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Pسرلسول سألعظم 

معرفة اإلنسان في فكر اإلمام الخميني}

“إّنما بعثت ألمّتم مكارم األخالق”

ل
خ

مد
ال

تمهيد

يحت�ج الإن�ص�ن في هذا الوجود اإلى من يعّرفه �صبيل ر�صده في الأبع�د الإن�ص�نّية 

ال�صالل  من  يخرجه  والعمل؛  العلم  مق�م  في  الكم�ل  بلغ  معّلم  اإل��ى  يحت�ج  ك�ّفة، 

ف�ص�ده  وبين  بينه  يحول  معّلم  اإلى  يحت�ج  والكم�ل،  الهداية  �صبيل  يعّرفه  والحيرة، 

وف�ص�د المجتمع الإن�ص�ني.

اإّن هذه الم�صوؤولّية الكبرى والمهّمة العظيمة تقع ب�لدرجة الأولى على ع�تق اأنبي�ء 

تربية  على  ودعوتهم  قي�مهم  فل�صفة  تتمّثل  الذين   ،R المع�صومين  والأئّمة  اهلل 

النف�ض وتهذيبه� ب�صكل اأ�ص��ض. ثّم تقع الم�صوؤولّية هذه – في الدرجة الث�نية – على 

ع�تق الإن�ص�ن ال�ص�لح الذي �صلك طرق العلم والعمل، وزّين نف�صه ب�لإيم�ن والتقوى، 

هوؤلء  بين  ومن  الإلهية.  الم�صوؤولية  هذه  وتحّمل  الأم�نة،  هذه  حمل  �صرف  له  فك�ن 

التهذيب  عملّية  في  عمره  ق�صى  ع�مل،  ع�ِلم  رجل  برز  العظ�م  الإلهيين  الرج�ل 

وتح�صيل المعرفة، ف�كت�صب مك�نة �ص�مية ومنزلة اإن�ص�نّية راقية، ا�صتط�ع من خالله� 
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اأّمة  ا�صتنه��ض  هذه  بمك�نته  ا�صتط�ع  العظيم،  الدرب  هذا  ل�صلوك  تّواقة  نفو�ض  رّي 

نفو�ض كثيرة  ا�صتط�ع هدي  لتقف في وجه جاّلده�، فت�صقطه عن عر�صه،  ب�أ�صره�، 

اإلى قمم الإن�ص�نّية ال�ص�مخة، اإّنه رجل من رج�ل اهلل في القرن الع�صرين، اإّنه الإم�م 

الخميني }.

لهذا  والمعّلمين  المرّبين  بين  الأخالقّية  والآث���ر  النف�ض  تهذيب  اأ�ص�ليب  تتنّوع 

العلم، ويختلف �صيرهم و�صلوكهم، مع الحف�ظ على وحدة المق�صد. لكّن اآث�ر الإم�م 

الخميني } في هذا المج�ل ل يمكن و�صعه� في م�صرب خ��ّض، بل اإّنه ا�صتف�د من 

ك�ّفة الأ�ص�ليب والطرق لبي�ن المق�صد وبلوغه، ولم يحدَّ نف�صه بمنهج وم�صرب خ��ّض، 

ولكّنه اعتمد القراآن وال�صّنة اأ�صاًل ومبنًى في طريق ومنهج »تهذيب النف�س«، وجعل 

المط�لب الأخرى ك�ّفة في خدمة هذا المطلب.

اإّن لالإن�ص�ن ولمعرفته ولطريقة نظرة المعّلم والمرّبي ن�صيبً� وافرًا في الأبح�ث 

الأخالقّية، وهو ي�صّكل اأ�ص��صً� للمط�لب الأخرى؛ لذا ُخ�ّض مبحث »معرفة الإن�سان 

يكون  كي  الكت�ب؛  هذا  في  الأّول  المدخل  بجعله   »{ الخميني  الإم��ام  فكر  في 

الأ�ص��ض والمبنى لم� يليه من اأبح�ث في هذا المج�ل.

تحيّر العقول في معرفة اإلنسان

اإّن جميع عقول الفال�صفة الكب�ر في الع�لم متحّيرة في كّل جزء من جزئّي�ت بنية 

اأّن علم�ء الطّب  � مع  اإلى الع�لم الكبير  � الذي هو جزء حقير ب�لن�صبة  هذا الإن�ص�ن 

والت�صريح قد اأم�صوا اآلف ال�صنين في التدقيق في هيكله الظ�هري ودرا�صته، اإّل اأّنهم 

.
(1(

لم ي�صلوا اإلى حقيقته ب�لتحقيق

)1)   الإم�م الخميني، جنود العقل والجهل، �صرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 116.                                   
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معلفة سإلنسان في فكل سإلمام سرخميني}

لم يعرفوا من هو اإلنسان

بل  يعرفوه،  ولم  �صبحه،  الإن�ص�ن، هوؤلء عرفوا  اأّنهم عرفوا  يّدعون  الذين  هوؤلء 

عرفوا �صبحً� لحيوانّية الإن�ص�ن.�. وظّنوه الإن�ص�ن. واأولئك الذين يّدعون اأّنهم ع�رفون 

اأّنهم  وظّنوا  به�،  واقتنعوا  الإ�صالم،  الدني� من  الدرجة  راأوا  اأي�صً�  اأولئك  ب�لإ�صالم، 

هذه  اأدن��ى  الطبيعّية  مرتبته  ُتعتبر  له،  التي  ب�لمراتب  والإن�ص�ن  الإ���ص��الم.  عرفوا 

اإّنن�  اإذ  لن�،  مح�صو�ض  ال�صيء  ذلك  ولأّن  لن�؛  مح�صو�صة  اأّنه�  الأم��ر  غ�ية  المراتب، 

طبيعّيون ونعي�ض الآن في ع�لم الطبيعة، قد ُي�صبعن� هذا المح�صو�ض. ف�لمعنوي�ت غير 

. الإن�ص�ن موجود عجيب وغريب، يبقى 
(1(

موجودة الآن، فيم� المح�صو�ص�ت موجودة

.
(2(

اإلى اآخر عمره ول يمكنه اأن يعرف نف�صه

مالك شرافة اإلنسان

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   {گ  

ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   
.
(3(

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ}
التبّدلت  جميع  في  عّبر  فقد  ڭڭ}،  ڭ    {ۓ  ڭ   يقول:  حيث  هن�  النكتة 

وق�ل  »الإن�ساء«،  ب�  وعّبر  العب�رة  غّير  البي�ن  هذا  في  ولكّنه  »الخلق«،  ب�  ال�ص�بقة 

اأّن هذا يختلف في  اإّنن� جعلن�ه �صيئً� اآخر في اآخر مرحلة. وهذا في الحقيقة يظهر 

 الجوهر عّم� �صبق. فمثاًل، هذا اأ�صبح مجّردًا وم� �صبق ك�ن ج�صمً�، ثّم ق�ل بعد ذلك: 

{ۇ  ۇ  ۆ  ۆ}، فلم يقل هذه العب�رة في ال�صيء الذي ك�ن من الم�دّي�ت 

والج�صم�نّي�ت، ولكّن من �صرافة هذا الإن�ص�ء الجديد عّبر ب� {ۆ  ۆ}.

)1)  �صحيفة الإم�م الخميني، ج8، �ض434.                           

)2)  )م.ن(ط، ج14، �ض147.                           

)3) �صورة الموؤمنون، الآي�ت 14-12.



12

اإّن منتهى  والج�صم�ني؛ كم�  الج�صم  اأّن هذا موجود �صريف هو فوق  ح  يت�صّ اإذن، 

، ب�لطبع، اإّن من الت�صريف 
(1(

الت�صريف اأن ق�ل: {ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ}

اأْن ن�صب الت�صوية اإلى ذاته تع�لى. فمثاًل، لو ق�م اأحد ال�صرف�ء بزي�رة اأحدهم، ف�إّن 

واأهّميته،  ال�صيف  ل�صرافة  نظرًا  بنف�صه  و�صي�فته  بخدمته  �صيب��صر  المنزل  �ص�حب 

ولأهّمية الفعل و�صرفه يت�صّدى له �ص�حب المنزل مب��صرًة. كم� اإّن من الت�صريف ن�صبة 

الروح  نفخ  ن�صب  ير�َض  ولم  يقول: {وئ  وئ  ۇئ   ۇئ}  تع�لى، حيث  اإليه  روحه 

اإلى الغير، من قبيل المالئكة؛ ذلك اأّن الروح ك�نت مظهر الألوهّية، وهي من ال�صقع 

الربوبّي واآيته، ف�إذا م� راأى الإن�ص�ن هذه الجنبة في نف�صه، ف�صوف ين�صى طبيعته...

لذا، م� ك�ن موجودًا في اآدم، والذي من اأجله ُن�صب اإلى اهلل، هو ت�صريف الإن�ص�ن 

نف�صه؛ حيث ق�ل اهلل تع�لى: {وئ  وئ  ۇئ   ۇئ}، وقد �صجدت مالئكة اهلل لالإن�ص�ن 

لجهة كونه من�صوبً� اإلى اهلل والمظهر الأتّم له. ولكّن ال�صيط�ن لم يكن يرى تلك الجهة، 

 .
(2(

اآدم؛ ولذا ا�صتدّل ق�ئاًل: {ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ} بل راأى جهة الطينّية في 

ب�لطبع، اإّن هذه الكبرى، وهي اأّنه ل ينبغي لالأ�صرف اأن ي�صجد لالأخ�ّض ويطيعه �صحيحة، 

.
(3(

ولكّن خط�أ ال�صيط�ن ك�ن في ال�صغرى، حيث لم يَر تلك الجهة المن�صوبة اإلى اهلل

الكمال وطلب اإلنسان له

من  وخ�لية  �ص�فية  الإن�ص�ن  وج��ود  ذات  تكون  حيث  الإن�ص�ني،  الكم�ل  يتحّقق 

الكدورات، من خالل اأ�صلين، هم� الحكمة والحّرّية.

بل  والحدود،  والمف�هيم  ب�لم�هّي�ت  ل  الوجود،  بنظ�م  العلم  فهي  الحكمة  اأّم��� 

ال�صتقراء والبحث في نظ�م وجودات الع�لم هو الحكمة.

)1) �صورة الحجر، الآية 29. 

)2) �صورة الأعراف، الآية 12.

)3)  الإم�م الخميني، تقريرات الفل�صفة، ج3، �ض43.                         
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معلفة سإلنسان في فكل سإلمام سرخميني}

ال�صهوة  عبودّية  من  نف�صه  تحرير  من  الإن�ص�ن  يتمّكن  اأن  هي  الذاتية،  والحّرّية 

والحر�ض. وبمقدار م� يكون الإن�ص�ن اأ�صير ال�صهوة والحر�ض والطمع والظلمة والح�صد 

اإلى الكم�ل. وي�صير الإن�ص�ن في طريق التك�مل عندم� يخرج من  وغيره، فلن ي�صل 

العبودّية والنقي�د للحر�ض وال�صهوة، ويتحّرر من قيودهم�.

على الإن�ص�ن اأن يراقب هذين الأ�صلين. وحقيقة الذات تكون م�ص�عدة من خالل 

الع�صق للكم�ل والنفور من النق�ض، فكّل م� يطلبه الإن�ص�ن فمن انجذابه لكم�له، وكّل 

م� ل يعجبه فب�صبب نق�صه؛ لذا لو وجد الإن�ص�ن م� هو الأف�صل من كّل ف��صل، ف�إّنه 

ولو  به،  يتعّلق  ف�إّنه  يطلبه،  الذي  من  اأف�صل  وجود جم�ل  احتمل  م�  واإذا  اإليه،  يميل 

احتمل وجود مملكة اأخرى ف�إّنه يطلبه� وي�صعى اإلى امتالكه� حّتى ولو ك�ن يحكم الكرة 

الأر�صّية كّله�. ولو ك�ن ع�لمً� بعلم الأر�ض كّله�، واحتمل وجود علم اآخر لطلبه؛ وهذا 

ن�تج عن الع�صق الذاتّي للكم�ل، فذاته هي �صرف الع�صق للكم�ل، والكم�ل المطلق هو 

اهلل. اإذًا، فكّل م� يطلبه الإن�ص�ن، ف�إّنم� يطلبه لكم�له، ومن المح�ل لالإن�ص�ن اأن يطلب 

�صيئً� لجهة النق�ض الموجودة فيه. 

د ب�لفطرة وط�لب هلل، ويطلب كّل �صيء من اأجله، غ�ية الأمر  اإذًا، الإن�ص�ن موحِّ

اأّنه اأحي�نً� يظّن اأّن ال�صيء الفالنّي ك�مٌل؛ ولأّن الإن�ص�ن يطلب الكم�ل المطلق، يظّن 

َك  اأّنه الكم�ل المطلق. لذا، ف�لإن�ص�ن موّحد ب�لفطرة، وهذا معنى الآية: »َوَق�سى  َربُّ

؛ اأي اأراد رّبك اأّل تعبدوا. وهذا في الحقيقة �صيء واحد، مجبول 
(1(

اُه« اأَلَّ َتْعُبُدوا اإِلَّ اإِيَّ

عليه اأ�صل ذات الإن�ص�ن، غ�ية الأمر اأّن الإن�ص�ن ينفر من النق�ض ب�لعر�ض؛ ذلك اأّن 

النفور من النق�ض هو من لوازم الع�صق للكم�ل المطلق. اإذًا، لي�ض لالإن�ص�ن اأكثر من 

�صيء واحد، وهو الع�صق للكم�ل.

)1) ال�صيوطي، الدّر المنثور، ج 4، �ض 170.
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األنبياء والهداية لفطرة طلب الكمال

ج�ء الأنبي�ء لكي ل يدعوا الفطرة ُتطّبق تطبيقً� خ�طئً�؛ لأّن طلب التوحيد جبّلّي 

وذاتّي في الب�صر، بل هو من ذاتّي�ت موجودات الع�لم ك�ّفة، وُمح�ٌل لهذا الع�صق اأن 

ُيقتلع من كمون ذواتهم. ولو اأراد هذا الع�صق الذاتّي الك�من في الذات اأن يكون على 

الأ�صلين،  يكون في ظّل هذين  اأن  عليه  الخ�طىء،  وغير  الم�صتقيم  ال�صدق  �صراط 

الحكمة الحّرّية.

ووقوع  المعني�ن.  ه��ذان  يتحّقق  �صوف  ال��ذات��ّي،  ال�صف�ء  الإن�ص�ن  اكت�صب  ف���إذا 

ال�صف�ء الذاتي في حّد العتدال يبعد الفطرة عن العوج�ج. واأم� اختالف الروحّي�ت 

فيح�صل من �صعف الوجود وكدورة الذات التي ل يمكنه� تحّمل الكم�لت مع بع�صه�؛ 

لذا ف�إّنه يميل اإلى بع�صه� ويعر�ض عن الأخرى...

ب�لطبع، لأّن الروح �صعيفة، ف�إّنه� ل تحتمل اأكثر من ذاك الذي تميل اإليه؛ فمثاًل، 

ذلك ال�صخ�ض الذي ي�صتغل ب�لم�ص�رعة، وقد ترّبى في ميدان الم�ص�رعة، يكون اأقّل 

رحمًة من غيره، ول يكون رقيق القلب، وذاك الذي ي�صتغل في العب�دة والت�صبيح ويقبع 

في المحراب، ف�إّن روح ال�صج�عة والقت�ل ل تكون موجودًة فيه، بل يكون جب�نً�، فكّل 

هذا من �صعف الوجود، بحيث ل يمكنه احتم�ل الكم�لت في عر�ض بع�صه�؛ لذا ف�إّن 

الإن�ص�ن عندم� يتكّلم اإلى اأحٍد م� ل يمكنه اأن ي�صغي جّيدًا، اأو اإذا ك�ن ي�صغي اإلى 

اأحد ف�إّنه ل يمكنه التكّلم.

العشق للكمال المطلق

في الب�صر خ�ص�ئ�ض ل توجد في اأّي موجود اآخر، ومن جملته� اأّن في فطرة الب�صر 

الكم�ل  ولي�ض  المطلق  الكم�ل  المحدودة، طلب  القدرة  ولي�ض  المطلقة  القدرة  طلب  

المحدود، يطلب العلم المطلق والقدرة المطلقة ولّم� ك�نت القدرة المطلقة ل تتحّقق 
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معلفة سإلنسان في فكل سإلمام سرخميني}

في غير الحّق تع�لى، ف�إّن الب�صر يطلب الحّق تع�لى ب�لفطرة دون اأن يعرف.

اأحد الأدّلة المحكمة على اإثب�ت الكم�ل المطلق هو هذا الع�صق الإن�ص�ني للكم�ل 

المطلق،  الكم�ل  لتوّهم  لي�ض  المطلق،  للكم�ل  الإن�ص�ن ع�صق حقيقي  فلدى  المطلق، 

اأن يكون هن�ك ع��صق حقيقّي دون مع�صوق  بل لحقيقة الكم�ل المطلق. من المح�ل 

حقيقّي. ل اأثر هن� للتوّهم والختالق؛ لأّن الفطرة ت�صعى خلف حقيقة الكم�ل المطلق، 

ولي�ض وراء توّهم الكم�ل المطلق حّتى ي�أتي �صخ�ض ويقول اأّنه ُخِدع، ف�لفطرة ل تنخدع 

.
(1(

اأبدًا

وحدانيّة الكمال المطلق

بح�صب  المطلق  الكم�ل  حّب  موجود-  كّل  في  نقل  لم  اإن  الإن�ص�ن-  في  اأّن  اعلم 

اأن يكون الكم�ل  اأن ينف�صل هذا الحّب عنه، ومن المح�ل  الفطرة، ومن الم�صتحيل 

المطلق اثنين ومكّررًا، والكم�ل المطلق هو الحّق- جّل وعال-، ف�لجميع يريده وقلوب 

الجميع متعّلقة به، حّتى واإن لم يعلموا ذلك وك�نوا في حجب الظلمة والنور، وظّنوا 

بهذه الحجب اأّنهم يريدون اأ�صي�ء اأخرى، وهم ل يقنعون ب�أّي كم�ل اأو قدرة اأو مك�نة 

اإّن الأقوي�ء واأ�صح�ب القوى الكبرى  اإليه، ول يجدون �ص�ّلتهم فيه  اأو جم�ل ي�صلون 

يبحثون عن قّوة اأكبر مهم� ك�نت القّوة التي ي�صلون اإليه�، وطاّلب العلم مهم� بلغوا 

من مراتب العلم ف�إّنهم يطلبون م� فوقه فال يجدون فيه �ص�ّلتهم، هذه ال�ص�ّلة التي 

هم اأنف�صهم عنه� غ�فلون.

ولو ُمِنح طاّلب ال�صلطة القدرة على ال�صيطرة والت�صّرف في جميع الع�لم الم�دّي، 

فوق  »اإّن  لهم:  وقيل  فوقه�،  م�  وكّل  والمجّرات  ال�صم�صّية  والمنظوم�ت  الأر���ض  من 

الو�صول  تريدون  فهل  اأخرى،  اأو عوالم  ع�لم  الع�لم  وراء هذا  واإّن  اأخرى.  قوة  هذه 

ليتن� ن�صتطيع  اإليه�؟« ف�إّن من المح�ل اأن ليتمّنوه�، بل اإّنهم يقولون بل�ص�ن  الفطرة: 

)1)   �صحيفة الإم�م الخميني، ج14، �ض205.                     
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اأن نح�صل عليه� هي اأي�ص�!«. وهكذا هو ط�لب العلوم، اإّنه اإذا �صّك ب�أّن هن�ك درجة 

ليتني ا�صتطعت  اأخرى- فوق م� و�صل اإليه- ف�إّن فطرته الب�حثة عن المطلق �صتقول: 

.
(1(

اأن� اأي�صً� اأن اأمتلك قدرة الت�صّرف فيه�، اأو �صملته� �صعة علمي هي اأي�صً�!«

سبب طلب الكمال

يتطّلع  الإن�ص�ن  اإّن  تعلمون،  وكم�  بنحو مطلق.  الكم�ل  ين�صد  بفطرته  الإن�ص�ن  اإّن 

لأن يكون القّوة المطلقة في الع�لم، ول يتعّلق ب�لقدرة الن�ق�صة. ولو اأّنه امتلك الع�لم 

وقيل له ثّمة ع�لم اآخر، لرغب فطرّيً� في �صّم ذلك الع�لم ل�صلطته اأي�صً�. ومهم� بلغ 

الإن�ص�ن من العلم، وقيل له اإّن هن�ك علومً� اأخرى، ف�إّنه يرغب فطرّيً� في تعّلم العلوم 

اأي�صً�. اإذًا، ل بّد اأن تكون هن�ك قّوة مطلقة وعلم مطلق كي يتعّلق الإن�ص�ن بهم�، وذلك 

هو اهلل تب�رك وتع�لى الذي نتوّجه اإليه جميعً�، واإن كّن� نجهل ذلك ... الإن�ص�ن يريد 

.
(2(

اأن  ي�صل  اإلى  »الحقّ ّ المطلق « كي يفنى في اهلل

اإلنسان غير متناٍه

فطموح الإن�ص�ن ل حّد له في  كلّ  �صيء ، ول يظّنّن الإن�ص�ن اأّنه اإذا ك�ن يعي�ض في 

مك�ن م� ووجد مك�نً� اآخر اأف�صل منه ف�إّنه �صيرت�ح فيم� لو ذهب اإليه، بل هذا بداية 

. الإن�ص�ن في ب�طن ذاته 
(3(

امتداد رغبته في الح�صول على مرتبة اأعلى ومك�ن اأف�صل

.
(4(

وفطرته غير متن�ٍه؛ اآم�له غير متن�هية، ف�آم�ل الإن�ص�ن ل تتوّقف عند حّد

)1)   �صحيفة الإم�م الخميني، ج16، �ض212.                     

)2)   )م.ن(، ج21، �ض223.

)3) )م.ن(، ج19، �ض375.

)4)   )م.ن(،  ج16، �ض20.
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معلفة سإلنسان في فكل سإلمام سرخميني}

 المقامات اإلنسانيّة العليا

اإّن   ،
(1(

{ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ}

روؤية اإبراهيم Q للملكوت لم يكن بهذا الب�صر، بل ك�ن روؤيًة �صهودّيًة وح�صورّيًة 

وعقلّية؛ لأّن الروؤية العقلّية ممكنة اأي�صً�، ول يلزم اأن يرى الإن�ص�ن ال�صيء فقط من 

اأّن  مع  المن�م،  في  اأي�صً�  نرى  اإّنن�  بل  الروؤية،  تتحّقق  حّتى  العينين،  ه�تين  خالل 

.
(2(

العينين تكون�ن مغم�صتين

يمكن ال�صتدلل على المطلب بنحو اآخر، في ق�صّية النبّي اإبراهيم Q، وذلك 

من خالل اللتف�ت اإلى �صدره� وذيله�، بهذا ال�صكل: فحقيقة معنى الآي�ت ال�صريفة 

اأّنه خرق حجب الطبيعة وكّل م� يمّثل  الح�كية عن �صير النبّي اإبراهيم Q، هي 

اأّن لي�ض لهذه نور في نف�صه�، ف�لقمر والزهرة  في الع�لم  مظهرًا للحج�ب، واأدرك 

وال�صم�ض التي له� نور، نوره� لي�ض من نف�صه�، بل اإّن نوره� من مبداأ اآخر.

والح��صل: المق�صود من تج�وز القمر وال�صم�ض هو اأّن النبّي اإبراهيم Q قد 

تج�وز ع�لم الطبيعة كّلّيً�، وراأى اأّن هذه كّله� مظهر »كان«، ول جم�ل له�، واأّنه� كّله� 

تغيب وت�أفل، واأّن الوجود الممكن هو وجود اآفل، ي�أفل كّله في مغرب الوجود، ولأّنه راأى 

اأّن الكّل ي�أفل ولم يَر في ع�لم الإمك�ن �صوى الأفول، اأزاحه� جميعً�، وق�ل: {ۀ  ہ  

، وق�صى 
(3(

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ}
 .

(4(
على كّل اأنواع ال�صرك؛ ذلك اأّن روؤية الممكن �صرك، واأّن وجوده وجود اآفل

)1) �صورة الأنع�م، الآية 75.

)2)  تقريرات الفل�صفة،ج3، �ض48.                         

)3) �صورة الأنع�م، الآية 79.

)4)  الإم�م الخميني، �صّر ال�صالة، �ض3.                                                              
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سير اإلنسان وعبوره عالم الطبيعة

الجميع ي�صير ب�لحركة الجوهرّية للطبيعة، ل �ّصك في هذا. ي�أتي اأحدهم، في هذا 

ال�صير، منذ الليلة الأولى المظلمة في ع�لم الطبيعة اإلى مطلع الفجر ذاك {ڦ  ڦ  

 بتم�م ال�صالمة، وتكون �صفحة قلبه في مّدة ال�صير هذه متوّجهة 
(1(

ڦ  ڦ  ڄ}
اإلى م� وراء ع�لم الطبيعة، وكّل م� يقع على هذه المراآة يكون �صع�عً� من ع�لم الغيب، 

�صيئً�  يِرد  لم  اإّنه  الحقيقّية، حيث  ال�صم�ض  تلك  اأ�صّعة  �صوى  �صيئً�   عليه�  ي�صطع  فلم 

غيره�؛ فهو ع��صق ذلك النور ولم يتوّجه اإلى غيره، ول يريد ل�صوى نوره اأن ي�صطع على 

�صفحة القلب؛ اإّنه ل يخبر �صيئً� عن اأّي حّب �صوى حّب ذلك المع�صوق، ولي�ض له ِوْرد 

�صوى ِوْرد »الواحد«؛ لقد ه�م في الحّب اإلى درجة اأ�صبح فيه� من غير قلب، ف�ص�ر 

ول  تع�لى،  ت�صّرفه  �صوى  ت�صّرف  اأّي  فيه  يقع  ل  له،  م�صّلمً�  الرحمن  يدي  بين  قلبه 

يخطر فيه �صيء �صواه تع�لى، ول يقع �صع�ع حّب ول طلب ر�ص� �صوى حّب لق�ئه وطلب 

:
(2(

ر�ص�ه، وذلك كم� يقول �ص�عر الكّملين

ل���ي�������ض ف����ي ل�����وح ق���ل���ب���ي �����ص����وى اأَِل����������ُف ق�����م����ة ال��ح��ب��ي��ب

اآخ����ر اأ�����ص����ت�����ذي ح����رف����ً�  ي��ع��ّل��م��ن��ي  ل����م  اإن  اأف����ع����ل  م�������ذا 

اإّن وحدة ال� »األف« من بين الحروف اأ�صّد؛ لأّنه� لي�صت �صوى �صيء م�صتقيم، بخالف 

»ب« مثاًل، التي هي ملتوية ومعوّجة ومختلفة الأجزاء. ف�إن ك�ن  الحروف الأخرى ك� 

واحد هو  وحّب  واحدة،  اأمنية  �صوى  قلبه  في  يكون  فلن  يقوله،  فيم�  ال�ص�عر �ص�دقً� 

حّب الجم�ل، ور�ص� واحد هو ر�ص� المحبوب، ولن ترى عين�ه �صوى مح�صر واحد ونور 

واحد، ولن يكون في مراآة قلبه �صيء، ولن يخطو خطوة، ولن يمّد يده اإّل له. ولو لم 

يكن �ص�دقً�، ف�لأنبي�ء والمر�صلون �ص�دقون في هذا المّدعى؛ ف�هلل تع�لى في الأزل لم 

ير�صم في الحقيقة في لوح فطرتهم �صوى »األف« ق�مة الحبيب، وهم على اأ�ص��ض هذه 

)1) �صورة القدر، الآية 5.

)2) ح�فظ ال�صيرازي.
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معلفة سإلنسان في فكل سإلمام سرخميني}

اإّنهم ل يعرفون �صيئً� �صوى ق�مة الحبيب، ول ينطقون  الفطرة ل يعلمون �صيئً� اآخر؛ 

ب�صيء �صوى ال� »األف«؛ لذا ق�لوا في ذلك الدع�ء: »حّتى تكون اأعمالي واأورادي كّلها 

...
(1(

ِوْرداً واحداً«

فلو اأق�م الأ�صخ��ض الذين لديهم ِوْرد »الواحد« في ع�لم الدني�، لن يريدوا �صوى 

عب�دته، واإن ح�صل لهم م�ل الدني�، فلن يريدوا �صوى بذله في �صبيل الحبيب، واإذا م� 

طلبوا الأولد وتوّجهوا اإلى هذا الأمر فم� ذلك اإّل لُيعبد اهلل، اإّنهم ل ينتظرون منهم 

�صيئً� اآخر، ول ينتظرون �صيئً� �صوى اأّنهم يريدون لكلمة »ل اإله اإلاّ اهلل« اأن ُترفع. اإذًا، 

الطبيعة  لع�لم  الأولى  الليلة  منذ  بتم�مه�،  الأ�صخ��ض  هوؤلء  مثل  قلوب  اإّن �صفح�ت 

وحّتى مطلع الفجر، متوّجهة اإلى ذلك النور الواحد، ول تعرف �صواه، و�صوى توحيده 

كّلّيً�، ولم تظهر  التوحيد  الذاتّي والفعلّي وال�صف�تي، وقد ا�صطبغت قلوبهم ب�صبغة 

- في هذا ال�صير الطبيعي - فيه� اأّي نقطة �صوداء، وحّتى اأّنه� لم تكن موجودة اأي�صً� 

من البداية. هوؤلء اأ�صخ��ض قد اّتحدوا في هذا ال�صير الطبيعي، بع�لم الوحدة ذاك، 

فك�نت �صفح�ت قلوبهم بتم�مه� اآث�رًا له، فهم ي�أن�صون به ويعرفونه تم�مً�، وذلك كم� 

.
(2(

ق�ل اأمير الموؤمنين Q: »فالأنا بطرق ال�سماء اأعلم مّني بطرق الأر�س«

سير اإلنسان واإلقامة في الطبيعة 

في مق�بل هوؤلء، هن�ك ط�ئفة قد وّجهت �صفحة القلب - منذ اليوم الأّول - اإلى 

الأعلى،  اإلى  القلب  ظهر  واأداروا  الع�لم،  بهذا  ا�صتغ�لهم  كّل  وك�ن  الطبيعة،  ع�لم 

ف�أظلمت النقط ال�صوداء �صفحة القلب كّله�، وك�نوا دائمً� يفّكرون ب�لتعّدي، وي�أملون 

ب�لعدوان، وجمع من�ل الدني�، وق�ص�ء �صهوة البطن والفرج، ف�أقفلوا ب�ب القلب اإلى 

ن�حية الأعلى ب�صكٍل كّلّي، ولم يكن لهم معرفة واأن�ض به على الإطالق، ك�نوا عب�رة عن 

)1) من دع�ء كميل.

)2) نهج البالغة، خطبة 189.
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النف�ض، والنقي�د  وال�صلطة وروؤية  الج�ه  الف��صدة، وحّب  جراب ُجمعت فيه الأخالق 

ف�متالأ  الأم��ور،  هذه  وجمع  اكت�ص�ب  في  عمرًا  وا�صتغلوا  والبخل،  والغ�صب  لل�صهوة 

القلب به�، واأظهروا اّتح�دًا ذاتّيً� مع حّب ع�لم الطبيعة، ف�متالأ القلب بحّب الأب�طيل 

وال�صيطن�ت والأذى. 

ب�لطبع، عندم� تجتمع هذه الأمور في الإن�ص�ن، فالأّنه ل ي�أن�ض ول يعرف �صوى ع�لم 

اإذا م� راأى من�مً� ف�إّنه  اإّن الذات تّتحد مع ع�لم الطبيعة؛ لذا ف�إّنه  الطبيعة. وحيث 

يرى اأمث�ل هذه الأمور، ولأّنه اّتحد اّتح�دًا  ذاتّيً� مع هذه الأ�صي�ء، ف�إّنه عندم� يخرج 

 من ع�لم الطبيعة، تكون ذاته مّتحدًة مع هذه الملك�ت، وجرابً� مليئً� بهذه ال�صف�ت، 

.
(1(

{حئ   مئ  ىئ}

اإذًا، ه�ت�ن المجموعت�ن، منذ اليوم الأّول لوجودهم� تخرج�ن خطوًة بخطوة وبنحو 

مّطرد، ول اإمك�ن للتوّقف فيه لأّن الحركة الجوهرّية لهذا ال�صير وال�صفر القهرّي قد 

ُبرهنت واأُقيم عليه� الدليل، من ع�لم الطبيعة هذا اإلى اآخر منزل. و�صواء ك�ن اأ�صرف 

الموجودات ذاك الذي ُولد في مّكة، اأو ذاك ال�صقّي الذي ُولد في تلك المدينة نف�صه�، 

.
(2(

كالهم� يتوّجه�ن اإلى الخروج من ع�لم الطبيعة، ول اختالف اأبدًا في هذا المعنى

كيفيّة ارتقاء اإلنسان الطبيعي إلى اإللهي

اإّن من اأ�صرار العب�دات وفوائده� المهّمة التي تكون بقّية الفوائد مقّدمة له�، اأن 

اإرادة اهلل ومتحّركة  وب�طنه�، م�صّخرة تحت  البدن بجميعه�، ظ�هره�  تكون مملكة 

وتكون  للنف�ض من جنود اهلل،  والُمْلكّية  الملكوتّية  القوى  وتكون  تع�لى،  بتحريك اهلل 

كّله� كمالئكة اهلل ب�لن�صبة اإلى الحّق تع�لى، وهذه من المراتب الن�زلة لفن�ء القوى 

وي�صبح  العظيمة،  النت�ئج  ب�لتدريج  هذا  على  ويترّتب  الحّق،  اإرادة  في  والإرادات 

)1) �صورة ال�صورى، الآية 30.

)2)   تقريرات الفل�صفة، ج3، �ض229.                      



21

معلفة سإلنسان في فكل سإلمام سرخميني}

اإبلي�ض  جنود  وتنهزم  اهلل،  بعب�دة  مرت��صة  النف�ض  وت�صير  اإلهّيً�،  الطبيعي  الإن�ص�ن 

وتنقر�ض، وي�صبح القلب مع قواه م�صّلمً� للحّق، ويبرز الإ�صالم ببع�ض مراتبه الب�طنّية 

اأّن الحّق تع�لى ينّفذ  الت�صليم لإرادة الحّق في الآخرة  القلب، وتكون نتيجة هذا  في 

اأّنه تع�لى وتقّد�ض  اإرادة �ص�حب هذا القلب في العوالم الغيبّية، ويجعله مثله، فكم� 

.
(1(

يوِجد كّل م� اأراد بمجّرد الإرادة، ف�إّنه يجعل اإرادة هذا العبد اأي�صً� كذلك

كيفيّة ارتقاء اإلنسان الحيواني إلى اإللهي

)عندم�( ت�قع جميع مراتب الحّق التي ل تعدو هذه المق�م�ت الثالثة - المع�رف 

النف�صية،  الأه��واء  اأق��دام  تحت   - ال�ص�لحة  والأعم�ل  الف��صلة،  والأخ��الق  الإلهية، 

عندئذ ي�صبح اّتب�ع الأهواء النف�صّية والرغب�ت الحيوانّية ح�ئاًل دون اأن يتجّلى الحّق 

النف�ض  المراتب، وتطفئ كدورة هوى  اأّية واحدة من تلك  ]الإن�سان[ من خالل  فيه 

وظلمته كّل اأنوار العقل والإيم�ن، فال تحدث له ولدة ث�نية؛ اأي الولدة الإن�ص�نية، بل 

يمكث على تلك الح�ل، ويكون ممنوعً� وم�صدودًا عن الحّق والحقيقة اإلى اأن يرحل 

عن هذا الع�لم. 

