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المقدمة

اإلى  للدخول  �سرورية  مقدمة  ونهجه  وفكره  الخميني}  مام  الإ عن  الكتابة  ت�سكل 

الدور،  ومكانة  والهتمام  والجدية  ال�سرورة  طابع  عليه  يغلب  الذي  الواقع  من  وا�سع  عالم 

مام} لي�س �سخ�سية كباقي ال�سخ�سيات التي عبرت التاريخ وانق�سى ذكرها، بل على  فالإ

مام} من ال�سخ�سيات التي تركت ب�سماتها واآثارها وبركاتها على جوانب  عك�س ذلك، الإ

�سلمي. كبيرة وموؤثرة من حياة العالم الإ

مام} الفكرية والجهادية في جو غلب عليه البتعاد عن الذات  لقد جاءت حركة الإ

مور اإلى ن�سابها وليبين المواقف  �سلم والحق ليعيد الأ �سا�سية فحمل لواء الإ والقيم والهوية الأ

ج�ساد. ال�سحيحة مما جعله منارًا تهتدي به العقول والقلوب قبل الأ

المتنوع  دوره  وبرز  همية،  الأ بالغة  درو�سًا  مام}  للإ الذاتية  ال�سيرة  �سكلت  ومن هنا 

كثر  �سلمي ال�سحيح. والأ وفي جميع المجالت، اأما اأفكاره وعقائده فهي نماذج حية للفكر الإ

مام الكبير حاجة ملحة و�سرورية يكت�سبها من اأهمية  من هذا يغدو التعرف على فكر هذا الإ

التعرف اإلى فكر هذا القائد الذي ا�ستطاع اإحداث تحولت فكرية و�سيا�سية في م�سار الحياة 

خرى. العامة للم�سلمين في مواقع انت�سارهم الجغرافي وفي المجتمعات الدولية الأ

وميزات  به من خ�سائ�س  امتازت  ما  مام فمتوقفة على  الإ التعرف على وجهة فكر  اأما 

مام} بها: انفرد الإ

�سلم ومعتقداته واأهدافه. مام} يملك معرفة دقيقة ووا�سحة بالإ 1 ـ بداية كان الإ

الحياة  في  الدينية  والقيم  المفاهيم  اإعادة  مهمة  عينيه  ن�سب  مام}  الإ و�سع  لقد  ـ   2

العملية اإلى اأ�سالتها ووجهتها الرئي�سية.

مام من ال�سدقية والخ�سال الحميدة ما جعله موؤثرًا في الكثير من الحالت،  3ـ  امتلك نهج الإ
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عادة النظر في مجمل المنظومة الفكرية  فما وقع كلمه في �سيء اإل ا�ستوقفه ودفعه لإ

المحيطة به.

التي تمتاز  تلك  الم�ست�سعفين،  العامة وق�سايا  للق�سايا  بتبنيه  مام}  الإ ـ وامتاز خط   4

بجانب الحقانية...

�سا�سية  الأ المباني  يقدم  وفكري  تربوي  لم�سروع  التاأ�سي�س  مام}  الإ فكر  على  وغلب  ـ   5

�سيل وللحياة العملية ال�سليمة. للفكر الأ

خر واعطاء اأهمية خا�سة للفرد والمجتمع،  مام باحترام الآ �سافة اإلى ذلك امتاز نهج الإ 6ـ  بالإ

نظمة الو�سعية،  مام يمتلك مفهومًا لعلنا لم ناألفه في الأ ن�سان عند الإ وب�سكل عام كان الإ

ن�سان. نابعًا من القيمة العالية وال�سامية للإ

فكر  على  غلبت  التي  المميزات  من  والكثير  الكثير  لوجدنا  اأكثر  التدقيق  اأردنا  ما  واإذا 

اأقيمت في مركز  والتي  اأيدينا  بين  التي  المقالت  ونحن في هذه  و�سخ�سيته،  مام}  الإ

مام الخميني الثقافي )بيروت( في فترات متفاوتة ومن قبل �سخ�سيات متعددة، ويجمعها  الإ

ثار التي تركها  مام وجهاده والآ اأوًل اأهميتها وثانيًا تقديمها نماذج وا�سحة جلية من فكر الإ

�سلمي وغيره، على اأمل اأن تكون هذه الخطوة مقدمة للتعرف على فكر  على م�ستوى العالم الإ

مام العظيم. ونهج وخط هذا الإ

مام الخميني الثقافي مركز الإ
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مام الخميني} العرفان في فكر الإ

ال�سيخ علي �سائلي 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم والحمد اهلل رب العالمين ول حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم 

القا�سم  اأبى  القلوب وال�سلة وال�سلم على �سيدنا ونبينا ومولنا  نتوكل وعنده مفاتح  عليه 

العظيمة  ال�سخ�سيات  المظلومين  المكّرمين  المع�سومين  الطاهرين  الطيبين   Pمحمد

روؤيتها  ُيمكن  ل  الجبال  هوؤلء   ، زمانهم  وفي  ع�سرهم  في  ُيعرفون  ل  والكبيرة  والمرموقة 

عن ُقرب نحن بحاجة اإلى اأن نبتعد من الجبال كثيرًا حتى ن�سع الجبال في كامل العين اإن 

ال�سخ�سيات المرموقة هكذا ل ُيمكن اأن نعرفهم في ع�سرهم بل يجب اأن يمر عليهم تاريخ 

طويل طبعًا تتذكرون كلم ال�سهيد مطهري حين قال: 

اإن ال�سيد الطباطبائي ُيعرف بعد مرور مئة �سنة وبعد م�سي مئة �سنة ُيعرف كتاب »تف�سير 

على  يمر  اأن  اإلى  نحتاج  فكم   �سنة  مئة  بعد  ُيعرف  الطباطبائي  ال�سيد  كان  اإذا   « الميزان 

مام الخميني ؟ مام الخميني من الزمان ومن التاريخ حتى نعرف ماذا انجز الإ �سخ�سية الإ

بتكارات العرفانية الإ

الفقه  وا�سول  الفقه  علم  في  وروؤى  نظر  ووجهات  وابتكارات  اإبداعات  ال�سخ�سية  لهذه 

ن ل ي�سمح الوقت في الدخول بكل هذه  والفل�سفة وتف�سير القراآن الكريم وحتى العرفان والآ

في  حتى  وابتكارات  اإبداعات  الخميني  مام  للإ فاقول:   ، باخت�سار  اأتحدث  ولكن  التفا�سيل 

بداعات على ما اعرف وعلى ما و�سلت اإلى من  العرفان بحيث ل مثيل لتلك البتكارات والإ

مام في العرفان فاأنا ل  معلومات واأنا ل اأبالغ في هذا المو�سوع ،حتى في مجال اإبداعات الإ

اأ�ستطيع اأن ادخل اإلى العرفان ككل ولكن اأود اأن اختار جزءًا ب�سيطًا فقط على اأن ندخل اكثر 
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مام في �ساحة العرفان احتاج اإلى ا�ستح�سار  في منا�سبة اأخرى قبل اأن اأ�سير اإلى اإنجازات الإ

ولى: نحن نعتقد من خلل القراآن الكريم اأن للمة بما هي اأمة وان  مقدمتين �سغيرتين اأما الأ

للمجتمع بما انه مجتمع �سخ�سية كما اأن لكل اإن�سان كان�سان �سخ�سية ونف�سية وروحية يتحدث 

القراآن عن هذا المو�سوع في عدة اآيات مثًل يقول القراآن »كذلك زّينا لكل اأمة عملهم« اهلل 

مة »كذلك زّينا  يات يتحدث عن ال�سخ�س واحيانًا يتحدث عن الأ �سبحانه وتعالى في بع�س الآ

لكل اأمة عملهم« يعني للمة بما اأنها اأمة عمل خا�س وفي اآية اأخرى: »لكل اأمة اجل فاإذا جاء 

اإن�سان اجل وفي �سورة  اأن لكل  اأجلهم ل ي�ستاأخرون �ساعة ول ي�ستقدمون« كاأنه يتحدث عن 

الحج يقول اهلل:«لكل اأمة جعلنا من�سكًا« وفي �سورة غافر يقول اهلل:«وهّمت كل اأمة بر�سولهم 

اإذن  كتابها«  اإلى  ُتدعى  اأمة  اهلل:«كل  يقول  الجاثية  �سورة  وفي   « بالباطل  وجادلوا  لياأخذوه 

يات هو المجتمع والمة بما هو مجتمع.  مو�سوع كل هذه الآ

ال�سير  يعني  العملي  العرفان  هو  العرفان   في  الرئي�سي  الجزء  فان  الثانية  المقدمة  اأما 

ول اليقظة يدخل  ال�سير وال�سلوك فمثًل المنزل الأ ن�سان في منازل  وال�سلوك يعني حركة الإ

ال�سالك اإلى منزل اليقظة ثم ينتقل اإلى منزل التوبة ثم اإلى منزل التطهير ثم اإلى الذكر هكذا 

اإلى  ول من الخلق  اأ�سفار: ال�سفر الأ اأربعة  اأن ي�سافر �سفرًا روحانيًا في  يجب على كل �سالك 

الحق وال�سفر الثاني من الحق اإلى الحق بالحق وال�سفر الثالث من الحق اإلى الخلق بالحق اأما 

ال�سفر الرابع من الخلق اإلى الخلق بالحق فالعرف ل بد اأن ي�سافر بها واإل ل يكون عارفًا طبعًا 

ن�سان اإلى  ن�سان اإلى غرفته ُيمكن اأن يدخل الإ دخول ال�سالك في كل منزل يختلف عن دخول الإ

غرفته ثم يخرج من دون اأي تغيير اأما ال�سالك عندما يدخل اإلى منزل من منازل ال�سلوك يتغير 

ويتحول بحيث ي�سبح من �سنخ المنزل ال�سالك الذي يدخل اإلى منزل التوبة فان كينونته تتحول 

وتتغير وتكون م�سداقًا كامًل للتوبة ، وهكذا بالن�سبة اإلى التطهير والذكر ومنزل الع�سق...بعد 

دخول ال�سالك اإلى هذه المنازل تظهر تدريجيًا تغيرات في كيانه يتغير ويتحول اإلى وجود اآخر 

طبعًا هذا يحتاج اإلى تفا�سيل اترك هذه التفا�سيل اأ�سير اإلى بع�س الحالت الخا�سة. 

�سارات والتنبيهات« فيذكر اأمرين: العارف �سجاٌع فكيف  يقول جناب ابن �سينا في كتاب »الإ

الباطل.  بمعزل عن محبة  وهو  وهو جواٌد )�سخي( فكيف ل  الموت  تقية  بمعزل عن  وهو  ل 
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ول للعارف انه �سخ�س �سجاع ثم يقول ابن �سينا وكيف ل انظروا كيف يطرح ابن  الو�سف الأ

�سينا هذا ال�سوؤال ؟ ل يقول كيف يكون العارف �سجاعًا  بل كيف ل يكون العارف �سجاعًا لن 

�سجاعة العارف اأمر طبيعي يجب اأن يكون العارف �سجاعًا واإذا وجدتم اأو راأيتم عارفًا لي�س 

�سجاعًا في هذا المجال ُيطرح ال�سوؤال لماذا ل يكون �سجاعًا ؟ ولذلك يقول وكيف ل ؟.

�ضفار مام}  والأ الإ

اإن اأول �سخ�س ا�ستطاع اأن يعطي هذا ال�سفر وهذا العرفان وبنقله من �ساحة ال�سخ�س 

مام قد�س  ولى هو الإ اإلى �ساحة المجتمع بحيث ي�سافر ال�سعب والمجتمع بح�سب المقدمة الأ

ا�ستطاع  المعرفة  هذه  ظل  وفي  و�سخ�سية  روح  للمجتمع  اأن  القراآن  من  اخذ  مام  الإ  ، �سره 

مام انه يجب اأن يعطي ال�سعب هذا ال�سير وال�سلوك وينقله من الحالة ال�سخ�سية  وادرك الإ

اأحدا من  اإلى الحق هل تعرفون  الخلق  بال�سفر �سافر من  ال�ساحة. فبداأ  والى  المجتمع  اإلى 

العرفاء تمكن من نفخ روح العرفان العملي في ال�سعب وبدل اأن ي�سافر �سخ�سيًا �سفرًا روحيًا 

ربعة ولذلك بعد فترة  �سفار الأ جعل ال�سعب ي�سافر من الخلق اإلى الحق ومن الحق اإلى اآخر الأ

ظهرت تلك الحالت العرفانية التي تحدثنا عنها وا�سرنا اإليها في مجال العرفان ال�سخ�سي 

يراني  اأمرين ال�سجاعة والجود وال�سخاء. فظهرت هذه الحالت في ال�سعب الإ حيث ذكرت 

فاأنا ل اتحدث عن �سخ�س بل عن اأمة تج�سدت فيها روح العرفان فقامت في وجه الوليات 

مريكية منذ 27 �سنة وهذا لي�س مزاحًا بل قدم هذا ال�سعب كثير من الت�سحيات  المتحدة الأ

وظهرت حالت اأخرى مثل حالة الجود وال�سخاء بالرغم من حاجته اإلى اأمواله في الداخل 

ومع ذلك لم ين�سى ال�سعب الفل�سطيني طول هذه الفترة الطويلة حتى بعد نجاح حركة حما�س 

مور كاأمور ا�ستثنائية وبطريق  يراني انه م�ستعد فل تحللوا هذه الأ في فل�سطين قال ال�سعب الإ

�سعٌب موؤمن وعارٌف  انه  والمهم  �سابًا وقويًا  وا�سبح  كُبر ون�سج  ال�سعب  ال�سدفة ولكن هذا 

المهم و�سّلى اهلل على  اأ�سبحت عارفة هذا هو  مة  الأ ال�سعب والمة بل �سخ�سية  اأن  المهم 

�سيدنا محمد وعلى اآله الطيبين الطاهرين.    

ول للكتاب العربي والدولي 6002 مام الخميني في معر�س المعارف الأ   محا�سرة األقيت في ندوة العرفان في فكر الإ
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مام الخميني ال�شعر العرفاني  عند الإ

الوزير الدكتور طراد حماده

الطيبين   Pمحمد الخلق  ا�سرف  على  وال�سلم  وال�سلة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 

مام الخميني في بع�س �سعره  ن�ساني مقاربة عرفان الإ الطاهرين �ساأحاول على قدر الو�سع الإ

مام المقد�س  المترجم اإلى اللغة العربية ويقت�سي المقام اأن يتقدم فقير مثلي من ال�سيد الإ

اأو  القارئ  يكون  اأن  تقت�سي  ال�سعر  هذا  فهم  محاولة  لن  للعتذار  ال�سريفة  روحه  ُقد�ست 

مام  الناظم اأو الباحث اأو المتلقي اأو المتذوق قد �سلك في حياته م�سلكا يجعله قريبًا من الإ

فاهما له ويجعله قادرا على فهم مقامه ال�سامي وهذا ما ل ي�ستطيع واحد مثلي اأن يحققه اإل 

مام ونقاربه على  بعد عمر طويل وجهد كثير ولكن كما قلت اإننا نتقرب اأو نقترب من �سعر الإ

قدر طاقتنا وعلى قدر فهمنا له.

طرائق التفكير

التفكير وطرائق في  اإلى طرائق في  المذاهب  التطرق والنظر في  البداية ل بد من  في 

المرحلة  هذه  كان  وكيف  العرفان  معنى  نفهم  اأن  ن�ستطيع  حتى  والحياة  والتاأمل  التب�سر 

العرفان  الثلث  الم�سطلحات  تعني هذه  ماذا  الخميني  مام  الإ و�سعر  تجربة  في  العرفانية 

اأ�سكال  من  �سكل  ب�ساطة  بكل  هي  الفل�سفة  اإن  القول  يجب  البدء  في  والفل�سفة  والت�سوف 

ن�ساني يتميز باأنه يقدم تبريرًا عقليًا اأي اإن كل ما ي�سعى العقل اإلى تبريره يمكن  التفكير الإ

�سا�سية التي جعلت هذا النظر من التفكير فل�سفًة هي  اعتباره من التفكير الفل�سفي الميزة الأ

قيامها على التبرير العقلي وعن دليل عقلي وبالتالي دعا موؤرخي الفكر اإلى اعتبار اأن الفل�سفة 

اإنما تحققت في معجزة التفكير اليوناني فيما اُعتبرت النظريات وطرائق التفكير في مناطق 
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واأم�سار اأخرى كم�سر وبابل وبلد ما بين النهرين من الحكمة ولي�ست من الفل�سفة والفارق 

ول -التفكير الفل�سفي- ي�ستلزم التبرير العقلي فيما الحكمة  بين الثنين كما هو �سائع اأن الأ

ت�ستلزم فقط اأن نعرفها ونطيعها وننفذها ول نقول على �سبيل المثال هل عندما اأريد اأن ا�سرح 

معنى الحركة اأو ا�سرح مفهوم بقاء النف�س اأو خلود النف�س فاأنا ملزم اأن اقدم للمتلقي تبريرًا 

عقليًا فاقول اإن النف�س روحانية وان النف�س خالدة اأو اأن النف�س تختلف عن الج�سد فهذا من 

اإلى تقديم تبرير  اأو احبهما فل�ست بحاجة  اأباك  اأو اأطع  اأقول اأطع اأمك  اإما حينما  الفل�سفة 

عقلي فالمرء يكفيه اأن ل تكذب اأو قل الحقيقة اأو  ا�سدق القول الخ... فاأنا ل�ست ملزمًا بتقديم 

ن�سان يحب اأمه ويحب اأبيه وبالتالي ل�ست بحاجة اإلى اأن اقّدم له الدليل على  تبرير عقلي فالإ

�سرورة هذه المحبة فتلك هي حالة المفهوم اليوناني ، طبعًا تطور الفكر اليوناني اخذ ابعادًا 

عديدة وانق�سم وت�سّعب اإلى مدار�س عديدة ومن رحم هذه المدار�س ن�ساأ الت�سوف.

الت�ضوف

والت�سوف هو طريقة من طرائق التفكير والعي�س عي�س الفكر عي�سًا ذاتيًا يقوم على هذا 

العي�س التالي وعلى اإدراك باطن الحقائق اإلى جانب ظاهر الحقائق وعي�سها بطريقة روحانية 

وبطريقة تخاطب هذا الباطن ذلك هو المت�سوف.كنت اأقول لطلبي اإن ما يمكن اأن نقول 

مثل عن فران �سانع الخبز انه مت�سوف في عمله مثل اإذا كان ُيم�سك الرغيف العجين ثم 

يطويه بحناٍن ومحبٍة وع�سٍق ويرمي به بهدوٍء اإلى النار كاأنما هذا الرغيف يحترق بنار قلبه 

ولي�س بنار الفرن ثم ياأخذه منه وكاأنما يخل�سه من هذا اللهب الم�ستعل في ذاته ثم يعطيه اإلى 

الزبون ويقول له �سحتين وعافية وياأخذ منه الن�سف ليرة اأو الخم�سمائة ليرة وهو ينظر اإليها 

وي�سعها في الدرج دون اأن يتح�س�سها اأو ينظر اإليها اأو يح�سبها اأو يعدها فهذا عنده م�سرب 

خر يمكن اأن ُيم�سك الرغيف فيطويه بقوة ويدفعه  �سوفي يعي�س حياته بطريقة �سوفية فيما الآ

اإلى النار كاأنما يريد اأن يحرق ما تبقى من العجين دفعة واحدة ثم عندما تعطيه الخم�سمائة 

وي�سعه  ماله  ويتاأمل  الجارور  ويفتح  جيدا  ويعدها  اإليها  وينظر  ياأخذها  الرغيف  ثمن  ليرة 

ويدفع بالرغيف اإليه هذا ل يعي�س �سنعته �سناعة �سوفية فال�سوفي هو هذا النمط ، طبعا في 

الفل�سفة ن�ساأ هذا الفكر باعتبار انه ل يكفي الدليل العقلي اإنما ل بد له من عي�س قلبه وانه ل 
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يكفي اأن ندرك الحقيقة ولكن اأن نعي�س هذه الحقيقة فالمت�سوف هو من يعي�س الوحي كاأنما 

ُانزل عليه كما تنّزل على قلب الحبيبP لنه ي�سعر تمامًا كاأن هذه هي اللحظة التي تنزلت 

فيه عليه.

بين الت�ضوف والعرفان

طبعا الت�سوف اخذ مدار�س وت�سعب اإلى مفاهيم متعددة ، ون�ساأ من قلب هذه المفاهيم 

العرفان والعرفان هو �سكل من اأ�سكال هذا الت�سوف لكنه نحا جانب التاأكيد على الم�سائل 

دراك القلبي وعي�س الحال  الروحية وعلى مبارزة عبادة اهلل �سبحانه وتعالى اأي�سا وعلى الإ

ت�سوف  اأو  الطرق  ت�سوف  كان  �سواء  الت�سوف  متفرعات  في  يدخل  اأن  دون  حقيقيًا  عي�سًا 

اأ�سا�سي  تطور  هو  فالعرفان  ذلك  غير  اأو  الن�سك  اأو  المختلفة  بمعانيه  الزهد  اأو  النكفاء 

ال�سيعة وعند  الم�سلمين  الفل�سفة عند  الت�سوف في تطورات هذه  الفل�سفة مع  اجتمعت فيه 

�سلمية التي اعقبت ما ي�سمى مرحلة ابن ر�سد  غيرهم وب�سكل خا�س في مراحل الفل�سفة الإ

تطورت الفل�سفة حتى و�سلت اإلى ابن ر�سد وعند ابن ر�سد تمت المحاولة الكبرى في �سياغة 

اتفاق اأو تواطوؤ بين الفل�سفة وبين الدين وكانت محاولة ابن ر�سد في الجمع بين الحكمة وبين 

ال�سريعة محاولة اختلف الباحثون في النظر اإلى م�ستوى نجاحها بين قائل اأنها فا�سدة وقائل 

اأنها لي�ست كذلك ثم بعد هذه المرحلة وكما يعتقد موؤرخوا الفكر الفل�سفي من اأن الفل�سفة 

�سلمي وان اأي محاولة للجمع بين  قد تلقت �سربة قا�سية في الم�سرق في العالم العربي والإ

الدين والفل�سفة هي محاولة فا�سلة لنه ل يمكن على الإطلق م�سالحة فرعون مع مو�سى. 

ابن  يد  الف�سل على  اإلى  انتهت  التي  اليائ�سة  المحاولت  الخروج من هذه  يمكن  وبالتالي ل 

ر�سد.

في الواقع اإن محاولت ابن ر�سد اإنما قامت على التوفيق بين الفل�سفة بالمعنى الر�سطي 

اأو المعنى الر�سدي  اأية فل�سفة( وبين الدين ، المفهوم الر�سدي  )بين فل�سفة ار�سطو ولي�س 

للفل�سفة يربط  محاولة التوفيق بين الفل�سفة وبين الدين في طبيعة الفل�سفة اأو مفهوم الفل�سفة 

الفل�سفة  ،هذه  التوفيق  يمكن هنا  وبالتالي  للفل�سفة  الر�سدي  التعريف  اأو  الفل�سفة  اأو ماهية 

لهية تطورت  نف�سها انتقلت بعد ابن ر�سد لت�سبح في تراثنا الفل�سفي فل�سفة اإلهية والفل�سفة الإ
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اأمثال  الفل�سفية ثم تطور علم الكلم على يد كبار من  اأ�سا�سي من مدر�سة ا�سفهان  ب�سكل 

وبعد  المل�سدرا  اأ�ساتذة  وهم  البهائي  وال�سيخ  والميرداماد  وغيره  الطو�سي  الدين  ن�سير 

ذلك تجمعت هذه المدر�سة في مدر�سة المل �سدرا في ا�سفهان ، وقد كانت نتاجًا لثلثة 

اتجاهات: 

ول: كانت تمثله الفل�سفة الر�سطية ال�سينوية و�سوًل اإلى موؤثرات علم الكلم  التجاه الأ

وفي الت�سوف والفل�سفة. 

التجاه الثاني: يمثله �سهاب الدين ال�سهروردي الذي ا�ستفاد من ال�سينوية لكنها نحت 

�سراق والتي كانت غايتها ا�ستعادة اأو اإحياء حكمة فار�س القديمة.       منحى الإ

التجاه الثالث: تمثله مدر�سة المل�سدرا وكانت مدر�سة ابن عربي انتقلت ب�سكل اأ�سا�سي 

من المغرب ومرت بمجموعة من المدار�س الفل�سفية و�سوًل اإلى تاأثيرها على مدر�سة ا�سفهان 

الفل�سفية. ومن مدر�سة ابن عربي بالذات ن�ساأت مجموعة من عباقرة ال�سعر الفار�سي الذين 

كانت  التي  ال�سوفية  بالتجاهات  متاأثرين  وكانوا  ابن عربي  بمدر�سة  اأ�سا�سي  ب�سكل  تاأثروا 

غائبة قبل المرحلة ال�سفوية ، حيث ازدهرت في اإيران هذه الحركات اإلى جانب  ازدهار كبير 

لل�سعر ال�سوفي الذي كان موجود عند حافظ ال�سيرازي والعراقي وابن خير وابن الن�سائي 

خ�س  ملي فبرز هذا المر  في ال�سعر الفار�سي بالأ وعند كثير من ال�سعراء منهم ال�سيد حيدر الآ

عند جلل الدين الرومي وفريد الدين العطار وفي هذه المرحلة بالذات كان ال�سعب الفار�سي 

في  ن�سان  الإ يدر�سها  الحركات  هذه  من  مجموعة  نتاج  هي  مدار�س  لن�سوء  جدًا  غني  فعًل 

تطورات كيفية  التحاق مدر�سة ابن عربي في الفكر الفل�سفي المعرفي.

مام الخميني} عرفان الإ

ن�سا من مدر�سة ا�سفهان ومدر�سة �سدر المتالهين المتاأثرة بالفكر ال�سراقي لل�سهروردي 

وفل�سفة ابن �سينا وعرفان ابن عربي ، ما ي�سمى بالعرفان ال�سيعي لن العرفان في حركته 

ال�سعرية التي جاءت بعد ال�سدرائية كانت نقلة على الم�ستوى العرفاني اوًل وعلى الم�ستوى 

ال�سعري ثانيًا  فلنف�سل بين المدر�سة التي كان فيها تاأثيرات ابن عربي وال�سهروردي قوية 

مام  والتي هي قبل مرحلة المل �سدرا وتاأثيرات هذه المدر�سة بعد المل �سدرا. اأين يقف الإ
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هو  الخميني  مام  الإ اأن  عنها  الحديث  اوجزُت  التي  الفل�سفية  التركيبة  هذه  في  الخميني 

ا�ستمرار لمدر�سة المل �سدرا ال�سيرازي ولكن في جذورها المت�سلة ات�ساًل وثيقا بابن عربي 

تطورها،  الجديدة من خلل  بال�سدرائية  ا�ستمرت  التي  المل �سدرا  نف�س مدر�سة  انه  اأي 

مام هي مدر�سة �سدرائية  الإ ذاتها عند  المدر�سة بحد  ولكن هذه  مام  الإ اإلى عند  فو�سلت 

ئمة ثم  تقوم على الفهم الفل�سفي باعتبارها فل�سفة قراآنية ترتكز اإلى القراآن والى اأحاديث الأ

التجلياتي  المعاملتي والت�سوف  الت�سوف  التجليات لمتلكها  هي فل�سفة متاأثرة بمدر�سة 

عربي  ابن  مدر�سة  �سمن  تندرج  وهي  عربي  لبن  واأخرى  للغزالي  واحدة  مدر�ستين،  وهما 

وعلى الم�ستوى ال�سعري تندرج في المرحلة الثانية التي تاأثرت بمراحل ال�سعر الفار�سي الذي 

تكلمنا عنه. 

مام الخميني هي ا�ستمرار  ماذا ن�ستفيد من هذا المو�سوع ، ا�ستفيد ما يلي: اإن مكانة الإ

لفل�سفته  ولمدر�سة العرفان ال�سيعي التي ازدهرت بعد المل �سدرا ال�سيرازي والتي لها �سلت 

وثيقة بمحي الدين ابن عربي والتي كان واحدًا من تجلياتها لمدر�سة التجليات والتي ترتكز 

على الفل�سفة وعلى القراآن الكريم واأحاديث الئمة وبالتالي انف�سلت عن الطرق ال�سوفية 

بين  العلقة  نتيجة  ال�سفويين  قبل  ما  في مرحلة  كانت موجودة  التي  الطرق  وعن حركات 

الت�سيع والت�سوف ، في المرحلة الثانية التي تلت ال�سوفية والثالثة التي  عبرت عن نف�سها 

وفل�سفية  ونثرية  �سعرية  كتابات  فيها  للعارف  وكان  تكتب،  المدر�سة  هذه  كانت  اإذ  بال�سعر 

المعنوية  داب  الآ ودر�س  العبادات  اإلى  ينفذ  اأن  وا�ستطاع  �سابه  وما  وتعليقات  �سروح  وهناك 

لل�سلة )باعتبارها الروحي الذي �سرحته بالبداية على �سورة الفران( وكيف يمكن اأن يوؤدي 

�سلته فيها بطريقة ملفتة بالتعلق باهلل. 

مام الخميني عبر عن نف�سه في كتاباته بمجموعة اأ�سكال من كتابة متون فل�سفية ومتون  الإ

�سفار وقام ب�سروح  عرفانية وكتب تعليقات و�سروح ولعله اآخر ال�سارحين لبن عربي و�سرح الأ

داب المعنوية للعبادات و�سرح لمتون  دعية ودعاء ال�سحر وهناك الآ على كتب عديدة وعلى الأ

حاديث ثم كتب الن�س ال�سعري باعتباره �سكل من اأ�سكال التعبير العرفاني و�سكل من اأ�سكال  الأ

ف�ساح الع�سقي لن التجربة الوجدية اأو تجربة الع�سق التي يعي�سها العارف ويف�سح عنها  الإ
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فتتجلى في ثلث طرق: ميتافيزيقيًا بوا�سطة نظرية فل�سفية و�سعريًا وبحركات اأو ممار�سات 

اأنماط من الف�ساحات ومعارف تبداأ بالزهد  اأ�سا�سي على اللغة وهي  متعالية تعتمد ب�سكل 

اأو بال�سفر اأو بالرحلت اأو باأ�سياء كثيرة فمثًل ابن الرومي كان يف�سح عنها باأ�سكال الرق�س 

والحلقات التي كانت تحدث وهى م�سهورة في  تاريخ الت�سوف. 

ف�ساح ال�سعري العرفاني فاإذا رجعنا اإلى الن�س ال�سوفي  اأريد اأن اأقول �سيئًا حول اأهمية الإ

نجده ن�سا ادبيًا، لماذا ؟ لنه هو اإف�ساح مبا�سر عن حالة الوجد يعني عندما يف�سح العارف 

ف�ساح تلقائيًا فهو يحكي حاله وُين�سد هذه الحال ويف�سح عنها في �سعره هذا  ي�سدر عنه الإ

�سا�س اأول الف�ساحات المبا�سرة واهم الف�ساحات عن حالة الع�سق اأو  ف�ساح كان في الأ الإ

خرى لبداية الت�سوف اأو العرفان كانت اف�ساحات  الوجد واإذا ما قارنا كل الف�ساحات الأ

من  الكثير  فهناك  ا�سراقات  اأو  م�ساعر  اأو  واردات  اأو  او�سطحات  ب�سعر  عنها  ُعّبر  مبا�سرة 

خيار وحياتهم في اف�ساحات معينة ثم جاءووا فيما  الكتابات ال�سغيرة يروي فيها اإخبار الأ

بعد وبداأوا يقروؤونها وي�سرحونها ويعلقوا عليها ويقولوا هذه نظرية فلن وهكذا.

اأو اللمعات  حيان والى جانب هذه الكتابات  اأو العارف في بع�س الأ اأما الفيل�سوف نف�سه 

مام  والإ غيره..  اأو  �سينا  ابن  مثل  فل�سفيًا  بحثًا  يكتب  كان  الخ..  الواردات  اأو  ال�سراقات  اأو 

الخميني  كتب الثنين معًا، وكان كثير من العرفاء يعتبران �سلب التجربة الوجدية عندهم 

اكثر  التجربة  ُيف�سح مبا�سرًة عن هذه  الذي  والمبا�سر  والحي  دبي  الأ الف�ساح  موجود في 

منه في النظرية الميتافيزيقية ولذلك حتى ابن عربي و�سارحوه ومريدوه لم يرغبوا في بناء 

نظرية ميتافيزيقية ولكن كل ما في المر ُيف�سح عن وجده ويحلل هذا الوجد ثم ناأتي نحن 

ونف�سره اأو نعلله.

مام الخميني قد اف�سح ، لماذا ؟ في قراءتي ل�سعره تبين عنده اأ�سكال هائلة  قلت اأن الإ

اأن ت�سّموها عقائد  اأردتم  اإذا  اأن �سخ�س ما تكون عنده تجربة وعنده عقائد  ، نحن تكلمنا 

عرفانية اأو معتقدات اأو نظريات اأو اآراء ميتافيزيقية تدخل بها عمق الف�ساح الوجدي وفي 

الف�ساح الوجدي تجد فيه تطابق هائل اكثر من اأي �سعر اأخر بين حاله واإف�ساحه الوجدي 

واإف�ساحه الميتافيزيقي يعني لدرجة ت�سعر اأن ال�ساعر على �سبيل المثال اإذا هناك من يكتب 
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ال�سعر منكم ل ي�سع ال�ساعر نظرية ويكتب ال�سعر وفقها ولكن تكون الق�سيدة تلقائية والتعبير 

لهام والخلق والوحي والولدة للق�سيدة وي�سعر بمخاطر  يكون بحالة اللوعي وبحالة من الإ

ن وفي لحظة ميتافيزيقية وهول يكون قد و�سع م�سبقًا مو�سوع  الق�سيدة بحيث يكتبها هنا والآ

العمال مثًل وانما حالة الوجد عندما تكون �سادقة تكون متطابقة لحالة الوجد عنده ل�سعره 

تعك�س  اأن  على  والقادرة  ال�سافية  الداخلية  وبمراآتهم  ال�سادقين  عند  اإل  يح�سل  ل  وهذا 

اب�ستمولوجيًا التجليات على الم�ستوى النتولوجي الوجودي وعلى م�ستوى الب�ستومولوجيا. 

اإذا اأردنا ذكر مثال على هذا القول يمكن الحديث عن الترجيعات والترجيعات في اللغة 

مام �سبعة: التقبل من القابلية والقبلة وهي عند المريد الذي  هو ترداد القول ، وهى عند الإ

يريد اأن يتبع �سلوكًا في طريقة العي�س ،قد يكون قابليته اأو تقبله اأو قبلته ، ثم ال�سر اأو ال�ساهد 

اأو الم�سهد ، لحظوا اإن كل مرتبة  في الترجيعات وان كل تقبل في اللغة هي الهم�س والترنيمة 

والقول وال�سراخ، وعندما ي�سل اإلى ال�سراخ ي�سل اإلى التعالي عن اللغة مثًل في عا�سوراء 

نبداأ بالتاأثر ثم البكاء ثم ال�سراخ ...لحظوا الترجيعة  وكيف يت�ساعد ال�سهيق والزفير من 

هم�س وترنيمة وقول... ثم �سراخ فيبدا بحركة مت�ساعدة مع ت�ساعد حالة الوجد اأذن كلما 

ت�ساعد الوجد وكلما قدر العا�سق في باب من اأبواب الع�سق كلما �سار اإف�ساحه اأعلى وينتقل 

من الهم�س اإلى الترنيمة اإلى القول اإلى القول عاليًا اإلى ال�سراخ فان ُت�سبط �سعريًا حركة 

العا�سق في �سعره وفي ترجيعه كما ُت�سبط في تطوره الميتافيزيقي م�ساألة هائلة بحيث يكتب 

�سعر بحالة الوجد المطلق فهو ل ي�سبط هذه الحالة اإل اإذا كان عنده مراآة داخلية �سافية 

نوار واللهامات وهي فا�سل بينه وبين المع�سوق فت�سبح المراآة تعك�س المع�سوق وفي  تتلقى الأ

ل  الذي  التناغم  ل  بهذا  اإف�ساحه  فيعبر عن  ووا�سحة  �سافية  �سورة  المع�سوق  �سورة  ذاته 

مام الخميني. نجده فعًل عند اأي �ساعر اآخر في القدر الذي نجده عند الإ

لغة العارف

مام واللغة ت�ستخدم الرموز ، في ال�سعر ال�سوفي ا�ستخدموا  وهناك م�ساألة عن اللغة عند الإ

رمز الطبيعة والخمرة والمراأة اأما في ال�سعر ال�سوفي الفار�سي تحدثوا عن الرمز المعبر عنه 

بالدرو�سة مثًل ال�سكران فهذا لفظ ودليل على اأن هذا الرجل �سارب للخمر واإذا جاء ليخطب 
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ابنتي فاقول له اذهب وفت�س في مكان اآخر لنه ل قيم لديه واإذا ذهب اإلى ال�سيخ فيرمي عليه 

الحد وال�سرطي يوقفه عن قيادة ال�سيارة اإذن هذا �سفة التحقيق بالن�سبة اإلى ال�سكران فاإذا 

جاء �سخ�س وقال انه �سكران بحب ابنتي مثًل فياأخذ ال�سكر قيمة العا�سق واإذا دخل مرحلة 

اأخرى وقال انه جزء من مجمع �ُسكارى فلم يعد متعلقًا بال�سكر من ع�سق ليلى بل �سار جزء 

من الع�سق والهيمان “ هل راأى الحب �ُسكارى..” وهنا الغرام العام وهو �سيء من ال�سوفية 

اأما المرحلة الرابعة هي اأعلى من ذلك ، فاأنا عندما اأقول اأني احب فاطمةO فهل ارتوي 

طبعًا لي�س منا من يرتوي من كاأ�س حب فاطمة لنه كلما �سرب ازداد ظماأ باعتبار انه عا�سٌق 

ل يرتوي وفي النهاية ي�سبح عندي عدم ارتواء من حب فاطمةO وبالتالي �سيوؤدي بي 

اإلى ال�سكر باعتبار ال�ستمرار في ال�سرب الذي �سيوؤدي اإلى ال�سكر فاأنا �سكران بحب فاطمة 

لعدم ارتوائي وبالتالي هذا المعنى الذي يلي ال�سحوة بعد ال�سكر ي�سبح هناك معاني وقيم 

ول من هنا ا�سبح لفظ الدرو�سة لفظ تح�سين  اأخرى تختفي معها اأية علقة مع المفهوم الأ

ولي�س لفظ تحقير بحيث اخذ معاني وقيم جديدة.

