال فائدة منه؛ فهؤالء يف
الواقع مثل حرشة العث :خملوقات دنيئة وخمربة ومدمرة .فالبلد يتحرك نحو األمام بكل يرس،
والغرسة قد أصبحت بحمد اّلِل شجرة طيبة ..فنحن نتقدم يف مجيع املجاالت ،وبالطبع نواجه
حتديات .ولو أراد املرء أن ال يسقط أرض ًا فعليه أن ال يسري أبد ًا .وإذا أردنا التحرك فهناك
سقوط وارتطام .ومواجهة التحديات تعد من خصائص حركة أي شعب ،وبدوهنا ال تكون
حركة .فبهذا اليرس والثبات يتقدم شعبنا ،فيام جتلس مجاعة من الناس لنرش اليأس
واإلحباط)()3

ومل يفته أن يذكر يف هذا املوضع بعض مظاهر التقدم العلمي الذي حصل إليران ،وقد

(  )1املرجع السابق ،ص.274
(  )2املرجع السابق ،ص.274
(  )3خطابات اخلامنئي  ،2010ص.316
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علق عىل بعضهم يف هذا ،فقال( :الحظت أن بعض املتحدثني ليس لديه اطالع عىل بعض
األقسام األخ رى ،وأنا مطلع عليها .عىل سبيل املثال يف التكنولوجيا العسكرية هنا إنجازات
كثرية ومدهشة .وما يشاهده املرء يف التلفزيون ليس سوى واجهة ،والواجهة ال يمكن أن تظهر
حقيقة األمر وعظمته وتعقيداته .لقد أنجز الكثري) ()1

وقال( :يف هذه اإلحصائيات التي ذكرت الحظتم ّ
املهمة
أن تقدّ م البالد يف القطاعات ّ
مؤرش عىل وجود مواهب
والعلوم احلديثة واملؤ ّثرة يف احلياة كان ملفت ًا خالل عدّ ة أعوام .وهذا ّ
وإمكانيات واستعداد .علينا أن نأخذ هذه املسألة بجدّ ية ،أي أن هنتم لقضية العلم واالعتامد
عىل العلم يف البالد ،ونجعلها أساس ًا لألمور واملشاريع .هذا هو ما نقوله يف هذه األعوام) ()2

وهو يذكر أن تطور االقتصاد مربتط بتطور العلم ،فأحسن أدوات االقتصاد املقاوم هو
اجلهاد العلمي ،يقول( :إذا جرى االهتامم بالعلم يف القطاعات واملجاالت املختلفة فستستطيع
رشكات البحث العلمي والتي تعمل وتنتج وتو ّفر الثروة عىل أساس العلم أن تصل باقتصاد
الواقعي .احلصول عىل الثروة عن طريق بيع املصادر النافدة مثل النفط
البالد تدرجيي ًا لالزدهار
ّ
ونظائره ليس ازدهار ًا وال تقدّ م ًا ،إنّام هو خداع للذات .وقد وقعنا يف هذا الفخ ،وجيب أن
نعرتف ونتق ّبل ّ
أن هذا ّ
واقع وصلنا كرتاث من
فخ بالنسبة لشعبنا .لقد ابتلينا ببيع اخلام ،وهذا ٌ
املايض وجرى تعويد البالد عليه .طبع ًا جرت حماوالت يف هذه األعوام األخرية لرتك هذا
املرض بالبالد ،لكن هذا مل حيدث بنحو تا ّم .جيب أن نعتقد أوالً أن البلد ينبغي أن يصل
اإلدمان ّ
إىل حيث يستطيع بإرادته ،وأنّه متى ما شاء يسد آبار نفطه  ..جيب أن نصل إىل هذه العقيدة
والقناعة .هذا ما يتعلق بقضية النفط .وبيع اخلام يف خمتلف أنواع املواد اخلام واملعادن ال يزال
قائ ًام .وهذه من نقاط ضعفنا ومن مشكالت بالدنا .إذا أردنا أن ننجو من هذا الوضع ،ونحقق
(  )1املرجع السابق ،ص.316
(  )2خطابات اخلامنئي  ،2012ص.272
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النمو االقتصادي احلقيقي ،فالسبيل إىل ذلك هو االعتامد عىل العلم ،وهذا متاح عن طريق
تقوية رشكات البحث العلمي)()1

وذكر أن أمهية ذلك ال تقترص عىل املجال االقتصادي ،بل تعم كل املجاالت ،يقول:
(إذا استطعنا إن شاء اّلِل التقدّ م ببناء األعامل االقتصادية عىل أساس العلم ،وحتويل ذلك إىل
طابع غالب عىل اقتصاد البالدّ ،
فإن ذلك لن يمنح البالد قوة اقتصادية وحسب ،بل سيمنحها
قوة سياسية أيض ًا ،وقوة ثقافية .حينام يشعر البلد ّ
أن بوسعه إدارة نفسه وشعبه بعلمه ومعرفته
ويقدّ م اخلدمات لسائر الشعوب ،فسوف يشعر باهلوية والشخصية .وهذا بالضبط ما حتتاجه
الشعوب املسلمة اليوم) ()2

هذه جمرد نامذج عن مدى حضور الويل الفقيه يف مجيع جماالت احلياة يف إيران ،وتوجيهاته
هلا ،وهو ما يبني أن دوره والصالحيات التي أعطيت له ،مل تعط من فراغ ،ألن هذا الدور وتلك
الصالحيات هي التي تتيح له أن يتدخل يف السياسات املختلفة ليوجهها توجيها اسرتاتيجيا
لتحقيق املكاسب الكربى.
وأحب أن أختم هذا املبحث ببعض ما ذكرته وسائل اإلعالم من النجاحات التي
حققتها اجلمهورية اإلسالمية يف هذا املجال ،ويف تلك الفرتة القصرية املشحونة باملؤامرات.
ففي مقال إخباري بعنوان [إنجازات ايران ما بعد الثورة اإلسالمية] وردت
اإلحصائيات التالية(:)3
يف القطاع الصحي :زاد عدد األطباء من  15،000إىل أكثر من  111،000طبيب،
والقضاء التام عىل حاجة البالد إىل توظيف األطباء األجانب ،فضال عن جذب السياحة