اإّن مثل هذا ال�صخ�ض اإذا رحل عن هذا الع�لم بتلك الح�لة، فلن يرى نف�صه في 

ذلك الع�لم، ع�لم ك�صف ال�صرائر، اإّل حيوانً� اأو �صيط�نً�، ولن يذكر �صيئً� عن الإن�ص�ن 

والإن�ص�نية اأبدًا، فيبقى في تلك الح�ل من الظالم والعذاب والخوف الذي ل ينتهي 

حتى يق�صي اهلل اأمرًا ك�ن مفعوًل. 

الإن�ص�ن نه�ئيً� عن  ُتبعد  النف�ض والتي  الك�ملة لأهواء  الّتبعّية  اإذًا، هذه هي ح�ل 

ل اإلى اأّن ميزان البعد عن الحّق هو اّتب�ع هوى النف�ض،  الحّق. ومن هن� يمكن التو�صّ

وحجم البعد ُيقّدر اأي�صً� بمقدار التبعّية. فمثاًل، لو وقعت مملكة اإن�ص�نّية هذا الإن�ص�ن 

الفالني، الذي ك�ن منذ اأّول ولدته م�صحوبً� بهذه القوى، ومن خالل ترّقيه وتك�مله 

)1)   الإم�م الخميني، الآداب المعنوية لل�صالة، �ض32.
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ك�نت هي اأي�صً� تترّقى وتتك�مل، تحت ت�أثير تع�ليم الأنبي�ء وتربية العلم�ء والمرّبين، 

يم�صي  ل  فقد    ،R والأول��ي���ء  الأنبي�ء  تربية  ل�صلطة  ف�صيئً�  �صيئً�  وا�صت�صلمت 

اأ�ص��ض  اأُودعت فيه على  التي  الإن�ص�نّية،  الك�ملة  القّوة  عليه وقت طويل حتى ت�صبح 

الق�بلية فعليًة تظهر للعي�ن، وترجع جميع �صوؤون مملكته وقواه� اإلى �ص�أن الإن�ص�نية، 

»اإنَّ �َسْيَطاِني  P، حيث ق�ل:  فيوؤمن �صيط�نه على يديه كم� حدث مع  ر�صول اهلل 

اإن�ص�نّيته، في�صبح مطّيًة مرّو�صًة على  ِبَيدي«. وي�صت�صلم مق�م حيوانّيته لمق�م  اآَمَن 

طريق ع�لم الكم�ل والرقّي، وبراقً� ع�برًا لل�صم�ء نحو الآخرة، ويمت�نع عن كّل مع�ندة 

اإلى مق�م العدل وال�صرع تعّم العدالة في  اأن ت�صت�صلم ال�صهوة والغ�صب  وتمّرد. وبعد 

الحّق  فيه�  والح�كم  الع�مل  يكون  التي  الحّقة  الع�دلة  الحكومة  وتت�صّكل  المملكة، 

والقوانين الحّقة، فال ُتّتخذ فيه� خطوة واحدة مخ�لفة للحّق، وتكون خ�ليًة ب�صكل كّلي 

من الب�طل والجور.

الهوى، فكذلك ميزان اجتذاب  اّتب�ع  الحّق وال�صّد عنه  اأّن ميزان منع  اإذًا، كم� 

الحّق و�صي�دته هو اّتب�ع ال�صرع والعقل. وبين هذين المقي��صين، وهم� التبعّية الت�ّمة 

لهوى النف�ض والتبع�ّية الت�ّمة المطلقة للعقل، من�زل غير متن�هية، بحيث اإّن كّل خطوة 

يخطوه� في اّتب�ع هوى النف�ض، يكون ب�لمقدار نف�صه قد منع الحّق، وحجب الحقيقة، 

وابتعد عن اأنوار الكم�ل الإن�ص�ني واأ�صرار وجوده. وب�لمق�بل، كّلم� خط� خطوًة مخ�لفًة 

لهوى النف�ض ورغبته�، يكون ب�لمقدار نف�صه قد اأزاح الحج�ب، وتجّلى نور الحّق في 

.
(1(

المملكة

)1)   الإم�م الخميني، الأربعون حديث�، �ض170.
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األساس اإلسالمي لخّط الخالفة

الخالفة العاّمة في القرآن الكريم

ق�ل اهلل �صبح�نه وتع�لى: 

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ    }  .1
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   
چ     چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   کگ   ک   ک   ک  

.
(1( { ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ    

.
2. { ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ} )2)

.
3. { ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ} )3)

.
4. { ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ} )4)

)1)  �صورة البقرة، الآي�ت 30 - 33.

)2)  �صورة الأعراف، الآية 69.

)3)  �صورة ف�طر، الآية 39.

)4)  �صورة �ض، الآية 26.
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ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    }  .5

.
ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ } )1)

الشهادة في القرآن الكريم

ق�ل اهلل �صبح�نه وتع�لى:

.
{ ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ} )2)  .1

{ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    .2

.
ڄ} )3)

{ ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ېى  ى  ائ  ائ             .3

.
ەئ  ەئ} )4)

{ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ    .4

.
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ } )5)

{ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ    .5

.
ې  ې} )6)

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    }  .6

.
ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  } )7)

)1)  �صورة الأحزاب، الآية 72.

)2)  �صورة الن�ص�ء، الآية 41.

)3)  �صورة البقرة، الآية 143.

)4)  �صورة الم�ئدة، الآية 117.

)5)  �صورة النحل، الآية 89.

)6)  �صورة الحج، الآية 78.

)7)  �صورة اآل عمران، الآية 140.
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ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ    }  .7
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ     

.
ڳ})1)

{ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    .8

.
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ} )2)

خّط الخالفة وركائزه العاّمة

اإّن اهلل �صبح�نه وتع�لى �صّرف الإن�ص�ن ب�لخالفة على الأر�ض، فك�ن الإن�ص�ن 

الخالفة  وبهذه  الأر���ض،  على  اهلل  خليفة  ب�أّنه  الكون  عن��صر  كّل  عن  متمّيزًا 

ا�صتحّق اأن ت�صجد له المالئكة، وتدين له ب�لط�عة كّل قوى الكون، المنظور وغير 

المنظور.

والخالفة التي تتحّدث عنه� الآي�ت ال�صريفة المذكورة لي�صت ا�صتخالفً� ل�صخ�ض 

 - الدم�ء  وي�صفك  الأر���ض  في  يف�صد  من  لأّن  كّله؛  الب�صري  للجن�ض  بل   ،Q اآدم 

امتداده�  على  والإن�ص�نية  الآدمية  بل  ب�لذات،  اآدم  لي�ض   - المالئكة  لمخ�وف  وفقً� 

القراآن  الأر�ض؛ ولهذا خ�طب  اأعطيت لالإن�ص�نية على  اإذًا، قد  الت�ريخي. ف�لخالفة 

المجتمع  المتقّدمة،  القراآنية  المق�طع  من  والث�لث  الث�ني  المقطعين  في  الكريم، 

الب�صري في مراحل متعّددة، وذّكره� ب�أّن اهلل قد جعلهم خالئف في الأر�ض، وك�ن 

اآدم هو الممّثل الأّول له�، بو�صفه الإن�ص�ن الأّول الذي ت�صّلم هذه الخالفة، وحظي بهذا 

ال�صرف الرّب�ني؛ ف�صجدت له المالئكة ودانت له قوى الأر�ض.

وكم� تحّدث القراآن الكريم عن عملية ال�صتخالف من ج�نب اهلل تع�لى، كذلك 

تحّدث عن تحّمل الإن�ص�ن لأعب�ء هذه الخالفة بو�صفه� اأم�نة عظيمة ينوء الكون كّله 

)1)  �صورة الم�ئدة، الآية 44.

)2)   �صورة الزمر، الآية 69.
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بحمله�، ق�ل اهلل �صبح�نه وتع�لى: {ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  

.
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ})1)

وا�صتخالف اهلل تع�لى خليفة في الأر�ض، ل يعني ا�صتخالفه على الأر�ض فح�صب، 

اإليه،  تعود  اأ�صي�ء  وتع�لى من  للم�صتخِلف �صبح�نه  ي�صمل هذا ال�صتخالف كّل م�  بل 

اأرج�ء  في  تنت�صر  دابة  وكّل  والحيوان  الإن�ص�ن  ورّب  وخيراته�،  الأر�ض  رّب  هو  واهلل 

الكون الف�صيح؛ وهذا يعني اأّن خليفة اهلل في الأر�ض م�صتخلف على كل هذه الأ�صي�ء. 

الن��ض متفّرعً�  بين  الحكم  للحكم وك�ن  اأ�ص��صً�  القراآن  ومن هن� ك�نت الخالفة في 

 
(2(

على جعل الخالفة، كم� يالحظ في المقطع الرابع من المق�طع القراآنية المتقّدمة

المرتبطة ب�لخالفة.

هذه   -  Q اآدم  في  ممّثلة   - ُمِنَحت  التي  هي  الب�صرية  الجم�عة  ك�نت  ولّم� 

ب�لب�صرية في  الإن�ص�ن وال�صير  اأمر  الكون وتدبير  المكّلفة برع�ية  اإذًا  الخالفة، فهي 

الطريق المر�صوم للخالفة الرّب�نية.

وهذا يعطي مفهوم الإ�صالم الأ�ص��صي عن الخالفة؛ وهو اأّن اهلل �صبح�نه وتع�لى 

اأن�ب الجم�عة الب�صرية في الحكم وقي�دة الكون، واإعم�ره اجتم�عيً� وطبيعيً�، وعلى 

هذا الأ�ص��ض تقوم نظرية حكم الن��ض لأنف�صهم و�صرعية مم�ر�صة الجم�عة الب�صرية 

حكم نف�صه� بو�صفه� خليفة عن اهلل.

وعملية ال�صتخالف الرّب�نّي للجم�عة على الأر�ض بهذا المفهوم الوا�صع تعني:

اأّوًل: انتم����ء الجم�ع���ة الب�صرية اإلى محور واحد، وه���و الم�صتخِلف - اأي اهلل �صبح�نه 

وتع�ل���ى - الذي ا�صتخلفه� على الأر�ض بدًل ع���ن كّل النتم�ءات الأخرى، والإيم�ن 

ب�صّي���د واح���د وم�لك واح���د للكون وكّل م� في���ه، وهذا هو التوحي���د الخ�ل�ض الذي 

ق����م على اأ�ص��صه الإ�صالم، وحملت لواءه كّل ث���ورات الأنبي�ء تحت �صع�ر »ل اإله اإّل 

)1)  �صورة الأحزاب، الآية 72.

)2)  �صورة �ض،  الآية 26. { ېئ  ېئ     ىئ }.
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اهلل«، ق����ل اهلل �صبح�نه وتع�ل���ى: { ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     }  ،
(1( ۀ}  ۀ      

.
ڃ})2)

ثاني���اً: اإق�م���ة العالق����ت الجتم�عية عل���ى اأ�ص�����ض العبودية المخل�ص���ة هلل، وتحرير 

الإن�ص�ن من عبودية الأ�صم�ء الت���ي تمّثل األوان ال�صتغالل والجهل والط�غوت، ق�ل 

.
اهلل �صبح�نه: { ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ} )3)

ثالث���اً: تج�صي���د روح الأخ���ّوة الع�ّمة في العالق����ت الجتم�عية كّله�، بع���د محو األوان 

ال�صتغالل والت�صّلط، فم� دام اهلل �صبح�نه وتع�لى واحدًا ول �صي�دة اإّل له، والن��ض 

جميع���ً� عب�ده ومت�ص�وون ب�لن�صبة اإليه، فمن الطبيعي اأن يكونوا اأخوة متك�فئين في 

الكرام���ة والحقوق الإن�ص�ني���ة، ول يقوم التف��صل على مق�يي����ض الكرامة عند اهلل 

تع�ل���ى اإّل عل���ى اأ�ص��ض العمل ال�ص�لح، تقوًى اأو علم���ً� اأو جه�دًا، ق�ل اهلل �صبح�نه: 
 

.
{ مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب} )4)

 
(5(

رابع���اً: اإّن الخالفة ا�صتئم����ن؛ ولهذا عّبر القراآن الكريم عنه���� في المقطع الأخير

ب�لأم�نة. والأم�نة تفتر�ض الم�صوؤولية والإح�ص��ض ب�لواجب؛ اإذ بدون اإدراك الك�ئن 

 اأّن���ه م�صوؤول، ل يمكن اأن ينه����ض ب�أعب�ء الأم�نة اأو ُيخت����ر لمم�ر�صة دور الخالفة، 

.
{ ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ} )6)

والم�صوؤولية عالقة ذات حّدين؛ فهي من ن�حية تعني الرتب�ط والتقّيد، ف�لجم�عة 

الب�صرية التي تتحّمل م�صوؤولي�ت الخالفة على الأر�ض اإّنم� تم�ر�ض هذا الدور بو�صفه� 

)1)  �صورة البقرة، الآية 138.

)2)  �صورة يو�صف، الآية 39.

)3)  �صورة يو�صف، الآية 40.

)4)  �صورة النجم، الآية 39.

)5)  الآية المتقّدمة في �صورة الأحزاب، الآية 72.

)6)  �صورة الإ�صراء، الآية 34.
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خليفة عن اهلل؛ ولهذا فهي غير مخّولة اأن تحكم بهواه� اأو ب�جته�ده� المنف�صل عن 

تحكم  واإّنم�  ال�صتخالف،  طبيعة  مع  يتن�فى  هذا  لأّن  وتع�لى؛  �صبح�نه  اهلل  توجيه 

وبهذا  وب��الده.  عب�ده  على  اأحك�مه  بتطبيق  اأم�نته  تع�لى  اهلل  اإل��ى  وت��وؤّدي  ب�لحّق، 

تتمّيز خالفة الجم�عة بمفهومه� القراآني والإ�صالمي عن حكم الجم�عة في الأنظمة 

الديمقراطية الغربية؛ ف�إّن الجم�عة في هذه الأنظمة هي �ص�حبة ال�صي�دة، ول تنوب 

اأحد، وغير  اأّنه� لي�صت م�صوؤولة بين يدي  عن اهلل في مم�ر�صته�، ويترّتب على ذلك 

ملزمة بمقي��ض مو�صوعي في الحكم، بل يكفي اأن تّتفق على �صيء، ولو ك�ن هذا ال�صيء 

مخ�لفً� لم�صلحته� ولكرامته� عمومً�، اأو مخ�لفً� لم�صلحة جزء من الجم�عة وكرامته، 

حكم  ذلك  من  العك�ض  وعلى  وكرامته.  م�صلحته  عن  تن�زل  قد  الجزء  هذا  دام  م� 

اأ�ص��ض ال�صتخالف؛ ف�إّنه حكم م�صوؤول، والجم�عة فيه ملزمة  الجم�عة الق�ئم على 

بتطبيق الحّق والعدل، ورف�ض الظلم والطغي�ن، ولي�صت مخّيرة بين هذا وذاك، حتى 

اأّن القراآن الكريم ي�صّمي الجم�عة التي تقبل ب�لظلم وت�صت�صيغ ال�صكوت على الطغي�ن 

ب�أّنه� ظ�لمة لنف�صه�، ويعتبره� م�صوؤولًة عن هذا الظلم، ومط�لبة برف�صه ب�أّي �صكل 

وتع�لى:  �صبح�نه  ق�ل اهلل  التغيير،  تعّذر  اإذا  والنف�ص�ل  ب�لهجرة  ولو  الأ�صك�ل،  من 

{ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   
.
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں})1)

وتعني الم�صوؤولية من ن�حية اأخرى اأّن الإن�ص�ن ك�ئن حّر؛ اإذ بدون الختي�ر والحرية 

خليفة  اهلل  جعِل  ِمْن  ُي�ْصَتْنَتج  اأن  ب�لإمك�ن  ك�ن  ذلك  اأجل  ومن  للم�صوؤولية،  معنى  ل 

الأر�ض  في  ي�صلح  اأن  ب�إمك�نه  الذي  المخت�ر،  الحّر  الك�ئن  يجعل  اأّنه  الأر���ض،  على 

وب�إمك�نه اأن يف�صد اأي�صً�، وب�إرادته واختي�ره يجّدد م� يحّققه من هذه الإمك�ن�ت، ق�ل 

.
اهلل تع�لى: { ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ} )2)

)1)  �صورة الن�ص�ء، الآية 97.

)2)  �صورة الإن�ص�ن، الآية 3.
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اأث�رت في نفو�ض المالئكة المخ�وف من  التي  اأّن هذه الحقيقة هي  واأكبر الظّن 

م�صير هذه الخالفة واإمك�نية انحرافه� عن الطريق ال�صوّي اإلى طريق الف�ص�د و�صفك 

الدم�ء؛ لأّن �صالح الم�صيرة الب�صرية، لّم� ك�ن مرتبطً� ب�إرادة هذا الإن�ص�ن الخليفة، 

الح�لة في كّل مج�لت الطبيعة -، فمن  ولم يكن م�صمونً� بق�نون ق�هر - كم� هي 

المتوّقع اأن تجد اإمك�نية الإف�ص�د وال�صّر مج�ًل له� في المم�ر�صة الب�صرية على اأ�صك�له� 

المختلفة، وك�أّن المالئكة ه�لهم اأن توجد لأّول مّرة ط�قة مح�يدة يتع�دل فيه� الخير 

الكون  ت�صّير  التي  ال�ص�رمة  والكونية  الطبيعية  للقوانين  وفقً�  ت�صبط  ول  وال�صّر، 

لوا على ذلك الك�ئن الذي يولد ن�جزًا م�صّمم�ً، ل فراغ في  ب�لحكمة والتدبير، وف�صّ

�صلوكه، تتحّكم فيه ب��صتمرار قوانين الكون، كم� تتحّكم في الظواهر الطبيعية. ومن 

اأّن الك�ئن الحّر الذي  اأنف�صهم كبديل عن الخليفة الجديد، ولكن ف�تهم  هن� قّدموا 

جعله اهلل تع�لى خليفة في الأر�ض ل تعني حّريته اإهم�ل اهلل تع�لى له، بل تغيير �صكل 

الرع�ية؛ فبدًل عن الرع�ية من خالل ق�نون طبيعي ل يتخّلف - كم� ترعى حرك�ت 

الكواكب وم�صيرة كّل ذرة في الكون - يتوّلى هلل �صبح�نه وتع�لى تربية هذا الخليفة 

وكت�ب  على �صوء هدًى  وجوده  وينّمي  وم�صيره،  قدره  الإن�ص�ن  ي�صنع  لكي  وتعليمه، 

منير.

واأثبت للمالئكة من خالل المق�رنة  اآدم الأ�صم�ء كّله�،  ومن هن� عّلم اهلل تع�لى 

بينه وبينهم اأّن هذا الك�ئن الحّر الذي اجتب�ه للخالفة ق�بل للتعليم والتنمية الرّب�نية، 

واأّن اهلل تع�لى قد و�صع له ق�نون تك�مله من خالل خّط اآخر يجب اأن ي�صير اإلى ج�نب 

الرّب�ني على  الرّب�نية والتوّجه  القي�دة  ال�صه�دة الذي يمّثل  خّط الخالفة، وهو خّط 

الأر�ض.

له  المكّمل  ال��خ��ّط  ع��ن  منف�صلة  ب�صورة  الخالفة  خ��ّط  لح��ظ��وا  المالئكة  اإّن 

ب�ل�صرورة، فث�رت مخ�وفهم، واأّم� الخّطة الرّب�نية فك�نت قد و�صعت خّطين جنبً� اإلى 

جنب: اأحدهم� خّط الخالفة، والآخر خّط ال�صه�دة الذي يج�ّصده �صهيد رّب�ني يحمل 
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الذي  الخّط  وهو  النحراف،  اأجل تح�صينهم من  ويعمل من  الن��ض هدى اهلل،  اإلى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ    } اإليه القراآن الكريم في قوله:  اأ�ص�ر 

.
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ} )1)

مسار الخالفة على األرض

م� هو الهدف المر�صوم لخالفة الإن�ص�ن على الأر�ض؟

وفي اأّي اّتج�ه يجب اأن ت�صير هذه الخالفة في مم�ر�صته� الدائبة؟

ومتى تحّقق هدفه� وت�صتنفذ غر�صه�؟

اإّن الخالفة الرّب�نية للجم�عة الب�صرية وفقً� لرك�ئزه� المتقّدمة، تق�صي بطبيعته� 

اإمك�ن�ت  وتهدر  الب�صرية  الط�ق�ت  تجّمد  التي  والقيود  الم�صطنعة  العوائق  كّل  على 

الإن�ص�ن؛ وبهذا ت�صبح فر�ض النمو متوّفرة توّفرًا حقيقيً�. والنمو الحقيقي في مفهوم 

الإ�صالم، اأن يحّقق الإن�ص�ن - الخليفة على الأر�ض - في ذاته تلك القيم التي يوؤمن 

بتوحيده� جميعً� في اهلل عّز وجّل الذي ا�صتخلفه وا�صترع�ه اأمر الكون. ف�صف�ت اهلل 

من  والنتق�م  ب�لم�صت�صعفين  والرحمة  والقدرة  والعلم  العدل  من  واأخالقه،  تع�لى 

الجّب�رين والجود الذي ل حّد له، هي موؤ�ّصرات لل�صلوك في مجتمع الخالفة، واأهداف 

لالإن�ص�ن الخليفة، فقد ج�ء في الحديث: »ت�سّبهوا باأخالق اهلل«. ولّم� ك�نت هذه القيم 

على الم�صتوى الإلهي مطلقة ول حّد له�، وك�ن الإن�ص�ن الخليفة ك�ئنً� محدودًا، فمن 

الطبيعي اأن تتج�ّصد عملية تحقيق تلك القيم اإن�ص�نيً� في حركة م�صتمرة نحو المطلق، 

و�صير حثيث اإلى اهلل. وكّلم� ا�صتط�ع الإن�ص�ن من خالل حركته اأن يت�ص�عد في تحقيق 

اأكبر ف�أكبر عدالة اهلل وعلمه وقدرته ورحمته  تلك المثل ويج�ّصد في حي�ته ب�صورة 

وجوده ورف�صه للظلم والجبروت، �صّجل بذلك انت�ص�رًا في مق�يي�ض الخالفة الرّب�نية، 

واقترب نحو اهلل في م�صيرته الطويلة التي ل تنتهي، اإّل ب�نته�ء �صوط الخالفة على 

)1)  �صورة البقرة، الآية 38.
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.
الأر�ض، ق�ل اهلل تع�لى: { ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  } )1)

الدين، ويميز عن  اأ�صول  ث�نيً� من  اأ�صاًل  العدل  اأن يو�صع  ولم يكن من ال�صدفة 

�ص�ئر �صف�ت اهلل تع�لى بذلك، واإّنم� ك�ن ت�أكيدًا على اأهّم �صف�ت اهلل تع�لى في مدلوله 

الم�صيرة وقي�مه�  العدل في  لأّن  الإن�ص�نية؛ وذلك  الم�صيرة  العملي ودوره في توجيه 

على اأ�ص��ض الق�صط هو ال�صرط الأ�ص��ض لنمو كّل القيم الخّيرة الأخرى، وبدون العدل 

والق�صط يفقد المجتمع المن�خ ال�صروري لتحّرك تلك القيم وبروز الإمك�ن�ت الخّيرة.

اإذًا، حركة دائبة نحو قيم الخير والعدل والقّوة، وهي حركة ل توّقف  ف�لخالفة 

اآخر للحركة �صوى المطلق - �صوى اهلل  واأّي هدف  فيه�؛ لأّنه� مّتجهة نحو المطلق، 

�صبح�نه وتع�لى - �صوف يكون هدفً� محدودًا، وب�لت�لي �صوف يجّمد الحركة، ويوقف 

عملية النمو في خالفة الإن�ص�ن. وعلى الجم�عة التي تتحّمل م�صوؤولية الخالفة اأن توّفر 

لهذه الحركة الدائبة نحو هدفه� المطلق الكبير كّل ال�صروط المو�صوعية، وتحّقق له� 

من�خه� الالزم، وت�صوغ العالق�ت الجتم�عية على اأ�ص��ض الرك�ئز المتقّدمة للخالفة 

الرّب�نية.

)1)  �صورة الن�صق�ق، الآية 6.
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األساس اإلسالمي لخّط الشهادة

خّط الشهادة وركائزه العاّمة

.
{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ } )1)

.
{ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  } )2)

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    }
.
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ})3)

و�صع اهلل �صبح�نه وتع�لى اإلى ج�نب خّط الخالفة - خالفة الإن�ص�ن على الأر�ض 

من  الخليفة  الإن�ص�ن  �صي�نة  اأجل  من  الرّب�ني  التدّخل  يمّثل  الذي  ال�صه�دة  خّط   -

النحراف، وتوجيهه نحو اأهداف الخالفة الر�صيدة؛ ف�هلل تع�لى يعلم م� تو�صو�ض به 

نف�ض الإن�ص�ن، وم� تزخر به من اإمك�ن�ت وم�ص�عر، وم� يت�أّثر به من مغري�ت و�صهوات، 

في  دوره  ليم�ر�ض  الإن�ص�ن  ترك  واإذا  والنحالل،  ال�صعف  األ��وان  من  به  ُي�ص�ب  وم� 

وال�صهوات  للنزوات  تكري�ض  ومجّرد  عبثً�  خلقه  ك�ن  وه��دًى،  توجيه  بدون  الخالفة 

واألوان ال�صتغالل.

)1)  �صورة ق، الآية 16.

)2)  �صورة الموؤمنون، الآية 115.

)3)  �صورة الع�صر، الآي�ت 1 - 3.
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وم� لم يح�صل تدّخل رّب�ني لهداية الإن�ص�ن الخليفة في م�صيره، ف�إّنه �صوف يخ�صّر 

الأهداف الكبيرة كّله� التي ر�صمت له في بداية الطريق.

ال�صهداء  الكريم  القراآن  �صّنف  وقد  ال�صه�دة،  خّط  هو  الرّب�ني  التدخل  وه��ذا 

ثالثة اأ�صن�ف، فق�ل: {ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ      ڑ  
.
ڳ  ڳڳ  } )1)

والأ�صن�ف الثالثة على �صوء هذه الآية هم النبيون والرّب�نيون والأحب�ر، والأحب�ر 

هم علم�ء ال�صريعة، والرّب�نيون درجة و�صطى بين النبي والع�لم، وهي درجة الإم�م.

ومن هن� اأمكن القول ب�أن خّط ال�صه�دة يتمّثل:

اأوًل: في الأنبي�ء.

وث�نيً�: في الأئّمة الذين يعتبرون امتدادًا رّب�نيً� للنبي في هذا الخّط.

وث�لثً�: في المرجعية التي تعتبر امتدادًا ر�صيدًا للنبي والإم�م في خّط ال�صه�دة.

وال�صه�دة على العموم يتمّثل دوره� الم�صترك بين الأ�صن�ف الثالثة من ال�صهداء 

فيم� ي�أتي:

اأّوًل: ا�صتيع����ب الر�ص�ل���ة ال�صم�وية والحف�ظ عليه����، { ک  گ  گ  گ گ  

.
ڳ  ڳ  ڳڳ} )2)

ثاني���اً: الإ�صراف على مم�ر�صة الإن�ص�ن لدوره في الخالفة، وم�صوؤولية اإعط�ء التوجيه 

ب�لقدر الذي يت�صّل ب�لر�ص�لة واأحك�مه� ومف�هيمه�.

ثالث���اً: التدّخ���ل لمق�وم���ة النحراف، واّتخ����ذ كّل التدابير الممكنة م���ن اأجل �صالمة 

الم�صيرة.

)1)  �صورة الم�ئدة، الآية 44.

)2)  )م.ن(.
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�صير  على  وم�صرف  الإيديولوجية،  الن�حية  من  وت�صريعي  فكري  مرجع  ف�ل�صهيد 

عن  وم�صوؤول  يحمله�،  التي  الرّب�نية  الر�ص�لة  مع  اإيديولوجيً�  وان�صج�مه  الجم�عة 

في  انحرافً�  واجه  اإذا  ال�صحيح،  طريقه�  اإلى  اإع�دته�  اأو  الم�صيرة  لتعديل  التدّخل 

مج�ل التطبيق. هذا هو المحتوى الم�صترك لدور ال�صهداء ب�أ�صن�فهم الثالثة.

ومع هذا ف�إّن هن�ك فروقً� جوهرية بينهم في طريقه اأداء هذا الدور؛ ف�لنبي هو 

ح�مل الر�ص�لة من ال�صم�ء ب�ختي�ر اهلل تع�لى له للوحي، والإم�م هو الم�صتودع للر�ص�لة 

رّب�نيً�، والمرجع هو الإن�ص�ن الذي اكت�صب من خالل جهد ب�صري ومع�ن�ة طويلة الأمد 

ا�صتيع�بً� حّيً� و�ص�ماًل ومتحّركً� لالإ�صالم وم�ص�دره، وورعً� معّمقً�، يرّو�ض نف�صه عليه، 

حتى ي�صبح قّوة تتحّكم في كّل وجوده و�صلوكه، ووعيً� اإ�صالميً� ر�صيدًا على الواقع وم� 

يزخر به من ظروف ومالب�ص�ت، ليكون عليه �صهيدا.

ومن هن�، ك�نت المرجعية مق�مً� يمكن اكت�ص�به ب�لعمل الج�ّد المخل�ض هلل �صبح�نه 

والإن�ص�ن  تع�لى  اهلل  بين  رّب�نيت�ن  رابطت�ن  ف�إّنهم�  والإم�مة؛  للنبّوة  خالفً�  وتع�لى، 

النبي اأو الإن�ص�ن الإم�م، ول يمكن اكت�ص�ب هذه الرابطة ب�ل�صعي والجهد والتروي�ض.

معّين  فهو  المرجع  واأّم�  �صخ�صيً�،  تعيينً�  تع�لى  اهلل  معّين�ن من  والإم���م  والنبي 

تعيينً� نوعيً�؛ اأي اإّن الإ�صالم حّدد ال�صروط الع�ّمة للمرجع، وترك اأمر التعيين والت�أّكد 

من انطب�ق ال�صروط اإلى الأّمة نف�صه�.

ومن هن� ك�نت المرجعية - كخّط - قرارًا اإلهيً�، والمرجعية - كتج�صيد في فرد 

معّين - قرارًا من الأّمة.

وارتب�ط الفرد ب�لنبي ارتب�طً� دينيً� والرجوع اإليه في اأخذ اأحك�م اهلل تع�لى عن 

طريقه يجعل منه م�صلمً� ب�لنبي، وارتب�طه ب�لإم�م على هذا النحو يجعل منه موؤمنً� 

ب�لإم�م، وارتب�طه ب�لمرجع على النحو المذكور يجعل منه مقّلدًا للمرجع.

الأحب�ر  وبين  ال�صهداء،  من  والرب�نيين  النبيين  بين  اأ�ص��ض  اآخر  ف�رق  وهن�ك 

منهم، وهو اأّن النبي والرّب�ني - الإم�م - يجب اأن يكون مع�صومً�؛ اأي مج�ّصدًا للر�ص�لة 
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بقيمه� واأحك�مه� في كّل �صلوكه واأفك�ره وم�ص�عره، وغير مم�ر�ض، ل بعمد ول بجه�لة 

اأو خط�أ، اأي مم�ر�صة ج�هلية، ول بّد اأن تكون هذه الع�صمة المطلقة متوّفرة حتى قبل 

اإلى ال�صخ�ض، وقد ق�ل اهلل  ت�صّلمه للنبّوة والإم�مة؛ لأّن النبّوة والإم�مة عهد رّب�نّي 

.
(1( { تع�لى: { ۇ       ۆ  ۆ  

فكّل مم�ر�صة ج�هلية اأو ا�صتراك �صمني في األوان الظلم وال�صتغالل والنحراف 

تجعل الفرد غير جدير ب�لعهد الإلهي. واأّم� المرجعية فهي عهد رّب�ني اإلى الخّط ل 

اإلى ال�صخ�ض؛ اأي اإّن المرجع محّدد تحديدًا نوعيً� ل �صخ�صيً�، ولي�ض ال�صخ�ض هو 

طرف التع�قد مع اهلل، بل المركز كموا�صف�ت ع�ّمة، ومن هذه الموا�صف�ت العدالة 

 :Q بدرجة ع�لية تقّرب من الع�صمة، فقد ج�ء في الحديث عن الإم�م الع�صكري

»فاأّما من كان من الفقهاء �سائناً لنف�سه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر 

.
(2(

موله، فللعوام اأن يقلدوه«

ولكن هذه العدالة لي�ض من ال�صروري اأن تبلغ درجة الع�صمة، ول اأن يكون المرجع 

م�صونً� من الخط�أ من الأحوال، ومن هن� ك�ن هو بدوره بح�جة اإلى �صهيد ومقي��ض 

.
مو�صوعي، ق�ل تع�لى: {ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ېې  } )3)

ال�صهيد،  �صروط  ن�صتخل�ض  الكريم  القراآن  في  ال�صه�دة  اآي���ت  بين  وب�لمق�رنة 

ف�لعدالة هي الو�صطية والعتدال في ال�صلوك الذي عّبر عنه القراآن الكريم في قوله 

.
تع�لى: { ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  } )4)

بقوله  قراآنيً�  عنه  عّبر  الذي  الكت�ب  ا�صتحف�ظ  هو  الر�ص�لة  وا�صتيع�ب  والعلم 

.
�صبح�نه: { ک  گ  گ  گ                  گ  ڳ  ڳ  ڳ} )5)

)1)  �صورة البقرة، الآية 124.

)2)  الحّر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، الطبعة الحديثة، ج 18 ب�ب 10 من اأبواب الق�ص�ء، �ض 94.

)3)  �صورة الحّج، الآية 78.

)4)  �صورة البقرة، الآية 143.

)5)  �صورة الم�ئدة، الآية 44.
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والوعي على الواقع الق�ئم م�صتبطن في الرق�بة التي يفتر�صه� مق�م ال�صه�دة: 

؛ اإذ ل معنى للرق�بة بدون وعي واإدراك 
{ ۉ  ۉ  ې      ې  ې } )1)

لم� يراد من ال�صهيد مراقبته من ظروف واأحوال.

والكف�ءة والجدارة النف�صية التي ترتبط ب�لحكمة والتعّقل وال�صبر وال�صج�عة؛ هي 

ال�ص�لحين من عب�ده، من  وتع�لى تحقيقه� في  �صبح�نه  توّخى اهلل  التي  الإمك�ن�ت 

خالل المحن والتج�رب والمع�ن�ة الجتم�عية في �صبيل اهلل وربطه� مق�م ال�صه�دة، 

ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    } �صبح�نه:  فق�ل 

.
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائائ  } )2)

ف�هلل تع�لى ي�صّلي الموؤمنين وي�صّبرهم على المحن، ويبعث في نفو�صهم العزيمة، 

ويعدهم بمق�م ال�صه�دة اإذا اجت�زوا التج�رب والمحن �ص�برين.

اأو مرجعً�،  اإم�مً�  اأو  نبيً�  ك�ن  �صواء  ال�صهيد،  ب�أّن  بنتيجة من ذلك  وهكذا نخرج 

يجب اأن يكون ع�لمً� على م�صتوى ا�صتيع�ب الر�ص�لة، وع�دًل على م�صتوى اللتزام به� 

والتجّرد عن الهوى في مج�ل حمله�، وب�صيرًا ب�لواقع المع��صر له، وكفوؤًا في ملك�ته 

و�صف�ته النف�صية.