ا�ستخدمه  الدرو�سة حيث  لغة  وفي  ال�سوفي  الرمز  في  الرمزي  المعنى  اخذوا هذا  هنا 

مام ياأخذ اللفظ بتطوره  مام ب�سكل رائع وبا�ستخدامه له لعب عليه كل اأبعاده ، فت�سعر اأن الإ الإ

العا�سق  عند  ممكن  غير  الري  اإن  عربي  لبن  فيقولون  لطيف  �سيء  لنه  ال�سرب  اإلى  ونعود 

وعندما قالوا له ما هو ن�سيبنا نحن من ذلك فقال هذا ن�سيب مق�سوم وحظنا منه ن�سيب 

مق�سوم الري معدوم وحظنا منه ن�سيب مق�سوم وعندها لن ا�سل اإلى مرحلة ال�سكر. 

نا  مام الأ مام ي�ستخدم هذه الم�ساألة ب�سكل رائع حول لفظ الدرو�سة و ي�ستخدم الإ اإن الإ

ولى الطبيعية ومقابلها اأنا العا�سق  نا الأ ولى والثانية فهناك اناه والنا الثانية من خلل الأ الأ

الظاهر  نا  الأ ومقابلها  ال�سفات  ولى  الأ والنا  الظاهر  نا  الأ ومقابلها  الظاهر  ولى  الأ والنا 

مر واأنا.. فيحكي باناه اأي ال�سفة  ن�سان العادي يقول اأنا الآ مام عندما يخاطب ال�ساه اأو الإ فالإ

نا  نا فقيرة اأمام اهلل فاأمام اهلل فهو الخا�سر و... بينما في الأ العظيمة بينما عندما ت�سبح الأ

زلي وبين  نا بين مخاطبة المع�سوق الأ ولى ي�سبح ال�سكران المر�سد والملك..اإذن تنقل الأ الأ

مام الذي يبكي  مام هنا يمكن لنا اأن نعرف الإ نا التي يمكن اأن تراها في حياته لذلك الإ الأ
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نا الرائعة  وي�سلي الليل وان يع�سق ع�سقًا كبيرًا وعنده مقامات عالية لكل الموجودات فهذه الأ

والعا�سقة والعارفة هي األنا ال�سجاعة والمقدامة التي ا�ستغلت بال�سيا�سة وقاومت فهزت عرو�س 

اأمام اهلل وفيها كل هذا المعنى اما في مواجهة الطغاة والذين يظلمون عيال  نها  الطغاة لأ

مام ا�ستخدم اأي�سا الرمز ال�سعري مقابل  اهلل وع�ساق اهلل ت�سبح هذه األنا قوية وقادرة والإ

رمز الدروي�س ورمز المجنون عند ليلى.. واخذ كل هذه المفاهيم من ع�سق وم�سباح.. واخذ 

كل رموز ال�سعر الفار�سي والعربي وكل ال�ساطير الدينية لل�سعر الفار�سي واعطى رموز دينية 

جديدة واخذ من ق�س�س النبياء ب�سكل كبير وجمع كل هذه الرموز في معاني عالية و�سامية 

ل يمكن اأن ندركها اإل اإذا قراأنا �سعره باإمعان وكنا على مقامه.              

      

ول للكتاب العربي والدولي 2006  مام الخميني في معر�س المعارف الأ  محا�سرة األقيت في ندوة العرفان في فكر الإ
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على خطى النهج التربوي 

مام الخميني} للإ

ال�سيخ �سفيق جرادي

تتناول  بطريقة  تجربته  اأو  ن�سو�سه  مراجعة  عبر  مام}  الإ فكر  في  البحث  اعتدنا 

المو�سوع، وكاأن البحث يتعلق بعالم من المثاليات التي نرغبها وت�ستهوينا فننزع اإليها ب�سعور 

الخطى  على  ال�سير  عن  انكفاءنا  لنبرر  اإليها  نلجاأ  وبذرائعية  النزوع،  ذاك  عن  الر�سا  من 

مام الخميني}. فكار واإر�سادات الإ التف�سيلية لأ

وهي ذرائعية تقول اأن �سمو مثاليات الإمام} اأكبر واأطهر من اأن نقدر عليها.. علمًا اأن مفاد 

ن نظام القيم ال�سامي ما لم يتمو�سع في  هذه النظرة، الحكم على تلك الروؤية بال�سلبية والفراغ.. لأ

نظام قيمي تداولي يخ�سع للمعاي�سة والتجربة فلن يكون اإل نظامًا فاقدًا للمعنى والحيوية..

مام الخميني} من خلل كونه اأطروحة  وبالتالي، فعدم مقاربة المنهج التربوي عند الإ

تنفذ تف�سيل الواقع بكل مجرياته المحاطة بظروف الزمان والمكان والعينة وال�سرورات واإلى 

مر اق�ساء لذلك المنهج، اأو اإن �سئت فقل النهج.. وكلما تباعد الزمن  ما هنالك.. هو بواقع الأ

مام الخميني} المبا�سرة، فاإن خ�سيتنا �ستزداد من  بيننا وبين الفترة الزمنية لقيادة الإ

ريحيات ال�سائحة في عوالم تبتعد عن الواقع.. مام الراحل كمثال تتفتق عنده الإ اأن ندمن الإ

اأقول هذا وكلي يقين اأن الحائل عن الوقوع بمثل هذه المباعدة كان ول يزال ثلة �سدقوا ما 

مة واإمامها الخامنئي )حفظه المولى(. عاهدوا اهلل عليه.. وعلى راأ�سهم قائد الأ
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المكونات التربوية

�سارة اإلى اأن اأي منهج تربوي، اإنما ُيبنى على جملة  هذا ومن قلب هذا الفترا�س.. اأود الإ

من القيم التي تنق�سم اإلى مكونات النمو والتطور في ال�سخ�سية، وهذه المجالت هي:

ن المعرفي: الذي يمثل حركة العقل فيما يختار من اأفكار وقناعات وت�سورات ومفاهيم  اأ � المكوِّ

وروؤى.

داء واللتزامات العملية لحركته وتوا�سله  ن ال�سلوكي: ويتعلق بتطوير الخبرات والأ � المكوِّ ب 

مع الحياة واأبناء الحياة.

ن�سان، وهذا المثال اإن كان �ساميًا،  ن المعنوي: وهو ما يرتبط بالمثل الذي يختاره الإ ج � المكوِّ

في  �سينحط  �سك  بل  فاإنه  متدنيًا،  كان  واإن  �سامية،  قيمًا  المعرفي  ن  المكوِّ يعطي  فاإنه 

ن المعنوي، �ستختلف �سيغ  قيمة معارفنا.. بل اإنه وبح�سب هذا المثال المحدد من المكوِّ

كيفية  لجهة  اأو  الم�سكلت،  ت�سخي�س  لجهة  اإن  ال�سلوكية  وحركتنا  برامجنا  وم�سامين 

المعالجة التي نلتزمها في حلولنا ومقترحاتنا..

نات القيمية الثلث، �سواًء اأكانت متحققة باأبعادها الثلث، اأو  ثم، وبتاأثير من هذه المكوِّ

ببعدين منها.. فاإن التجاه الذي تت�سكل ال�سخ�سية وفقه، �ستتكون اأنماط فعل اأو فاعلية العملية 

التربوية بين التوازن اأو اللتوازن، وبين ال�ستقامة اأو اللا�ستقامة.. وبين ال�ستقرار اأو القلق..

ر فيها عن م�ساعرنا تجاه ما يحيط بنا من  ن التجاه اإنما ي�سير اإلى الطريقة التي نعبِّ لأ

حداث والق�سايا. اأفكار واأ�سخا�س واأ�سياء وقيم.. ويوؤثر في طبيعة ردات فعلنا تجاه الأ

�سارة اإلى اأن القيم تمّثل في العملية التربوية غايات نق�سدها، بينما تمّثل  ثم من المفيد الإ

التجاهات الطرق والو�سائل التي نعتمدها للو�سول اإلى تحقيق تلك الغايات.

وعلى �سوء ذلك، فاإن الخطوات المنهجية لحركة التجاه، تبداأ من الختيار، ثم التف�سيل، 

فالم�ساركة، فالدعوة العملية والت�سحية في �سبيل ما اخترناه..

وم�سمون كل واحد من هذه الخطوات قابٌل للمراقبة والتطوير والتعديل، مع مراعاة اأن 

قران، والموؤ�س�سات، والو�سائل  �سرة، والمدر�سة، والأ الموؤّثرات في تلك الم�سامين تاأتينا من الأ

الإعلمية، والنطباعات التي يمليها علينا المحيط اأو الدولة، اأو القيادة، اأو غير ذلك..
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مام الخميني} ـ مالمح النهج التربوي في اإر�شادات الإ

ل بدَّ لي هنا من اأن اأ�سير اإلى جملة افترا�سات:

مام الخميني} دوره كمر�سد ديني في توجيهاته التربوية.. وحينما  اأوًل: لقد مار�س الإ

خرة..  �سلم كهاٍد للحياة الدنيا باأفقها المفتوح على الآ نقول »الديني« هنا؛ فاإنما نق�سد الإ

مة.. ه للجماعة كخط مو�سول بالأ وكموجِّ

والتجاهات  العليا،  القيم  وتاأكيد  ر�سم  طابع  تحمل  التي  التوجيهات  بين  التفريق  ثانياً: 

خيرة  المطلوبة، وبين الخطوات التف�سيلية لتحقيق تلك القيم والتجاهات. ذلك اأن تلك الأ

المر�سد  وظيفة  ولي�ست  العلميين،  والمتخ�س�سين  المبا�سرين  المعنيين  عاتق  على  تقع 

والموجه.. مع التاأكيد على اأن التفا�سيل هي عبارة عن اأمور يجري تحديدها وفاقًا للقيم 

العليا.. وهي تخ�سع للمراقبة والنقد على �سوء معايير تلك القيم.. واأي تحييد لمعيارية 

القيم اإنما يعّد خروجًا عن نهج القيم..

القراآنية  المعنويات  اأفق  من  للواقع  ناظرة  اأبعادًا  مام}  الإ توجيهات  حملت  لقد  ثالثاً: 

والعرفانية، وتجربة التاأ�سي باآل الع�سمة، والغائيات الم�ستخرجة من روح ال�سريعة.

وبالتالي فالحكم على �سوابية الخطوات التف�سيلية ل يعود اإلى مرجعيات غير اإ�سلمية.. 

فاق.  الآ تلك  مع  توافقها  لم�ستوى  عائد  هو  بل  الم�سكلة،  ا�ستعار  اأجيج  اإخماد  في  �سرعة  اأو 

اأمام  �سنكون  فاإننا  التف�سيلية،  التمو�سعات  في  كاأ�سل حا�سر  المعنويات  اإلى  النظر  فبغير 

د ـ لتلك التوجيهات والقيم. اإق�ساء ـ ولو غير متعمَّ

مراجعات  واجراء  برامجنا،  على  الحكم  معايير  بتحديد  ال�سروع  علينا  اأن  يعني  وهذا 

نقدية لها..

اإلى مراجعة لنف�س تطور تلك القيم  اأحيانًا  اأن هذه المراجعة، قد تف�سي  وهنا نفتر�س 

والمعايير، اأو تاأويلها بما يوجد نحوًا من الن�سجام بين مثالياتها وراهنية الواقع. اإذ قد ي�سح 

يجاد برامج في ظل قيام مجتمع نا�سئ على قاعدة  ال�سوؤال عن مدى خ�سو�سية تلك القيم لإ

مني والمجتمعي،  الثورة ومواجهة الحرب.. وهي هي باقية حتى في ظل ظروف ال�ستقرار الأ

وفي ظروف ومقت�سيات عمليات التنمية..
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التربوية بخ�سو�سيات  والبرامج  القيم  القول وال�ستف�سار عن مدى علقة  بل قد ي�سح 

قائم على  �سيا�سي  ناظم  وبين  اإيران،  في  الموجود  الناظم  �سيا�سي كذاك  لناظم  مجتمعية 

يديولوجيات والم�سارب، كالمجتمع  حكم غير اإ�سلمي لمجتمع متعدد المذاهب والطوائف والأ

اللبناني؟

�سئلة.. للقول: اإن المنتج للغايات  وهنا اأ�سمح لنف�سي الخروج من دائرة الفترا�سات والأ

والقيم العليا ينق�سم اإلى ق�سمين:

�سة والمع�سومة. اأولهما: ينبع من الن�س اأو التجربة المقدَّ

ثانيهما: م�ستخرج من الجتهاد في الن�س والتجربة المع�سومة وحركية �سرورات الواقع.

�سل الثابت. اأما الثاني فهو المنبع لللتداولية المنهجية القابلة للتبدل  ول منهما، هو الأ والأ

�سلمي، اأن يعمل على  �سل.. وبالتالي، فعلى كل معنيٍّ بالهم الإ كفرع مت�سل ومو�سول مع الأ

مام  مه الإ اجتهادات تك�سف عن اجتهاد في تداوليات الخ�سو�سية، مع ثوابت النهج الذي قدَّ

الراحل}.

مام الخميني} موقف الإ

مام الخميني} في اأبعاد القيم ومجالت التجاهات  بعد هذا، فلننتقل اإلى كلم الإ

التربوية.

يقول:  اإذ  المعا�سر..  الدولي  النتاج  من  مام}  للإ ولي  الأ الموقف  في  اأمامنا  ويبرز 

خرى والدول المتقدمة، والتي تتم ال�ستفادة منها ب�سكل  »اإن مظاهر التمدن في المناطق الأ

�سحيح، عندما جاءت اإلى بلدنا اأو البلدان الم�سابهة لبلدنا، فاإنه لم يتم ال�ستفادة منها 

.
)1(

ب�سكل �سحيح، بل ا�ستفادة فا�سدة«

الحكم  هذا  مرجع  فما  والف�ساد،  بال�سحة  التجارب  من  محدد  نموذج  على  حكم  فهنا 

بال�سحة تارة والف�ساد اأخرى.

�سلمية: »جميع البرامج التي و�سعوها  مر في البلد الإ مام} في ت�سخي�س الأ يقول الإ

مام الخميني،  �سلمية، مقتطفات واآراء، طبعة اأولى، طهران، موؤ�س�سة تنظيم ون�سر تراث الإ مام الخميني، منهجية الثورة الإ )1( الإ

1996م، �س176.
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�سواء الثقافية اأو الفنية وغير ذلك كانت ا�ستعمارية، واأرادوا جعل �سبابنا كو�سائل باأيديهم 

.
)1(

لتحقيق منافعهم الخا�سة، ولي�س من اأجل منفعة البلد«

فالم�سكلة لي�ست في اأ�سل الثقافة والفن، بل في م�سامين البرامج والتوظيفات المو�سوعة 

جنبي  لهما. والتي �سكلت اتجاهًا في بناء ال�سخ�سيات، يقوم على اأ�سا�س التبعية واللتحاق بالأ

�سلمية. والعمل على غير منفعة المجتمع والبلد الإ

جانب  مام »بتدمير جميع القوى التي من المحتمل اأن تقف بوجه الأ وذلك كان ح�سب الإ

فكار التي من المحتمل اأن تقف بوجه اأفكارهم. اإن اأكبر �سربة اأ�سابت بلدنا  �سياد، والأ والأ

.
)2(

ن�سانية، فمنعوها من النمو والتكامل« هي تدمير القوة الإ

النمو  رادات  ولإ والفكرية،  ن�سانية  الإ للقوى  تدميرية  وقيم  ببرامج  الواقع  حقن  تم  لقد 

»الثقافة  اإذ  ا�ستعمارية  ثقافية  قيم  بالذات، عبر  الثقة  الخوف وعدم  والتكامل، وذلك عبر 

هي اأ�سا�س ال�سعب، واأ�سا�س قومية ال�سعب، واأ�سا�س ا�ستقلل ال�سعب. لهذا حاولوا اأن يجعلوا 

ن�سان. وخططوا للتعليم ب�سكل ل يحدث اأي نمو  من ثقافتنا ا�ستعمارية، حاولوا اأن ل يوجد الإ

علمي واإن�ساني. لقد خّوفونا من خلل دعاياتهم، فاأ�سبحنا نخاف من اأنف�سنا، ول نعتمد على 

.
)3(

اأنف�سنا«

مام باأ�سلين: فالمعركة الم�سيرية تمحورت ح�سب الإ

ن�سانية، والبرامج التعليمية. القيم الإ

به  نادى  ما  »اإن  الدينية  وال�سرعة  النهج  هدف  فاإنها  ن�سانية،  الإ القيم  بخ�سو�س  اأما 

ن�سان ول �سيء غيره. يجب اأن يكون كل �سيء على �سكل اإن�سان. اإنهم يريدون  نبياء هو الإ الأ

.
)4(

ن�سان« ن�سان و�سوف ي�سلح كل �سيء يتم اإ�سلح الإ بناء الإ

مام}؟ لكن عن اأي اإن�سان يتحدث الإ

ن�سان. وهو عندهم البديل عن اهلل بعد  اأن محور الحركة الغربية تقوم على مركزية الإ

)1( م.ن.

)2( م.ن، �س178.

)3( م.ن، �س182.

)4( م.�س، �س182.
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ن�سانية لل�سيطرة على كل القيم. مع ملحظة  له. واأقاموا �سيادة النزعة الإ اأن اأعلنوا موت الإ

ن�سان القادر  انقطاعه عن كل �سلطة فوقه. اإل اأنه والحق يقال اأن هذه النزعة اأودت ل�سنع الإ

والفار�س لل�سطوة والجبروت، والذي عمل على ال�سيطرة على الطبيعة.

�سياء، حتى باتت معاييره القيمية  فما كان منه اإل اأن �سار قدرًا ي�سير بجبرية ق�ساء عالم الأ

�سياء عينها في المهارات التعليمية وال�سيا�سية والنف�سية وغيرها. ت�ستمد قوتها من الأ

مام الغايات  مام} هنا ي�سع الإ نبياء ح�سب الإ فاأي اإن�سان هو هذا الذي ينادي به الأ

نبياء واإن�سان المادة والدنيا. على لتو�سيح الفارق بين اإن�سان الدين والأ والمثل الأ

.
)1(

ن�سان فيها هلل، ويحيا هلل، ويموت هلل اأي�سًا« نموذج النبوي »يعمل الإ فغاية الأ

�سياء بل هو الذي يحاكمها على اأ�سا�س من نظام ال�سريعة  نبياء ل تحكمه الأ »فاإن�سان الأ

.
)2(

خلق الدينية. ولو وجد اإن�سان واحد، فقد يهدي �سعبًا باأكمله« والأ

فهدف مثل هذا النموذج لي�س تعليبه �سمن برامجنا، ولي�س و�سعه تحت �سيطرة رقابتنا، 

بل دفعه للحياة بكل �سراعاتها وهواج�سها. اإذ هدف هكذا نموذج، اإن�سان قيادي قادٌر على 

هداية �سعب باأكمله ف�سًل عن قدرته على الثبات ب�سراع �سعٍب باأكمله.

ولتكوين مثل هذه ال�سخ�سية، فل بدَّ من رعاية جملة من المكونات القيمية. والتي تعتمد 

مام على اأبعاد وقيم معنوية حاكمة على المكونات التعليمية والكفاءات المهارتية. عند الإ

»اإن  يقول}:  اإذ  لل�ست�سهاد،  مر  الأ اأودى  ولو  اهلل  التوكل على  القيم، هي  تلك  واأول 

انت�سارنا وانت�سار �سعبنا في نه�سته كان ب�سبب التوكل على اهلل. فقد ح�سل تغيير في �سعبنا 

.
)3(

لم ي�سبق له مثيل، وهذا التغيير هو اأنهم اعتبروا ال�سهادة فوزًا كبيرًا«

ل الثقة بالنف�س اأنها ل تعرف الهزيمة، اإذ حتى القتل في �سبيل الق�سية  فمثل هذا التوكل حوَّ

هو ن�سٌر عنوانه ال�سهادة. وهذا تغيير في اأ�سل القيم الثقافية في م�سار حركة ال�سعوب.

ومقت�سى هكذا فهم لقيم الن�سر والتوكل، الزهد القلبي بالناتج الدنيوي وهو زهٌد فردي 

مة. ل زهٌد على م�ستوى طموح الأ

)1( م.�س، �س183.

)2( م.�س، �س183.

)3( م.�س، �س189.
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قلوبكم  ارتباط  من  وتجنبوا  الب�سيطة،  الحياة  على  اأنف�سكم  دوا  تعوِّ اأن  اإل  عليكم  »فما 

.
)1(

بالمال والجاه والمقام«

عليه فل ي�سح اعتماد برامج توجه ال�سلوك نحو اختيار حلول للم�سكلت قائمة على اأ�سا�س 

�سل.. اإذ فارق بين كونها  دارية هي الأ اأن الترفه والتملك والمكانة ال�سيا�سية والتنظيمية والإ

اأ�سل الحل للم�سكلت، وبين اعتبارها مقت�سيات تعوز الحل العملي.

مام} اإلى اأن البع�س قد ي�سعف اأمام مثل هذه التوجيهات. فدفع بطرح  ولقد تنبه الإ

قيمة معرفية عليا لرفع ذاك ال�سعف، وهذه القيمة هي اليقين، اإذ يقول}: »اليقين بالقوة 

�سل هو هذا اليقين الذي �سلبوه منا. فلو تحررت اأفكاركم ووجد عندكم  �سيجعلكم اأقوياء، فالأ

�سبحتم كذلك، لو كانت اأفكاركم ويقينكم  اليقين باأنكم قادرين على ال�سناعة والت�سنيع لأ

.
)2(

مكنكم ذلك« باأنكم قادرين على ال�ستقلل وعدم الرتباط بالغير لأ

رادة والعزم على  فالنمو والكفاءة المهنية والحرفية يمكن معالجتها باليقين المولِّد للإ

نجازات الكبرى. تحقيق الإ

مام الخميني}. ، عند الإ
)3(

مور« ن�سان هو اأ�سا�س جميع الأ ن »يقين الإ لأ

نات اأدائية ومهارتية،  ن�سان يحتاج في جانب النهج التربوي اإلى مكوِّ واليقين باإن�سانية الإ

�سلم عليها ا�سم الجهاد. وهي التي اأطلق الإ

الجهاد. وهذا  اأنواع  م على جميع  لنف�سه( مقدَّ ن�سان  الإ البناء )بناء  اأجل  و»الجهاد من 

. فينبغي اأن نر�سي قاعدة تربوية لقيمة 
)4(

كبر« ر عنه الر�سول بالجهاد الأ الجهاد هو الذي عبَّ

داء ا�سمها الجهاد. في الأ

جهاد،  التقني  ودور  جهاد،  ال�سيا�سي  ودور  جهاد،  م  والأ ب  الأ ودور  جهاد،  المعلم  فدور 

ر والفنان جهاد. هذا ومن باب اأولى اأن عمل المقاوم والمحازب الم�سلم  ودور العالم والمفكَّ

داري هو جهاد. والإ

)1( م.�س، �س195.

)2( م.�س، �س199 ـ 200.

)3( م.�س، �س202.

)4( م.�س، �س226.
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مة والحياة، على اأ�سا�س برامج وخطط  ن�سان والأ �سرط اأن يقوم للهو واأن ي�ستهدف بناء الإ

�سلمية العليا. مو�سولة، اأو نابعة من معايير القيم الإ

مام الخميني} اإلى ما هو اأبلغ من ذلك، اإنه و�سل لعتبار كل  بل يمكننا الذهاب مع الإ

ن�سان. عمل عبادي و�سيلة جهادية لبناء هدف اإلهي، الم�ستهدف هو الإ

ن�سان. واأن  دعية و�سيلة، فكلها و�سيلة لظهور لباب الإ »اإن جميع العبادات و�سيلة، وجميع الأ

اإن�سانًا  ن�سان بالقوة  اإن�سانًا. ي�سبح الإ اإلى الفعل، في�سبح  ن�سان  ي�سل ما هو بالقوة ولب الإ

ن�سان الطبيعي اإن�سانًا اإلهيًا بحيث يكون كل �سيء فيه اإلهيًا، كل ما ي�ساهده  بالفعل. وي�سبح الإ

نبياء لهذا الغر�س«. هو اهلل، وجاء الأ

باهلل  الثقة  من  بمح�سر  ن�سان  الإ عند  القائمة  الحياة  لبناء  تهدف  اإنما  الجهاد  فحركة 

�سبحانه ورقابته.

التعليمية  القيم  من  نحو  على  العملية  والخطط  التربوية  البرامج  تركيز  فاإن  وبالتالي 

ال�سرفة اأو المهارتية ال�سرفة �ست�سرفنا عن الهدف.

رقام والحلول  واإن الركون لمتطلبات الحياة باإيجاد تر�سيد في البرامج قائم على اأ�سا�س الأ

المبا�سرة، �سيوقع الم�ستهدف بالعملية التربوية بانف�سام بين ما نعظه به، من واقع القيومية  

بل  باهلل(.  )والعياذ  الحياة.  اإطار  خارج  اهلل  وكاأن  الحياتية.  المقت�سيات  ومواقع  الدينية. 

حباط اأمام الم�سكلت المتولدة من بيئتنا والتي يمكن اأن تقع على النا�سئة اأو  اإن ال�سعور بالإ

الجيل الذي نعمل عليه.

واللجوء اإلى اجراءات ذات خ�سو�سية بالغة الرقابة منا، ومبالغة في ت�سخيم الحيثيات 

على  القادرين  غير  ال�سعفاء  من  جيًل  لدينا  يبني  قد  بحتة  اجرائية  لحلول  العنان  وترك 

اإلى عمق  ن كثيرًا من تلك المواقف قد ت�سكل مرا�سيل تربوية، تنفذ  مواجهة البتلءات؛ لأ

النفو�س التابعة وغير القادرة على الثقة المبا�سرة باهلل وبالذات، وبالتالي، فقد نخ�سر بناء 

مام الراحل}. نبياء وتحدث عنهم الإ قادة الم�ستقبل الذي عناهم الأ

الذي  الجيل  �سيكون  بح�سبها  التي  دوار  والأ الوظائف  واأخطر  اأهم  من  التربية  اعتبر  اإذ 

رات المجتمع والبلد. �سيم�سك بمقدَّ
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وعليه فكل عمل اأو موؤ�س�سة تبنى اإذا فقدت بعدها التربوي، فاإنها �ستفقد م�سمونها و�سبب 

قيامها.

�سلم يوؤكد على التخ�س�س والعلم، ولكن ب�سرط اأن يكون ذلك التخ�س�س والعلم في  »فالإ

.
)1(

خدمة ال�سعب وفي خدمة م�سالح الم�سلمين«

والمدنية  هلية  الأ والجمعيات  �سرة  والأ والحكومات  حزاب  والأ والجامعات  فالمدار�س 

ح�سن  اإلى  اجتهادها  في  ت�ستند  واأن  اجتهادية  تكون  اأن  ينبغي  كلها  والمعاهد،  والمراكز 

مام} هو القراآن الكريم باعتباره المبداأ لكل اتجاه يحمل قيمًا  ح�سين، والح�سن عند الإ

�سامية اإ�سلمية اإن�سانية.

فيقول}:

التغلب على  اأرادوا  لو  اأنه  العرب،  الم�سلمين، وجميع  النا�س، وجميع  اأو�سي جميع  »اإنني 

�سلمي،  م�ساكلهم، فاإنه يجب عليهم اأن يتربوا تربية اإ�سلمية. يجب التحرك وفق المنهج الإ

على  التغلب  مكنهم  لأ هذا  ولو ح�سل  لهم،  واإمامًا  لهم  وهاديًا  موجههم،  القراآن  يكون  واأن 

جميع الم�ساكل. وبخلف ذلك لو اأرادوا العمل بموجب الموازين العادية والموازين ال�سيا�سية 

.
)2(

واأمثال ذلك فاإن الغلبة �ستكون للحكومات دومًا«

فاإلى كل الذين ير�سمون البرامج والخطط، وي�سعون المناهج والت�سورات، ويراعون الدقة 

في �سبطها وتبويبها، وهو اأمٌر محمود ي�سكرون عليه، عليهم اأن ينظروا اإلى اأفق تلك البرامج 

في  اتجاهات  ت�سكل  التي  ومرا�سيلها  دورها  واإلى  والقيمية،  المعنوية  والمناهج  والخطط 

�سخ�سية المتلقين، ولو بنف�س الم�ستوى من العناية في �سبط ال�سكليات والجدوى المبا�سرة.

)1( م.�س، �س237.

)2( م.�س، �س192.

مام الخميني الثقافي ـ بيروت.  محا�سرة األقيت بتاريخ: 9 ـ 6 ـ 2005 في مركز الإ
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�شا�شية للوحدة بين الم�شلمين  المرتكزات الأ

مام الخميني} عند الإ

ال�سيخ ح�سن فوؤاد حمادة

مدخل:

مام الخميني} ب�سكل عام يفيد   اأود  في البداية اأن اأذكر بنقطتين حول �سخ�سية الإ

تذكرهما اأمام بحثنا حول الوحدة بين الم�سلمين.

البحث  كما هو مقت�سى   -  { الخميني  مام  الإ فكر   باحث حول  اأي  على  يجب  ولى:  الأ

المو�سوعي ب�سكل عام - اأن ل ي�سع المرء مرتكزاته الفكرية كمحدد لفهم المو�سوع مورد 

مام هنا و كيف  البحث بل البحث المجرد للو�سول اإلى معرفة دقيقة حول ماذا يريد الإ

ينظر اإلى الم�ساألة الفلنية اأو الكذائية. 

مام كان �سباقًا اإلى العمل في كل م�ساألة دعا النا�س اإليها و حيث نجد ن�سو�سًا  الثانية: اأن الإ

مام حول ق�سية معينة كمو�سوعنا فعلينا اأن نكون متاأكدين م�سبقًا اأن  و كلمًا كثيرًا للإ

مام قد بذل جهدًا عمليًا م�سنيًا في هذا ال�سبيل. الإ
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مقدمة: 

مام الخميني  ب�سبب التركيز الكثيف على �سرورة و اأهمية الوحدة بين الم�سلمين عند الإ

بدايات  مام منذ  الإ ينقطع مطلقًا طيلة م�سيرة  لم  الذي  و  الدوؤوب على ذلك  و حثه   {

مام  القيام و الثورة مرورًا بتاأ�سي�س الدولة و المجتمع و�سوًل اإلى هذا اليوم و من خلل تبني الإ

مام في كافة تفا�سيل الخط و من �سمنها العمل  الخامنئي { ال�سير الكامل على خط الإ

�سل هو  على وحدة الم�سلمين فاإنه و ب�سبب ذلك قد تن�ساأ لدى البع�س �سبهة مفادها باأن الأ

الختلف و الفرقة بين مذاهب الم�سلمين و طوائفهم و اأن تلك الطوائف اأو بع�سها لي�ست في 

مام اإلى كل هذا الجهد و العمل ليوحدها و يجعل  �سلم لذلك احتاج الإ الواقع جزاأً من   الإ

منها �سيئًا واحدًا بعد اأن كانت كيانات متغايرة و هذه �سبهة يجب اأن ل يقع البع�س �سحيتها 

بعد  ال�سرورية  وحدتهم  و  اأُخوتهم  الم�سلمين  لجماعة  ليعيد  �سعيه  كل  بذل  اإنما  مام  فالإ  ،

اأيدي  و  المنحرفين  الحكام  وجود  منها  عديدة  عوامل  الع�سور  مدى  على  منها  ا�ستفل  اأن 

ال�ستعمار و الجهل المتف�سي بين الم�سلمين ب�سبب هذين العاملين.

