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مقدمة:
لقد قـــام �سماحة الإمـــام القائد اآيـــة اهلل العظمى 

ال�سيـــد علـــي الح�سينـــي الخامنئي )حفظـــه المولى( 

بزيـــارة تاريخية لمدينة العلـــم والعلماء قم المقد�سة 

واألقـــى فيها جملـــة من الخطابـــات القّيمـــة المملوءة 

البعيـــدة  القيمـــة  ذات  والتوجيهـــات  بالتو�سيـــات 

المدى.

وقـــد اختار المركز الإ�سالمي للتبليغ منها ما يتعلق 

بالحـــوزة ودورهـــا وعالقتها بالثورة واآفـــاق تطويرها  

وفيمـــا يلـــي ن�ـــص كلمته عنـــد لقائه طـــالب واأ�ساتذة 

حوزة قم العلمية والتي ت�سمنت المحاور التالية:

1 ـ موقعية قم العلمية.

2 ـ الالمبالة ل تعطي اإل احترامًا �سوريًا.

3 ـ العداوة تنتج الفر�ص.

4 ـ حكومة القيم وال�سرع ل حكومة الم�سيخة.

5 ـ وجوه حاجة النظام الإ�سالمي للحوزة وعلمائها.

6 ـ ا�ستقاللية الحوزة وم�ساعدة الحكومة.

7 ـ ق�سية التحول في الحوزة )التطوير في الحوزات(:

اأ ـ التطوير العلمي.

ب ـ التحول ال�سحيح والتحول الخاطئ )علميًا(.

8 ـ التحول اليجابي والنظام الم�سلكي.

9 ـ ر�سالة اإلى الثوريين ال�سباب.

10 ـ ل بّد من اإدارة وقيادة قوية ومن�سجمة للتحول )التطوير(.

11 ـ �سرورة تدري�ص الفل�سفة والتف�سير اإلى جانب الفقه.

12 ـ الطلبة الأخوات ظاهرة عظيمة ومباركة.

5



6



كلمة االمام الخامنئي{عند لقائه طالب 

وفضالء وأساتذة الحوزة العلميةفي 

مدينة قم المقّدسة
13 ذو القعدة 1431

موقعية قم العلمية
الحمـــدهلل رب العالميـــن وال�ســـالة وال�ســـالم علـــى �سّيدنـــا ونبّينـــا اأبي 

القا�سم محّمـــد وعلى اآله الطيبين الأطهريـــن المنتجبين الهداة المهدّيين 

المع�سومين �سّيما بقية اهلل في الأر�سين.

ال�ّسالم عليك يا �سيدتـــي ومولتي يا فاطمة المع�سومة يا بنت مو�سى بن 

جعفر عليِك وعلى اآبائك الطّيبيـــن الطاهرين المع�سومين اأف�سل ال�سالة 

وال�سالم.

اإن اقتران ملتقانا هذا بكل عظمته التي اأ�سفاها الح�سور الممّيز لالأ�ساتذة 

والف�ســــالء والطالب الأعّزاء لحوزة قم العلميــــة مع الذكرى ال�سعيدة لمولد 

الإمام الر�سا عليه اآلف التحية والثناء، وكذلك مولد اأخته المعّظمة ال�سيدة 

فاطمــــة المع�سومة �ســــالم اهلل عليها، يذّكرنا بالحركــــة العظيمة والمباركة 

لهذين الأخوين والهجرة الفائ�سة بالمعاني لهذين المعّظمين؛ وهي بال �سك 

حركٌة بّناءة وموؤّثرة في تاريخ �سعب اإيران وتاريخ الت�سّيع.
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ول �سك اأن دور ال�سيدة المع�سومة O، في َجْعِل قم على ما هي عليه 

واإ�سفـــاء العظمة على هـــذه المدينة الدينية التاأريخيـــة العريقة، هو دوٌر ل 

كالم فيـــه. فهذه ال�سّيـــدة المعّظمة، والفتاة التـــي ترعرعت في ح�سن اأهل 

 R بحركتها بين الأتباع والأ�سحاب والمحّبين لالأئمة ،P بيـــت النبي

وم�سيرهـــا بين المُدن المختلفة ونثر بذور المعرفة والولية بين النا�ص على 

امتداد هذا الم�سير وبعد و�سولها اإلى هذه المنطقة ونزولها في قم، تمكنت 

من جعل هذه المدينة ت�سطع كمركٍز اأ�سا�سي لمعارف اأهل البيت R في 

ذلـــك الع�سر الظلماني والحالك لحكومة المتجّبريـــن، وتتحّول اإلى قاعدٍة 

ت�ســـّع منها اأنوار العلم واأنوار معارف اأهل البيت R على اأطراف العالم 

الإ�سالمي ب�سرقه وغربه.

و�ليوم �إّن مركز �لمعرفة للعالم �لإ�ض��امي هو مدينة قم. فقد �أ�ض��حت 

قم كما كانت في ذلك �لع�ض��ر قلبًا فّعاًل ون�ض��طًا يمكنها �أن ت�ضّخ �لمعرفة 

و�لب�ض��يرة و�ليقظ��ة ف��ي كل �أرج��اء ج�ض��د �لأّم��ة �لإ�ض��امية. في ذلك 

الزمـــان، اأ�سدرت قم اأّول الكتب الفقهية وكتب معـــارف ال�سيعة واأتباع اأهل 

ّلفت الكتب الأ�سا�سية التي يعتمد عليها 
ُ
البيت R. وبوا�سطة حوزة قم، اأ

الفقهـــاء والعلماء والمحّدثون، مثل كتـــاب »نوادر الحكمة« لمحمد بن اأحمد 

بن يحيى، وكتـــاب »ب�سائر الدرجات« لل�سّفار، وكتـــاب »ال�سرائع« لعلي بن 

بابويه القّمي، وكتاب »المحا�سن« للبرقي، وكتب اأحمد بن محمد بن عي�سى، 

نتجت في هذا 
ُ
وع�ســـرات بل ومئات الكتب الأخـــرى؛ كل هذه الكتب اأعدت واأ

المركـــز المعرفّي. هنا، ترّبت وترعرعت �ضخ�ض��يات كانت عندما ت�ض��افر 

�إل��ى �أقطار �لعالم �لإ�ض��امي تح��ّول محافله��ا �إلى محافل تفي���ض بالعلم 

و�لمعرفة. كان ال�سيخ ال�سدوق ر�سوان اهلل عليه من الجيل الثالث والرابع 
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لهـــذه الحركة العظيمة، عندما �سافر اإلى بغـــداد ـ التي كانت مركز ال�سيعة 

ومركز الحديث ـ جل�ص تحت منبره العلماء والف�سالء ونهلوا منه. لهذا كما 

تالحظون اإن ال�سيخ ال�سدوق هو اأ�ستاذ المفيد و�سيخه ر�سوان اهلل عليهما. 

لهـــذا اأ�سحـــت قم مركزًا، وهي كذلـــك اليوم. وعلى مـــّر الأزمنة هاجر اإلى 

قـــم ع�سرات الآلف من طـــالب وعا�سقي معارف اأهل البيت R؛ تعّلموا 

وتلّقوا المعرفة وواجهوا الكثير من الم�ساكل باإرادٍة �سلبة وهم يتطّلعون اإلى 

الأهداف العليـــا والمعنوّية، وتقّدموا على الطريق غيـــر عابئين بال�سعاب. 

لعّلـــه ل نجـــد اإل القليل من المُدن فـــي العالم بل رّبما ل نج��د مدينًة فيها 

هذ� �لعدد �لكبير من �لذين ي�ض��عون لتح�ضيل �لمعارف �لدينية و�لعرفان 

و�لمعنويات و�ل�ضلوك �لجماعي من الن�ساء والرجال الم�سغولين في ال�سعي 

والعمـــل والمجاهـــدة المعنويـــة والعلميـــة والثقافية في اآناء الليـــل واأطراف 

النهار. هذه هي حوزة قم اليوم، مع ما تتمّتع به من موقعية عالمية ممتازة؛ 

وهـــذه اأي�سًا من �سوابق هذه المدينة التي تاأ�س�ســـت فيها اأول حوزٍة اأ�سا�سية 

ومهّمة للت�سّيع، نِهل من نبع في�سها اأعاظم العلماء كال�سيخ الكليني، وال�سيخ 

 R ال�سدوق واآخـــرون حيث كانت اآثارهم حافظًة لمعـــارف اأهل البيت

على امتداد القرون.

ً الالمباالة ال تعطي إال احتراماً صوريا
�إن �لحوز�ت �لعلمية � وخا�ضة حوزة قم �لعلمية � لم تكن يومًا من �لأيام 

وعبر تاريخها كما هي �ليوم من حيث كونها محطًا لأنظار العالم؛ ولم تكن 

يومـــًا موؤّثرًة في ال�سيا�سات العالمية ولّعله في م�سير العالم والّدول كما هي 

اليـــوم. لم يكن لحوزة قم في يوم من الأيام من الأ�سدقاء والأعداء كما هو 
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اليـــوم. اأنتم المالزمون لحوزة قم العلمية لديكم من الأ�سدقاء ما يفوق كّل 

مـــا ح�سل في هذا التاريخ؛ وكذلك على م�ستوى الأعداء عددًا وخطورًة. اإّن 

حـــوزة قم العلمية في يومنا هذا ـ والتي هي في قّمة الحوزات العلمية ـ تحوز 

على مثل هذه الموقعية الح�ّسا�سة.