وقد �صرحن� حتى الآن المع�لم الع�ّمة للخّطين الرّب�نيين، خّط الخالفة - خالفة 

والمرجع -. وهذان  والإم�م  النبي  �صه�دة  ال�صه�دة -  الأر�ض - وخّط  الإن�ص�ن على 

الخالفة  يمّثل  واحد  محور  في  ويتج�ّصدان  مراحلهم�  بع�ض  في  يندمج�ن  الخّط�ن 

وال�صه�دة معً�.

)1)  �صورة الم�ئدة، الآية 117.

)2)  �صورة اآل عمران، الآية 140.
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مسار الخالفة الربّانية على األرض

التمهيد لدور الخالفة

ر لآدم Q اأن يكون هو المثل الأّول لالإن�ص�نية التي ا�صتخلفه� اهلل تع�لى  وقد ُقدِّ

على الأر�ض.

اآخر حي�ته في هذه الدني�، مع ف�رق  اإن�ص�ن  اأّي  اآدم حي�ته كم� يبداأ  وبداأ 

اأن  اإلى  اإن�ص�ن يمّر في مرحلة الطفولة بدور احت�ص�ن،  اأّن كّل  جوهري، وهو 

يبلغ ر�صده؛ لأّن هذه المرحلة ل ت�صمح لالإن�ص�ن ب�ل�صتقالل ومواجهة م�ص�كل 

الحي�ة وتحقيق اأهداف الخالفة؛ فال بّد من ح�ص�نة ينمو الطفل من خالله� 

اأبويه  في  ع���دة  يجد  طفل  وك��ّل  ر�صده.  ي�صتكمل  اأن  اإل��ى  اإط�ره�  في  ويربى 

 Q اآدم  الأّول -  الإن�ص�ن  اأّن  له، غير  الع�ئلي الح�ص�نة الالزمة  وجّوهم� 

- الذي لم ين�ص�أ في جّو ع�ئلي من هذا القبيل، ك�ن بح�جة اإلى دار ح�ص�نة 

ا�صتثن�ئية يجد فيه� التنمية والتوعية التي توؤّهله لمم�ر�صة دور الخالفة على 

م�صوؤولّي�ته�  ن�حية  ومن  الم�دية،  وم�ص�كله�  الحي�ة  فهم  ن�حية  من  الأر���ض، 

الخلقية والروحية، وقد عّبر القراآن الكريم عن دار الح�ص�نة ال�صتثن�ئية التي 

الُجَنْيَنة الأر�صية  اإذ حّقق اهلل تع�لى في هذه  وّفرت لالإن�ص�ن الأّول ب�لجّنة؛ 
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لآدم وحواء كّل و�ص�ئل ال�صتقرار، وَكِفل لهم� كّل الح�ج�ت، { ڈ  ڈ  ژ  ژ  

.
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ} )1)

وك�ن ل ُبّد من مرور فترة تنمو فيه� تجربة هذين الإن�ص�نين، وت�صل اإلى الدرجة 

التي تتيح لهم� اأن يبداآ م�صيرتهم� في الأر�ض وكدحهم� نحو اهلل من خالل مم�ر�صة 

اأعب�ء الخالفة، وكذلك ك�ن ل ُبّد في هذه الفترة من تربية الإح�ص��ض الخلقي، وزرع 

ال�صعور ب�لم�صوؤولية وتعميقه في نف�ض الإن�ص�ن، وذلك عن طريق امتح�نه بم� يوّجه 

اإليه من تك�ليف واأوامر.

ه اإليه، اأن ُيْم�ِصك عن �صجرة معّينة في تلك الُجَنْيَنة تروي�صً�  وك�ن اأّول تكليف ُوجِّ

الدني�  بطّيب�ت  ال�صتمت�ع  ويكتفي من  نزواته،  في  يتحّكم  اأن  على  الخليفة  لالإن�ص�ن 

ب�لحدود المعقولة من الإ�صب�ع الكريم، ول ين�ص�ق مع الحر�ض المحموم على المزيد 

من زينة الحي�ة الدني� ومتعه� وطيب�ته�؛ لأّن هذا الحر�ض هو الأ�ص��ض لكّل م� �صهده 

الم�صرح بعد ذلك من األوان ا�صتغالل الإن�ص�ن لالإن�ص�ن.

وقد ا�صتط�عت المع�صية التي ارتكبه� اآدم Q، بتن�وله من ال�صجرة المحّرمة، 

اأن تحدث هّزة روحية كبيرة في نف�صه، وتفّجر في اأعم�قه الإح�ص��ض ب�لم�صوؤولية من 

خالل م�ص�عر الندم، وطفق في اللحظة يخ�صف على ج�صده من ورق الجّنة، ليواري 

�صوءته وي�صتغفر اهلل تع�لى لذنبه.

وبهذا تك�مل وعيه في الوقت الذي ك�نت قد ن�صجت لديه خبراته الحي�ة المتنّوعة، 

وتعّلم الأ�صم�ء كّله�، فح�ن الوقت لخروجه من الجّنة اإلى الأر�ض التي ا�صتخلف عليه� 

ليم�ر�ض م�صيرته نحو اهلل من خالل دوره في الخالفة.

)1)  �صورة طه، الآيت�ن 118 - 119.
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مرحلة الفطرة في الخالفة

ق�ل اهلل �صبح�نه وتع�لى:

.
(1( { { ۉ  ې             ې  ې   ې  ى 

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  ڌ    ڍ   ڇ  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    }
.
ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک ... })2)

وقد ج�ء في التف�صير، عن الإم�م محّمد بن علي الب�قر L، اأّن الن��ض ك�نوا 

.
(3(

اأّمًة واحدة على فطرة اهلل، فبعث اهلل النبيين

يعرف في �صوء هذه الن�صو�ض اأّن الجم�عة الب�صرية بداأت خالفته� على الأر�ض 

المتقّدمة،  برك�ئزه  التوحيد  الموحد مجتمع  المجتمع  واأن�ص�أت  واحدة،  اأُّمًة  بو�صفه� 

يقوم  التي  الرك�ئز  لأّن  الفطرة،  الرك�ئز  ولهذه  الوحدة  لتلك  الأولي  الأ�ص��ض  وك�ن 

عليه� مجتمع التوحيد، والتي تمثل اأ�ص��ض الخالفة على الأر�ض، كّله� ذات جذور في 

فطرة الإن�ص�ن.

{ ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  
ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې  
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  

.
(4( { ی  یی  جئ          حئ  مئ  ىئ  

الهدف  ووح��دة  والط�غوت،  ال�صرك  األ��وان  ك��ّل  ورف�ض  ال��واح��د،  ب���هلل  ف�لإيم�ن 

والم�صلحة والم�صير، كّله� مع�لم الفطرة الإن�ص�نية، واأّي �صرك وجبروت، واأّي تن�ق�ض 

وتفّرق، هو انحراف عن الفطرة.

)1)  �صورة يون�ض، الآية 19.

)2)  �صورة البقرة، الآية 213.

)3)  ن����ضّ الحدي���ث: روي ع���ن اأبي جعفرQ اأّنه ق����ل: »ك�نوا قبل ن���وح اأّمة واحدة، على فط���رة اهلل، ل مهتدين ول 

�صالل، فبعث اهلل النبيين« . الطبر�صي، مجمع البي�ن، ج2، �ض65.

)4)  �صورة الروم، الآي�ت 30 - 32.
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وهكذا �صّكلت الفطرة في البداية اأ�ص��صً� لإق�مة مجتمع التوحيد، وك�ن - الإن�ص�ن 

ممثاًل في الجم�عة الإن�ص�نية كّله� - يم�ر�ض خالفة اهلل على الأر�ض وفقً� لذلك، وك�ن 

خّط ال�صه�دة ق�ئمً� اإلى ج�نب خّط الخالفة ممثَّاًل في الأنبي�ء، وك�ن دور الأنبي�ء في 

تلك المرحلة مم�ر�صة مهّمة ال�صهيد الرّب�ني، مهّمة اله�دي والموّجه والرقيب، كم� 

يفهم من الن�ّض القراآني الث�ني، اإذ اعتبر بعثه الأنبي�ء الذين يحكمون بين الن��ض في 

اأُّمًة واحدة، ففي هذه المرحلة اإذًا، ك�نت  فترة ت�لية للمرحلة التي ك�ن الن��ض فيه� 

والتوّجه  لالإ�صراف  ال�صه�دة  خّط  وك�ن  نف�صه�،  الب�صرية  للجم�عة  والحكم  الخالفة 

والتدّخل اإذا تطّلب الأمر.

وبعد اأن مّرت على الب�صرية فترة من الزمن، وهي تم�ر�ض خالفته� من خالل مجتمع 

موّحد، تحّققت نبوءة المالئكة، وبداأ ال�صتقالل والتن�ق�ض في الم�ص�لح والتن�ف�ض 

على ال�صيطرة والتمّلك، وظهر الف�ص�د و�صفك الدم�ء؛ وذلك لأّن التجربة الجتم�عية 

نف�صه� ومم�ر�صة العمل على الأر�ض نّمت خبرات الأفراد، وو�ّصعت اإمك�ن�تهم فبرزت 

التف�وت اختالف مواقعهم  التف�وت بين مواهبهم وق�بلّي�تهم، ونجم عن هذا  األوان 

الأقوى،  ب�لموقع  لمن حظي  ال�صتغالل  واأت�ح ذلك فر�ض  ال�ص�حة الجتم�عية،  على 

وانق�صم المجتمع ب�صبب ذلك اإلى اأقوي�ء و�صعف�ء ومتو�ّصطين، وب�لت�لي اإلى م�صتغّلين 

قوله اهلل  و�صدق  الفطرية،  بذلك وحدته�  الب�صرية  الجم�عة  وفقدت  وم�صت�صعفين، 

تع�لى في اآية تحّمل الإن�ص�ن لالأم�نة التي اأ�صفقت منه� ال�صم�وات والأر�ض، اإذ ق�ل: 

.
{ ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ})1)

موقع  الم�صتغّلين  لالأقوي�ء   - الرّب�ني  المنطق  في   - يعد  لم  الأ�ص��ض  هذا  وعلى 

في الخالفة الع�ّمة للجم�عة الب�صرية؛ لأّن هذه الخالفة اأم�نة كم� تقّدم، ومن خ�ن 

الأم�نة لم يعد اأمينً�. واأّم� الم�صت�صعفون، فمن يواكب منهم الظلم وي�صير في اّتج�هه 

ويخ�صع لال�صتغالل يعتبر في المفهوم القراآني ظ�لمً� لنف�صه، وب�لت�لي خ�ئنً� لأم�نته، 

)1)  �صورة الأحزاب، الآية 72.
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فال يكون جديرًا ب�لخالفة، ويظّل في موقعه من الخالفة، اأولئك الم�صت�صعفون الذين 

للجم�عة  ال�صرعّيون  الورثة  هم  فهوؤلء  للظلم،  ي�صت�صلموا  ولم  اأنف�صهم،  يظلموا  لم 

ى   ې   ې   ې   {ې   وتع�لى:  �صبح�نه  اهلل  ق�ل  كم�  خالفته�،  في  الب�صرية 

.
ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ} )1)

عليه  و�صيطرت  ال�صتغالل،  األ��وان  في  اللحظة  هذه  في  غرق  قد  المجتمع  ولكّن 

عالق�ت اجتم�عية ُتج�ّصد هذه الألوان، وم�ص�عر نف�صية تبّرر النحراف عن الفطرة، 

واأ�ص�طير فكرية ووثنية تمّزق المجتمع �صيعً� واأحزابً�، ولم يبَق م�صت�صعف غير ظ�لم 

لنف�صه، اإّل عدد قليل مغلوب على اأمره.

الثورة على يد األنبياء إلعادة مجتمع التوحيد

ال�ص�لح،  اإلى طريقه�  الم�صيرة  تعيد  ثورة  الظروف من  بّد في ظّل هذه  ل  وك�ن 

الفطرة،  اأ�ص��ض  على  واأوع��ى،  اأعمق  اأ�ص��ض  على  الموّحد من جديد  المجتمع  وتبني 

وتهّيئ الجم�عة ل�صتئن�ف دوره� الرّب�ني في خالفة اهلل على الأر�ض.

وك�نت الثورة بح�جة اإلى اأ�ص��ض ترتكز عليه، وتنطلق منه، وت�صتمّد دوافعه� وحيويته� 

منه. وقد �صهد الت�ريخ الب�صري - منذ اأقدم الع�صور - ا�صتغالل اأ�ص��صين مختلفين للثورة:

الأ�سا����س الأّول: م���� تزخ���ر به قل���وب الم�صت�صعفين والم�صّطهدي���ن من الم�ص�عر 

ال�صخ�صية المّتقدة ب�صبب ظلم الآخري���ن وا�صتهت�رهم بحقوق الجم�عة وم�ص�لحه�، 

وه���ذا ال�صع���ور يمتّد ف���ي الم�صت�صعفي���ن تدريجً� كّلم���� ازدادت ح�لتهم �ص���وءًا وازداد 

الم�صتغّل���ون له���م عتّوًا وا�صتهت�رًا بهم. ولكي يتحّول ه���ذا ال�صعور اإلى ثورة ل بّد له من 

بوؤرة ت�صتقطبه، وتنبثق عن هذه البوؤرة التي ت�صتقطب هذا ال�صعور؛ القي�دة التي تتزّعم 

الم�صت�صعفين في كف�حهم �صّد الم�صتغلين والثورة عليهم.

)1)  �صورة الق�ص�ض، الآية 5.
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واإذا لحظن� هذا الأ�ص��ض بعمق، نجد اأّنه يتع�مل مع الم�ص�عر ال�صخ�صية والم�ّدية 

نف�صه� التي خلقته� ظروف ال�صتغالل، ف�ل�صتغالل يكّر�ض في جميع اأفراد المجتمع 

ال�صعور ال�صخ�صي ب�لم�صلحة وينّمي فيهم الهتم�م الذاتي ب�لتمّلك وال�صيطرة، غير 

اأّن هذا ال�صعور وهذا الهتم�م ينعك�ض اإيج�بيً� في الم�صتغّلين على �صورة ال�صتيالء 

المحموم على كّل م� تمتّد اإليه اأيديهم، وت�صخير كّل الإمك�ن�ت  من اأجل اإ�صب�ع هذه 

�صورة  على  الم�صت�صعفين،  في  �صلبيً�  نف�صه  والهتم�م  ال�صعور  وينعك�ض  المط�مع، 

وهي  الم�صتغلين،  على  ث�لثً�،  والث�ئرة  ث�نيً�،  والمتحّركة  اأّوًل،  ال�ص�متة  المق�ومة 

مق�ومة تحمل الخلفية النف�صية نف�صه� التي يحمله� الم�صتغّلون، وتنطلق من الم�ص�عر 

اأّن  اإلى  والأح��صي�ض عينه� التي خلقته� ظروف ال�صتغالل. وهذا يوؤّدي في الحقيقة 

الثورة لن تكون ثورة على ال�صتغالل وعلى جذوره، ولن تعيد الجم�عة اإلى م�صيرته� 

الر�صيدة ودوره� الخالفي ال�ص�لح، واإّنم� هي ثورة على تج�صيد معّين لال�صتغالل من 

قبل المت�صّررين من ذلك التج�صيد، ومن هن� ك�نت تغييرًا لمواقع ال�صتغالل اأكثر من 

كونه� ا�صتئ�ص�ًل لال�صتغالل نف�صه.

 الأ�سا����س الثان���ي: ا�صتئ�ص�ل الم�ص�عر التي خلقته� ظ���روف ال�صتغالل، واعتم�د 

م�ص�ع���ر اأخ���رى اأ�ص��صً� للث���ورة، وبكلمة اأخ���رى: تطوير تلك الم�ص�عر عل���ى نحو تمّثل 

الإح�ص�����ض ب�لقيم المو�صوعية للعدل والحّق والق�ص���ط والإيم�ن بعبودية الإن�ص�ن هلل، 

الت���ي تحّرره من كّل عبودية، وب�لكرامة الإن�ص�نية، وهذه الم�ص�عر تخلق الق�عدة التي 

تتبّن���ى ت�صفي���ة ال�صتغالل؛ ل لأّنه يم�ّض م�ص�لحه� ال�صخ�صي���ة فح�صب، بل لأّنه اأي�صً� 

يم�ّض الم�ص�لح الحقيقية للظ�لمين والمظلومين على ال�صواء، وتنتزع و�ص�ئل ال�صيطرة 

من الم�صتغّلين، ل طمعً� فيه� وحر�صً� على احتك�ره�، بل اإيم�نً� ب�أّنه� من حّق الجم�عة 

كّله����، وتلغ���ي العالق����ت الجتم�عية الت���ي ن�ص�أت عل���ى اأ�ص��ض ال�صتغ���الل، ل لتن�صئ 

عالق����ت مم�ثلة لفئة اأُخرى م���ن المجتمع، بل لتعيد اإلى الجم�ع���ة الب�صرية ال�صروط 
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ال�صرورية لمم�ر�صة الخالفة الع�ّمة على الأر�ض، وتحقيق اأهدافه� الر�صيدة.

الخلفية  ي�صّكل  ال��ذي  هو  وح��ده  الث�ني  الأ�ص��ض  اأّن  المق�رنة  خالل  من  ويّت�صح 

في  تجميده�  عن  بدًل  ثورة  جعله�  على  الق�در  الروحي  والر�صيد  للثورة،  الحقيقية 

منت�صف الطريق، بينم� الأ�ص��ض الأّول ل يمكن اأن ينجز �صوى ثورة ن�صبية تتغّير فيه� 

مواقع ال�صتغالل.

غير اأّن مجّرد ذلك ل يكفي وحده لختي�ر الأ�ص��ض الث�ني واعتم�د الم�صت�صعفين 

الداخلي  للمحتوى  تربية  على  يتوّقف  الث�ني  الأ�ص��ض  لأّن  ذلك؛  كف�حهم  في  له 

للث�ئرين اأنف�صهم، واإعداد روحي ونف�صي - من خالل التعبئة والمم�ر�صة الثوريتين 

الم�صعور  الحر�ض  نفو�صهم  من  وي�صت�أ�صل  ال�صتغالل،  م�ص�عر  من  يطّهرهم   -

ح�لة  في  م�صعورًا  ك�ن حر�صً�  �صواء   - الم�ّدية  وثرواته�  الحي�ة  طّيب�ت هذه  على 

هيج�ن كم� في نفو�ض الم�صتغّلين، اأو في ح�لة كبت كم� في نفو�ض الم�صت�صعفين. 

وهذه التربية ل يمكن اأن تبداأ من داخل الجم�عة التي انحرفت م�صيرته� وتمّزقت 

اإلى قلوبه� من خ�رج  بّد من هدًى ينفذ  تتلّق�ه�، ول  بّد من تربية  وحدته�، بل ل 

الظروف النف�صية التي تعي�صه�.

وهن� ي�أتي دور الوحي والنبّوة: { ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

.
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک} )1)

اأن تحّققت نبوءة  ، بعد 
(2( ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ}   } وتتحّقق بذلك كلمة اهلل: 

اأن يوؤّمن التربية الثورية والخلفّية النف�صية  المالئكة؛ ف�لوحي وحده هو الق�در على 

من  وتجعل  ف�ص�دًا،  ول  علّوًا  الأر���ض  في  يريدون  ل  ث�ئرين  تن�صئ  التي  ال�ص�لحة 

الم�صت�صعفين اأئّمة لكي يتحّملوا اأعب�ء الخالفة بحّق، ويكونوا هم الوارثين: { ې  

)1)  �صورة البقرة، الآية 213.

)2)  �صورة البقرة، الآية 30.



48

، { ې  ې  ې  ې  
ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ} )1)

.
ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ} )2)

والنبي الر�صول هو ح�مل الر�ص�لة من ال�صم�ء، والإن�ص�ن المبني رّب�نيً� لكي يبني 

دوره�  ل�صتع�دة  الحقيقية  ال�صروط  الجم�عة  اإلى  ويعيد  ال�ص�لحة  قواعده�  للثورة 

الخالفي ال�ص�لح، وذلك ب�عتم�د الأ�ص��ض الث�ني.

يكون  اأن  اأجل  من  الأكبر،  الجه�د  اأحدهم�  جه�دين:  اإلى  الأنبي�ء  دع�  هن�  ومن 

الم�صت�صعفون اأئّمة وينت�صروا على �صهواتهم ويبنوا اأنف�صهم بن�ًء ثوريً� �ص�لحً�، والآخر 

الجه�د الأ�صغر، من اأجل اإزالة الم�صتغّلين والظ�لمين عن مواقعهم.

وت�صير العملّيت�ن في ثورة الأنبي�ء جنبً� اإلى جنب، ف�لنبي ينتقل ب�أ�صح�به دائمً� 

من الجه�د الأكبر اإلى الأ�صغر، ومن الجه�د الأ�صغر اإلى الأكبر، بل اإّنهم يم�ر�صون 

الجه�َدين في وقت واحد، وحتى عندم� يخو�صون �ص�ح�ت القت�ل وفي اأحرج لحظ�ت 

 ،Q الحرب، انظروا اإلى الث�ئر النموذجي في الإ�صالم، الإم�م علي بن اأبي ط�لب

كيف اأقدم بكّل �صج�عة وبطولة على مب�رزة رجل الحرب الأّول في العرب عمرو بن وّد 

الع�مري، واعتبر الن��ض ذلك منه انتح�رًا �صبه محّقق، ثّم كيف اأم�صك عن قتله ب�صع 

لحظ�ت بعد اأن تغّلب عليه؛ لأن عمرو اأغ�صبه، فلم ي�ص�أ اأن يقتله وفي نف�صه م�ص�عر 

الجه�دي في لحظة ل غ�صب  الواجب  ينِجز هذا  اأن  وَحِر�ض على  غ�صب �صخ�صي، 

لديه فيه� اإّل هلل تع�لى ولكرامة الإن�ص�ن على الأر�ض، وبهذا حّقق انت�ص�رًا عظيمً� في 

مق�يي�ض كال الجه�َدين في موقف واحد فريد.

وعلى هذا الأ�ص��ض نوؤمن ب�أّن الثورة الحقيقية ل يمكن اأن تنف�صل بح�ل عن الوحي 

والنبّوة، وم� لهم� من امتدادات في حي�ة الإن�ص�ن، كم� اأّن النبّوة والر�ص�لة الرّب�نية ل 

تنف�صل بح�ل عن الثورة الجتم�عية على ال�صتغالل والترف والطغي�ن، يقول تع�لى: 

)1)  �صورة الق�ص�ض، الآية 83.

)2)  �صورة الق�ص�ض، الآية 5.
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 ،
{ ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ  گ  گ} )1)

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  
.
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ} )2)

ف�لنبّوة ظ�هرة رّب�نية تمّثل ر�ص�لة ثورية وعماًل تغييريً� واإعدادًا رّب�نيً� للجم�عة، 

النبي  يت�صّلم �صخ�ض  اأن  الثورة  وتفر�ض �صرورة هذه  ال�ص�لح،  ت�صت�أنف دوره�  لكي 

الج�هلية  على  الق�ص�ء  في  اأهدافه�  للثورة  يحّقق  لكي  الع�ّمة،  الخالفة  الر�صول 

.
وال�صتغالل، { ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ک} )3)

ويجعلهم  اأئّمة  ويجعلهم  عليهم  اهلل  يمّن  لكي  ال�ص�لحة،  الثورية  الق�عدة  ويبني 

ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ    } ال��وارث��ي��ن، 

ں  ں  ڻ} )4).
وبذلك يندمج خّط ال�صه�دة وخّط الخالفة في �صخ�ض واحد، وهو النبي، ف�لنبّوة 

تجمع كال الخّطين. ومن هن� ا�صترط الإ�صالم في النبي الع�صمة، وفي كّل ح�لة يقّدر 

للخّطين اأن يجتمع� في واحد بحكم �صرورات التغيير الر�صيد، نجد اأّن الع�صمة �صرط 

اأ�ص��ض في المحور الذي يقّدر له اأن يم�ر�ض الخّطين معً�؛ لأّنه �صوف يكون هو ال�صهيد 

وهو الم�صهود عليه في وقت واحد.

ب��صم  النبي  يم�ر�صه  الذي  الثوري  التغيير  الب�صرية في مرحلة  الجم�عة  وخالفة 

ال�صم�ء ث�بتة مبدئيً� من الن�حية النظرية، اإّل اأّنه� من الن�حية الفعلية لي�صت موجودة 

ب�لمعنى الك�مل، والنبي هو الخليفة الحقيقي من الن�حية الفعلية، وهو الم�صوؤول عن 

الرتف�ع ب�لجم�عة اإلى م�صتوى دوره� في الخالفة.

)1)  �صورة �صب�أ، الآية 34.

)2)  �صورة الزخرف، الآية 23.

)3)  �صورة الأعراف، الآية 157.

)4)  )م.ن(.
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وقد اأوجب اهلل �صبح�نه وتع�لى على النبي - مع اأّنه الق�ئد المع�صوم - اأن ي�ص�ور 

الجم�عة، وي�صعرهم بم�صوؤوليتهم في الخالفة من خالل هذا الت�ص�ور، { ڤ  

.
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ})1)

وُيعتبر هذا الت�ص�ور من الق�ئد المع�صوم عملية اإعداد للجم�عة من اأجل الخالفة، 

وت�أكيد عملّي عليه�.

كم� اأّن الت�أكيد على البيعة لالأنبي�ء وللر�صول الأعظم واأو�صي�ئه ت�أكيد من الر�صول 

على �صخ�صية الأّمة واإ�صع�ر له� بخالفته� الع�ّمة، وب�أّنه� ب�لبيعة تحّدد م�صيره�، واأّن 

الإن�ص�ن حينم� يب�يع ي�ص�هم في البن�ء ويكون م�صوؤوًل عن الحف�ظ عليه، ول �صّك في 

اأّن البيعة للق�ئد المع�صوم واجبة، ل يمكن التخّلف عنه� �صرعً�، ولكّن الإ�صالم اأ�صّر 

عليه� واّتخذه� اأُ�صلوبً� من التع�قد بين الق�ئد والأُّمة، لكي يرّكز نف�صيً� ونظريً� مفهوم 

الخالفة الع�ّمة لالأّمة.

وقد داأب القراآن الكريم على اأن يتحّدث اإلى الأُّمة في ق�ص�ي� الحكم توعية منه 

لالأّمة على دوره� في خالفة اهلل على الأر�ض.

.
{ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  } )2)

.
{ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  } )3)

.
{ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  } )4)

.
{ ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  } )5)

.
{ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  } )6)

)1)  �صورة اآل عمران، الآية 159.

)2)  �صورة الن�ص�ء، الآية 58.

)3)  �صورة النور، الآية 2.

)4)  �صورة الم�ئدة، الآية 38.

)5)  �صورة ال�صورى، الآية 13.

)6)  �صورة التوبة، الآية 71.
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 ،P واإذا لحظن� الج�نب التطبيقي من دور النبّوة الذي م�ر�صه خ�تم المر�صلين

نجد مدى اإ�صرار الر�صول على اإ�صراك الأّمة في اأعب�ء الحكم وم�صوؤولي�ت خالفة اهلل 

اأن�ص�رًا،  الأكثر  ي�أخذ بوجهة نظر  الأحي�ن ك�ن  اأّنه في جملة من  الأر���ض، حتى  في 

الجم�عة  ُي�صعر  اأن  ل�صبب واحد، وهو  اقتن�عه �صخ�صيً� بعدم �صالحيته�؛ وذلك  مع 

بدوره� الإيج�بي في التجربة والبن�ء.

الوصاية على الثورة ممثّلة في اإلمام

اإّن �صنع مجتمع التوحيد لي�ض ب�لأمر الهّين؛ لأّنه ثورة على الج�هلية بكّل جذوره�، 

وتطهيٌر للمحتوى النف�صي والفكري للمجتمع من جذور ال�صتغالل وم�ص�عره ودوافعه، 

ومن هن� ك�ن �صوط الثورة اأطول ع�دة من العمر العتي�دي للر�صول الق�ئد، وك�ن ل بّد 

للر�صول اأن يترك الثورة في و�صط الطريق، ليلتحق ب�لرفيق الأعلى، وهي في خ�صّم 

اأمواج المعركة بين الحّق والب�طل.

ڍ   ڇ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ     ڄ    }
.
ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  } )1)

ومن الوا�صح اأّن الحف�ظ على الثورة - وهي لم تحّقق بعد، ب�صورة نه�ئية، مجتمع 

التوحيد - يفر�ض اأن يمتّد دور النبي في ق�ئد رّب�ني يم�ر�ض خالفة اهلل على الأر�ض 

الرّب�ني  الق�ئد  وهذا  نف�صه،  الوقت  في  �صهيدًا  ويكون  واإعداده�  الجم�عة  وتربية 

الخّطين معً�، ويم�ر�ض - وفقً�  ي�صتقطب  لأّنه  اأن يكون مع�صومً�؛  الإم�م، ويجب  هو 

لظروف الثورة - خّط الخالفة اإلى ج�نب خّط ال�صه�دة.

 وع�صمة الإم�م تعني اأن يكون قد ا�صتوعب الر�ص�لة التي ج�ء به� الر�صول الق�ئد 

من  �صيئً�  للحظة  يِع�ْض  ولم  و�صلوكه،  وم�ص�عره  وفكره  وجوده  بكّل  ك�ماًل،  ا�صتيع�بً� 

)1)  �صورة اآل عمران، الآية 144.
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روا�صب الج�هلية وقيمه�، »لم تدّن�سه الجاهلية باأنجا�سها، ولم تلب�سه من مدلهّمات 

؛ لكي يكون ق�درًا على الجمع بين الخّطين في دور واحد يم�ر�ض فيه عملية 
(1(

ثيابها«

القرارات  واّتخ�ذ  يخفت،  اأن  دون  النبوي  الإ�صع�ع  وموا�صلة  يتغّير،  اأن  دون  التغيير 

الن�بعة بك�مل حجمه� من الر�ص�لة التي يحمله� دون اأدنى ت�أّئر ب�لو�صع الج�هلي الذي 

يق�ومه.

ف�لإم�م ك�لنبي، �صهيد اهلل وخليفته في الأر�ض، من اأجل اأن يوا�صل الحف�ظ على 

الثورة وتحقيق اأهدافه�، غير اأّن جزءًا من دور الر�صول يكون قد اكتمل، وهو اإعط�ء 

الر�ص�لة والتب�صير به�، والبدء ب�لثورة الجتم�عية على اأ�ص��صه�. ف�لو�صّي لي�ض �ص�حب 

به�  ج�ء  التي  والثورة  الر�ص�لة  على  الموؤتمن  هو  بل  جديد،  بدين  ي�أتي  ول  ر�ص�لة، 

الر�صول. والإم�مة ظ�هرة رّب�نية ث�بتة على مّر الت�ريخ، وقد اّتخذت �صكلين رّب�نيين:

اأحدهما: �صكل النبّوة الت�بعة لر�ص�لة النبي الق�ئد. فقد ك�ن في كثير من الأحي�ن 

يخلف النب���ي الر�صول اأنبي�ء غير مر�صلين، يكّلفون بحم�ية الر�ص�لة الق�ئمة وموا�صلة 

حمله����. وه���وؤلء اأنبي�ء يوحى اإليهم، وه���م اأئّمة، بمعنى اأّنهم اأو�صي����ء على الر�ص�لة، 

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ      وئ   وئ     } تع�ل���ى:  اهلل  يق���ول 

،
(2({... پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ېئ   

{... ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  

.
ڍ  ڍ  ڌ} )3)

 P ثانيهم���ا: ه���و الو�ص�ية بدون نب���ّوة، وهذا هو ال�صكل ال���ذي اّتخذه ر�صول اهلل

ب�أمر من اهلل تع�لى، فعّين اأو�صي�ءه الثني ع�صر، من الأئّمة اأهل البيت R، ون�ّض 

على و�صّيه المب��صر بعده، علي بن اأبي ط�لب Q، في اأعظم مالأ من الم�صلمين.

)1)  زي�رة وارث.

)2)     �صورة الأنبي�ء، الآية 72 - 73.

)3)  �صورة ال�صجدة، الآيت�ن 23 - 24.
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ولعّل الذي يحّدد هذا ال�صكل اأو ذاك، مدى اإنج�ز الر�صول الق�ئد لتبليغ ر�ص�لته. 

ف�إذا ك�ن قد اأكمل تبليغه� اأخذت ال�صم�ء ب�ل�صكل الث�ني، كم� هو الح�ل ب�لن�صبة اإلى 

�صّيد المر�صلين، كم� ن�ّض القراآن الكريم: { چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  

.
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  } )1)

واإذا ك�نت الر�ص�لة والثورة بح�جة اإلى وحي م�صتّمر واّت�ص�ل مب��صر بم� تتنّزل به 

المالئكة من قرارات ال�صم�ء، اّتخذ ال�صكل الأّول.

غ�لبً�  ُتعطى  ك�نت  الو�ص�ية  اأّن  الأر���ض  على  الرّب�ني  العمل  ت�ريخ  في  ويالحظ 

لأ�صخ��ض يرتبطون ب�لر�صول الق�ئد ارتب�طً� ن�صبيً�، اأو لذّريته واأبن�ئه، وهذه الظ�هرة 

اأو�صي�ء عدد كبير من  اّتفقت في  بل   ،P النبي محّمد  اأو�صي�ء  تّتفق فقط في  لم 

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ    } وتع�لى:  �صبح�نه  اهلل  ق�ل  الر�صل، 

، { ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   
ڃ   ڃڃ  ...})2)

.
ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  } )3)

ف�ختي�ر الو�صي ك�ن يتّم ع�دة من بين الأفراد الذين انحدروا من �ص�حب الر�ص�لة، 

القرابة بو�صفه�  اأجل  ولي�ض هذا من  اإط�ر تربيته،  اإّل في كنفه وفي  النور  ولم يروا 

عالقة م�ّدية ت�صّكل اأ�ص��صً� للتوارث، بل من اأجل القرابة بو�صفه� ت�صّكل ع�دة الإط�ر 

ق القرابة هذا  ال�صليم لتربية الو�صي، واإعداده للقي�م بدوره الرّب�ني. واأّم� اإذا لم ُتحقِّ

الإط�ر، فال اأثر له� في ح�ص�ب ال�صم�ء، ق�ل اهلل تع�لى: { ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   

.
ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ} )4)

)1)  �صورة الم�ئدة، الآية 3.

)2)  �صورة الحديد، الآية 26.

)3)  �صورة الأنع�م، الآية 84.