لي�س  و   ، تقويتها  اأو  الم�سلمين  وحدة  حفظ  اأجل  من  هي  مام  الإ عند  الوحدة  ف�سرورة 

بمعنى اأن ال�سرورة تلجئ اإليها. حتى اإذا زالت تلك ال�سرورة زالت الحاجة اإلى الوحدة وعاد 

الم�سلمون اإلى التفرق اأيدي �سباأ

مام حول اأ�شالة الوحدة بين الم�شلمين كثبرة جداً و يمكن  والن�شو�ص الماأثورة عن الإ

عر�ص ملخ�ص وجيز عنها:

ن�سواء جميعًا  اإن جميع الم�سلمين اخوة مت�ساوون و ل ينف�سل اأحد عن غيره و عليهم الإ  -

�سلم و راية التوحيد. تحت لواء الإ

خوة و الوحدة. �سلم اأ�سا�سه على الم�ساواة و الأ - اإن الإ

اإن   ، خوة متكافئون  الأ و   ، العالم اخوة  الموؤمنين في  باأن جميع  الكريم يحكم  القراآن  اإن   -

�سلمية من�ساأ لكل     الخيرات. خوة الإ الأ

فجميع  �سلم  الإ في  قليم  الإ و  القومية  و  اللغة  و  للعن�سر  اأهمية  ل  اأن  مرارًا  ذكرت  لقد   -

�سلمية و انه  الم�سلمين �سنة و �سيعة هم اخوة متكافئون مت�ساوون في المزايا و الحقوق الإ

�سلم �سني و �سيعي فالكل اخوة. لي�س في الإ
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�ضا�ضيية: المرتكزات الأ

من  العديد  بع�سها  تحت  يندرج  اأن  يمكن  مرتكزات   اأربعة  منها  اخترت  عديدة  هي  و 

�سا�سية اأي�سا: خرى و الأ المرتكزات الأ

1- المرتكز الديني:   

ن�سواء تحت �سعار )ل اله اإل اهلل ،  �سلم هو الدين الجامع و يتحقق ذلك الجمع بالإ فالإ

محمد ر�سول اهلل ( و القراآن الكريم هو الكتاب الواحد لجميع الم�سلمين و هو مبراأ من الزيادة 

لهي و اأحكامه و تعاليمه هي نف�سها لجميع  و النقي�سة و التحريف. و عقائد هذا الكتاب الإ

خوة بين الموؤمنين و �ساوى بين عربيهم و  عجميهم  الم�سلمين. و القراآن الكريم حكم بالأ

اأمرهم جميعًا  و  بالتقوى  اإل  بينهم  يفا�سل  لم  و  و غنيهم  فقيرهم  و  اأ�سودهم  و  اأبي�سهم  و 

عت�سام بحبل اهلل  و عدم التفرق )و اعت�سموا بحبل اهلل جميعًا و ل تفرقوا. اإن اأكرمكم  بالإ

عند اهلل اتقاكم ( �سدق اهلل العلي العظيم 

مام حين يقول: و قد انعك�ست هذه التعاليم الوحدوية في كلم الإ

غنياء و ل بين البي�س و ال�سود و ل يوجد  غنياء و غير الأ �سلم تمييز بين الأ - ل يوجد في الإ

 ، ميزانًا  التقوى  و  العدالة  الكريم  القراآن  لقد جعل  ال�سيعة...  و  ال�سنة  بين  اأبدًا  امتياز 

متياز لمن يملك التقوى. فالإ

�شالمي يقول}: �شالم في بوتقة الدين الإ إ�شارة اإلى توحد الم�شلمين في �شدر الإ وا

»ماذا دهاكم يا م�سلمي العالم اأنتم الذين ا�ستطعتم اأن تحطموا القوى العظمى في �سدر 

�سلمية الكبيرة و اليوم ما يقارب من مليار ن�سمة  مة الإ �سلم مع قلة عددكم و اأوجدتم الأ الإ

عداء اأ�سبحتم هكذا اأذلء ». و امتلككم للثروات الكبيرة التي هي اأكبر حربة في وجه الأ

�سلم ليوحد جميع �سعوب العالم من عرب و عجم و ترك و فر�س  و يقول اأي�سًا: »لقد نزل الإ

�سلمية ». مة الإ و ليقيم في هذا العالم اأمة عظيمة هي الأ

فاإذا كان اهلل تعالى قد احتاط و تح�سب لكل �سيء من م�سنوعاته فجعل من الماء كل 

عرا�س الم�سرة الداخلة فيه ب�سبب  �سيء حي و جعل فيه خا�سية اأن ينقي نف�سه بنف�سه من الأ

ليات الذاتية و المرونة و القدرة على ا�ستيعاب  طغيان الب�سرية ، اأفل يكون في هذا الدين الآ
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خطاء بق�سد الحفاظ  الخلفات و النحرافات و ت�سحيح الم�سارات رغم كل النحرافات و الأ

مة العظيمة و الواحدة. على وحدة اتباع هذا الدين و�سوًل اإلى غاياته و على راأ�سها اإقامة الأ

�سا�سي مرتكز اآخر ن�سميه المرتكز العقائدي و  و يمكن اأن يندرج تحت هذا المرتكز الأ

خر رغم الختلفات في بع�س العقائد ، حيث اأن العقائد  خل�سته القول بقبول الم�سلم الآ

خر من  اإلى ثقافة التكفير و اإخراج الآ �سا�سية و ال�سرورية متفق عليها و عدم الم�سارعة  الأ

حيان ل يوجد حتى مثل  �سلم لمجرد وجود عقائد تغاير عقائدها التف�سيلية و في اأكثر الأ الإ

مام  هذا التغاير بل التطابق و تكون الم�سكلة في التعبير هنا اأو الفهم هناك و يمكن اأن يعد الإ

خر. من اأوائل المحاربين لفكرة الم�سارعة اإلى تكفير الآ

2- المرتكز ال�شيا�شي و الجهادي اأو الدفاعي:

ي�سق طريقه  اأن  يمكنه  ل  �سلم  الإ اأن  مفادها  فل�سفة  على  �سا�سي  الأ المرتكز  يقوم هذا 

و الموعظة الح�سنة بعيدًا عن جناح  اإلى اهلل بالحكمة  ال�سامية بجناح الدعوة  اأهدافه  نحو 

�سلم  ن�سانية المترب�سين بالإ �سلم و الإ اأعداء الإ اإلى القوة و ذلك لمواجهة  الردع المتكئ 

�سرًا و الذين يريدون اأن يطفئوا نور اهلل باأفواههم و اأيديهم و هنا عند الحديث عن تح�سيل 

مام يعتبر اأن اأول و اأعظم قدرة يمتلكها  القدرة و القوة في مواجهة اأولئك الجبابرة فاإن الإ

خطار  يمان و وحدة الكلمة و بالمقابل فاإن اأ�سد الأ الم�سلمون في مواجهة اأعداء الحق هي الإ

فتكًا بالم�سلمين هو الفرقة و التناحر.

مام  الخميني اأمام وفد ديني يمثل علماء الم�سلمين في المملكة العربية ال�سعودية  قال الإ

بعيد انت�سار الثورة.

»اإذا كانت هناك وحدة اإ�سلمية فل يعود من معنى لوجود ما يقارب المليار م�سلم تحت 

بقلة عدد  اإ�سرائيل  التي جعلت  المنطقة هي  في  الخلفات  اإن   ، ال�ستعمارية  القوى  �سغط 

�سلم في البداية  اأفرادها تقف اأمام العرب مع كثرة عددهم و عدتهم... اإن �سر انت�سار الإ

يمان و هذين العاملين اأديا اإلى انت�سار ثلثين م�سلم بقيادة  اأي�سًا كان وحدة الكلمة و قوة الإ

�سلم و يجب  خالد بن الوليد على �ستين األفًا من طلئع جنود الروم ، هذا الن�سر كان من الإ

اأن نم�سي لهذا ال�سبيل«.



مام الخميني}                                              �3قراءات في فكر الإ

3- المرتكز الفقهي: 

�سا�سي اأن نلمح النقاط التالية: و يمكن �سمن هذا المرتكز الأ

اأ -  عدم اعتبار التعدد في المذاهب الفقهية حائًل اأو عائقًا اأمام وحدة الكلمة بل هو تعدد 

مام التوحيد بين  جتهاد لذا لم ياأخذ الإ طبيعي يمكن اأن يدرج في خانة الإختلف في الإ

و  للوحدة  هدفًا  باإعتباره  ذلك  اإلى  يدعوا  لم  انه  كما  للوحدة  م�سبق  ك�سرط  المذاهب 

نفراد في الكثير من تفا�سيل ال�سريعة  للتقارب بين المذاهب فلكل مذهب الحرية في الإ

اأو حتى تفا�سيل العقيدة من دون اأن يعيق ذلك التنوع و الإختلف الوحدة بين الم�سلمين 

مطلقًا.

مور  الأ في  خا�سة  و  العملية  ر�سالته  في  �سيما  ل  الفقهية  مام  الإ فتاوى  ملحظة  عند  ب- 

�سلم ب�سكل عام و كذلك  مام ل يتحدث بلغة مذهبية بل يتناول الإ �سا�سية نجد اأن الإ الأ

 - الدفاع  – ف�سل  الو�سيلة  تحرير  كتاب  في  فمثًل  بعامة  �سلمية  الإ الدول  و  ال�سعوب 

اأو دولة  يتحدث عن وجوب ت�سدي الم�سلمين جميعًا مقابل اأي اعتداء ي�سيب اأي �سعب 

م�سلمة من غير اأن يح�سر ذلك ب�سعب اأو دولة خا�سة بطائفة اأو مذهب.

�سلم و  م�ساألة 1. لو غ�سي بلد الم�سلمين اأو ثغورها عدو يخ�سى منه على بي�سة الإ

موال و النفو�س. مجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها باأية و�سيلة ممكنة من بذل الأ

لحكومات  العملي  التعامل  من  الجامعة  الفقهية  ال�سيا�سة  هذه  على  اأدل  ل  و 

اأو  �سيا�سي  تمييز  اأدنى  بدون  و  �سلمية  الإ الطوائف  �سلمية مع جميع  الإ الجمهورية 

اإنمائي مع حفظ حق كل مذهب في ممار�سة كامل �سعائره و خ�سو�سياته المذهبية 

ب�سكل كامل.

بع�س  �سروط فقهية مذهبية في  تتحدث عن  مام  للإ فتاوى عدة  و مع وجود  انه  نلحظ  ج- 

الم�سائل ذات الطابع العبادي الخا�س في الغالب غير اأن تلك ال�سروط اإنما تحتفظ بقيمتها 

طالما كانت تلك الم�سائل تطبق في اإطار اأبناء المذهب الواحد غير اأنها ت�سقط جميعها 

حتكاك  الإ يح�سل  و  ال�سامل  �سلمي  الإ طار  الإ ف�ساء  الى  العبادات  تلك  تخرج  عندما 

مام الذي  خرى و هذا كله لي�س من باب التقية عند الإ بباقي الم�سلمين من المذاهب الأ
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�سلمية الحاكمة على  قال ل تقية بعد اليوم بل من باب �سرورات و متطلبات الوحدة الإ

مام  الإ ال�سيد  مين  الأ مام  الإ وريث  تعبير  بح�سب  خرى  الأ ولويات  الأ و  ال�سرورات  جميع 

الخامنئي{.

و يلحظ المتتبع وجود ع�سرات الموارد في هذا ال�سياق منها:

- م�ساألة ال�سجود على ما ل ي�سح ال�سجود عليه.

- اإمامة غير ال�سيعي لل�سيعي.

- عدم جواز اإقامة ال�سلة جماعة في البيوت في مكة.

- عدم جواز مغادرة الحرم عند وقت �سلة الجمعة و الجماعة.

- م�سائل الحج الكثيرة في الطواف و اأمكنة الذبح و الحلقة....  الخ.

و جميع هذه العبادات يعمل بها من باب التقارب و التوحد مع باقي الم�سلمين و لي�ست من 

حيان ذلك كما  باب التقية كما اأ�سلفت لذا ل يجب اإعادتها لحقًا بل قد ل يجوز في بع�س الأ

اإذا كان من باب نية الوجوب و الفر�س.

خوة بين  اإيجاد ثقافة الوحدة و الأ المرتكز الرابع: المرتكز الثقافي: بمعنى العمل على 

�ستفادة من �ستى الو�سائل  مر المهم و الإ الم�سلمين جميعًا و توعية الراأي العام على هذا الأ

�سلمية  في �سبيل تحقيق هذه الثقافة �سواء كانت هذه الو�سائل موجودة في اأ�سل ال�سريعة الإ

المنتجبين كمو�سم الحج و مرا�سم  و ال�سحابة  الكرام  البيت  اأهل  و �سيرة  النبوية  ال�سنة  و 

اأم لم تكن موجودة و ينبغي ابتكارها فمقدمة الواجب واجب كل ذلك كي ت�سبح  عا�سوراء 

الوحدة ثقافة مقبولة و بديهية لدى الم�سلمين علماوؤهم و عوامهم للحيلولة دون �سخ �سموم 

عداء. الفرقة من قبل الأ

لدعوة  الحج  مو�سم  من  �ستفادة  الإ حول  بالحديث  مام  الإ ا�ستفا�س  لقد  الحج:  موا�سم 

�سلمية اإلى وحدة الكلمة و نبذ الخلفات معتبرًا عبر العديد من بياناته للحجاج  ال�سعوب الإ

جتماعية  هداف الإ و كلماته في المنا�سبة اأن الحج مو�سم الهي عظيم لتحقيق الكثير من الأ

�سلم و من اأهمها جمع كلمة الم�سلمين و مما قاله: » و من جملة  و ال�سيا�سية و الدينية للإ

اإلى  �سلمية  ال�سعوب و المجتمعات الإ جتماع العظيم ، دعوة  الم�سلمين في هذا الإ واجبات 
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وحدة الكلمة و نبذ الخلفات بين طبقات الم�سلمين و يجب على الخطباء و الكتاب ال�سعي و 

مر الحيوي و في اإيجاد جبهة الم�ست�سعفين و يتخل�سوا تحت �سعار )ل اله اإل  الجد في هذا الأ

�ستغللين ». جانب و الإ اهلل ( و مع وحدة الكلمة من ا�سر القوى ال�سيطانية للأ

و يقول » من الوا�سح للجميع انه لي�س بمقدور اأي اإن�سان و اأي دولة عقد مثل هذا الموؤتمر 

�سف لم ي�ستطع  جتماع العظيم اإل انه مع الأ مر اهلل تعالى  الذي �سنع هذا الإ الكبير و انه لأ

�سلمي من  الم�سلمون على مّر التاريخ اأن ي�ستفيدوا من هذه القوة ال�سماوية و هذا الموؤتمر الإ

�سلم و الم�سلمين كما يلزم ». اأجل م�سلحة الإ

عا�شوراء ومرا�شمها:

اأنقذت  التي  هي   Qالح�سين مام  الإ ثورة  اأن  عليه  تعالى  اهلل  ر�سوان  مام  الإ يعتبر 

ن الوحدة تدور  �سلم و حفظت هوية الم�سلمين و بالتالي هي اأ�سا�س و مرتكز وحدتهم لأ الإ

نتماء ، و في العديد من كلماته يوؤكد )ر�س( اأن مرا�سم عا�سوراء هي مدعاة  مدار الهوية و الإ

للوحدة بين جميع الم�سلمين عك�س ما هو مظنون و نقت�سر على كلمات من و�سيته الخالدة:

طهار و خ�سو�سًا �سيد  الأ ئمة  الأ اأبدًا عن مرا�سم عزاء  يغفلوا  اأن ل  » و من جملة ذلك 

ئمة عليهم  المظلومين و رائد ال�سهداء اأبا عبد اهلل الح�سينQ و ليعلموا اأن كل اأوامر الأ

�سلم التاريخية هذه و اأن كل اللعن لظالمي اأهل البيت و  ال�سلم في مجال اإحياء ملحمة الإ

بد » التنديد بهم لي�س ال �سرخة ال�سعوب في وجه الحكام الظالمين عبر التاريخ اإلى الأ

و يجب اأن نعلم جميعًا اأن ما يوجب الوحدة بين الم�سلمين هو هذه المرا�سم ال�سيا�سية 

ثني ع�سر عليهم �سلوات اهلل. ئمة الأ التي تحفظ هوية الم�سلمين و خ�سو�سًا �سيعة الأ

�سلمية فاإن من و�سائل تعزيز ثقافة  واإ�سافة اإلى يوم القد�س العالمي واأ�سبوع الوحدة الإ

الوحدة هو الموؤتمرات و اللقاءات المتوا�سلة بين الم�سلمين و الخطب و التركيز الإعلمي 

هم ال�سعي العملي. الدائم و و�سع البرامج و الأ

هم عبر عقود من الزمن( » اإن الخطب المدرو�سة  مام )ف�سًل عن عمله و هو الأ يقول الإ

البناءة اإذا األقيت في اأجواء هادئة و غير متوترة ، دعت اإلى الوحدة و التفاهم و نبذ الإختلف 

و الت�سنج ، كانت خطبًا مفيدة و ا�ستوجبت ر�سا اهلل تعالى »
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�سلم طالبًا  » اني اأمد يدي - و بمنتهى التوا�سع – نحو جميع التجمعات العاملة لخدمة الإ

اإليهم ال�سعي لتحقيق الوحدة فيما بينهم في جميع المجالت.

» ل تكثروا من الدعوة اإلى الوحدة قوًل ثم تتركوا ال�سعي في تحقيقها عمًل ، اتحدوا عمليًا 

فاأنتم اخوة » 

�سلمية مقدمة للعمل  مام اإلى تح�سين فهمنا للوحدة الإ فلن�سعى في الختام و على خط الإ

�سلم ل �سيما اأميركا  خيرة التي ي�سن اأعداء الإ يام الأ الدوؤوب لهذه الوحدة ل �سيما في هذه الأ

ولى ب�سلح  �سلم و الم�سلمين جميعًا مت�سلحين بالدرجة الأ و اإ�سرائيل حربًا بل هوادة على الإ

التفرقة و اإيجاد التناحر و الفتن بين الم�سلمين فاإلى الوحدة الوحدة الوحدة.

  محا�سرة القيت بتاريخ 5002/6/9 في مركز المام الخميني الثقافي - بيروت
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�شلمية  دوار المتبادلة بين الحكومة الإ الأ

مام} والنا�س عند الإ

ال�سيخ  محمد قبي�سي

�سلمية في اإيران يحظيان باإهتمام رفيع من قبل  ما زال اإنت�سار الثورة وقيام الدولة الإ

والجماهير،  ال�سعب  تحريك  على  وقدرته  �سلم  الإ مو�سوع  ويعتبر   ، والمحللين  المفكرين 

برز في تجربة  �سلمية واإعطاءها دور حقيقي لل�سعب من النقاط الأ وكذلك مو�سوع الدولة الإ

التجربة  هذه  يراقب  الجميع  كان  وقد  مام  الإ فكر  وفي  اإيران،  في  �سلمية  الإ الجمهورية 

وي�ساأل ترى ماذا �ستحقق اأو حققت هذه الدولة لل�سعب من اأمور قيمة غير تلك التي حققتها 

الحكومات الديمقراطية في الغرب ل�سعوبها ، واأين التمايز.

والمو�شوع الذي نحن ب�شدد الحديث عنه اليوم �شيتمحور حول عناوين ثالثة هي:

ن�سان والنا�س في مفهوم الدين . ول: موقع الإ الأ

جتماعية. الثاني: الحكومة واأهدافها الإ

الثالث: واجبات ال�سعب تجاه الدولة.

لتزام بمحددات ثلث هي: ومن الناحية المنهجية يبدو لي اأنه ل بد من الإ

مام -المبا�سرة في قراءة ن�سو�س الإ

- الدمج بين النظرية والتجربة.

مام. ن�سانية عند الإ -التاأ�سي�س على النظرة العرفانية والإ

عا�ست  الذي  المو�سوعي  والواقع  للمو�سوع  اأف�سل  بمقاربة  �سي�سمح  ذلك  اأن  وبتقديري 
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مام دون التطرق اإلى ما يجري في اإيران اليوم، مع اأنه  فيه تلك التوجهات التي نادى بها الإ

ن يدخل في التاأ�سي�س  جدير بالكلم ، ولكنه ي�سبح ن�سبيًا خارج مو�سوعنا، فما نود طرحه الآ

مام . ومع اأن مو�سوع المحا�سرة اأكبر من فر�سة الحديث، اإل  للمو�سوع من خلل نظرة الإ

اأنه ل بّد من المحاولة ، اآملين التوفيق منه �سبحانه.

مام، والدمج  اأما من ناحية المنهج فهناك كما يبدو �سرورة لعتماد المبا�سرة بن�سو�س الإ

لتزام بالنظرة العرفانية للمو�سوع، فهذه هي الوجوه الثلثة التي  بين النظرية والتجربة، والإ

ت�سمح بتجلية اأف�سل للمو�سوع والواقع المو�سوعي الذي تعي�س فيه تلك التوجهات التي نادى 

مام، وهذا ما �سنحاول اعتماده. بها الإ

ن�سان والنا�س في مفهوم الدين الإ

للدين من نظرته كعارف  تعالى عليه« في مفهومه  الخميني »ر�سوان اهلل  مام  الإ ينطلق 

النا�س  اأما  والكمال،  للخلق  كغاية  اهلل  وبمعرفة  كطريق،  وال�سلوك  بال�سير  �سيء  كل  يربط 

فيعتبرهم في الطريق للو�سول .

ومن هنا..

والمعرفة،  الفكر  هما  اأ�سا�سيتين  حاجتين  تكوينه  بداية  من  جوهره  في  ن�سان  الإ يدرك 

وتذوق الجمال، وهما متَحدان، ت�ستمدان وجودهما من الفطرة، ومن العالم الخارجي »عالمي 

ن�سان ظامئ لهذا الرواء الفكري وال�سعوري الخلق، يتردد في اأعماق  الغيب وال�سهادة«، فالإ

روحه افتقاٌر واحتياٌج ل يتبدلن ول يتوقفان.

بل  ال�سللت،  �سحاري  في  وال�سائعون  الحيرة  وادي  في  التائهون  :«اأيها  مام  الإ يقول 

وت�سفحوا  الفطرة  اإلى  قليًل  المطلق.. عودوا  الجميل  �سمعة  الهائمة حول  الفرا�سات  اأيتها 

لهية قد كتب فيه : »وجهت وجهي للذي فطر ال�سموات  كتاب ذاتكم لتروا، اأن قلم القدرة الإ

ر�س..« وهي فطرة المحبوب المطلق فطرة المعرفة«. والأ

».. تيقظ من نوم الغفلة واأ�ستب�سر باأن لك محبوبًا ل يزول، واأن لك مق�سودًا نور طلعته 

ر�س.. واأن محبوبك ذو اإحاطة.. فاإلى متى تتوجه هذه الفطرة التي ل تتبدل  نور ال�سموات والأ

اإلى الخيالت الباطلة، ونحو هذا وذاك من المخلوقات«.
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».. يا ليتنا نحترق كالفرا�س حول �سمع جماله دون اأن نتكلم«.

ن�سان يطوي اأوراق عمره بالمعرفة وهو غارق في حجاب روؤية النف�س  ومع كل اأ�سف فما زال الإ

مام »اأ�سخم الحجب واأظلمها، ومع اأن خرق هذا الحجاب - كما  وعبادتها، الذي هو عند الإ

يقول - اأ�سعب من جميع الحجب فهو اإن ح�سل �سيكون مفتاح مفاتيح الغيب وال�سهادة، وباب 

ن�سان قا�سرًا على النظر اإلى نف�سه فهو محجوب..«، »والخروج  اأبواب العروج«، »وما دام الإ

�سالك  ال�سرف. فكل  والكمال  المطلق  الجمال  اإلى  لل�سلوك  اأول �سرط  المنزل هو  من هذا 

نانية وحب النف�س«  نانية وروؤية النف�س ويطوي منازل ال�سلوك في حجاب الأ ي�سلك بخطوة الأ

فهو لم يعرف بعد نف�سه على حقيقتها.

الجدول، وجميع  اأنا  ال�ساقية  اأنا  باأغنية  كانت تطرب  التي  والجداول  ال�سواقي  اإن جميع 

وي�سبح  وت�سمت،  ذاتياتها  من  تنتهي  البحر  اإلى  ت�سل  عندما  بقدرها  ت�سيل  التي  ودية  الأ

البحر ينادي اأنا البحر اأنا البحر، فيردد الجميع نحن من البحر واإليه راجعون.

بحر  في  يذوب  اأن  عليه  ر�سوله،  واإلى  اهلل،  اإلى  مهاجرًا  نف�سه  بيت  من  يخرج  فمن 

فالحج  الخلق«  خدمة  �سورة  في  الحق  »خدمة  الطريق  هو  وهذا  النا�س.  بحر  في  الب�سر، 

اإلى اهلل ل يكون اإل مع الخلق وفي خدمتهم، و�سرطه اأن يترك ال�سرف والجاه لنف�سه، ويلب�س 

مام واحدًا من  لبا�س الخدمة، ويبحث عن �سرف النا�س، وحاجات النا�س، وهكذا كان الإ

في  الفرد  فتحول  التاريخ،  لمجرى  قوي  تحول  يديه  على  فتحقق  المنهج  هذا  رواد  اأعظم 

معاني  من  وال�سهادة  والتفاني  يثار  الإ ملحم  في  �سطره  لما  مة  الأ قوة  اإلى  الب�سر  بحر 

مام يعتبر اأن الفقه والفقاهة والثورة والجهاد وال�سيا�سة والحكومة  عالية و�سامية. وكان الإ

وتحقيق  والم�ساواة،  والعدالة  بالحرية  الم�ست�سعفين  اآمال  وتحقيق  النا�س  اأجل  من  كلها 

الكرامة.

وكثيرًا ما كان يردد مثل عبارة اأريد اأن اأق�سي مدة وظيفتي في خدمة النا�س، وكان يو�سي 

المحرومين  اإعانة عباد اهلل خ�سو�سًا  :«..اأحر�س على  له  اأحمد فيقول  ال�سيد  الجليل  ولده 

والم�ساكين والمظلومين فذلك خير زاد« ويقول في غير منا�سبة :«يا اأبنائي الثوار اأيها الذين 

ل�ستم م�ستعدين اأن تتخلوا لحظة عن زهوكم المقد�س اأنتم تعلمون اأن عمري �سيم�سي لحظة 
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.
)1(

بلحظة في طريق الع�سق في خدمتكم«

عتزال  مام النظرة اإلى الدين والعرفان ووقف بقوة في وجه اأ�سحاب منهج الإ لقد غير الإ

�سلم من �ساحة الحياة والنا�س والمجتمع قائًل :«ت�سور بع�س النا�س اأن  الذين اأخرجوا الإ

من كان من اأهل ال�سير وال�سلوك، فعليه األ يهتم بما يجري لباقي النا�س وكل ما يح�سل في 

جل�س في  المدينة فهو غير معني به، ول�سان حال اأحدهم يقول : اإنما اأنني من اأهل ال�سلوك فلأ

زاوية ما واأكتفي باأوراد معينة.. ولو كان �سائبًا اأن ينعزل اأهل ال�سلوك جانبًا لكان من الواجب 

نبياء اأن يفعلوا ذلك، لكنهم لم يفعلوه.. لقد كان مو�سى بن عمرانQ من اأهل  على الأ

ال�سير وال�سلوك ومع ذلك فاإنه توجه �سوب فرعون وقام بما قام في مواجهته، وهكذا الحال 

كرم محمدP. وكلنا نعلم اأن ر�سول اهلل الذي خا�س في  براهيمQ والنبي الأ بالن�سبة لإ

اأجواء ال�سير وال�سلوك �سنين طوال لكنه ما اأن وجد فر�سة حتى اأقام حكومة �سيا�سية من اأجل 

اإجراء العدالة. فاإن من تبعات العدالة اأن ت�سنح الفر�سة كي يعر�س كل �سخ�س ما لديه. وهو 

هل العرفان  �سطراب ل يمكن اأن يح�سل ذلك، ول يت�سنى لأ هادئ البال. ففي اأجواء القلق والإ

هل الفقه اأن يعر�سوا فقههم،  هل الفل�سفة اأن يعر�سوا فل�سفتهم، ولأ اأن يعر�سوا عرفانهم، ولأ

نتهازيين بتحقيق  لهي وتطبق العدالة ولم ت�سمح للإ فحينما ت�سبح الحكومة حكومة العدل الإ

ماآربهم، فقد تهياأ جو هادئ ي�ستطيع الجميع اأن ي�ستفيدوا منه ويعر�سوا فيه ما لديهم. وبناء 

على ذلك فاإن ما ورد في قول المع�سوم : وما نودي ب�سيء مثلما نودي بالولية، مغزاه قيام 

مر ال�سيا�سي، وقد تم بالفعل  الحكومة. فلم يح�سل على اأمر مثلما ح�سل الحث على هذا الأ

كرمP وفي زمن اأمير الموؤمنين عليه ال�سلم، وبعد  مر ال�سيا�سي في عهد النبي الأ هذا الأ

مر«.  ئمة لبادروا اإلى هذا الأ ذلك لو ح�سلت الفر�سة لباقي الأ

)1(  حديث ال�سم�س..�س 58.
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�شالمية واأهدافها الحكومة الإ

�شالمية. نوع الدولة الإ

�سلمية من اأي اأنواع الدول هي اليوم؟ هذا �سوؤال مطروح : هل هي ديمقراطية  الدولة الإ

اأوا�سط ال�سبعينات من القرن الما�سي  اإلتقيت في  اأني  اأذكر  اأم ثيوقراطية..؟  اإ�ستراكية  اأم 

�ستراكية فتناول بع�س  باأحد كوادر الحزب ال�سيوعي في لبنان وقد دار بيني وبينه حوار عن الإ

اأن علي عليه ال�سلم  كلمات من نهج البلغة تتعلق بتوزيع الثروة، وا�سباب الفقر ليفهمني 

�ستراكية في بلدنا اأن ن�سف نحن  فكار الإ �ستراكية.. فهل ي�سح في حال عمت الأ كان اأبًا للإ

�سلمية باأنها دولة ا�ستراكية اإ�سلمية؟ الم�سلمين الدولة الإ

�سلم يوؤبد الراأ�سمالية  ومثل ذلك ي�سدق بحق الراأ�سمالية فقد كتب كثيرون وروجوا باأن الإ

�سلمية بالدولة الراأ�سمالية، اأو كما  جل هذا يمكن اأن ن�سمي الدولة الإ والملكية الخا�سة فهل لأ

�سلم العلماني؟!  �سلم يلتقي مع الع�سر والع�سر يتطلب اإعتماد الإ يطرح العلمانيون باأن الإ

نظامًا  فن�سكل  الديمقراطية  من  و�سيئًا  الثيوقراطية  من  �سيئًا  ناأخذ  اأن  ن�ستطيع  هل  اأم 

مر لي�س  على المودودي اأن ي�سنفها ؟ طبعًا الأ »ثيوديمقراطي« ونعتبره اإ�سلميًا كما حاول اأبو الأ

�سلمية  مام للدولة بالجمهورية الإ مقبوًل ول �سحيحًا، حتى من حيث الت�سمية، واأما ت�سمية الإ

لهي على النا�س« و«النا�س يتلقون القوانين  فاإن المق�سود منها كما قال »حكومة القانون الإ

�سلمية بالقبول والطاعة«. الإ

 اإن محور الم�سكلة هو في نوع الم�سوؤولية والقيم التي تنبع منها، فلقد كانت الحكومة في 

القرون الو�سطى م�سوؤولة اأمام رجال الكني�سة دون اأن يكون هناك ن�سو�س وقوانين اإلهية حاكمة 

فهي عمليًا كانت فوق القانون ومن هنا فقد فقدت الم�سوؤولية قيمتها. وهناك م�سكلة مماثلة 

واجهتها الدمقراطية، فهي تن�سئ قانونًا ياأخذ قيمته من ال�سعب، فالقانون اإذًا اأقل قيمة من 

القانون،  فوق  زال  ما  ن�سان  الإ فعمليًا  ن�سان،  الإ فوق  ما  اإلى  ترفعه  قد�سية  وما من  ن�سان،  الإ

والفرق هو بالنوع فقط بين رجال الكني�سة، ورجال المال الذين كان ال�سعب يرفعهم اإلى درجة 
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�ستبداد با�سم اهلل. �ستبداد با�سم القانون. بينما كانت الكني�سة ترفع نف�سها اإلى درجة الإ الإ

�سلم فجميع اأفراد ال�سعب ورجال الحكم م�سوؤولون اأمام اهلل المطلق، وال�سريعة  اأما في الإ

مام الديمقراطية  والقوانين، فهما يمثلن ال�سلطة المطلقة والعدل المطلق، من هنا رف�س الإ

هي  ال�سحيحة  »الديمقراطية  وقال  فا�سدة..  واعتبرها  الغرب  في  هي  كما  كم�سمون 

�سلمية. واإذا وفقنا ف�سوف نثبت لل�سرق والغرب بعدئِذ اأن ديمقراطيتنا هي  الديمقراطية الإ

الديمقراطية، ل الديمقراطية التي عندهم، والتي تدافع عن الراأ�سماليين الكبار، ول التي 

�سلم هو خيار ثالث يختلف كليًا  ، اإذًا خيار الإ
)1(

عند اأولئك المدافعين عن القوى الكبرى..«

خرى وله هوية خا�سة، ت�ستند اإلى قوانين وقيم اإلهية.  نظمة الأ عن الأ

الحكومة خادمة ال�شعب 

تكون  اأن  عليها  :«يجب  مام  الإ قول  وبح�سب  ال�سعب،  خادمة  �سلم  الإ ظل  في  الحكومة 

الرئا�سة  قيمة  اأن  الحاكم  فيها  يعتبر  التي  الحكومة  تلك  مثل  »نريد   ،
)2(

ال�سعب« خدمة  في 

اأراد فقد طلب من ال�سعب »اأن يمنح  مام ما  اأقل من قيمة نعله المرقع..«، وحتى ي�سمن الإ

وفياء لل�سعب ممن ي�سعر بالم�سوؤولية لخدمة  �سلم والأ ولئك النواب المتعبدين بالإ اأ�سواته لأ

ر�س«، وطلب  الجماهير، وممن ذاقوا طعم الفقر المر، والمدافعين عن اإ�سلم الحفاة في الأ

عن  الباحثين  اإ�سلم  �سعور،  لديهم  لي�س  الذين  المرفهين  اإ�سلم  يرف�سوا  اأن  النا�س  من 

ن�سان بمعنى الفقر ومعنى  مريكي«، »فعندما ل يح�س الإ �سلم الأ الراحة.. وبكلمة واحدة الإ

.
)3(

الجوع فاإنه ل ي�ستطيع اأن يفكر بالجياع، والبوؤ�ساء«

فاإن  �سلم  الإ اأحكام  تنافي مع  ال�سعب في �سكل الحكم وحيث ل  راأي  يتعلق بحرية  فيما 

مام يوؤكد باأنه »ل يحق لنا اأن نفر�س على �سعبنا �سيئًا فنحن نطيع الراأي الذي يبديه اأبناء  الإ

ونوع  �سكل  وتعيين  الم�سير  تقرير  حق  يمتلك  اأن  �سعب  ي  لأ ولية  الأ الحقوق  »من  فـ  �سعبنا« 

الحكومة التي يريدها«، واإن »حرية ال�سعب في اختيار الحكومة ونظام الحكم وانتخاب المجل�س 

�سلمية/ موؤتمر الجهاد والثورة : �س 771. )1(   من خطابه بمنا�سبة اإعلن قيام نظام الجمورية الإ

)2(   نف�سه، �س 461.

�ستقامة والثبات.. �س 173 / 361. )3(   الإ
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مة فذلك حق م�سان«. والممثلين للأ

اإن راأي ال�سعب حق في كل ما يعود للنا�س، اأما ما يعود هلل فاأمره يعود اإلى اهلل والر�سول 

مر. فقد قراأت راأيًا فقهيًا يجدر اإيراده  واإلى من منحهم اهلل حق الولية وكانوا من اأولي الأ

ملي وهو من بع�س اأبحاثه المنف�سلة، ففي هذا الراأي  ية اهلل ال�سيخ الجوادي الآ هنا وهو لآ

يفرق بين اأمر اهلل واأمر الر�سول، وبين اأمر النا�س، اإذ اعتبر اأنه ي�سح الت�ساور بين النا�س في 

يات والروايات التالية :  اأمورهم فقط وقد ا�ست�سهد في ذلك بما ورد بالآ

»وما كان لموؤمن ول موؤمنة اإذا ق�سى اهلل ور�سوله اأمرًا اأن يكون لهم الخيرة من اأمرهم«، 

مر فاإذا عزمت فتوكل على اهلل«. »و�ساورهم في الأ

ع�سيتك  فاإن  واأرى  علي  ت�سير  اأن  :«لك  عبا�س  بن  لإ قوله   Qالموؤمنين اأمير  وعن 

فاأطعني«.

مر لهم  اأما في اأمور النا�س فقد ا�ستند اإلى قوله تعالى :« واأمرهم �سورى بينهم«، فهنا الأ

بما يعود اإليهم مما ل يخالف اأمر اهلل. ثم ي�سير اإلى روايات عديدة تدعو اإلى الم�ساورة وعدم 

�ستبداد اأدخلها في معر�س ا�ستدلله. الإ

ول اأمر اهلل والولي والثاني  ملي في بيان اأن الدولة تعتني باأمرين الأ وهنا ي�ساعدنا ال�سيخ الآ

»الجمهورية  لنا مفهوم  يتبين  مرين معًا، ومن هنا  الأ اإلى  ت�ستند  الحكومة  واإن  النا�س،  اأمر 

ملي لم يكن في معر�س بيان هذه النقطة بالذات.  ن ال�سيخ الآ �سلمية« وقلت ي�ساعدنا لأ الإ

فقد كان كلمه في �سياق البحث في م�سروعية ولية الفقيه وحكومة ال�سورى.

ومن يدخل اإلى �سلب تجربة الثورة والدولة في اإيران، ي�ستطيع اأن يطلع على تلك الثوابت 

العظيم  مام  الإ لنا  واأو�سحها  �سلم  الإ اإياها  :«علمنا  القائد  مام  الإ يقول  التي كما  والمباني 

والفذ، والتي منها : 

اإن اأي نظام لم يكن مبنيًا على اأ�سا�س اإرادة النا�س وتاأييدهم ل يمكن اأن يكتب له   

�ستمرار«. البقاء والإ

مام يركز على الح�سور ال�سيا�سي للنا�س في  مام القائد :«كان الإ ومن هنا، كما يذكر الإ

�ساحات الن�ساط ال�سيا�سي«، وقد كان يوؤكد لهم اأن الدولة ملكًا لهم واإن م�سيرها باأيديهم. 
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النواب ان يخدموا  الدولة، ومن  اإدارات  منية ومن  الأ جهزة  الأ ولذلك كان يطلب دائمًا من 

القائد  مام  الإ ويكمل  طمئنان،  والإ بالمحبة  تجاههم  في�سعروا  للنا�س  ملجاأً  ويكونوا  ال�سعب، 

نبياء  مام - الذي كان يمثل راأ�س الحكومة - ينظر اإلى النا�س كما كان ينظر الأ قوله : كان الإ

مام القائد وما زال الكلم له : لقد فقد الجميع اأبًا عطوفًا، وكان يقول  اإلى النا�س، يقول الإ

:« اإن ال�سعب خير منا واأف�سل«. لقد مثلت العلقة بين الحكومة وال�سعب علقة بين الراعي 

اأمانة في عقله وقلبه، وقد دفعه  والمالك وكان ال�سعب ي�سعر فعًل باأنه مالك واأن الحكومة 

اإنها حقًا  دمه.  وحتى  اأ�سرته  واأفراد  ووقته  وماله  �سعوره  كل  والحكومة  للدولة  لير�سد  ذلك 

�سدق  �سلمية النموذج الأ ملحمة فريدة من ملحم التعا�سد والع�سق، و�سكلت الجمهورية الإ

للحكومة ال�سعبية من بين كل حكومات العالم.