ويوجـــد هنا مغالطٌة ينبغي اأن اأ�سير اإليهـــا. فمن الممكن اأن يقول البع�ص 

اأّنـــه لو لـــم تتدّخل الحوزات العلمية فـــي الق�سايا العالميـــة وال�سيا�سية وفي 

التحّديـــات، لما كان لها مثل هذا العـــدد من الأعداء، ولكانت اأكثر احترامًا 

مما هي عليه. هذه مغالطة، لم يكن هناك اأي جماعٍة اأو موؤ�س�سٍة اأو مجموعٍة 

ذات قيمـــة تنال احتـــرام الراأي العام ب�سبب انزوائهـــا واعتزالها واإحباطها 

ولـــن يكون اأبـــدًا. �إن �لحتر�م �لذي تح�ض��ل عليه �لمجامع و�لموؤ�ض�ض��ات 

�لامبالية �لتي تتنّزه عن �أن تلت�ض��ق بالتحّديات هو �حتر�ٌم �ضوري وهو 

في �لو�قع و�لعمق عدم �حتر�م؛ مثل احترام الأ�سياء الذي ل ُيعّد احترامًا 

حقيقيـــًا، كاحترام ال�سور والتماثيل والت�ساوير، فاإّنه لي�ص احترامًا واقعيًا. 

واأحيانًا يكون هذا الحترام مهانًة يتالزم مع التحقير الخفي من ذاك الذي 

يتظاهـــر بالحترام. فالموجود الذي يكـــون حّيًا ن�سطًا موؤّثرًا هو الذي يبعث 

الحتـــرام؛ �سواء في قلوب الأ�سدقاء اأو حتى في قلـــوب الأعداء. يوؤّدي مثل 

هذا الأمر اإلى عداوات لكّنهم يعّظمونه ويحترمونه. 

�إّن �نع��ز�ل ح��وزة قم �لعلمية و�أية حوزٍة علمي��ة �أخرى، ينتهي بها �إلى 

�لنقر����ض و�لزو�ل. فعـــدم التدّخل في الأحداث الجتماعيـــة وال�سيا�سية 

والتحّديات يوؤّدي بالتدريج اإلى التهمي�ص والن�سيان والعزلة. لهذا فاإّن علماء 

ال�سيعـــة بالعموم، وبغ�ص النظر عن ا�ستثنـــاءات جزئية وفردية، كانوا دومًا 

في �سلب الأحداث. ولأجل هذا تمّتع علماء ال�سيعة بمثل هذا النفوذ والتوّغل 
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فـــي المجتمع بما لم يتحّقق لأية مجموعٍة علمائيـــة اأخرى في العالم ـ �سواٌء 

الإ�سالمي اأو غير الإ�سالمي. 

ثـــّم اأّنه ل��و �أر�د �لعلماء �أن يتحّرك��و� على �لهام�ض، وين��زوو� فاإن �لدين 

�ضيتعّر�ض لل�ضرر. �لعلماء جند �لدين، وخّد�مه، ولي�ض لهم حيثية بدون 

�لدين. لو اأّن العلماء اّتخذوا منحى العزلة والبتعاد عن الق�سايا الأ�سا�سية 

ـ والتـــي تمّثل الثورة الإ�سالمية العظيمة نموذجهـــا البارز ـ ووقفوا يتفّرجون 

غيـــر مكترثين فاإّن الدين ول �ســـك �سيتعّر�ص لل�سرر؛ واإّن هدف العلماء هو 

حفظ الدين.

العداوات تنتج الفرص
اإذا كان التواجد في ال�ساحة موجبًا ل�ستثارة العداوات، فاإن هذه العداوات 

اإذا جمعناهـــا كّلهـــا فاإّنـــه �ستكون ح�سيلتهـــا مجتمعًة اأ�سا�ســـًا للخير. فتلك 

العـــداوات ت�ستثيـــر الهمم والنخوات وتخلق الُفر�ص لـــكّل موجوٍد حي. اأينما 

بـــرزت الخ�سومات والأحقاد تجاه مجموعة علمائيـــة وتجاه الدين، يتحّقق 

فـــي مقابلها حركٌة بّناءة مـــن جانب اأهل اليقظة والإّطـــالع. قلت ذات مّرة 

ٍب �سّد ال�سيعـــة اأّدى اإلى  اأمـــام جمـــٍع اإن تاأليـــف كتاب من قبل كاتـــب متع�سّ

اإنجـــاز العديد من الكتب التي مّثلت م�سادر �سيعية كبيرة. لو لم يكن هناك 

تحّركات للتّيارات الي�ساريـــة والمارك�سية وحزب تودة في عقد الع�سرينات، 

واأوائـــل عقـــد الثالثينات)قبل حوالـــي �ستين �سنة( لما تـــّم اإنتاج كتاٍب حي 

وبـــاق مثل »اأ�ســـول الفل�سفة ومذهب الواقعية«. لهذا فـــاإّن هذه العداوات لم 

تنتِه اإلـــى �سررنا. اأينما انبعثت الخ�سومة ُيظهـــر الموجود اليقظ والمّطلع 

ـ اأي الحـــوزة العلميـــةـ  رّدة فعـــٍل من نف�سه ويوجد فر�ســـًة. �لعد�و�ت تخلق 
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�لُفر�ض؛ وذلك عندما نكون يقظين و�أحياء وغير غافلين.

في عهد ر�ساخان حيث برزت تلك الحركة المعادية للعلماء اأّدى ذلك اإلى 

اأن يعطـــي مرجع تقليٍد كالمرحوم ال�سيد »اأبـــو الح�سن الأ�سفهاني« ر�سوان 

اهلل تعالـــى عليه، اإجـــازًة ل�سرف الحقـــوق ال�سرعية في اإنتـــاج المن�سورات 

الدينية والمجاّلت الدينية؛ حيث كان ذلك مّما ل �سابقة له، وكان في ذلك 

الزمـــان �سيٌء عجيب. ولهذا بداأت ت�سدر الن�سرات الدينية باأموال الحقوق 

و�سهـــم الإمـــام، وكذلك بداأت ُتقـــام المجامع الدينيـــة بالعتماد على �سهم 

الإمـــام. اإِّن �سخ�سيًة مثـــل �سخ�سية ال�سّيد الأ�سفهانـــي ر�سوان اهلل تعالى 

عليـــه، وخالفًا لما ت�سّور البع�ص ويت�سّورون، كانت تهتّم بالق�سايا الثقافية 

المتعلقـــة ببلدنا والمجتمعـــات ال�سيعية ودولة ال�سيعـــة، وتجيز �سرف �سهم 

الإمام في مثل هذا العمل؛ هذه هي الُفر�ص. هكذا توجد العداوات مثل هذه 

الُفر�ص الكبيرة.

�إن حيادية �لعلماء تجاه ق�ضايا �لتحّديات �لأ�ضا�ضية ل يوؤّدي �إلى خمود 

�لع��د�ء تج��اه �لعلم��اء و�لدي��ن،  �أو توّقفه��ا، »ومــــن نام لم ُينــــم عنه« )نهج 

البالغــــة(. لــــو اأّن علماء ال�سيعة لــــم ي�سعروا بالم�سوؤولية تجــــاه العداوات التي 

تتوّجــــه اإليهم ولم ينزلوا اإلــــى الميدان، ولم يظهــــروا اإمكاناتهم، ولم ينجزوا 

العمــــل الكبير الُملقى على عاتقهم، ما كان العدو ليتوقف عن عداوته؛ بل على 

العك�ص اإنهم كّلمــــا �سعروا ب�سعفنا تقّدموا، واأينما اأح�ّسوا با�سطرابنا يزيدون 

مــــن ن�ساطهــــم ويتقّدمــــون. لق��د �أدرك �لغربّي��ون �لإمكان��ات �لهائل��ة لفكر 

�ل�ضيعة في مو�جهة �لظلم و�ل�ضتكبار �لعالمي وذلك منذ مّدٍة طويلة ن�سبيًا؛ 

مــــن ق�سايا العراق وق�سية التبــــغ؛ لهذا فهم لي�سوا ممــــن ي�سكت و�سي�ستمّرون 

فــــي اعتدائهــــم واقتحامهــــم. �إّن �ض��كوت ول مب��الة �لعلم��اء و�لروحانيي��ن 
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و�لح��وز�ت �لعلمية ل يمكن �أن يوقف ع��د�وة �لأعد�ء باأّي وجٍه. لهذا فاإّن 

تحـــّرك الحوزات العلمية وعدم بقائها علـــى الحياد قبال الأحداث العالمية 

والتحّديات الداخلية والدولية ُيعّد اأمرًا لزمًا ل يمكن اإغفاله.