(  )1املرجع السابق ،ص.272
(  )2املرجع السابق ،ص.272
(  )3انظر :إنجازات ايران ما بعد الثورة اإلسالمية ،موقع براس اإليراين اإلخباري 13 ،فرباير .2018
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الصحية ،وقبول وعالج املرىض األجانب الذين يعانون من خمتلف أنواع االمراض.
ومن االبتكارات التي حققها اإليرانيون يف هذا القطاع :التطور الكبري يف جمال اخلاليا
اجلذعية ،ويف زراعة الكىل وعالج أمراض العيون ،باإلضافة إىل حصول إيران عىل املركز األول
يف الرشق األوسط بإنتاج  97باملئة من األدوية الالزمة وتصدير األدوية ،بام يف ذلك العقاقري
والتكنولوجيا احليوية.
وقد حصل االكتفاء الذاِت يف صنع اللقاحات والقضاء عىل شلل األطفال وغريه من
األمراض الشاملة ،حيث تغطي اللقاحات اليوم  100باملئة من ارايض البالد بعد أن كانت 30
باملئة قبل الثورة ،وقد نتج عن هذا التطور انخفاض معدل وفيات األطفال دون سن سنة
واحدة من أكثر من  12باملئة قبل الثورة إىل أقل من  1.5باملئة واحلد من وفيات األمهات من
 54.2باملئة إىل  0.24باملئة بعد الثورة.
يف املجال الصناعي :حصلت زيادة وتطوير معامل التكرير والبرتوكيامويات وتصنيع
أكثر من  40حمطة كبرية للنفط والغاز والبرتوكيامويات عىل مدى العقود الثالثة املاضية.
وارتفعت نسبة انتاج االسمنت من  6.6ماليني طن اىل حوايل  80مليون طن وازدادت
الصادرات غري النفطية من  523مليون دوالر عام  1979اىل  5731مليارا عام .2017
وارتفع مستوى االكتفاء الذاِت يف صناعة النفط من  4باملئة إىل  80باملئة،
والبرتوكيامويات من  4ماليني طن يف عام  1979إىل  38مليون طن بعد الثورة.
يف املجال العلمي :حيتل الباحثون اإليرانيون اليوم املرتبة السادسة عرش من اإلنتاج
العلمي ،وبحلول عام  ،2012تم تسجيل أكثر من  26196براءة اخرتاع يف البالد ،وارتفع
الرتتيب العاملي إليران يف املجال العلمي يف الفرتة من  1996إىل  2015من  16إىل  53باملئة
بعد الثورة.
باإلضافة إىل ذلك حتتل ايران مرتبة كبرية بني الدول املتقدمة األخرى يف جمال العلوم
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اجلديدة مثل :نانو االلكرتونيات الدقيقة ناهيك عن دخول العلم اىل جمال تصنيع الروبوتات.
أما اجلامعات ،فقد زادت قدرهتا من  15جامعة حكومية إىل  615جامعة ( 115جامعة
حكومية و 500جامعة غري حكومية) وزيادة عدد الطالب من  175ألف قبل الثورة إىل أكثر
من  4ماليني طالب يف أعقاب الثورة اإلسالمية.
وقد نتج عن ذلك كله ارتفاع كبري وملحوظ يف جمال نرش املقاالت العلمية من %0.1
( 669مقالة) يف عام  1979إىل  23( %165.1ألف مقالة) يف السنة بعد الثورة.
يف املجال العام واالجتامعي :تطورت شبكات توزيع مياه الرشب مع زيادة قدرها من
 3.7ماليني قبل الثورة إىل  11908658مشرتكا بعد الثورة وعدد املدن التي لدهيا شبكة مياه
صحية من  45مدينة إىل أكثر من  1000مدينة ومن عدة مئات من القرى قبل الثورة إىل حوايل
 33297قرية حاليا.
وزادت معاشات الضامن االجتامعي من  89،000إىل حوايل  4ماليني شخص
والتأمني الصحي من 10باملئة إىل أكثر من  95باملئة.
وتم تنفيذ خطة مهر اإلسكانية ،وتطوير الصناعة السياحية ،وتنظيم املعارض الدولية
املختلفة ،ومتهيد الطريق لتحسني نوعية احلياة للشعب االيراين.
يف املجال الزراعي :قبل الثورة ،كان حدود اإلنتاج الزراعي  25مليون طن ،واآلن
يتجاوز االنتاج الزراعي االيراين  100مليون طن ،باإلضافة إىل اعتامد البالد عىل نفسها يف
انتاج كل املحاصيل.
وتم توفري  90يف املئة من طلب البالد من املنتجات الزراعية واالسرتاتيجية ،مثل
القمح ،وتعترب ايران ثاين أكرب منتج اسرتاتيجي واستهالكي للرز بمعدل نمو يرتاوح بني 60
و 70يف املئة مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة اإلسالمية.
وقد تطورت الصناعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي بحيث زادت قدرة اإلنتاج
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الزراعي يف البالد إىل  33مليون طن يف عام  ،2006وارتفعت يف هناية الربنامج الرابع إىل 42
مليون طن ،وإيران هي املنتج األول للفستق والزعفران والرمان يف العامل.
يف جمال بناء املدن والعمران :زيادة نسبة الوصول إىل املياه املكررة إىل  96.2باملئة من
الشعب ،وزيادة الطرق الرئيسية يف البالد من  36ألف كيلومرت إىل أكثر من  200ألف كيلومرت،
وتطوير السكك احلديدية من  4آالف كيلومرت إىل ما يقرب من  20ألف كيلومرت ،وزيادة عدد
املطارات من  22مطارا إىل نحو  100مطار ،وزيادة عدد املوانئ ورفع طاقتها اىل  10ماليني
طن ،والطرق الريفية يف عام 1977كانت بطول  26الف كيلو مرت ومن الرتاب اما اليوم فيبلغ
طوهلا أكثر من  100الف كم ،و 56باملئة منها طرق من االسفلت.
خامسا ـ اجلانب الفني وقيم احلضارة:
من املزايا التي متيز هبا النظام اإليراين ،وباتفاق الكثري حتى املغرضني منهم ،اهتاممه
بالفنون اجلميلة بجميع أنواعها ،ما تعلق منها بالسمع كاإلنشاد والغناء ،أو ما تعلق بالبرص
كالرسم والنحت ،أو ما تعلق هبام مجيعا كاملرسح والسينام وغريمها.
وميزته األخرى املتعلقة هبذا ،والتي ترد عىل تلك املفاهيم اخلاطئة حول الطريقة التي
يفكر هبا الويل الفقيه ،أو القدرات الشخصية املوفرة له ،هو اهتامم كال من قائده األول ،مؤسس
اجلمهورية اإلسالمية اإلمام اخلميني ،وخليفته السيد عيل اخلامئني بالفنون ،وبالكتابة األدبية،
والنقد األديب ،وبالشعر؛ فكالمها أديب وشاعر وفنان.
وقد ذكرنا يف اجلزء السابق ،عند حديثنا عن العرفان بعض املقطوعات اجلميلة
للخميني ،والتي تضاهي أشعار جالل الدين الرومي ،وفريد الدين العطار ،وابن الفارض،
وغريهم ،كنموذج لذلك االهتامم األديب ،والروح الشاعرية.
وهكذا شأن اخلامنئي ،فقد ذكرنا يف اجلزء السابق أيضا مدى اهتاممه بمطالعة الروايات
و القصص ،وخربته فيها ،وتوجيهاته املتعلقة هبا ،وقد كانت عالقته باألدب قديمة ابتدأت من
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شبابه الباكر ،حينام كان يف مشهد ،حيث شارك يف بعض اجلمعيات األدبية التي تشكلت آنذاك
بمشاركة شعراء كبار ،و كان ينقد الشعر يف هذه اجلمعيات األدبية.
باإلضافة إىل ذلك كله كان شاعرا ،وقد كتبت بعض املواقع عنه حتت عنوان [خامنئي
الشاعر متعطش لــ (كأس احلياة)] تقول( :كثرية هي األخبار التي حتيطنا بجوانب من شخصية
السيد خامنئي السياسية ،لكن قلة من املقربني منه تعرفوا عىل خامنئي األديب والشاعر ومتكنوا
من ولوج عامله اخلاص .فعىل الرغم من ولعه بالشعر منذ أكثر من ستني عام ًا ،إال أنه ال يزال
يشعر باخلجل من إلقاء قصائده أمام املأل ،ويرتدد يف إصدار ديوانه األول .لكن الشهر املايض
جتاوز خامنئي خجله وألقى أحدث أعامله الشعرية أمام زمالئه الشعراء) ()1