)4)  �صورة البقرة، الآية 124.
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المرجعية بوصفها المرحلة الثالثة من خّط الشهادة

وقد ُقّدر لالإم�مة بعد وف�ة الر�صول الأعظم P اأن ُتحرم من المم�ر�صة الفعلية 

لخالفة اهلل في الأر�ض وموا�صلة القي�دة ال�صي��صية والجتم�عية للتجربة التي خلّفه� 

النبي P، وتوّلى هذه الخالفة عمليً� عدد من ال�صح�بة على التع�قب، وفقً� لأ�صك�ل 

مختلفة من الختي�ر. وح�ولت الأّمة بقي�دة هوؤلء ال�صح�بة اأن يوا�صلوا قي�دة التجربة 

علي  الإم�م  اعُتبر  فقد  ال�صه�دة،  بخّط  لالإم�مة   - الأمر  بداية  في   - الحتف�ظ  مع 

�صهيدًا؛ اأي م�صرفً� وميزانً� اأيديولوجيً� واإ�صالميً� للحّق والب�طل، حتى ق�ل عمر مّرات 

، وق�ل لالإم�م: »اأعوذ باهلل اأن اأعي�س في قوم ل�ست 
(1(

عديدة: »لول علي لهلك عمر«

، وق�ل: »اللهّم، 
(3(

، وق�ل: »كاد يهلك ابن الخطاب لول علي«
(2(

فيهم يا اأبا الح�سن«

.
(4(

ل ُتْبقني لمع�سلة لي�س فيها اأبو الح�سن!«

الذين  الم�صتغّلين  مط�مع  وا�صتيقظت  بعد،  فيم�  كثيرًا  الظروف  تبّدلت  ولكن 

ح�ربوا الإ�صالم ب�لأم�ض، واأّدى ذلك ب�لتدريج اإلى ا�صتيالء اأعداء الإ�صالم القدامى 

على الحكم بعد ع�صر الخلف�ء، اإذ اأعلن مع�وية نف�صه خليفة للم�صلمين بقّوة الحديد 

والن�ر، وك�ن ذلك اأعظم م�أ�ص�ة في ت�ريخ الإ�صالم.

ولم يترك الأئّمة - على الرغم من اإبع�دهم عن مركزهم الطبيعي في الزع�مة 

الإ�صالمية - م�صوؤولّي�تهم القي�دية، وظّلوا ب��صتمرار، التج�صيد الحّي الثوري لالإ�صالم 

)1)  ال�صن���ن الكب���رى، 7، �ض 442. مخت�ص���ر ج�مع العلم، ����ض 150. الري��ض الن�صرة، 2، ����ض 194. ذخ�ئر العقبى، 

����ض 82. تف�صي���ر الرازي، 7، �ض 484. اأربعين الرازي، ����ض 466. تف�صير الني�ص�بوري 3 في �صورة الأحق�ف. كف�ية 

الكنج���ي، ����ض 105. من�ق���ب الخوارزمي، �ض 57. تذك���رة ال�صبط، �ض 87. الدر المنثور، ����ض 228 وج  6، �ض 40 

نقاًل عن جمع من الحف�ظ �صّح كنز العم�ل، 3، �ض 96 نقاًل عن خم�ض من الحف�ظ. وج 3، �ض 228 نقاًل عن غير 

واحد من اأئّمة الحديث.

)2)  الري��ض الن�صرة، �ض 197، منتخب كنز العم�ل ه�م�ض م�صند اأحمد، 2، �ض 352.

)3)  اأخرجه الحف�ظ الكنجي في الكف�ية، �ض 96 وابن ال�صب�غ الم�لكي في الف�صول المهّمة �ض 18.

)4)  ت�ريخ ابن ع�ص�كر - ترجمة الإم�م علي بن اأبي ط�لب - طب�عة دار التع�رف - بيروت الجزء الث�لث رقم الحديث 

1073 - �ض 40.
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حي�تهم،  ذلك  الأئّمة  كّلف  وقد  وال�صتغالل.  النحراف  األوان  لكّل  الراف�صة  والقّوة 

يخّر  بين مج�هد  البيت،  اأهل  الأحد ع�صر من  الأئّمة  وا�صت�صهد  الآخر،  بعد  الواحد 

�صريعً� في �ص�حة الحرب ومج�هد يعمل من اأجل كرامة الأّمة ومق�ومة النحراف، 

فيغت�ل ب�ل�صيف اأو ال�صّم.

وقد فر�ض هذه الواقع المرير - �صمن تف�صيالت ل يّت�صع له� هذه البحث - اأن 

للحظة  انتظ�رًا  الأنظ�ر؛  التواري عن  تع�لى  اهلل  ب�أمر من  ع�صر  الث�ني  الإم�م  يقّرر 

المن��صبة التي تتهّي�أ فيه� الظروف المو�صوعية للظهور، واإن�ص�ء مجتمع التوحيد في 

الع�لم كّله.

وك�نت غيبة الإم�م �صدمة مريرة لقواعده ال�صعبية، وك�ن ب�لإمك�ن اأن توؤّدي اإلى 

اأّن الإم�م تدّرج في الغيبة، عالجً� لآث�ر هذه ال�صدمة؛ فبداأ  تفّتته� و�صي�عه�، غير 

ب�لغيبة ال�صغرى التي ك�ن يّت�صل فيه� مع الخوا�ّض من �صيعته حتى اأِلف الم�صلمون 

هذا الو�صع، ف�أعلن عن الغيبة الكبرى، وبذلك بداأت مرحلة جديدة من خّط ال�صه�دة 

تمّثلت في المرجعّية، وتمّيز في هذه المرحلة خّط ال�صه�دة عن خّط الخالفة بعد اأن 

ك�ن� مندمجين في �صخ�ض النبي اأو الإم�م؛ وذلك لأّن هذا الندم�ج ل ي�صّح اإ�صالميً� 

اإّل في ح�لة وجود فرد مع�صوم ق�در على اأن يم�ر�ض الخّطين معً�، وحين تخلو ال�ص�حة 

من فرد مع�صوم، فال يمكن ح�صر الخّطين في فرد واحد.

فخّط ال�صه�دة يتحّمل م�صوؤوليته المرجع، على اأ�ص��ض اأّن المرجعية امتداد للنبّوة 

والإم�مة على هذا الخّط. وهذه الم�صوؤولية تفر�ض:

اأّوًل: اأن يح�ف���ظ المرجع عل���ى ال�صريعة والر�ص�لة، ويرّد عنه� كيد الك�ئدين و�صبه�ت 

الك�فرين والف��صقين.

ثاني���اً: اأن يك���ون هذا المرجع ف���ي بي�ن اأح���ك�م الإ�صالم ومف�هيمه مجته���دًا، ويكون 

اجته����ده هو المقي��ض المو�صوعي لالأّمة م���ن الن�حية الإ�صالمية، وتمتّد مرجعيته 

ف���ي هذا المج����ل اإلى تحديد الط�ب���ع الإ�صالمي، ل للعن��صر الث�بت���ة من الت�صريع 
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ف���ي المجتمع الإ�صالمي فقط، بل للعن��ص���ر المتحّركة الزمنية اأي�صً�، ب�عتب�ره هو 

الممّثل الأعلى لالأيديولوجية الإ�صالمية.

ثالثاً: اأن يكون م�صرفً� ورقيبً� على الأّمة، وتفر�ض هذه الرق�بة عليه اأن يتدّخل لإع�دة 

م���ور اإل���ى ن�ص�به���� اإذا انحرفت ع���ن طريقه���� ال�صحيح اإ�صالمي���ً�، وتزعزعت 
ُ
الأ

المب�دئ الع�ّمة لخالفة الإن�ص�ن على الأر�ض.

والمرجع ال�صهيد معّين من قبل اهلل تع�لى ب�ل�صف�ت والخ�ص�ئ�ض؛ اأي ب�ل�صروط 

الع�ّمة الموجودة في كّل ال�صهداء التي تقّدم ذكره�، ومعّين من ِقبل الأُّمة ب�ل�صخ�ض، 

اإذ تقع على الأُّمة م�صوؤولية الختي�ر الواعي له.

واأّم� خّط الخالفة الذي ك�ن ال�صهيد المع�صوم يم�ر�صه، فم� دامت الأُّمة محكومة 

المرجع،  يم�ر�صه  الخط  فهذا  الع�ّمة،  الخالفة  في  حّقه�  عن  ومق�صية  للط�غوت 

هذا  ولي�ض  المرجع.  �صخ�ض  في   - وال�صه�دة  الخالفة   - حينئٍذ  الخّط�ن  ويندمج 

الندم�ج متوّقفً� على الع�صمة؛ لأّن خّط الخالفة في هذه الح�لة ل يتمّثل عمليً� اإّل في 

نط�ق �صّيق، و�صمن حدود ت�صّرف�ت الأ�صخ��ض، وم� دام �ص�حب الحّق في الخالفة 

الع�ّمة ق��صرًا عن مم�ر�صة حّقه نتيجة لنظ�م جّب�ر، يتولى المرجع رع�ية هذا الحّق 

في الحدود الممكنة، ويكون م�صوؤوًل عن تربية هذا الق��صر وقي�دة الأُّمة لجتي�ز هذا 

الق�صور وت�صّلم حّقه� في الخالفة الع�ّمة.

واأّم� اإذا حّررت الأُّمة نف�صه� فخّط الخالفة ينتقل اإليه�، فهي التي تم�ر�ض القي�دة 

ال�صي��صية والجتم�عية في الأُّمة بتطبيق اأحك�م اهلل وعلى اأ�ص��ض الرك�ئز المتقّدمة 

لال�صتخالف الرّب�ني.

القراآنيتين  للق�عدتين  الت�صريعي  الإط���ر  في  الخالفة  في  دوره�  الأُّم��ة  وتم�ر�ض 

.
الآتيتين: { ں  ں  ڻ  } )1)

)1)  �صورة ال�صورى، الآية 38.
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ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ    گ   ک    }
.
ڱ...     })1)

ف�إّن الن�ّض الأّول يعطي لالأُّمة �صالحية مم�ر�صة اأموره� عن طريق ال�صورى، 

م� لم يرد ن�ّض خ��ّض على خالف ذلك، والن�ّض الث�ني يتحّدث عن الولية، واإّن 

كّل موؤمن ولي الآخرين؛ ويريد ب�لولية توّلي اأموره، بقرينة تفريع الأمر ب�لمعروف 

الموؤمنين  كّل  بين  الولية  �صري�ن  في  ظ�هر  والن�ّض  عليه،  المنكر  عن  والنهي 

والموؤمن�ن ب�صورة مت�ص�وية. وينتج عن ذلك الأخذ بمبداأ ال�صورى وبراأي الأكثرية 

عند الختالف.

وهكذا وّزع الإ�صالم في ع�صر الغيبة م�صوؤولّي�ت الخّطين بين المرجع والأُّمة، بين 

الجته�د ال�صرعي وال�صورى الزمنية، فلم ي�ص�أ اأن تم�ر�ض الأُّمة خالفته� بدون �صهيد 

ي�صمن عدم انحرافه� وي�صرف على �صالمة الم�صيرة ويحّدد له� مع�لم الطريق من 

الن�حية الإ�صالمية، ولم ي�ص�أ من الن�حية الأخرى اأن يح�صر الخّطين معً� في فرد م� 

لم يكن هذا الفرد مطلقً�، اأي مع�صومً�.

وب�لإمك�ن اأن ت�صتخل�ض من ذلك: اأّن الإ�صالم يّتجه اإلى توفير بيئة الع�صمة ب�لقدر 

الممكن دائمً�، وحيث ل يوجد على ال�ص�حة فرد مع�صوم، بل مرجع �صهيد، ول اأّمة قد 

اأنجزت ثوريً� ب�صورة ك�ملة واأ�صبحت مع�صومة في روؤيته� النوعية، بل اأّمة ل تزال في 

اأّول الطريق، ل بّد اأن ت�صترك المرجعية والأّمة في مم�ر�صة الدور الجتم�عي الرّب�ني 

بتوزيع خّطي الخالفة وال�صه�دة وفقً� لم� تقّدم.

ومن ال�صروري اأن يالحظ اأّن المرجع لي�ض �صهيدًا على الأّمة فقط، بل هو جزء 

هذا  وعلى  ونزاهة،  عط�ًء  واأكثره�  الأّم��ة  اأف��راد  اأوع��ى  من  ع���دة  وهو  اأي�صً�،  منه� 

على  لالإن�ص�ن  الع�ّمة  الخالفة  من  موقعً�  يحتّل  الأّمة،  من  جزءًا  وبو�صفه  الأ�ص��ض، 

)1)  �صورة التوبة، الآية 71.
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الأر�ض، وله راأيه في الم�ص�كل الزمنية لهذه الخالفة واأو�ص�عه� ال�صي��صية بقدر م�له 

من وجود في الأّمة، وامتداد اجتم�عي و�صي��صي في �صفوفه�.

وهكذا نعرف اأّن دور المرجع ك�صهيد على الأّمة دور رّب�ني ل يمكن التخّلي عنه، 

ودوره في اإط�ر الخالفة الع�ّمة لالإن�ص�ن على الأر�ض دور ب�صري اجتم�عي ي�صتمّد قيمته 

وعمقه من مدى وجود ال�صخ�ض في الأّمة وثقته� بقي�دته الجتم�عية وال�صي��صية.
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ماهّية الجهاد في اإلسالم

من الم�ص�ئل المطروحة هن� هي: م� هي م�هّية الجه�د من وجهة نظر الإ�صالم؟ 

م� هي حقيقة وم�هّية الجه�د؟

اأّن م�هّية الجه�د هي الدف�ع؛ اأي لي�ض هن�ك من ي�صّك  ل يختلف المف�ّصرون في 

في اأّن الجه�د وكّل نوع من القت�ل اأو الحرب بعنوان العتداء؛ اأي بعنوان �صلب م�ل 

خرى 
ُ
وثروات الطرف المق�بل اأو �ص�ئر القوى الموجودة في الطرف المق�بل، وبعب�رة اأ

لي�صت الحرب اأمرًا مقبوًل من وجهة نظر الإ�صالم اإذا كنت تهدف اإلى ال�صيطرة على 

القوى القت�ص�دّية والإن�ص�نّية لقوم م�، ومثل هذه الحروب هي ظ�لمة من وجهة نظر 

الإ�صالم.

الجه�د يكون م�صروعً� في ح�لة واحدة، عندم� يكون بعنوان الدف�ع فقط والن�ص�ل 

�صّد نوع من العتداء. وب�لطبع، يوجد هن�ك �صّق ث�لث، ل يكون الجه�د فيه من اأجل 

توافر الط�ق�ت وال�صيطرة عليه�، ول من اأجل الدف�ع عن النف�ض اأو عن قيمة اإن�ص�نّية، 

بل لب�صط قيمة اإن�ص�نّية، وهذا م� �صنبحثه فيم� بعد.

وعلى هذا الأ�ص��ض، ل يوجد اأّي اختالف في هذه الكبرى الع�ّمة، وهي اأّن الجه�د 

والقت�ل يجب اأن يكون� بعنوان الدف�ع، واإن وجد اختالف فهو اختالف �صغروي؛ اأي 

الختالف في اأن يكون الدف�ع عن م�ذا؟
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أنواع الدفاع

عندم�  م�صروعة  تكون  الحرب  واإّن  النف�ض،  عن  هو  الدف�ع  اإّن  البع�ض؛  نظر  في 

اأن يدافع عن نف�صه وعن حي�ته.  اأم �صعبً�،  اأم قومً�  اأك�ن فردًا  الإن�ص�ن، �صواء  يريد 

اإذًا، فلو تعّر�صت حي�ة قوم اأو �صعب لخطر من جهة ث�نية ف�إّن الدف�ع عن الحي�ة هو 

اأمر م�صروع، وكذلك اإذا ح�صل العتداء على ثروته وممتلك�ته فله الحّق - من ن�حية 

الحقوق الإن�ص�نّية - اأن يدافع عن نف�صه. وعلى هذا الأ�ص��ض، يحّق لل�صخ�ض اأن يدافع 

ولو  ثروته  عن  �صعب  يدافع  اأن  اأو  اآخر،  �صخ�ض  لعتداء  تعّر�صت  م�  اإذا  ثروته  عن 

ب�لقت�ل، عندم� يعتزم قوم اآخرون م�ص�درته� اأو �صلبه� ب�صكل من الأ�صك�ل.

اأجل  يقتل من  الذي  اإّن  اأي  �سهيد«؛  اأهله وعياله  دون  »المقتول  يقول:  الإ�صالم 

الدف�ع عن م�له و�صرفه ف�إّنه ي�صبح �صهيدًا من وجهة نظر الإ�صالم. اإذًا، ف�إّن الدف�ع 

عن ال�صرف ي�صبه اأي�صً� الدف�ع عن الحي�ة والم�ل، بل هو اأف�صل لأّنه دف�ع عن ال�صرف. 

اإّن الدف�ع عن ال�صتقالل هو اأمر م�صروع لكّل �صعب. وعلى هذا الأ�ص��ض، اإذا اأراد قوم 

اأن ي�صلبوا ا�صتقالل قوم اآخرين ويت�صّلطوا عليهم، واأراد هوؤلء القوم اأن يدافعوا عن 

ا�صتقاللهم وحملوا ال�صالح، ف�إّنهم يقومون بعمل جّيد ي�صتحّقون المدح من اأجله. اإذًا، 

الم�ل والثروة والأر�ض، الدف�ع عن ال�صتقالل،  ف�إّن الدف�ع عن الحي�ة، الدف�ع عن 

المج�لت  هذه  جواز  في  ك�ن  اأّي  يترّدد  ول  م�صروع،  دف�ع  هو  ال�صرف،  عن  الدف�ع 

وم�صروعّيته�؛ ولذلك قلن�: اإّن نظرية بع�ض الم�صيحيين الذين يقولون: اإّن الّدين يجب 

وال�صالم  الإطالق  الحرب مذمومة على  واإّن  للحرب،  ولي�ض  لل�صالم  يكون مواليً�  اأن 

غير  لي�صت  الدف�ع  بعنوان  ت�أتي  الحرب عندم�  اإّن  نظرية �صحيحة.  لي�صت  محمود، 

مذمومة فح�صب، بل هي م�صتح�صنة جدًا وتعتبر جزءًا من م�صتلزم�ت حي�ة الإن�ص�ن 

ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    } ق�ئاًل:  عنه�  الكريم  القراآن  يعّبر  التي 
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    } اآخ��ر:  يقول في مك�ن  اأو   ،
(1(  { ۇ

م�  وهذا   ،
(2(  { ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   

يقبله الجميع تقريبً�.

الحقوق اإلنسانيّة

وهن� يوجد مو�صوع اآخر، وهو هل اإّن م� يكون الدف�ع عنه م�صروعً�، ينح�صر في 

الدف�ع  التي تتطّلب  الأمور  اأّنه ي�صمل جميع  اأو  ت�صلب،  اأو حقوق �صعب  كونه حّق فرد 

عنه�؟ هن�ك بع�ض الحقوق التي هي لي�صت جزءًا من حقوق الفرد اأو حقوق ال�صعب بل 

جزء من الحقوق الإن�ص�نّية.

اإذًا، اإذا تعر�ض اأحد الحقوق الإن�ص�نّية اإلى اعتداء، فهل �صتكون الحرب الدف�عّية 

حينئٍذ م�صروعة اأم ل؟

من الممكن اأن يقول �صخ�ض م�: م�ذا يعني الدف�ع عن الحقوق الإن�ص�نّية؟ يجب 

القومية،  اأق�صى حّد عن حقوقي  واإلى  ال�صخ�صية،  اأدافع فقط عن حقوقي  اأن  علّي 

الحقوق  عن  الدف�ع  �صحيح؛  غير  الكالم  هذا  الإن�ص�نّية؟  الحقوق  و�ص�أن  �ص�أني  فم� 

الإن�ص�نّية مقّدم على الدف�ع عن الحقوق الفردّية والجتم�عية، هن�ك اأ�صي�ء هي اأف�صل 

اأف�صل من  اأكثر قد�صية، والدف�ع عنه�  اأو من حقوق �صعب، وهي  من حقوق �صخ�ض 

الدف�ع عن الحقوق ال�صخ�صية عند ال�صمير الب�صري. وتلك الأ�صي�ء، هي المقّد�ص�ت 

خرى: اإّن ِمالك قد�صية الدف�ع لي�ض في دف�ع ال�صخ�ض عن نف�صه، 
ُ
الإن�ص�نّية؛ وبعب�رة اأ

بل اإّن الِمالك في وجوب دف�عه عن »الحّق«. عندم� يكون الِمالك هو »الحّق«، فال 

فرق بين الحقوق ال�صخ�صية والحقوق الع�ّمة والإن�ص�نّية، بل اإّن الدف�ع عن الحقوق 

الإن�ص�نّية هو اأكثر قد�صية. واليوم، واإن لم يذكروا ا�صمه اإّل اأّنهم يعترفون به عمليً�.

)1)  �صورة البقرة، الآية 251.

)2)  �صورة الحّج، الآية 40.
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تتعّلق  ل  الحرية  الب�صرية.  المقّد�ص�ت  ع��داد  في  الحّرية  يعتبرون  اإّنهم  مثاًل، 

ب�صخ�ض واحد اأو ب�صعب واحد، ف�إذا تعّر�صت الحرية اإلى اعتداء في مك�ن م�، لكن 

لي�صت حريتي ولي�صت حرية �صعبي، بل اإّن الحرية التي هي جزء من الحقوق الع�ّمة 

لجميع الن��ض قد تعر�صت لالعتداء في مك�ن م� من الع�لم، فهل اإّن الدف�ع عن هذا 

اإذا ك�ن  اأم ل؟  »حّق الإن�سانّية« �صيكون م�صروعً�  الحّق الإن�ص�ني بعنوان الدف�ع عن 

اإّن  حيث  لالعتداء،  حريته  تعّر�صت  الذي  الفرد  بذلك  ينح�صر  ل  ف�إّنه  م�صروعً�، 

لنجدة  ت�ص�رع  اأن  عليه�  يتوّجب  بل  اأي�صً�،  ت�صتطيع  خرى 
ُ
اأ و�صعوبً�  اآخرين  اأ�صخ��صً� 

الحرية واأن تق�تل الذي يريد �صلب الحرية وخنق الحري�ت. ل اأعتقد اأّن �صخ�صً� ي�صّك 

في اأن اأقد�ض اأق�ص�م الجه�د، واأقد�ض اأق�ص�م الحروب هي الحرب التي ت�أتي بعنوان 

الدف�ع عن الحقوق الإن�ص�نّية.

في الوقت الذي ك�ن فيه الجزائريون يق�تلون ال�صتعم�ر الفرن�صي ك�نت مجموعة 

من الأوروبيين ت�ص�رك في هذه الحرب، �صواء ب�صفة جنود اأو غير جنود. هل تعتقدون 

اأّن حرب الجزائريين هي وحده� ك�نت الم�صروعة، لأّن حقوقهم قد تعّر�صت لالعتداء؟ 

على هذا الأ�ص��ض، ف�إّن ال�صخ�ض الذي ج�ء من اأق�صى اأوروب� لين��صل لم�صلحة هذا 

ال�صعب هو ظ�لم ومعتٍد، وقد يق�ل له: م� �ص�أنك وهذه الحرب؟ اإّن اأحدًا لم يعتِد على 

حقوقك، فلم�ذا ت�ص�رك في هذه الحرب؟ وقد يقول: اإّني اأدافع عن الحقوق الإن�ص�نّية. 

ب�لطبع، ف�إن الأمر الث�ني هو ال�صحيح؛ لأّن جه�د مثل هذا ال�صخ�ض هو اأقد�ض من 

اأّن عمل ذلك الأوروبي  جه�د ذلك الجزائري؛ لأّن الجزائري يدافع عن نف�صه، كم� 

اأكثر اأخالقّية واأقد�ض من عمل الجزائري.

اإّن المن�دين ب�لحرية اإّم� اأن يكونوا راغبين في الحرية حقيقة، اأو اأّنهم يتظ�هرون 

بذلك، وقد ك�صبوا احترامً� لأنف�صهم بين الن��ض. اإّن احترامهم هذا ج�ء نتيجة دف�عهم 

عن الحقوق الإن�ص�نّية ل عن حقوقهم ال�صخ�صية اأو حقوق �صعبهم اأو ق�ّراتهم. واإذا 

تخّطوا اأحي�نً� حدود الّل�ص�ن والقلم والخطب وتوعية الأفك�ر ودخلوا �ص�حة الحرب، 
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�صهم كثيرًا، ل  اأو الفيتكونع، ف�إّن الع�لم يقدِّ اإلى ج�نب الفل�صطينيين  اأن يقفوا  مثاًل 

في  الأ�صي�ء؟  بهذه  وم� هي عالقتكم  الف�صول؟  لم�ذا هذا  لهم:  يقول  ول  يه�جمهم 

حين لي�ض لأحد �ص�أن بكم!

أقدس أنواع الدفاع

من الوا�صح اأّن الحرب متى ك�نت بعنوان الدف�ع، فهي مقّد�صة؛ ف�إذا ك�نت دف�عً� 

الط�بع  لأّن  اأقد�ض؛  فهي  ال�صعب  عن  دف�عً�  ك�نت  واإذا  مقّد�صة.  فهي  النف�ض  عن 

ال�صخ�صي يتغّير اإلى ط�بع قومي ويتو�ّصع، حيث اإّن الإن�ص�ن ل يدافع عنده� عن نف�صه 

فح�صب، واإّنم� يدافع عن الآخرين من اأبن�ء �صعبه، واإذا تعّدى الدف�ع الحدود القومية 

اإلى الحدود الإن�ص�نّية ف�إّنه �صيكون اأكثر قد�صية.

النزاع صغروي وليس كبرويًا

هذا هو معنى الجملة التي قلته� لكم، من اأّن النزاع في ب�ب الجه�د لي�ض ب��صطالح 

خرى: اإّن النزاع ل يكمن في 
ُ
طالب العلم نزاعً� كبرويً�، بل اإّنه نزاع �صغروي. وبعب�رة اأ

هل اإّن الجه�د بعنوان الدف�ع م�صروع؟ اأو اأّنه م�صروع اأي�صً� حتى اإذا لم يكن دف�عً�؟ 

وفي هذه الكبرى الكلية ل ي�صّك اأحد في اأّن الجه�د الم�صروع هو فقط في ح�ل الدف�ع، 

اإّل اأّن البحث حول م�صداق الدف�ع، هو بحث في �صغروية هذا المو�صوع، وهو هل اأّن 

م�صداق الدف�ع هو الدف�ع فقط عن �صخ�ض الإن�ص�ن نف�صه، واإلى الحّد الأق�صى عن 

�صعبه؟ اأو اإّن الدف�ع عن الإن�ص�نّية هو دف�ع اأي�صً�؟

األمر بالمعروف هو مصداق الدفاع عن الحقوق اإلنسانيّة

هو  الإن�ص�نّية،  عن  الدف�ع  اإّن   :- يقولوا  اأن  لهم  ويحّق   - الأ�صخ��ض  بع�ض  يقول 

دف�ع بحدِّ ذاته؛ لذلك ف�إن انتف��صة الأ�صخ��ض من اأجل الأمر ب�لمعروف والنهي عن 
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المنكر، هي مقّد�صة. يمكن اأن ل يتعّر�ض اأحد الأ�صخ��ض لالعتداء عليه �صخ�صيً� ولو 

ك�نت مك�نته محترمة ومعتبرة وجميع الو�ص�ئل متوافرة لديه، وحقوق �صعبه الم�دّية 

م�صونة، لكّنه معتدًى عليه من ن�حية الأهداف الإن�ص�نّية؛ اأي عندم� تنق�صم الح�صن�ت 

عنه  وت��زول  الح�صن�ت  مجموعة  المجتمع  ت�صود  بحيث  مجموعتين،  اإلى  وال�صّيئ�ت 

مجموعة ال�صّيئ�ت. وفي مثل هذه الظروف لو راأى �صخ�ض اأّن المعروف �ص�ر منكرًا 

والمنكر معروفً�، لنتف�ض من اأجل الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، فعن اأّي �صيء 

يدافع؟ هل يدافع عن حّقه ال�صخ�صي؟ كال، هل يدافع عن حّق المجتمع؛ اأي الحّق 

الم�دّي ل�صعبه؟ كال اأي�صً�، هل يجب علين� اأن ن�صتنكر هذا الجه�د، اأم نعتبره مقّد�صً�؟ 

ب�لطبع يجب تقدي�صه؛ لأّنه دف�ع عن حقوق الن��ض.

الدفاع عن الحرية دفاع مقّدس

ب�لن�صبة اإلى الحرية نجد اأّن الذين يق�ومونه� ويع�ر�صونه� يظهرون بمظهر المدافع 

عنه�؛ وذلك لتبرير عملهم؛ لأّنهم يعلمون اأّن الدف�ع عن الحرية هو مفهوم مقّد�ض، 

ف�لحرب اإن ك�نت حقً� من اأجل الدف�ع عن الحرية، فهي مقّد�صة؛ ولهذا ف�إّنهم ي�أتون 

ويطلقون على اعتدائهم ا�صم الدف�ع عن الحرية. هذا ت�أكيد لهذا المو�صوع، وهو اأّن 

الحقوق الإن�ص�نّية تقبل الدف�ع. اإّن الحّب من اأجل الحقوق الإن�ص�نّية، م�صروع ومفيد.

هل إّن التوحيد حّق شخصي، أم حّق عاّم؟

�صمن  اهلل(  اإّل  اإله  )ل  التوحيد  اإّن  هل  هو:  هن�  به  الهتم�م  يجب  الذي  الأم��ر 

الحقوق الإن�ص�نّية اأم ل؟ يمكن اأن يقول اأحد الأ�صخ��ض: اإّن التوحيد لي�ض من �صمن 

الأق�صى  الحّد  واإلى  لالأفراد  ال�صخ�صية  الم�ص�ئل  �صمن  من  بل  الإن�ص�نّية،  الحقوق 

�صمن الم�ص�ئل القومية لل�صعوب؛ اأي يمكن اأن اأكون اأن� موّحدًا، ولي الحّق في اأن اأكون 

لأّنه حّقي  مع�ر�صتي  في  الحّق  لأحد  فلي�ض  موّحدًا  اأ�صبحت  ف�إن  موّحدًا،  اأو  م�صركً� 
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ال�صخ�صي، واإذا اأ�صبح اآخر م�صركً� فهو من حّقه ال�صخ�صي اأي�صً�.

ّمة له� في قوانينه� الر�صمية واحدة من ثالث ح�لت: ف�إّم� اأن تخت�ر التوحيد 
ُ
اإّن اأّي اأ

اأو  ال�صرك،  تخت�ر مذهب  اأن  واإّم�  الموّحدين،  تقبل في �صفوفه� غير  ول  له�،   
ً
مبداأ

تطلق الحرية للمواطنين ليع�صق كّل منهم م� ي�ص�ء من المذاهب. ف�إْن ك�ن التوحيد 

ال�صعب،  �صيكون جزءًا من حقوق ذلك  ف�إّنه  م�،  ل�صعب  القومية  القوانين  جزءًا من 

خرى هن�، فهي اأّن 
ُ
واإذا لم يكن، فال. هذه اإحدى وجه�ت النظر، اأّم� وجهة النظر الأ

التوحيد يعتبر - مثل الحرية - جزءًا من الحقوق الإن�ص�نّية.

يتعر�ض  ل  اأن  الحرية  معنى  لي�ض  اإّن��ه  قلن�:  العقيدة،  حرية  على  تحّدثن�  عندم� 

�صخ�ض لعتداء من جهة �صخ�ض اآخر، بل من المحتمل اأن تتعّر�ض حريته اإلى التهديد 

من ج�نبه هو.

اإذًا، فلو ق�م بع�ض الن��ض بمح�ربة ال�صرك من اأجل التوحيد، ف�إّن حربهم �صتكون 

ذات ط�بع دف�عي ولي�صت حربً� ا�صتعم�رية ا�صتغاللية عدوانية. هن� توجد - حتى بين 

علم�ء الإ�صالم - نظريت�ن:

فبع�صهم يرى اأّن التوحيد، من الحقوق الع�ّمة للن��ض. وعلى هذا الأ�ص��ض، ف�إّن الحروب 

من اأجل التوحيد هي م�صروعة. وبع�صهم الآخر يرى اأّن التوحيد لي�ض جزءًا من الحقوق 

الفردية اأو الحقوق القومية لل�صعوب ول يرتبط ب�لحقوق الإن�ص�نّية. وعلى هذا الأ�ص��ض، ل 

يحّق لأّي �صخ�ض التعّر�ض لالآخرين ب�صبب التوحيد. ف�أيُّ النظريتين �صحيح؟

األُمور التي ال يجبر عليها

تتطّلب  ل  ذاته�  حدِّ  في  خ��رى 
ُ
اأ م�ص�ئل  وهن�ك  الإجب�ر،  تتطّلب  الم�ص�ئل  بع�ض 

اأّن مر�صً� خطيرًا قد  اأن تكون طوعّية بطبيعته�. لنفر�ض مثاًل  الإجب�ر، حيث يجب 

ظهر، وتريد ال�صلط�ت المعنّية اأن تلّقح الن��ض، هن� يمكن اإجب�ر الن��ض على التلقيح. 

واإذا ك�ن هن�ك من ل ير�صى فُيجبر، حتى واإن ق�وم اأو غ�ب عن الوعي. لكن بع�ض 
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الأعم�ل تتطّلب الإجب�ر ول يمكن مم�ر�صته� اإّل عن طريق الختي�ر والر�ص� والقن�عة، 

على �صبيل المث�ل تزكية النف�ض، والتربية على الف�ص�ئل، فلو اأردن� تربية بع�ض الن��ض 

�صّيئ�ت  ب�عتب�ره�  ال�صّيئ�ت  ويتجّنبون  ف�ص�ئل،  ب�عتب�ره�  الف�ص�ئل  يقبلون  بحيث 

ف�إّن  لل�صدق،  والأهمية  الحترام  ويولون  الكذب  يكرهون  اأي  الإن�ص�نّية؛  في  ونق�صً� 

هذا العمل ل يتّم ب�لقّوة والإكراه.

التربية ال تفرض

يمكن منع ال�صخ�ض من ال�صرقة بوا�صطة َجْلده، لكن ل يمكن ب�لجلد جعل �صخ�ض 

�صخ�صيته  ت�صبح  اأن  واإل��ى  النف�ض  تهذيب  اإلى  بح�جة  �صخ�ض  ك�ن  واإذا  اأمينً�.  م� 

الأخالقية رفيعة، فهل يمكن تحقيق ذلك ب�صربة مئة جلدة لت�صبح تربية رفيعة؟ اأي 

هل اإّن الجلد ب�ل�صوط ُيغني عن كّل و�ص�ئل التربية ليمنع ال�صخ�ض من الكذب ويكّرهه 

اإلى نف�صه طيلة عمره؟ كال، واألف كال.

وكذلك الح�ل ب�لن�صبة اإلى المحّبة، هل يمكن اإجب�ر �صخ�ض م� عن طريق جلده 

على اأن يحّب �صخ�صً� اآخر؟ كال، ل يمكن فر�ض الحن�ن والمحّبة ب�لعنف؛ لأّن هذه 

يدخلوا  اأن  ب�لعنف  واأرادوا  الع�لم  قوى  كّل  جمعوا  فلو  العنف،  اإلى  تحت�ج  ل  م��ور 
ُ
الأ

المحّبة في قلب �صخ�ض اأو اأن يخرجوا ب�لعنف محّبة من قلب �صخ�ض، لتبّين لهم اأّن 

هذا العمل غير ممكن.