حكومة القيم والشرع ال حكومة المشيخة
وبعـــد اإنت�سار الثورة الإ�سالمية طرح اأولئـــك الذين كانوا ي�سيئون للعلماء 

والثـــورة في الأذهان مفهوميـــن خاطئين ومنحرفين. وقد تّم الرّد على هذه 

الأفـــكار قوًل وعمـــاًل. »�سن�سنة نعرفها من اأخزم«. يجـــب اللتفات واليقظة 

دومًا. المفهومـــان الخاطئان اللذان ُيعّدان تهمتين طرحهما العدّو تكتيكيًا، 

�أحدهم���ا الحكومـــة الآخونديـــة. فقد قالـــوا اّن الحكومة في اإيـــران اأ�سحت 

حكومة اآخوندية )م�سيخية( وقد اأم�سكت حكومة العلماء بزمام الأمور. كتبوا 

هذا، وقالـــوه ورّوجوا له وكّرروه. و�لآخر طرح مو�ســـوع الآخوند ال�سلطوي، 

وتق�سيـــم الآخوند اإلى �سلطوي وغير �سلطـــوي. كان هدفهم من طرح هذين 

المفهوميـــن النحرافيين والخاطئين، �أوًل، حرمـــان النظام الإ�سالمي من 

الدعامـــة الفكرية والنظرية وال�ستدللية والعلميـــة العظيمة لعلماء الدين. 

وثاني���اً، تهمي�ـــص العالـــم الم�سوؤول والثـــوري والمتواجد فـــي ال�ساحة، الذي 

يواجـــه العداوات والإ�ساءة ل�سمعته؛ هذا بزعمهم. يق�سدون اأن هناك نوعًا 

من العلماء، هم علماء ال�سلطة، وهو اأمٌر �سّيٌء و�سلبي وم�ساد للقيم، ونوعًا 

غير تابع لل�سلطة، وهو اأمٌر اإيجابي ونزيه. 

اإن عالقـــة العلماء مع النظام الإ�سالمـــي عالقٌة وا�سحة. وعالقة العلماء 

والحوزات العلمية مع النظام الإ�سالمي هي عالقة دعٍم ون�سيحة. وهذا ما 

�ساأو�سحه. الدعم اإلى جانب الن�سحية، الدفاع اإلى جانب الإ�سالح.
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وذانـــك المفهومـــان الخاطئان، هما فـــي الحقيقة مفهومـــان اإنحرافيان 

وعدائيـــان؛ وذلـــك، لأن القول بـــاأن الحكومـــة اآخوندية ون�سبـــة الجمهورية 

الإ�سالميـــة اإلى هذا المفهوم هو قـــوٌل كاذب. اإن الجمهورية الإ�سالمية هي 

حكومـــة القيم وحكومـــة الإ�سالم، وحكومة ال�سرع، وحكومـــة الفقه، ولي�ست 

حكومـــة الم�سايـــخ. فالم�سيخـــة لي�ســـت كافية لأجـــل اأن يكت�ســـب ال�سخ�ص 

�سلطـــًة حكومية. اإن الجمهورية الإ�سالمية تختلـــف بالماهية مع الحكومات 

الم�سيخيـــة التـــي نعرفها في العالـــم، تلك التي كانت موجـــودة في الما�سي 

اأو هـــي موجـــودة اليوم فـــي بع�ص مناطـــق العالـــم. اإن حكومـــة الجمهورية 

الإ�سالمية هـــي حكومة القيم الدينية، من الممكـــن اأن يحوز اأحد الم�سايخ 

علـــى خ�سائ�ص قيمية تجعله اأف�سل من كثيٍر من الم�سايخ الآخرين؛ ويكون 

مقّدمًا عليهم. لكن �لم�ض��يخة ل توجب �ض��لب �لأهلية و�لكفاءة من �أحد. 

فلي�ض��ت �لم�ض��يخة لوحدها �أهلية وكفاءة كما �أّنها لي�ض��ت �ض��ببًا ل�ض��لبها. 

اإن الحكومـــة هـــي حكومة الدين ولي�ســـت حكومة �سنٍف خا�ـــص اأو مجموعٍة 

خا�ســـة. فتق�سيم الم�سايخ اإلى م�سايخ ال�سلطة وغيرهم، واعتبار القيم بناًء 

 فاح�ص. اإن ال�سعي من اأجل ال�سلطة بل من اأجل 
ٌ
علـــى هذا الأ�سا�ص هو خطاأ

اأي �ســـيٍء اآخـــر، اإذا كان للدنيا فهو �سيئ، واإذا كان لهـــوى النف�ص فهو �سّيٌئ 

ول يخت�ـــصّ بالحكـــم. �إّن تحّركنا نح��و �أّي هدٍف �إذ� كان �لق�ض��د فيه هوى 

�لنف�ض و�لم�ض��الح �ل�ضخ�ض��ية، فهو مخالٌف للقيم، وهو م�ض��د�ق �لدخول 

ف��ي �لدنيا �لذي جاء: »�لفقهاء �أمناء �لر�ض��ل ما لم يدخل��و� في �لدنيا«. 

ـــًا بال�سلطة  واإذا كان الهـــدف هـــو الدنيا فهـــو مردود، ولي�ـــص الأمر مخت�سّ

والحكومـــة. �أّم��ا �إذ� كان منطِلقًا م��ن �لأهد�ف �لمعنوي��ة و�لإلهية فهو من 

�أف�ضل م�ض��اديق �لأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر، ومن �أ�ضمى م�ضاديق 
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�لجهاد؛ اإنه تقّبٌل للم�سوؤوليات الثقيلة اأو دفاٌع عن الم�سوؤولين الموؤّهلين. اإذا 

طلقت كلمة �سيـــخ ال�سلطة والحكومة على من يدافع عن النظام الإ�سالمي 
ُ
اأ

اأو يدعـــم الم�سوؤولين اأداًء لدينه، وم�سوؤوليته ال�سرعية وفي �سبيل اهلل، فهذا 

من القيم، وعدم وجود مثل هذه الحالة مخالف للقيم. 

لهـــذا، فـــاإن كال المفهوميـــن، مفهـــوم الحكومـــة الآخونديـــة والم�سيخية 

ومفهـــوم �سيخ ال�سلطة وعالم الحكومة غير �سحيح. اإّن طرحهما بعد الثورة 

وبعد تاأ�سي�ص النظام الإ�سالمي هو مغالطٌة؛ فهذه المفاهيم لي�ص لها عالقة 

بثقافة هذه الثورة.

وجوه حاجة النظام اإلسالمي للحوزة وعلمائها
ولكـــن في المقابل هناك حقيقتان ومفهومان اآخران ُيعّدان من المفاهيم 

القيميـــة ومن منا�ســـىء القيم. المفهوم الأول، �إِن نظ��ام �لحكم يحتاج من 

�لناحي��ة �لنظري��ة و�لعلمي��ة �إلى علم��اء �لدين و�لح��وز�ت �لعملية وهو 

يقوى بم�ض��اعيهم �لعلمية. فالنظام يعتمـــد على الحوزات العلمية والعلماء 

والف�سالء واأ�سحاب الراأي والخبرة على الم�ستوى الديني. والمفهوم الآخر 

هو اأّن الحوزة والعلماء لي�سوا غير مبالين فيما يتعّلق بالنظام الديني. ل 

يوجـــد اأّي عالم ديني واأّي خادٍم لالإ�سالم يمكن اأن يكون غير مباٍل بالن�سبة 

للنظام الـــذي تحّقق على اأ�سا�ص الإ�سالم، وهو يتحّرك بالدوافع الإ�سالمية 

ويعمـــل على هـــذا الأ�سا�ص؛ ل يمكن اأن يعّد نف�سه غريبـــًا عنه. فهذه حقيقٌة 

اأخرى. 

تلـــك الحقيقـــة الأولـــى التي ذكرنـــا فيهـــا �أن �لنظ��ام يق��وى بالحوزة 

�لعلمي��ة، لأّن �لتنظير �ل�ضيا�ض��ي و�لتنظير ف��ي جميع �لأبعاد �لإد�رية 
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ل�ض��عٍب �أو لدولٍة في �لنظام �لإ�ض��امي يكون على عاتق علماء �لدين. اإن 

مـــن يتمّكن مـــن بيان اأحكام الإ�سالم ونظرّيته في بـــاب القت�ساد وفي باب 

الإدارة وفـــي بـــاب الحرب وال�سلم وفـــي باب الق�سايـــا التربوية وفي غيرها 

هـــو المتخ�س�ص الدينـــي والعارف بالدين. و�إذ� لم تج��ِر تعبئة مكان هذ� 

�لتنظي��ر ول���م يق���م علم���اء الدي���ن بهذا العم���ل ف��اإن �لنظري��ات �لغربية 

و�لنظريات غير �لدينية و�لنظريات �لمادية �ضتماأ هذ� �لفر�غ. ل يمكن 

لأّي نظـــاٍم اأو مجتمـــٍع اأن يدير في الفراغ؛ عندها �سياأتي نظـــاٌم اإدارٌي اآخر 

ونظـــاٌم اقت�ســـادٌي اآخر، ونظاٌم �سيا�ســـٌي اآخر، تّم و�سعـــه واإيجاده من قبل 

الأذهان المادية ويحّل محّله؛ فهذا الأمر يحدث اأينما تحقق هذا الفراغ.