وعلقت كاتبة هذا اخلرب عليه بقوهلا( :لطاملا اهتم علامء الدين باالنغالق جتاه الفنون،
وبأهنم ال يملكون نظرة واضحة يف الفن ،لكن خامنئي كرس هذه القاعدة بانفتاحه عىل الساحة
األدبية بشكل واسع .فهو من كبار الناقدين لألدب ،وله ذوق نقدي يشهد له كبار الشعراء
واألدباء املعارصين اإليرانيني)
ومن اهتامماته املتعلقة هبذا اجلانب ،والتي ترد عىل خصومه الذين يتهمونه ويتهمون
مرشوع اجلمهور ية اإلسالمية بالتعصب للفارسية ،اهتاممه ،بل عشقه للغة العربية ،وآداهبا
وفنوهنا؛ فقد نقلت جريدة (كيهان العريب) بتاريخ  21رجب 1414هـ عن بعض املقربني من
السيد عيل اخلامنئي الدكتور حممد عيل آذرشب( ،املستشار الثقايف للخامنئي) قوله( :آية اّلِل
اخلامنئي يعشق األدب واللغة العرب ّية ،وإنّه وحتّى اليوم مع زمحة األعامل ا ّلتي حتيط به ،يعقد
ّ
يتعرض خالهلا القليل من الشعر القديم
جلسات بحث أسبوعية يف األدب والشعر العر ّ
يب ّ
يب
مرارا يقول( :طاملا متنّيت أنّني ولدت يف بلد عر ّ
ولكثري من الشعر احلديث ،وخالهلا أسمعه ً
يمكّنني من الكالم بال ّلغة العرب ّية)
(  )1خامنئي الشاعر متعطش لــ (كأس احلياة) ،زهراء ديراين ،موقع امليادين.
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يب
ويعقب حممد عيل آذرشب عىل هذا بقوله( :لقد طالع موسوعات يف األدب العر ّ
بأمجعها ووضع عليها هوامش وتعليقات ،من ذلك كتاب األغاين ،فقد طالعه بأمجعه ووضع
فهرسا ً
كامال قبل أن تبادر دار الكتب إىل
عىل حواشيه تعليقات ومالحظات ها ّمة؛ كام وضع
ً
طباعة فهرس األغاين .وحاول منذ س ٍّن مبكر أن يقرأ جلربان خليل جربان ،ويرتجم له ويقرأ
فوت فرصة االرتباط بمن له ذوق باألدب
ديوان اجلواهري ويع ّلق عليه ،وحتّى يف السجن مل ي ِّ
يب ،من ذلك أنّه التقى يف سجن القلعة سنة 1963م بمجموعة من السجناء العرب
العر ّ
اخلوزستان ّيني ،فآنس هبم وآنسوا به وكان منهم املرحوم الس ّيد باقر النزاري ،ويذكر اخلامنئي،
دائام حياول أن يتك ّلم مع هؤالء العرب ويتحادث معهم ،وكان يع ّلم بعضهم قواعد
إنّه كان ً
ال ّلغة العرب ّية ويتع ّلم منهم املحادثة العرب ّية ،حتّى أناه حينام خرج من السجن عملوا له هوسة:
(يا س ّيد جدّ ك و ّيانه)()1