اإليمان ال يتطلّب العنف

اإّن م�ص�ألة الإيم�ن - ب�صرف النظر عن كونه� من الحقوق الإن�ص�نّية اأم ل - هي 

بحدِّ ذاته� ل تتطّلب عنفً�. لنفر�ض اأّنن� نريد فر�ض الإيم�ن ب�لقّوة والعنف، ف�إّن ذلك 

النجذاب نحو عقيدة  اأي�صً�  ويعني  والميل،  العتق�د  يعني  الإيم�ن  لأّن  لي�ض ممكنً�؛ 

وقبوله�. اإّن النجذاب اإلى اأّي عقيدة له ركن�ن: الأّول هو الن�حية العلمية للمو�صوع، 
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الع�طفية، بحيث  الن�حية  الث�ني هو  والركن  يقبالنه،  الإن�ص�ن  اإّن فكر وعقل  بحيث 

يكون قلب الإن�ص�ن مّي�ًل له. وهذان الركن�ن ل يمكن تحقيقهم� ب�لعنف، خ�صو�صً� في 

مور الفكرية والعقلية؛ ذلك اأّن الفكر يتبع المنطق، فمثاًل لو اأرادوا اأن يعّلموا طفاًل 
ُ
الأ

م�ص�ألة ري��صية، فيجب اأن يعلموه اإّي�ه� عن طريق المنطق ليوؤمن بذلك حيث ل يمكن 

تعليمه ب�ل�صوط؛ اأي لو �صربوه ف�إّن فكره لن يتقّبل الم�ص�ألة. وكذلك الح�ل ب�لن�صبة اإلى 

الن�حية الع�طفية والودية.

ب�لحرية فال.  المط�لبة  وروح  والأ�ص�لة  الإيم�ن  اأّم�  ب�لإكراه،  الحرية  يمكن منح 

التوحيد  نعتبر  كّن�  واإن  - حتى  التوحيد  بين  التب�ين  هذا  يوجد  الأ�ص��ض  هذا  وعلى 

للن��ض  ويمكن منحه�  الحرية موجودة،  فمثاًل  التوحيد.  وغير   - الإن�ص�ن  من حقوق 

�صعب  تحرير  يمكن  الطريقة  وبهذه  المعتدي،  �صّد  ب�لقّوة  يمكن  اأّنه  ذلك  ب�لإكراه؛ 

ن�صتطيع  ل  ب�لحرية.  المط�لبة  وروح  الأ�ص�لة  عليه  تعر�ض  اأن  يمكن  ل  لكن  ب�أكمله، 

ب�لقّوة اأن نجبر �صخ�صً� على الإيم�ن ب�صيء، ول يمكنن� - حتى ب�لقّوة - اإدخ�ل الإيم�ن 

اإلى قلبه، وهذا م� عن�ه القراآن الكريم بقوله: { ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  

؛ اأي ل تجبروا الن��ض على الدخول في الّدين، حتى ولو ك�نت لكم القدرة 
مب})1)

على ذلك طوعً�، بل اتركوهم ليدخلوه طوعً�؛ لأّن الدين ل يمكن فر�صه ب�لقّوة واأّن م� 

يفر�ض ب�لقّوة والإكراه لي�ض دينً�.

وهي  الإي��م���ن،  اّدع���ءه���  الأع��راب  من  المجموعة  تلك  على  ي�صتنكر  القراآن  اإّن 

اأعم�قه�،  اإلى  اأو يتغلغل  اإلى الإ�صالم ولم تدرك بعد م�هّية الإ�صالم  تّوًا  التي دخلت 

حيث يقول: { ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

؛ ذلك اأّن الإيم�ن يرتبط ب�لقلب.
ڱڱ} )2)

)1) �صورة البقرة، الآية 256.

)2)  �صورة الحجرات، الآية 14.



70

�صول 
ُ
والدليل الآخر الذي يثبت �صّحة ادع�ئن� هو اأّن الإ�صالم ل ي�صمح ب�لتقليد في اأ

�صول الدين ترتبط ب�لعقيدة والإيم�ن. اإذًا، 
ُ
الدين، ويعتبر التحقيق اأمرًا �صروريً�. اإّن اأ

يت�صح لن� اأّن نظر الإ�صالم؛ هو اأّن الإيم�ن الحقيقي، هو الن�تج من التفكير الحّر ل 

الن�تج من التقليد اأو المفرو�ض ب�لقّوة.

الآن، وقد اّت�صح هذا الأمر، ف�إّنن� نجد هن� اأّن وجهتي نظر المحّققين الإ�صالميين 

تقترب�ن من بع�صهم�، حيث اإّن مجموعة ك�نت تعتقد ب�أّن التوحيد هو �صمن الحقوق 

المجموعة  اأّم�  التوحيد.  هذا  وعن  الإن�ص�نّية،  الحقوق  الدف�ع عن  ويمكن  الإن�ص�نّية 

خرى فتقول: ل يمكنن� اأن نتح�رب من اأجل التوحيد فقط، فلو ك�ن �صعب م�صركً� 
ُ
الأ

ف�إّنن� ل ن�صتطيع مح�ربته.

الحرب إلزالة العوائق عن طريق اإليمان والتوحيد

ولو  حتى  ت��ّوًا.  حته  و�صّ م�  خالل  من  بع�صهم�  من  اقتربت�  قد  النظر  وجهتي  اإّن 

�صعب  على  الحرب  ن�صّن  اأن  ن�صتطيع  الإن�ص�نّية، فال  الحقوق  التوحيد من  نعتبر  كّن� 

اآخر لفر�ض عقيدة التوحيد عليه؛ لأّن التوحيد هو في حدِّ ذاته ل يقبل الفر�ض، ولو 

اعتبرن� التوحيد جزءًا من الحقوق الإن�ص�نّية فمن الممكن لن� اإذا م� تطّلبت الم�صلحة 

الإن�ص�نّية وم�صلحة التوحيد اأن ن�صّن الحرب على قوم م�صركين، لكن ل من اأجل فر�ض 

التوحيد والإيم�ن عليهم؛ لأّن التوحيد والإيم�ن ل يمكن فر�صهم�. نعم، يمكن اأن ن�ّض 

حربً� على الم�صركين من اأجل اقتالع جذور الف�ص�د من اأ�ص��صه�، اإّل اأّن اقتالع جذور 

ال�صرك ب�لقّوة يعتبر م�ص�ألة، وفر�ض عقيدة التوحيد م�ص�ألة اأخرى.

الأق�صى  الحّد  واإلى  ال�صخ�صية،  الحقوق  من  جزءًا  التوحيد  يعتبرون  الذين  اإّن 

جزءًا من الحقوق القومية، يقولون: اإّن هذا العمل غير ج�ئز، ويّتفقون بقولهم هذا 

مع طراز تفكير الأوروبيين الذي انت�صر بينن�.

ال�صخ�صية  الم�ص�ئل  من  جملة  بمث�بة  الم�ص�ئل  ه��ذه  اإل��ى  ينظرون  ف���لأوروب��ي��ون 
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والم�ص�ئل غير الجّدية في الحي�ة مثل الر�صوم تقريبً�، بحيث اإّن كل �صعب له الحّق في 

انتخ�ب الر�صوم التي يرغب فيه�. اإذًا، ل يحّق لن�، حتى ولو بعنوان قطع جذور الف�ص�د، 

اأن نح�رب الم�صركين؛ ذلك اأّن ال�صرك لي�ض ف�ص�دًا، واإّن التوحيد م�ص�ألة �صخ�صية.

الحرب من أجل حرية الدعوة وإزالة العوائق عن طريق التبشير

والآن، ندخل مو�صوعً� اآخر وهو: هل يجوز القت�ل من اأجل حرية الدعوة اأم 

ل يجوز؟ م�ذا يعني القت�ل من اأجل حرية الدعوة؟ اأي اإّنن� نقول: يجب علين� 

اأن نبّين  اأي  اأح��رارًا لكي نب�ّصر بعقيدة وفكر خ��صين بين كل �صعب؛  اأن نكون 

اإّنن� نعتبر الثنين حّقً�  عقيدتن�. ويجوز لن� اأن نقوم بهذا العمل �صواء بعنوان 

لتمنع  قّوة ج�ءت  اأّن  اأم�م دعوتن�، ونرى  العراقيل  واإذا ظهرت  اإن�ص�نيً� ع�ّمً�. 

الدعوة، وتقول: اإّنني ل اأ�صمح لكم؛ لأّنكم تريدون تخريب اأفك�ر هوؤلء الن��ض 

)تعلمون اأّن اأغلب الحكوم�ت تعتبر الفكر ال�صّيئ هو الفكر الذي اإذا ظهر ف�إّن 

التي  الحكوم�ت  الحكوم�ت( فهل يجوز مح�ربة  الن��ض �صوف ل يطيعون هذه 

ن�صر  اأم���م  من  الم�نع  وي��زول  ت�صقط  اأن  اإل��ى  ال�صعوب  بين  الدعوة  ن�صر  تمنع 

الدعوة؟ اأم ل يجوز؟

اأّنه� تملك ط�بعً� دف�عيً�، وتعتبر من �صمن  اأي�صً�؛ ذلك  نعم، هذه الحرب تجوز 

الجه�د الذي م�هّيته هي الدف�ع.

مقياس الحقوق الشخصية والحقوق العاّمة

اإّنن� �صرحن� اإلى هن�، م�هية الجه�د. ولي�ض هن�ك �صوى م�ص�ألة واحدة، األ وهي: 

هل اأّن التوحيد يعتبر من وجهة نظرن� جزءًا من الحقوق الع�مة لالإن�ص�ن اأو جزءًا من 

الحقوق ال�صخ�صية، واإلى الحّد الأق�صى جزءًا من الحقوق القومية؟ يجب اأن نعرف 

اإّن  وال�صخ�صية.  الفردية  الحقوق  الع�ّمة ومقي��ض  الإن�ص�نّية  الحقوق  م� هي مقي��ض 
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الن��ض م�صتركون مع بع�صهم في جملة من الم�ص�ئل، واإّن جميع الن��ض الذين يعي�صون 

اأ�صي�ء  في  بع�صهم  عن  ويختلفون  الأ�صي�ء،  اأكثر  في  يت�ص�بهون  الأر�صية  الكرة  على 

كثيرة. اإّن الختالف�ت هي بدرجة كبيرة حيث ل يوجد �صخ�ص�ن يت�ص�به�ن في جميع 

النواحي، مثلم� ل يت�ص�به �صخ�ص�ن مئة ب�لمئة من حيث الج�صم وال�صكل.

الخ�ص�ئ�ض  حيث  من  تم�مً�  يت�ص�به�ن  �صخ�صين  تجدوا  اأن  ت�صتطيعون  ل  اإّنكم 

الروحية. اإّن الم�ص�لح المتعّلقة ب�لنواحي الم�صتركة للن��ض هي حقوق ع�مة. الحرية، 

هذا  الب�صر،  لأف��راد  الكلية  ال�صتعدادات  ظهور  من  يمنع  م�  هن�ك  يوجد  ل  اأن  هي 

يتعّلق بجميع الن��ض. والحرية مهّمة لي بقدر م� هي مهّمة لكم، ومهمة لكم بقدر م� 

هي مهمة لالآخرين. اإّل اأّنن� نتب�ين مع بع�صن� في اأكثر الأ�صي�ء، ون�صّمي تلك الأ�صي�ء 

)ذوقً�( لأّنه� تب�ين�ت �صخ�صية. ومثلم� يتب�ين لونن� و�صكلن�، ف�إّن ذوقن� يتب�ين بدوره 

اأي�صً�؛ اإّنني من ن�حية األوان المالب�ض اأرغب في لون معّين واأّنكم ترغبون في لون اآخر، 

ل مدينة  اإّنني اأرغب في نوع من خي�طة المالب�ض واأنتم ترغبون في نوع اآخر، اإّنني اأف�صّ

لون اآخر، اإّنني اأ�صع  ل مك�نً� واأنتم تف�صّ خرى، اإّنني اأف�صّ
ُ
لون اأ للعي�ض فيه� واأنتم تف�صّ

اأنتخب فرعً� لدرا�صتي،  اإّنني  اآخر،  نوعً�  واأنتم ت�صعون  الزينة في غرفتي،  نوعً� من 

واأنتم تنتخبون فرعً� اآخر. 

الم�ص�ئل  ف��ي  غيره  ي��زاح��م  اأن  �صخ�ض  لأّي  يجوز  ول  �صخ�صية،  م�ص�ئل  ه��ذه 

ال�صخ�صية؛ ولذلك ل يحّق لأّي �صخ�ض اأن يجبر �صخ�صً� اآخر في انتخ�ب الزوج؛ لأّنه 

ً� يتعّلق به من ن�حية  جزء من الم�ص�ئل ال�صخ�صية، حيث اإّن لكل �صخ�ض ذوقً� خ��صّ

انتخ�ب الزوج.

التوحيد  ن�حية  من  ال�صخ�ض  مزاحمة  عدم  يجب  يقولون:  عندم�  الأوروبيين  اإّن 

ال�صخ�صية،  ال�صوؤون  من  جزء  هم�  والإيم�ن  التوحيد  اأّن  يت�صّورون  ف�إّنهم  والإيم�ن، 

وال�صليقة والذوق من ال�صوؤون الفردية. يجب على الإن�ص�ن اأن يكون من�صغاًل في حي�ته 
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 واآخر 
(1(

ب�صيء ا�صمه الإيم�ن، مثل �صوؤون الفن، حيث يوجد هن�ك من يحب )ح�فظً�(

يحّب  واآخر   
(4(

)فردو�صي( يحّب  واآخر   
(3(

)مولوي( يحّب  واحد   ،
(2(

)�صعديً�( يحّب 

. اإذًا، يجب عدم مزاحمة �صخ�ض يحّب �صعدي، اأو اأن نقول له: نحن نحّب 
(5(

)الخي�م(

اإّن �صخ�صً�  اإّن الّدين هو هكذا، فمثاًل،  اأي�صً� اأن تحّبه. يقولون:  ح�فظ فيجب عليك 

يحّب الإ�صالم واآخر يحّب الدين الم�صيحي وث�لثً� يحّب الّدين الزرد�صتي ورابعً� ل يحّب 

اإّن هذه  اأي �صخ�ض.  اأّيً� من الأدي�ن الثالثة، وعلى هذا الأ�ص��ض يجب عدم مزاحمة 

الأ�صي�ء ل ترتبط من وجهة نظر الأوروبيين ب�أ�صل الحي�ة ول بطراز �صلوك الإن�ص�ن، اإّن 

طراز تفكير الأوروبيين وت�صّورهم هو ب�أ�صل الحي�ة، ل بطراز �صلوك الإن�ص�ن. 

وطراز  تفكيرن�  طراز  مع  يتب�ين�ن  للّدين  ه��وؤلء  ت�صّور  وط��راز  تفكير  طراز  اإّن 

ت�صورن�. اإّن الدين الذي يكون مثل اأدي�ن هوؤلء فيجب اأن يكون هكذا. اإّل اأّن الّدين 

من وجهة نظرن� يعني ال�صراط الم�صتقيم والطريق ال�صحيح للب�صرية. الالمب�لة في 

م�ص�ألة الّدين تعني الالمب�لة في الطريق ال�صحيح للب�صرية، فنحن نقول: اإّن التوحيد 

يرتبط ب�ل�صع�دة الب�صرية ول يرتبط ب�لأمور ال�صخ�صية اأو مع هوؤلء القوم اأو اأولئك 

اإذًا، ف�إّن الحّق هو مع الأ�صخ��ض الذين يعتبرون التوحيد جزءًا من الحقوق الإن�ص�نّية. 

وعندم� نقول: اإّنه ل يجوز القت�ل من اأجل فر�ض التوحيد، فهذا ل يعني اأّن التوحيد 

لي�ض من الأمور التي يجب الدف�ع عنه� ولي�ض جزءًا من الحقوق الإن�ص�نية، بل لأّنه في 

حدِّ ذاته ل يقبل الفر�ض، ب�ل�صبط مثلم� يقول القراآن: {ی  جئ    حئ  مئىئ  }. واإلاّ 

ف�إّنه في الحقيقة جزء من الحقوق الإن�ص�نّية.

)1)  �صم�ض الّدين محّمد الح�فظ ال�صيرازي �ص�حب الديوان المعروف، توفي �صنة 791هـ.

)2)  ال�صيخ م�صلح الّدين �صعدي بن عبد ال�صيرازي ال�ص�عر الف�ر�صي، توفي �صنة 690.

)3)  جالل الّدين محّمد بن به�ء الّدين البلخي �ص�حب الديوان المعروف به »مثنوي« توفي �صنة 672هـ.

)4)  اأبو الق��صم الح�صن بن محّمد الطو�صي ال�ص�عر الحم��صي الف�ر�صي، توفي �صنة 411هـ.

)5)  اأبو الفتح عمر بن اإبراهيم الني�ص�بوري �ص�حب الرب�عي�ت الم�صهورة به »رب�عي�ت الخّي�م« توفي �صنة 517هـ.
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حرية الفكر أم حرية العقيدة؟

اإّن هن�ك تب�ينً� بين »حرية  خرى تدور حول حرية العقيدة، حيث 
ُ
والم�ص�ألة الأ

التفكير،  قّوة  ب��صم  قّوة  الإن�ص�ن  ويملك  منطق،  الفكر  العقيدة«.  و»حرية  الفكر« 

والمنطق  التفكير  اأ�ص��ض  على  الم�ص�ئل  في  والنتخ�ب  الح�ص�ب  ي�صتطيع  بحيث 

اإّن العق�ئد التي تفتقر  اأّن العقيدة هي بمث�بة الرتب�ط والعقد.  وال�صتدلل. غير 

اأ�ص��صه� التقليد، التبعية، الع�دة، وحتى هي مزاحمة  اإلى الأ�ص��ض الفكري، يكون 

لحرية الب�صر. اإّن م� نبحثه من ن�حية الحرية ليكون الب�صر اأحرارًا هو التفكير، اإّل 

اأّن العتق�دات التي لي�ض له� اأّي جذر فكري، هي فقط عقدة وجمود روحيين، َتّم 

توارثهم� جياًل عن جيل، اإّنه� العبودية بعينه�. واإّن الحرب من اأجل الق�ص�ء على 

هذه العق�ئد هي حرب في طريق تحرير الب�صر ولي�ض حربً� �صّد حرية الب�صر، اإّن 

اأقل  القراآن  تعبير  بيديه هو ح�صب  �صنعه  �صنم  مرادًا من  يطلب  الذي  ال�صخ�ض 

من الحيوان؛ اأي اإّن عمل هذا ال�صخ�ض لي�ض له اأي اأ�ص��ض فكري، ولو اأّن ذّرة من 

فكره تحّركت ف�إّنه ل يقوم بهذا العمل. اإّن جمودًا وعقدًة ظهرا في قلبه وروحه واإّن 

جذورهم� تعود للتقليد الأعمى.

اأن يفكر.  لي�صتطيع  الداخلية  القيود  ب�لقّوة من  ال�صخ�ض   يجب تحرير هذا 

الروحية  القيود  التقليد وحرية  ي�صمحون بحرية  الذين  ف�إّن  الأ�ص��ض  وعلى هذا 

ب��صم حرية العقيدة ف�إّنهم على خط�أ. واإّن م� نواليه نحن بحكم اآية {ی  جئ    

 هو حرية الفكر ولي�ض حرية العقيدة. و�صنبحث في هذا المو�صوع 
حئ  مئ})1)

ب�صورة اأو�صع.

�صورة البقرة، الآية 256.  (1(
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الجهاد في القرآن والعقل والتاريخ

ك�ن بحثن� يدور حول الجه�د الإ�صالمي، وهن�ك ثالثة مو�صوع�ت يجب �صرحه� 

من  هو  الث�ني  والمو�صوع  قراآنية  ب�لأحرى  اأو  تف�صيرية  ن�حية  الأّول  للمو�صوع  هن�. 

البحوث العقلية، بينم� المو�صوع الث�لث له ن�حية قراآنية ون�حية ت�ريخية.

اأّم� البحث الذي له ن�حية قراآنية فهو يتعّلق ب�آي�ت الجه�د، وقلن� �ص�بقً�: اإّن بع�ض 

�صول، وبع�صه� الآخر مقّيد. والمق�صود من الآي�ت 
ُ
اآي�ت الجه�د مطلق بنظر علم�ء الأ

المطلقة: هي الآي�ت التي اأ�صدرت - دون �صرط اأو قيد - اأوامر الجه�ّد �صّد الم�صركين 

في ظروف  الجه�د  اإلى  تدعو  التي  الآي���ت  فهي:  المقّيدة  الآي���ت  اأّم���  الكت�ب.  واأه��ل 

تثبت  اأدّل��ة  لديكم  ك�نت  اأو  معكم  حرب  ح�لة  في  اإّنهم  اأو  ق�تلوكم  اإذا  مثاًل  ة،  خ��صّ

ت�صميم هوؤلء على مح�ربتكم، فح�ربوهم.

الآي�ت  اأم  المطلقة،  الآي���ت  العتب�ر  بنظر  ن�أخذ  اأن  يجب  العمل؟ هل  م�  والآن   

المقّيدة؟ قلت �ص�بقً�: لي�ض هن�ك تن�ق�ض بين المطلق والمقّيد من وجهة نظر علم�ء 

�صول، لكي نقول: هل 
ُ
معرفة وفّن المح�ورات الذي تتّم درا�صة ق�صم منه في علم الأ

اإذا ك�ن هن�ك مطلق ومقّيد،  بل  اأو تلك.  الآي�ت  ن�أخذ بنظر العتب�ر هذه  اأن  يجب 

الأ�ص��ض  هذا  فعلى  اإذًا،  المطلق.  ذلك  لتو�صيح  المقّيد  ذلك  اإلى  ن�صتند  اأن  فيجب 

الذي  المفهوم  ذلك  هو  الجه�د،  مفهوم  نعتبر  اأن  المقولة  لهذه  طبقً�  علين�  يتوّجب 

قيود  دون  من  واجبً�  الجه�د  تعتبر  ل  القراآن  اآي�ت  اإّن  اأي  المقّيدة؛  الآي���ت  حته  و�صّ

ة. وال�صروط، بل تعتبره واجبً� في ظروف خ��صّ

هل إّن آيات الجهاد ناسخة ومنسوخة؟

اإّن بع�ض المف�صرين ج�وؤوا وطرحوا هن� م�ص�ألة الن��صخ والمن�صوخ؛ اأي اإّنهم ق�لوا: 

اإّن القراآن مثلم� تقولون يعلن في اأكثر الآي�ت، ب�أّن مح�ربة الكف�ر ت�أتي وفق ال�صروط، 

ف�إّن  الأ�ص��ض  الآي�ت. وعلى هذا  تلك  ن�صخت مّرة واحدة جميع  خرى 
ُ
اأ اآي�ت  اأّن  غير 



76

الحديث هن�، هو حول الن��صخ والمن�صوخ. اإّن الآي�ت الأولى ل�صورة البراءة التي تعطي 

للم�صركين،  مهلة  وتحّدد  الم�صركين  من  التبرئة  وتريد  ع�ّمة  ب�صورة  الجه�د  اأوامر 

وتقول بعد انق�ص�ء تلك المهلة: اإّن هوؤلء لي�ض لهم حّق البق�ء ف�قتلوهم، وح��صروهم 

وترّب�صوا بهم. هذه الآي�ت التي ج�ءت في ال�صنة الت��صعة للهجرة قد ن�صخت جميع 

الأوامر ال�ص�بقة، هل هذا الكالم �صحيح؟

مك�ن  في  ن�صتطيع  اأّنن�  هو:  الأّول  بدليلين،  دليل؟  ب�أي  �صحيح،  غير  كالم  هذا 

خرى، بحيث تكون ب�ل�صبط �صّده�. فلنفر�ض على �صبيل 
ُ
اعتب�ر اآية م� ن��صخة لآية اأ

خرى لتقول: ق�تلوا الم�صركين. 
ُ
المث�ل اإّن اآية تقول: ل تق�تلوا الم�صركين، ثّم ت�أتي اآية اأ

معنى  اإّن  خ��رى. 
ُ
اأ اأوام��ر  منه�  بدًل  وو�صعن�  ال�ص�بقة  الأوام��ر  األغين�  اأّنن�  يعني  هذا 

اأن  اإذًا، يجب  خرى. 
ُ
اأ ب�أوامر  الأولى وا�صتبداله�  الأوامر  اإلغ�ء  الن��صخ والمن�صوخ هو 

تكون الأوامر الث�نية ب�صورة بحيث تكون مئة ب�لمئة عك�ض الأوامر الأولى ليتّم اعتب�ر 

الأوامر الث�نية ح�صيلة اإلغ�ء الأوامر الأولى. اأّم� اإذا ك�نت الأوامر الأولى والث�نية تقبل 

خرى، فلي�ض هن�ك اإذًا اأّي 
ُ
حة لالأ الجمع مع بع�صه�؛ اأي اأن تكون كّل واحدة منه� مو�صّ

خرى.
ُ
ن��صخ ومن�صوخ لنقول: اإّن واحدة ج�ءت لإلغ�ء الأ

الآي���ت  اإلغ�ء  ح�صيلة  اإّنه�  نقول:  بحيث  ب�صورة  لي�صت  البراءة  �صورة  اآي���ت  اإّن 

البراءة  �صورة  اآي�ت  قراأن� جميع  لو  لم�ذا؟  م�صروطً�.  الجه�د  واأّنه� جعلت  ال�ص�بقة، 

لراأين� اأّنه� تقول في المجموع: ح�ربوا الم�صركين الذين ل يلتزمون ب�أّي مبداأ اإن�ص�ني، 

ول يوفون العهد الذي هو اأمر فطري ووجداني وحتى اإذا ك�ن هن�ك قوم يفتقرون اإلى 

ق�نون ف�إّنهم يدركون بحكم فطرتهم �صرورة الوف�ء للعهد. لو عقدتم مع�هدة ف�إّنهم 

�صينق�صونه� اإذا م� �صنحت لهم الفر�صة ويق�صون عليكم متى م� �صنحت لهم الفر�صة 

للق�ص�ء عليكم. وهن� م�ذا يقول العقل؟ يقول اإذا ح�صلتم على اأدّلة حول قوم تثبت 

اأّنهم م�صّممون على الق�ص�ء عليكم في اأّول فر�صة تت�ح لهم، فهل يقول: ا�صبروا لكي 

يجوز  واليوم  علين�.  �صُيق�صى  ف�إّنه  ن�صبر  اأّنن�  لو  عليهم؟!  اق�صوا  ثّم  عليكم  يق�صوا 
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في الع�لم اأن يقوم طرف بمه�جمة طرف اآخر اإذا م� ح�صل على اأدّلة قطعية توؤّكد 

ت�صميم الطرف المق�بل على مه�جمته. ويقولون: اإّنه ق�م بعمل �صحيح، ول يقولون: 

العدّو  اإّن  مثاًل  مف�ده�  وك�ن  و�صلتك،  قطعية  اأخب�رًا  واأّن  تعرف  كنت  اإّنك  �صحيح 

�صيه�جمك في اليوم الفالني، لكن لم يكن لك الحّق اأن ته�جمه اليوم، وك�ن يتوجب 

عليك اأن ت�صبر واأن تقف مكتوف اليدين ليهجم عليك العدو اأّوًل، ثّم تهجم اأنت!

اآي�ت القراآن في مو�صوع  اأ�صّد  اآي�ت �صورة البراءة التي هي من  يقول القراآن في 

الجه�د:

{ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  
.
ڃ  ڃ} )1)

ب�أّي  يفون  ل  ف�إّنهم  لهوؤلء  �صنحت  لو  الفر�صة  اإّن  الآي��ة:  هذه  في  القراآن  يقول 

مع�هدة اأو عهد؛ لأّن م� يقولونه، يقولونه ب�لّل�ص�ن واأّن قلوبهم تقول العك�ض. وعلى هذا 

الأ�ص��ض ف�إّن هذه الآي�ت لي�صت مطلقة بتلك الدرجة التي تت�صّوره�، بل اإّنه� تقول في 

اإّن ال�صبر والت�أخير عند اإح�ص��صكم بخطر من ج�نب العدو، هم� عمالن  الحقيقة: 

غير �صحيحين. اإذًا، فهذه الآي�ت لي�صت �صّد تلك الآي�ت لكي نعتبره� ن��صخة. هذا 

الدليل وهذا المو�صوع يثبت�ن اأّن هذه الآي�ت لي�صت من�صوخة.

ما من عام إلّا وقد خّص

ب��صتط�عتي  ك�ن  اإذا  بحيث  �صول، 
ُ
الأ علم�ء  ق�له  مو�صوع  هو  الث�ني  الدليل  اإّن 

تو�صيحه لكم ف�إّنني اأ�صتطيع اأن اأقول وجهة نظري حول هذه الآية.

يقولون: م� من ع�م اإّل وقد خ�ّض؛ اأي اإّن لكل ق�عدة ا�صتثن�ء. هذا الكالم �صحيح، 

اأ�صبتم  اإذا  اأو  �صفر  على  كنتم  اإذا  ت�صوموا  ل  ويقولون:  �صوموا،  لن�:  يقولون  فمثاًل 

بمر�ض. وكذلك الح�ل ب�لن�صبة اإلى ال�صالة وغير ال�صالة. يقولون: م� من ع�م اإّل 

)1)  �صورة التوبة، الآية 8.



78

وقد خ�ّض؛ اأي اإّن بع�ض القواعد تقبل ال�صتثن�ء.

مور ت�أبى ال�صتثن�ء، حيث اإّن لحن هذه القواعد، هو لحن 
ُ
المق�صود هو اأّن بع�ض الأ

. هذا الأمر 
ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  } )1) ل يقبل ال�صتثن�ء، مثاًل ج�ء في القراآن: { 

الكلي ل يقبل ال�صتثن�ء؛ اأي ل يمكن اأن يكون اإن�ص�ن �ص�كرًا في الحقيقة ول يقبله اهلل. 

ة، اإّل اإذا لم يكن �ص�كرًا. كال، هذا لي�ض �صيئً� يكون �صيئً� اآخر في ح�لة خ��صّ

اإّن بع�ض الألح�ن  الن��صخ والمن�صوخ، حيث  والآن ف�إّن الح�لة هي كذلك في ب�ب 

ل تقبل الن�صخ اأ�ص��صً�؛ لأّن الن�صخ يعني ب�أّن المن�صوخ هو اأمر وقتي؛ اأي اإّن الحّق هو 

لحن ل يقبل التوقيت. فلو ك�ن هذا موجودًا فيجب اأن يكون دائمً�. كيف؟ �ص�أ�صرب 

لكم مث�ًل:

. هن� 
اإذا ج�ء في القراآن: { ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  } )2)

يوجد عموم من ن�حية الأفراد وا�صتمرار من ن�حية الزم�ن. هل يمكن لن� اأن نجعل 

اإّن  اأي:  الظ�لمين؟!  بع�ض  اإّل  الظ�لم،  يحب  ل  اهلل  اإّن  ونقول:  الع�م،  لهذا  ا�صتثن�ًء 

القد�صية الرّب�نية وقذارة الظلم غير ق�بلتين لاللتح�م، بحيث نقول: اإّن اهلل ل يحّب 

المعتدين اإّل ال�صيد فالن وال�صيد الفالني، هذا العموم ل يقبل ال�)اإّل(. 

كم� اأّنه لي�ض مثل ال�صي�م. بحيث يقولون: ي� �صيد فالن �صم، اإّل اإذا لم تتمّكن في 

بع�ض الظروف. غير اأّن الظلم لي�ض �صيئً�، بحيث نقول: اظلم في بع�ض الظروف ول 

خرى؛ لأّن الظلم لي�ض مقبوًل في اأي زم�ن ومن اأيٍّ ك�ن، وحتى من 
ُ
تظلم في ظروف اأ

النبّي. والظلم، مثل المع�صية؛ لأّن اهلل ل يحّب اأّي ع��ض. فال يمكن القول، اإّل النبّي. 

ل، ل يمكن لأنبي�ئه اأن يظلموا. لو اأّن الأنبي�ء ع�صوا ف�إّن اهلل ل يحّبهم اأي�صً�. 

اإّن الفرق بين النبي وغير النبي، هو اأّن النبّي ل يع�صي بينم� غير النبّي يع�صي. 

وهذا ل يعني اأّن اهلل �صوف يحّبه حتى اإذا م� ع�صى. 

)1)  �صورة الزمر، الآية 7.

)2)  �صورة البقرة، الآية 190.
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اإّن م� نطلق عليه ا�صم العموم ل يقبل التخ�صي�ض وال�صتثن�ء، وكذلك الح�ل من 

ن�حية الزم�ن، هل يمكن القول: اإّن هذا ق�نون يخ�ّض زم�نً� معينً�، بحيث اإّن اهلل ل 

يحّب المعتدين في زم�ن معّين ولكّنه يلغي هذا الحكم بعد ع�صرة اأعوام، ويقول: اإّنن� 

من الآن �صنحّب المعتدين؟ هذا اللحن لي�ض لحنً� يقبل الن�صخ.

ن�ص�هد في اآي�ت الجه�د اأّن القراآن يدخل �صمن هذا الحّق: { وئ  ۇئ  ۇئ  

. اإّن مح�ربة 
ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  } )1)

المعتدي لي�صت اعتداء، اإّل اأّن مح�ربة الذي لم يعتِد تعتبر اعتداء ول تجوز. ح�ربوا 

المعتدي لكي ل يح�صل اعتداء، لكن اإذا ح�ربتم غير المعتدي ف�أنتم المعتدون، وهذا 

لي�ض ب�أمر يقبل الن�صخ. يمكن مثاًل اأن ل ي�صمح ب�لجه�د والدف�ع في وقت معين واأن 

يقول: ا�صبروا وتحّملوا مّدة من اأجل الم�صلحة، ثّم ي�صدر الأمر ب�لجه�د؛ اأي اأن ُيلغى 

الأمر ب�ل�صبر لأّنه ك�ن لفترة موؤّقتة. وعندم� ُيلغى هذا الأمر فهذا يعني اأّن المولى 

ك�ن يعتبره موؤّقتً� منذ البدء.

الدفاع عن القيم اإلنسانيّة

ل  الذي  الدف�ع  من  نوعً�  اإّل  لي�ض  الجه�د  يعتبر  القراآن  ف�إّن  الأ�ص��ض  هذا  وعلى 

الجه�د  اإدان��ة  يمكن  ل  اإّنه  �ص�بقً�:  قلن�  لكّنن�  العتداء.  وقوع  في ح�لة  اإّل  به  ي�صمح 

اله�دف اإلى المح�فظة على القيم الإن�ص�نّية حتى واإن لم تكن معّر�صة للخطر. وقلن� 

اأي�صً�: اإّن م�ص�ألة العتداء هي مفهوم ع�م؛ اأي لي�ض من الواجب العتداء على حي�ة 

الإن�ص�ن وعلى الم�ل والن�مو�ض وال�صتقالل والحرية، فلو اعتدى قوم على قيم وك�نت 

تلك القيم اإن�ص�نّية، ف�إّن ذلك يعني العتداء.