اإن مـــا ذكرته اأنا العبد ب�ســـاأن العلوم الإن�سانية في الجامعات وحذرت من 

خطـــر هذه العلوم الم�سّمة بذاتهاـ  �ســـواٌء بالن�سبة للجامعات اأو للم�سوؤولينـ  

فالأجـــل هـــذا الأمر. اإن هذه العلوم الإن�س���انية التي تروج الي���وم، فيها من 

الم�س���امين م���ا يتعار�ض ويخال���ف بماهّيته الحركة الإ�س���امية والنظام 

الإ�س���امي وهو يعتمد على روؤية كوني���ة مختلفة، ولديه مقولت واأهداٌف 

اأخـــرى. عندما راجت هذه الأمور تّم اإعـــداد المدراء على اأ�سا�سها، والذين 

هـــم اأنف�سهـــم من يت�سّدى ل�ســـوؤون الجامعـــات ويقفون على راأ�ـــص اقت�ساد 

الدولـــة وعلى راأ�ـــص ق�ساياهـــا ال�سيا�سيـــة والداخلية والخارجيـــة والأمنية 

وغيرهـــا وغيرها. �إن �لحوز�ت �لعلمية وعلم��اء �لدين هم �لدعامات وهم 

مكّلفون با�ضتخر�ج �لنظريات �لإ�ضامية في هذ� �لمجال من قلب �لمتون 

�لإلهية، وتظهيرها وجعلها في متناول �لأيدي في عملية �لتخطيط وفتح 

�لمج��الت �لمختلف��ة. فالنظام الإ�سالمي يعتمد علـــى علماء الدين وعلى 
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العلمـــاء اأ�سحاب الـــراأي والنظريـــات الإ�سالمية؛ لهذا فـــاإن النظام مكّلٌف 

بدعم الحوزات العلمية لأنها معتمده. 

وبالإ�سافـــة اإلـــى حاجة النظـــام الإ�سالمي في اإدارة ال�سعـــب والدولة اإلى 

الحـــوزات، هناك نقطٌة اأخرى ترتبـــط بال�سبهات التي ُتطرح بوجه النظام، 

حيث يتّم حقن ال�سبهات الدينية وال�سبهات ال�سيا�سية وال�سبهات العتقادية 

والمعرفيـــة في قلـــب المجتمع ـ وخ�سو�سًا بين ال�سبـــاب ـ والتي ل هدف لها 

اإل عـــدول النا�ص من فكٍر اإلى فكر والق�ساء على الدعائم الب�سرية للنظام، 

وخد�ص مبانيه الأ�سا�سية في الأذهان، ومعاداته. لهذا فاإّن الق�ساء على هذه 

ال�سبهـــات ومواجهتهـــا واإزالة مثل هذه الغبار عن ذهنيـــة المجتمع ـ وهو ما 

يتحقق بوا�سطة علماء الدينـ  ُيعّد دعامًة اأخرى للنظام الإ�سالمي. لهذا فاإّن 

النظام الإ�سالمي يعتمد على علماء الدين والمنّظرين والمحّققين والعلماء 

في الحوزات العلمية من جهاٍت عّدة. ومن هذه الجهة فاإن الحوزات العلمية 

ل يمكنها اأن تبقى لمبالية. �إن �لحوزة �لعلمية وخ�ضو�ضًا حوزة قم هي �أّم 

هذ� �لنظام. هي �لتي �أوجدت ووّلدت هذه �لثورة وهذه �لحركة �لعظيمة 

فكيف يمكن لأمٍّ �أن تهمل وليدها وتكون غير مبالية ب�ض��اأنه حينما يكون 

من �ل�ضروري �أن تد�فع عنه! ذلك غير ممكن. لهذا فاإن العالقة المتبادلة 

بيـــن الحـــوزات العلمية ونظـــام الجمهوريـــة الإ�سالمية هي عالقـــة الدعم. 

فالنظام يدعم الحوزات، والحوزات تدعم النظام فيتعاونان ويتاآزران.

إستقاللية الحوزة ومساعدة الحكومة اإلسالمية
خـــرى �ساأطرحها وبعدها �ساأعر�ص لعـــّدة ق�سايا اأخرى ذات 

ُ
هنـــا ق�سية اأ

اأهمّيـــة فيما يتعّلق بالحوزة اإن �ساء اهلل. هذه الق�سية هي ق�سية ا�ستقاللية 
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الحوزات. فهـــل اأن دعم النظام الإ�سالمي للحوزات العلمية يمكن اأن يوجد 

خلـــاًل اأو يوّجـــه �سربًة لهذه ال�ستقاللية اأم ل؟ وهـــل اأّن هذا العمل جائٌز اأم 

ل؟ فهـــذا بحٌث مهم. فالحوزات العلمية كانت طـــوال التاريخ م�ستقّلًة، لي�ص 

فقـــط في عهود الحكومات المعار�سة للت�سّيـــع، بل حتى في عهد الحكومات 

ال�سيعية، فعندمـــا كان ال�سفويون مم�سكين بزمام الأمـــور وقِدم اإلى اإيران 

علماٌء كبـــار كالمحقق الكركي ووالد ال�سيخ البهائـــي وغيرهم من الأعاظم 

و�سغلـــوا منا�سب دينية عّدة، لم ي�سبح هوؤلء العلماء وتالمذتهم ومن ترّبى 

علـــى اأيديهم خا�سعين لل�سيا�ســـات ال�سفوية اأو تحّولوا اإلـــى اأداة باأيديهم. 

نعم، كانوا يقّدمون العون ويتعاونون وُيمدحون وُيجّلون؛ ولكّنهم لم ي�سبحوا 

فـــي قب�ستهم، وقـــد كان الأمر على هذا المنوال اأي�ســـًا في مقطع من العهد 

القاجاري. فكا�سف الغطـــاء ر�سوان اهلل عليه، ذلك العالم الكبير جاء اإلى 

اإيـــران واأّلـــف كتاب »ك�سف الغطـــاء«، وفي هذا الكتابـ  �ســـواٌء في المقّدمة 

اأو فـــي بحث الجهـــاد، اأو بمنا�سبة حروب رو�سيا واإيـــران، كان يظهر الكثير 

مـــن الإجالل لفتحعلي �ساه؛ ولكن كا�ســـف الغطاء لم يكن �سخ�سًا يمكن اأن 

ي�سبح بيد فتحعلي �ساه واأمثاله؛ اأمثال هوؤلء كانوا م�ستقّلين. وكان الميرزا 

القّمي في منزله في قم محترمًا ومجّلاًل من قبل �ساه زمانه؛ ولكّنه لم ينزل 

تحـــت اإرادته. وكانـــوا ي�سّرون عليه اأن يفتي بما يريـــدون؛ ولكّن الميرزا لم 

يقبـــل ولم يتنـــازل. للميرزا القمـــي ر�سالة بعنوان الر�سالـــة العبا�سية، يبين 

فيهـــا اآراءه الفقهية في باب الجهاد. وهذه الر�سالة، قد ُطبعت وُن�سرت قبل 

عـــّدة �سنوات لأول مّرة. وقـــد ُطلب منه اأن يعطي وكالًة )على �سبيل المثال( 

اأو نيابـــة ليتمّكنوا من الجهاد من طرفه ـ وبظّنـــي اأن هذا المو�سوع قد ُذكر 

في كتاب جامع ال�ستات ـ ولكنه لم يخ�سع اأو يقبل. هكذا كان علماء ال�سيعة 
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على الدوام، كانوا م�ستقّلين دومًا، لم يتحّولوا اإلى اأداٍة في قب�سة ال�سلطات؛ 

واليـــوم الأمر كذلك، وبعدها ينبغي اأن يكـــون كذلك، و�سيكون هكذا بتوفيق 

اهلل.

ولكـــن يجب اأن تكونوا متنبهيـــن ها هنا لكي ل تن�ســـاأ مغالطٌة اأخرى؛ فال 

ينبغـــي اأن ُتتلّقـــى ا�ستقالليـــة الحـــوزات بمعنى عـــدم دعم النظـــام للحوزة 

والحوزة للنظـــام؛ فالبع�ص يريدون هذا الأمر. يريدون �أن يقطعو� عاقة 

�لح��وزة بالنظ��ام تح��ت عن��و�ن �ل�ض��تقالية وبا�ض��مها، وه��ذ� ل ي�ض��ّح، 

فالتبعية غير �لدعم، وهي غير �لتعاون. اإن النظام مديون للحوزة ويجب 

اأن يدعم الحـــوزات. بالطبع، يجب اأن تدار معي�سة الطالب على يد النا�ص، 

علـــى طريقة ال�سّنـــة المتعارفة والمليئـــة بالمعاني والأ�ســـرار؛ فلياأِت النا�ص 

ويقّدموا  ما عليهم من حقو ق �سرعية؛ هذه هي عقيدتي. 

كّلمـــا دّقق المرء في اأعماق هـــذه العادة وال�سّنة القديمـــة التي لعّلها كانت 

رائجة قبل حوالـــي 150 �سنة، تزداد بنظره اأهميتهـــا ومعانيها واأ�سرارها.اإن 

�سّر الرابطة المحكمة للنا�ض مع الحوزات هو �سعورهم بالقرابة والإنتماء. 