ويف هذا املجال نذكر عالقته بالشاعر العراقي الكبري ،بل شاعر ال َع َرب األكرب حم ّمد
مهدي اجلواهري ،والذي كتب عنه عىل الصفحة األوىل من كتابه ( ذكرياِت ) قصيدة أهداها
إليه قال فيها:
األجل …
َس ّيدي ّأهيا األعز َ
عجز احلرف أن ي ّ
ويف عظي ًام
َي َ
ِ
الشامخ الذي شا َءه اّلِل
ّأهيا
َل َك يف ِذ ّمة اإلله َيمنيٌ
ِ
نرب ال جيارى
السلم م َ ٌ
َل َك يف ّ
َل َك ٌ
وق ّ
أهل َف َ
الذرى َوحمَ َل
فاغت َِفر يل ما جا َء يف ِذكرياِت

أنت ِ
املدل
أنت ذو ِمنّة َو َ
َ
كل ما قيل يف ِسواه َي ِقل
ِ
تَست َِهل
ور ِة
زَ عي ًام
ل َث َ
يدٌ من مسها بِ ِ
سوء ت َِشل
َ َ َ ّ
ِ
رضب ال َي ِفل
َل َك يف احلرب م َ
َل َك َبعدَ املكرمات َو َقبل
يا عَطوف ًا عَىل خطى َمن َي ِزل

(  )1جريدة (كيهان العريب) بتاريخ  21رجب 1414هـ.
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وبناء عىل هذه االهتاممات ،والتي جيهلها الكثري لألسف ،ويتصورون الويل الفقيه
بصورة الفقيه اجلاف ،الذي ال يعرف إال الفتوى ،وما يرتبط هبا ،ويغفلون عن كون قادة الثورة
اإلسالمية مجيعا كانوا فالسفة ومفكرين وأدباء ،ويتقنون فوق ذلك لغات متعددة تتيح هلم
االطالع عىل الثقافة العاملية.
وقد كان يف إمكان النظام اإليراين أن خيتار لقب [الويل احلكيم] ،بدل [الويل الفقيه]،
هلذا االعتبار ،خاصة مع اهتامم مجيع قادة الثورة اإلسالمية ومفكرهيا باحلكمة والفلسفة ،لكنهم
مل يفعلوا ذلك ،ألن الويل الفقيه يامرس صالحيته انطالقا من الفقه ،الذي هو التعرف عىل
األحكام الرشعية ،والتعريف هبا ،وحماولة تنفيذها يف الواقع.
انطالقا من هذا نحاول هنا باختصار أن نذكر تصورات قادة النظام اإلسالمي يف إيران،
للفن ،وأمهيه ،وخصائصه التي تتبناها اجلمهورية اإلسالمية.
ومثلام سبق ذكره يف اجلوانب األخرى من التحذير والتقليد والتبعية والتغريب ،نرى
كذلك يف هذا اجل انب دعوة ملحة من مجيع القادة إىل اإلبداع واالبتكار ،وبناء منظومة فنية
شاملة نابعة من اهلوية ،ومن القيم اإلسالمية.
ولذلك نرى اخلامنئي ينكر ـ يف حمارضاته وخطبه وكتبه ـ عىل الفنون الغربية ،ألهنا فنون
مادية ،وتضليلية ،وتيسء إىل األخالق والقيم اإلنسانية ،وهي فوق ذلك ختدم االستعامر
واحلرب الناعمة ،يقول ـ يف خطاب له موجه للفنانني ،يف أحد لقاءاته هبم ـ ( :من النقاط التي
ينبغي االلتفات إليها يف مواجهة عامل الغرب بشكل كامل ،هو عنرص الف ّن وأداته التي
يستخدمها الغرب ّيون .لقد استفادوا من الف ّن إىل أقىص احلدود من أجل ترويج هذه الثقافة
وخاصة االستفادة
اخلاطئة واملنح ّطة واملاحقة للهو ّيات ،وال س ّيام الفنون املرسحية (األدائية)،
ّ
ٍ
شعب حتت الدراسة عىل شكل مرشو ٍع ما،
أي
من السينام وبأقىص ما يمكن .فهؤالء جيعلون ّ
واملؤرخني والفنّانني
فيكتشفون نقاط ضعفه ،ويستفيدون من علامء النفس وعلامء االجتامع
ّ
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ثم بعد ذلك ،يوصون منتج ًا سينامئ ّي ًا أو
وأمثاهلم ،ليكتشفوا طرق اهليمنة عىل هذا الشعبّ .
مؤسسة فنّ ّية يف هوليوود لكي تصنع فيل ًام .فالكثري من األفالم التي ينتجوهنا لنا وللدول هو من
ّ
هذا القبيل)()1

ثم ذكر مدى وضوح هذا الدور التضلييل الذي تقوم به السينام األمريكية خصوصا مع
الع عىل األفالم املتع ّلقة بالدّ اخل
لدي ا ّط ٌ
مجيع الشعوب حتى األوروبية منها ،يقول ( :ليس ّ
هجومي .قبل عدّ ة سنوات ،نرش يف األخبار ّ
أن
األمريكي ،لك ّن ما ينتجونه للشعوب فيه بعدٌ
ّ
ّ
قررت أن تواجه األفالم األمريكية .هؤالء ليسوا مسلمني،
بعض الدول األوروب ّية الكربى ّ
لكنّهم يستشعرون هذا اخلطر ،خطر اهلجوم) ()2

وهو يذكر أن إيران تستشعر هذا اخلطر ،ولذلك تراقب كل ما يصدر من إنتاج فني
غريب ،وتضع البدائل له ،يقول( :وبالطبعّ ،
أخص،
إن الدول اإلسالم ّية ،وبلدنا
الثوري بشكل ّ
ّ
يستشعرون هذا األمر أكثر .فهم ينظرون ويقيسون اخلصائص ،ويزنون األوضاع ،وينتجون
فإهنم يشكّلونه ويب ّثونه وفق ًا
األفالم ،ويعدّ ون األخبار عىل هذا األساس ،وكذا اإلعالم ّ
لذلك)()3