)1)  �صورة البقرة، الآية 190.
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استعمال القّوة في طريق المسائل الصّحية

اأريد اأن اأ�صرب لكم مث�ًل ب�صيطً�: تبذل في ع�صرن� الراهن م�ص�ع جّمة للق�ص�ء 

الأ�ص��صية  الأ�صب�ب  اإل��ى  ل  التو�صّ الآن  اإل��ى  يتّم  ول��م  الأم��را���ض.  بع�ض  ج��ذور  على 

لبع�صه�، مثل ال�صرط�ن، كم� لم يتّم ك�صف طرق مع�لجته�. اإّل اأّن هن�ك مجموعة من 

الأدوية التي ي�صتعمله� الن��ض ب�صورة موؤّقتة من اأجل ت�أخير هذه الأمرا�ض. لنفر�ض 

اأّن موؤ�ّص�صة ك�صفت عالج اأحد الأمرا�ض، ف�إّن الموؤ�ّص�ص�ت التي ت�صتفيد من وجود هذا 

المر�ض، والمع�مل التي تنتج الأدوية التي تفيد في عالج هذا المر�ض فقط، ت�ص�ب 

في ح�لة عدم وجود هذا المر�ض بخ�ص�ئر تقّدُر بماليين اأو بملي�رات الدولرات. ولكي 

ل يت�صّرر �صوقه� ف�إّنه� تق�صي على هذا الك�صف العزيز لدى الإن�ص�ن وعلى التركيب�ت 

الدف�ع عن مثل هذه  اأّي �صخ�ض بهذا الكت�ص�ف، فهل يجب  يعلم  المكت�صفة لكي ل 

ولم  على حي�تن�،  يعتِد  لم  اأحدًا  اإّن  نقول:  اأن  ن�صتطيع  اأم ل؟ هل  الإن�ص�نّية،  القيمة 

يهّدد ن�مو�صن� وا�صتقاللن� واأر�صن�؟ فم�ذا يعنين� اإذا ق�م اأحد الأ�صخ��ض في نقطة 

هن�  لي�ض  ل،  ذلك؟  على  يق�صي  اأن  اآخر  �صخ�ض  واأراد  �صيء  ب�كت�ص�ف  الع�لم  من 

اإحدى  على  العتداء  وتّم  هن�  للخطر  تتعّر�ض  اإن�ص�نّية  قيمة  لأّن  القول؛  لهذا  مك�ن 

القيم الإن�ص�نية. وعلى هذا الأ�ص��ض فهل نحن نعتبر اأنف�صن� معتدين اإذا ع�ر�صن� هذه 

الم�ص�ألة وق�تلن� من اأجله�؟ كال، بل اإّنن� انتف�صن� �صد العتداء وح�ربن� المعتدي.

اأمٌر دف�عي، ف�إنَّ غر�صن� لي�ض الدف�ع  اإّن مو�صوع الجه�د هو  اإذًا، فعندم� نقول: 

�صخ�ض  ه�جمك  م�  اإذا  نف�صك  عن  دافع  ال�صّيد  اأيه�  نقول:  بحيث  محدود،  بمعنى 

ب�ل�صيف وب�لمدفع والبندقية، كال، بل دافع متى م� تّم العتداء عليك اأو على اإحدى 

تّم العتداء على  اإذا  القول:  المعنوّية لحي�تك، وخال�صة  القيم  اأو على  قيم حي�تك 

�صيء عزيز ومحترم للب�صرية ويعتبر من �صروط �صع�دة الب�صرية وجب الدف�ع عنه.

خرى هن�، وهو هل اإّن م�ص�ألة التوحيد جزء من 
ُ
اإّن بحثن� ال�ص�بق يطرح نف�صه مّرة اأ
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الم�ص�ئل ال�صخ�صية وجزء من �صليقة الأ�صخ��ض، اأم اإّنه� جزء من القيم الإن�ص�نّية؟ 

م� هذا  ق�نون  فلو ج�ء في  اإذًا،  الدف�ع عنه�.  الإن�ص�نّية فيجب  القيم  ك�نت من  فلو 

القول وهو: يجب الدف�ع عن التوحيد بعنوان قيمة اإن�ص�نّية فهذا ل يعني اأّن العتداء 

يجوز، بل معن�ه هو اأّن التوحيد قيمة معنوّية، واأّن دائرة الدف�ع و�صيعة بدرجة بحيث 

ت�صمل هذه القيم المعنوّية.

نعم، ف�إّنن� نكّرر في الوقت نف�صه المو�صوع الذي �صبق واأن قلن�ه، وهو اأّن الإ�صالم ل 

يقول ق�تلوا من اأجل فر�ض التوحيد؛ لأّن التوحيد ل يقبل الفر�ض ب�لإكراه لأّنه اإيم�ن، 

ويجب تمييز الإيم�ن وانتخ�به، حيث ل يمكن التمييز ب�لقّوة ول النتخ�ب ب�لقّوة.

{ ی  جئ    حئ  مئ}؛ اأي ل تجبروا اأّي �صخ�ض؛ اأي اإّن الإيم�ن ل يقبل الفر�ض، غير 

اأّن ل اإكراه في الّدين ل يعني اأن ل تدافعوا اأي�صً� عن التوحيد، اأو عدم دفع الخطر 

الذي يواجه »ل اإله اإلاّ اهلل« من قبل بع�ض الن��ض.

اأحرارًا في  الن��ض  واأن يكون  ب�لقّوة،  الن��ض  الّدين على  اأّن م�ص�ألة عدم فر�ض  اإّل 

خرى. وبعب�رة 
ُ
انتخ�ب الّدين هي م�ص�ألة، كم� اأّن م�ص�ألة اأّن »العقيدة« حّرة، هي م�ص�ألة اأ

خرى. 
ُ
خرى اإّن حرية التفكير والنتخ�ب هي م�ص�ألة، بينم� حرية العقيدة، م�ص�ألة اأ

ُ
اأ

تّم  قد  العق�ئد  اأكثر  اإّن  اأي  فكري؛  اأ�ص��ض  له�  والمعتقدات  العق�ئد  اأكثر  اإّن 

ت�صخي�صه� وانتخ�به� من قبل الإن�ص�ن. اإّن التعّلق القلبي الذي يظهر في الإن�ص�ن، ينتج 

في اأكثر الأحي�ن عن الت�صخي�ض والنتخ�ب، لكن هل اأّن جميع عق�ئد الب�صر ت�صتند 

اإلى الفكر والت�صخي�ض والنتخ�ب؟ اأم اإّن اأكثر عق�ئد الب�صر هي جملة من التعّلق�ت 

الروحية التي لي�ض له� اأ�ص��ض فكري، بل له� اأ�ص��ض ع�طفي، مثلم� يقول القراآن في 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ...} مج�ل توارث التق�ليد جياًل عن جيل: 

التي  العق�ئد  هي  وكذلك  المو�صوع.  هذا  على  كثيرًا  يوؤّكد  والقراآن   .
(1({ ٿ  

تنتج عن تقليد الأك�بر. 

)1)  �صورة الزخرف، الآية 23.
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اأّن الحرية )في  اأ�ص��صً� في هذه الأمكنة، ذلك  اإّن حرّية العقيدة لي�ض له� معنى 

هذا المورد( تعني اإزالة م� يمنع من ف�علية قّوة ف�علة وتقّدمية، بينم� العقيدة نوع 

من الركود. اإّن الحرية في الركود ت�ص�وي حرية �صجين في البق�ء في ال�صجن وحرية 

�صخ�ض مقّيد. والتب�ين هو اأّن ال�صجين ج�صميً� ي�صعر بح�لته، بينم� ال�صجين روحيً� ل 

يح�ّض بح�لته؛ ولهذا ال�صبب نقول: اإّن حرية العقيدة الن��صئة من تقليد وتبعية المحيط 

من التفكير الحّر، لي�ض له� معنى.

الجزية

خرى التي يجب طرحه� في نه�ية حديثن�، هي م�ص�ألة »الجزية«. لقد 
ُ
الم�ص�ألة الأ

ة الذين لي�ض اإيم�نهم حقيقيً�  ج�ء في ن�ض الآية الكريمة، ق�تلوا اأهل الكت�ب، خ��صّ

وواقعيً�، حتى يعطوا الجزية. م� هي الجزية؟ هل اأّن الجزية تعني دفع الفدية واأخذ 

الفدية؟ اإّن الفدية ب�أّي �صكل ك�نت، تمّثل العنف والظلم، واإّن القراآن يرف�ض بدوره كّل 

اأ�صك�ل و�صور الظلم، الجزية م�صتّقة من الجزاء. والجزاء ي�صتعمل في اللغة العربية 

خرى. ولو ك�نت الجزية عقوبة، فيمكن ل�صخ�ض 
ُ
بمعنى الهدّية ت�رة وبمعنى العق�ب اأ

اأن يّدعي ب�أّن مفهومه� هو الفدية، واإذا ك�ن مفهومه� الهدية وهو كذلك ف�إّن المو�صوع 

يتغير.

بة اأ�ص��صً�، ولي�صت عربية،  قلن� �ص�بقً�: اإّن بع�صهم اّدعى ب�أّن الجزية هي كلمة معرَّ

واإّنه� ف�ر�صية وهي معّرب كلمة »ك�زية«، وال�ك�زية كلمة ف�ر�صية، وك�نت تعني ال�صرائب 

ال�صنوية التي و�صعه� »اأنو�سيروان« لأّول مّرة في اإيران. وعندم� انتقلت هذه الكلمة 

العرب،  وق�ل  »الجيم«،  حرف  اإلى  ك�لع�دة  تبّدل  »ال�ك�اف«  حرف  ف���إّن  العرب  اإلى 

الجزية بدًل من ال�ك�زية. 

اإذًا، مفهوم الجزية هو ال�صريبة. ومن البديهي ف�إّن ت�صديد ال�صرائب ل يعني اأخذ 

الفدية، ف�لم�صلمون يجب عليهم اأن يدفعوا اأنواع ال�صرائب، اإّل اأّن هن�ك تب�ينً� بين 
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التي يدفعه� الم�صلمون. وهذا القول  اأهل الكت�ب وال�صرائب  التي يدفعه�  ال�صرائب 

ل ي�صتند اإلى اأّي دليل، ثّم اإّنن� ل�صن� ب�صدد اأ�صل الكلمة وجذوره�، بل يجب علين� اأن 

نعرف م�هّية الجزية على اأ�ص��ض الأحك�م التي و�صعه� الإ�صالم له�.

الجزية تكريم أم عقاب؟

خرى يجب اأن نرى اأّن الإ�صالم الذي ي�أخذ الجزية، هل ي�أخذه� ب�صكل 
ُ
بعب�رة اأ

الجزية  ف�إّن  خدمة  لهم  يقّدم  اأن  الجزية  مق�بل  يتعّهد  فلو  فدية؟  ب�صكل  اأم  هدية 

تعني عند ذاك: التكريم. اأّم� اإذا اأخذ الجزية دون اأن يقّدم لهم خدمة، ففي هذه 

ال�صورة تعني الجزية: الفدية.

فلو ق�ل الإ�صالم: خذوا الجزية من اأهل الكت�ب ول تتعّهدوا مطلقً� اأم�م الجزية، 

الفدية  الفدية.  يعني  قت�لهم، فهذا  التوّقف عن  الم�ل منهم مق�بل  بل خذوا فقط 

مبلغً�  اأعطني  ال�صعف�ء:  لأحد  الأقوي�ء  اأحد  يقول  اأن  اأي  ب�لعنف؛  الحّق  اأخذ  تعني 

يقول:  اآخر  اأمنك. وفي وقت  واأ�صلب  واأقف في طريقك  اأزاحمك  لكي ل  الم�ل  من 

معنى  يكون  ال�صورة  تلك  وفي  التعّهد.  هذا  مق�بل  الجزية  واآخ��ذ  اأم�مكم  اأتعّهد 

اأن  هو  المهم  لأّن  ف�ر�صية؛  اأم  عربية  الجزية  كلمة  اأك�نت  �صواء  التكريم،  الجزية 

ن�أخذ بنظر العتب�ر م�ّدة الق�نون.

الكت�ب  اأهل  على  تترّتب  الجزية  ب�أّن  �صنعلم  ف�إّنن�  الق�نون  م�هّية  ندخل  عندم� 

الذين يعي�صون في ظّل الحكومة الإ�صالمية ويكونون من اأتب�عه�، للحكومة الإ�صالمية 

وظ�ئف تقع على ع�تق �صعبه� وله� تعهدات اأم�مه، والوظ�ئف هي:

اأّوًل: اأن يدف���ع ال�صع���ب ال�صرائ���ب لإدارة ميزانية الحكومة الإ�صالمّي���ة، �صواء اأك�نت 

خ���رى مثاًل الخراج اأو المق��صمة 
ُ
تل���ك ال�صرائب توؤخذ بعنوان الزك�ة اأم بعن�وين اأ

اأو ال�صرائ���ب التي ت�صعه���� الحكومة الإ�صالمية ا�صتن�دًا اإل���ى الم�ص�لح الإ�صالمّية 

مور الحكومة الإ�صالمّية ت�ص�ب 
ُ
ويترّتب على الن��ض دفعه�. واإذا لم يدفعوه� ف�إّن اأ
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ب�ل�صل���ل. لي�صت هن�ك حكومة ل تملك ميزاني���ة ول ت�أخذ بع�ض اأو جميع ميزانيته� 

م���ن الن��ض. اإّن الحكومة بح�ج���ة اإلى الميزانية، والميزانية يجب اأن ت�أتي من هذه 

ال�صرائب المب��صرة وغير المب��صرة.

ثاني���اً: يج���ب عل���ى الن��ض اأن يكون له���م تعّهدات اأم����م الحكومة م���ن ن�حية الخدمة 

الع�صكرية والت�صحية؛ لأّن على اأفراد ال�صعب اأن يدافعوا عن الدولة اإذا م� تعّر�صت 

للخط���ر. ف�إذا ك�ن اأهل الكت����ب يعي�صون في ظّل الحكوم���ة الإ�صالمّية، فال يترّتب 

عليه���م دفع ال�صرائب الإ�صالمّي���ة اأو الم�ص�ركة في الجه����د ب�لّرغم من اأّن منفعة 

الجه����د تعود عليهم. وعل���ى هذا الأ�ص��ض ف����إّن الحكومة الإ�صالمّي���ة عندم� تقوم 

ب�صم����ن اأمن الن��ض وتمنحهم حم�يته� ف�إّنه���� تطلب �صيئً� من الن��ض مق�بل ذلك، 

�صواء اأك�ن م�ًل اأم غير م�ل، وتطلب الجزية من اأهل الكت�ب بدًل من الزك�ة وغيره، 

وحتى اأّنه� تطلب الجزية منهم بدًل من الخدمة الع�صكرية؛ ولهذا ف�إّن الو�صع ك�ن 

على هذه ال�ص�كلة في �صدر الإ�صالم. 

ف�إّن  الم�صلمين،  لم�صلحة  الحرب  لخو�ض  يتطّوعون  الكت�ب  اأه��ل  ك�ن  وعندم� 

الم�صلمين ك�نوا يرفعون الجزية عنهم، ويقولون اإّنن� ن�أخذ منكم لأّنكم ل تعطون 

الجنود، اأّم� الآن وقد اأعطيتمون� الجنود فلي�ض لن� الحّق في اأن ن�أخذ الجزية منكم. 

خرى تقول: اإّن 
ُ
لقد ورد في تف�صير المن�ر �صواهد ت�ريخية كثيرة واأكثر من الكتب الأ

الم�صلمين في �صدر الإ�صالم ك�نوا ي�أخذون الجزية بدًل من الجنود، وك�نوا يقولون 

لأهل الكت�ب: بم� اأّنكم تعي�صون في ظّل حكومتن� ونقوم نحن بحم�يتكم ول تعطون� 

الجنود )ك�ن الم�صلمون ل يقبلون الجنود منهم( فيجب اأن تدفعوا الجزية بدًل من 

الجنود. ولو ك�ن الم�صلمون يعتمدون اأحي�نً� على بع�صهم وي�أخذونهم كجنود ف�إّنهم 

ك�نوا ل ي�أخذوا الجزية منهم.

اللغوية  الن�حية  من  عربية  اأك�نت  �صواء  الجزية  كلمة  ف���إّن  الأ�ص��ض  هذا  وعلى 

الحقيقة  في  تعتبر  ف�إّنه�  »ال�ك�زية«،  كلمة  من  معّربة  ك�نت  اأم  الجزاء  من  وم�صتّقة 
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من ن�حية المفهوم الق�نوني تكريمً� للحكومة الإ�صالمّية من قبل اأهل الكت�ب مق�بل 

الخدم�ت التي تقوم به� لهم، ومق�بل عدم اأخذ الجنود وال�صرائب منهم.

وهن� اّت�صح ب�أّن جواب الإيراد الأّول، وهو قولهم: كيف يمكن اأن يتخّلى الإ�صالم 

عن الجه�د من اأجل الجزية؟ م�ذا يريد الإ�صالم ب�لجه�د؟ اإّنه ل يريد الجه�د لفر�ض 

اأق�تلكم،  ل  اإّنني  المق�بل  الطرف  يقول  العوائق. عندم�  اإزالة  اأجل  بل من  العقيدة، 

فهذا يعني اأّنه ل ي�صع العراقيل في طريق العقيدة. وعنده� يترّتب على الطرف الث�ني 

 .
اأن يعمل على �صوء هذه الآية: { ی  ی   ی  ی  جئ  } )1)

اإّنني  اأنت ول تقل: كال،  اإذا خ�صعوا وطرحوا م�ص�ألة ال�صالم وال�صلح فال تتعّنت 

ل اأت�ص�لح بل اأريد الحرب. عندم� يريدون التع�ي�ض ال�صلمي معكم فيجب عليكم اأن 

تبدوا ا�صتعدادكم لهذا الأمر. لكن اإذا ك�نوا يريدون اأن يعي�صوا معكم وفي ظّلكم ول 

يدفعون ال�صرائب الإ�صالمّية ول ير�صلون الجنود لكونهم غير م�صلمين، واأنتم ل تثقون 

بخدمتهم الع�صكرية فيجب اأن ت�أخذوا منهم �صرائب �صنوية ب��صم الجزية. 

غو�صت�ف  جملتهم  ومن  والم�صيحيين  الأوروبيين  الموؤرخين  اأّن  ب�لذكر  والجدير 

اإّن )ويل ديورانت( يبحث  لوبون وجرجي زيدان قد بحثوا في هذا المو�صوع كثيرًا. 

ة الح�سارة« في م�ص�ألة الجزية الإ�صالمّية،  في المجلد الح�دي ع�صر من كت�به »ق�سّ

التي  ال�صرائب  اأقّل من  اأّنه� ك�نت  الإ�صالمّية ك�نت قليلة بدرجة  اإّن الجزية  ويقول: 

م�ص�ألة  في  ظلم  اأّي  هن�ك  يكن  لم  الأ�ص��ض  هذا  وعلى  الم�صلمين.  من  توؤخذ  ك�نت 

الجزية.

)1)  �صورة الأنف�ل، الآية 61.
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إيجاد الثورة أسهل من الحفاظ عليها

لهذا  مة  لتكون مقدِّ الكريم،  القراآن  اآي�ت  اآيٍة من  اإلى م�صمون  البداية  اأ�صير في 

ڃ   ڃ    ڄ   ڄ      ڄ   ڄ   ڦ    } الم�ئدة:  �صورة  في  تع�لى  يقول  البحث، 

.
ڃ  ڃ} )1)

الآية تخ�طب الم�صلمين ق�ئلًة: لقد يئ�ض الكّف�ر اليوم من دينكم، لقد يئ�صوا من 

دكم خطر منهم بعد اليوم،  مح�ربة دينكم، لقد ف�صل اأعداوؤكم ف�صاًل ذريعً�، ول يهدِّ

ولكّنكم اليوم يجب اأن تخ�صوا �صيئً� اآخر، وهو الخ�صية مّني.

دكم اليوم،  رون في تف�صير هذه الآية: اإّن الخطر الداخليَّ هو الذي يهدِّ ق�ل المف�صِّ

ولي�ض الخطر الخ�رجّي؛ اأي اإّن الخطر لم يرتفع كلّيً�، بل اإّن العدّو الخ�رجّي قد انعدم 

خطره.

اإّن الخوف من اهلل الذي ورد في الآية يعني الخوف من ق�نون اهلل، الخوف من 

اأن يع�ملن� اهلل بعدله ل بف�صله، نقراأ في الدع�ء الم�أثور عن الإم�م علي Q: »يا 

َمن ل ُيخاُف اإّل عدله«؛ ي� من ِخ�صُيتُه؛ هي الخ�صيُة من عدالته، ل يخ�صى الإن�ص�ن اإّل 

من اإجراء العدالة اإذا ك�ن في ظّل نظ�م ع�دل، يخلو حقيقة من كلِّ ظلم واإجح�ف، 

ب�لن�صبة اإلى اأي اإّن�ص�ن، اإّنه يخ�ف اأن ي�صتحّق العق�ب اإذا ارتكب منكرًا.

ومن هن� يقولون: اإّن الخوف من اهلل يرجع في النه�ية اإلى الخوف من النف�ض؛ اأي 

)1)  �صورة الم�ئدة، الآية 3.
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الخوف من جرائم النف�ض واأخط�ئه�.

عندم� يقول: اأيُّه� الم�صلمون، ل تخ�صوا العدّو الخ�رجي، واأنتم على اأعت�ب الن�صر 

والغلبة على الأعداء، ولكن اخ�صوا العدّو الب�طني؛ ف�إّن هذا يرتبط من اأحد الجوانب، 

بذلك الحديث عن النبي الأكرم P، عندم� خ�طب الُمق�تلين الع�ئدين من اإحدى 

 .
(1(

الغزوات ق�ئاًل: »مرحباً بقوم ق�سوا الجهاَد الأ�سغر، وبقي عليهم الجهاُد الأكبر«

:
(2(

يقول ال�ص�عر مولوي

وب���ق���ي ف���ي ب���ط��ن��ن��� ال���ع���دّو الأ����ص���واأاأيُّه� الزعم�ء، لقد قتلن� العدوَّ الظ�هري

اإّن الآية التي ذكرُته� في المقّدمة، ب�لإ�ص�فة اإلى الآية الح�دية ع�صرة من �صورة 

من��صبً�  اأ�ص��صً�  تكّون�ن   
ڭ})3) ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ      } الرعد 

لتحليل الت�ريخ الإ�صالمي.

اأوجده  الذي  الإ�صالمّية  الثورة  م�صير  اأّن  الإ�صالم  ت�ريخ  في  التحقيق  من  يظهر 

الر�صول P تغّير بعد وف�ته، وذلك نتيجة دخول النته�زيين والأعداء، الذين ك�نوا 

اإلى الأم�ض القريب يح�ربون الإ�صالم، ولكنهم بعد ذلك اأدخلوا اأنف�صهم في �صفوف 

الم�صلمين، مع تغيير اأ�صك�لهم و�صورهم، وبذلك تغّير م�صير الثورة و�صكله� ومحتواه� 

اإلى حّد كبير.

لتغيير   - الهجري  الأّول  القرن  اأواخ��ر  في   - ي�صعون  ب��دوؤوا  الأ�ص��ض  هذا  وعلى 

الحقيقة الإ�صالمّية للثورة اإلى �صورٍة قومّية وعربّية.

وللقيم  لالإ�صالم  ك�ن  النت�ص�ر  ب�أّن  اعتق�دهم  من  بدًل  الر�صول،  ُتراث  ورثة  اإّن 

الإ�صالمية، وبدًل من اأن يوؤمنوا ب�لمح�فظة والمداومة على نت�ئج الثورة الإ�صالمّية 

بنف�ض المع�يير والأ�صول ال�ص�بقة، ف�إّنهم اعتقدوا ب�أّن للثورة حقيقة قومّية عربّية، اإّن 

)1) و�ص�ئل ال�صيعة، ج15، �ض161.

)2)  من كب�ر ال�صعراء الإيرانيين )توفي �صنة 673ه�(.

)3)  �صورة الرعد، الآية 11.
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ال�صعب العربي هو الذي ق�تل ال�صعوب غير العربّية وهزمهم، وطبيعي اأّن هذا الأمر 

ق�ق في �صميم المجتمع الإ�صالمي. يكفي لأن يخلق ال�صَّ

: اأّن م� تعر�صونه ب��صم الإ�صالم 
(1(

وفي مواجهة هذه الحركة اّدعى جم�عة ب�صدق

لي�ض اإ�صالمً� حقيقيً�؛ لأّنه لي�ض للع�صبّي�ت القومّية والم�ص�ئل العن�صرّية في الإ�صالم 

محلٌّ من الإعراب.

اإذا ك�نت القومية هي  اأّنه  اأي�صً�، وهو  اآخر عر�ض جم�عة هذا الأمر  ومن طرف 

الهدف، فلم�ذا القومّية العربّية ب�لخ�صو�ض؟ ِلَم َلْم يكن لن� زعيم وق�ئد؟

ّمة الإ�صالمّية.
ُ
وبهذا الترتيب ُزرعْت بذرُة الحروب القومّية والعن�صرّية بين اأفراد الأ

بين  والمن�زع�ت  ب�لحروب  مملوء  لالإ�صالم  الأول��ى  الثالثة  القرون  ت�ريخ  اإّن 

القومّي�ت، العربّية والإيرانّية والتركية واأقوام م� وراء النهر و...

ونحن اليوم لو لم نواجه الأمور الح�لية للثورة بكلِّ دّقٍة وواقعّية، ولو �صمحن� فيه� 

للع�صبّي�ت والأهواء النف�صّية، ف�إّن ثورتن� �صتبوء ب�لف�صل ل مح�لة، وذلك، على اأ�ص��ض 

ق�عدة: { ڃ}، وق�عدة { ھ    ھ  ے   ے  ..}، ولأّن النه�صة الإ�صالمّية في 

القرون الأولى، اإّنم� واجهت الف�صل، جريً� على نف�ض الق�عدة نف�صه�.

من الأ�صول التي ت�صدق في موارد كثيرة، هي اأّن المح�فظة على موهبٍة م�، اإذا 

يقول  منه�.  اأ�صهل  تكن  لم  اأّنه�  �صّك  عليه�، فال  الح�صول  اأ�صعب من  ب�أّنه�  نقل  لم 

القدم�ء: اإّن ت�صخير الع�لم، اأ�صهل من الحكومة فيه. نعم، يجب علين� القول: اإّن اإيج�د 

الثورة اأ�صهل من المح�فظة عليه�.

الأعداء  تحطيم  اأثن�ء  للثورة  ك�نت�  الّلتين  والقّوة  الن�ص�ط  اأّن  بو�صوح  نرى  نحن 

الت�صّتت  من  نوع  بدله  وُوجد  كبير،  حّد  اإلى  اندف�عهم�  الآن  فقدن�  قد  الخ�رجّيين، 

والتفرقة.

)1)  بمعن���ى اأّنه���م �ص�دقون في اإّدع�ئهم ب�أّن ل قومية �صي��صية في الإ�صالم، بمفهومه� الحقوقي، والكي�ني الدولي؛ واإن 

ك�ن الإ�صالمي ُيقرَّ ويعترف ويحترم العواطف القومّية الإن�ص�نّية غير العدائية من ن�حيٍة ث�نية.
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طبعً�، اإّن هذه التفرقة لم تكن اأمرًا غير مرتقب، واإّنم� قبل ذلك كّن� نظّن اأّن تلك 

. من هن� ُيعلم �صرورة 
(1(

الوحدة التي ك�نت بين الن��ض رّبم� ت�صعف بعد �صقوط ال�ص�ه

التحقيق حول هوية هذه الثورة ب�أّنه� ظ�هرة اجتم�عية.

ماهية الثورة ودوافعها

علين� اأْن نعرف ثورتن�، ونحلِّل جميع جوانبه� على اأح�صن وجه، وعن طريق المعرفة 

والتحليل نتمّكن من منح ثورتن� ال�صتمرارّية ون�صتطيع المح�فظة عليه�، لي�ض غير.

ة  يجب علين� في البداية اأن نعر�ض بحثً� كلّيً� حول الثورات، ثم نبحث ب�صورة خ��صّ

حول الثورة الإيرانية. علين� في الخطوة الأولى اأن نعرف م� هي الثورة.

اآخر:  وببي�ٍن  م�.  ومنطقة  م�  ن�حية  في  الن��ض  د  وتمرُّ الثورة عب�رة عن ع�صي�ن 

.
(2(

 اآخر
ٍ
الثورة هي الع�صي�ن �صّد الّنظ�م الح�كم، بهدف اإحالل نظ�م

)1)  اإّن وج���ود كثي���ر من العوامل الم�ص�ّدة للثورة في الحركة الموؤّقتة، هو الذي اأّدى اإلى تمزيق الوحدة ال�صعبية، اإّل اأّن 

القي����دة الحكيمة لالإم�م عملت على تن�صيط التح�م ال�صعب ب�تج����ه وحدة الكلمة اأكثر مّم� م�صى، ونالحظ اليوم 

هذه الوحدة الجم�عية بكلِّ و�صوح بين جميع فئ�ت ال�صعب، وذلك، بعد تطهير اإيران من كلِّ عمالء العرب، وقي�م 

حكومة اإ�صالمية حقيقية ن�بعة من �صميم ال�صعب، حفظه� اهلل وثبته� على �صراطه الم�صتقيم. )المترجم(.

)2)  الف���رق بي���ن الثورة والإنقالب الع�صك���ري: اأّن الثورة له� حقيق���ًة �صعبّية، ولي�ض النقالب الع�صك���رّي كذلك، ففي الث�ني 
خ���رى ح�كمة على اأكثرّية المجتمع؛ وذلك بهدف 

ُ
تق���وم اأقلّي���ة م�صلّحة ومجهزة ب�لُمعّدات الع�صكرية في مواجهة اأقلّية اأ

قل���ب النظ����م الموجود واإحالل نظ����م اآخر محّله. ول ترتب���ط هذا ال�صتق���رار ب�صالحية اأو ع���دم �صالحية الق�ئمين 

ب�لنق���الب الع�صك���ري. والذي يهّم في هذا المج�ل، اأّن غ�لبية ال�صعب لي�ض له���م اأيُّ دوٍر في النقالب؛ ولقد لحظن� - 

نحن الإيرانيين - اإنقالب�ٍت ع�صكرّيٍة كثيرٍة ب�لّرغم من اأّن الق�ئمين عليه� اأطلقوا عليه� ا�صم الثورة. وفي ع�م 1952م 

ق����م ع���دد من ال�صب�ط في م�ص���ر وعلى راأ�صهم الجن���رال محّمد نجيب وجم����ل عبد الن��صر ب�نق���الٍب ع�صكري �صّد 

الحكوم���ة الث�ئم���ة اآنذاك، ولكن ال�صعب الم�ص���ري لم ُي�ص�هم في هذه الحركة التي ُعرف���ت ب��صم الثورة؛ ولذلك فبعد 

رحي���ل اأولئ���ك ال�صب�ط ا�صمحّلت ثورتهم، وك�أّن �صيئً� لم يكن وفي �صنة 1918 ق�م �صيد �صي�ء )طب�طب�ئي( ور�ص� خ�ن 

)بهل���وي( ب�نقالب ع�صك���ري في اإيران وك�ن ال�صعب اأي�صً� في معزل عنه. لم تقع ث���وراٌت، ت�صتحّق اأْن نطلق عليه� ا�صم 

الثورة، خالل القرون الأخيرة من ت�ريخن� المع��صر، �صوى بع�ض التحّولت الجتم�عّية العميقة، مثل »الثورة الفرن�صية« 

وثورة »اكتوبر« و.. وحتى في الثورة ال�صوفيتّية والثورة ال�صينّية: ف�إّن جي�صً� قويً� منظمً� ك�ن بج�نب ال�صعب وفي مق�بل 

النقالبّي���ة ُيق����ل: الإ�صالحّية؛ بمعنى: اأّن التغييرات التي تحدث ع�دًة في مجتم���ع م�، واإْن لم تكن اأ�ص��صية؛ اأي اإّنه� ل 

تقل���ب اأو�ص�ع المجتمع من حيث البن�ء، والركيزة الأ�ص��صي���ة، والنظ�م الح�كم، بل ُتجد تغييرات لتح�صين الأو�ص�ع. ل 

تنح�ص���ر الث���ورة والإ�صالح في المجتمع فح�صب، بل ت�صدق����ن اأي�صً� في الأفراد. فقد ُي���رى: اأحي�نً� تح�ّصن في �صلوك 

واأخ���الق فرٍد م����، ب�لن�صبة اإلى م��صيه، واأحي�نً� اأخرى ن���رى انقالبً� روحّيً� اأ�ص��صّيً�، في الأف���راد؛ فك�أّن هذا ال�صخ�ض 

اليوم تغّير ُكلّيً� عنه في الم��صي؛ وعليه، ف�لتوبة تعني اإيج�د نوع من الثورة الروحية الأ�ص��صية في العمل والأخالق.
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وبهذا الترتيب نعلم اأّن اأ�ص��ض كلِّ ثورٍة يكُمن في �صيئين:

اأّوًل: معرفة عوامل عدم الّر�ص� عن الو�صع الق�ئم.

ثانياً: معرفة مط�لب ال�صعب وهدفه.

وب�لن�صبة للثورات المختلفة توجد على العموم نظريت�ن:

تقول اإحدى النظريتين: اإّن جميع الثورات الجتم�عّية في الع�لم، ب�لّرغم من اأّنه� 

ت�أخذ في الظ�هر اأ�صك�ًل مختلفًة ومتف�وتًة، ولكن روحه� وم�هيته� واحدة.

ثورة �صدر  ابتداًء من  الع�لم،  الثورات في  اإّن جميع  النظرية:  اأن�ص�ر هذه  يقول 

الإ�صالم، اإلى الثورة الفرن�صية الكبرى، وثورة اأكتوبر، والثورة الثق�فية في ال�صين...، 

وب�لرغم من اختالف اأ�صك�له�، ف�إّنه� في الحقيقة لم تكن �صوى ثورة واحدة.

ومع  وغيره�،  دينّيٌة،  اأو  �صي��صّيٌة،  اأو  علمّيٌة،  ثورٌة  اأّنه�  على  الثورات  بع�ض  تظهر 

ذلك، ف�إّن روح وم�هية كلِّ هذه الثورات، لم تكن �صوى �صيء واحٍد، اإّن روح وحقيقة 

جميع الثورات، اقت�ص�دّية وم�لية.

اإّن الثورات من هذه الن�حية ت�صبه تم�مً� المري�ض الذي تبدو عليه عوار�ض واآث�ر 

مختلفة ومتف�وتة في موارد مختلفة، ولكن الطبيب يفهم اأّن كلَّ هذه العوار�ض والآث�ر، 

المتنّوعة في الظ�هر، لي�ض له� اإّل اأ�صٌل واحٌد واأ�ص��ٌض واحد.

خالٍف  اإلى  النه�ية  في  توؤول  والع�صي�ن  التمّرد  عوامل  جميع  اإّن  يقولون:  هوؤلء 

اإّن جميع ثورات  اإلى هدٍف واحٍد؛  اأي�صً� تنتهي  واحٍد وغ�صٍب واحد، والأهداف كّله� 

الع�لم تكون في الواقع ثورة المحرومين �صّد المتع والملّذات، يقولون: اإّن جذور كلِّ 

.
(1(

الثورات ترجع في النه�ية اإلى المحرومّية

الثورات -  الطبقي في  اإلى الختالف  ا�صتن�دًا  المو�صوع -  ف�إّن هذا  وفي زم�نن� 

اأ�صبح مو�صوعً� رائجً� جدًا، حتى اأّن بع�ض الذين يتحّدثون عن المف�هيم الإ�صالمّية، 

)1)  ل بدَّ من ذكر هذه النقطة: اأّن المحرومّية نف�صه� �صببت في التقّدم في موارد الإنت�ج حيث تكثر الختالف�ت، وهذا 

مو�صوع ل بّد من البحث عنه في مك�نه بحثً� م�صتقاًل.
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الم�صت�صعفين  كلمة  على  كثيرًا  ويرّكزون  ي�صتندون  الإ�صالمّية،  ب�لثق�فة  ويتفّوهون 

وال�صت�صع�ف، حيث و�صل هذا الإفراط اإلى حّد التحريف والنحراف.