النا�ـــص ل يتوقعـــون الكثير مـــن العاِلم لكّنهـــم يعّدون اأنف�سهـــم م�سوؤولين عن 

الدعم المالي للحوزات والعلماء، وهو ال�سحيح.

لكّن ق�سايا الحوزات ل تنح�سر بق�سية المعي�سة. ففي الحوزات اإنفاقات 

ل يمكـــن تاأمينهـــا اإل بدعـــم بيت مـــال الم�سلميـــن وم�ساعـــدة الحكومات. 

وعلـــى الحكومات اأن ت�سرف هـــذه الميزانيـــات دون اأن تتدّخل. الكثير من 

المدار�ص المهّمة في المدن المختلفة بناها الأمراء وال�سالطين. في م�سهد 

ُبنيـــت ثالث مدار�ص محاذية ـ مدر�سة نـــّواب والباقرية والحاج ح�سن ـ وكل 

واحدٍة ُبنيت في زمـــان اأحد �سالطين ال�سفوية وباأمره اأو باأمر اأمرائه؛ فال 
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اإ�ســـكال فـــي ذلك. فالمدر�ســـة الباقرية التـــي كانت محّل تدري�ـــص المحّقق 

ال�سبـــزواري ـ الماّل محمد باقر ال�سبـــزواري �ساحب الذخيرة والكفاية ـ قد 

ُبنيـــت بوا�سطتهـــم ول اإ�سكال في ذلـــك. يجب اأن ُت�ســـرف الميزانيات دون 

تدّخـــل. فالحوزة تتقّبل اأنواع الدعم من جانب النظـــام بعّزٍة ومنعة. �إن كل 

ه��ذ� �لدع��م �لذي يقّدم��ه �لنظام في يومن��ا هذ� للح��وز�ت، ويجب عليه 

وينبغ��ي �أن يزد�د، كله يندرج تحت عنو�ن �لم�ض��وؤولية و�لتكليف. ولي�ض 

مجّرد دعم ماّدي. اليوم، بحمد اهلل، اأهم المنابر الوطنية واأكثرها انت�سارًا 

يو�سع تحت ت�سّرف ف�سالء الحوزة العلمية والمراجع المعّظمين. فهذه من 

اأ�سكال الدعم التي يقّدمها النظام. فالنظام الإ�سالمي يجب عليه اأن يقّدم 

كل هـــذا الدعم انطالقًا من تلك الرابطة المذكورة. لهذا، ل ينبغي الخلط 

بين ق�سية التدخل وال�ستقاللية وتلك الوقائع الموجودة في هذا المجال.

الحقيقـــة هي �أّن هذين �لتّيارين �لعظيمين � تّيار �لنظام �لإ�ض��امي وفي 

قلبه تّيار �لحوز�ت �لعلمية � هما تّيار�ن مّت�ض��ان ومتر�بطان ولهما نف�ض 

�لم�ض��ير؛ وعلـــى الجميع اأن يعرفوا هذا. فاليوم، م�سيـــر العلماء والإ�سالم 

فـــي هذه البقعة من الأر�ص مرتبٌط ومت�سابٌك مع م�سير النظام الإ�سالمي. 

فاأيُة �س���ربٍة يتعّر�ض لها النظام الإ�س���امي �س���تكون حتماً خ�سارة للعلماء 

واأه���ل الدي���ن وعلم���اء الدين اأكثر من �س���ائر اأبن���اء ال�س���عب. وبالطبع فاإن 

النظـــام حـــيٌّ و�سامٌخ وقوّي. واإني بثقـــة تامة اأقول اأن النظـــام �سيتغّلب على 

جميع التحّديات التي تواجهه و�سينت�سر. 

قضية التحّول في الحوزات )التطوير العلمي(
الق�سيـــة الأخـــرى المهّمـــة المطروحة والتـــي ينبغي تناولهـــا بو�سوح هي 
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ق�سّية التحّول في الحوزات، وهي ق�سيٌة ُتطرح منذ مّدة في الحوزة العلمية 

المباركة لمدينة قم. فماذا يعني هذا التحّول؟ اأّي �سيٍء تريد الحوزة القيام 

بـــه تحت عنوان التحّول؟ اإذا كان التحّول بمعنـــى تغيير الخطوط الأ�سا�سية 

للحوزات ـ كتغيير منهج الجتهاد ـ فهو قطعًا انحراف. اإّنه تحّوٌل لكّنه تحوٌل 

نحو ال�سقوط. اإّن المنهج الجتهادي الرائج اليوم في الحوزات العلمية الذي 

يعتمده علماء الدين هو من اأقوى مناهج الجتهاد واأكثرها منطقيًة؛ اجتهاٌد 

يعتمـــد علـــى اليقين والعلـــم وي�ستند اإلى الوحـــي؛ اأي اأنه يبتعـــد عن الظن؛ 

ة الموجودة  وا�ستنباطنـــا هو ا�ستنباط علمي ويقيني. وهـــذه الظنون الخا�سّ

يجب اأن تكون حّجيتها كّلها يقينية وقطعية. حتى اأن اعتبار الأ�سول العملية 

التـــي ُنعملها في الفقه يجب اأن يكون اعتبـــارًا جزميًا وقطعيًا. فما لم ن�سل 

اإلـــى الجزم بالدليـــل القطعي باعتبار هذا الأ�سل العملـــيـ  ال�ست�سحاب اأو 

البـــراءة اأو ال�ستغـــال، كلٌّ فـــي محّلـــهـ  ل يمكننا اأن ُنعِمله. لهـــذا فاإّن جميع 

و�سائـــل ال�ستنباط عندنا في الفقه تنتهي بالوا�سطـــة اأو بغير الوا�سطة اإلى 

القطع واليقين. 

اإن الجتهـــاد عند ال�سيعة ل يعنـــي العتماد على الظنـــون غير المعتبرة؛ 

فيكـــون كما ذكر قدماوؤنا اجتهـــادًا بالراأي يعتمد على الظنون غير المعتبرة 

كالقيا�ـــص وال�ستح�سان واأمثالهما، وقد األفوا حوله كتبًا،  ككتاب »الرد على 

اأ�سحـــاب الجتهاد في الأحكام«، لإ�سماعيل بن اأبي �سهل النوبختي، وال�سيد 

المرت�ســـى فـــي »الذريعة«، وال�سيخ فـــي »عّدة الأ�ســـول« وغيرهم وغيرهم؛ 

رف�سوا هذا �لإجتهاد �لمبن��ي على �لظنون غير �لمعتبرة. هذ� �لجتهاد 

مرفو�ٌض. و�ليوم نرف�ض هذ� �لنوع من �لجتهاد�ت لأيٍّ كان وتحت �أي �إ�ضٍم. 

و�إن لم يكن هذ� �لأمر ير�ضي �لدنيا، ل يهم، فاإّن هذ� �لكام �لفقهي لي�ض 
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ل��ه زبائن في �لعال��م، وحتى لو لم يذكروا هذا �سراحًة لكّنهم في اأعماقهم 

يريـــدون جّرنا اإلى هذا ال�ستنباط الخاطئ وهو مرفو�ص. ولالأ�سف ُي�ساهد 

فـــي بع�ص الموارد هنا وهنـــاك، اأنه لأجل مراع���اة ُعرف العال���م المتمّدن 

� بالبع���د الم���ادي ب�س���كٍل اأ�سا�س���ي � يت���م العب���ث بعملي���ة ا�س���تنباط الأح���كام 

ال�س���رعية! بل اأ�سواأ مـــن ذلك اأحيانًا ومن اأجل جلب قلـــوب اأ�سحاب الِقوى 

المادية ـ ولي�ص فقط الُعرف ال�سائع للعالم الماّدي، بل ُعرف القوى المادية 

والإ�ستكبارية ـ يقّدمون الفتاوى: فالم�س���اعي ال�سلمية النووية للجمهورية 

الإ�سامي���ة ت�سب���ح ممنوعًة لأّنها تبعث �سوء ظن القوى العظمى! ح�سنًا، 

لقد اأخطاأوا وي�سيئون الظن. 

لـــو تّم اإعمال الجتهاد وفق المنهج ال�سحيح المبني على الكتاب وال�سّنة، 

وبتلـــك المنهجية المنطقيـــة المعقولة ال�سليمة المدّققـــة النا�سجة فهو اأمٌر 

ممتـــاز. اإن الجتهـــادات، ولو ا�ستتبعت نتائـــج مختلفة، تـــوؤّدي اإلى الرتقاء 

والتقـــّدم. مجتهدونـــا وفقهاوؤنا عبر تاريـــخ فقهنا، قّدمـــوا اآراًء متباينة في 

الم�سائـــل المختلفـــة. فالتلميذ ينق�ـــص اآراء اأ�ستاذه، وياأتـــي تلميذه لينق�ص 

عليـــه، فال اإ�سكال فـــي ذلك، فهذا ما يـــوؤدي اإلى الإرتقـــاء والتطور؛ ويجب 

تقوية هـــذا الإجتهاد في الحوزة، والإجتهاد ل يخت�ـــص بالفقه، ففي العلوم 

، ولو  العقلية وفـــي الفل�سفة والكالم، اجتهاد اأ�سحاب هـــذه الفنون �سروريٌّ

لم يكن هذا الإجتهاد لأ�سبحنا م�ستنقعًا راكدًا.