�شالمية اأهداف الحكومة الإ

كرم  الأ الر�سول  الحكومة من قبل  ت�سكيل  ا�ستلزمت  التي  حكام  الأ تنفيذ  »بنف�س �سرورة 

قيام  الخميني على وجوب  مام  الإ ي�ستدل  النا�س(  كانت حاجة  المنورة )والتي  المدينة  في 

الحكومة، معتبرًا اأن اأحكام ال�سرع تع�سد هذا الهدف لما تحويه من قوانين ومقررات لت�سكيل 

نظام اجتماعي كامل، واأنه ما من اأحد - بعد رحلة ر�سول اهللP - قد �سكك بهذه ال�سرورة. 

فراد والمجتمع  مام : تطبيق اأ�سول الفقه المحكمة على الأ واإن هدف هذه الحكومة، بح�سب الإ

من اأجل اإيجاد الحلول للمع�سلت.

يات  يات والروايات - كما في كتاب الحكومة - ليوؤكد باأن ن�سبة الآ مام اإلى الآ ثم يعود الإ

جتماعية ل تتجاوز الواحد على مئة، واأن ن�سبة اأبواب الروايات المتعلقة  يات الإ العبادية للآ

ربعة اإلى خم�سين. فواجبات الحكومة  جتماعيات ل تتجاوز الأ خلق مقابل الإ بالعبادات والأ

- كما �سيتبين لنا - هي واجبات من اأجل النا�س.

مة كان�سهار �سعوري، ووحدة كلمة ال�سعب كموقف  ول : واجب قيام نظام يكفل وحدة الأ الأ

اأفراده وفئاته، ويدفع نحو التكافل باعتباره  ديني و�سيا�سي، فيوؤمن العلقة المتينة بين 

�سلم  ال�ساحة كع�سد للإ مة ح�سورها في  واأن يمكن للأ مة.  الأ اأفراد  واجبًا كفائيًا على 

قيام  في  �سل  والأ الثورة  في  �سل  الأ مام هي  الإ ال�سعب عند  وحدة  فاإن  للحكومة  وحامي 
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�سلم باألف  مام دائم التاأكيد :«اإذا بقي ال�سعب في ال�ساحة فالإ ودوام الدولة لذلك كان الإ

خير«.

قت�سادية والمعنوية، والم�ساواة وتكافوؤ الفر�س بح�سب  الثاني : واجب بناء دولة العدالة الإ

نوع  عن  الن�سو�س  بثنايا  مر  وقد  جتماعي.  الإ �ستقرار  والإ من  والأ �سلمية،  الإ حكام  الأ

الحكومة ونوع الم�سوؤولين ما يوؤكد هذا الهدف وتحقيقه. 

الدينية  والحريات  وال�سيا�سية،  والفكرية  ال�سخ�سية  الحريات  دولة  بناء  واجب   : الثالث 

قليات، وم�ساوات الجميع اأمام القانون دون تمييز بين المواطنين، وهذا الواجب اي�سًا  للأ

في  يمكن  ل  بل  يجوز  يمان فل  والإ �سلم  الإ في  اأ�سل  والحرية هي  عليه  يدل  ما  قد مر 

�سلوكه  في  حر  ن�سان  والإ وحرية،  ودليل  بوعي  تكون  اأن  يجب  فالعقيدة  كراه.  الإ يمان  الإ

ال�سخ�سي اإل ما خلف الد�ستور والقوانين اأما حرية التعبير والعمل ال�سيا�سي فهي م�سانة 

�سمن ا�ستقلل البلد وا�ستقرارها وعدم اإف�سادها.

�سلمية. ر�س، وا�ستثمار ثرواتها وبناء الح�سارة والمدنية الإ الرابع : واجب عمارة الأ

التح�سر  اأبعاد  يعوا  اأن  النا�س  باإمكان  :«لي�س  للح�سارة  اأو�سع  مام محددًا مفهومًا  الإ ويقول 

والفن  المزخرفة  الر�سوم  �سوى  �سلم  الإ ح�سارة  من  يفهمون  ل  اأولئك  �سلمي..  الإ

بنية العجيبة والقم�سة المطرزة وغيرها، فلي�ست هذه ول مئات  �سلمي. والأ المعماري الإ

�سلمي والديني«. منها تح�سب على التح�سر الإ

»ففي اليوم الذي توجد فيه زخرفات الدنيا ويجد ال�سيطان له طريقًا فيما بيننا وي�سبح 

�ستكبار �سوف ي�ستطيع اأن يوؤثر فينا حينئٍذ ويجر وطننا نحو الفناء«. هو مر�سدنا فاإن الإ

المنحرفين  من  ثلة  تمناها  التي  اأوروبا  »هل ح�سارة  اآخر:  مكان  في  مام  الإ يت�ساءل  ثم 

جل  مم المتح�سرة، اأوروبا التي قامت على �سفك الدماء.. واإذلل ال�سعوب لأ هي جزء من الأ

�سهواتها وغرائزها« »فاإلى اأين بلغت اأوروبا حتى نثني عليها ونمدحها.. اإن حياة اأوروبا اليوم 

وروبية التي ل تن�سجم مع اأي دين وعقيدة«. هي اأقذر واأ�سخف حياة تمر بها القارة الأ

�سلم اأوروبا لق�سى على جميع فتنهم واإرهابهم التي يقرفها حتى الوحو�س« »ولو دخل الإ

مام يعود ليو�سح موقفه من الح�سارة اليوم قائًل :« اإن ادعاء محمد ر�سا بهلوي  ولكن الإ
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المخلوع القائل اأن علماء الدين هوؤلء يريدون اأن ي�سافروا في هذا الع�سر على ظهور الحمير، 

ختراعات  التمدن والتجدد هو الإ اأن المراد من مظاهر  لو  اإذ  اأن يكون تهمة بلهاء.  ل يعدو 

�سلم  الإ فاإن  الب�سرية  الح�سارة  رقي  في  م�سا�س  له  مما  المتطورة  وال�سنائع  بتكارات  والإ

و�سائر المذاهب التوحيدية لم تعار�س ذلك ولن تعار�سه. بل اإن العلم وال�سناعة مما اأكد عليه 

جتماع والتاريخ على ت�سحيح هذا  �سلم والقراآن المجيد. واآمل اأن يعمل الكتاب وعلماء الإ الإ

نبياء عليهم ال�سلم كانوا يهتمون بالمعنويات  المفهوم في اأذهان الم�سلمين. وما يقال باأن الأ

توؤدي  قوال خطاأ موؤ�سف،  الأ الدنيوية �سيء مرفو�س.. مثل هذه  مور  الأ واإدارة  واأن الحكومة 

ن�سان  مام اأن الدنيا المرفو�سة هي التي تجعل الإ �ستعمار«، ويعتبر الإ نتائجه اإلى الف�ساد والإ

غافًل عن الباري، ويقول »اإن حكومة الحق المقامة ل�سالح الم�ست�سعفين ولمنع الظلم والجور 

�سلم  الإ ونبي  داوود  بن  �سليمان  اأمثال  اإليها  �سعى  التي  فهي  جتماعية  الإ العدالة  ولإحلل 

عظمP، واأو�سيائه الكرام، وهي من اأعظم الواجبات واإقماتها من ا�سمى العبادات«. الأ

ن�سان. �سمى من الحكومة، وهو كمال الإ الخام�ص : واجب تحقيق الهدف الأ

ن�سان وتكامله. وفي هذا  حكام وتربية الإ حيث اأن الحكومة هي الظرف المنا�سب لتنفيذ الأ

مام :«اإن الهدف الذي �سحيتم من اأجله هو ا�سمى واأثمن هدف طرح منذ بدء الخليقة  يقول الإ

لهية بمعناها الوا�سع وعقيدة التوحيد  بد اإنه المدر�سة الإ زل وحتى نهاية العالم اإلى الأ في الأ

وال�سهود..  الغيب  وفي مراتب  الوجود  اآفاق  كل  وغايته في  الخلق  اأ�سا�س  التي هي  باأبعادها 

وبدونه ل يتي�سر ال�سبيل اإلى الكمال المطلق ول اإلى الجمال والجلل اللمتناهي.

المفهوم  هذا  من  وانطلقًا  المطلقة،  لل�سعادة  الوحيد  الطريق  هو  طريقًا  ت�سلكون  اأنتم 

حمر اأحلى لهم من الع�سل«. فالحكومة بح�سب  ا�ستعذب اأولياء ال�سهادة.. ووجدوا الموت الأ

ن�سان واإ�سلح المجتمع. ف�سل لتكامل الإ مام هي الميدان الأ نظر الإ

ال�شاد�ص : من واجبات الحكومة منع تربع الطغاة المترفين من الم�ستاأثرين بالمال وال�سلطة 

�سلم دولة يهتم  غنياء، فدولة الإ على اأكتاف ال�سعب، ومنع تداول المال بين حفنة من الأ

فراد واأليقهم واأكثرهم  غنياء بالفقراء ب�سكل طوعي، والعمل على دفع اأف�سل الأ فيها الأ

�سلم وعناية بالم�ست�سعفين اإلى مواقع الم�سوؤولية. التزامًا بالإ
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واجبات ال�شعب تجاه الدولة

كيف اأخذ ال�شعب دوره؟

حدث عظيم ذلك الذي وقع في اإيران، فقد كانت له دللت وترددات اجتماعية وثقافية ول 

تزال، بما قام به ال�سعب من ثورة وتغييرات، وما انطوى عليه من قيم وواجهه من تحديات.

كبار نت�ساءل عن ال�سر الذي تخطى به ذلك ال�سعب من عقبات وموانع  وبنف�س القدر من الإ

قبل اأن يتحول من �سعب هام�سي مرذول ع�سية الثورة اإلى �سعب ج�سور ومقدام قادر على اأن 

ي�سبح رقمًا �سعبًا وع�سيًا على كل المعادلت والموؤامرات الدولية.

�سعبًا  كان  فقد  �سهًل،  مر  الأ يكن  لم  ال�سعب،  هذا  طباع  تبدلت  حتى  ح�سل  الذي  فما 

اإهانة، ل  باأية  مبراطور  اأن يلهج با�سم الإ الثقة بنف�سه، يخاف حتى  �سعيفًا م�ست�سعفًا قليل 

يعرف �سبيًل للخروج. كان محتاجًا اإلى من يوقظ ح�سه بالكرامة، ويرفع له م�سعل الحرية، 

يام ال�سديدة والع�سيبة. ويلهم روحه بكل  تلك الف�سائل التي تفتحت اإبان الثورة، في تلك الأ

مام القائد :«ترى اأين كانت �ستتوجه قافلة الثورة لول تلك القيادة الربانية؟ اإلم  يقول الإ

لهية؟«..«لقد حقرت القوى الكبرى �سعوبنا..  كانت �ست�سغي لو �سكتت تلك القوة الناطقة الإ

اإلى  مام اأ�سابعنا من اأ�سابع اأ�سابها الخدر  مام، لقد حول الإ اإلى اأن جاء الإ واأماتت ح�سها 

اأ�سابع �سديدة الح�سا�سية بما حولها«.

هذا الرجل الذي كان يرى نف�سه خادمًا للنا�س ويقول »اإني اأ�سعر بال�ساآلة اأمام ال�سعب«.

مام بال�سعب اأروع ملحم الع�سق ور�سمت لوحة  مام والإ حقًا لقد �سطرت علقة ال�سعب بالإ

مام تحوًل في النفو�س،  رائعة الجمال واأي جمال. وهنا يكمن ال�سر في الثورة، لقد اأحدث الإ

�سلم واأحدث هذا التغيير في نف�سه، والذي  كما يقول هو :«فعندما ا�ستيقظ �سعبنا ببركة الإ

كان يخاف من مجرد حار�س اأ�سبح ل يخاف من اأمريكا«.

نبياء لتعبئة  نبياء ثم انطلق، قائًل :«جاء الأ فقد �سخ�س الإمام دوره وهدفه بدقة من خلل دور الأ

الفقراء ليذهبوا ويقفوا بوجه الناهبين والمترفين عند حدهم ويوجدوا العدالة الإجتماعية«.

ول في الثورة والدولة بل المالك لها،  مة بالم�سوؤولية وجعلها ال�سريك الأ مام الأ لقد اأ�سعر الإ

لهية قائًل :«كلكم م�سوؤول في مح�سر اهلل تبارك وتعالى«. مذكرًا لهم بتلك الم�سوؤوليات الإ
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»اإن جميع اأبناء ال�سعب م�سوؤولون، المراجع والعلماء والتجار والجامعيون وطلب العلوم 

الدينية، والعمال. واإن الم�سوؤولية اليوم تقع على عاتق جميع اأبناء ال�سعب«.

مام ال�سعب اإلى اأخذ دوره الفريد والذي تبلور في تلك التجربة الرائدة في  وهكذا دفع الإ

وبف�سل  نبياء،  الأ وتجربة  �سلم  للإ العميق  فهمه  وبف�سل  مام  الإ ا�ستطاع  لقد  اليوم،  اإيران 

روحه ونبرته القيادية النبوية اأن يك�سر النير من فوق رقبة ال�سعب فحرر فيه كل ينابيع القوة 

ولول هذا  الم�سوؤولية.  بم�ستوى  فكان  والر�سد،  رادة  والإ والوعي  والكرامة  والكبرياء  والفتوة 

مام فاأين نحن كنا �سنكون حينها. الإ

واجبات ال�شعب : 

وال�سعب معًا،  للحكومة  واجبات  اأنها  �سلمية على  الإ الدولة  واجبات  اإلى  �سلم  الإ ينظر 

يرانية في تحقيق ذلك اأم ل ؟ ومن هنا نحاول اأن نرى اإذا نجحت التجربة الإ

�شراف والرقابة. نتخاب، وواجب الإ قتراع والإ ول والثاني : واجب الإ الواجب الأ

يقول  حيث  اأي�سًا،  واجب  وهي  حق  هي  مام  الإ نظر  بح�سب   : نتخابات  الإ في  الم�ساركة   .1

قتراع  الإ اإلى �سناديق  اأن نذهب  ال�سعب. يجب علينا جميعًا  اإرادة  تتكئ على  :«حكومتنا 

�سخا�س الملتزمين«، »فلي�س مهمًا من يكون ومن اأين يكون واإلى اأي مجموعة اأو  وننتخب الأ

ن�سان  نتماء اإلى الحزب ل يعني ال�سلح ماءة بالماءة، ول يعني اأن غير الإ حزب ينتمي فالإ

لل�سيا�سة  الفاهم  �سلم  بالإ الملتزم  يعني  �سلح  الأ انتخاب  فا�سد«..«اإن  اإن�سان  الحزبي 

المطلع على ما ي�سلح البلد، وقد ل يكون هذا ال�سخ�س من مجموعتكم والمترب�سين 

بكم فاإن عملكم هذا اإ�سلمي، واإنه عبارة عن محك بالن�سبة لكم«.

�ستفتاء الول والثاني على  �سلم بدءًا من الإ لقد اأعطى ال�سعب راأيًا �سريحًا اإلى جانب الإ

نظام الجمهورية وعلى الد�ستور، وفيما بعد في انتخابات رئا�سة الجمهورية، ومجل�س الخبراء، 

�سلمي اإلى ال�سعب  ومجل�س ال�سورى، وهذا يدل بقوة على الدور الفاعل الذي اأوكله النظام الإ

ي �سعب في اأي مكان من العالم. في الحكم، وب�سورة لم تتح لأ

مام هذه  ل الإ مور: فقد حمَّ �سراف على اأمور البلد، وعلى اأداء اأولياء الأ اأما م�سوؤولية الإ  .2

�سراف على  الم�سوؤولية بجزء كبير منها اإلى ال�سعب قائًل :«جميع اأبناء ال�سعب مكلفون بالإ
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مور، يجب على ال�سعب اأن يوجهني، ويقول لي اإنك فعلت كذا فاحفظ نف�سك«، »فلو تبين  الأ

�سلم لوجب على الفلح اأن يعتر�س  ارتكاب اأحد في مواقع الم�سوؤولية مخالفة لمقررات الإ

والكا�سب والمعمم. واإذا ارتكب معمم مخالفة لوجب على الجميع اأن يقفوا بوجهه« »كلكم 

راع«.

لقد عبر ال�سعب دومًا، وفي كل المراحل والمحطات عن كبير وعيه، وقدرته على تحمل 

مام القائد، قاما بتوجيه نظر  مام رحمه اهلل، واليوم الإ �سراف والمتابعة، فالإ م�سوؤوليات الإ

ن يلتفتوا اإلى اأمور البلد، وقد اأثبت ال�سعب دائمًا ح�سوره وعدم تخليه  النا�س لعدة �سنوات لأ

عن م�سوؤولياته في هذا الميدان.

الواجب الثالث : واجب الت�شدي للم�شوؤوليات في مواقع الم�شوؤوليات.

مام يتوجه اإلى كوادر ال�سعب من مراجع وعلماء ومثقفين واإلى المراأة  منذ البداية كان الإ

واإلى الجامعيين بتحمل الم�سوؤوليات الكبرى تجاه الدولة وتجاه المجتمع. فكان ير�سدهم اإلى 

اأدوارهم، ويحذرهم من مغبة ال�سقوط، وقد انخرط الجميع رجاًل ون�ساًء في جبهة مترا�سة 

المدراء  ي�سغلها  كان  التي  ال�ساغرة  المواقع  وملء  الج�سام،  للم�سوؤوليات  للت�سدي  واحدة 

الفا�سدون في موؤ�س�سات الدولة اأيام النظام البائد. 

داري  فقد قامت هذه الموؤ�س�سات واإداراتها على اأكتاف هوؤلء واأمثالهم، وكان التحدي الإ

اأي تجربة �سابقة في هذا المجال.  الثورة  اأعظم التحديات في الدولة ولم يكن لرجال  من 

لهية ل بدافع الوظيفة وقد تحقق  ولقد توجه ال�سعب اإلى ملء تلك المواقع بدافع الم�سوؤولية الإ

مام ما اأراد. للإ

�شالم والدولة. الواجب الرابع : واجب الح�شور في �شاحة الدفاع عن الإ

عتماد عليه »العلماء والمثقفون  مام يعتقد اعتقادًا را�سخًا بقدرة ال�سعب و�سرورة الإ كان الإ

والجامعيون والن�ساء والعمال..« ويثق ثقة تامة با�ستعداده للمواجهة، ومع اأن الكثير من العلماء 

وال�سعب حتى  العلماء  اأي عمل دون ح�سور  اأن  يرى  مام  الإ مام، فقد ظل  الإ يعار�سون  كانوا 

انتفا�سة  طليعة  في  العلماء  »كان  الم�سروطة  تجربة  ففي  ف�سل.  اإلى  نجاحه  �سيقلب  النهاية 

مام - بعد اأن و�سلوا  الد�ستور ومع اأنهم تمكنوا من الم�سك بد�ستور البلد، ولكن - والكلم للإ
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اأعداء النظام، كان ال�سعب  اإلى �سدة الحكم واإلى وقت العمل الجاد تركوا كل �سيء ل�سالح 

محايدًا، وترك علماء الدين ال�ساحة وان�سرف كل منهم اإلى اأموره الخا�سة، فيما كان عملء 

بعاد العلماء عن ال�ساحة ال�سيا�سية والإجتماعية، ب�ستى الطرق«. بريطانيا ير�سمون الخطط لإ

في  لل�سعب  الم�ستمر  الح�سور  اأهمية  قبل مدى  اأكثر من ذي  مام  الإ اأدرك  فقد  هنا  من 

�سلم ونقاوة التجربة، ولم يكن با�ستطاعة الدولة وحدها اأبدًا  ال�ساحة في حماية الدولة والإ

نجازات وتواجه هذا الكم الهائل من الموؤامرات لول وقوف ال�سعب. لقد  اأن تحقق كل تلك الإ

�سلمية كاأعظم الواجبات، ولم يبخل ال�سعب  مام ال�سعب م�سوؤولية حماية الدولة الإ ل الإ حمَّ

اأعطى  الدولة. فقد  والغرب على هذه  ال�سرق  تاآمر  اأيام  والحرب  الجهاد  �ساحات  بدمه في 

بكل  المعركة  وقد دعم  واإقبال  بكل ر�سا  �سهيد  األف  اأكباده حوالي ماءة  فلذات  ال�سعب من 

كل  في  ودافع  وتحمل  الحرب.  اأعوام  ثمانية  ونذر حياته  فعًل  يملكه  �سيء  بكل  يملكه  �سيء 

مينة الحقيقية للبلد، وكان ي�سارك في المظاهرات  خطار فكان الذراع الأ ال�ساحات لدفع الأ

�سلم. وما زال كلما ناداه الواجب لموقف.  المليونية  بكل اندفاع وحب للدولة وللقائد وللإ

مام قبل وفاته، والتزامًا بو�ساياه  وقف بكل اندفاع وثبات، وكان ذلك كله التزامًا بتوجيهات الإ

يراني العزيز اأن تقدروا النعمة التي  بعد مماته، فقد ذكر في و�سيته :«و�سيتي اإلى ال�سعب الإ

مور  الأ كاأعز  قدرها  حق  قدروها  الر�سيدين،  �سبابكم  وبدماء  العظيم  بجهادكم  ك�سبتموها 

لديكم وحافظوا عليها واحر�سوها، وابذلوا الجهد في �سبيلها فهي نعمة اإلهية عظيمة واأمانة 

وا�سعوا  م�ساكلها  في  م�ساعركم  بكل  �سلمية  الإ الجمهورية  حكومة  �ساركوا  كبيرة..  ربانية 

اإلى حلها، واعتبروا الحكومة والمجل�س جزءًا منكم وحافظوا عليها محافظتكم على محبوب 

عزيز. واأو�سي المجل�س والحكومة والم�سوؤولين اأن يقدروا هذا ال�سعب حق قدره، فهوؤلء �سياء 

�سلمية عطيتهم وتحققها كان بف�سل ت�سحياتهم  اأعيينا واأولياء نعمتنا حقًا، والجمهورية الإ

وبقاوؤها رهين خدماتهم. واعتبروا اأنف�سكم من الجماهير والجماهير منكم«.

المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  مر  الأ م�ساألة  هي  لل�سعب  مام  الإ لها  حمَّ التي  مور  الأ ومن 

يراني  والتي هي من م�سوؤوليات الحكومة اأي�سًا، ولم يتهاون ال�سعب في هذا المجال فال�سعب الإ

�سلم ول يتهاون بتخطي حدوده ال�سريفة. �سعب غيور على الإ
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جتماعي. الواجب الخام�ص : واجب التكافل الإ

قت�سادي  حياء لتنظيمها �سيما اأيام الح�سار الإ ول اللجان ال�سعبية في الأ ت�سكلت منذ اليوم الأ

قت�سادية. مور الإ وبذلك �سدت حاجات النا�س ل�سنوات عديدة اإلى اأن تح�سنت الأ

وقام ال�سعب بدور منقطع النظير في �سد الثغرات والحاجات الإجتماعية المختلفة فكانت 

الجهاد  موؤ�س�سات  فقامت  ون�ساءًا  رجاًل  الجميع  فيها  �سارك  ور�سة عمل �سخمة  كلها  البلد 

�ستثمار،  والإ القر�س  وموؤ�س�سات  العديدة،  الم�ست�سعفين  دعم  وموؤ�س�سات  الكبرى،  الزراعي 

مية، وموؤ�س�سات رعاية ال�سهداء والجرحى. والموؤ�س�سات الثقافية والن�سائية، وموؤ�س�سات محو الأ

ل اأحد ي�ستطيع اأن يعرف ب�سهولة حجم ح�سور وت�سحيات النا�س وحجم م�ساركتهم في 

هذا الميدان اإنها من اأعظم اأدوار ال�سعب واأقلها ظهورًا في الإعلم.

اأخيرًا : من الجدير ذكره لو اأن الإمام اكتفى بتح�سيل ر�سا الجماهير وتاأييدهم، وق�سر دور 

خرى فلي�س من المظنون،  ال�سعب في الدولة على حق القترع فقط، دون تحميله الم�سوؤوليات الأ

�ستمرار. ولكن الذي ح�سل اأن ما قام به ال�سعب  بل من الم�ستبعد اأن يكتب لهذه الدولة النجاح والإ

يراني العظيم من اأدوار واأعمال واإنجازات وما زال، اأكبر من اأن تحيط بها محا�سرة اأو مقالة،  الإ

ولى من بناء الدولة، فقد و�سلت اإلى هذه النتيجة اأنه ل  وباعتبار اأنني ح�سرت وع�ست المراحل الأ

دوار التي قام بها، فقد مثل اأروع نموذج للعلقة بين ال�سعب والحكومة،  مثيل لهذا ال�سعب، ول للأ

هتمام باأموره ال�سخ�سية، ف�سيء من هذا لم  فال�سعب في اإيران لم يقم بانتخاب ممثليه ورحل للإ

يراني بذلك  يح�سل اإطلقًا، واإذا كان هذا هو دور ال�سعب تجاه الحكومة والمجتمع فاإن ال�سعب الإ

�سلم ، فقد قدم كل ما قدم في �سبيل اهلل تبارك  يكون قد �سطر اأروع ملحمة من ملحم ع�سقه للإ

وتعالى، وما من �سعب اآخر يتمتع بهذه المميزات، حتى قال الإمام الخميني ر�سوان اهلل تعالى 

يراني بجماهيره المليونية في  عليه، بحقه ذلك القول الم�سهور :«اأنا اأزعم بجراأة اأن ال�سعب الإ

الع�سر الراهن اأف�سل من اأهل الحجاز في ع�سر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله، واأف�سل من اأهل 

الكوفة في العراق على عهد اأمير الموؤمنين والح�سين بن علي �سلوات اهلل و�سلمه عليهما..«.

   محا�سرة القيت بتاريخ 2005/6/9 في مركز المام الخميني الثقافي - بيروت
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ن�شان المنهج القويم في اإ�شلح الإ

مام الخميني} -  ربعون حديثًا« لالإ - على �شوء كتاب » الأ

ال�سيخ اأكرم بركات

 

اإل  ن�ص  والإ الجن  خلقت  {وما  تعالى  بقوله  ن�سان  الإ خلق  غاية  الكريم  القراآن  يحدد 

مذّلًل  لّينًا  طّيعًا  يكون  الذي  الفعل  على  تطلق  المعنوي  جذرها  في  والعبادة   
)1(

ليعبدون}

بحيث ل يكون فيه ع�سيان ول مقاومة ول اعتداء، من هنا �سميت الطريق التي كثر المرور 

لّينة غير �سك�سة ول  اأ�سواكها موؤذية، بل �سارت  اأو  اأحجارها  تعد  �سّويت بحيث لم  اأو  عليها 

)2(

عا�سية بالطريق المعّبد اأو الم�سلوك المذّلل.

ن�سان،  ومن اللفت اأن الكتاب العزيز لم يعر�س عبادة اهلل تعالى كهدف اأق�سى لخلق الإ

بل تحدث عن هدف لهذه العبادة بقوله {يا اأيها النا�ص اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 

 .
)3(

من قبلكم لعلكم تتقون}

والتقوى في مفهومها تلتقي مع الوقاية وهي الم�ستركة معها في جذرها المادي لت�سب في 

مر عّبر تعالى بـلبا�س التقوى، فاإن من  خانة معنى المنعة والح�سانة والحماية،  ولعله لهذا الأ

ن�سان قلبًا وروحًا حماية  ن�سان ج�سدًا، فاأراد اهلل تعالى اأن يكون للإ وظيفة اللبا�س حماية الإ

 .
)4(

اأخرى تتحقق من خلل لبا�س معنوي هو التقوى » ولبا�س التقوى ذلك خير« 

ية 65. )1(   - �سورة الذاريات، الآ

�سلمي، 4041هـ،  )2(   - انظر: ابن فار�س، اأحمد، معجم مقايي�س اللغة، تحقيق عبد ال�سلم محمد هارون، قم، مكتب الإعلم الإ

ج4، �س: 602-502.

ية 12. )3(   - �سورة البقرة، الآ

ية 62. عراف، الآ )4(   - �سورة الأ
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على وهو الفلح الذي  ن�سان اإلى مرحلة التقوى ي�سعده اإلى المرتبة القراآنية الأ وو�سول الإ

 .
)1(

لباب لعلكم تفلحون« يعني الفوز والظفر، قال تعالى ».. فاتقوا اهلل يا اأولي الأ

وفي بيان قراآني اآخر للو�سول اإلى مرحلة الفوز النهائي المعّبر عنه بالفلح قال تعالى » 

 كما 
)3(

. والتزكية من زكا التي تاأتي بمعنى طهر واأي�سًا بمعنى زاد ونما 
)2(

قد اأفلح من تزكى«

 اأي ينمو ويتكامل، 
)4(

نفاق«  في اإطلق اأمير الموؤمنينQ فيما ورد عنه » العلم يزكو بالإ

فتزكية النف�س المحققة للفلح تعني اإنماءها والعمل على تكاملها ورقيها. 

من هنا فالتعبير بـ )تزكية( لعله اأف�سل من التعبير الوارد في عنوان الندوة )اإ�سلح( 

الذي قد ين�سرف الذهن منه اإلى ف�ساد قد �سبق. 

خلق  غاية  تحقيق  في  ودورها  النف�س  تزكية  وقيمة  اأهمية  نعرف  تقدم  فمما   ، كلٍّ على 

ن�سان.  الإ

ن�سان.  وكذلك نعرف اأهمية ال�سوؤال عن المنهج القويم في تزكية نف�س الإ

م�شارات في التزكية 

نلحظ  �سلمي  الإ المجتمع  في  النف�س  تزكية  ومناهج  لمدار�س  وجيز  ا�ستعرا�س  في 

م�سارات عديدة يت�سف بع�سها بالغرابة ويوّلد ا�ستهجان المّطلع عليها. 

اأ – فبع�سهم انتهج في �سيره ال�سلوكي لتزكية نف�سه العمل على اإرهاق الج�سد لتطويعه وفي 

طار يروى عن بع�س ال�سيوخ اأنه األزم نف�سه بالقيام على راأ�سه طوال الليل، لت�سمح  هذا الإ

ولئك الذين كانوا ينامون على م�سامير   وكذا الحال بالن�سبة لأ
)5(

نف�سه بالقيام عن طوع 

ونحو ذلك. 

واإهانتها  النف�س  اإذلل  على  العمل  نف�سه  لتزكية  ال�سلوكي  �سيره  في  انتهج  وبع�سهم   – ب 

لتذليلها، كما هي حالة ال�سالك الذي حكى ق�سته الغزالي باأنه �سرق ثيابًا في حمام عام 

ية 001. )1(   - �سورة المائدة، الآ

ية 41.  على، الآ )2(   - �سورة الأ

)3(   - انظر: الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق الح�سيني، ط2، بيروت موؤ�س�سة الوفاء 3891، �س: 502-302.

)4(   - ال�سهيد الثاني، زين الدين بن مكي، منية المريد، تحقيق الح�سيني، بيروت،دار المرت�سى، 7991، �س 82.

)5(   - الحائري، كاظم، تزكية النف�س، ط 1، قم، موؤ�س�سة الفقه، 1241هـ، �س 341. 
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وهرب ليلحقه النا�س ويقولون عنه: �سارق الحّمام، وهكذا ح�سل، فاعتقد اأنه و�سل اإلى 

النتيجة المتوخاة ف�سكنت نف�سه. 

ج – وبع�سهم انتهج في �سيره ال�سلوكي لتزكية نف�سه العمل على تنقية الذهن من الخواطر 

اأو ج�سم  اأحد المح�سو�سات مثل حجر  اإلى  اإلى تركيز  النتباه  العار�سة له، فدعا هوؤلء 

اآخر، فينظر اإليه بالعين الظاهر مدة، ول يطبق عينه مهما اأمكن، وينتبه بجميع القوى 

ف�سل اأن تكون اأربعين  الظاهرية والباطنية اإليه، وي�ستمر على هذه الحال مدة، قالوا باأن الأ

، وتجراأ بع�سهم في بيان هذا التجاه بتمثيل اآخر وهو اأن يرّكز ال�سالك 
)1(

يومًا اأو اأكثر 

نظره على �سحمة اأذن فاتنة جميلة، اأو محّيا �سيخ مر�سد بحجة اأن اللّب حينما يح�سر 

خرين، ثم في مرحلة ثانية يقطع هذا  تعلقه ب�سيء واحد ي�ستطيع اأن يقطع علقاته مع الآ

الرتباط الوحيد ليرّكز قلبه على اهلل تعالى لي�سل اإلى المبتغى المن�سود. 

الت�ضوف والعرفان 

وقد ُعرف اأ�سحاب بع�س التجاهات ال�سابقة بالمت�سوفة الذين �سّموا بذلك: 

نهم كانوا يلب�سون ال�سوف في ال�سيف الحار.  اأ – اإّما لأ

ب – واإّما من ال�سفة اأي �سفة م�سجد ر�سول اهللP التي كان يجتمع فيها الجائعون ف�سّموا 

نهم يقتدون باأهل تلك ال�سفة. بذلك لأ

مل�س الذي ل ينمو عليه النبات ومنه  ج – واإّما من ال�سفواء جمع ال�سفاة، وتعني ال�سخر الأ

.
)2(

قوله تعالى » كمثل �سفوان عليه تراب« 

 .
)3(

د – واإّما من �سوفانة التي تعني النبات ال�سغير الذي ل قيمة له 

ولعل هذه المحاولت لتف�سير الت�سوف من ناحية ال�ستقاق اللغوي ترجع اإلى الخلفية التي 

د الم�سطلح من ناحية نظرته اإلى الت�سوف، من هنا نرى اأن بع�س من ينحو  ينطلق منها محدِّ

ال�سير وال�سلوك، �سرح وتحقيق ح�سن م�سطفوي، تعريب لجنة  العلوم بعنوان ر�سالة  اإلى بحر  )1(   - انظر: الر�سالة المن�سوبة 

الهدى، ط1، بيروت، دار الرو�سة، 4141هـ، �س 331. 

ية 462. )2(   - �سورة البقرة، الآ

بعنوان مقدمات  توفيق محمد �سمن كتاب  والعرفان،ترجمة  الت�سوف  اأ�سول  الدين، مقدمة في  انظر: �سجادي، �سياء   -   )3(

تاأ�سي�سية في الت�سوف والعرفان والحقيقة المحمدية، ط1، بيروت، دار الهادي، 3241 هـ، �س 4 -6.
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 )Sophia  اأو  Sophi(  بالت�سوف اإلى الناحية المعرفية يرد الم�سطلح اإلى اأ�سل يوناني هو

 وهذا ما يقّرب الت�سوف اإلى العرفان في حين ي�سّر البع�س 
)1(

اليونانية التي تعني الحكمة 

ول يقع في دائرة ال�سلوك والعمل في حين اأن  على التفرقة بين الت�سوف والعرفان في اأن الأ

الثاني ينطلق من منهج علمي ومن خلله يطل على ال�سير وال�سلوك.

، يبحث في  النظري منه عن معرفة اهلل 
)2(

اإلى نظري وعملي  من هنا ق�ّسموا العرفان 

ن�سان، في حين يبحث في العملي منه عن العلقات والواجبات المفرو�سة على  والعالم والإ

 
.)3(

خلق ول �سبيه بالفل�سفة والثاني بالأ ن�سان مع نف�سه ومع العالم ومع اهلل، فالأ الإ

العرفاء والفقهاء 

مام الخميني} وراأيه في الم�سارات ال�سابقة ينبغي التمييز  وقبل الحديث عن نهج الإ

ن�سان اأن  بين مدر�ستي الفقهاء والعرفاء في نظرتهم اإلى الغاية لتزكية النف�س التي على الإ

يعّمق  ال�سعادة،  اإلى  و�سوله  هو  ق�سى  الأ الهدف  اأن  الفقهاء  يرى  حين  ففي  نحوها،  ي�سعى 

العرفاء اأطروحتهم باأن غاية تزكية النف�س هي الو�سول اإلى اهلل تعالى. 

�سلم يمكن اخت�سارها في ثلثة اأنواع:  فالفقهاء يرون اأن تعاليم الإ

يمان.  ول: العقيدة التي من خللها يتحقق الإ الأ

والتحّلي  الرذائل  كترك  �سلوكيًا  معها  يتعامل  اأن  ينبغي  التي  وهي  خلق  الأ الثاني: 

بالف�سائل. 

ن�سان الخارجية.  حكام وهي التي ترتبط باأعمال الإ الثالث: الأ

اأما العرفاء فاإنهم يتحدثون عن ثلث مراتب: 

ول: ال�سريعة.  الأ

الثاني: الطريقة. 

)1(   - المرجع ال�سابق، �س 7.