ويقول اأتب�ع النظرّية الث�نية - خالفً� لم� يّدعيه الموؤمنون ب�لنظرية الأولى -: اإّن 

جميع الثورات لي�ض له� اأ�صل م�ّديٌّ مح�ض.

وب�لطبع، فمن الممكن اأْن يكون الأ�ص��ض في كثيٍر من الثورات، ح�صول محورين 

مختلفين في المجتمع من الن�حية القت�ص�دّية والم�دّية.

وُيوجد مث�ل على هذا الأمر من الإم�م علي Q حينم� ق�ل - في خطبة بمن��صبة 

اأخذ  »... لول ح�سور الحا�سر، وقيام الحّجة بوجود النا�سر، وما  بداية خالفته: 

.
(1(

ِة ظالٍم ول �َسَغِب مظلوم...« اهلل على العلماء، اأّل ُيقاّروا على ِكظَّ

الظ�لم  �صبع  )اأي  الظ�لم  ِك��ّظ��ِة  على  الخطبة  ه��ذه  في   Q الإم����م  يتحّدث 

وا�صتغن�ئه(، و�صغب المظلوم )اأي بق�ء المظلوم ج�ئعً�(.

يعني ح�صول قطبين مختلفين في المجتمع، وتق�صيم المجتمع، اإلى عدٍد محدوٍد 

�صيب 
ُ
اأ َنِهٌم  الُمترفين المنعمين، وعدد كثير من المحرومين الج�ئعين، فهن�ك  من 

ب�لتُّخمة و�صوء اله�صم من كثرة اآكله، وج�ئع يربط بطنه بظهره من �صّدة جوعه وفقره.

الن�حيتين  من  المجتمع  تق�صيم  ف���إّن  الثورات،  حول  الث�نية  النظرية  على  وبن�ء 

�صرورّيً�  �صرطً�  لي�ض  والمحروم،  المتنّعم  قطبين:  اإل��ى  والقت�ص�دية  الجتم�عّية 

لح�صول الثورة، فهن�ك كثير من الثورات له� �صبغة اإن�ص�نية مح�صة.

اإّن التمرد على اأ�ص��ض الجوع ل يخت�ّض ب�لإن�ص�ن، ف�لحيوان اأي�صً� اإذا ج�ع طوياًل، 

يطغى على الإن�ص�ن اأو الحيوان�ت الأخرى اأو حّتى على �ص�حبه.

هذا، واإّن كثيرًا من الثورات له� �صفة اإن�ص�نية خ�ل�صة، ف�لثورة تكون اإن�ص�نية اإذا 

ك�ن له� حقيقة تحّررية، اأو حقيقة �صي��صية، ولي�ض فقط حقيقة اقت�ص�دية.

)1)  ينظر: ابن اأبي الحديد، �صرح نهج البالغة، ج 1، �ض 202.
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لأّن الم�صتعمرين من الممكن، اأن ُي�صبعوا مجتمعً� م�، ويق�صوا على مظ�هر الجوع 

اأْن يمنعوا الن��ض من حّق  اإلى  اأو اإلى حّد كبير، ولكن هم يهدفون بذلك  فيه، تم�مً� 

الحرّية، وحّق تقريرهم لم�ص�ئرهم، وحّق اإبداء الراأي واإظه�ر العقيدة. وعليه، ف�إّن 

كهذا،  مجتمع  مثل  وفي  بل  القت�ص�دّية،  ب�لعوامل  اأبدًا  ترتبط  ل  كلَّه�،  الأمور  هذه 

ينه�ض الن��ض للح�صول على حقوقهم المهدورة، ويخلقون الثورة، وبهذا المعي�ر ُيوِجد 

ال�صعب ثورة لي�صت له� حقيقة اقت�ص�دّية، بل له� حقيقة ديمقراطية وليبرالية.

وب�لإ�ص�فة اإلى الحقيقتين اللَّتين ذكرن�هم�، ف�إّن الثورة يمكنه� اأْن ت�أخذ حقيقة 

اعتق�دية واإيديولوجية؛ ويعني ذلك اأّن �صعبً� م� يوؤمن ويعتقد ب�إحدى العق�ئد، ويرتبط 

متعر�صًة  عقيدته  يرى  عندم�  ف�إّنه  العقيدة،  لتلك  المعنوّية  ب�لقيم  وثيقً�  ارتب�طً� 

للخطر، وحينم� يرى الهجم�ت ت�صتهدفه� لتقلعه� وتقمعه�، ف�إّنه يثور وُيق�وم لالأخط�ر 

العقيدة  ا�صتقرار  ورائه�  من  يهدف  بثورٍة  ب�لت�لي  فيقوم  عقيدته،  له�  تتعر�ض  التي 

ب�صورة ك�ملة وبدون نق�ض.

ول ترتبط ثورة هوؤلء الن��ض ب�ل�صبع والجوع، ول ترتبط بوجود الحرّية ال�صي��صّية اأو 

عدمه�؛ لأّنه من المحتمل اأن ل يكونوا جي�َع البطون، واأن يتمتعوا ب�لحرية ال�صي��صية، 

ولكن العقيدة والمدر�صة، التي ي�أملون ويرجون ا�صتقراره�، لم تكن م�صتقرة ف�إّنهم 

يتحّركون يقومون ب�لثورة.

اأّن  النتيجة، وهي  اإلى هذه  ن�صل  ف�إّنن�  الثورة،  اإيج�د  اإح�ص�ء عوامل  اأردن�  واإذا 

ع�مل جميع الثورات اإّم� اأْن يكون:

اأّوًل: ع�م���اًل اقت�ص�دي� وم�دّيً�؛ اأي تق�صيم المجتمع اإلى قطبين ومحورين، وهم� 

الرف�هّي���ة والحرم�ن، الغنى والفقر؛ ويكون هذا �صببً� للقي�م ب�لثورة، وطبيعي 

اأّن اله���دف في قي����ٍم كهذا، ه���و الو�صول اإل���ى مجتمع يخلو م���ن الختالف�ت 

الطبقّية.
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ثانياً: وجود الطب�ئع التحّررّية في الب�صر، وخ��صّية التحّرر ُتعتبر من القيم الإن�ص�نّية؛ 

.
(1(

اأي اإّن الحرية لالإن�ص�ن ُتعتبر اأعّز بكثير من جميع القيم الم�دّية

ُيق�ل: اإّن ابن �صين� عندم� ك�ن وزيرًا في همدان، وبينم� ك�ن في طريقه ذاَت يوم، 

اح ك�ن ُيفِرغ ِبئرًا في ج�نب ح�ئط،  وهو في زّي الوزارة وُح�صمته� وجالله�، مرَّ على نزَّ

د مع نف�صه هذا البيت من ال�صعر اأثن�ء عمله: وُيردِّ

نف�صي ي����  وك��رم��ت��ك  زت���ِك  ع���زَّ ل���َي�������ص���ُه���ل م���������روُرك ع���ل���ى ال��ق��ل��بل��ق��د 

اح والبيت الذي يقروؤه في نف�صه: انظر اإلى هذا  �صحك ابن �صين� لم�ص�هدته النزَّ

عي اأّنه احترمه�  الإن�ص�ن، الذي اخت�ر هذا العمل الحقير، كيف َيُمنُّ على نف�صه، ويدَّ

ووّقره� ف�أمر ب�إح�ص�ر النّزاح.

وعندم� اأقبل توّجه اإليه: حقً�، اإّنه ل يوجد في الع�لم اأحٌد مثلك، اأعزَّ نف�صه وكّرمه�.

اإّن عملي مع حق�رته  اأّنه من الوزراء، وردَّ عليه ق�ئاًل:  اح وعرف  اإليه النزَّ فنظر 

اأ�صرف كثيرًا من عملك؛ لأّنك م�صطرٌّ اأْن تذهب يومّيً� لزي�رة الملك، وتنحني اإلى حّد 

الركوع اأم�مه، في الوقت الذي اأعي�ض اأن� بحرّية، ول اأحت�ج اإلى عبودّية اأحد!

اح خِجاًل مط�أط�أ  ُيق�ل: اإّن اأب� علي )ابن �صين�( عندم� �صمع ذلك، تنّحى عن النزَّ

اح يحكي عن حقيقٍة تكمن في فطرة كلِّ اإن�ص�ن... الراأ�ض. اإّن م� تفّوه به النزَّ

اأحد  اأو  الملوك  اأم���م  النحن�ء  على  له�  يف�صِّ اح  النزَّ تجعل  التي  الحرّية،  اإّنه� 

الجب�برة، اأو اأم�م اإن�ص�ن مثله، مهم� ك�ن في هذا العمل من مزاي� م�دّية.

هذا  يهّمه  ل  اإذ  الن�حية،  هذه  من  لالإن�ص�ن  المق�بلة  النقطة  في  الحيوان  ويقع 

ل على  الأمر؛ لأّن الحيوان ل ُيريد �صوى اإمالء بطنه، ولكّن الإن�ص�ن ل يمكن اأْن ُيف�صِّ

الحرّية �صيئً�.

)1)  وب�لطب���ع، ف����إّن �صرط تحّقق هذا اله���دف، هو اأْن ل تكون الحركة ف�قدة للجوان���ب الإن�ص�نّية، واأن ل يكون غر�صه� 

الوحيد هو ال�صعور ب�لنتق�م.



سرإورإ سإلسنمّية في رولسن

97

وبهذا المنظ�ر، فمن الطبيعّي جدًا، اأن يكون ع�مل الحركة في �صعٍب م� �صي��صّيً�، 

ولي�ض اقت�ص�دّيً� اأو م�ّديً�.

ن�صر  اأْن  فبعد  الثورات،  هذه  قبيل  من   - المث�ل  �صبيل  على   - الفرن�صية  الثورة 

والتحّرر  الحرّية  حول  ع�ي�ت  الدِّ من  كثيرًا  »رو���س��و«،  اأمث�ل  والفال�صفة  الحكم�ء 

والكرامة الإن�ص�نّية، ف�إّنهم خلقوا الأر�صّية المن��صبة للحركة، ولإيق�ظ ال�صعب الذي 

ق�م اإذ ذاك ب�لثورة، ليح�صل على الحرية.

ثالثاً: ع�مل العقيدة وحّب الهدف، والثورة على هذا الأ�ص��ض ُتدعى ب�لثورة العق�ئدّية. 

هذه الثورات هي: حرب العق�ئد، ولي�صت حروبً� اقت�ص�دية، في مظ�هر عق�ئدّية.

العقيدة  اأ�ص��ض  على  ُتق�م  التي  للمع�رك،  نموذٍج  خير  هي  الدينّية  الحروب  اإّن 

والمبداأ.

وي�صتند القراآن اأي�صً� اإلى هذه النقطة؛ فهن�ك نقطة لطيفة في الآية الث�لثة ع�صرة 

من �صورة اآل عمران، ترتبط الآية بحرب الم�صلمين مع الكف�ر في غزوة بدر، فعندم� 

تذكر الآية الموؤمنين، تطلق على حربهم ا�صم الحرب العق�ئدّية، ولكّنه� ل تطلق حرب 

العقيدة على حرب الكف�ر.

ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ    } الآي��ة:  تقول 

في  تن��صل  اأي�صً�  الث�نية  المجموعة  اأّن  الآي��ة  تقول  ل  حيث   
(1(  { ڑ    ڑ  

اأبي �صفي�ن  اأمث�ل  واأّن دف�ع  اإيم�نية؛  �صبيل العقيدة؛ لأّن حربهم لم تكن له� حقيقة 

عن الأ�صن�م، لم تكن بدليل العتق�د به�؛ ف�أبو �صفي�ن ك�ن على علٍم ب�أّنه اإذا ا�صتقّر 

نظ�ٌم جديٌد، فال يبقى اأثٌر لُقدرته و�ُصلطته، اإّنه ك�ن في الحقيقة ُيدافع، عن م�ص�لحه 

ال�صخ�صّية، ولي�ض عن عق�ئده.

)1)  �صورة اآل عمران، الآية 13.
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حقيقة الثورة في إيران

اإّن ثورتن� اليوم ُتواجه هذا ال�صوؤال: م� هي حقيقة الثورة في اإيران؟

اأيديولوجّية  حقيقة  له�  هل  ليبرالّية؟  حقيقة  له�  هل  طبيعّية؟  حقيقة  له�  هل 

وعق�ئدية واإ�صالمية؟

الثورة  اإّن  وطبقّية:  م�دّية  الثورات  جميع  في  الحقيقة  ب�أّن  يعتقدون  الذين  يقول 

الإيرانّية عب�رة عن حركة المحرومين �صّد الُمترفين؛ اأي اإّن هن�ك طبقت�ن في اإيران، 

تواجه�ن بع�صهم� بع�ص�؛ وهم�: طبقة الأغني�ء وطبقة الفقراء، واإذا اأرادت الثورة اأن 

تدوم فعليه� اأن ت�صتمر في هذا الم�صير.

واأّم� الذين يعتبرون اأنف�صهم م�صلمين ولكنهم يفّكرون مثل اأولئك، ف�إّنهم ي�صعون 

اإلى اأْن ت�أخذ الحركة �صبغًة اإ�صالمّية، ويقول هوؤلء: اإّنه بن�ء على الآية ال�صريفة التي 

وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى       ى   ې   ې   ې   ې    } تقول: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ   وئ  ۇئ   
.
ڀ  } )1)

محورين  على  المجتمع  ارتك�ز  اأ�ص��ض  على  الت�ريخ  يف�ّصر  اأي�صً�  الإ�صالم  ف���إّن 

وركيزتين، وهم� معركة الم�صت�صَعفين والم�صت�صِعفين، ولكن ل يعتبر الم�صت�صعفين 

هم الأ�صل والمن�ص�أ، في كلِّ نه�صٍة وكلِّ ثورة دون غيرهم؛ اأي اإّنه خالفً� للمبداأ الم�دّي، 

الذي يجعل الثورة على ع�تق المحرومين فقط، ول�ص�لحهم �صّد الطبق�ت المرّفهة 

مة، ف�إّن الإ�صالم يعتبر نه�صة الأنبي�ء ل�ص�لح المحرومين؛ ولكن، ل يح�صره�  المتنعِّ

على المحرومين فقط.

من  لكثيٍر  �صببً�  اأ�صبح  ومن�ص�أه�  الثورة  وجهة  بين  التف�وت  هذا  اإدراك  عدم  اإّن 

الأخط�ء.

)1)  �صورة الق�ص�ض، الآيت�ن 5 - 6.
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يعتبرون  ف�إّنهم  الثورة،  في  ودخياًل  م��وؤّث��رًا  الم�دّي  الع�مل  يعتبرون  الذين  اإّن 

الثورات اجتم�عّية ب�لطبع؛ اأي يقولون: اإّنه لي�ض للثورة جذورًا في بن�ء الب�صر، بل له� 

بعك�ض   - الإن�ص�ن  ي�صتند  الذي  الوقت  في  الجتم�عّية،  التحّولت  في  وجذور  �صول 
ُ
اأ

ذلك - على الفطرة الإن�ص�نّية لالإن�ص�ن؛ ولهذا ال�صبب، ف�إّن الإ�صالم ل يح�صر خط�به 

الفئ�ت والطبق�ت الجتم�عّية، حتى تلك الطبق�ت  في المحرومين، بل ُيخ�طب كلَّ 

المتنّعمة المترفة التي ت�صت�صِعف الن��ض؛ لأّنه من وجهة النظر الإ�صالمية - )الفل�صفة 

فرعون  وكلِّ  م�صتكبٍر،  كلِّ  وب�طن  �صميم  في  ف�إّن   - والحي�ة(  الكون  الإ�صالمية عن 

من الفراعنة، يوجد اإن�ص�ن مقّيد في الأغالل. اإّن فرعون - في منطق الإ�صالم - لم 

ي�صتعبد بني اإ�صرائيل فح�صب، بل واإّنه قّيد ب�لأغالل اإن�ص�نً� في ب�طنه... اإن�ص�نً� تكُمُن 

فيه الفطرة الإلهّية وُيدرك القيم الإلهّية، ولكّنه م�صجون في داخل هذا الفرعون.

ولذلك، ف�إّنن� نرى الأنبي�ء في بداية دعوتهم )اإلى اهلل(، ون�ص�لهم �صّد الطواغيت، 

يذهبون اأّوًل اإلى ذلك الإن�ص�ن المقّيد في ب�طن كل فرعون، بهدف تحريكه واإث�رته 

�صّد الفرعون الح�كم، وليتمّكنوا بهذه الطريقة من اإيج�د ثورة في الّداخل.

اإّنم� ترتبط بمقدار تحرير الإن�ص�ن  وب�لطبع، ف�إّن ن�صبَة النج�ح في هذا المج�ل 

ڄ  ڄ    } الداخلّية:  الثورات  ب�لن�صبة لهذه  القراآن  الب�طن لدى كلِّ فرد. يقول 

 اإّن اإن�ص�نً� من نف�ض مالأ فرعون، من اأولئك 
ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  } )1)

الم�صتثمرة  الطبقة  نف�ض  الح�كم، وفي  يعي�صون في رف�هية ك�ملة مع فرعون  الذين 

والم�صتكبرة، يخرج من بين هوؤلء رجل يوؤمن بمو�صى ويقوم ب�لحم�ية عنه.

ون من الطبقة الح�كمة، اإّل اأّن  واإّن امراأة فرعون ُتعتبر من نف�ض الأفراد الذين ُيعدُّ

وجدانهم وقواهم الب�طنية ت�صتيقظ ب�صم�ع كلمة الحّق، فُيجيبون داعي اهلل: لّبيك... 

لّبيك. تقوم امراأة فرعون بعد قبوله� دعوة مو�صى، ب�لثورة �صّد فرعون.

)1)  �صورة غ�فر )الموؤمن(، الآية 28.
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التي  الإن�ص�نية  تلك  الأغالل عن  وتحطيم  القيود،  بتمزيق  البداية  في  تقوم  اإّنه� 

زوجه�،  ك�ن  الذي  فرعون،  �صّد  وتتحّرك  تقوم  اأن حّررته�  وبعد  ب�طنه�،  في  تكمن 

وك�ن اأي�صً� رمزًا ونموذجً� للّظلم وال�صتبداد.

 الذين هم 
(2(

 ول�ص�لح الأ�صب�ط
(1(

ك�نت هذه الثورة ثورة فردّية من طبقة الأقب�ط

ن��ض اآخرين )الأقب�ط(، ولكّنهم لم ي�أ�صروا الإن�ص�ن الذي 
ُ
ن��ض ا�صُتعبدوا من قبل اأ

ُ
اأ

يكمن في ب�طن كلٍّ منهم، اأو اأّنهم قلياًل م� ي�أ�صرونه.

ون من محرومي  عون من بين هوؤلء الأ�صب�ط، الذين ُيعدُّ وطبيعي اأْن يكثر المتطوِّ

 ،P مجتمعهم، لتلبية نداء مو�صى ودعوته، تم�مً� كم� ك�نت دعوة الر�صول الأكرم 

اأكثر من غيرهم، وا�صتقبلته� مجموعة قليلة من الطبقة  التي ا�صتقبله� المحرومون 

المتنّعمة.

وفي زم�نن� اأي�صً�، ف�إّن ال�صتقب�ل الأكبر للثورة الإ�صالمّية، ك�ن من قبل المحرومين؛ 

لأّن قي�م هذه الثورة هو في �ص�لح الم�صت�صعفين؛ اأي اإّنه� ج�ءت ل�صتقرار العدالة.

في  وتجعله�  ة،  خ��صّ مجموعٍة  يِد  في  المحتكرة،  عم  النِّ ت�أخذ  اأن  ذلك  وي�صتلزم 

الثورة(  يرى )في هذه  ي�أخذ حّقه،  اأن  يريد  الذي  اأّن  المحرومين، وطبيعّي  متن�ول 

ا�صتج�بة لفطرته، في الوقت الذي يك�ِصب �صيئً�.

اأْن يدو�ض بقدميه  اأْن ُيعيد الحقوق اإلى اأ�صح�به�، يلزمه  ولكّن الفرد الذي يريد 

على مط�معه، وطبيعي اأّن عمله هذا، هو ا�صتج�بة للفطرة. وبن�ء عليه، ف�إّن قبول هذا 

الفرد للنظ�م الحديث �صعب، ولل�صبب ذاته، ف�إّن م�صتوى القبول ينخف�ض لدى هذه 

الطبقة.

)1)  القبط اأو الأقب�ط - ك�نوا من �صّك�ن م�صر الأ�صليين، واأّن بق�ي�هم الذين ي�صكنون م�صر اليوم هم الم�صيحيون. .

)2)  الأ�صب�ط: ط�ئفة من اأبن�ء يعقوب من اليهود.
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عند تحليل وتف�صير ثورتن�، ذهب بع�ض الأ�صخ��ض اإلى تف�صيره� بن�ء على )نظرية( 

الع�مل الواحد؛ فيقولون: اإّن هن�ك مجّرد ع�مٍل واحٍد، اأّدى اإلى اإيج�د هذه الثورة.

الع�مل اقت�ص�دي مح�ض،  اأّن  وُتوجد لدى هوؤلء نظري�ت ثالثة: فيعتقد بع�صهم 

الع�مل  اأّن  الث�لثة  المجموعة  وتعتقُد  الحرية،  الع�مل هو طلُب  اأّن  اآخر  ق�صم  ويعتقد 

اعتق�دي ومعنوّي.

وفي الطرف الآخر، نلتقي بمجموعٍة تعتقُد اأّن الثورة لي�صت ذات ع�مٍل واحد بل 

اإّن العوامل الثالثة تدّخلت في اإيج�د الثورة ب�صورة م�صتركة، واإّن بق�ء الثورة ودوامه� 

ون�صجه� في الم�صتقبل رهين بتع�ون وائتالف هذه العوامل الثالثة مجتمعًة.

خرى - نحن اأي�صً� نّتفق معه� - وهي التي اأ�صعى 
ُ
بج�نب هذه الآراء، توجد نظرية اأ

ة، ل  الإيرانية خ��صّ الثورة  اإّن  الكثيرون  الإمك�ن. يعترف  اأ�صرحه� بحدود  هن�، لكي 

المعتقدون  يقول  الثورة  تفّرد  وحول  الع�لم.  في  له�  م�ص�بهًة  ثورًة  يروا  اأن  ُيمكنهم 

العوامل  فيه� هذه  تتحّرك  ثورًة  الع�لم  في  نَر  لم  اإّنن�  م�صتقّلة:  ثالثة عوامل  بوجود 

الثالثة مع بع�صه�.

لقد راأين� ثوراٍت �صي��صّية، اإّل اأّنه� لم تكن طبقية، راأين� ثوراٍت طبقّية دون اأْن تكون 

�صي��صّية. واأخيرًا، على فر�ض تحّقق هذين الع�ملين، ف�إّن تلك الثورات كذلك ك�نت 

تفتقر اإلى الع�مل الديني والمعنوي.

وجود  عدم  في  م�،  حّد  اإلى  نظرن�  وجهة  يقبلون  هوؤلء  ف�إّن  الأ�ص��ض،  هذه  على 

ح غر�صن�  نظ�ئر لهذه الثورة. نحن نقول ب�أّن هذه الثورة اإ�صالمية، ولكن يجب اأن نو�صّ

في اإ�صالمية الثورة.

يت�صّور بع�صهم اأّن الغر�ض من الإ�صالم ينح�صر في تلك المعنوية التي توجد في 

ة. جميع الأدي�ن ب�صورة ع�ّمة، ومنه� الإ�صالم خ��صّ

خرى اأّن الإ�صالمّية تعني ترويج المن��صك الدينّية، وال�صم�ح لإجراء 
ُ
وتعتقد فئة اأ

اإّن  الأق��ل،  على  نعرف  ف�إّنن�  التع�بير،  هذه  وجود  مع  ال�صرعّية.  والآداب  العب�دات 
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الإ�صالم عقيدة معنوية مح�صة، ولكن لي�ض كم� هو عليه ت�صّور الغربيين تج�ه الّدين، 

ول ت�صدق هذه الحقيقة على الثورة الح�لّية فح�صب، بل اإّنه� �ص�دقة ب�لن�صبة اإلى ثورة 

�صدر الإ�صالم اأي�صً�.

سرّ نجاح الثورة في إيران

�صي��صية،  ثورًة  ف�إّنه� ك�نت  دينّية،  ثورة  فيه  الإ�صالم  ثورة  الذي ك�نت  الوقت  في 

وفي الوقت الذي ك�نت فيه ثورًة معنوية و�صي��صية، ف�إّنه� ك�نت ثورة اقت�ص�دية وم�دّية 

ومح�ربة  الجتم�عية  التجزئة  وع��دم  والعدالة  وال�صتقالل  الحرّية  اإّن  اأي  اأي�صً�؛ 

الخالف�ت تعتبر من �صميم التع�ليم الإ�صالمية.

واإّن ال�صّر في نج�ح ثورتن� اأي�صً�: اأّنه� لم ت�صتند اإلى الع�مل المعنوّي فح�صب، بل 

احتوت على الع�ملين الآخرين - القت�ص�دي وال�صي��صي - في �صي�غته� الإ�صالمّية، 

لالإ�صالم،  الأ�ص��صية  التع�ليم  من  ُيعتبر  الطبقّية  الخالف�ت  لإزالة  الن�ص�ل  فمثاًل: 

ولكن هذا الن�ص�ل ُترافقه اأمور معنوّية عميقة.

التع�ليم  جميع  في  وال��ح��رّي��ة،  التحّرر  روح  على  نعثر  ف�إّنن�  اآخ��ر،  ج�نٍب  وم��ن 

الإ�صالمّية، نلتقي في ت�ريخ الإ�صالم بمظ�هر، ُيخيَّل اإلين� اأّنه� تتعّلق ب�لقرن ال�ص�بع 

ع�صر، ع�صر الثورة الفرن�صية الكبرى، اأو القرن الع�صرين، ع�صر المب�دى التحررّية، 

المختلفة.

ة التي ينقله� »جورج جرداق« عن الخليفة الث�ني، ويق�رنه� مع كالم اأمير  اإّن الق�صّ

الموؤمنين، اإّنه� لِمث�ل ح�صٌن في هذا المج�ل.

من المعروف اأّن عمرو بن الع��ض، عندم� ك�ن واليً� في م�صر، تن�زع ابنه مع ابن 

اأحد الرع�ي� في اأحِد الأّي�م، واأثن�ء النزاع، لطَم ابن عمرو بن الع��ض من�ف�صه لطمًة 

قوّية، فم� ك�ن من الولد واأبيه، اإّل اأن ذهب� اإلى ابن الع��ض لتقديم ال�صكوى، وهن�ك 

ق�ل الرجل: لقد لطم ابُنك ابني، وجئن� لن�صتوفي منه ِطبقً� للقوانين الإ�صالمية.
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الرجل  توّجه  الق�صر.  من  وابنه  ط��رده  بل  الع��ض،  بن  عمرو  منه  ي�صمع  لم 

الغيور وابنه اإلى المدينة المنّورة للتظّلم، وذهب� مب��صرًة اإلى الخليفة الث�ني، وفي 

م الرجل �صكواه �صّد ح�كم م�صر، ِل�صرب ابِن الح�كم ابنه،  ح�صور الخليفة، قدَّ

وعدم �صم�عه لتظلُّمه؛ ق�ئاًل: اأين العدل الإ�صالمي؟ ي�أمر عمر ب�إح�ص�ر عمرو بن 

الع��ض وابنه، ثّم يطلب من ابن الرجل اأن يتالَفى لطمة ابن عمرو في ح�صوره، ثم 

ّمه�تهم 
ُ
ينظر على عمرو بن الع��ض، ويقول: »متى ا�صتعبدتم الن��ض وقد ولدتهم اأ

اأحرارًا«.

وب�لقي��ض اإلى الثورة الفرن�صّية، نرى اأّن مثل هذا التفكير يكّون روح تلك الثورة، 

ّمه حّرًا، 
ُ
ف�إّن هذه الجملة من الأ�صول الأ�ص��صية للثورة الفرن�صية: »كّل اإن�ص�ن ولدته اأ

ولذلك ف�إّنه حرٌّ طليق«.

ونقراأ في ت�ريخ الإ�صالم اأي�صً�: اأّنه التقى المج�هدون في �صدر الإ�صالم، مع جي�ض 

؛ وفي الليلة الأولى، 
(1(

خزاد«، ق�ئد القّوات الإيرانية في منطقة الق�د�صية »ر�صتم َفرُّ

يعقد ر�صتم جل�صًة للتف�و�ض مع »زهرة بن عبد اهلل«، ق�ئد الجي�ض الإ�صالمي، ويعر�ض 

عليه ال�صلح، وذلك ب�أن يمنحه مبلغً� من الم�ل ويرجع من حيث اأتى، ولقد نقلن� هذه 

ة ال�ص�دقين(؛ وننقل هن� الجزء الذي  ة في كت�بن� »دا�صت�ن را�صت�ن« )اأي: ق�صّ الق�صّ

يرتبط مع بحثن�.

»ق�ل ر�صتم بكلِّ غروٍر وتبخُتر، حيث ك�ن التكبر والغرور جزءًا من اأخالقه: لقد 

دهمكم  وكّلم�  وهداي�ن�،  ِمنِحن�  من  وتنتفعون  اإليكم  ُنِح�صن  وكّن�  لن�،  جيرانً�  كنتم 

ف�ع عنكم، والت�ريخ خير �ص�هد لم� اأقول. خطر ُقمن� ب�لحم�ية والدِّ

)1)  الق�د�صي���ة منطق���ًة تبتعد 90 كيلومترًا تقريبً� عن الكوفة، وفي هذا المك�ن وقعت حرب بين الم�صلمين والكّف�ر، في 

ال�صنة الرابعة ع�صرة للهجرة، وا�صتمّرت اأربعة اأّي�م ك�ن الن�صر فيه� للم�صلمين.
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اأنت �ص�دق في كلِّ م� تقول،  اإلى هن� بكالمه، ق�ل له زهرة:  عندم� و�صل ر�صتم 

ولكْن عليك اأن ُتدرك هذه الحقيقة، وهي اأّن اليوم يختلف عنه ب�لأم�ض. نحن اليوم 

ل�صن� - كم� كّن� - اأهاًل للّدني� والم�دّي�ت وُطاّلبً� له�، لقد تركن� الأهداف الدنيوية لأّن 

لن� اأهدافً� اأخروّية...«.

�صيئً� عن  له  وي�صرح  الأهداف  تلك  له  ح  يو�صِّ اأْن  ُزهرة  وعندئذ يطلُب ر�صتم من 

دينه، ف�أج�ب ُزهرة:

»اإّن هذا الّدين ي�صتند على اأ�ص��صين، وركنين، واأ�صلين، هم�: ال�صه�دة بوحدانية 

اهلل، وال�صه�دة بنبوة محّمد، واأّن م� يقوله من عند اهلل«.

يقول ر�صتم:»ل مانع في ذلك، ثّم ماذا«؟ فيجيب ُزهرة: »... واأخرج العب�د من 

ف�إّنهم جميعً�  ولذلك  اآدم وحواء؛  اأبن�ء  كّلهم  ف�لن��ض  اإلى عب�دة اهلل،  العب�د  عب�دة 

،  ثّم ي�صرح ُزهرة بقية الأهداف.
(1(

» اأخوة من اأٍب واأمٍّ

اأّن التع�ليم )الليبرالية( تدخل في  ة هو تو�صيح  اإّن الغر�ض من ذكر هذه الق�صّ

�صميم التع�ليم الإ�صالمية.

ون�صتطيع اأْن نذكر مث�ًل اآخر في هذا المج�ل، وهو المقطع الذي ج�ء في و�صية 

 
ُ َّ
اأمير الموؤمنين اإلى ولده الإم�م الح�صن L: » َوَل َتُكْن َعْبَد َغْيِرَك َوَقْد َجَعلََك اهلل

.
(2(

اً« ُحراّ

وفي عهد اأمير الموؤمنين Q اإلى م�لك الأ�صتر، حين وّله م�صر )كتب اإليه كت�بً� 

َة َلُهْم، َواللُّْطَف ِبِهْم،  ِة، َواْلَمَحبَّ ِعيَّ ْحَمَة ِللرَّ �ْسِعْر َقْلَبَك الرَّ
َ
اًل( يقول فيه: »... َواأ مف�صّ

يِن،  ٌخ َلَك ِفي الدِّ
َ
ا اأ ْنَفاِن: اإِمَّ نَُّهْم �سِ ْكلَُهْم، َفاإِ

َ
َوَل َتُكوَننَّ َعلَْيِهْم �َسُبعاً �َساِرياً َتْغَتِنُم اأ

َعلَى  َوُيوؤَْتى  اْلِعلَُل،  َلُهُم  َوَتْعِر�ُس  َلُل،  الزَّ ِمْنُهُم  َيْفُرُط  اْلَخْلِق،  ِفي  َلَك  َنِظيٌر  ��ا  َواإِمَّ

ْفِحَك، ِمْثِل الَِّذي ُتِحبُّ َوَتْر�َسى  ْعِطِهْم ِمْن َعْفِوَك َو�سَ
َ
، َفاأ ْيِديِهْم ِفي اْلَعْمِد َواْلَخَطاإِ

َ
اأ

)1)  كت�ب »دا�صت�ن را�صت�ن« لل�صهيد مّطهري، الجزء الث�ني، �ض 108 و�ض 132.

)2)  خطب الإم�م عليQ، نهج البالغة، جمع ال�صريف المر�صي، �ض 401، تحقيق �صبحي ال�ص�لح.
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ُ َّ
ْمِر َعلَْيَك َفْوَقَك، َواهلل

َ
ْفِحِه، َفاإِنََّك َفْوَقُهْم، َوَواِلي اْلأ  ِمْن َعْفِوِه َو�سَ

ُ َّ
ْن ُيْعِطَيَك اهلل

َ
اأ

 ، ِ
َّ

َبنَّ َنْف�َسَك ِلَحْرِب اهلل ْمَرُهْم، َواْبَتاَلَك ِبِهْم، َوَل َتْن�سِ
َ
َك، َوَقِد ا�ْسَتْكَفاَك اأ َفْوَق َمْن َولَّ

.
(1(

َفاإِنَُّه َل َيَد َلَك ِبِنْقَمِتِه..«

ويقول الإم�م في مك�ٍن اآخر من هذا الكت�ب:

ُغ َلُهْم ِفيِه �َسْخ�َسَك َوَتْجِل�ُس َلُهْم َمْجِل�ساً  »َواْجَعْل ِلَذِوي اْلَحاَجاِت ِمْنَك ِق�ْسماً ُتَفرِّ

ْحَرا�ِسَك 
َ
اأ ِمْن  ْعَواَنَك 

َ
َواأ ُجْنَدَك  َعْنُهْم  َوُتْقِعُد  َخلََقَك  الَِّذي   ِ

َّ
هلِل ِفيِه  َفَتَتَوا�َسُع  َعاّماً 

ِ P َيُقوُل ِفي 
َّ

َو�ُسَرِطَك َحتَّى ُيَكلَِّمَك ُمَتَكلُِّمُهْم َغْيَر ُمَتَتْعِتٍع َفاإِنِّي �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلل

.
(2(

ُه ِمَن اْلَقِويِّ َغْيَر ُمَتَتْعِتٍع« ِعيِف ِفيَها َحقُّ ٌة َل ُيوؤَْخُذ ِلل�سَّ مَّ
ُ
�َس اأ َغْيِر َمْوِطٍن َلْن ُتَقدَّ

جة في التع�ليم الإ�صالمية،  هذا الكنز العظيم من القيم الإن�ص�نية التي ك�نت مت�أجِّ

و�صل اإلى اإيران عن طريق عدٍد من خيرة الخبراء الإ�صالميين الواقعيين.