ل ينبغي اأن تغيب الحوزة في هذا الزمان عن ال�ساحات المختلفة للفل�سفة 

والفقـــه والكالم فـــي العالم. فكّل هـــذه الأ�سئلة المطروحة فـــي العالم وفي 

الق�سايـــا المختلفـــة تنتظـــر رد الحوزة، فـــال ينبغي لها اأن تغيـــب اأو تنفعل؛ 

، و�لإجاب��ة على �لحاجات  فهما م�ســـران. �إّن �لتفكير �لمتجّدد �ض��روريٌّ
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�لم�ض��تحدثة �ض��رورّيٌة وهي تنهمر كال�ض��يل في �أرجاء �لعالم، ويجب �أن 

توف��رو� �أجوبته��ا. يج��ب �أن تك��ون �إجاباتكم ناظ��رًة �إلى ه��ذ� �لحتياج 

وناظرٌة �إلى �لأجوبة �لتي تقّدمها �لمذ�هب و�لفرق �لمختلفة �أي�ضًا. فلو 

غفلتم عن �أجوبتهم، ل يمكن لجو�بكم �أن يفعل فعله. يجب �أن ت�ضتنبطو� 

�لأجوب��ة �لقوي��ة و�لمنطقية و�لمقنعة، يج��ب �أن ُتعر�ض �لأجوبة على 

�لعال��م. وعلى الـــدوام يجب اأن ُت�سّخ �ســـادرات قم وهي كم��ا قلنا: �لقلب 

�لمعرف��ي للعال��م �لإ�ض��امي. واليـــوم لح�سن الحـــظ فاإّن و�سائـــل الت�سال 

ال�سريـــع تحـــت ت�سّرف الجميع. واأنتـــم قادرون على القيـــام ب�سيء ها هنا، 

في�سمعكم وي�ستفيد منكم من يعي�ص في اأقا�سي العالم في نف�ص ال�ساعة.

اإن الحاجة موجودٌة على �سعيد الق�سايا المختلفة؛ �سواٌء بالن�سبة للنظام 

الإ�سالمـــي اأو علـــى م�ستـــوى البلـــد اأو العالـــم. اإن تبييـــن الروؤيـــة المعرفية 

لالإ�ســـالم والفكر القت�ســـادي وال�سيا�ســـي لالإ�سالم، والمفاهيـــم الفقهية 

والحقوقية، التـــي ت�سّكل اأركان ذلك الفكر القت�ســـادي وال�سيا�سي، ونظام 

التعليـــم والتربية والمفاهيم الأخالقية والمعنوية وغيرها وغيرها، يجب اأن 

ُتعـــّد وُتهّياأ ب�سورٍة دقيقـــٍة وعلميٍة ومقنعٍة وناظرٍة اإلـــى الأفكار الرائجة في 

العالم؛ هـــذا هو عمل الحوزات. وبالجتهاد ي�سبح هـــذا الأمر عمليًا. واإذا 

لـــم نقـــم بهذا العمل نكون قد �ساعدنا باأيدينا علـــى حذف الدين من �ساحة 

الحيـــاة الب�سرية، نكون قد �ساهمنا باأنف�سنا في عزل العلماء. هذا هو معنى 

التحّول. وهذه الحركة الجتهادية المتجددة اأ�سا�ص التحّول.

التحّول الصحيح والتحّول الخاطئ
واأعر�ـــص هنـــا اإلى ما ُيعـــّد تطويرًا واإلـــى ما ل ُيعّد كذلـــك، في المجالت 
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الأخـــرى. اأو بتعبيٍر اأف�سل مـــا ُيعّد تحّوًل �سحيحًا وتحـــّوًل خاطئَا. فكالمي 

دائمـــًا كان و�سيبقىـ  في ال�سابـــق ذكرته عبر اللقاءات المختلفة مع ف�سالء 

الحـــوزةـ  �إِّن �لتح��ّول و�لتغّي��ر �أم��ٌر حتمي و�ضيح�ض��ل. وف��ي يومنا هذ� ل 

يوج��د ح�ض��ٌن مانٌع يحيط باأية مجموعٍة �ض��نفية �أو د�خلي��ة �أو غيرها؛ 

غاي��ة �لأم��ر �أن هذ� �لتح��ّول و�لتغيي��ر �إّما �أن ندي��ره ونوّجه��ه �أو ل، بل 

نهمله. اإذا تركناه خ�سرنا. يجب على كبار الحوزة ومراجع التقليد والعلماء 

والمفّكرين والف�ســـالء اأن ي�سّمروا عن �ساعد الهّمة ويخّططوا لهذا التحّول 

ويقوموا بتوجيهه واإدارته. لهذا، فاإّن �لمعنى �لأ�ضا�ضي للتحّول هو: �لحركة 

�لتجديدية على �ضعيد �لم�ضمون. 

من الممكن اأن ُيراد من التحّول اأو اأن ُيفهم له معنًى خاطئ، والذي يجب 

اجتنابه ب�سكل حتمي. »ل يعني التحّول الإعرا�ض عن المناهج التقليدية 

�سدي���دة الفعالي���ة للح���وزة ف���ي التعلي���م والتعّل���م وتبديله���ا بالأ�سالي���ب 

 في خطاأ، 
ٌ
الرائج���ة في الجامعات الي���وم«؛ فمثل هذا التحّول والتغيير خطاأ

هو تراجٌع.

فـــي يومنا هذا بـــداأت مناهجنا التقليديـــة القديمة المختلفـــة ُتعرف في 

كل العالـــم. البع�ـــص يرّوجون لهذه الأ�ساليب من خـــالل التقليد اأو البتكار؛ 

فهل ناأتـــي بالمناهج الجامعية المعتمدة عندنـــا والم�ستن�سخة عن المناهج 

الغربيـــة القديمة اإلى الحـــوزة فنحّكمها؟ كال، هذا ل نعّده تحّوًل، ولو حدث 

مثل هذا التغيير فاإّننا حتمًا نعتبره رجعّيًة وتخّلفًا؛ نحن ل نقبل هذا. لدينا 

ف��ي �لح��وزة �لعلمية مناهج ممتازة ر�ئجة ُيعمل بها منذ �لقديم. �أ�ض��لوب 

�لإختيار �لحّر لاأ�ض��تاذ من قبل �لطالب. عندما ياأتي الطالب اإلى الحوزة 

يفّت�ـــص عـــن الأ�ستـــاذ الذي يرغب بـــه ويذهب اإلـــى در�سه. و�أ�ض��ا�ض حركة 
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�لطال��ب ه��ي �لتفكير و�لتدقيق و�لدر��ض��ة ل �لحف��ظ. ومحورية الحفظ 

هـــي هذا ال�سيء الـــذي نعّده اليوم بـــالء التربية والتعليـــم الموجود عندنا، 

ونحـــن منذ مّدة نواجهـــه ونحاربه؛ ولم يتحّقق بعد النتيجـــة المطلوبة التي 

ينبغـــي. في الحوزة، فاإّن الأ�سا�ض الذي نعتمد عليه هو التفكير. والطالب 

عندما يدر�ـــص فاإنه قبلها يجري مطالعات م�سبقـــة ويهيئ ذهنه لكي ي�سمع 

من اأ�ستاذه كالمًا جديدًا وبعد الدر�ص يتباحث مع زميله فمّرًة يدّر�سه ومّرة 

يدر�ـــص عنده. لهذا يقر في الذهن.. وفي بع�ـــص الحوزات، كحوزة النجف، 

كانـــت كتابة تقرير الدر�ص اأمرًا رائجًا ـ وفي قم قلياًل ما ُيعمل بهذا اأو نادرًا 

ـ حيـــث يقـــوم اأحـــد الطلبة الف�ســـالء بعد در�ـــص الأ�ستاذ ب�سرحـــه للطالب 

المحتاجيـــن مـــّرًة اأخرى. ولهذا تـــرون كم لهذا العمل مـــن تاأثيٍر في تعميق 

العلم والمعلومات عند طـــاّلب العلم. ل ينبغي ت�سييع هذه الأ�ساليب، فهذا 

خ�سارٌة. 