وقد سبق أن ذكر اخلميني هذا ،ودعا إليه يف أوائل سنوات انتصار الثورة اإلسالمية،
حيث قال يف خطاب موجه للشعب( :املراكز اإلعالمية املسموعة واملرئية والتي هي عىل إتصال
دائم باأل ّمة ليل وهنار يف سائر أنحاءالبالد سواءاملطبوعات يف مقاالهتا وكتاباهتا ،أو اإلذاعة
والتلفزيون يف براجمها ومتثيلياهتا وعرض الفنون واختيار األفالم والفنون البناءة ،عليها كلها
أن تعقد العزم وتعمل أكثر ما تستطيع وتطلب إىل الفنانني امللتزمني أن يأخذوا بنظر اإلعتبار

(  )1خطابات اخلامنئي  ،2012ص.506
(  )2املرجع السابق ،ص.506
(  )3املرجع السابق ،ص.506
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أوضاع فئات املجتمع كافة يف سبيل تربية املجتمع وهتذيبه بشكل صحيح ،وتعليمه سبيل احلياة
الرشيفة واملتحررة بالفنون واملرسحيات والتمثيليات واملسلسالت ،ومنع الفنون املبتذلة
والسيئة التعليم ،فالشعب العزيز وعىل مدى مخسني عام ًا أسو َد ،قد ابتىل بمجالت وجرائد
خمربة ومفسدة جليل الشباب ،كانت السينام واإلذاعة والتلفزيون ،أسوأ منها إذ دحرجت
ّ
واملتغربني .ووسائل األعالم اجلامعية أشد
برباجمها الشعب إىل حدّ كبرياىل أحضان الغرب
ّ
رضر ًا وأسوأ من املدافع والدبابات واألسلحة املدمرة إذ أن أرضار اإلسلحة أرضار عابرة
واألرضار الثقافية باقية وترسي إىل األجيال القادمة كام شاهدتم وتشاهدون ،ولو مل يكن
اللطف اخلاص من اّلِل املنّان والتغيري الرسيع البناءالشعب عىل مستوى البالد كلها فال ندري
إىل أين سيجرف مصري اإلسالم والبالد)()1

وهلذا نراهم يسنون القوانني التي حتمي الفنون من الوقوع يف فخ العلامنية ،لتبتعد عن
الدين الذي هو أعز ما يملكه اإليرانيون ،بل إن اخلامنئي ال يكتفي يف خطابه للفنانني بتلك
الشكليات املرتبطة بالدين ،وإنام يدعو إىل ممارسة رقابة مشددة حتى ال تتسلل األفكار العلامنية
يف ثوب فني ،يقول( :يف بعض األحيان يكون اإلعالم (والتوجهات اإلعالمية) ،ظاهره دين ّي ًا
والكالم كالم الدين ،والشعار شعار الدين ،أ ّما يف الباطن فيكون علامن ّيا ،أي يدعو لفصل
الدين عن احلياة)
ٍ
تغاض بالنسبة للتلفزيون ومن
ويقول يف لقاء آخر( :إنني ال أمحل أية نظرة تساهل أو
واسع جد ًا،
أية جهة .فالفنون التمثيلية مهمة جد ًا ،ومدى التأثري الذي حتدثه وبناؤها للثقافة
ٌ
ونحن اليوم كأ ّمة ح ّية هلا كلمتها وتشعر هبويتها ووجودها لنا أعداء كبار ونواجه عداوات من
خمتلف األنواع وبأساليب متعددة ،منها ما يتعلق باستخدام الفنون وأكثرها الفنون التمثيلية.
وهذا ّ
يدل عىل أمهية أن نويل كأمة ح ّية وكجامعة هلا كلمتها يف العامل وهدفها قضية الفنون
(  )1صحيفة اإلمام ،ج ،19ص.145 :
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التمثيلية االهتامم الكايف هلا ونبذل ألجلها الرساميل املادية واملعنوية)()1

وهو حيذر من تلك املامرسات التي تقع يف الغرب بحجة السينام الواقعية ،أو تصوير
الواقع ،ويعتربها نوعا من الدعوة للفساد ،يقول( :أجل إن إظهار حركة الرش ال إشكال فيه،
ولكن فليعلم بوجود حركة خري ،وأن شخصية البطل تسعى إليها ،وحتارب من أجلها،
وتضحي يف سبيلها ،حتى أنه أحيان ًا يضحي بنفسه من أجلها ومن أجل الوصول إىل ذلك
وصحيح أنكم هنا أظهرتم العيب والقبح ،ولكنكم أظهرتم شيئ ًا أكرب وهو اجلهاد من
اهلدف.
ٌ
سمى انتقاد ًا .وإنني كعامل دين ،وكمسؤول يف نظام اجلمهورية
أجل مواجهة هذا املنكر ،هذا ما ي ّ
اإلسالمية ،أقول لكم إن مثل هذا االنتقاد ال إشكال فيه بل هو مطلوب ألن هذا االنتقاد يتقدّ م
أمر جيد .ولكن يف بعض
باملجتمع عىل طريق القضاء عىل النقائص ،ويمده باحلركة ،وهو ٌ
األحيان ال يكون األمر كذلك ،وإنام اعرتاض جمرد االعرتاض ،حيث ينتزع املرء نقطة سلبية
ويرص عليها .فهل أن النقاط السلبية ونقاط الضعف تزول من املجتمع؟ هل يمكن أن تقتلع
أمر آخر ،أن يكون معرتض ًا وسوداوي ًا وباعث ًا عىل اليأس ال يعد هدف ًا
بشكل كامل؟ وهناك ٌ
للفنان أو هدف ًا ،وهو ال يعد امتياز ًا أو فخر ًا ،ففي بعض األحيان أنتم تظهرون منكر ًا دون أن
تظهروا عامل اخلري الذي من املفرتض أن يتغلب عىل ذلك املنكر أو يواجهه ،وهبذا تنرشون
اليأس يف املجتمع وتغذونه ،ومن يشاهد فيلمكم من جانب آخر يقول :ما هي الفائدة؟ رغم
األثر الكبري الذي يكون للفيلم ورغم جودة التمثيل) ()2