)2(   - لمعرفة الفارق بين العرفان والت�سوف انظر: األمطهري، مرت�سى، العرفان، ترجمة نور الدين، ط1، بيروت، دار المحجة 

�سارة  البي�ساء، 3141هـ، �س 11 – 21 )وقد ذكر ال�سهيد األمطهري فيه اأن العرفاء يطلق عليهم مت�سوفة اإذا كان المراد الإ

اإلى الناحية الجتماعية لهم(. 

)3(   - المرجع ال�سابق �س 31 و71. 
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الثالث: الحقيقة. 

 « هو  �سريف  نبوي  من حديث  ماأخوذة  الثلثة  الم�سطلحات  هذه  اأن  العرفاء  ذكر  وقد 

.
)1(

ال�سريعة اأقوالي، والطريقة اأفعالي، والحقيقة اأحوالي« 

وقد ذكروا بيانات عديدة للتمييز بين هذه  المراتب المتدّرجة. 

فقالوا: ال�سريعة اأن تعبده، والطريقة اأن تح�سره، والحقيقة اأن ت�سهده. 

)2(

وقالوا: ال�سريعة اأن تقيم باأمره، والطريقة اأن تقوم باأمره، والحقيقة اأن تقوم به 

حكام:  ملي} هذه المراتب في العقيدة والأ ق العارف ال�سيد حيدر الآ وقد طبَّ

 ففي العقيدة ذكر اأن توحيد اأهل ال�سريعة عبارة عن نفي اآلهة كثيرة، واإثبات اإله واحد، 

اأهل الطريقة يتحقق حينما يقطعون  والتوحيد عند   ،
)3(

اإله مطلق واإثبات  اآلهة مقيدة  ونفي 

اإليه كليًا، ويفرحون بما  �سباب، ويتوكلون عليه حق التوكل، وي�سّلمون اأمرهم  نظرهم عن الأ

 .
)4(

نه لي�س في الوجود غيره، ول فاعل �سواه يجري عليهم منه لأ

الوجود غير اهلل، ول  اأنهم ل ي�ساهدون في  اأهل الحقيقة فيتحقق من خلل  اأما توحيد 

ن وجوده حقيقي ذاتي، ووجود غيره عار�سي مجازي في معر�س  يعرفون في الحقيقة غيره، لأ

 .
)5(

الفناء والهلك اآنًا فاآنًا 

وحول هذه الحقيقة ي�ست�سهدون ببيتي �سعر جميلين هما: 

نــــــهــــــار الـــبـــحـــر بـــحـــر عـــلـــى مــــا كـــــان فــــي قــــدٍم واأ اأمـــــــــــــواج  الـــــــحـــــــوادث  اإن 

ــا ــه ــل ــاك ــس ــ� ت اأ�ـــــســـــكـــــال  ـــك  تـــحـــجـــبـــّن ــــن تـــ�ـــســـكـــل فـــيـــهـــا فـــهـــي اأ�ـــســـتـــارل  عــــّم

ل  هي  بالدقة  بل  با�ستمرار،  هالكة  هي  فانية،  فهي  مواج  الأ واأما  الحقيقة،  هو  فالبحر 

�سيء، فالحقيقة هي فقط البحر. 

بالغ�سلتين  يتحقق  ال�سريعة  اأهل  و�سوء  اأن  ملي  الآ ال�سيد  ذكر  الفقهية  حكام  الأ وفي   

ملي، حيدر، اأ�سرار ال�سريعة واأطوار الطريقة واأنوار الحقيقة، ط1، بيروت، دار الهادي 3002 �س76.  )1(   - الآ

)2(   - المرجع ال�سابق �س 94. 

)3(   - المرجع ال�سابق �س 021.

)4(   - المرجع ال�سابق �س 221.

)5(   - المرجع ال�سابق �س 521.
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خلق وخ�سائ�سها،  والم�سحتين، اأما و�سوء اأهل الطريق فيتحقق بطهارة النف�س عن رذائل الأ

ال�سر من  اإلى ال�سلل وال�سلل، وطهارة  الموؤدية  وال�سبه  فكار  الأ العقل من دن�س  وطهارة 

. 
)1(

فعال غير المر�سية عقًل و�سرعًا  ع�ساء من الأ غيار، وطهارة الأ النظر اإلى الأ

اأما و�سوء اأهل الحقيقة فهو » عبارة عن طهارة ال�ّسر عن م�ساهدة الغير مطلقًا،والنية فيه 

ن كل من توّجه  هي اأن ينوي ال�سالك في �سّره اأنه ل ي�ساهد في الوجود غيره ول يتوجه اإل اإليه لأ

)2(

في الباطن اإلى غيره فهو م�سرك بال�سرك الخفي« 

�شوؤال مف�شلي: 

هذه  بدور  يتعلق  اأ�سا�سي  �سوؤال  الثلث طرح  العرفانية  للمراتب  جمالي  الإ الت�ساح  بعد 

اإلى  للو�سول  و�سيلة  ال�سريعة هي مجرد  النف�س، فهل  تزكية  اإلى غاية  الو�سول  المراتب في 

الطريقة وبالتالي للحقيقة، وعليه فاإنها قد ي�ستغنى عنها ؟ اأم اأنه ل بد منها على كل حال ول 

يمكن الو�سول اإلى الحقيقة بدونها ؟. 

مام الخميني}  ال�شلوكي:  منهج الإ

ب�سكل  ال�سوؤال  هذا  عن  ع�سره  في  العرفان  مدر�سة  رائد  الخميني}  مام  الإ يجيب 

اإّل  لهية ل يمكن  الإ المعارف  اأي طريق في  اأن طي  »  واعلم...  حا�سم مبّينًا منهجه بقوله: 

�سيء  له  يح�سل  ل  الحقة  ال�سريعة  باآداب  ن�سان  الإ يتاأدب  لم  وما  ال�سريعة،  بظاهر  بالبدء 

خلق الح�سنة، كما ل يمكن اأن يتجلى في قلبه نور المعرفة، وتتك�سف العلوم  من حقيقة الأ

الباطنية، واأ�سرار ال�سريعة، وبعد انك�ساف الحقيقة، وظهور اأنوار المعارف في قلبه، �سي�ستمر 

مام الخميني} ما ر�سمه من ميزان  داب ال�سرعية الظاهرية«.ويتابع الإ اأي�سًا تاأدبه بالآ

فيقول:ومن هنا نعرف بطلن دعوى من يقول: )اإن الو�سول اإلى العلم الباطن  يكون بترك 

داب الظاهرية(.  العلم الظاهر( اأو )اإنه وبعد الو�سول اإلى العلم الباطن ينتفي الحتياج اإلى الآ

)3(

ن�سانية«.  وهذه الدعوى ترجع اإلى جهل من يقول بها، وجهله بمقامات العبادة ودرجات الإ

)1(   - المرجع ال�سابق  �س 881.

)2(   - المرجع ال�سابق �س 091.

�سلمي  �س52. ربعون حديثًا، ترجمة الغروي، قم المقد�سة، دار الكتاب الإ مام الخميني}، روح اهلل، الأ )3(  - الإ
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مام الخميني} منهجه هذا على العبادات فيتحدث عن عبادة الحج التي  ويطبق الإ

والتنزيه،  التوحيد  اأفق  من  راأ�سمال  هي   « بقوله  الحقيقة  اإلى  الو�سول  خللها  من  يهدف 

و�سوف لن نح�سل على النتيجة ما لم ننفذ اأحكام وقوانين الحج العبادية ب�سكل �سحيح ولئق 

)1(

�سعرة ب�سعرة« 

التي  ال�سلوكية  التجاهات  بع�س  الخميني}  مام  الإ يحاكم  المنهج  هذا  �سوء  وعلى 

عن  واإزاغته  القلب  �سلل  لإ لل�سيطان  الخبيثة  الت�سرفات  ومن   « فيقول:  �سابقًا  عر�ستها 

ال�سراط الم�ستقيم وتوجيهه نحو فاتنة اأو �سيخ مر�سد. ومن اإبداع ال�سيطان المو�سو�س في 

�سدور النا�س، الفريد من نوعه، هو اأنه مع بيان عذب ومليح، واأعمال مغرية، قد يعلق بع�س 

الم�سائخ ب�سحمة اأذن فاتنة جميلة ويبرر هذه المع�سية الكبيرة بل هذا ال�سرك لدى العرفاء، 

خرين ب�سورة اأ�سرع،  باأن القلب اإذا كان متعلقًا ب�سيء واحد، ا�ستطاع اأن يقطع علقاته مع الآ

فيركز كل توجهه اأوًل على الفتاة الجميلة بحجة اأن القلب ين�سرف عن غيرها واأنه منتبه اإلى 

�سيء واحد ثم يقطع هذا الرتباط الوحيد ويركز قلبه على الحق المتعالي، وقد يدفع ال�سيطان 

باإن�سان اأبله نحو اإن�سان اأبله، نحو محّيا مر�سد مّكار وح�س، بل �سيطان قاطع  للطريق ويلتجئ 

ن�سان  ن�سان الكامل، واأنه ل �سبيل للإ في تبرير هذا ال�سرك الجلّي اإلى اأن هذا المر�سد هو الإ

حدية  ن�سان الكامل المتج�سد في المراآة الأ في الو�سول اإلى مقام الغيب المطلق اإل بوا�سطة الإ

للمر�سد، ويلتحق كلٌّ منهما بعالم الجن وال�سياطين. ذاك – المر�سد – بالتفكير في جمال 

اإلى محيا  الدائم  – بالنتباه  الب�سيط  ن�سان  – الإ نهاية عمره، وهذا  اإلى  ومفاتنه  مع�سوقه 

ن�سان  مر�سده المنكو�س حتى اآخر حياته، فل تن�سلخ العلقة الحيوانية عن المر�سد، ول يبلغ الإ

عمى اإلى من�سوده ومبتغاه«. بله الأ الأ

مام} اأن الو�سول بتزكية النف�س اإلى غايتها المن�سودة له معبر  اإن خل�سة منهج الإ

في  الباطل  الحق من  يعتبرها ميزان معرفة  التي  ال�سريعة  األ وهي  بدونه  تتحقق   وحيد ل 

م�سارات ال�سلوك. 

�سلمية الثقافية 2241هـ، �س 02.  مام الخميني )ره(، روح اهلل، اأبعاد الحج، ط1، بيروت، جمعية المعارف الإ )1(   - الإ

مام الخميني الثقافي – بيروت   محا�سرة األقيت بتاريخ 2004/8/11 في مركز الإ
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Rالمنهج في ولية اأهل البيت

مام الخميني} -  ربعون حديثًا« لالإ - على �شوء كتاب » الأ

ال�سيد علي حجازي 

الطيبين  اآله  وعلى  محمد  �سيدنا  على  وال�سلم  وال�سلة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 

الطاهرين.

مام ال�سادق Q: »اأمرنا �سعٌب م�ست�سعب ل يتحمله اإل ملٌك مقرب  في حديث عن الإ

مامة قد يكون من اأ�سعب البحوث الكلمية،  يمان« البحث عن الإ اأو موؤمن امتحن اهلل قلبه بالإ

مامة عبر  يمانية، وبحث الإ مامة من زاويتها التكوينية والوجودية والإ خا�سًة اإذا نظرنا اإلى الإ

دراك، ولهذا نجد  التاريخ اأخذ نوعًا من التدرج والتطور، �سواء من حيث البيان اأو من حيث الإ

مامة، ولهذا وجد هناك  مامة، اختلفوا في طرح حقيقة الإ العلماء الذين تطرقوا اإلى بحث الإ

مام في كلماتهم: مقامات اأربعة للإ

مام مقامات الإ

النبي  بعد  الت�سريع  زمام  يمتلك  مام  الإ اأن  وهو  الت�شريعي:  المقام  هو  ول  الأ المقام 

 .P عظم الأ

ال�سيا�سية  ال�سلطة الحاكمية  ال�شيا�شي: ويعني  الثاني مقام الحاكمية والمقام  والمقام 

�سلمية. مام في الدولة الإ للإ

ر�شادي: وهو الذي يعنى ب�سوؤون الحياة:  المقام الثالث المقام الإ

مام: وهو مقام التجلي الذي ي�سكل الوا�سطة  اأما المقام الرابع فهو المقام الوجودي لالإ

مكان، وفي هذا المقام الرابع، تنطوي عدة اأمور:  بين اهلل وعالم الإ
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لهي الذي جعله اهلل �سبحانه وتعالى  منها الهداية التكوينية نحو الكمال ونحو الهدف الإ

اهلل  لقاء  نحو  النفو�س  يقود  الذي  هو  المقام  هذا  على  بناًء  مام  فالإ الكائنات،  لكل  هدفًا 

�سبحانه وتعالى بل اإن هذا المقام ل ينح�سر في عالم الدنيا بل هو مقام قبل الدنيا وبعدها، 

بحاث الكلمية ، ما ركزت على المقامين  ربعة، نلحظ اأن  الأ وبالن�سبة لهذه المقامات الأ

مامة عند م�سهور المتكلمين باأنها ريا�سة في الدين والدنيا، عند  فت الإ ولين ، ولهذا ُعرِّ الأ

المحقق الطو�سي وعند العلمة الحلي مثًل:  

المقامين،  اإثبات هذين  دلة نحو  الأ المتاأخرين ممن كتبوا في علم الكلم �ساقوا  وحتى 

ثبات المقام الت�سريعي.  مامة هي اأدلة لإ دلة التي اأقيمت حول اإثبات الإ ونجد اأن اأكثر الأ

المو�سوعات  مام في  الإ بعلم  الكلمات  الثالث وهو ما يعبر عنه في كثير من  المقام  اأما 

فهذا المقام اخُتِلَف فيه ، فلم يكن هذا المقام مقام مت�سالم عليه بين جميع العلماء، حتى 

مام مقام العلم بالمو�سوعات. كثير من الفقهاء ل يجزمون باأن للإ

�ساحب  ومنهم  العلماء  من  قلة  عند  اإل  كلماتهم  في  يوجد  يكاد  فل  الرابع  المقام  اأما 

مام الخميني ر�سوان اهلل تعالى عليه، و باعتبار اأن البحث هو بحث  هذه الندوة عنيت به الإ

ربعون حديثًا« فل بد اأن ن�ستفيد من قراءة هذا الكتاب حول مو�سوع ولية اأهل  في كتاب »الأ

ئمة البيتR لما يخ�س هذا الكتاب فقد دخل ر�سوان اهلل تعالى عليه على مقامات الأ

مامة معنى ت�ستغني به عن كل ما ذكر  R في هذا الكتاب من بابها الوجودي، ليعطي للإ

ر�سادي، هذا  حول ماهيتها، �سواء في المقام الت�سريعي، اأو مقام الحاكمية اأو حتى المقام الإ

ئمة المقام الرابع يمكن اأن يحوي كل المقامات التي تقدمت عليه، هذا بالن�سبة لمقامات الأ

البحث  في  العلماء  ا�ستخدمها  التي  لية  الآ اأما  العلماء.  كلمات  في  مام  الإ ومقامات   R

والو�سول اإلى هذه المقامات فهي على اأنحاء ثلثة: 

مناهج البحث في المقامات

ال�سيعة  متكلموا  اتبعه  الذي  وهو  العقلي:  المنهج  هي  ولى  الأ لية  الآ اأو  ول  الأ المنهج 

مامة. ثبات الإ دلة العقلية لإ قدمون تقريبًا، حيث تركز المنهج عندهم في الأ وفل�سفتهم الأ

خباريون من   المنهج الثاني، هو المنهج النقلي الذي تم�سك به بع�س متكلمين ال�سيعة والإ
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مامة. مامة ومقامات الإ ال�سيعة، هذا اعتمدوا على روايات اأهل البيتR في اإثبات الإ

المنهج الثالث هو المنهج العرفاني الذي اعتمده عرفاء ال�سيعة وبع�س فل�سفتهم المتاأخرين  

ربعون حديثًا« يمزج بين هذه المناهج الثلثة، اإنه ل  مام الخميني في كتاب »الأ منهم، طبعًا الإ

مامة وحقيقة مقام اأهل البيتR حيث نجده في  يركز على منهج واحد في بيان حقيقة الإ

هذا الكتاب يدخل في البحث حول ولية اأهل البيتR، من خلل الروايات ولكن يدخل في 

الحديث كعارٍف مت�سلٍح بالعقل فهو لم يعتمد المنهج العرفاني الخال�س ولم يترك العقل جانبًا 

قامة الدليل والبرهان على الحقيقة التي عا�سها وانك�سفت اإليه واأدركها  اإنما تم�سك بالعقل لإ

�سقاطات  ولكن من دون اأن ينف�سل اأو ين�سلخ عن ولية اأهل البيتR ولي�س هذا من باب الإ

حيان يح�سل  اأن ي�سقط البع�س المعاني في ذهنه  نه في كثير من الأ العلمية على الروايات لأ

مام ل يعتمد فقط في بيان الحقيقة على المكا�سفات كما هو المعتمد عند  على الن�س ولكن الإ

العرفاء بل هذه المكا�سفة كان يحاول اأن ي�سبغها ب�سبغة البرهان والدليل اإما باأدلة عقلية 

واإما باأدلة نقلية، ولهذا نحن األقينا نظرة على هذا الكتاب كما كنا نراه يختلف عن غيره من 

حيان نجد اأن البحث ياأخذ منهجًا واحدًا فالعارف مثًل ياأخذ  نه في كثير من الأ الموؤلفات، لأ

منهج العارف فقط، الفيل�سوف مثًل كمنهج عقلي يعتمد المنهج العقلي فقط ب�سكل تجريدي، 

حاديث  والباحث النقلي مثًل الذي يعتمد على الروايات نجده مثًل يكثر النظر فقط على الأ

مام في هذا الكتاب يمزج بين هذه المناهج الثلثة، فمثًل يقول عندما يتعر�س  ال�سريفة ولكن  الإ

للروايات التي تتحدث عن مقام الطاعة هلل �سبحانه وتعالى، باعتبار اأن العرفاء عندما يدخلون 

ن�سان وهدفًا م�سلكيًا ي�سير  اإلى هذا المقام، فت�سكل طاعة اهلل �سبحانه وتعالى مقامًا وجوديًا للإ

ن�سان نحو لقاء اهلل �سبحانه وتعالى، فطاعة اهلل اإذًا في نظر العرفاء هي اأ�سلوب  من خللها الإ

مام الخميني مجموعة من الروايات التي تتحدث عن طاعة  للو�سول اإلى الكمال، فهنا يذكر الإ

اهلل �سبحانه وتعالى بنحوين: 

الطاعة، ينقل جملة  ئمة في مقام  الأ ئمةR ومقام  الأ بيان طاعة  ول: في  الأ النحو 

وتعالى،  �سبحانه  اهلل  مع   Rئمة الأ يعي�سها  كان  التي  الوقائع  من  وجملة  حاديث  الأ من 

مام عن  هل البيتR التي تحاول اأن تجرد الإ ن�سان المت�سيع لأ في مقابل ذلك، نظرة الإ
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مام فوق مقام الطاعة، فهنا  الطاعة، حيث كان يرتكز في اأذهان بع�س النا�س اأن مقام الإ

ذاتي  الطاعة كهدف  مام  للإ فيعطي   Rئمة للأ المقام  على هذا  الخميني  مام  الإ يركز 

مام بذاته ي�سعى اأن يكون من الطائعين،  مام وكهدف ت�سريعي، هدف ذاتي باعتبار اأن الإ للإ

اإي�سال فكرة  اإلى  ت�سريعًا  مة فيهدف  الأ مام كقيم على هذه  الإ اأن  باعتبار  ت�سريعي  وهدف 

وامر الت�سريعية  الطاعة اإلى اهلل �سبحانه وتعالى من خلل الحّث على طاعة اهلل من خلل الأ

التي ي�سدرها اإلى �سيعته. 

مام باأنها تحمل التنافي فيما بينها  حاديث التي يرى الإ هنا يوجد عندنا مجموعة من الأ

ئمةR لم يتعر�سوا لمقامهم ب�سكل بدوي ، اإنما النا�س هم  كاأحاديث الغلو ، فنجد باأن الأ

قاويل هو الرد، فبع�س النا�س كان يرى  مام مقابل هذه الأ الذين تقولوا عليه، وكان موقف الإ

مام  ئمة يردون عن ذلك بالعك�س تمامًا، باأن الإ مام مقامًا فوق مقام الطاعة، فكان الأ باأن للإ

مام اأوًل  حقيقته كاإمام، هو اأن يكون في مقام الطاعة، طبعًا في هذه الروايات نرى باأن الإ

مام  مام هو حالة وجودية لهذا الإ ئمة كمقام وجودي بحيث اأن مقام الطاعة للإ يبرز مقام الأ

ولي�س هي حالة وجودية ل�سخ�سه كاإن�سان كامل فقط، بل هذه الحالة الوجودية ت�سكل �سلة 

مامة ي�سكل  الو�سل ما بين طاعة العبد وبين طاعة اهلل �سبحانه وتعالى على اأ�سا�س اأن مقام الإ

الوا�سطة في كل المجالت في مقام الطاعة ، وفي مقام الت�سريع ، وفي مقام ال�سير نحو اهلل، 

مام، يقود النا�س  مام هي الوا�سطة حيث اأن الإ مامة ب�سخ�س الإ في مقام بلوغ الكمال، فالإ

وافعالهم واأفكارهم ، اإلى الهدف طبعًا فهنا كما يعبر القراآن الكريم »وجعلناهم اأئمة يهدون 

مام بين ظاهري النا�س  باأمرنا« هذا مقام الهداية التكويني، ولي�س هداية ت�سريعية ، فوجود الإ

هو الذي يخولهم اأن ي�سلوا اإلى كمالهم.

مام هذه الفكرة يحاول اأن ي�ستدل عليها فانه با�ستدلله كما قلنا ل  هنا عندما يطرح الإ

يدخل في هذه الروايات دخول العارف فقط، بل يدخل اإليها كعالم كاأ�سولي كفقيه وكمتكلم 

حاديث  خبار، ب�سورة ل تت�سارب مع الأ مام اإنه اإذا  اأمكن تاأويل هذه الأ وكفيل�سوف، يعتقد الإ

ال�سريحة القطعية، التي تعتبر من �سروريات الدين، اإذا اأخذنا بالتاأويل يعني اأن نف�سر هذه 

مام هو في مقام الطاعة هلل  مام واأن الإ حاديث التي على خلف ما نعتقد به من مقام الإ الأ
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حاديث  ل هذه الأ �سبحانه وتعالى فما ياأتي من اأحاديث على خلف ذلك فاإذا ا�ستطعنا اأن ناأوِّ

ناأخذ بهذا التاأويل بحيث ين�سجم مع ما نعتقد به، اأو اإذا اأمكن الجمع بين هاتين الطائفتين 

خرى ،وان هذه رواية  اإلى الرواية الأ اأن نجمع هذه الرواية   اأي   اأ�سا�س الجمع العرفي  على 

مف�سرة لتلك . وهذه رواية تتحدث عن مقام غير هذا المقام، فعند ذلك اإن اأمكن الجمع بين 

الروايات بحيث ينتفي التنافي والتعار�س بينها عند ذلك ناأخذ بهذا الجمع، واإن لم يمكن 

التاأويل ول الجمع العرفي، نكون اأرجعنا علمها اإلى قائلها. 

مام} وقراءة الن�ص الإ

مام في قراءة الن�س، اإما التاأويل، واإما الجمع واإما رد  اإذًا هناك اأمور ثلثة يعتمدها الإ

علمها اإلى اأهلها، طبعًا هذا الن�س فيه عدة اأمور، منه ما هو عقلي ومنه ما هو نقلي، فعندما 

خلل  من  به  نقطع  ما  ن  لأ القطع  هذا  يكون  اأن  يمكن  القطعية  ال�سريحة  حاديث  الأ يقول 

حكام العقلية البديهية حدود للن�س  ي ن�س �سرعي اآخر، ولهذا تعتبر الأ عقل قد ي�سكل حدًا لأ

حكام العقلية البديهية، فالقطعي قد يكون  ال�سرعي، فل يمكن للن�س ال�سرعي اأن يتجاوز الأ

عقليًا . 

اأهل  بيان مقامات  وفي  حاديث  الأ تقييم  في  العقلي  المنهج  يعتمد على  مام  الإ فهنا  اإذًا 

مام  رجاع اإلى قائلها وهذا طبعًا اأخذه الإ البيتR، وهناك اأمٌر اآخر اأمر �سرعي وهو الإ

ن�سان اأن ي�سل اإلى مفهوم  الروايات، فيردها اإلى  من الروايات التي تقول اإذا لم ي�ستطع الإ

تكون  عندما  حاديث  بالأ خذ  الأ في  المنهج  هذا  في  النقل  على  اعتمد  اإذًا  مام  والإ اأهلها، 

ن�سان، ثم يقول  حاديث تتكلم عن مقامات يعتبرها العارف هي مقامات عرفانية للإ هذه الأ

من  وطاعته   :Rئمة الأ مقامات  حول  روايات  عدة  عر�س  بعد  عليه  تعالى  اهلل  ر�سوان 

ال�سريفة ال�سريحة، فاإن هذه  حاديث  الأ كون طاعة اهلل هدفًا ذاتيًا وت�سريعيًا . هذه بع�س 

ن�سان التي قد تكون عند بع�س النا�س حيث  الرغبات الكاذبة وهي الرغبات الموجودة عند الإ

ئمة في مقامات قد ي�ستبه التعبير عنها في  اأن مثًل الأ اأو  مام مقام فوق مقام الطاعة،  للإ

يعبر عن  مام  فالإ وتعالى  �سبحانه  الباري  مع  تتنا�سب  التي  العبارات  مع  حيان،  الأ كثير من 

ن�سان موجودة فينا نحن اأهل الدنيا واأهل  هذه الكلمات باأنها رغبات كاذبة موجودة عند الإ
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المع�سية اتجاه هذه الحياة ، اأي اأنها خا�سة الغلة ، الغلة كان يختلج في �سدورهم وفي 

ئمةR. طبعًا  مور والق�سايا حيث حاولوا اإ�سقاط هذه الق�سايا على الأ اأنف�سهم بع�س الأ

لكي ي�ستفيدون منها في حياتهم الدنيا. 

هواء ال�سيطانية ومخالفة  يقول : فهذه الرغبات الكاذبة هي فا�سدة وباطلة، وتعبر من الأ

مام الخميني العقل والنقل في تقييم اأي فكرة اأو اأي ق�سية  م الإ للعقل والنقل .كذلك هنا يحكِّ

واإذا  وباطلة،  فا�سدة  �ستكون  للعقل  مخالفة  كانت  فاإذا   Rالبيت اأهل  اتجاه  بها  يوؤمن 

كانت مخالفة للنقل الذي يمكن اأن يعتمد عليه فتكون فا�سدة وباطلة كذلك ، اإذًا من خلل 

ذلك، ن�ستفيد اأن في هذه الكلمات وهذه الن�سو�س من كتابه عندما يبين مقامات اأهل البيت

R، ل يبين هذه المقامات كعارف فقط، بل كعارف يت�سلح بالعقل عندما يخو�س غمار 

حاديث ال�سريفة. الأ

ويقول: اإذا لم يكن الجمع مقبوًل في مكان اآخر ول يمكن التاأويل فل ن�ستطيع فل ت�ستطيع 

حاديث ال�سحيحة المتواترة الموؤيدة بظاهر القراآن ون�سو�س  هذه الروايات من مقاومة تلك الأ

ال�سالح  العمل  هو  �سا�س  الأ اأن  على  للم�سلمين  البديهية  وال�سرورة  ال�سليم  والعقل  الفرقان 

العرفاني  المنهج  يتجلى  ولكن  والنقل،  العقل  على  العتماد  وا�سح  ن�س  هذا  طبعًا  والورع. 

يمان الروحانية والوجودية، يقول:   ربعين عندما يتحدث عن حقيقة الإ الخال�س في كتاب الأ

ولياء  والأ العظام  نبياء  والأ خا�سًة  نبياء  الأ خاتم  ومقام  روحانية  معرفة  يمكن  ل  اأنه  »اعلم 

نف�س« يعني ل يمكن الو�سول اإلى مقام  فاق والأ المع�سومين عامًة مع التفكر والتدبر و�سير الأ

جلء  الأ هوؤلء  ن  لأ العقلية  والتدبر،  التفكر  خلل  من   Rئمة الأ ومقام  عظم  الأ النبي 

بلغوا  وقد  الباهرة،  واآياتهما  والجمال  للجلل  التامة  والمظاهر  لهية  الإ الغيبية  نوار  الأ من 

العروج  ومنتهى  الذات  في  والفناء  الق�سوى  الغاية  اهلل  اإلى  و�سفرهم  المعنوي  �سيرهم  في 

خرين  نبياء الآ �سالة هو النبي الخاتم واأن الأ قاب قو�سين اأو اأدنى رغم اأن �ساحب المقام بالأ

ال�سالكين لتاريخ العروج يتبعون الذات المقد�سة للنبي الخاتم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.

مام هنا قد خرج عن النقل والعقل وتحدث عن مقام  من الوا�سح في هذا الن�س اأن الإ

نبياء والمع�سومين كعارٍف ، عندما ي�سل هذا العارف يتحدث عن مقام الولية فاإن هذا  الأ
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مام  مقام الولية الذي هو تجلي من تجليات اهلل �سبحانه وتعالى كما يعتقد العرفاء فيعتبر الإ

ئمة في �سف واحد  باأن هذا التجلي ب�سورته الوا�سحة هو عند النبي وباعتبار اأن النبي والأ

نبياء يتبعون النبي الخاتم في عروجهم و�سلوكهم فهم كذلك يتبعون  فعندما يكون باقي الأ

ئمةR، ينقل هذا الحديث، طبعًا هذا نوع من البحث العرفاني  في عروجهم و�سلوكهم الأ

المجرد، عن العقل والنقل ولكن لي�ست لغة الكتاب هي اللغة العرفانية الخال�سة ، اأما باقي 

ولياء المع�سومين فهي دائمًا في هذا  الن�سو�س التي تتحدث عن اأهل البيت وعن مقام الأ

خبار المنقولة في ف�سائلهم اأخبار  الكتاب ممزوجة بالعقل والنقل، اإل هذا الن�س . وهكذا الأ

اأنف�سهم، طبعًا  اإل  كثيرة، تبعث على تحير العقول ولم يقف اأحد على حقائقهم واأ�سرارهم 

اإدراك هذا  يمكنه  الذي   فان   . وا�سح جدًا  ب�سكل  النقل  يعتمد على  اأنه  وا�سح  الن�س  هذا 

المقام هم اأهله يعني اأهل البيتR، طبعًا هذا المقام الذي ل يدرك ول تك�سف حقيقته 

اإل عند اأهل البيت، لم يبَق هذا المقام غائبًا غيابًا كليًا عنا يعني عن الب�سر، حيث انك�سف 

 Rئمة مام عندما يتعر�س لهذه المقامات، يتكلم عن مقامات الأ ب�سكل اإجمالي ولهذا الإ

يو�سف  اأن  يمكن  مقام  يتكلم عن  بالنهاية  ولكنه  الب�سري  دراك  الإ م�ستوى  فوق  كاأنه  ب�سكل 

ويدرك بهذا النحو ولكن ل يدرك ب�سكل تف�سيلي بكل اأجزائه وبكل تف�سيلته وهذا نوٌع من 

دراك  دراك دائمًا هو اإدراك بكل التفا�سيل والجزئيات حتى الإ دراك يعني لي�س الإ اأنواع الإ

اإدراك  بين مقامين في عملية  كاأنه يف�سل  مام هنا  الإ دراك.  الإ نوٌع من  اإجمالي هو  ب�سكل 

و�سياء مقامًا �سامخًا من الروحانية يدعى  نبياء والأ مقام اأهل البيتR ولهذا يقول اإن للأ

الكائنات حتى ذراتها  القيومية لجميع  العلمية  حاطة  القد�س ومن خلله يتمتعون بالإ بروح 

ال�سغيرة جدًا .

وا�سح اأن هذا المقام ال�سامخ المحيط لي�س فقط اإحاطة علمية في كلماتهم بل هو اإحاطة 

هذا  طبعًا   . ال�سغيرة  ذراتها  حتى  جزئياته  بكل  العالم  هذا  على  القيمومة  حيث   قيومية 

ل  المقام  و�سلم هذا  واآله  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  اأو   Rئمة للأ هو  كما  الروحاني  المقام 

في  هنا  مام  الإ جمالي طبعًا  الإ ال�سكل  بهذا  تف�سيلته فقط  بكل  يدركه  اأن  ن�سان  للإ يمكن 

اأن روح القد�س هو مقام وجودي جعله اهلل �سبحانه  مقام بيان هذا المقام يذكر في كتابه 
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ئمةR، وهذا المقام الوجودي وا�سطة ما بين اهلل  وتعالى فقط عند اأهل البيت عند الأ

اأعظم بكثير من كل الملئكة كميكائيل وجبرائيل  ئمةR، هو  وبين الخلق الموجود بالأ

واإ�سرافيل الذين يعتبرون في الن�س ال�سرعي من اأهم الكائنات الوجودية بين اهلل وبين خلقه 

هذا روح القد�س اأعظم منهم جميعًا ،هذا روح القد�س موجود عند اأهل البيتR يعني هو 

هل البيتR في قيموميتهم على هذا العالم. قوة دعم لأ

اأطراف  المعرفة  اأهل  اأمال  تنال  اأن  من  واأرفع  اأ�سمى  ولياء  الأ هوؤلء  مقام  اأن  يقول  ثم 

كبرياء جللهم وجمالهم، طبعًا يعني اأهل المعرفة الذين هم في الدرجة العليا من المعرفة، 

ولياء، يعني زاوية منه ل يمكن  حتى اآمال هوؤلء ل يمكن اأن تنال اأطراف كبرياء جلل مقام الأ

اأن تنال من قبل اآمال اأهل المعرفة ف�سًل عن معرفته، واأن تبلغ خطوات معرفة اأهل القلوب 

اأن  باأنف�سهم وقلوبهم  القلبية والعرفانية  الم�سالك  ذروة كمالهم كذلك ل يمكن لمن �سلكوا 

الحديث  وفي  يتابع  ثم  منهم،  اأدنى  درجة  في  هم  دائمًا  اأنه  هوؤلء  كمال  ذروة  اإلى  ي�سلوا 

اأقوى م�سداق لما يذكره وفي الحديث النبوي ال�سريف  النبوي ال�سريف يعني هذا كتطبيق 

مام طبعًا هذا  مام علي Q : علٌي مبثوث في ذات اهلل تعالى يعني هكذا يذكر الإ علٌي الإ

ئمةR م�ستفاد من الروايات ال�سريفة حيث ذكر ر�سوان اهلل تعالى  المعنى اللُمدَرك للأ

ولياء عند  ولياء الذي هو فوق مقام الأ عليه بع�س الروايات ا�ستفاد هذا المعنى والمقام للأ

ولياء يثبتون مقامًا بم�ستوى معين يعني حتى  ن العرفاء عندما يثبتون مقامًا للأ العرفاء، لأ

بع�س العرفاء يّدعي لنف�سه اأنه قد و�سل اإلى هذا المقام يعني ابن العربي مثًل يّدعي لنف�سه 

اأنه و�سل اإلى مقام الولية . 