و�حتر�م �لأ�ض��تاذ ق�ض��ّيٌة �أخرى. فاإحدى �ل�ضنن �لر�ئجة في �لحوز�ت 

�لعلمية هي تو��ضع �لتلميذ لاأ�ضتاذ و�حتر�مه. ُيكتب في »اآداب المتعلمين« 

وُيذكـــر فيه م�سوؤوليات المتعلم تجاه المعّلم وحقوق المعّلم، وفي المقابل ما 

للمتعّلـــم من حقوٍق علـــى المعّلم. فال يكفي اأن ياأتي الأ�ستاذ ويقول كلمته ثّم 

يم�ســـي. كال، بل ي�ستمع اإلى كالم التلميذ وي�سغي. فهذه اأموٌر كان ُيعمل بها 

منـــذ القدم. ومنـــذ زماننا كان هناك بع�ص الأعاظم وهـــم اليوم موجودون 

اأي�ســـًا، فالتلميذ يالزم الأ�ستاذ بعد الدر�ـــص اإلى بيته، يباحثه ويتحّدث معه 

وي�ساألـــه، وتكون الجل�سة جل�سة علمّيـــة، فالجل�سة تكون جل�سة تحقيٍق و�سوؤاٍل 

وجواب. هذه من ال�سنن الجّيدة لحوزاتنا. الآخرون يريدون اأن يتعّلموها منا، 

فهـــل نقوم نحن با�ستبدالها باأ�ساليب و�سنـــن الآخرين المن�سوخة والبالية؟! 
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لهذا ينبغي اأن تبقى هذه ال�سنن وتزداد قّوًة. التحّول ل يعني تغييرها.

»م��ن �لأ�ض��ياء �ل�ض��رورية في �لتح��ّول �لإيجاب��ي هي �أن نطّبق �أنف�ض��نا 

و�ضعينا ون�ضاطنا �لعلمي على �لإحتياجات. فالنا�ض يريدون مّنا �أن نجيب 

ع��ن �لأ�ض��ياء �لتي يحتاج��ون �إليها وعلينا نح��ن تاأمينه��ا«. وهناك اأ�سياٌء 

لي�ست مورد حاجة النا�ص، وهي من الإ�سافات والهدر في ال�سعي، فال ينبغي 

اأن ن�سغل اأنف�سنا بها. اإّن هذه ق�سايا اأ�سا�سية جدًا ومهّمة.

نحـــن نريد من الجامعـــات اأن تطّبـــق ن�ساطها على حاجـــات المجتمع. 

نكّررالأمرعلـــى  والجامعييـــن  والأ�ساتـــذة  بالجامعـــات  التقينـــا  فكلمـــا 

م�سامعهـــم، ونقـــول لهم طّبقوا فروعكـــم العلمية على حاجـــات المجتمع، 

وانظروا ما هي الأ�سياء المطلوبة، ومثل هذا الأمر ي�سدق على الحوزات 

بطريٍق اأولى.

التحّول اإليجابي والنظام المسلكي
�لق�ض��ية �لاحق��ة ترتب��ط بالنظ��ام �لم�ض��لكي و�لأخاق��ي للحوز�ت؛ 

حي��ث ينبغ��ي �أن يك��ون ه��ذ� �لتح��ول � فيم��ا ل��و تحّق��ق � ناظ��رً� �إلى هذه 

�لجهة �أي�ضًا. ويوجد هنا عّدة عناوين بهذا الخ�سو�ص دّونتها؛ منها تكريم 

�لأ�ضاتذة. يجب اأن يتحّرك نظامنا الم�سلكي والأخالقي في الحوزات بهذا 

التجـــاه، تكري���م الأ�ست���اذ وتكري���م العنا�س���ر الفا�سل���ة وخ�سو�س���اً تكريم 

مراج���ع التقلي���د. فلي�ـــص كل اإن�سان بمقدوره اأن ي�ســـل ب�سهولة اإلى م�ستوى 

مراجع التقليد المعّظمين، فهذا ما يتطّلب موؤهالت كثيرة. وفي الغالب فاإن 

المراج���ع ُيع���ّدون القمم العلمي���ة للحوزات العلمية. له���ذا يجب الحفاظ 

على احترام المراجع وتكريمهم.
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�لق�ض��ية �لأخ��رى ف��ي �لنظ��ام �لم�ض��لكي و�لأخاقي في �لح��وز�ت هي 

�لإ�ضتفا�ض��ة من �لمعنوي��ات و�لتهذيب فهذا مهمٌّ جـــدًا. اإّن ال�سباب اليوم 

يحتاجـــون اأكثـــر مـــن اأي وقٍت م�ســـى اإلى ق�سيـــة التهذيـــب. فاأولئك الذين 

يدر�ســـون ويعملون في فروع علم ال�سلوك العام، يوؤّيدون هذا. في يومنا هذا 

اأ�سحـــى الو�سع في كل العالم حيث النظـــام المادي و�سغط الماديات الذي 

يجعـــل ال�سباب ي�سعرون بال�سيق والكاآبة. في مثـــل هذا الو�سع، يكون منقذ 

ال�سباب التوّجه اإلى المعنويات والأخالق. اإن ال�سبب وراء نمو وانت�سار اأنواع 

العرفان الكاذب وا�ستقطابها هو هذا؛ اأي الحتياج. اإن �سبابنا في الحوزات 

العلميـــة ـ �ســـواء الذكور اأو الإنـــاث ـ يحتاجون اإلى التهذيـــب. لدينا ِقمٌم في 

التهذيب. في قم كان المرحوم الحاج الميرزا جواد اآقاي الملكي والمرحوم 

العاّلمـــة الطباطبائي، والمرحوم الآقا بهجت والمرحوم الآقا بهاء الديني، 

ر�ســـوان اهلل تعالى عليهم، ِقم��م �لتهذيب في �لحوزة. ف�ض��لوكهم ومعرفة 

حياتهم وكلماتهم ُتعّد بذ�تها من �أكثر �لأمور �ضفاًء وباعثة على �طمئنان 

�لإن�ض��ان ومانحة لل�ض��كينة و�لب�ض��يرة ونور�نية �لقل��ب. وكان في النجف 

اأعاظم؛ �سل�سلة تالمذة المرحوم الآخوند الماّل ح�سينقلي اإلى المرحوم الآقا 

القا�ســـي وغيرهم وغيرهم، فهوؤلء عظمـــاء، بمعزل عن م�ساربهم الفكرية 

والعرفانيـــة. والق�سية هنـــا لي�ست ق�سية نظرية. البع�ـــص كان لهم م�سارب 

مختلفـــة. كان المرحوم ال�سّيد مرت�سى الك�سميري ر�سوان اهلل تعالى عليه، 

من اأ�ساتذة المرحوم الحاج الميرزا علي الآقاي قا�سي؛ ولكن م�سربهما كان 

متفاوتـــًا بالكامل. فهو كان يمنع ب�سّدة من الح�سول على كتاٍب بينما الآخر 

كان يع�سقه؛ فال م�سكلة. هوؤلء الأعاظم الذين كانوا في م�سهد، كانوا رجاًل 

عرفناهم بالتقوى والطهارة والنزاهة، المرحوم الحاج الميرزا جواد اآقاي 
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طهراني، والمرحوم الحاج ال�سيخ مجتبى واأمثالهما كانوا كذلك. والأ�سا�ض 

هو �سفاء القلب ال�سدئ بل�ساٍن معنوي وكاٍم نابٍع من القلب يزيله، لهذا 

فنحن ل دخل لنا هنا في اأنواع العرفان النظري. 

وق�ض��ية �أخرى في مجال �لنظام �لم�ضلكي و�لأخاقي للحوزة هي ق�ضية 

�لتوجه��ات و�لم�ض��اعر �لثورية في �لح��وزة. اأعزائي! اإّن لأجـــواء الثورة في 

البلـــد اأعداء معانديـــن وحقودين. يعار�سون حاكمية الجـــو الثوري في البلد؛ 

ويريدون الق�ساء عليه. لقد راأيتم كيف اأن ال�سهادة في بع�ص الأزمنة اأ�سحت 

مورد ت�سكيك وم�ساءلة وكذلك الجهاد وال�سهيد واآراء الإمام والأنبياء! لي�ست 

الق�سيـــة اأّن فالنـــًا اأو فالنًا مخالفـــون لهذه المفاهيم، بـــل اإِن هذه المخالفة 

والمعار�ســـة كما يرى العدو يجب اأن ُتطرح فـــي المجتمع لخلق بيئٍة وتحطيم 

الجـــو الثـــوري. وفي الحـــوزة العلميـــة يجب علـــى الجميع اللتفـــات اإلى هذه 

الق�سيـــة؛ في �سلـــب المجتمع على هـــذا المنوال وكذلك طبعـــًا في الحوزات 

العلميـــة. يعلمون اأنكم ل�ستـــم اأفرادًا معزولين بل لكـــم جمهوركم ومحبوكم، 

لهذا اأنتم توؤثرون في محيطكم. يريدون �ضّق هذ� �لجو �لثوري وعزل �لعاِلم 

�لثوري. فا�ضتحقار �لتعبئة و�ل�ضهد�ء و�ل�ضهادة و�لت�ضكيك بالجهاد �لمديد 

لهذ� �ل�ض��عب فيما لو ح�ض��ل ل �ضمح �هلل في زو�يا �لحوزة لكان كارثًة. على 

كبار �لحوزة �أن ير�قبو� د�ئمًا وينتبهو� ويمنعو� من ح�ضولها.