ويلخص هلم هذا املعنى بقوله( :أنا أقول لكم انتقدوا ولكن فليكن انتقادكم باملعنى
الواقعي للكلمة ،أي أن تظهروا رصاع اخلري والرش لكي يعلم أنه مع وجود نقطة قبيحة ومنكرة
دافع إلزالتها ،وهناك تيار يسعى القتالعها والقضاء عليها .فإذا أظهرتم
يف املجتمع ،هناك ٌ
(  )1خطابات اخلامنئي  ،2010ص.232
(  )2املرجع السابق ،ص.234

457

الفقر ،فال يكون ذلك بطريقة يظهر فيها الفقر يف املجتمع دون أي حترك ملواجهته .لو حصل
ام ،ويعكس سوداوية األجواء) ()1
ذلك ،فإن هذا الفيلم سيكون مثبط ًا حت ً

وهو يشيد بالنجاحات التي حققها املرشفون عىل الفنون يف إيران ،ويذكر يف بعض
لقاءاته إحصاءات مرتبطة هبا ،فيقول( :إنني أشكركم مجيع ًا وأقدركم ،بيد أنني أذكر أن هناك
جماالً كبري ًا للعمل ولدينا إمكانات هائلة .فمن بني  33ألف ساعة من البث خالل العام وضمن
ما قدم لنا من إحصاء فإن أكثر من  60باملائة من املسلسالت هو من إنتاج حميل ،ويف جمال
رقم مرتفع جد ًا ،وهذا يدل عىل وجود
األفالم فإن ما يبلغ حوايل  40باملائة هو إنتاج حميل ،وهو ٌ
إمكانات مدهشة يف البلد ،بل كثري من الدول يف العامل ال متتلك هذه اإلمكانات ما خال عدد
حمدود من الدول املعروفة يف العامل .ويف الواقع فإن الكثري من مراكز صناعة األفالم يف خمتلف
الدول يدار من قبل جمموعة معدودة من الدول ،وعمدهتا أمريكا وهوليوود ،ونحن لدينا هذه
اإلمكانات ،وهذه املوارد البرشية اجليدة ،وهذه اإلمكانات التجهيزية ،وأيض ًا القدرة الربجمية
املميزة ،وهذا التاريخ امليلء باحلوادث .هلذا فإن لدينا إمكانات كبرية للعمل .لقد بذلتم جهود ًا
كبرية ،ويف الواقع فإن نتاج أتعابكم هو هذه اآلثار اجليدة ،ولكن ال زال بني ما أنجز وما يمكن
إنجازه هبذه اإلمكانات العظيمة مسافة بعيدة) ()2

ويذكر بعض النامذج الفنية الناجحة يف ذلك ،فيقول( :ها أنتم هنا انظروا إىل مسلسل
كمسلسل النبي يوسف .وهو مسلسل أنتج ومتت مراعاة مجيع اجلهات الرشعية وغريها فيه.
مبني عىل العفاف ،وليس عىل األساس الرائج
يبني سرية أحد األنبياء وأساس العمل فيه ّ
فإنه ّ
يف األفالم ال عاملية ،من العشق والشهوة وأمثاهلام .وفيام بعد يتم اإلقبال عليه هبذا الشكل يف
أنحاء العامل اإلسالمي ـ ولعله يف بعض مناطق غري العامل اإلسالمي .ولقد تم انتقاده يف اجلرائد
(  )1املرجع السابق ،ص.234
(  )2املرجع السابق ،ص.237
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وأيسء القول نحوه واعرتضوا عليه علن ًا واختلقوا حوله أمور ًا أخرى .يف النهاية ،مثل هذه
األمور حتدث ،إنني أريد أن أقول لكم أن ال حتملوا يف أنفسكم كل هذا القلق من االنتقاد
والقيل والقال ،فلو كان األمر مبني ًا عىل أن تعتنوا بمثل هذه األمور املقلقة ،ولعل بعضها غري
واقعي ومما يتصوره الفنان بسبب رقته ،وهو وهم ،ملا أمكن لإلنسان القيام بأي عمل ،هذا ما
أؤمن به .هلذا ال ينبغي أن حتزنوا كثري ًا من هذه األمور املقلقة) ()1

بعد إيرادنا هلذه التصورات العامة ملكانة الفن عند قادة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
والدعم املعنوي واملادي الذي يولونه هلا ،أحب أن أذكر هنا بعض نجاحات الفن اإليراين،
وقدرته عىل أن حيظى باحرتام العامل ،وحيطم بذلك الكثري من أسطورات التشويه التي تشن
حول تشدد نظام الويل الفقيه.
ففي مقال بعنوان [ كيف انتزعت السينام اإليرانية احرتام العامل؟] يقول صاحبه:
( فجرت صناعة السينام اإليرانية مكامن اإلبداع يف أقل من عرشين سنة بعد قيام الثورة
اإلسالمية ،ومألت الكرة األرضية كلها بأعامهلا الالمعة ،وأصبحت هذه النجاحات مصدر
فخر إليران .واملدهش يف هذه التجربة أنه بالرغم من أن الظروف مل تكن يف صاحلها (احلرب
العراقية-اإليرانية إضافة إىل الفوىض العارمة واملؤامرات اخلارجية) استطاعت هذه السينام أن
تربز وتفرض نفسها عامليا وتكرم يف أكرب املحافل واملهرجانات .وأضحت بعض الدول مثل
أمريكا وأسرتاليا وبريطانيا وأملانيا واليابان وغريها تقيم مهرجانات خاصة باألفالم اإليرانية.
وباتت تعد من الدول الثالث األوىل يف العامل وذلك بفوزها بأكثر من ألف ومائة وثامن وأربعني
جائزة دولية ومشاركتها يف أكثر من مخسة عرشة ألف مهرجان دويل يف خمتلف أنحاء العامل .كام
شارك خرباء السينام اإليرانية يف تشكيلة جلان التحكيم للمهرجانات الدولية ألكثر من مائتني
ومخسني مرة .وحصلت عرش إيرانيات عىل جوائز أحسن ممثلة من اكرب املهرجانات الدولية
(  )1املرجع السابق ،ص.233