مال وفوق  مام الخميني هنا في هذا الكتاب يقول اإن مقام اأهل البيتR هو فوق الآ الإ

مام  ن�سان، وهذا اإن دل على �سيء فاإنما يدل على العرفانية عند الإ ما يمكن اأن يحلم به الإ

مام  غير معهودة اإل عند من عا�س بروحه مع كلمات اأهل البيت وهذا ما يمتاز به عرفان الإ

 Rالخميني عن غيره باأنه عرفان اعتمد على ال�سريعة المقد�سة وعلى كلمات اأهل البيت

فجاء بعرفانية لي�ست كعرفانية العرفاء الباقين ولهذا لم يدعي لنف�سه مقامًا كما ادعى غيره 

اأمام مقام الولية كالتلميذ   Rئمة اأمام مقام الأ من العرفاء بل كان دائمًا يجعل نف�سه 



مام الخميني}                                              �3قراءات في فكر الإ

مام Q . طبعًا وفي  كثر من ذلك يرى لنف�سه اأنه ل مقام له ول وجود له اأمام مقام الإ الأ

دراك هناك نقطة اأن عدم  ولياء فوق م�ستوى الإ مام مقام الأ هذا نقطة مهمة عندما يجعل الإ

اإدراك مقام المتبوع ب�سكل مف�سل بل ب�سكل  اإجمالي تجعل التابع ي�سد ال�سير اأكثر للو�سول 

اإلى المتبوع وك�سف مكنونه فالوا�سح اأن كل محجوب مرغوب ، فاإذا بقي هذا المقام في عالم 

ن�سانية تن�سد اأكثر  الغيب لي�س ب�سكل مطلق اإنما في جهة اإدراك وفي جهة الغيب هنا النف�س الإ

ن�سان ب�سكل اأ�سرع واأكثر ، اأما اإذا اأ�سبح المقام مقامًا معروفًا  اإلى هذا المقام ولهذا يتكامل الإ

ن�سان عن ال�سير نحو هذا الهدف . طبعًا هذا ب�سرط اأن ل يكون  ومدركًا فقد ت�سعف قوة الإ

مام الخميني هذا يجد باأنه يعتمد على اأحاديث  مجهول مطلقًا، طبعًا هنا من يقراأ كتاب الإ

نه  �سول لأ مام في هذا الكتاب يخالف م�سلكه في الأ �سعاف هنا قد يقول قائل اأن م�سلك الإ

�سول باأن الحجية لي�ست للخبر ال�سعيف بل لخبر الثقة، اإذًا كيف نوّفق بين م�سلكه  يرى في الأ

البحث في  مام عندما يدخل في ميدان  الإ واأن  كاأ�سولي وبين م�سلكه كعارف، خا�سة نحن 

حاديث ل يميز بين عارٍف وفيل�سوف ومتكلم واأ�سولي اأو كفقيه يت�سلح بكل هذه العلوم لكي  الأ

مام  اأ�سار في كلماته، اأن الإ مام الخميني  حاديث ال�سريفة ، في الجواب الإ يخو�س غمار الأ

ن ذكره لهذه الروايات ال�سعاف لي�س من باب  �سولي والفقيه لأ مام الأ العارف لم يخالف الإ

اأنها حجة بنف�سها بل من باب اأنها واحدة من مجموعة روايات ت�سل اإلى حد التواتر ويركز 

مام كثيرًا في كلماته اأن الروايات التي تتحدث عن مقامات اأهل البيت تبلغ حد التواتر اإذا  الإ

خذ بالحجة القطعية ولي�س بالرواية ال�سعيفة.  فيكون كالأ

مام كعارف يدرك الحقيقة ب�سكل بين فلهذا يكون الحديث م�سداقًا لهذه  وثانياً: اأن الإ

وجداني  طريق  عن  واإنما  التعبدي  الطريق  غير  طريق  عن  بالحديث  يوؤمن  بحيث  الحقيقة 

الحديث  لو كان هذا  فاإذا كان حتى   Rالبيت اأهل  اأنه �سادر عن  الحديث  بهذا  ويقطع 

حديثًا غير متواتر كان واحدًا لكن ح�سل الطمئنان ب�سدوره هذا يكفي في اإثبات الحجية له 

حتى لو كان واحدًا وحتى لو كان �سعيفًا من ناحية رجال �سنده.

�سول اأنه هل يكفي الظن في العتقاديات؟  وثالثاً: هناك كبرى تبحث عادة في علم الأ

�سول فهل يكفي الظن �سواء  اأم اأنه ل بد من القطع هناك بحث مف�سل اختلف فيه علماء الأ
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حاديث غير المتواترة يعني رواية  كان هذا الظن معتبرًا اأم غير معتبر، والظن الذي ي�سمل الأ

باب  قلنا في  فاإذا  الحديث �سحيحًا  لو كان  اأو غير ذلك حتى  روايات،  اأو ثلث  روايتين  اأو 

العتقاديات ل يعتمد على الظن حتى لو كان الحديث �سحيحًا ل يمكن العتماد عليه، والبع�س 

خبار اإذا كانت �سحيحة على كل حال  يرى اأن في فروع العتقاديات يمكن العتماد على الأ

اإذا  حاديث في العتقاديات  خذ بالأ �سول حول الأ اأ�سولي موجود عند علماء الأ هذا خلف 

مام هو مقام  حاديث لم تبلغ حد التواتر، طبعًا من خلل ذكر هذه المقامات واأن الإ كانت الأ

قد�س وبين ما  مام باأنه هو الفي�س الأ مكان وكما يعبر عنه الإ الوا�سطة بين اهلل وبين عالم الإ

مام يفرق بين  مام باأنه المقام ال�سامخ، الذي ل يمكن اأن يدرك ن�ستفيد اأن الإ يعبر عنه الإ

ت�سدق  اأن  فيمكن  ثبات  الإ ومقام  الثبوت  مقام  اأو  الت�سديق  ومقام  الت�سور  مقام  مقامين 

بمقامهم من خلل الرواية من خلل الدليل �سواء كان الدليل عقليًا اأو كان الدليل عرفانيًا 

ن�سان وعا�سها، اإذا فيمكن اأن ت�سدق بهذا المقام بما  مثل المكا�سفة اأو حقيقة و�سل اإليها الإ

حيان  تعرفه وتعلمه  ومن خلل الدليل وبين ويمكن اأن تت�سور ذلك حيث اأنه في كثير من الأ

المقام  ومنها هذا، هذا  تت�سورها  اأن  يمكن  ل  ولكن  بها  ت�سدق  الق�سايا،  من  كثير  هناك 

مام ي�سدق به ولكن ل يمكن ت�سوره لنه فوق ت�سور  مام ، فالإ ئمةR كما يطرحه الإ للأ

مام في هذا الكتاب اأن يبرز دور العارف الذي  دراك الب�سري ولكن ومع ذلك فقد حاول الإ الإ

تنك�سف له الحقيقة واأن يمزج هذه الحقيقة مع الدليل حتى النقلي منه يعني هو على م�ستوى 

الك�سف ك�سف الحقيقة يعي�س هذا المقام وهذا الواقع ولكنه ل ي�ستطيع اأن يت�سور هذا المقام 

ب�سكل دليل اأو  ب�سكل برهان 

اإذًا هو يعي�س هذا المقام باعتبار اأن هناك علم اإجمالي لهذا المقام ولكنه ل يجد علم 

جمالية، ولكن  تف�سيلي لكل جزيئاته اإذًا فهو كعارف يمكن اأن يدرك هذا المقام ب�سورته الإ

دوره  يبرز  وهنا  كفقيه  اأو  كمتكلم  اأو  كفيل�سوف  يت�سوره  اأو  المقام  هذا  يدرك  اأن  يمكن  ل 

كعارف ر�سوان اهلل تعالى عليه اأنه ا�ستطاع اأن يت�سور ما �سّدق به كعارف ومع عدم ت�سوره 

ن هذا المقام باب  لهذا المقام ب�سكل عقلي حاول اأن ي�ستدل عليه ولكن ل من خلل العقل لأ

بعد عر�س مجموعة من  الروايات، طبعًا  واإلى  حاديث  الأ اإلى  فالتجئ  اإليه  الو�سول  م�سدود 
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البيت هي �سرط في  اأهل  اأن ولية  اإلى  مام  الإ البيتR ي�سل  اأهل  لمقام  الكلمات  هذه 

ن هناك خلف بين العلماء هل ولية اأهل  عمال ولي�س �سرط في �سحتها كما يقول لأ قبول الأ

عمال  عمال اأم هي �سرط في قبولها؟ اإذا كانت �سرطًا في �سحة الأ البيت �سرط في �سحة الأ

عمال �سحيحة بحيث  فكل اأعمل غير ال�سيعي باطلة اأما اإذا كانت �سرطًا في قبولها  فتكون الأ

نه هو  مام لأ ل يجب عليه الق�ساء مثًل لو ت�سيع اأو ا�ستب�سر ولكن ل تكون مقبولة، هنا مقام الإ

ن�سان اأن  الوا�سطة ما بين اهلل وبين العبد في مقام ال�سلوك وال�سير نحو الكمال فل يمكن للإ

ي�سير ب�سكل �سحيح اإل من خلل هذا الطريق فلكي ترفع اأعماله لت�سل به اإلى هذا المقام، ل 

قتداء بهم ومن خلل  بد اأن ت�سلك طريق اأهل البيتR من خلل معرفتهم ومن خلل الإ

�سحتها  في  �سرطًا  ولي�ست  عمال  الأ قبول  في  �سرطًا  كانت  ولهذا  وكلماتهم،  منهجهم  اإتباع 

ن �سحة العمل قد تكون هي فقط في مقام اأن يكون هذا العمل وفق المذهب اأو وفق الدليل  لأ

ال�سرعي الخا�س ولكن هذا ل يعني اأن هذا العمل قد ي�سل اإلى الهدف. 

مام يريد اأن يركز على اأن مقام اأهل البيتR وولية اأهل البيت هي �سرط في اأن  فالإ

عمال اإلى �ساحة رب العزة �سبحانه وتعالى ولهذا كان �سرطًا في قبولها عند ذلك  ترفع هذه الأ

عمال �سحيحة اأو لي�ست ب�سحيحة  اأنه يتكلم هنا كعارف ولي�س كفقيه فل يهمه كثيرًا اأن تكون الأ

عمال، في ال�سير والو�سول  ولهذا الذي تكون كل اأعماله �سحيحة ولكن ل ي�ستفيد من هذه الأ

اإلى الكمال للقاء اهلل �سبحانه وتعالى )هذا في نظر العرفاء( فان �سفقته خا�سرة . اإذًا من 

ي�سلك وي�سل عبر عمله عن طريق اأهل البيتR هو الذي ي�سل يعني هذا الذي يكون عند 

 Rئمة مام مقام الأ العرفاء �سيره و�سلوكه �سحيحًا . طبعًا هناك ن�س اأخير ي�سور فيه الإ

نهم عا�سوا الحب هلل �سبحانه وتعالى كان لهم  مام فلأ ويربط هذا المقام بالحب الذاتي للإ

مام اأن يربط هذا المقام لكي ي�ستدل على هذا  هذا المقام وهو ن�س طويل قليًل ويحاول الإ

المقام وي�ستفيده من الروايات. من اأراد  المطالعة فليراجع الكتاب �سفحة 660 .

مام الخميني الثقافي – بيروت  محا�سرة األقيت بتاريخ 2004/8/11 في مركز الإ
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مام الخميني} المراأة في فكر الإ

عالمي �شتغالل الإ بين  ال�شتقالل والإ

�ستاذة وفاء حطيط الأ

نا محمد وعلى  ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سلة وال�سلم على اأ�سرف الخلق �سيدنا ونبيِّ

اآهل بيته الطيبين الطاهرين. ال�سلم عليكم جميعًا ورحمة اهلل وبركاته.

في خ�سم التقدم العلمي والتكنولوجي  الذي انعك�س تطورًا بطبيعة الحال على �سبكات 

الت�سال وو�سائله يعكف علماء الجتماع على درا�سة مدى قوة وقدرة الر�سالة الإعلمية على 

خلق قيم جديدة اأو تر�سيخ المنظومة الجتماعية القائمة بما هو الإعلم و�سيلة بقنواته كافة 

ذاعة والتلفزيون اإلى  لت�سكيل راأٍي عام ما اأو قناعة محددة، ومع تنوع و�سائل الإعلم من الإ

الإعلمية في كل التجاهات  المواد  ال�سناعية وغير ذلك تدفقت  قمار  والأ الف�سائي  البث 

�سرة في منظومة الت�سال  والم�ستويات، وتبيِّن الدكتورة نهاوند القادري الباحثة عن موقع الأ

على  الفرد  هذا  نجومية  �سعود  نحو  وتوجهت  الفرد  اإلى  توجهت  الإعلمية  الر�سالة  اأن 

علنات المرتبطة  ح�ساب المجموعة، واأن الر�سالة الإعلمية غالبًا ما كانت ت�سكل اإطارًا للإ

نتاج الإعلمي »المرئي والم�سموع والمقروء« مجرد اأدوات  ني، وبالتالي بات الإ بال�ستهلك الآ

حيان. ت�سويق في معظم الأ

كان  بل  كلي،  ب�سكل  وتاأثيراتها  الإعلمية  الر�سالة  قدرة  درا�سة  على  البحث  يقت�سر  لم 

الدرا�سات  جانب  اإلى  الطفل،  على  التلفزيون  اأثر  مثًل  يقال  كاأن  متبعًا،  التف�سيل  اعتماد 

النا�سطة عن �سورة المراأة في الإعلم، وهي مو�سوع ندوتنا هذه.
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مام الخميني} المراأة في فكر الإ

�سارة اإلى اأن الدرا�سات المتعلقة ب�سورة المراأة في الإعلم والر�سالة التي  بداية تجدر الإ

اأ�سا�سية  بها منطلقات  اللحق  الغبن  لجهة  للمراأة  المرافق  التاريخي  ال�سياق  تاأخذ  تتلقاها 

للبحث في حجم اهتمام المنابر الإعلمية بعنوان: الدفاع عن ق�سايا المراأة، والذي ي�سقط 

لم  المراأة  مع  تعاطيها  في  الإعلمية  الو�سائل  اأن  ومفادها  الدرا�سات  تبرزها  حقيقة  اأمام 

نثى وتحويلها اإلى مجرد منحوتة جميلة،  تخرج عن �سياق تكري�س التعامل معها من زاوية الأ

جميلة الملمح اأو واجهة لعر�س اأزياء، اأو ترويج �سلعة ما، وهو اأبعد ما يكون عن ال�سورة التي 

مام الخميني} في  ر عنها الإ �سلم، وقد عبَّ مام الخميني} واأرادها لها الإ اأرادها الإ

قوله: »المراأة كالقراآن فكلهما اأوكل اإليه مهمة �سنع الرجال، ويريد لهن اأن تكنَّ وفي مختلف 

عمار متواجدات زرافات ووحدانًا في ال�ساحات الثقافية والقت�سادية وحتى الع�سكرية يبذلن  الأ

�سلم واأهداف القراآن  الجهد جنبًا اإلى جنب مع الرجال اأو متقدمات عليهم في طريق اإعلء الإ

مم ورهنه بالمراأة،  مام الخميني} اإلى تعليق م�سير الأ الكريم«. اأكثر من ذلك، يذهب الإ

مم ويوؤول  ن�سان �سوف يهزم الأ مم من الن�ساء ال�سجعان والمربيات للإ فهو موؤمن باأن »تجريد الأ

مام لعبارة الن�ساء ال�سجعان اإلى جانب المربيات  بها اإلى النحطاط«. لي�س عبثًا ا�ستخدام الإ

نه بهذه العبارة يخاطب المراأة والرجل في اآٍن واحٍد بلغة اأن دور المراأة ل ينح�سر في دائرة  لأ

العان�س،  المجتمع  ي�سميها  ما  اأو  مثًل  المتزوجة  غير  المراأة  وجود  مغزى  فما  واإل  مومة،  الأ

نثى وا�ستبدالها بمعادلة المراأة  مام الخميني} اأراد ك�سر معادلة التعاطي مع المراأة الأ والإ

ن�سانية في حالة تناق�س، بل في حالة تكامل،  نوثة والإ ن�سانة، من دون اأن يعني ذلك اأن الأ الإ

م تج�سد اإن�سانيتها في اأمومتها، والعازبة في الندماج وتاأدية دور فاعل في موؤ�س�سات  فالمراأة الأ

المجتمع  اأن دور كل امراأة في  اأو تربوي، بمعنى  اأو ثقافي  ن�ساط اجتماعي  اأداء  اأو  المجتمع 

�سلم. يتوقف على المراأة نف�سها وعلى قدراتها وظروفها وحتى على ميولها بما يتوافق مع الإ

اإلى  دعاها  فقد  الب�سر،  اآمال  تحقق  مظهر  الخميني}  مام  الإ فكر  في  المراأة  ن  ولأ

اإلى  اإلى الرجل، ودعاها  تبواأ مكانتها عبر تحديد وتقرير م�سيرها كما هو الحال بالن�سبة 

الم�ساركة في التدريب الع�سكري والعقائدي وفي اإكمال الدورات التعليمية والتمارين الميدانية 
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الع�سكرية والقتالية بنجاح وكفاءة تمامًا كما هو مطلوب من الرجل.

اإلى  ودعاها  اإل  الخميني} مجاًل  مام  الإ يغفل  لم  المراأة  ا�ستنها�س  اإلى  �سعيه  وفي 

التقوى، وذلك  المراأة والرجل هو  اأن ما يميز  الفاعل من منطلق  الم�ساركة فيه، والح�سور 

ا خلقناكم من ذكٍر واأنثى وجعلناكم �سعوبًا وقبائل  ية الكريمة » يا اأيها النا�س اإنَّ م�سداق الآ

مام الخميني}  لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم« الحجرات 13. ولعل اأروع ما في الإ

ن�سان والعالم اأنه تعاطى مع المراأة من خارج الموروث الجتماعي المعقد، والذي حاول  الإ

فة اإلى الظاهرة اأو الحقيقة الجتماعية  البع�س التخفيف من وطاأته با�ستبدال ت�سميتها من الآ

المتمثل في ال�سلطة الذكورية التي هيمنت على تعاطي المجتمعات الب�سرية مع المراأة، لت�ستَّد 

ن�سانة ولي�س  مام الخميني} تعاطى مع المراأة الإ في مجتمع وت�سعف في مجتمع اآخر، فالإ

نثى انطلقًا من ال�سلطة الذكورية. المراأة الأ

حرار، فنادرًا ما نجد  �سلم ل يريد المراأة �سلعًة اأو األعوبة بل اإن�سانًة حرة ك�سائر الأ ن الإ ولأ

يرانية وبالدور الذي لعبته في  مام الخميني يخلو من فخٍر اأو عٍز بالمراأة الإ خطابًا اأو بيانًا للإ

�سلمية في اإيران في كل المواقع التي �سغلتها، مطالبًا الرجل والمراأة العمل  انت�سار الثورة الإ

معًا على اإعادة بناء البلد اأي اإيران.

عالم �شورة المراأة في الإ

مام الخميني تج�سد مظهر تحقق اآمال الب�سر فكيف يبدو  وباخت�سار المراأة في فكر الإ

خرى، حيث �سعارات ا�ستقلل المراأة وتحررها وم�ساواتها بالرجل. على ال�سفة الأ

ي�سير باحثون اإلى اأنه ما من مجلٍة ن�سائيٍة واحدة تدعو �سراحًة وعن اقتناع اإلى م�ساواة 

المراأة بالرجل، حتى معالجتها للموا�سيع المت�سلة بحركة تحرير المراأة وم�ساواتها بالرجل 

لم تكن م�سجعة ول حتى على م�ستوى التغطية الإعلمية لها.

وا�ستنادًا اإلى عدٍد من الدرا�سات فاإن ُجلَّ ما يتم التركيز عليه )في المجلت الن�سائية( هو:

اأوًل: ارتباط المراأة برجل يحميها، يمنحها هويته، واإل باتت في دائرة اللاإنتماء مما ي�سوه 

ويحط من قدر المراأة عمومًا ومن دور المراأة غير المتزوجة خ�سو�سًا اإذ اأن العازب اأكثر 

ت�سررًا جراء هذه النظرة.



مام الخميني}                                              �0قراءات في فكر الإ

�سائقة  اأو  حب  علقة  بف�سل  اأو  زواج  بف�سل  العمل  ميدان  اإلى  المراأة  خروج  ربط  ثانياً: 

اقت�سادية وقعت فيها العائلة، عندها تتح�سن �سورة المراأة في المجلت الن�سائية وت�سبح 

قادرًة على مواجهة الحياة، �سرط عدم التذمر من المعاناة الج�سدية والنف�سية الناجمة 

عن ال�سعي الدوؤوب لدى المراأة اإلى التوفيق بين العمل المنزلي والعمل في الخارج. وهذا 

بالطبع يتناق�س كليًا مع �سعارات رفعتها الح�سارة الغربية خ�سو�سًا بعد الثورة ال�سناعية 

المادي  ال�ستقلل  وتحقيق  العمل  اإلى  بالخروج  المراأة  تحرر  ربطت  والتي  اأوروبا،  في 

وال�سخ�سي، لي�س حبًا بالمراأة وم�سالحها بل �سعيًا اإلى ا�ستغللها اقت�ساديًا وذلك من 

جر الذي تتقا�ساه المراأة ويقل عن اأجر الرجل، فخرجت المراأة اإلى ميدان العمل  زاوية الأ

تقليديًا  الموروثة  دوار  الأ توزيع  مقولة  على  الق�ساء  �سعارات  معها  لتغيب  المنزل  خارج 

دوار  القت�سادية والثقافية وحتى  »المراأة في المنزل والرجل في الخارج منوط به كل الأ

ال�سيا�سية«.

ومظهرها  المراأة  جمال  على  تركز  علنات  الإ في  للمراأة  المر�سومة  ال�سورة  اأن  ثالثاً: 

الن�سائية  المجلت  اأغلفة  على  دامغة  علمة  العالم  في  امراأة  اأجمل  عبارة  وباتت  ال�ساب، 

هي  نثى  الأ للمراأة  التقليدية  ال�سورة  ن  ولأ التلفزة،  �سا�سات  في  وحتى  اليومية  وال�سحف 

اإلى  اإعلٍم ن�سائٍي يتوجه  اإلى  التي كانت طاغية في و�سائل الإعلم، فقد انطلقت الدعوات 

المراأة  ب�سوؤون  المتخ�س�سة  والبرامج  المجلت  فكانت  ب�سوؤونها  ويعنى  الرجل  دون  المراأة 

الإعلم؟  هذا  بها  اطلع  التي  الإعلمية  والر�سالة  الدور  طبيعة  هي  ما  لكن  واحتياجاتها، 

�سا�سية التي اأدتها المجلت المتخ�س�سة والبرامج الموجهة اإلى المراأة انح�شرت  الوظيفة الأ

في جانبين رئي�شيين هما:

تجميل  وم�ستح�سرات  اأزياء  الخا�س من  المراأة  بعالم  المتعلقة  المعلومات  تقديم  اأوًل: 

وتدبير منزلي ولياقة بدنية واأ�ساليب ا�ستمالة الرجل .

اأما ال�شق الثاني: الترفيه، ويتمثل في اأخبار نجوم ال�سينما والفن.

اأنه الطريقة الف�سلى في  ناقة والمظهر ال�ساب وت�سوير الزواج على  حديث الجمال والأ

هذا  اأي�سًا،  الغرب  على  ين�سحب  بل  فح�سب،  العربي  الإعلم  على  يقت�سر  ل  المراأة  حياة 
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ميركية  الغرب رافع لواء الدفاع عن حقوق المراأة وعن تحررها وهذا ما تظهره الدرا�سات الأ

الحديثة خلل درا�ستها لمحتوى المجلت الن�سائية والتي تبيَّن اأنها ت�سع المراأة في دائرة 

هم في حياة المراأة، لكن مع �سلحية  نفاق ال�ستهلكي، واإر�ساء الرجل الهدف الأ ت�سجيع الإ

�سرة من �سراء اأدوات المنزل والتنظيف اإلى اأدوات التجميل.  وا�سعة بالت�سرف في ميزانية الأ

اإيراد  ويمكن  تحديدًا  الن�سائية  المجلت  في  التجارية  علنات  الإ توزع  الروؤية  هذه  ويعزز 

نموذج على ذلك:

54 % اأدوات تجميل وم�ستح�سرات وم�ساحيق.

دوات منزلية ومفرو�سات. 16% اإعلنات لأ

20% اإعلنات عن اأزياء ومجوهرات.

8 % اإعلنات عن خدمات �سحية وجمالية.

ت 410 اأفلم  فلم ال�سينمائية فت�سير اإليها درا�سة م�سرية �سمَّ اأما �سورة المراأة في الأ

وما يقارب حوالي 460 �سخ�سية ن�سائية، بدت فيها المراأة مجرد مخلوق وجد من اأجل الرجل، 

فل ت�سغلها ق�سايا المجتمع ول تتاأثر بم�ساكله مهما كان نوعها �سيا�سية اأو اقت�سادية اأو حتى 

نجاب، واللفت هو اإدراج ق�سايا المخدرات  ثقافية، بل ي�سغلها فقط اأمور الحب والزواج والإ

والدعارة والعلقات غير ال�سرعية مع التركيز على ت�سوير المراأة دومًا اأنها �سحية حٍب اأو 

زواج فا�سل اأو خيانة زوجية اأو جريمة �سرف.

ا�ستغلل المراأة يدور في كل هذه الق�سايا بذريعة الدفاع عن حقوقها اأمام القانون، ومن 

فلم التي يفتر�س اأنها تدافع عن المراأة، يجري تمرير قيم التفلت  خلل هذه الم�سل�سلت والأ

هل اأو الترويج ل�سلوكيات ل تتلءم مع منظومتنا القيمية، كاأن يلجاأ الممثل مثًل  من �سلطة الأ

عند وقوعه في اأي م�سكلة اإلى ملهى ليلي في�سرب الخمر ويدخن بل وعي بدل من اأن يلتجاأ 

اإلى كنف العائلة اأو اأقاربه اأو اهلل �سبحانه وتعالى.

حتى الكاريكاتور ي�سور المراأة على اأنها عن�سر معطل للقت�ساد، ودافع اإلى رفع ن�سبة 

تقدم  ما  بعد كل  ودورها.  المراأة  لمكانة  �سلبية  فاإنها �سورًة  وبالتالي  الرجال،  بين  البطالة 

تبرز  لم  ودورها  المراأة  للتغيير على م�ستوى  اأن دعوة  اإلى  ت�سير  الدرا�سات  اأن معظم  يبقى 
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ت�سمنتها  اإ�سارات  هناك  كانت  واإن  المراأة،  اإلى  الموجه  الإعلم  م�سمون  تحليل  �سياق  في 

نثى. نتيجة كون المجتمع  الدرا�سات تبرر غياب الحديث عن التغيير بطغيان �سورة المراأة الأ

العربي ل�سيق بال�سلطة الذكورية والتي ت�سع الرجل في �سدة القيادة حتى في و�سائل الإعلم، 

فيما المجلت الن�سائية التي اأن�سئت خ�سي�سًا للدفاع عن المراأة لم تتخلف هي بدورها عن 

رباح والح�سول على اأكبر  خرى ذات القيادة الذكورية من منطلق الأ منطق و�سائل الإعلم الأ

علنات التجارية، وهذا ل يمكن اأن يتما�سى فيما لو اأرادت المجلت الخروج على  ن�سبة من الإ

الموروث التقليدي وذلك حفاظًا على الجمهور.

خطر من ذلك كله اأنه وبدًل من تر�سيخ نهج دمج المراأة في المجتمع، نجد العمل  لكن الأ

ُن اأن  جاريًا على ف�سلها عنه، من خلل فرز مجلت متخ�س�سة لها، وفي مراجعة �سريعة يتبيَّ

مور ل تقف عند هذا الحد، فقد بتنا ن�سمع ون�ساهد ونقراأ عن اأزياء للمراأة، واأخرى للرجل،  الأ

وعن اأجمل طفٍل، واأجمل امراأة، ملك جمال الكون وملكة جمال الكون، حتى يخال اإلينا اأن 

�سا�سية  الأ المجتمع  نواة  ت�سكل  التي  ال�سغيرة  ن�سانية  الإ الوحدة  اأو�سال  تفكيك  هو  المراد 

ال�سلم دعوة  الزهراء عليها  ال�سيدة  فلتكن ولدة  الخطورة،  العائلة وهنا مكمن  بها  ونعني 

مفتوحة من اأجل نقا�ٍس جدي فاعل ت�سترك فيه المراأة والرجل للعمل على تح�سين �ساحتنا 

ونفو�سنا في مواجهة ذاك الدفق من الر�سائل الإعلمية الم�ستوردة والمقولبة في اآنٍ  واحد 

بكامل تفا�سيلها، واإذا كان ثمة ق�سور تقني فهل قدرنا اأن ل نمح�س ونمار�س اختياراتنا على 

ن�سان، امراأًة ورجًل وطفًل، وبالتالي يجري التفكير بنهو�س  ما نتلقى؟ ون�سع حدًا ل�ستغلل الإ

ن�سان«. بهذا ال�سوؤال اأختم الورقة التي اأعددتها  مجتمعي متكامل اأ�سا�سه ومنطلقه �سعار »الإ

في �سياق الحديث عن �سورة المراأة في الإعلم بين ال�ستقلل وال�ستغلل، واأجد �سخ�سيًا 

اأ�سكر  اأكثر من م�ستوى، واأخيرًاً  ن�سان بكل مفرداته هو المق�سود وهو الم�ستغل على  باأن الإ

مام الخميني على هذه الفر�سة التي اأتاحها لي �سخ�سيًا من اأجل التعبير عن هذا  مركز الإ

الراأي و�سكرًا .

مام الخميني الثقافي - بيروت   محا�سرة األقيت بتاريخ 2002/8/62 في مركز الإ
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�شلم والغرب ة بين الإ اأخلقية المراأ

مام الخميني} في فكر الإ

ال�سيخ �سفيق جرادي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. والحمد هلل رب العالمين. وال�سلة وال�سلم على اأ�سرف من 

بعث للعالمين رحمة �سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا و�سفيع ذنوبنا اأبي القا�سم محمد ابن عبد 

اهلل وعلى اآل بيته الطيبين الطاهرين المع�سومين، الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�س وطهرهم 

تطهيرًا، ل �سيما ب�سعة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله �سيدة ن�ساء العالمين ال�سيدة الزهراء

خوات ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  خوة اأيتها الأ O. اأيها الأ

م�شادر الت�شورات

جابة  بداية من المفيد لمجرى المو�سوع الذي �سوف اأتناوله اأن اأ�سير اأنه لي�س في �سدد الإ

فكار التي  مر م�ستحقًا بالواقع، هذه المجموعة من الأ على الت�ساوؤلت التي طرحت، واإن كان الأ

خلقية، اأخلقية  خت وفاء ت�ستاأهل كل اهتمام لن اأدخل كثيرًا في مو�سوع الأ تقدمت بها الأ

مام الخميني اتجاه مو�سوع  �سلم والغرب، في ذهني هو الكلم عن ت�سور الإ المراأة بين الإ

المراأة، وهذا ما �سوف اأ�سعى لمعالجته �سمن هذه المداخلة، لندخل اإلى مو�سوع الت�سور، 

مام الخميني للمراأة، من المفيد اأن نحدد اأوًل ما المق�سود من الت�سور، فت�سور  ت�سور الإ

اأو المفهوم الذي يحكم ذهنه، ويحدد  مور هو عبارة عن الفكرة  المرء تجاه اأي اأمر من الأ

اأو اتجاه �سلوك ما، اإذن الت�سور هو مورد را�سخ في  له حركة موقفه النظري اتجاه اأمٍر ما 

مر بالتاأكيد �سوف يدلف بنا للكلم عن م�سدر  الذهن تلقاه من جٍو معين َثُبَت لديه، وهذا الأ



مام الخميني}                                              �4قراءات في فكر الإ

اأو م�سادر ن�سوء اأي ت�سور عند الواحد منا، من اأين تاأتي هذه الت�سورات لدينا ؟ ما يمكن لي 

اأن اأتحدث فيه حول منا�سئ الت�سورات:

تحكم  التي  لت�سوراته  منبعًا  اأو  من�ساأً  له  ي�سكل  ن�سان  الإ معتقد  المعتقد  هو  ول:  الأ المن�شاأ 

مجراه النظري و�سلوكه العملي. 

ن�سان والذي هو يعي�س في كنفها.  المن�شاأ الثاني: هي البيئة التي يمكن اأن تحيط بهذا الإ

المن�شاأ الثالث: هي الثقافة بمعناها الوا�سع اأو المدقق الذي يعني بقاء ما يبقى في الذهن 

خر بعد اأن تن�سى بالوعي لديك ما اكت�سبته  بعد اأن تن�سى ما اكت�سبته من الآ

خر . من الآ

مور ي�سكل موردًا اأو منبعًا  ي اأمٍر من الأ المن�شاأ الرابع : هي الغايات اأو المق�سد الذي تحدده لأ

من منابع وموارد الت�سورات الثابتة عند اأي واحٍد منا .

ربعة اأتحدث فيما يخ�س البيئة بدايًة ومع كل نقطة منها �سوف اأ�سعى  اأمام هذه المنابع الأ

مام الخميني} نعالجه ولو ب�سكل م�سترك اأحيانًا، فيما  خذ جملة اأو مقطع من كلم للإ لأ

مام الخميني هنا منبعًا تجاه  يخ�س مو�سوع البيئة، البيئة التي يمكن اأن ت�سكل في ت�سور الإ

مام واحد منه وكل واحٍد منا ينتمي اإليه، هذا  �سلمي الذي يعتبر الإ المراأة هي هذا العالم الإ

�سلمي كان ينظر اإلى المراأة ب�سكل عملي من موقع الدونية الجتماعية عن الرجل،  العالم الإ

مور بمقدار ممكن من تلم�س المورد  ن�سائيات، فلنتناول الأ هذه حقيقة نحن ل�سنا ب�سدد الإ

�سلمي ينظر اإلىالمراأة نظرة كونها اأقل رتبة  الواقعي منها، باأن هذا المجتمع في العالم الإ

ن�ساني اأحيانًا كثيرة، واإن كانت في نف�س الوقت  من حيث الموقع الجتماعي عن الرجل بل الإ

�سلمي محفزًا  اأو مبررًا  للحمية عند النا�س، كما وتمثل �سورة  تمثل المراأة عند المجتمع الإ

�سرة والتربية، وبالتاأكيد هاتان الميزتان لي�ستا من الم�سائل القليلة  العاطفة على م�ستوى الأ

�سلمي »مو�سوع الحمية، العر�س، ال�سرف« ومو�سوع العاطفة في مجتمعاتنا  في المجتمع الإ

مور التي يمكن اأن نغفل عنها، ول نلتفت اإليها،  �سلمية تحديدًا ال�سرقية منها، لي�ست من الأ الإ

بل هي من النقاط الح�سا�سة جدًا في مكونات هذه البيئة وهذا المجتمع. 

�سلمي بين بعدين ح�ساريين،  ر اأن هناك تنازعًا في عالمنا الإ على م�ستوى الثقافة، اأقدِّ
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واأظن اأن  هذين البعدين الح�ساريين يح�سران بقوة حينما نتكلم عن مو�سوع المراأة، البعد 

ول هو القائم على مجموعة من التراثيات، ول اأق�سد بالتراث هنا الدين، واإن  الح�ساري الأ

حيان بتحريك مجموعة من عنا�سر التراث، ولكن  كان للدين دخالة كبرى في كثير من الأ

كلمة التراث في حياتنا وفي حياة اأي �سعب اأعم اأحيانًا من دخالة خ�سو�سية دينية في موقف 

بين كرة  ق  تفرِّ ل  بقوة في وجداننا  تراثيات تح�سر  القائمة على  الثقافة  ديني معين، هذه 

�سلم »قيومية الرجل على المراأة« وبين �سطوة القوة ، �سطوة القوة كحاكم  القيومية عند الإ

في خلجات اأي حركة اجتماعية، و�سطوة القوة هنا هي ما ا�سطلح عليه بذكورية المجتمع، 

هذا  القوة،  �سطوة  مو�سوع  اإلى  ترجع  بتقديري  الذي  المجتمع  هذا  في  الذكورية  حاكمية 

بالجهة المتعلقة بالتراث. 

خر في ثقافة هذا المجتمع والتي تنتمي اإلى ال�سوؤال ول اأريد اأن اأقول  اأما بما يتعلق بالبعد الآ

حرى ال�سوؤال المفهومي، بل ال�سوؤال الوجودي عند مجتمعنا الثقافي هو  ال�سوؤال الثقافي اأو بالأ

مو�سوع اللتحاق وحجم اللتحاق و�سرورات اللتحاق بالغرب، والتي تتمثل في هذا المورد 

على الم�ستوى الثقافي لكل عنا�سر الجذب المادي، الذي حول كل المعاني اإلى اأ�سياء، مثًل 

ذاك اليوم لفت نظري واإن كان الكلم له علقة قليًل بالإعلم، اأنه يوجد �سورة لفيلم كرتون 

Disney«  لرجٍل م�سنوع من الخردة �سخم وعملق وكل الفيلم يدور حوله، والذي   « على 

يلتفت اإلى المعاني الموجودة فيه �سيلحظ باأنه مربوط ب�سورة »Super Man« التي تعر�س 

وعر�ست و�سكلت بالذاكرة اأهمية كبيرة بتقديري توازي اأهمية الم�سيح عند الغرب، الم�سيح 

اأتى من كوكب اآخر و�ساحب القوة الخارقة بالقدرة   »Super Man« ،اأتى من ال�سماء الذي 

�سياء اإلى م�سادر قوة وعظمة، ولكن يوجد  على الطيران، وذاك يطير والقدرة على تحويل الأ

»Super Man« اإلهي بتعبيرهم ويوجد »Super Man« له طبيعة من الثقافة العلمانية، وفجاأة 

هذا المعنى يتحول اإلى حديد وخردة  لي�ستطيع اأن يطير مثل »Super Man« ويقوم بحركات 

الخا�سة،  جاذبيتها  ولديها  اأ�سياء  اإلى  المعاني  كل  فيه  تتحول  اأمنياته  نف�س  ولديه  مماثلة، 

ر عن ال�سلعة ال�ستهلكية، وكذلك م�سهد المراأة هو  بالتالي ي�سبح هذا الكلم عن كونها تعبِّ

من باب تحويل المعنى اإلى �سيء .
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�سرائح  بين  ال�سراع حتمي  اأن  المراأة  فيما يخ�س مو�سوع  ثقافتنا  وّلد في  خر  الآ مر  الأ

على  بالتالي  قدر  والأ �سلح  والأ قوى  الأ هو  يبقى  واأن  ي�ستمر  اأن  يريد  من  واأن  المجتمع، 

قت�سادية الم�ستقلة، ولذلك على المراأة  ال�ستمرار، لذلك على المراأة اأن تبحث عن حياتها الإ

اأن تقوم بعملية مناداة بم�ساواة مع الرجل، واأن تخرق كل اإمكانات الف�سل اإذن يوجد هذان 

الثقافي،  للتفلُّت  المراأة  محاولة  ونموذج  المراأة،  على  القهري  ال�سطو  نموذج  النموذجان، 

خر،   الآ الطرف  مع  وال�سراع  الغرب،  نحو  المادي  النجذاب  باتجاه  القيم  للتفلُّت من هذه 

بع�سهم  بين  فيما  العلقة  في  المجتمع  تفكك  كل  يولد  الذي  خر  الآ الطرف  مع  الحتراب 

البع�س. 