رسالة إلى الثوريين الشباب
ونقطة اأخــــرى اأوّجهها اإلى ال�سباب الحما�سييــــن والثوريين في الحوزة 

حيث اإِّن الحوزة بمعظمها ت�ستمل على اأمثال هوؤلء. اأعّزائي اإن الم�ستقبل 

لكــــم واأنتم اأمــــل وم�ستقبل البلد. يجــــب عليكم اأن تكونــــوا متنبهين جدًا. 
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�سحي����ٌح اأن الطلب����ة ال�سب����اب الثوريي����ن هم اأهل العم����ل والن�ساط ولي�سوا 

اأه����ل الت�سوي����ف والتاأجيل، لك����ن ينبغي اأن نلتفت لئ����ا ت�ستجلب الحركة 

الثوري����ة ُتهم����ة التط����ّرف. فعلين����ا اجتن����اب الإف����راط والتفري����ط.. وعلى 

ال�سبــــاب الثوريين اأن يفهموا اأنه مثلما يكون النزواء وال�سكوت والالمبالة 

م�ســــّرًا، كذلك يكون الإفراط. فانتبهوا من اأن يتحّول الأمر اإلى اإفراٍط. لو 

اأّن مــــا ُذكر فــــي بع�ص التقارير، باأن هناك بع�ــــص مقّد�سات الحوزة وبع�ص 

كبارهــــا ومراجعها قــــد تعر�سوا لالإهانــــة، كان �سحيحــــًا، فاعلموا اأن هذا 

انحــــراٌف حتمي وخطــــاأ. فالثورية ل تقت�ســــي مثل هذا. �إن �لث��ورّي ينبغي 

�أن يك��ون ب�ض��يرً�، وم��دركًا لتعقي��د�ت ظ��روف زمان��ه. ولي�ض��ت �لق�ض��ية 

به��ذه �لب�ض��اطة حيث نرف���ض �ض��يئًا ونثبت �آخ��ر، ونقبل ثالثًا، ل ي�ض��ح 

�لأمر كذل��ك، بل ينبغي �أن تكونو� مدققين وتحفظ��و� �لحما�ض �لثوري، 

وتقارب��و� �لم�ض��كات. ل ينبغــــي اأن تنفعلــــوا بتهــــم الآخريــــن وطعناتهــــم، 

مثلمــــا اأنكــــم ل ينبغــــي اأن تكونوا ب�سطــــاء؛ فالتفتــــوا ول تياأ�ســــوا وابقوا في 

ال�ساحــــة، لكن دّققوا وراقبوا �سلــــوك بع�ص الذين هم مورد اعترا�سكم فال 

يغ�سبكــــم الأمر اأو يخرجكم عن طوركــــم. اإن ال�سلوك المنطقي والعقالئي 

اأمــــٌر �سروري. وبالطبع �أو�ض��ي �لجميع هنا باأن ل يّتهم��و� �لقوى �لثورية 

بالتطّرف، لأن البع�ص يحّبون هذا الأمر، ويريدون اّتهام العنا�سر الثورية، 

وال�ساب الثــــوري، والفا�سل الثوري، والمدّر�ص الثــــوري، في اأي م�ستوى من 

الم�ستويــــات، بالتطّرف. كال، اإّن هذا تحريٌف يقــــوم به العدو، وهو وا�سٌح. 

فال يكون الأمر من هذا الطرف اأو ذاك الطرف.
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ال بدَّ من إدارة وقيادة قوية ومنسجمة للتحّول
ح�سنـــًا، اإن هـــذه الق�سايا ترتبـــط بالتحّول. وهنا اأوّجه اإليكـــم �سوؤاًل: هل 

اأن هذا التحّول المت�ســـّعب، ال�ســـمولي، ذا الأبعاد المختلفة، ممكٌن من دون 

اإدارٍة من�ســـجمٍة؟ اإن هذا هو الأمر الذي طرحناه قبل عّدة �ســـنين في نف�ص 

هـــذه الحوزة العلمية اأمام من اأ�سبح اليوم منهـــم من المراجع المعّظمين، 

وكانوا حينها في جامعة المدّر�سين، وبع�سهم ارتحل من هذه الدنيا ـ رحمة 

اهلل ور�سوانـــه عليهمـ  وقبلـــوه. �إن �إد�رة وتدبير �لحوزة من قبل مجموعٍة 

متمرك��زة موؤّيدة من قبل �لمر�جع و�لأكابر وممن لهم خبرة في �لق�ضايا 

�لحوزوي��ة ُيع��ّد �أمرً� لزمًا ل يمكن �جتنابه؛ وب��دون هذ� ل ي�ضّح �لأمر. 

�إن هذ� �لعمل �لمت�ضّعب �لمهم باأبعاده �ل�ضمولية ل يمكن �أن يتحّقق بدون 

�إد�رٍة قوية.

ضرورة تدريس الفلسفة والتفسير
اأذكـــر نقطتيـــن اأخريين لأنهـــي كلمتي. فلقاوؤنـــا طال كثيـــرًا واإّنني اأعتذر 

منكم اأيها الإخوة والأخوات حيث اإّنه بالرغم من وجود هذا المكان الو�سيع 

جل�ستـــم ب�سعوبة، كحـــال الإخوة والأخوات في الخـــارج جال�سين في �سحن 

الم�سجد الأعظم وحجراته.

 اإحدى الق�سايا هي ق�سية در�ص الفل�سفة وفروعها. انتبهوا، اإن اأهمية الفقه 

وعظمتـــه ل ينبغي اأن تجعلنا غافلين عن اأهميـــة درا�سة الفل�سفة وفروعها، 

فلـــكلٍّ اأعباوؤه. فلفرع الفقه م�سوؤوليات وللفل�سفـــة م�سوؤوليات كبرى تقع على 

العاتق؛ كانت راية الفل�سفة الإ�سالمية بيد الحوزات العلمية وينبغي اأن تكون 

كذلك وتبقى. لو اأّنكم تركتم هذه الراية على الأر�ص فاإّن الآخرين الذين قد 

ل يكونون موؤهليـــن �سيحملونها؛ فيقع تدري�ص الفل�سفة وعلم الفل�سفة باأيدي 
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اأولئك الذين قد ل يتمّتعون بالموؤهالت الالزمة لذلك. اليوم، لو اأّن نظامنا 

ومجتمعنـــا ُحرم من الفل�سفة فاإّنه �سي�سبـــح مقابل هذه ال�سبهات المختلفة 

وتلـــك الفل�سفات الواردة عاريًا وبال دفاع. ذاك ال�سيء الذي يمكن اأن يقّدم 

لكـــم الأجوبة لي�ص فـــي الفقه في الأغلب، بل في العلوم العقلية، في الفل�سفة 

والكالم، فهي �سرورية،  وفي الحوزة ُتعّد من الفروع المهمة. والفرع المهم 

الآخر هـــو التف�سير والأن�ص بالقراآن والمعـــارف القراآنية، ل ينبغي اأن نبقى 

محروميـــن من التف�سير. اإن در�ص التف�سير مهم وكذلك در�ص الفل�سفة فهي 

فروٌع ذات قيمة عظيمة.

الطلبة األخوات ظاهرة عظيمة ومباركة
النقطـــة الأخيرة فيما يتعّل��ق بظاهرة �لطلب��ة �لأخو�ت، وه��ي ظاهرٌة 

عظيمٌة جدً� ومباركة، اآلف العالمات والمحّققات والفقيهات والفيل�سوفات 

يتّم اإعدادهن في الحوزات العلمية للن�ساء، فاأّية حركٍة عظميٍة �ستكون هذه. 

انظـــروا اإلى نظرة العاَلم المـــادي اإلى ظاهرة المراأة وجن�ص الن�ساء كم هي 

نظـــرة �سيئـــة وا�ستحقاريـــة ومنحرفة. فتواجـــد العالمـــات الإ�سالميات في 

المياديـــن المختلفة ـ كح�سور العالمـــات ال�سالحات والواعيات الجامعيات 

اللواتـــي هّن من اأهـــل الدين وال�سرع ـ لـــه اأثاٌر عظيمٌة جدًا فـــي العالم وهو 

ُيعـــّد �ُسمعـــًة ح�سنـــًة للثـــورة. فعلـــى الن�ســـاء اأن يدر�ســـن جّيـــدًا. وبالطبع ل 

ينح�ســـر الهدف النهائي لدرا�ستهّن فـــي �سيرورتهّن مجتهدات اأو فال�سفة 

ـ من الممكـــن اأن يرغب بع�سهن ويكون لديهـــّن ال�ستعداد والوقت والبع�ص 

الآخـــر ل�ْسن كذلكـ  بل يمكن اأن يكـــون الأمر في مجال المعارف الإ�سالمية 

والقراآنية التي يمكن اأن تكون مفيدًة لهّن ولغيرهّن. 
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»دعاء«
اللهم اجعل كل ما قلناه و�سمعناه لك وفي �سبيلك.

الله���م اأف����ض على ه���ذه الكلم���ات والم�سموعات وه���ذه الحركة 

العظيمة في الحوزة من لدنك بالبركة.

الله���م اجع���ل عملن���ا وقولن���ا وحركتن���ا تحت ظ���ّل توّج���ه ور�سا 

ولّي���ك، فار����ضِ عنا قلب���ه المقّد�ض. وا�س���مل برحمتك وبركتك 

روح اإمامن���ا العظي���م المطّه���ر وال�س���هداء الأع���زاء الذي���ن ه���م 

فاتحو هذا الطريق.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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