459

مثل مونريال ،ولوكارنو ،وموسكو ،والقاهرة ،ونانت .كام رشحت بعض املمثالت األخريات
إىل أحسن ممثلة يف القسم األجنبي يف األوسكار األمريكية)()1

وهكذا ذكر الكثري من النامذج عن نجاح اإليرانيني يف نيل اجلوائز العاملية عىل الرغم من
اإلمكانيات البسيطة التي يؤدون هبا أعامهلم ،مقارنة بام هو عليه احلال يف الدول الكربى.
ويتساءل الكاب العريب املغريب عن رس ذلك النجاح الذي حصل إليران ،ومل حيصل
مثله للدول العربية ،وخصوصا اخلليجية عىل الرغم من اإلمكانات الضخمة التي لدهيا ،وجيب
عن ذلك بقوله( :يف الوقت الذي نجد فيه الدول العربية والسيام اخلليجية منها والتي تطل عىل
سواحل إيران تستنسخ املركبات الرياضية العمالقة وناطحات السحاب الشاهقة وتتباهى هبا،
نجد إيران تستثمر يف الثقافة والفكر والفن الذي يرفع من شأن شعبها .فاالسمنت ال روح له
سيام إذا بنته أياد أجنبية بينام الثقافة حتمل تعريفا للمجتمع .ويف الوقت الذي نجد فيه املخرج
املبدع العريب يقف لوحده يف عراك مستميت إلنتاج فيلم واحد ،وربام االنسحاب بعد ذلك من
الساحة الفنية إىل األبد ،نجد إيران تتخذ إسرتاتيجية تلقي بكل ثقلها املادي واملعنوي وراء
خمرجيها وجتعل من السينام نافذة يطل عربها الشعب اإليراين عىل العامل قصد التواصل مع
الثقافات واحلضارات األخرى .وتتخذ إيران أهم خطوة مسؤولة فتعني مفكرا وفيلسوفا عىل
رأس وزارة الثقافة من سنة  1982إىل سنة  ،1992أي عرش سنوات .وتضم وزارة الثقافة
مؤسسة الفارايب السينامئية ،وتعهد هذا املفكر بالنهوض باملرشوع السينامئي اإليراين وهتيئ
األرضية الالزمة وإعادة الثقة واالعتبار إليها خالل السنوات العرش .فكان هذا الرجل بمثابة
األب الروحي للسينام اإليرانية) ()2

وهو يذكر بعض األدلة عىل اهتامم النظام اإليراين بالفنون السينامئية ،فيقول( :نشري هنا
(  )1كيف انتزعت السينام اإليرانية احرتام العامل؟  ،حسن بنشليخة ،نرش يف هبة بريس يوم .2010 – 06 - 18
(  )2املرجع السابق.
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أن يف إيران أكثر من  500خمرج ويتخرج من معاهدها  20امرأة خمرجة سنويا وبذلك تتفوق
حتى عىل الدول الغربية)
ويذكر أن وزارة الثقافة اإليرانية أنشأت [مدينة سينامئية] (جندت هلا كل الطاقات
ورؤوس األموال وآخر املكتشفات التقنية والتكنولوجية املتطورة كام هي احلال يف
استوديوهات هوليود .بذلك تكون قد أعدت األرضية الالزمة للسينام اإليرانية خالل
السنوات التالية كام أهنا أتاحت اجلو الالئق للمخرجني حتى يبدعوا يف إنتاجاهتم .وفتحت
وزارة الثقافة هذه املدينة لكل املخرجني اإليرانيني دون استثناء وبأرخص األثمنة يف العامل.
ويقوم باإلنتاج السينامئي املخرجون بصفتهم منتجني منفذين وحيصلون عىل الدعم ألول ثالثة
أفالم ويتم رشاؤها وتقوم رشكة توزيع كبرية أنشأهتا الدولة بتوزيع األفالم داخليا وخارجيا.
وبنت أرقى وأكرب عدد ممكن من دور السينام ..ونجد أن يف طهران لوحدها أكثر من  100قاعة
سينامئية كام أن هناك مركبات قيد البناء تتسع ل 1200متفرج .كام دشنت وزارة الثقافة مهرجان
الفجر السينامئي الذي ال يكتفي يف نشاطه بدعوة ضيوف أجانب ،ويقيم هلم احلفالت
الصاخبة ،وهتدر األموال الباهظة بدون فائدة ،بل الغرض أن يكون وسيلة إلنجاز إنتاجات
مشرتكة ودفع عملية تعاون أوثق مع املهرجانات األخرى وتبادل اآلراء عىل املستوى العاملي.
وأصبح يعد تظاهرة فنية عاملية تستقبل أكثر من  45دولة من بينها أمريكا ،فرنسا ،اليابان،
بريطانيا ،ايطاليا ،الصني ،أملانيا ،هولندا ،ودول أمريكا اجلنوبية وغريها .وتوافد عىل املهرجان
يف السنة املاضية أكثر من  200وكيل من  47بلد و 123موزع ومنتج عاملي بام فيهم الواليات
املتحدة ،كام حرض  91موفدا من املهرجانات العاملية (لوكا رنوا ،كان ،البندقية ،برلني ،تورنتو)
هذا باإلضافة إىل  141وكيل من  39رشكة إنتاج إيرانية حيث تم تبادل األفالم اهلامة
املنتجة)()1