مام} المراأة في فكر الإ

مام  الإ حركة  الوقائع  هذه  �سمن  والمقا�سد،  الغايات  هو  الذي  الثالث  الم�ستوى  في 

م�سروعه  من  اأراد  الخميني  مام  الإ اأن  الوا�سح  من  والمقا�سد،  الغايات  م�ستوى  على  تنمو 

�سلمية، على م�ستوى الوجدان، وعلى م�ستوى  �سلمي اأن يكون م�سروعًا اإحيائيًا للقيم الإ الإ

بعاد المعنوية في العلقة مع الباري �سبحانه وتعالى و على  خلقية وعلى م�ستوى الأ القيم الأ

م�ستوى النظم الحياتية الجتماعية الحاكمة عند النا�س، واإحداث ثورة في مواجهة كل ما 

كل  ت�سبح  والمقا�سد  الغايات  م�ستوى  على  فاإذن  وتعالى.  �سبحانه  اهلل  حكم  اإلى  ينتمي  ل 

هذه  لخدمة  م�سخرة  تكون  اأن  ينبغي  الجتماعي  ال�ساأن  في  المتوفرة  مكانات  والإ الطاقات 

حيان تدخل �سمن اإطار هذا  مام في كثير من الأ الغاية والمق�سد فمخاطبة المراأة عند الإ

مام الخميني، تغيير ال�سورة  مر المحدد، الذي هو الغايات والمقا�سد التي كان يبتغيها الإ الأ

الثورة  عملية  اإحداث  في  بال�سرورة  فاعًل  عن�سرًا  تكون  واأن  والمعنوية  للمراأة  الوجدانية 

مام. وقبل اأن اأدخل اإلى الجزء المتعلق بالعقيدة، والذي يحتاج اإلى  والنقلب الذي اأراده الإ

مام الخميني  على م�ستوى التعبير الذي عبرته  اأرى فقط معكم ما يقوله الإ توقف، دعوني 

�سلم يريد للمراأة والرجل اأن ي�سموا في مدارج الكمال »لقد اأنقذ  مام اأن الإ بالبيئة، يعتبر الإ

اأقول  كنت  الن�س  في  اأقراأ  واأنا  الحقيقة  في  الجاهلية«  في  عليه  كانت  مما  المراأة  �سلم  الإ

�سلم المراأة  مما كانت عليه في الجاهلية وع�سر  مام، اأنه ح�سنًا اأنقذ الإ عن ماذا يتكلم الإ
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البادية ومحكومة �سمن  امراأة جال�سة في  ن هناك  الآ يعد  لم  يعني  وانتهينا،  الجاهلية ولى 

مجموعة من ال�سغوطات الخا�سة، فلماذا الكلم هنا عن مفهوم الجاهلية؟ اإن الخدمة التي 

�سلم بمثل ما خدم المراأة، اإنكن ل  �سلم للمراأة ل يعلمها اإل اهلل، ولم يخدم الإ قدمها الإ

�سلم، بب�ساطة يجب اأن يتولد  تعلمن ماذا كانت عليه المراأة في الجاهلية وما اآلت اإليه في الإ

خوان الم�سلمين في فترة من الفترات، لكنه �سوؤال  ذهان �سوؤال كان يطرحه جماعة من الأ بالأ

م�سروع، اأنه هل المجتمع الذي نعي�سه هو مجتمع اإ�سلمي في قيمه؟ اأو في البيئة التي ينتمي 

�سلمي ما  نقاذ الإ اإليها؟ في كثير من حركة هذه البيئة هو مجتمع جاهلي، بالتالي هل هذا الإ

هداف.  زال اأمرًا مطروحًا وممكنًا؟ بل هو اأمر �سروري اأي�سًا ليحقق مثل هذه الأ

الغربية  البلدان  في  الت�سيع  اإلى  ينظر  مام،  الإ ُي�ساأل  بالثقافة  المتعلق  الثاني  ال�ساأن  في 

كعن�سر محافظ في م�سيرة التطور، كما اأننا �سمعنا اأن التوجهات ال�سيعية ترى عزل الن�ساء 

عن ميدان الحياة  الجتماعية، وتطالب بالعودة اإلى القوانين التي تدعو اإلى اعتبار التقاليد 

الدينية اأ�سا�س القوانين الحكومية، كما اأننا �سمعنا باأن الت�سيع يرف�س نمط الحياة الغربية 

مكان تو�سيح وجهة نظركم ب�ساأن هذه الم�سائل  نه ل ين�سجم مع  التقاليد الدينية، فهل بالإ لأ

وا�ستمرار  ثوري  مذهب  الت�سيع  باأن  مام  الإ يقول  الجواب  في  الت�سيع؟  مذهب  اإلى  ا�ستنادًا 

�سيل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم كان دائمًا هدفًا لهجوم الم�ستبدين  كرم الأ �سلم الر�سول الأ لإ

والم�ستعمرين الدنيء �ساأنه �ساأن ال�سيعة اأنف�سهم، اإن الت�سيع لي�س فقط ل يعزل الن�ساء عن 

اإننا  المجتمع  في  �سامية  ن�سانية  الإ مكانتهم  يوؤهلهن لحتلل  الجتماعية،بل  الحياة  ميدان 

نجازات التي حققها العالم الغربي، والتي بتقديري من اأهمها ما يتعلق بالجانب  نرحب بالإ

التقنيني في التنظيم الجتماعي الذي يحفظ الكثير من المراعاة الجتماعية لخ�سو�سيات 

طفال واإلى ما هنالك، ل الف�ساد الذي  تتعلق بالمراأة اأو بغير المراأة، مو�سوع ال�سيخوخة والأ

ُن منه الغربيون اأنف�سهم.  َياأِّ

في  ينظرون  الم�سلمين  عموم  فان  الت�سور  اإن�ساء  في  العقيدة  بمو�سوع  يتعلق  فيما 

اآخر  اأمر  وهناك  كن�س،  القراآن  على  كثيرًا  وركزوا  النبي،  ل�سخ�سية  العقائدي  البناء 

�سوة وال�سخ�سية القدوة لذلك  اأنه ينبغي مع الن�س دائمًا مواكبة الأ حمله ال�سيعة تحديدًا 
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وقدوة عقائدية  اأ�سوة  يمثلون من  بما  نبياء  الأ ميراث  مام وعن  الإ وعن  النبي  نتحدث عن 

ن كم�سلمين وكم�سروع  �سلم اإلى مواقع الحياة والواقع. �سراعنا الجدي نحن الآ تح�سر الإ

م�سروع  اأي  حول  اإنه  بل  عنها  مفروغًا  اأ�سبح  ق�سيٌة  فهذه  اهلل  وجود  حول  لي�س  اإ�سلمي 

تجربة  لخو�س  موؤهل  �سلم  الإ هذا  النا�س؟ هل  ومجتمعات  النا�س  حياة  يقود  اأن  ي�ستطيع 

اأو لي�س موؤهًل للعب مثل هذا الدور؟ واأظن  القيادة للحياة الجتماعية والب�سرية عمومًا؟ 

تتعلق  ت�سورات  على  مبنيًا  يكون  تطلبه  ما  وتارًة  الجميع،  عند  م�ستركة  الغاية  هذه  اأن 

الحياتية والجتماعية،  بالكماليات  يتعلق  ال�سرورية ومرة  مور  الأ واأق�سد  الخبز«  »برغيف 

�سف وقعنا في مطب من اثنين، مرة كنا نتكلم فيما  خيرة للأ نحن في تجاربنا الفكرية الأ

مر الواقع والذي هو حكم  �سئلة يفر�سها الأ يخ�س مو�سوع المراأة اأو غير مو�سوع المراأة باأ

ال�سلطان المركزي في الغرب، ومثلما يطرح عليك ال�سوؤال، عليك اأنت اأن تطرحه، ويجب 

اأن تكون ماهرًا لي�س بالجواب، بل بترداد ال�سوؤال، ممنوع اأن تكيِّف ال�سوؤال على طريقتك، 

حيان ن�ستغل بنف�س الطريقة من  ومرة اأنه نحن كنا ن�ستغل بطريقة وما زلنا في كثير من الأ

يعني  �سيئًا،  فيها  يغير  اأن  حد  لأ وحذار  �سنة  �ستين  منذ  حفظناها  جملت  عدة  لدينا  اأنه 

مثًل عندما تريد اأن تناق�س بمو�سوع المراأة يجب اأن تقول ال�ستر ي�ساوي العفة، فاإذًا غير 

اأنها لي�ست عندها عفة؟ هل  اأن تقول عنها  التي تقبل  المحجبة ماذا نقول عنها؟ من هي 

فيما  نطرحه  اأن  يمكن  واأ�سلوب  اأ�سئلة  تقدم  التي  اللغة  في  هناك  وهل  مو�سوعات  هناك 

مر ؟ يتعلق بهذا الأ

�سلم لي�س �سعيفًا عن طرح قوة ح�سوره في مثل هذه المناخات، �سرط اأن ل  اأنا اأظن اأن الإ

نن�سى اأن لنا بنيتنا ون�سقنا الخا�س، ماذا يعني ن�سقنا الخا�س؟ يعني مناخك اأنت، ح�سورك 

وو�سعك، تكوينك له مجموعة من العتبارات، هناك تكوين خا�س، في هذا التكوين الخا�س 

ر عنها بع�س التعبيرات  مام عندما تحدث عن المراأة وعبَّ ماذا تمثل القيم المعنوية؟ اإن الإ

مام �سمن هذا المناخ فلنحدد قيمة المعتقد الذي  فهذا ير�سم لنا مقدار مكانة المراأة عند الإ

ولى بالبعد المعنوي، ومنه تاأخذ كل اأ�سكال البعد  �سوة القدوة، تبداأ في المرحلة الأ يتمثل بالأ

الحياتي العام لذا اأنقل الن�س واأنهي كلمي بنقله.
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الزهراءO القدوة

في  دت  تج�سَّ ن�سان  وللإ للمراأة  ت�سورها  يمكن  التي  بعاد  الأ مختلف  »اإن  مام  الإ يقول 

�سخ�سية فاطمة الزهراء عليها ال�سلم، لم تكن الزهراء امراأة عادية، كانت امراأة روحانية، 

حقيقيًة  امراأة  متكاملة،  اإن�سانية  ن�سخًة  الكلمة،  معنى  بتمام  اإن�سانًا  كانت  ملكوتية،  امراأة 

هذا  واإن  الرجل  هو  كما  مختلفة  باأبعاد  تت�سم  المراأة  اإن  ويقول  يعود  هنالك  ما  اإلى  كاملة« 

واأدنى مراتب  المراأة،  اأدنى مراتب  ن�سان،  الإ اأدنى مراتب  يمثل  الطبيعي  ال�سوري  المظهر 

ن�سان ي�سمو في مدارج الكمال انطلقًا من هذه المرتبة المتدنية، اعتبرها  الرجل، بيد اأن الإ

�سل، فهو في حركة دوؤوبة من مرتبة الطبيعة  باأنها هي المزرعة التي منها اأنت تتجه باتجاه الأ

لوهية، واإن هذا المعنى متحقق في ال�سديقة الزهراء التي  اإلى مرتبة الغيب اإلى الفناء في الأ

لهية وبالمدد  انطلقت في حركتها من مرتبة الطبيعة وطوت م�سيرتها التكاملية بالقدرة الإ

الغيبي وبتربية ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله لت�سل اإلى مرتبة دونها الجميع. �سوف لن اأقراأ 

مر  الن�س فقط �ساأ�سير للفكرة يقول: من اأراد اأن يكت�سف عظمة هذه المراأة فليبحث في الأ

�سرة التي ا�ستطاعت اأن  التالي بالن�سبة ل�سيدة ن�ساء العالمين الزهراء عليها ال�سلم َمَثَل الأ

�سرة التي قادت نور هذا العالم الذي ننتمي اإليه، وهي  تنظم كل و�سائج العلقة فيها، لتكون الأ

ك�سوة الباري عز وجل في اأهل الك�ساء لمحمد واآل محمد �سلى اهلل عليه واآله. 

�سلمي اأعطيت كلها كحٍق للمراأة على  اإذًا هناك رتبة اإن�سانية عالية في اأ�سل المعتقد الإ

ول  العلقة،  في  الختلل  مبداأ  ولي�س  الحاكم،  التوازن  مبداأ  الجتماعي،  التوازن  م�ستوى 

مام �سراحًة يقول اأن مبداأ الم�ساواة ي�ساوي �سرب الكثير  مبداأ الم�ساواة في العلقة، اإذ الإ

مر الثالث الذي اأريد اأن اأ�سير اإليه  �سلم، وهو اأمر مرفو�س. الأ ولية في الإ من المفاهيم الأ

قول �سار من اللزم علينا بعد هذه الفترة الطويلة من العمر اأن ننتقل من مرحلة الكلم  لأ

عن العموميات واأن نثق بهذه العموميات التي فيها تقدي�س، ل اأحد ي�ستطيع اأن يم�س قد�سية 

�سلم، للبدء بالكلم عن التفا�سيل، الم�سكلة يا اإخوان  المراأة اأو اأي مفهوم من مفاهيم الإ

ة اأي ندوة اأو اأي بحث اأو اأي لقاء اأو اأي محاولة تحريك  ويا اأخوات في التفا�سيل واأظن اأن جديَّ

�سئلة، و�سرورات  �سلم كم�سروع تكمن في جراأة اإثارة التفا�سيل في الأ مناخ فكري يحمل الإ
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جوبة المنا�سبة المنطلقة من فهم هذا الواقع والذي  البحث بجدية موثقة بالدين وباهلل عن الأ

ل تدير الظهر فيه للواقع، فالواقع اليوم يفر�س نف�سه، كما اأن قبل الواقع وبعده اهلل �سبحانه 

ي اإن�ساٍن اأن يتفلَّت منه، وجعلنا اهلل واإياكم من  مر الذي ل يمكن لأ وتعالى ودين اهلل هو الأ

الموؤيدين ب�سفاعة الطاهرة ال�سديقة الزهراء اإن ربي �سميع الدعوات.

مام الخميني الثقافي - بيروت    محا�سرة األقيت بتاريخ 2002/8/26 في مركز الإ
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مام الخميني}  ر�شالة الإ

في �شبيل الم�شت�شعفين

المطران خليل اأبي نادر

اأن�سى في غ�سون  يرانية. لن  �سنة 1989 كنت في طهران بدعوة خا�سة من الحكومة الإ

مام الخميني. يومذاك �سّلينا معًا على جلل وحرمة  تلك الزيارة محّبة وتاأييد كّل ال�سعب للإ

�سريحه، وكّنا اآلفًا اآلفًا.

ُعد  جيال لعملهم الوطنّي على كّل ال�سُّ في تاريخ كّل اأّمة، رجالت ل يمكن اأن تن�ساهم الأ

ن�سانية والدينية. ومنهم من تخّطى حدود بلده عمًل و�ُسْمعًة  منّية، الثقافية والإ ال�سيا�سية والأ

وزاعي  مام الأ و�ُسهرًة ونفوذًا. اإّنهم رجالت التاريخ. لنا مثًل، على م�ستوى الوطن لبنان، الإ

ومار يوحنا مارون، فخر الدين الثاني ويو�سف بك كرم والبطريرك اإليا�س الحوّيك، واأخيرًا 

ّيوبي وجمال عبد  مام مو�سى ال�سدر. على ال�سعيد العربي، لنا �سلح الدين الأ مار �سربل والإ

النا�سر. في الدور الطليعي في العالم، �سارل ديغول وت�سر�سل واأيزنهور. نورُد اأ�سماءهم على 

�سبيل المثال، ل ح�سرًا.

مام الخميني، اإلى اأي فئة ينتمي؟ هل كان لوطنه اإيران فقط، اأو كان ذا ر�سالة عدالة  الإ

وانماء عالمية؟ ـ جوابنا ما هو اإّل اأمٌر واقع ُيدخلنا في جوهر المو�سوع: كان الخميني، معًا، 

الم�ست�سعفين  عن  دفاعًا  اأجمع  للعالم  ومثاًل  اإيران  وطنه  �سبيل  في  اأّمته،  �سبيل  في  لثورة 

والمحرومين والم�ساكين والفقراء وكّل من ق�سا عليه الزمن ومن ُحطَّ من �ساأنه وقدره ظلمًا 

اأي�سًا بروح النجيل. كان، معًا، رجل دين  اأُ�سيف:  واأنا  وقهرًا، وذلك بروح القراآن الكريم، 
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�سل، نبيل المحتد، متفّوقًا خّلقًا في كّل فكر وكّل عمل، حتى في �سمته  و�سيا�سة، �سريف الأ

يومًا  اأربعين  و�سومه  الم�سيح  ال�سّيد  ك�سحراء  ُعزلته  له  وكانت  فرن�سا.  في  وُعزلته  وتاأّمله 

قبل ن�سر ر�سالته. كان رجل  اأعماٍل اإن�سانيًة تتوّخى الحّق والعدل والمحبة، مكافحًا متمّردًا 

معناه.  بكّل  الجهاد  حتى  �سريفة،  بخ�سومٍة  الف�ساد  يطارد  هلية.  الأ والحرب  الثورة  حتى 

فكانت له اأخيرًا الماآثر المحيية بن�سٍر وغلبة على عهٍد مالٍك عمُره القرون. باإيمانه، بمحبته 

يمان ينقل الجبال«.  عجوبة التي غّيرت كّل �سيء في اإيران. اأجل، »الإ لكّل �سعيف، كانت الأ

التاريخ  عمُرها  امبراطوريٍة  في  �سيء  كّل  فورًا  بّدل  الذي  عمله  تابعت  العالم  في  والده�سُة 

الثورة،  هذه  اأن  فورًا  اأدرك  نه  لأ المنا�سل،  الموؤمن  الرفيق  له  كان  ال�سعب  وكّل  اإيران.  في 

ن�سانية الجتماعية، ما هي اإّل لم�سلحته، هو ال�سعيف المظلوم، وجاء من ينقذه ويحافظ  الإ

على كرامته بُلقمة العي�س الحّرة ال�سريفة، وبديمقراطية ال�سيا�سة التي ما هي اإّل ابنة ال�سعب 

في �سبيل ال�سعب.

ترك الحياة منذ �سنوات، وبقيت لنا مواقفه الجريئة وب�سماته نموذجًا دائمًا لكل اإ�سلح 

واأمثولة  م�سعة  ر�سالًة  �ستظّل  موؤبَّدة،  ذكراه  و�ستظّل  كانوا.  اأينما  الم�ست�سعفين  �سبيل  في 

جيال المثال بورعه وعمله البطولي  برار، في الدين والدنيا. هو لنا وللأ ناب�سة لل�سّديقين الأ

وحكمه الجمهوري الديمقراطي ومعتقده الرا�سخ. ر�سالة �سيا�سته خا�سة به، حقًا، وقد تحّنن 

في  الر�سالة  تتابع  اأن  نتمّنى  وكم  وطنه.  في  المظلومين  واأنقذ  والم�ساكين  ال�سعفاء  على 

مثل لكّل حاكم  اإيران، وتحتذى في بلدان العالم. و�سيبقى اآية اهلل الخميني رجل التاريخ الأ

ال�سعب  تطلعاته، م�سلحة  في  في حكمه،  يرى هو  كان  اإذ  له،  �سابق  ول  له  نظير  ل  �سالح، 

نابذًا باإباٍء وكبر منفعته الخا�سة. وكان اأن فهمه ال�سعب الكبير ف�سار على دربه خطوة خطوة 

نه اأمله المرتجى. على الحاكمين، اأي�سًا، اأن يقتفوا اأثره ويعانقوا فكره وينتهجوا �سيا�سته.  لأ

اإلّي  ت�سلم الحكم، بثورٍة، وكاأّنه يخاطب ال�سعب، حتى اليوم، بكلم ال�سيد الم�سيح: »تعالوا 

�سلم لنا  ثقال واأنا اأريحكم«. في الكني�سة لنا القّدي�سون. وفي الإ يا جميع التعبين وحاملي الأ

ئمة المب�سرون عمًل وروحًا ور�سالًة وفداًء. لي�س الخميني واحدهم فح�سب،  ال�سّديقون والأ

هو قدوتهم، هو رمزهم، وهو لنا المثال.
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خبار في بلدان العالم اأجمع عن الفقراء والم�ساكين  ن�سمع كثيرًا، اليوم، من الكلم والأ

مام الخميني في جّنته. وكانت لهم،  والمت�سّولين. من هو �سفيعهم ومن هو حبيبهم؟ هو الإ

م تريزا دي كالكوتا في الهند،  اأي�سًا، �سفيعة كبيرة قّدي�سة في الت�سحية، في المحّبة، هي الأ

بروح  للت�سحية،  للعطاء،  ر�سالته  الخميني. عا�س  لدى ذكرنا  نذكرها،  العجائبية.  الر�سولة 

المقّد�س.  النجيل  بروح  والمحبة  العطاء  ر�سالة  تريزا  م  الأ عا�ست  وهكذا  الكريم.  القراآن 

وتركت لنا رهبانية توؤدي ر�سالتها، وعدد راهباتها خم�سة اآلف، في العالم، ولهّن في لبنان 

م تريزا، موؤخرًا، جائزة نوبل العالمية تقديرًا لخدماتها الفذة  مركزان لعمل الخير. كانت للأ

النادرة في �سبيل كل مري�س، في �سبيل كل طفل وكّل فقير، في كالكوتا في الهند والقارات 

ن على لئحة من �ستطّوبهم الكني�سة قّدي�سين. ولبنان. وا�سم تريزا الآ

�سيا�سي  لكل  النافعة  مواهبهما  واأعطى  الخميني،  الذكر  طّيب  لنا  ورحم  اهلل،  رحمها 

ح�سان، بروح العدالة والمحبة على كل مواطن  م�سوؤول، ولكل رجل دين، حتى يغدقوا المنن والإ

اأي�سًا  يوم. وهناك  كلَّ  يموتون جوعًا،  العالم  الم�ساكين في  مظلوم وعلى كل جائع. كم من 

الجوع اإلى الحريات. �سوت الخميني يزيد: لو تنفق الدول مال اأ�سلحتها على المحتاجين لما 

كان فقير ومحروم في العالم. و�سوته لنا في لبنان، م�سلمين وم�سيحيين: ل تخف ممن يخاف 

اهلل. وكلنا نخاف اهلل. و�سوتك يا اأم تريزا: »حاول جاهدًا اأن ت�سير دائمًا على خطٍّ م�ستقيم 

بح�سور اهلل تعالى، واأن ترى العليَّ في كل من تلتقيهم«. هي و�سّيتهما لنا في لبنان الحوار 

والتعّددية الح�سارّية المغنية.

العالم  وفي  الم�ست�سعفين،  ثورة  قائد  كنت  حيث  اإيران  وطنك  في  العظيم،  اإمامنا  ويا 

اأجمع حيث �ستبقى رمزًا، بنقاوتك و�سجاعتك النادرة وقدا�ستك المتوقدة، لكل مجاهد في 

ن�سانية لكل امرء في العالم. اأَم خلقنا اهلل اأخوة بالت�ساوي  �سبيل مبادئ الحق ال�سيا�سية والإ

والقدر في حرياتنا كافة وفي كل عمل روحي ومدني واإن�ساني؟ اإذًا، ل ظالٌم، ول مظلوم. ل 

ملٌك ول عبد. بل عدالة وحقوق واإن�ساف وعي�س هنيئ رغد في كل توزيع، بل محّبة مجّردة 

قة. »اأحبب قريبك كنف�سك«، في الحكم، في القوانين، وفي المجتمع. هي و�سّيتك، يا  متفوِّ

�سلم المجيد. وطوبى لمن ينهج نهجك وي�سير على نور   ولين، في تاريخ الإ اأعظم اإمام، بعد الأ
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م�سعلك. بركتك، في هذا الموقف الجلل، ن�ستمّدها للرئي�س محمد خاتمي من ي�سلك طريقك 

القويم، وللمقاومة البا�سلة في لبنان من لها، اليوم وغدًا، اكليل الظفر. بركتك للبنان الوطن 

في ر�سالته الخا�سة بروح انجيٍل وقراآن، وما هي لنا اإّل و�سّية ال�سيد الم�سيح بن مريم: »اإني 

اأريد رحمًة ل ذبيحة«.

خوة، روح المحبة. كم نريد روح الوحدة الوطنية في  وختامًا، اأحّييكم واأبارك فيكم روح الأ

لبنان الجميل، لبنانكم، وثورة حكم، كثورة الخميني: ت�ستاأ�سل الخ�سومات، تعيد كل مهّجر، 

ر تراب الجنوب والبقاع الغربي، تمنع التوطين، معًا، لم�سلحة اأبناء ال�سقيقة فل�سطين  تحرِّ

واإّل ل  الرّب.  اأرزة  الناقورة وجبل عامل حتى  زل من  الأ لبنان  جيالنا  ولأ لنا  ولبنان. فيكون 

لبنان كما يحلم به وي�سبو اإليه �سباب الم�ستقبل.

ن، اإلى مئويات خلود. طيب  ولى نحييها هنا الآ ودامت لنا ذكراك، يا كبيرنا، من المئوية الأ

اهلل ثراك، واأبقاك لنا ولكل اأمة مثاًل حيًا.

مام الخميني الثقافي بيروت ـ 5 ـ 10 ـ 1999.   األقيت هذه الكلمة في مركز الإ
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مام الخميني وفل�شطين..  الإ

روؤى ثاقبة ت�شت�شرف الم�شتقبل

�ستاذ اأمين م�سطفى الأ

اأمتنا  تعي�سها  التي  الدقيقة  المرحلة  هذه  في  وفل�سطين  الخميني  مام  الإ عن  الحديث 

واإن�سانية،  عقيدية،  اقت�سادية،  ثقافية،  اأمنية،  �سيا�سية،  اأبعاد:  له  المركزية  وق�سيتها 

اإنه يحمل الكثير من الدرو�س والعبر لما يت�سمنه من روؤى عميقة الجذور وفهٍم  وغيرها... 

للتاريخ والواقع وا�ست�سراٍف للم�ستقبل.

اأبيب  تل  باتجاه  ال�سيا�سية  الهرولة  زمن  في  وفل�سطيني  الخميني  مام  الإ عن  الحديث 

العربية  مة  الأ ح�ساب  وعلى  و�سعبها  فل�سطين  ح�ساب  على  مذّلة  بت�سوية  للقبول  ووا�سنطن 

�سلمية له دللٌت مهمة، فبين القائد والق�سية �سلٌة روحانية، وفكرية و�سيا�سية ووجدانية  والإ

ذهان اأ�ُس�سًا ي�سعب  اأعطاها كلَّ وقته ودفع من اأجلها اأيمانًا باهظة واأر�سى لبقائها حية في الأ

هدمها اأو الم�سا�س بها.

م�س واليوم والغد هو بو�سلة المنطقة ومعها  مام وفل�سطين هو حدث الأ الحديث عن الإ

ل اأخرى. ل معالم وتتبدَّ العالم باأ�سره، وعلى �سوئه �سوف ُتزال عرو�س وُترفع عرو�س وُت�سكَّ

اإن توقيت هذا الحديث الحدث يعطي المو�سوع حيوية وحرارة وعلمات مميزة ففي وقت 

بدا فيه للبع�س اأن الهروب باتجاه �سراب الوهم قد ينقذ اأر�سًا اأو وطنًا ياأتي �سوت الحق الذي 

مام منذ زمن طويل ليوقظ العيون من �سباتها لي�سيء الطريق اأمام العابرين نحو  اأطلقه الإ

بهى. الحلم الأ
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الق�شية المقد�شة

مريكي  ن هو الدخول اإلى بيت الطاعة الأ وفي وقت بدا فيه للبع�س اأن الخيار الوحيد الآ

ياأتي  ر�س وعن الكرامة  اأجزاء وا�سعٍة من الأ التنازل عن المقد�سات وعن  واإلى  �سرائيلي  الإ

اأ�سوار  ت�سقط  التي  المقاومة  عبر  ويعلن  المتجّمدة  رواح  والأ ال�سمائر  ليحيي  مام  الإ �سوت 

للعّزة  مفتوحًا  زال  ما  ال�سم�س  ل�سوء  مفتوحًا  زال  ما  الباب  اأن  الياأ�س  واأ�سوار  الحتلل 

ولل�سرف.. والتاريخ.

لحمل  دعوة  النهيار  لوقف  دعوة  للتاأمل  دعوة  لل�سحوة  دعوة  الحدث  الحديث  توقيت 

ال�سلح والمقاومة دعوة لرف�س الهزيمة.

مام قراأ ال�سهيونية جيدًا، منذ اأن تفتحت عيناه على الحياة عرف اأ�سرارها، لغتها،  فالإ

م�سمون خطابها ال�سيا�سي والفكري وال�ستعماري فت�سدى لها بكل ما اأوتي من قوة غير مكترٍث 

بخطوط حمراء اأو �سفراء يقينًا منه باأن هذا العمل جزء من تكليف ر�سالي ل منا�س منه.

مام يتاألم كثيرًا لما جرى ل�سعب فل�سطين على اأيدي ال�سهاينة ويعتبر اأن م�سوؤولية  كان الإ

اإزالة هذا الظلم تقع على كاهل كل م�سلم وعربي كما كان يتاألم لما يجري داخل اإيران نف�سها 

من تطّور في العلقات ال�سرية ال�سهيونية ال�ساهن�ساهية فقد زّودت اإيران الكيان ال�سهيوني 

بالنفط منذ العام 1957، وازداد ال�سخ بعد ان�ساء خط اأنابيب ايلت ـ حيفا عام 1960 وو�سل 

في العام 67 اإلى 5،5 مليون طن في العام، وحققت اإ�سرائيل عام 66، من ت�سدير منتجات 

النفط مبلغ 16،5 مليون دولر في العام الواحد، هذا من الناحية القت�سادية، اأما من الناحية 

دور مهم جدًا، منحها  ال�ساه،  قبل  بالنفط من  اإ�سرائيل  لتزويد  فكان  والنف�سية،  ال�سيا�سية 

مان والقوة. ال�ستقرار والأ

وعلى ال�سعيد التجاري، تطورت العلقة بين طهران وتل اأبيب ب�سكل لفت، ففي العام 65، بلغت 

قيمة �سادرات اإ�سرائيل اإلى اإيران، اأكثر من 430 مليون ريال اإيراني، اأو ما يعادل 6 مليين و150 

ولى بلغ مجموع  األف دولر، وفي عام 66، �سهد تحّوٌل في هذا المجال، فخلل ال�سهور ال�ستة الأ

واردات اإ�سرائيل من اإيران ما قيمته 674 األف دولر مقابل �سادرات اإ�سرائيل اإلى اإيران بـ4 مليين 

خيرة من نف�س العام اإلى 7 مليين و630 األف دولر  �سهر الأ و95 األف دولر وارتفع الرقم خلل الأ
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وفي عام 67 بلغت ال�سادرات ال�سهيونية اإلى طهران ما يعادل 10 مليين و543 األف دولر وهكذا 

تطورت العلقات التجارية �سيئًا ف�سيئًا وقد ُر�سمت الخطط لتو�سيع قاعدة هذا التعاون اإلى الحد 

فكار والقتراحات من جذورها. ق�سى لكنَّ هبوب رياح الثورة اقتلع كل هذه الأ الأ

حدودًا  وال�سياحي  والعمراني  الزراعي  التعاون  �سهد  التجاري  التعاون  حال  كان  وكما 

قيا�سية بين الطرفين وقد حلَّ ال�سهاينة عبر هذه القنوات م�سكلة البطالة لديهم مع توفير 

اأ�سواق منا�سبة لهم.

وفي المجال الثقافي والعلمي �سيطر ال�سهاينة تمامًا على هذه الو�سائل لخلق اأجيال 

مر كما اأكدته �سحيفة »كول هاعام«  متعاطفة ونقل معلومات مغلوطة وت�سويه التاريخ حتى الأ

يرانية ُتجمع على حق اإ�سرائيل في الوجود وكان ثابت  في 24 ـ 9 ـ 67 اإن معظم ال�سحف الإ

اأخبار  بكل  الهتمام  على  ال�سهاينة  مع  اتفق  وعبادان  طهران  تلفزيون  �ساحب  با�سال، 

وكانت  الثنائية  الروابط  تقوية  على  ي�ساعد  باأ�سلوب  وت�سيي�سها  ال�سهيوني  الكيان  واأن�سطة 

خبار لجنة خا�سة لها علقة وثيقة بال�سهاينة ينح�سُر دورها  م وُت�سرف على �سياغة الأ تنظِّ

راء وتجييرها ل�سالح ال�سهاينة. على تزوير الحقائق وقلب المفاهيم والآ

منية والع�سكرية على اأ�سا�س التعاون والتن�سيق مع ال�سهاينة  اأن�ساأ ال�ساه اأجهزته الأ وقد 

جهاز  فاأُن�سيء  ال�سعب  وقمع  النظام  لخدمة  امكاناتهم  كل  ال�سهاينة  فو�سع  مريكيين  والأ

اآي اإي« تدريب عنا�سره،  اآذار 1957، وتولى خبراء �سهاينة ومن »ال�سي  »ال�سافاك« في 20 

وبلغت موازنته 255 مليون دولر عام 73، ارتفعت اإلى 310 مليين دولر عام 74، وقد اأعلنت 

مريكية عام 74، باأن عدد العاملين في ال�سافاك تراوح بين 30 اإلى 60 األفًا  مجلة النيوزويك الأ

واإن نحو 3 مليين اإيراني عملوا بطريقة اأو باأخرى كمخبرين وكان هذا الجهاز بمثابة ع�سا 

ن�سان اأنَّ عدد ال�سجناء  ر التحاد الدولي لحقوق الإ ال�ساه ي�سرب المعار�سة ونتيجًة لذلك، قدَّ

ال�سيا�سيين في اإيران و�سل عام 77 اإلى حوالي 100 األف �سخ�س واإن و�سائل التعذيب التي 

ا�ستُخدمت كانت تفوق الو�سف.

بهدف  وذلك  بال�سلح  ال�ساه  جي�س  وزودوا  ال�سهاينة  درب  الع�سكري،  ال�سعيد  وعلى 

ه. الحفاظ على عر�سه، والحيلولة دون اأي انقلب ع�سكري اأو ثورة �سدَّ
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وفي الطار ال�سيا�سي، اأعلن ال�ساه في 24 تموز 1960، اإن اإيران اعترفت باإ�سرائيل منذ 

11 عامًا و�سحب ممثل اإيران من اإ�سرائيل عام 51 لم يعني تغييرًا في العلقات ولكن خوف 

ال�ساه من ردود الفعل ال�سعبية على تطور العلقة مع اإ�سرائيل دفعت حاكم طهران اآنذاك، اإلى 

ال�ستعانة بال�سّرية لموا�سلة الت�سالت فكانت ال�سفقات والتفاقات تعقد تحت جنح الظلم 

يرانيون دورًا مهمًا في  اإما في �سالت المطار اأو في اأي مكان اآخر من العالم وقد لعب اليهود الإ

تنمية وتطوير العلقات الثنائية وكان هوؤلء اليهود يتلقون الم�ساعدات من موؤ�س�سة »جانيت 

ال�سهيونية« وكانت منظمات �سبابية يهودية تعي�س في طهران تحت ا�سم »قور�س الكبير« وهي 

كانت مرتبطة مبا�سرة بدائرة »ال�سباب الطلئعي في الوكالة اليهودية« في الكيان ال�سهيوني 

يرانية. قامت باأعمال م�سبوهة كثيرة، ومن اأدوارها ال�سيطرة على و�سائل العلم الإ

واأبرز المنظمات ال�سهيونية في اإيران كانت منظمة تتخذ من عبادان مركزًا لها للتج�س�س 

على منطقة الخليج والعراق وفي عام 64، تخّرج 100 يهودي اإيراني من معهد خا�س بالتج�س�س 

في الوليات المتحدة واأُر�سلوا بعد عودتهم للعمل في بع�س البلدان العربية كتجار.