(  )1املرجع السابق.
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وهو يشيد كذلك بنوعية األفالم واملسلسالت اإليرانية ،وكوهنا نابعة من القيم،
وحمافظة عىل األصالة ،فيقول( :متكن السينامئيون اإليرانيون بفضل كفاءهتم وجرأهتم وحبهم
للفن السابع من العمل وتقديم أفالم واقعية حتمل رسائل إنسانية ومسحة مجالية وحترتم القيم
وال تشتم يف ثوابت الرتاث ،وال تتاجر بجسد املرأة ومن دون أن تكشف حتى غطاء رأسها،
وال تغطي بالضجيج والعنف الغري الواقعي والنامذج البطولية املزيفة تفاهة املضمون وال تعتمد
عىل ميزانية الديكورات الضخمة .إهنا سينام بالغة البساطة ،ملتزمة وهادفة ،وبذلك تكون
قدمت جمموعة من روائع األفالم ونامذج عظيمة للفن اإلنساين الراقي .وأبرع ما يف ذلك أهنا
تعتمد يف تصوير الكثري من األفالم عىل كامريا الفيديو الرقمية املحمولة عىل الكتف (أغلب
األفالم اإليرانية تنتج بأقل من 200ألف دوالر أي حوايل  160مليون سنتيم مغريب وحتصد
األرباح الكثرية مثل فيلم [أطفال اجلنة] الذي حقق أرباحا تتمثل يف مليون دوالر من أمريكا
وحدها ،واألهم من ذلك أهنا ليست سينام نجوم ،فمعظم أبطاهلا ليسوا ممثلني حمرتفني) ()1

وهو يشيد باألفكار املطروحة يف السينام اإليرانية ،والنابعة من ثقافتها ،فيقول( :أما
السيناريو فهو حيمل عمقا مدهشا ولغة ثرية متنوعة ومكتوب بنكهة اإلبداعات القصصية
الراسخة يف الثقافة اإليرانية الشعبية ،وتشم من خالله رائحة حافظ الشريازي وعمر اخليام
وجالل الدين الرومي .ونظرا لطبيعته التأملية والفلسفية وقيمة مادته اجلاملية ولغته التعبريية
يصبح السيناريو واحدا من أهم خصوصيات وميزات السينام اإليرانية .فالطابع الرشقي املحيل
حارض ،واهلوية الثقافية مستمدة من الواقع االجتامعي وقمة التمثيل تدهش املشاهد ومهارة
الكامريا وحتكمها يف املشاهد ودقة اختيار مواضيعها والرتكيز عىل احلس اجلاميل يف أرقى
مستجدياته حتى حتس أنك أمام السجاد اإليراين املفعم بروعة الفن ومجال النقوش واأللوان

(  )1املرجع السابق.
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التي تعرب بدورها عن شاعرية اإلنسان اإليراين ودفئه العاطفي وحبه للفن) ()1

وهو يذكر أن السينام اإليرانية متفردة يف الكثري من النواحي عن السينام العاملية ،وخاصة
فيام يرتبط بحفاظها عىل هويتها وأصالتها ،يقول( :والسينام اإليرانية خمتلفة من خالل تأكيدها
عىل هويتها وخصوصياهتا وتفردها وعدم تشبهها بأي سينام أخرى .ومعروف أن أهم ما يميز
السينام اإليرانية يتمثل يف بساطتها العميقة يف مضامينها ورمزيتها مما جعلها تنافس املستويات
ال عاملية .وشكل الرهان عىل املحلية الذي اعتمدت عليه األفالم اإليرانية أهم خطواهتا نحو
العاملية إذ اهتمت بتوثيق مشاغل جمتمعها ومهومه وختلت يف املقابل عىل اإلكسسوارات الزاهية
واهتمت باملواطن اإليراين وآالمه وهواجسه .وبذلك تكون السينام اإليرانية قدمت استعراض ًا
راقي ًا يصل إىل اجلمهور املحيل والعاملي يستحق كل اإلعجاب والتقدير) ()2

وهو يشبهها يف دقتها وغموضها ومجاهلا بالسجاد اإليراين ،فيقول( :السينام اإليرانية،
مثل السجاد اإليراين :لوحة بديعة تنبض باجلامل وبشاعرية فياضة .وكان لزاما عىل املتفرج أن
يدقق بعني ثاقبة الن السينام اإليرانية هبا غموض غريب وإثارة ال يستطيع معها املتفرج اإلمساك
باملعنى الذي يريد املخرج التعبري عنه .فالتفاصيل فيها مهمة ألهنا حتمل الكثري من ألوان الطبيعة
الشعرية والقصصية التي تزخر هبا الثقافة الفارسية املليئة أيضا بالرموز الروحية والتعبريات
واإلحياءات اخلفية .فهم حيكون قصة لكنهم ال يكشفون كل جوانبها ويرتكون هذه املهمة
للمتفرج ليتفاعل معها .فيكون الفيلم بديعا يف تفاصيله وألوانه ،مليئا بالفلسفة والعمق
والتناغم الشعري ،غنيا باملشاعر اإلنسانية املستلهمة من اهلوية والكرامة واحلضارة
اإليرانية)()3

(  )1املرجع السابق.
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هذه جمرد شهادة صادقة عن بعض نجاحات اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف اجلوانب
الفنية ،ومثلها شهادات كثرية ،وهي تتصاعد كل يوم بمقدار تطور القدرات اإليرانية يف هذا
اجلانب ،والذي ال خيتلف كثريا عن تطورها يف سائر املجاالت.
وامللفت للنظر يف هذا اجلانب خصوصا هو تلك العالقة الطيبة بني اخلامنئي وبني
املخرجني ،كاملخرج الكبري فرج اّلِل سلحشور ،صاحب مسلسل [يوسف عليه السالم]،
والذي ذكر عالقته الشخصية بقائد الثورة اإلسالمية ،واستفادته من توجيهاته يف إنتاجاته
الفنية.
وهكذا احلال مع شهريار بحراين ،خمرج مسلسل [مريم املقدسة] ،والذي لقي إكبارا يف
مجيع أنحاء العامل ،فقد ذكر استفادته من توجيهات قائد الثورة اإلسالمية ،ومتابعته للمسلسل
أثناء إخراجه.
وهذا كله يزيل تلك الصورة القامتة املتوحشة التي يرسمها له املغرضون؛ فهو ليس
سياسيا فقط ،وإنام هو أديب وشاعر وفنان ..وفوق ذلك فيلسوف ومفكر وفقيه ..ولست
أدري إن مل يستحق مثل هذا منصب إرشاد شعبه وأهل بلده؛ فمن يستحقه.
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