مام} ومهمة المواجهة الإ

فحمل  اإيران  في  ال�سهيوني  الدور  من  مام  الإ قلق  تثير  كانت  وغيرها  الوقائع  هذه  كل 

وكار وطلب من رجال الدين منذ العام 1962 التركيز في خطبهم  بكل قوة لمحاربة هذه الأ

على ف�سح الممار�سات ال�سهيونية و�سرح مخاطرها والدعوة لك�سف العلقة ال�ساهن�ساهية 

فا�سل اأن يعرفوا اإلى اأن المنا�سب الح�سا�سة  ال�سهيونية والنيل منها »ينبغي على ال�سادة الأ

�سلم واإيران كبير جدًا«،  في الحكومة تدار من قبل عملء اإ�سرائيل واأن خطر اإ�سرائيل على الإ

مام عام 63 اتبعه ب�سل�سلة دعوات لقت تجاوبًا واأ�سداء �سعبية  اأطلقه الإ هذا الكلم الذي 

وا�سعة وخاطب العالم: »يا �سعوب العالم، اعلموا اأن �سعبنا �سدَّ م�سروع التحالف مع اإ�سرائيل 

�سلم« واأ�ساف في مجال اآخر: »اإن النظام  اأعداء الإ اإلى عدم التوافق مع  اإن ديننا يدعونا 

اإ�سرائيل وعملئها حيث �سلَّمها الو�سائل العلمية  الحاكم المتجّبر، يتعا�سُد بكل قواه مع 

والدعائية في الُقطر وترك لها مطلق الحرية في الت�سرف بها وف�سح المجال لها للنفوذ اإلى 

الجي�س و�سائر الوزارات، وقال: اإن الركون اإلى ال�سمت يعتبر تاأييدًا للنظام المتجبر وحّذر 
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باأنه لن ي�سكت عما يجري في الخفاء والعلن »اأيها ال�ساه، اأق�سم باهلل اأن اإ�سرايل لن تنفعك 

القراآن فقط هو الذي ينفع«.

وعن  ال�ساه  عن  التحدث  عدم  اأمور:  بثلثة  الخو�س  عدم  طلب  ال�سافاك  اإن  واأ�ساف: 

يبقى  فل  الثلثة  مور  الأ هذه  عن  نتحدث  لم  فاإذا  خطر  في  الدين  باأن  والقول  اإ�سرائيل 

اأن  واعتبر  الثلث  الق�سايا  بهذه  ترتبط  منها  تعاني  التي  الم�ساكل  جميع  اإن  نقوله  ما  لنا 

اإقامة  اأن  كما  تمامًا  لل�سريعة  ومخالف  حرام  اإليها  النفط  ت�سدير  اأو  منها  �سلحة  الأ �سراء 

يرانية اإلى  �سلمية ودعا الحكومة الإ العلقات مع اإ�سرائيل يعتبر حرامًا ومخالفًا لل�سريعة الإ

�سرائيلية واأكد: »اأن اإ�سرائيل هي وليدة التفكير والتبني الم�سترك للدول  مقاطعة الب�سائع الإ

ن ُتدعم وُت�سند من قبل جميع الم�ستعمرين في العالم  ال�ستعمارية، ال�سرقية والغربية وهي الآ

�سلمية ودعا حركات التحرر في  قطار العربية والإ ولذلك دعا اإلى ثورة عارفة ت�سمل كل الأ

ذى الذي يمكن اأن ي�سيب  العالم اإلى الوقوف في وجه مّد ال�سهيونية ومن يوؤازُرها لدرء الأ

الجميع دون ا�ستثناء وطلب من الم�سلمين تحويل منا�سبة الحج كل عام اإلى موؤتمر عام ُيدر�س 

فيه هذا الواقع الموؤلم والعمل والتعاون لتغييره عبر تنوير وت�سيي�س ال�سعب.

اآنذاك متينة ومتطورة  مام بالمقاومة الفل�سطينية  وطبقًا لهذه القناعة، كانت علقة الإ

فدعم العمل الفدائي وكان يرى في هذه الطلئع في ال�ستينات وال�سبعينات اأمًل في التحرير 

فل�سطين،  في  ذلك  بعد  النتفا�سة  ودعم  و�سيا�سيًا  ومعنويًا  ماديًا  بدعمها  الفتاوى  فاأ�سدر 

وقّدم كل الدعم المادي وال�سيا�سي وتمنى في حديث له في 10 ـ 2 ـ 87، اأن يوا�سل ال�سعب 

الفل�سطيني جهاده غير مكترٍث بكل ما يجري في كوالي�س ال�سيا�سة وقال: »اإن فل�سطين اليوم 

�سلمي ولم ت�ستمع  تت�سدى لليهود واآمل اأن ت�ستطيع �سحقهم اإذا تم�سكت فل�سطين بالمعنى الإ

اإلى كلم اأولئك الذين يتخيلون اأنهم يريدون الخير لها وحيا اأطفال فل�سطين الذين يواجهون 

خرى، معتبرًا اأن قلوب هوؤلء اأقوى من كل  دوات الب�سيطة الأ المحتل، بالحجر وال�سكين والأ

الدبابات وهي التي �ستنت�سر في النهاية.

فاقدون  »عملء  باأنهم:  وو�سفهم  الت�سوية  خلف  يلهثون  الذين  هوادة  بل  وهاجم 

للكرامة«.
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مام، وقف و�ساند ال�سعب اللبناني في محنته، لم يفّرق بين فئة واأخرى ول  ول نن�سى اأن الإ

زمات كلها هي اإ�سرائيل، ودان العتداءات اليومية واأعلن  بين طائفة وطائفة واأكد اأن اأ�سباب الأ

يتام واأعاد الج�سور القوية  دعمه للمقاومة بكل اأ�سكالها واحت�سن �سهداءها وجرحاها ورعى الأ

بين لبنان واإيران تمامًا كما كانت عبر الع�سور القديمة فن�ساأت بين الطرفين، عرى من المحبة 

نه  والوئام والتعاون مما اأثار حفيظة الغرب عمومًا والكيان ال�سهيوني على وجه الخ�سو�س لأ

كان يعني البعاد العقيدية وال�سيا�سية والع�سكرية التي �ستن�ساأ، والتي �ستقلب كل المعايير راأ�سًا 

على عقب وها نحن اليوم نلم�س هذه اليجابيات في الجنوب والبقاع الغربي حيث ا�ستطاعت 

�سلمية اأن تهزم الجي�س الذي ل يقهر واأن ت�سقط كل اأوراق الخرافة ال�سهيونية  المقاومة الإ

واأن تدحر معنويات الجنود والعملء وتفر�س الن�سحاب غير الم�سروط وتوؤكد اأن هذا التحالف 

الثنائي متناغمًا مع �سوريا قادر على فعل المعجزات لقد برهنت هذه المقاومة التي كانت وليدة 

مة لديها مخزون هائل قادر على �سياغة الواقع كما  رادة ال�سعبية اأن الأ يمانية والإ رادة الإ الإ

تريد واأن بندقية الحق اأقوى من كل التكنولوجيا، والتحالفات الم�سبوهة.

برهنت هذه المقاومة اأن املءات ال�سهاينة وخلفها قوى ال�سّر كلها ل يمكن اأن ُتمّرر، 

ففر�سان هذا الزمن، وقيادتهم غيرهم في اأزمان اأخرى ولذلك لي�س اأمام العدو اإل الن�سحاب، 

والندم والتراجع عن كل اأوهامه واأحلمه.

مام قد اتخذ كل هذه المواقف قبل الثورة فاإنه بعد انت�ساره �سارع اإلى ترجمة  واإذا كان الإ

�سرائيلية وحّولها اإلى �سفارٍة لفل�سطين وقطع كل �سلة  اأقواله اأفعاًل فاأغلق اأبواب ال�سفارة الإ

خرى من  تجارية واعلمية وثقافية بالعدو كما قطع النفط وطّهر الجي�س وكل الموؤ�س�سات الأ

اأعوان ال�سهاينة وفتح اأبواب طهران لكل المجاهدين العرب والم�سلمين معلنًا ثورة مفتوحة 

�سد ال�سهيونية حتى يتم الق�ساء عليها وعمل على تكري�س يوم للقد�س اأطلق عليه ا�سم »يوم 

القد�س العالمي« في اآخر جمعة من �سهر رم�سان المبارك لتظلَّ القد�س حية في الوجدان وقد 

مام من هذا اليوم من كل عام، يوم ح�ساب لتحديد الموقف من المتخاذلين والعملء  اأراد الإ

وليتذكر العالم مجازر ال�سهيونية الب�سعة كما اأراده �سرخة من اأجل الحق والعدل وال�سلم 

والحرية في العالم.
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مام هذا القرار وهو يدرك ما �ستلقيه القد�س من تاآمر، ومحاولت تهويد فجعل  اتخذ الإ

من المدينة المقد�سة مرتكز الحل ومرتكز القرار ومرتكز الن�سال مما يعني فتح باب الجهاد 

ل  المنطقة  بركان  اأن  واأكد  ودعاتها  الت�سوية  غ�ساوة  اأ�سقط  وبذلك  الكامل  التحرير  حتى 

يمكن اأن يهداأ حتى ُتر�سى دعائم الحق والحقيقة واأن انفجاره اآٍت ل محالة لت�سحيح الم�سار 

وت�سويب التاريخ.
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�شلمية ومواجهة النحرافات الفكرية الثورة الإ

الداعية الدكتور فتحي يكن

مقدمة:

مة،  تعتبر التحديات الفكرية والثقافية من اأخطر التحديات واأ�سدها فتكًا وتدميرًا لبنية الأ

وتفتيتًا ل�سفوفها، واإجها�سًا لم�ساريعها، واإ�سعافًا لقّوتها.

خرى  �سلم في عهد النبوة هذا النوع من التحديات، اإلى جانب التحديات الأ وكما واجه الإ

تواجه  تزال  اإيران، واجهت ول  �سلمية في  الإ الثورة  فاإن  والقت�سادية،  والع�سكرية  منية  الأ

اأعتى الموؤامرات واأ�سراها.

منية والقت�سادية  �سلمية التي تجابه اليوم كلَّ اأنواع الموؤامرات الع�سكرية والأ مة الإ والأ

الختراق  ا�ستراتيجية  يمثل  الذي  التطبيع  اأن  تدرك  وغيرها،  وال�سهيونية  ميركية  الأ

والطائرات  القنابل،  قاذفات  وفتكًا من  �سُد خطرًا  الأ وثقافتها، هو  مة  الأ لتراث  ال�سهيوني 

ال�سلح  هذا  اأن  ذلك  النووّية.  �سلحة  الأ وحتى  بل  للقارات،  العابرة  وال�سواريخ  العملقة، 

يقول  مقاومة.  اأدنى  غير  ومن  �سو�ساء،  وبدون  داخلها،  من  المجتمعات  تدمير  على  يعمل 

وبلدنا  البلد  مختلف  في  كبيرًا  اأثرًا  تركت  التي  الموؤامرات  جملة  »من  الخميني:  مام  الإ

العزيز، وما تزال اآثارها قائمة اإلى حّد كبير، جعل الدول المنكوبة بال�ستعمار تعي�س الغربة 

لنف�سها وثقافتها وقوتها  اأنها تقيم وزنًا  وال�سرق بحيث  بالغرب  عن هوّيتها لت�سبح منبهرة 

الفرائ�س«. ويقول:  باأحدهما من  المتفّوق والرتباط  العن�سر  ال�سرق والغرب  وتعتبر قطبي 

تدمير  في  الموؤّثرة  الو�سائل  من  والم�سرح  ال�سينما  ودور  والمطبوعات  والتلفزيون  ذاعة  »الإ

ال�سعوب وتخديرها خ�سو�سًا جيل ال�سباب، اأية خطط كبيرة نّفذتها هذه الو�سائل �سواء في 
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�سلم والم�سادة للروحانية المخل�سة، والدعاية للم�ستعمرين الغربيين  الدعاية الم�سادة للإ

جهزة الخبرّية والمطبوعات والمجلت تنحرف عن  وال�سرقيين. وطبيعي اأن ل ندع هذه الأ

�سلم يدين الحرية ب�سكلها الغربي التي  �سلم وم�سالح البلد ويجب اأن نعلم اأن العقل والإ الإ

هي �سبب لدمار ال�سباب وال�سابات«.

�سلمية  عبر هذه البوابة، اأود اأن اأتناول، وفي الذكرى ال�سنوية الع�سرين لنت�سار الثورة الإ

مام الخميني الثقافي في بيروت،  في اإيران، وفي اإطار الندوة الفكرية التي ينّظمها مركز الإ

�سلمية ومواجهة النحرافات الفكرية(. المحور الثاني للندوة بمو�سوع )الثورة الإ

اأنواع التحديات الفكرية

في  �سلمية  الإ الثورة  واجهت  التي  والفكرية  الثقافية  التحديات  من  �ستى  اأنواع  هناك 

اإيران، وددت اأن اأ�سّنفها اإلى ثلثة عناوين كبرى، على �سبيل المثال ل الح�سر:

�شالمية. ول: تحدياٌت فكرية عبر البوابة الإ الأ

الثاني: تحدياٌت فكرية عبر البوابة الليبرالية الغربية.

الثالث: تحدياٌت فكرية عبر البوابة الراديكالية ال�شرقية.

�شالمية: ول: تحديات فكرية عبر البوابة الإ الأ

�سابق  وبدون  داخله  من  البنيان  على  ياأتي  نه  لأ خطر  الأ يعتبر  التحديات  من  النوع  هذا 

اإنذار...

النفاق،  تندرج تحت عنوانه حركة  الذي  التحدي،  لم يخُل من مثل هذا  النبوي  والعهد 

اتخذوا  )والذين  تعالى:  فقال  بهدمه.  الكريم  القراآن  نزل  الذي  ال�سرار  م�سجد  واأ�سحاب 

قبل  من  ور�سوله  اهلل  حارب  لمن  واإر�سادًا  الموؤمنين  بين  وتفريقًا  وكفرًا  �سرارًا  م�سجدًا 

اأبدًا لم�سجد  اإنهم لكاذبون ٭ ل تقم فيه  ي�سهد  الح�سنى واهلل  اإل  اأردنا  اأردنا  اإن  وليحلفن 

اأ�ّس�س على التقوى من اأول يوم اأحق اأن تقوم فيه، فيه رجال يحّبون اأن يتطهروا واهلل يحب 

المطهرين( )التوبة: 107 ـ 108(.

إلى اأنواع من هذا التحدي: مام الخميني ا ولقد اأ�شار الإ

الدعايات  تلك  ونتائج  اآثار  الدينية ف�ستجدون  الهيئات  »انظروا  يقول:  نوع منها  ٭ ففي 
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وا�سحة، فهنالك الباطلون من عديمي الهمم، وهناك الك�سالى الذين يكتفون بالدعاء والثناء 

فكار البلهاء  والتحدث في بع�س الم�سائل ال�سرعية وكاأنهم لم يخلقوا لغير ذلك«. ويقول: »الأ

عداء مما ذكرنا بع�سها، يوجد فينا من يوؤمن بها، وفي هذا اإدامة لل�ستعمار  التي يثبتها الأ

لي�سوا  »هوؤلء  ويقول:  والنهو�س«،  والتقدم  ال�سلح  من  يمنعوننا  هوؤلء  جنبي.  الأ والنفوذ 

من وال�ستخبارات العمائم. هوؤلء يجب ف�سحهم  بفقهاء، وق�سم منهم قد األب�ستهم دوائر الأ

�سلم«. نهم اأعداء الإ لأ

�سلمية  وفي نوع اآخر يقول: »اإن كل من يتظاهر بالراأي القائل بعدم �سرورة ت�سكيل الحكومة الإ

�سلم، ويدعو اإلى تعطيلها وتجميدها، وهو ينكر بالتالي �سمول  فهو ينكر �سرورة تنفيذ اأحكام الإ

�سلمي الحنيف«. )اأنموذج: علي عبد الرازق وعموم الم�ست�سرقين(. وخلود الدين الإ

نوا الم�سلمين من اندرا�س  ٭ وفي نوع اآخر يقول: »اإن الفقهاء يجب اأن يقودوا ال�سعب ويح�سّ

ال�سعب، كما كان الر�سولP حجة  اليوم حجة على  اإنهم  اأحكامه.  �سلم وتعّطل  معالم الإ

مور كلها موكولة اإليه، فكل راد عليه محجوج«. ّمة، وكانت الأ على الأ

ويقول: »اإن عليكم اأن تهذبوا اأنف�سكم اإلى الحد الذي يترك �سلوككم واأخلقكم واإعرا�سكم 

عليكم  بل  التفّقه،  تتركوا  اأن  اأريدكم  ل  بكم.  فيقتدون  النا�س،  اإ�سلح  في  اأثره  الدنيا  عن 

الدرا�سة المتوا�سلة بكل جّدية، وما لم تتفّقهوا فاإنكم لن ت�ستطيعوا اأن تخدموا اإ�سلمكم«.

ويقول: »نحن م�سوؤولون عن تهيئة الجو المنا�سب لتربية وتن�سئة جيل موؤمن فا�سل يحّطم 

عرو�س الّطغاة«.

٭ وفي نوع اآخر يقول: »يجب اأن نحذف من قامو�سنا منطق الهزيمة القائل باأننا ل ن�ستطيع 

اللتحام مع القوى الكبرى. اإنكم اإذا �سئتم حققتم ما تريدون باإذن اهلل«.

لن  اأميركا  واإن  المطاف.  نهاية  ينه�سوا فهم منت�سرون في  اأن  الم�سلمين  ويقول: »على 

�سلم«. ت�ستطيع اأن تقف قبال الإ

هم من غيره، هو اأن  ول وهو الأ ويقول: »اإن ما حدث في اإيران من ثورة يرجع لعاملين، الأ

�سلم،  �سلم في م�سيرته، بمعنى اأن اإيران من اأق�ساها كانت تطالب بالإ ال�سعب التحم مع الإ

�سناف والقطاعات اتحدت وتلحمت فيما بينها«. مر الثاني اأن جميع الأ والأ
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مر فاإنك �ستم�سك  ويقول: »اأنت اأيها ال�سعب اإذا اأ�سررت على الطريق الم�ستقيم، وقمت بالأ

اأرادها  التي  الحكومة  تحققت  واإذا  تعود،  واإليك  مور  الأ منك  و�ست�سدر  بيدك.  مة  الأ اأزمة 

�سلم، فاإن الحكومات الفعلية في العالم لن ت�ستطيع الوقوف اأمامها«. الإ

�سلم كاد اأن ُين�سى، وكادوا يق�سون عليه، وكادوا ي�سحقون القراآن، اإل اأن  ويقول: »اإن الإ

�سلم  ثورتكم يا �سباب، ونه�ستكم يا اأبناء ال�سعب هي نه�سة اإلهية اأحيت القراآن واأحيت الإ

خجل حقًا حينما اأ�ساهد هذا الجيل ال�ساب  �سلم حياة جديدة«، ويقول: »اإنني لأ واأعطت الإ

الذي يطالبني ـ وهو في عنفوان �سبابه ـ اأن اأدعو له كي يرزق ال�سهادة«.

�سلمية اأن ت�سعوا  قطار الإ ويقول: »اإنني اأن�سحكم اأيها ال�سادة واأنتم على راأ�س بع�س الأ

بدان، والقلوب عنكم بعيدة«. لتحكموا القلوب ل اأن تحكموا الأ

رهاب،  التي حققت لكم الن�سر، هذا الت�ساعد في الظلم والإ العوامل  اأحد  »اإن  ويقول: 

ال�سعبي  الحقد  ويتجمع  �سيتبعه،  النفجار  فاإن  يطغيان  عندما  والرهاب  الرعب  اأن  ذلك 

لتطلقه �سرخة �سجاعة«.

ل  حكام  للأ درا�ستك  في  وكنت  ال�ستعمارية،  ال�سيا�سة  تم�س  ل  كنت  اإذا  »واأنت  ويقول: 

تتجاوز النطاق العلمي، فل �ساأن لهم معك«.

٭ وفي معر�س كلمه عن اأهمية الدور الذي تقوم به المعاهد والجامعات في اإطار البناء 

كبر  مام الخميني: »يجب اأن يعلم ال�سعب الذي واجه الغارة عليه اأن الق�سم الأ والهدم يقول الإ

خير يعود اإلى  �سلم في ن�سف القرن الأ من �سبب ال�سربة المهلكة التي وجهت اإلى اإيران والإ

الجامعات، لو اأن الجامعات ومراكز التربية والتعليم كانت ت�سير وفق برامج اإ�سلمية ووطنية 

اأن تبتلع وطننا بريطانيا  اأبدًا  اأمكن  اإلى تحقيق م�سالح البلد في تعليم ال�سباب لما  تهدف 

وبعدها اأميركا ورو�سيا«.

الثاني: تحديات فكرية عبر البوابة الليبرالية الغربية:

وفي  �سعيد،  كل  على  ا�ستثنائيًا  ن�ساطًا  �سلمية  الإ الثورة  مواجهة  في  الغرب  ن�سط  لقد 

مقدمة ذلك ال�سعيد الفكري والثقافي.

ـ فهو اّتهم الثورة بالرجعية والتخّلف، وعدم مواكبة الع�سر.
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ـ واتهمها بالتع�سب والعنف والرهاب.

ـ وحرك المبهورين به من )الم�ست�سرقين( و)الم�ستغربين( لت�سويه �سورتها.

يقاع بها والنيل منها. ـ وحّر�س العلمانيين على الإ

والقراآن  �سلم  الإ في  للطعن  والمنحرفين،  ال�ساقطين  اأقلم  تجنيد  اإلى  عمد  اإنه  ثم  ـ 

مام الخميني اإلى اأخطار هذا  والر�سول عليه اأف�سل ال�سلة وال�سلم. وفي اإ�سارة ملفتة من الإ

الفريق من النا�س يقول: »اإن الكتاب والخطباء الجهلة المنبهرين بالغرب وال�سرق ي�سخرون 

من ثقافتنا واأدبنا و�سناعتنا واختراعنا ويقللون من �ساأن فكرنا واإمكاناتنا المحلّية ويزرعون 

كانت  مهما  منية  الأ والتقاليد  العادات  وكتاباتهم  واأقوالهم  باأعمالهم  ويرّوجون  الباأ�س  فيها 

مبتذلة ومنحّطة... واإذا كان في كتاب ما اأو في مقالة اأو خطابة عدة مفردات اأجنبية فاإنهم 

يقبلونه باإعجاب دون التحقيق في محتواه ويعتبرون الكاتب اأو الخطيب عالمًا ومثقفًا«.

ـ ولي�س المرتد )�سلمان ر�سدي( و)م�سطفى جحا( و)من�سور فهمي( و)نجيب محفوظ( 

كبر. بلي�س وال�سيطان الأ اإل نماذج لهذه ال�سريحة التي باعت نف�سها لإ

اتهام  من  يخجل  ولم  �سيطانية(،  )اآيات  كتابه  ت�سمية  من  ر�سدي(  )�سلمان  يتوّرع  لم  ـ 

القراآن  واأن  داعرة،  عنها(  اهلل  )ر�سي  عائ�سة  واأن  �سرعي،  غير  ولد  باأنه   Qاإبراهيم

.Pالكريم قد اأباح ال�سذوذ الجن�سي و�سّجع عليه، واأن القراآن نف�سه من تاأليف النبي

ـ بل اإن زوجة هذا المرتد )ماريان فيغنز(، لم ُتخف �سهيونيتها من خلل )الق�سة( التي 

بروتوكولت حكماء �سهيون  �سلم، منفذة ن�سو�س  والإ الم�سيحية  الحرب على  فيها  اأعلنت 

بدّقة، ومنها البروتوكول القائل: »لن يكون هنالك �سوى دين واحد هو ديننا الذي يرتبط به 

م�سيرنا. ومن اأجل ذلك ل بد من الق�ساء على كل العقائد«.

الخ�سي�سة،  العربدة  هذه  لوقف  وقائيًا  اإجراًء  )ر�سدي(  باإعدام  الحكم  كان  هنا..  من 

�سلمي والمقّد�سات الدينية من المروق والف�سوق والتخريب. ولتح�سين العالم الإ

�سلم  مام الخميني راأيه في الراأ�سمالية وموقف الإ ٭ هذا من جانب ومن جانب اآخر يبّين الإ

�سلم ل يوافق الراأ�سمالية المطلقة الظالمة التي تتولى حرمان الجماهير  منها، حيث يقول: »اإن الإ

الم�سطهدة والمظلومة بل اإنه يدينها ب�سكل جّدي ويعتبرها مخالفة للعدالة الجتماعية«.
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الثالث: تحديات فكرية عبر البوابة الراديكالية ال�شرقية

الراديكالي  الفكر  تحّديات  �سلمية،  الإ الثورة  واجهتها  التي  ال�سر�سة  التحّديات  ومن 

لحاد المبنية على مقولة  ال�سيوعي، الذي يعتبر المرتع الخ�سب لكل اأطروحات الزندقة والإ

)مارك�س(: »ل اإله والحياة مادة«.

بانت�سار  الموقن  وثقة  الموؤمن  باطمئنان  التحدي  هذا  الخميني  مام  الإ واجه  ولقد 

إنهم لهم  الحق واأهله، وانهزام الباطل وجنده {ولقد �شبقت كلمتنا لعبادنا المر�شلين ٭ ا

المن�شورون ٭ واإن جندنا لهم الغالبون} )ال�سافات: 171 ـ 173(.

النظر  اإعادة  اإلى  اإلى )غوربات�سوف( يدعوه فيها  الخميني ر�سالة  مام  الإ اأر�سل  وابتداًء 

�سلم. بالمارك�سية ودرا�سة الإ

مام الخميني اأن الفل�سفة المارك�سية اإلى زوال، واأن التحاد ال�سوفياتي  وانتهاًء اأدرك الإ

في  فيمكث  النا�ص  ينفع  ما  واأما  جفاء  فيذهب  الّزبد  فاأما   ..} كان  ما  وكان  اأُفول،  اإلى 

مام الخميني: »اإلى الي�ساريين  مثال} )الرعد: 17(. يقول الإ ر�ص كذلك ي�شرب اهلل الأ الأ

دافع  باأي  اإنكم  هي  الي�سار  اإلى  المتمايلة  التجمعات  و�سائر  ال�سعب  وفدائيي  كال�سيوعيين 

اأر�سيتم اأنف�سكم واأقبلتم على عقيدة هي اليوم في الدنيا فا�سلة. اأنتم لحظوا منذ بداية وجود 

ال�سيوعية كيف اأن المّدعين لها هم اأكثر حكومات الدنيا ديكتاتورية وحب �سيطرة واأنانية. كم 

هي ال�سعوب التي �سحقت تحت مقال ال�سيوعية...«.

وبين اإفل�س الح�سارة الغربية، و�سقوط الفكر المارك�سي، وانهيار معاقل الباطل، يتردد 

قول ال�ساعر:

يـــ�ـــســـعـــدنـــا الــــــغــــــرب  راأ�ــــــســــــمــــــال  مــلــحــدل  ــــل  دخــــي ـــوعـــي  ـــي �ـــس فـــكـــر  ول 

مـــحـــمـــد بــــــنــــــور  اأكـــــــرمـــــــنـــــــا  ـــّدداهلل  ـــب ـــن الـــبـــ�ـــســـائـــر يـــــا ظــــــلم ت ـــع ف

تـــــتـــــرددي ل  ـــــــلم  �ـــــــس الإ ــــــــــة  ّم اأ ـــــا  تــقــعــدي ل  ّمــــــــــــة  اأ فـــمـــثـــلـــك  هـــــّبـــــي 

ــهــدي ــس ــخــي وا� ــي ـــا هــــذه الـــدنـــيـــا اأ�ــس ـــديي ـــت ـــق ن ل  مــــحــــمــــد  بــــغــــيــــر  نـــــــــــا  اأ

مام الخميني الثقافي ـ بيروت.    محا�سرة األقيت بتاريخ: 16 ـ 2 ـ 1999 في مركز الإ
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مام الخميني البعد الح�شاري في ثورة الإ

المحامي ر�ساد �سالمة

زمان في خانة  في طبع لبنان، النفتاح على ح�سارات العالم، والتفاعل مع ما ت�سنفه الأ

الفتوحات... تلك التي يعلي �سروحها رجالت عظام، رفعهم ا�ستحقاقهم اإلى منزلة القادة، 

ففاءت اإلى فكرهم، ودعوتهم، ومدار�سهم، اأمم و�سعوب.

وفي �سدر خ�سائ�س هذا الوطن، �سعة �ساحاته، اعترافًا بالمكانات التي يحتلها في عقيدة 

اأرقى ما  التزامًا وممار�سة...  العقيدة  التعبير عن  ئمة، حيث ي�سبح  الأ القادة  اإن�سانه، فكر 

تكون الممار�سة، واأعمق ما يكون اللتزام.

وجه تحية  �سدقاء، لأ خوة الأ �سرح. اأتيت ندوة الإ �سهد اأكثر مني لأ اأنا هنا في هذه الندوة، لأ

مام راياتها، وقاد جموعًا،  �سلمية التي رفع الإ مام الخميني، ولكي اأ�سهد للثورة الإ الكبار للإ

علمها، غفيرة، ت�سير في مواكب الن�سر، ويحف بها  ما زالت منذ عقدين من الزمن، وفّية لأ

الب�سر من كل �سوب.

بالتاأكيد حملة و�سية  الموؤ�س�س، ولكنهم  مام  الإ المدر�سة الخمينية هم حملة فكر  اأفواج 

مامين العظيمين، حيث  مام عليQ اإلى الح�سن والح�سين، ولديه الإ اأمير الموؤمنين، الإ

قال:

»كونا للظالم خ�سمًا، وللمظلوم عونًا«. )نهج البلغة، الكتاب رقم 47(

كاأنه قالQ كونوا حربًا على الظلم، وان�سروا حرب المظلومين.

�سلمية في اإيران، اإل ثورة المقهورين على القهر، وثورة المظلومين  فهل كانت الثورة الإ

طهار على الف�ساد والمف�سدين؟ خيار والأ على الظلم، وثورة الأ
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مام الخميني، هي غ�سبة النا�س من  اأن ثورة الإ لقد بات من الراهن في عرف العالم، 

بيد  الحق  و�سيف  �سّجانهم،  �سد  الم�ساجين  وثورة  حرياتها،  اأجل  ومن  كراماتها،  اأجل 

الم�ست�سعفين.

النظام  ال�سعب على الحاكم الذي اخت�سر  اأّيده اهلل، فقد كان ن�سر  الن�سر الذي  واأما 

جنبي. نًا اإل باأجهزة القمع، وباإرادة الأ بعر�سه، فاأطاح ال�سعب عر�سًا لم يكن مح�سّ

�سعب اإيران، عرف قائده الحقيقي، فانتظم في م�سيرة القائد، ليقيم نظامًا معّبرًا عن 

هدافه ور�سالته. اإرادته، من�سجمًا مع اإيمانه، ممثًل لأ

�سلمية، وانجاز من منجزاتها بالمعنى الديمراطي. ذلك بهاء للثورة الإ

ن�ساني، وهو كونها اأم ثورات هذا الع�سر، يقودها  ولكن ثمة بهاء لهذه الثورة في مدارها الإ

يمان، لتهزم اإلحاد الملحدين. الإ

المادي...  للمقت�سى  اأ�سيرة  امبراطورية  عناوين  والف�ساد،  والظلم  الت�سلط  كان  قبلها، 

ن�ساني. يمان ير�سم حدود المادة، ويوظفها في خدمة العمران وال�ساأن الإ بعدها، �سار الإ

الم�ستمرة  الدولة  العالم �سورة  اإيران في ذهن  كانت �سورة  الخميني،  مام  الإ ثورة  قبل 

بفعل الدعم الخارجي، دعم قوى ال�ستعمار وال�ستكبار العالمي... وبعدها باتت اإيران دولة 

قائمة بقوة �سعبها، وموؤ�س�ساتها، ت�سير بهدي المخل�سين.

مام الخميني و�ساياه اإلى ولده، فاإذا بها �سيغت بفكر القائد الذي يعتبر الرعية  قراأت للإ

قربين، وبفكر الموؤ�س�س الذي يقيم مداميك مدر�سته، على دعائم  كلها، مجموعة من اأبنائه الأ

اإيمانه، وفي �سوء روؤيته البعيدة، لم�سلك الحاكم القائد.

اأو�سى باعانة عباد اهلل، خ�سو�سًا المحرومين منهم، والم�ساكين المظلومين، وبال�سعي 

في خدمة هوؤلء جميعًا، وحمايتهم من الم�ستكبرين والظالمين.

وحّذر من غواية ال�سلطة، ومن العبث بحقوق النا�س، ومن مغبة التوّرط مع المعتدين على 

خرين. حقوق الآ

قال في اإحدى و�ساياه:

»اإحر�س على اأن ل تغادر هذا العالم بحقوق النا�س. فما اأ�سعب ذلك، وما اأق�ساه. واعلم اأن 
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التعامل مع اأرحم الراحمين، اأ�سهل بكثير من التعامل مع النا�س. نعوذ باهلل تعالى اأنا واأنت وجميع 

خرين، اأو التعامل مع النا�س المتورطين«. الموؤمنين، ومن التّورط في العتداء على حقوق الآ

ن�سانية التي  �سلمية، راية العدالة، فكانت جامعة للقيم الإ بهذا الفكر، حملت الثورة الإ

ر�س قاطبة، وحملت بذلك بذارها الخّير، الذي ينبت في كل اأر�س �سلح،  تّدعيها �سعوب الأ

ن�سانية من خيرات هذا العطاء. فيورق، ويثمر، وتح�سد الإ

ن�سان في خدمة ال�ساأن العام، فقال ما معناه:  مام الخميني ثورة الحق. وحّدد دور الإ قاد الإ

وقال  الخلق  �سورة خدمة  في  الحق  بخدمة  نهو�س  هو  ن�سانية  الإ بالم�سوؤوليات  النهو�س  اإن 

اأي�سًا:

عمال هو دوافعها«. »اإن الميزان في الأ

�سرح. ولكن، فليوؤذن لي اأن اأ�سّجل معكم، اأن الحق لي�س اأن�سبة  �سهد، ل لأ قلت اإني هنا لأ

والقيم  الح�سارية،  القيم  من  مجموعة  بل  فراد،  الأ ح�ساب  في  تدخل  مادية  ح�س�سًا  ول 

وطان بالتحرر، وواجب  ن�سانية في �سدارتها حق ال�سعوب بالحرية، وحق الأ الوطنية، والقيم الإ

حرار بقيادة المقاومة في �سبيل التحرير. المواطنين في حمل م�سوؤولية التحرير، وحق الأ

في  واأخل�ست  العربي،  الحق  وح�سنت  جميعًا،  الحقوق  هذه  ح�سنت  �سلمية،  الإ الثورة 

واأ�سد  الكرامة  حافظ  مع  �سد،  الأ �سوريا  مع  المنا�سلين.  القادة  مع  وتحالفت  م�سمار،  كل 

التحرير.

العزة  اأعلم  رافعي  بطال  للأ ن�سيرًا  لبنان،  في  المقاومة  ملهمة  الثورة  هذه  وكانت 

والكرامة، في �سبيل تحرير اأر�سنا الغالية، في الجنوب والبقاع الغربي.

�سرائيلي، و�سعت المرحلة الراهنة من تاريخ  هذه المقاومة، التي هزمت غطر�سة العدّو الإ

وطننا تحت عنوانها البهّي، واأعني لبنان المقاوم، لبنان الممانع، ولبنان القوّي بقوة جي�سه، 

كرمين. وبمواكب ال�سهداء من اأبنائه الأ

الغالية،  القيم  ن�سرة  وغايتها  وطان،  الأ تحرير  ونهجها  يمان،  الإ عمادها  ثورة  بوركت 

ن�سان. وخدمة الإ

حقق اهلل للثورة واأبنائها، وحلفائها، الن�سر، والمجد لن�سال المنا�سلين ال�سرفاء. ومّن 
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على لبنان في عهد الرئي�س العماد، بنعمة الحرية، وقّرب مهرجان ال�سعب، احتفاًل بالن�سر 

في اأجمل اأعيادنا، عيد التحرير، باإذن اهلل.

مام الخميني الثقافي ـ بيروت.    محا�سرة األقيت بتاريخ: 16 ـ 2 ـ 1999 في مركز الإ