ي�صتنكر  الإ�صالم  واأّن  والم�ص�واة،  والحرية  العدالة  دين  الإ�صالم  اإّن  للن��ض:  قيل 

خذت المف�هيم 
ُ
التفرقة الطبقّية. وبهذا الّلح�ظ وب�لإ�ص�فة اإلى النج�ح�ت المعنوّية، اأ

اأذه�ن  اإ�صالمّية وا�صتقّرت في  الأخرى مثل الم�ص�واة والحرية والعدالة و...، �صبغة 

الن��ض.

وب�صبب ا�صتقرار هذه المف�هيم في اأذه�ن ال�صعب، اأ�صبحت ثورُتن� الأخيرة ثورة 

د حول القول ب�صمولّية هذه الثورة. ع�رمة، ول اأظّن اأحدًا يتردَّ

اأن  دون  المدينة،  م�صتوى  على  حركًة  ك�نت   - مثاًل   -  
(3(

الم�صروطة فحركة 

تت�صّرب اإلى القرية. ولكن هذه الحركة )الثورة الإ�صالمّية(، ت�صمل المدن والأري�ف، 

الت�جر،  وغير  الت�جر  والفاّلح،  الع�مل  والمحروم،  المتنّعم  والقروّي،  ف�لح�صرّي 

اإ�صالميّة  المثّقف والع�مّي؛ الكلُّ جميعهم �ص�هموا في هذه الثورة؛ وكّل ذلك ب�صبب 

)1)  خطب الإم�م عليQ، نهج البالغة، محّمد عبده، من عهده اإلى الأ�صتر. 52.

)2)  ابن اأبي الحديد، �صرح نهج البالغة، ج17، �ض87.

)3)  الم�صروط���ة: حرك���ة كبيرة �صّد الظلم في اإيران، ن�صجت في ع�م 1324ه����، ولكنه� انحرفت عن م�صيره� الأ�صلي 

فيم� بعد.
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م�صيٍر  في  وت�صّيرهم  �صّف،  في  المختلفة  الطبق�ت  تجعل  اأْن  ا�صتط�عت  التي  الثورة 

.
(1(

واحد

واأكبر من اإيج�د الوحدة، ا�صتط�عت ثورُتن� اأن تك�صب فوزًا عظيمً�، في اإزالة روح 

�َعين الغربي وال�صرقي -  الخ�صوع وال�صت�صالم اأم�م الغرب - بمعن�ه الأعّم، اأي القطَّ

اأْن ُتقنع ال�صعب ب�أّن له مبداأ ومدر�صة وفكرًا م�صتقاًل،  عن �صعبن�، ا�صتط�عت ثورُتن� 

وي�صتطيع اأن يقف على قدميه ويّتكئ على نف�صه.

اأّن للمجتمع روحً� كم� للفرد؛ فلكلِّ مجتمع ثق�فة، وثق�فته  اأثبت علم�ء الجتم�ع 

ف�إّنه يتمّكن من  اأْن ي�صع يده على روح ثورٍة م� وُيحييه�،  ا�صتط�ع  ن روحه، فمن  تكوِّ

تحريك ج�صم المجتمع ب�أكمله في اآٍن واحد.

يم�صي زمن طويل على مق�بلة وا�صطدام ال�صرق ب�لغرب، وقد ا�صتّد هذا النزاع 

راأوا  حينم�  ة،  خ��صّ والم�صلمون  ع�مة  ب�صورة  ال�صرق  ف�صعوب  الأخير،  القرن  طوال 

وا ب�لحق�رة والزدراء. اأنف�صهم اأم�م الغربيّين، اأح�صُّ

اأّن ال�صيد  »الثورات الإ�سالمّية« هذه النقطة ب�لّذات، وهي  لقد ذكرُت في كت�ب 

اأحد  اأحمد خان«، ك�ن في البداية  »�سر �سيد  اأو بقول الإنجليز  اأحمد خ�ن الهندي، 

زعم�ء الحركة الإ�صالمّية في الهند، وك�ن يدعو الن��ض للحركة �صّد الإمبري�لّية؛ فدع�ه 

العظيمة في  الح�ص�رة  تلك  اأحمد خ�ن  ال�صيد  راأى  وعندم�  بريط�ني�،  اإلى  الإنجليز 

ّبهة المدينة الحديثة لبريط�ني� العظمى، 
ُ
وروب�، في اأوائل القرن الع�صرين، ولحظ اأ

ُ
اأ

اإلى  اأفك�ره عندم� رجع  ب�لذّلة والحتق�ر، بحيث تغيرت كلُّ  واأح�ضَّ  اأمره،  ُغِلَب على 

الهند، وك�ن يقول للن��ض بعدئٍذ اأّنه ل مفرَّ لن� اإّل الركون والخ�صوع لالإنجليز.

)1)  نحن ل نقول: اإّن الجميع �ص�هموا في الثورة على حّد �صواء، ف�إّن هذا اأمٌر غير واقع، ولكّنن� نقول اأّن جميع الطبق�ت 

تحّركوا معً� وفي م�صيٍر واحد.
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اأّن  . ف�لبّرغم من 
(1(

اآب�دي وفي النقطة المق�بلة يقف ال�صيد جم�ل الّدين الأ�صد 

ال�صّيد ك�ن يعي�ض قبل مئة ع�م، وفي ع�صر قّمة تدهور الم�صلمين وانحط�طهم، ف�إّنه 

ال�صرقّية، وفّكر في  اإلى الغرب، هن�لك فّكر في لزوم ا�صتيق�ظ الأمم  عندم� �ص�فر 

وجوب منحهم ال�صخ�صّية.

واهتّم ال�صيد جم�ل الّدين بنف�صه بهذا الأمر، فقد ذكر في جريدة العروة الوثقى، 

ة الم�صجد الذي يقتل �صيوفه، واإّنه� لحك�يًة لطيفة  التي ك�ن ي�صدره� في ب�ري�ض، ق�صّ

 واأذكره� هن� ب�إيج�ز:
(3(

؛ وقد وردت في »المثنوي«
(2(

جّدًا

نعرف اأّن الفن�دق لم تكن في الم��صي، فكلم� ورد �صخ�ض اإلى منطقٍة م�، ولم يكن 

له �صديق اأو قريب، ف�إّنه يذهب ع�دًة اإلى الم�صجد وين�م فيه؛ وُعرف هذا الم�صجد 

ب�أّنه ق�تل ال�صيوف؛ لأّن كلَّ اإن�ص�ن ق�صى فيه ليلته، تخرج منه جن�زته في ال�صب�ح، 

ولم يعلم اأحد �صبب هذا الأمر.

ج�ء اأحد الغرب�ء يومً� اإلى هذا البلد، وذهب ليبيت في الم�صجد، فن�صحه الن��ض 

اأن ل ين�م في الم�صجد؛ لأّن من ب�ت فيه لم ي�صبح حّيً�، ولكّن الرجل الغريب ك�ن 

�صج�عً� جريئً�؛ فق�ل: لقد �صئمُت الحي�ة ول اأخ�ف الموت، فال م�نع اأن اأذهب واأرى 

م�ذا يحدث؛ وعلى اأّي ح�ٍل ف�إّنه ن�م في الم�صجد.

وعند منت�صف الليل �صمع اأ�صواتً� ُمرعبة ُمخيفة، ترتفع من زواي� الم�صجد، اأ�صواتً� 

ُمرهبة ترتعد منه� فرائ�ض الأ�صد، عندم� �صمع الرجل هذه الأ�صوات، ق�م من مك�نه 

م، من اأنت؟ اإّنني م�صمئّز من الحي�ة، ول اأخ�صى الموت، تع�َل  و�ص�ح ب�أعلى �صوته: تقدَّ

)1)  م���ن كب�ر رج�ل الّدين المن��صلين، فيل�صوف الإ�صالم في ع�صره، ُولد �صنة 1838ه� ج�ل في ال�صرق والغرب، ودع� 

اإل���ى الوح���دة الإ�صالمية، واإلى الدولة الإ�صالمي���ة المّتحدة، اأ�صدر مع �صديقه ال�صي���خ محّمد عبده جريدة العروة 

الوثق���ى ف���ي ب�ري�ض، له كت����ب »اإبط�ل مذهب الدهريين وبي����ن مف��صٍدهم« الذي ترجمه ال�صي���خ محّمد عبده من 

الف�ر�صية اإلى العربّية. )المترجم(.

ة ب�لمعبد، وذلك لأّن الجري���دة ك�نت ت�صدر في اأوروب�، فلم يحّبذ  ���ر ال�صّي���د جم�ل عن الم�صجد في هذه الق�صّ )2)  عبِّ

اأن يذكر كلمة الم�صجد.

)3)  ديوان �صعر �صخم لل�ص�عر والع�رف الإيراني الكبير »مولوي« َحلَّل فيه زواي� الروح الإن�ص�نية. )المترجم(.
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واعمل م� ت�ص�ء! بعد اأن عال �صوت الرجل، ارتفع فج�أًة �صوت مرعب، هدَّ دوّيه حيط�ن 

الم�صجد، ولحت كنوز الم�صجد.

يكتب ال�صيد جم�ل الدين في نه�ية مقّدمته:

»تعتبر بريط�ني� العظمى مثل هذا المعبد الكبير، حيث يلج�أ اإليه� ال�ص�لُّون، عندم� 

يخ�صون الظالم ال�صي��صي، وعندئٍذ تق�صي عليهم ب�أوه�مه� المخيفة، اأخ�صى اأن يدخل 

ة را�صخة محكمة، في�صيح فيه  في هذا المعبد يومً� اإن�ص�ن �صئم الحي�ة، غير اأّن له همَّ

فج�أًة �صيحًة ي�ئ�صة، تت�صّقق وتتحّطم بعده� الجدران، وينك�صر الظلم الأعظم«.

ُيق�وم  اأن  اأحٍد  ب�ِل  العمل، في وقٍت لم يخطر على  نف�صه بهذا  ال�صّيد جم�ل  ق�م 

ال�صتعم�رّية،  ال�صي��صة  الن�ص�ل �صّد  الرجل �صيحة  رفع هذا  البريط�ني،  ال�صتعم�ر 

اإ�صالمّية  لأّول مّرة على  وا�صتند  للن��ض،  الح�لة ال�صت�صالمّية  لأّول مّرة على  وق�صى 

الأّمة الم�صلمة.

ال�صعوب  دة، لجميع  بوجود �صخ�صيٍة واحدة وهوّية موحِّ ال�صيد جم�ل  يعتقد  ك�ن 

كرامته�،  منه�  و�ُصلبت  احُتقرت،  التي  ال�صخ�صية  هذه  اأّن  يوؤمن  وك�ن  الإ�صالمّية، 

ون�صيت هي عّزه� وت�ريخه�، يجب اأن ُتع�د هذه ال�صخ�صية وُت�صترجع؛ ولهذا ال�صبب، 

الأّمة  يذّكر  الطريق  هذا  ومن  ته،  ومدنيَّ الإ�صالم  ثق�فة  على  يرّكز  ك�ن  ال�صيد  ف�إّن 

ب�صخ�صّيته� الحقيقّية، ويمنح ال�صعوب الإ�صالمية المعنوّية والعتم�د ب�لنف�ض.

توّفر  لعدم  الع�صر،  ذلك  في  كبير  ت�أثير  له�  يكن  لم  الكلم�ت،  هذه  اأّن  ووا�صح 

الأولى للحرك�ت  البذرة  ال�صيد غر�ض  ف�إّن  اأّي ح�ل،  الظروف المالئمة. ولكن، على 

وكم�  ونتيجته�؛  المج�هدات  تلك  ثمرة  العين  براأي  ن�ص�هد  ونحن  الآتية،  والثورات 

تنبئن� الأو�ص�ع ال�صي��صية في الع�لم، ف�إّن الحرك�ت الإ�صالمية قد انت�صرت في جميع 

البالد الإ�صالمية، على اأ�ص��ض التحّري والبحث عن الهوّية الإ�صالمية.

بل وحتى في البالد التي قّل م� �صمعن� ذكرًا عنه� في و�ص�ئل الإعالم، ف�إّن مثل 

له�  الحرك�ت  ف�إّن جميع هذه  القرائن،  ُت�صير  فيه�، وكم�  تنمو  بداأت  الحرك�ت  هذه 
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حقيقة اإ�صالمّية؛ اأي اإّنه� ت�صتند وترتكز على اأ�ص��ض طرد جميع القيم غير الإ�صالمية 

والّتك�ء على القيم الإ�صالمية الم�صتقلة.

هويّة الثورة في إيران

خرى؟ اإحدى 
ُ
لنَر كيف ُيمكنن� اإثب�ت اأّن ثورة اإيران ثورة اإ�صالمية، ولي�ض له� هوية اأ

طرق معرفة الثورة هي التحقيق حول كيفّية قي�دة هذه الثورة.

له  ت  ي�صوِّ ثم  نف�صه،  وير�ّصح  البداية  في  �صخ�ض  ي�أِت  لم  القي�دّية،  الن�حية  من 

الن��ض وينتخبونه ق�ئدًا لهم، وبعد ذلك ير�صم الق�ئد الخطوط الأ�ص��صّية لل�صعب.

وفي الحقيقة، اإّن مجموع�ت كثيرة - من الذين لهم اإح�ص��ض ب�لم�صوؤولية - كدحوا 

جبروا على التقهقر تدريجّيً�، وتّم انتخ�ب 
ُ
طوياًل، لي�صتلموا قي�دة الثورة، غير اأّنهم اأ

وتوم�تيكيً�(.
ُ
الق�ئد طبيعّيً� )اأ

لو ن�أخذ في العتب�ر كمّية ونوعّية الطبق�ت المختلفة، التي �ص�ركت في الثورة من 

رج�ل الّدين، من مراجع التقليد وغيرهم، اأو غير رج�ل الّدين من الفئ�ت الإ�صالمية 

وغير الإ�صالمية، المثّقفين، الأمّيين، طلبة الج�مع�ت، العم�ل، الفالحين، التج�ر...

نعم، الجميع �ص�هموا في اإنج�ز الثورة، ولكن فردًا واحدًا بين جميع هوؤلء الأفراد 

والطبق�ت، انتخب لمن�صب الق�ئد، وقبلته، ور�صيْت به جميع الطبق�ت.

ولكن كيف؟ هل ك�ن ب�صبب �صداقة الق�ئد؟ ل �صّك، اأّن الق�ئد ك�ن اإن�ص�نً� �صديقً�، 

نعلم  نحن  غيره؟  دون  الخميني  الإم���م  �صخ�ض  في  ال�صداقة  انح�صرت  هل  ولكن 

ب�ل�صرورة اأّن هذا غير ممكن، ف�ل�صداقة لن تنح�صر في �صم�حته.

لن� رجل �ص�دق  واأّنه ك�ن رجاًل �صهمً�، ولم يكن  الق�ئد،  هل ك�ن ب�صبب �صج�عة 

و�صج�ع مثله؟ ل �صّك في وجود رج�ٍل بوا�صل غيره.

هل ك�ن ب�صبب تمتُّع الإم�م بنوع من ح�ص�فة الراأي واإ�ص�بة الفكر دون غيره؟

ب�أّنه� ل تنح�صر في الإم�م دون غيره؟  هل ك�ن بدليل ق�طعّية الإم�م، مع العلم 
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ل �صّك اأّن جميع هذه المزاي� في اأعلى درج�ته�، اجتمعت مع الإم�م الخميني، ولكن 

توجد هذه ال�صف�ت - بدرج�ٍت منخف�صة على الأقّل - في الآخرين.

اإذًا، م� الذي حدث ليخت�ر المجتمع �صم�حته وبدون تكّلف، وينتخبه دون غيره، 

ق�ئدًا وزعيمً�، ولم يقبل قي�دة اأي اإّن�ص�ن اآخر بج�نبه؟

فل�صفة  في  ُتطرح  التي  الأ�ص��صية،  الأ�صئلة  اأحد  اإلى  يعود  ال�صوؤال  هذا  جواب  اإّن 

الت�ريخ؟  ت�صنع  ال�صخ�صّي�ت  اأم  ال�صخ�صّي�ت  ي�صنع  الت�ريخ  هل  وه��و:  الت�ريخ، 

النظرية  اأّن  نعرف  نحن  اإجم�ًل،  الثورة؟  ي�صنع  الق�ئد  اأم  الق�ئد  ت�صنع  الثورة  هل 

فمن  والق�ئد.  الثورة  بين  متب�دًل  اأث��رًا  هن�ك  اأّن  هي  المج�ل،  هذا  في  ال�صحيحة 

خرى يلزم وجود 
ُ
ة في الق�ئد، ومن ن�حية اأ ن�حية، يجب اأن تتوّفر بع�ض المزاي� الخ��صّ

اإلى م�صتوى  ال�صروط ترفع الفرد  واأّن مجموعة هذه  الثورة،  اأي�صً� في  بع�ض المزاي� 

القي�دة.

ب�لإ�ص�فة  لأّنه  مع�ر�ض؛  ول  من�زع  بال  للثورة  ق�ئدًا  الخميني  الإم�م  اأ�صبح  لقد 

اآتيً� على الم�صير الفكري  القي�دة فيه، ف�إّنه ك�ن  اإلى اجتم�ع جميع المزاي� و�صروط 

ون للح�صول  والروحي وح�ج�ت ال�صعب الإيراني، مع اأّن الآخرين - الذين ك�نوا يجدُّ

الخميني  الإم���م  ك�ن  م�  بمقدار  الم�صير  يكونوا في هذا  لم   - القي�دة  على من�صب 

عليه.

ومعنى ذلك: اأّن الإم�م الخميني، مع كلَّ المزاي� والخ�ص�ئ�ض ال�صخ�صّية اإذا ك�نت 

المحّرك�ت الت���ي ا�صتف�د منه� لتحريك المجتمع، من نوع المحّرك�ت التي ي�صتخدمه� 

الآخرون، واإذا ك�ن منطقه في اإث�رة الجم�هير �صبيهً� لمنطق الآخرين، فال ُيمكنه اأن 

.
(1(

يك�صب فوزًا في تحريك المجتمع

)1)  مثاًل، اإذا ك�ن ُيدخل الخالف�ت الطبقّية في اإدراك�ت ال�صعب، اأو يعر�ض مف�هيمً� ك�لتحّرر والعدالة، وفقً� للمع�يير 

ال�صرقّي���ة اأو الغربّي���ة، ف�إّن���ه لم يَر له���� �صدى في مجتمعن�، مع العل���م ب�أّنه ا�صتف�د من نف����ض المف�هيم بمع�ييره� 

الإ�صالمّية، وعر�صه� في المجتمع طبقً� للثق�فة الإ�صالمّية الغنّية، فتقبله� المجتمع قبوًل ح�صنً�.
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ولول اأّن لالإم�م �صفة الزع�مة الدينّية والإ�صالمّية، ولول اأّن ال�صعب الإيراني يح�ّض 

في �صميم روحه بنوع من القرابة والألفة وال�صتئن��ض مع الإ�صالم، ولول الحّب العميق 

لأهل بيت الر�صول R، ولول �صعور الن��ض ب�أّن هذا النداء الذي يخرج من فم هذا 

 ،Q اأو نداء الإم�م الح�صين Q اأو نداء علي Pالرجل، اإّنم� هو نداء الر�صول

لم� وجدت ثورة وحركة بهذا ال�صمول في اإيران.

م ب�لثورة في ق�لب المف�هيم الإ�صالمّية، اإّنه  واأّن �صرَّ نج�ح الإم�م الق�ئد اأّنه تقدُّ

ن��صل �صدَّ الظلم، وك�ن ن�ص�له هذا وفقً� للمع�يير الإ�صالمّية.

اإّنه ح�رب الجور والطغي�ن وال�صتعم�ر وال�صتثم�ر، عن طريق اإلق�ء هذه الفكرة؛ 

وهي اأّن الم�صلم يجب اأْن ل يخ�صع للظلم، واأْن ل يقبل ال�صطه�د، ول ي�صمح لنف�صه 

. لقد ن��صل الإم�م تحت لواء الإ�صالم وب�لمع�يير 
(1(

اأْن يكون ذلياًل ُمه�نً� اأم�م الك�فر

وبكلِّ  طوياًل  ق�وم  اأّنه  الق�ئد  لهذا  الأ�ص��صّية  الأعم�ل  ومن  الإ�صالمية.  والمق�يي�ض 

جدّية م�ص�ألة الف�صل بين الّدين وال�صي��صة.

رّبم�، ك�ن م�صم�ر ال�صبق في هذا المج�ل لل�صيد جم�ل، وربم� ك�ن ال�صّيد جم�ل 

اأّول اإن�ص�ن اأح�ّض ب�أّنه لو اأراد اأْن يخلق حركة بين الم�صلمين، فال بدَّ اأْن ُيفهمهم بعدم 

ف�صل الّدين عن ال�صي��صة، وعلى هذا الأ�ص��ض، ف�إّنه عر�ض هذه الم�ص�ألة بكّل ِجدّية 

بين  اأن يجّدوا ويكدحوا كثيرًا  بعد ذلك،  الم�صتعمرون  ر  ا�صطَّ الم�صلمين، حتى  بين 

اأبن�ء البالد الإ�صالمّية، ليتمّكنوا من قطع العالقة بين الّدين وال�صي��صة. ومن �صمن 

ال�صي��صة.  عن  الّدين  ف�صل  تعني  التي   
(2(

»العلم�نية« م�ص�ألة  عر�ض  الم�ص�عي،  هذه 

ة في م�صر، يدعون  لقد ج�ء كثيرون بعد وف�ة ال�صيد جم�ل، في البالد العربية وخ��صّ

اإلى فكرة ف�صل الّدين عن ال�صي��صة، وذلك ب�ل�صتن�د والّتك�ء على القومية، وفي ِزّي 

الوطنية والقومية العربية.

)1)  واهلل جلَّ وعال يقول: { ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ } )�صورة الن�ص�ء، الآية 141(.

.Seculatism 2)  الِعلم�نّية: ترجمة لهذه الكلمة(
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خرى، اإّنه اأّكد 
ُ
ولقد لحظتم اأخيرًا اأّن »اأنور ال�ص�دات«، عر�ض هذا المو�صوع مّرة اأ

في خط�ب�ته الأخيرة ب�أّن الّدين مرتبط ب�لم�صجد، ويجب اأْن يوؤّدي عمله داخل نط�ق 

الم�صجد، واأّن الّدين ل يرتبط اأبدًا ب�لأمور ال�صي��صية.

ولكّنن�  تقريبً�،  الن��ض  تقّبله�  بكثرة في مجتمعن�، حتى  الأمور  ُعر�صت هذه  وقد 

راأين� عندم� �ُصِمع اأحُد مراجع التقليد - هذا الإن�ص�ن الذي ي�صعى الجمهور، ليطّبقوا 

عن  ينف�صل  ل  الّدين  ب�أن  ُي�صّرح   - دّقة  بكلِّ  واأوام��ره  فت�ويه  مع  الدينّية  اأعم�لهم 

ال�صي��صة، وخ�طب الن��ض ق�ئاًل: اإذا ابتعدتم عن �صي��صة البالد فقد ابتعدتم - في 

الحقيقة - عن الّدين، راأين�هم كيف تحّركوا واأقدموا على التعبئة الع�ّمة.

ولو دّققن� اأي�صً� في مو�صوع المط�لبة ب�لحرّية، عندم� ك�نت معرو�صة، بكلِّ �صّدة 

في المجتمع الإيراني، ولكّنه� لم تلَق ا�صتج�بًة وا�صحًة من الجمهور. وبعد اأْن ُعر�ض 

م�ص�ألة  اأّن  الن��ض  عرف  الّدينّي،  الزعيم  اأي  الق�ئد  الإم�م  ِقبل  من  المو�صوع  نف�ض 

الحرّية لم تكن م�ص�ألًة �صي��صّية بحتة، بل اإّنه� م�ص�ألة اإ�صالمية، واّت�صحت هذه النقطة 

وهي اأّن كلَّ م�صلم يجب اأْن يعي�ض ُحّرًا وُيط�لب ب�لحرية.

وقد ظهرت م�ص�ئل جديدة في اإيران، خالل ال�صنوات الأخيرة، لم تكن له� اأهمّية 

اأهمّية من الن�حية  ُكبرى من الن�حيتين القت�ص�دّية وال�صي��صية، ولكّنه� ك�نت ذات 

الّدينّية، وب�لأحرى ب�لن�صبة اإلى ال�صع�ئر الّدينّية، وقد ك�ن لهذه الم�ص�ئل ت�أثير وا�صح 

في ت�صديد الثورة.

وعلى �صبيل المث�ل، ف�إّن اإحدى الأخط�ء الكبيرة جّدًا للنظ�م ال�ص�بق، اأّنه ب�صبب 

الغطر�صة والغرور الذي ح�صل له، قّرر في اأواخر �صنة 1355ه�.�ض، اأي �صنة 1976م، 

.
(1(

ر الت�ريخ الهجري اإلى الت�ريخ ال�ص�هن�ص�هي اأْن يغيِّ

)1)  اأي جع���ل بداي���ة ال�ص�هن�ص�هّي���ة في اإيران )قبل 2500ع����م(، مبداأ للت�ريخ الر�صمي للب���الد، وقد ك�ن هذا الت�ريخ 

متداوًل لمدة �صنتين. )المترجم(.
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اأو�ص�ع  في  كثيرًا  يوؤّثر  ل  �ص�هن�ص�هّيً�،  اأو  هجريً�  ك�ن  اإْن  الت�ريخ  ف�إّن  وب�لطبع، 

ال�صعب،  من الن�حيتين القت�ص�دية وال�صي��صية.

جّيدًة  و�صيلًة  وك�ن  الن��ض،  عواطف  ب�صّدٍة  جرح  المو�صوع  هذا  اأّن  راأين�  ولكّنن� 

تم�ّصك به� الإم�م ل�صرب النظ�م، اإْذ اأعلَن فورًا ب�أّن هذا العمل يعتبر ِعداًء �صريحً� 

مع النبي ومع الإ�صالم، ويع�دل قتل الآلف من اأعّزاء هذا ال�صعب؛ وبهذا نجح الإم�م 

في اإيج�د الثورة والع�صي�ن بين الن��ض، وا�صتف�د من تحريك م�ص�عرهم الإ�صالمّية 

ل�ص�لح الثورة على اأح�صن وجه.

مالحظة  وبعد  وكيفيته�،  القي�دة  مو�صوع  في  التحقيق  فبعد  ذل��ك،  على  وبن�ًء 

وبعد   ،
(1(

للقي�دة ال�ص�لحين  الأف��راد  من  كبيٍر  عدٍد  بين  ق�ئدهم،  الن��ض  انتخ�ب 

والمنطق  عليه�،  ا�صتند  التي  ك�ت  والمحرِّ الق�ئد،  هذا  انتهجه  الذي  الم�صير  تحليل 

الذي ا�صتخدمه، ن�صل اإلى هذه النتيجة الوا�صحة، وهي اأّن ثورتن� في الحقيقة ثورٍة 

اإ�صالمّية، وفي الوقت الذي تط�لب الثورة ب�لعدالة من ن�حية، وب�لحرّية وال�صتقالل 

خرى، ف�إّنه� ك�نت تريد العدالة وال�صتقالل والحرّية في ظالل الإ�صالم؛ 
ُ
من ن�حيٍة اأ

وبعب�رٍة اأدّق: اإّن ثورتن� ك�نت تط�لب بكلِّ �صيء، مع �صبغته� الإ�صالمّية، وهذا م� اأراده 

ال�صعب وابتغ�ه.

الثورة اإلسالميّة أم اإلسالم الثوري

ثورٍة  كلَّ  اأّن  ذك��رُت  هن�.  كمله� 
ُ
اأ اأْن  ُب��دَّ  ل  نقطٍة  اإل��ى  المقّدمة،  في  اأ�صرُت  لقد 

معلولة ل�صل�صلٍة من عوامل ال�صق�ء والبوؤ�ض؛ اأي اإّن الن��ض عندم� يكونون غير را�صين 

الذي  النظ�م  النظ�م المطلوب )اأي  يتمّنون  ف�إّنهم  النظ�م الح�كم،  وم�صمئّزين من 

يط�لبون به ويبتغونه(، واإّن اآث�ر الثورة وعالئمه� عند ذلك تظهر اإلى الوجود.

)1)  ويجب مالحظة اأّن هذا الق�ئد، لم يملك قّوة لي�صغط به� على الن��ض، ولم يعّينه اأحد في هذا المن�صب؛ كم� واأّنه 

لم ير�ّصح نف�صه للزع�مة، بل اإّن انتخ�به ك�ن ب�صورة وطبيعّيٍة عفوية.
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ير�صى عن  ل  م�،  �صعبً�  نجد  اأْن  الُمحتمل  فمن  يكفي؛  ل  الر�ص�  اإّن مجّرد عدم 

لأّنه  ذلك،  لم�ذا؟  اأي�صً�،  ب�لثورة  يقْم  لم  ولكّنه  اآخر،  و�صعً�  ويتمّنى  الق�ئم،  و�صعه 

ارت�صى نف�صّية الخنوع وقبول الظلم، مثل هوؤلء الن��ض ل يرت�حون للنظ�م الح�كم، 

اإّل اإذا ك�ن ال�صعب  اأْن تقوم ثورة في مك�ٍن م�،  ولكنهم ي�صت�صلمون للظلم. ول يمكن 

ُبدَّ اأن تتوّفر فيه النف�صّية الن�ص�لية  غير را�ض عن النظ�م، بل اإ�ص�فة على ذلك، ل 

والنف�صّية الراف�صة والم�صتنكرة، وهن� يّت�صح دور المب�دىء.

من خ�ص�ئ�ض الإ�صالم ومميزاته اأّنه يمنح لأتب�عه �صعورًا ن�ص�لّيً�، لطرد وتغيير 

الو�صع غير ال�صحيح ومح�ربته.

م�ذا يعني الجه�د والأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني اأّن الو�صع الح�كم 

اإذا ك�ن و�صعً� �صّيئً� ونظ�مً� ل اإن�ص�نيً�، فعليك اأْن ل ت�صتلم اأم�مه، واأْن تجدَّ وتجتهد 

قدر الم�صتط�ع، لطرد وتغيير و�صعه الق�ئم، وتثبيت النظ�م المطلوب المخت�ر.

ي�صتند  وتقول: كيف  الم��صية،  القرون  الإ�صالم طوال  تنتقد  ك�نت  الم�صيحّية  اإّن 

ف�إذا  وال�صالم،  ال�صلح  اإلى  الّدين  اأن يدعو  ال�صيف والجه�د؟ يجب  الّدين على  هذا 

ه اإليه الج�نب الأي�صر من وجهك، لي�صفعه مّرًة  ك الأيمن، فوجِّ �صفعك اأحد على خدِّ

خرى، واأّم� الإ�صالم، ف�إّنه بريء من هذا المنطق.
ُ
اأ

، وكم من حم��صة 
(1(

اإم��ام جائر« الجهاد كلمة حّق عند  »اأف�سُل  الإ�صالم:  يقول 

خلقته� هذه الجملة الق�صيرة في ع�لم الإ�صالم.

اإلى الظلم والجور وال�صطه�د  اإذا م� ُوجد عن�صر ال�صتنك�ر والهجوم، ب�لن�صبة 

ولقد  اأتب�عه�،  بين  الثورة  بذور  زرع  العقيدة من  تلك  تتمّكن  م�، عندئٍذ  في عقيدٍة 

انت�صرت هذه البذور اليوم بمقداٍر ك�ٍف بينن�.

خالل  المنكر،  عن  والنهي  ب�لمعروف،  والأم��ر  الجه�د،  ن�صين�  اأْن  بعد  اإّنن�  اأي 

الأعوام والقرون ال�ص�بقة ون�صين� اأ�صلوب الّن�ص�ل؛ ف�إّن هذا الأمر ُعر�ض والحمُد هلل 

)1)  �صنن الن�ص�ئي، ج 7، �ض 161.
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خرى واأخذ ي�صتعيُد مك�نه في المجتمع.
ُ
خالل القرون الأخيرة مّرًة اأ

وهن� تكمن نقطة تجعلن� في الواقع على مفترق طريقين: لقد ذكرُت اأّن الإ�صالم ل 

ينف�صل عن الثورة، واأّن بذور الثورة موجودة في التع�ليم الإ�صالمّية؛ ولهذا ال�صبب، 

ف�إّن هذا ال�صتفه�م يطرح نف�صه للم�صلمين الثوار: م�ذا يجب اأن نخت�ر في الم�صتقبل: 

الثورة الإ�صالمية اأم الإ�صالم الثوري؟

الإ�صالمّية؛  والقيم  الإ�صالم  هدفه�،  التي  الطريقة  تلك  تعني  الإ�صالمّية  الثورة 

لذلك ف�إّن النتف��صة والثورة ت�صتهدف تثبيت وا�صتقرار القيم الإ�صالمّية ل غير.

وبتعبيٍر اآخر: ف�إّن الن�ص�ل ُيعتبر و�صيلًة ولي�ض هدفً� في هذا ال�صبيل. غير اأّن هن�ك 

مجموعة من الن��ض يخلطون بين الثورة الإ�صالمّية والإ�صالم الثوري؛ اإّن هدفهم هو 

الن�ص�ل والثورة، واأّم� الإ�صالم فهو و�صيلة لهذه الثورة.

يقول هوؤلء: اإّن كلَّ جزء من الإ�صالم، يجعلن� في م�صير الّن�ص�ل قبلن�ه، وكلَّ جزء 

من الإ�صالم ُيبعدن� عن هذا الم�صير نفين�ه وابتعدن� عنه.

واأتب�ع  الإ�صالمّية  الثورة  اأن�ص�ر  بين  المعرفة  في  الختالف  هذا  اأّن  وطبيعي 

الفئتين في تف�صيرهم� وتحليلهم�، عن  تن�ق�صً� وت�ص�ّدًا بين  ُيوجد  الثورّي،  الإ�صالم 

الإ�صالم والإن�ص�ن والتوحيد والت�ريخ والمجتمع والآي�ت القراآنية.

هن�ك اختالف وتم�يز بين الذي يّتخذ الإ�صالم هدفً�، والن�ص�ل والجه�د و�صيلًة 

ل�صتقرار القيم الإ�صالمية، وبين َمْن يّتخذ الن�ص�ل هدفً�، ويّدعي اأّنه يجب اأْن يكون 

في ح�لة ن�ص�ٍل دائٍم ومعركٍة م�صتمّرة، واأّن الإ�صالم ج�ء اأ�ص��صً� للن�ص�ل.

يجب اأْن ُيق�ل في جواب هوؤلء: اأّنه خالفً� لم� تت�صّورون، وب�لّرغم من اأّن الإ�صالم 

اأّن الإ�صالم ج�ء فقط من اأجل  يحتوي على عن�صر الن�ص�ل، ولكن لي�ض معنى ذلك 

الن�ص�ل، ولي�ض له هدف اآخر، ففي الإ�صالم تع�ليم واأوامر متعّددة، اأحده� الّن�ص�ل.

الم�ّديين  تفّكر  طريقة  من  ن��صٌئ  ك�أ�ص��ض،  ب�لثورة  يوؤمن  ال��ذي  الفكر  هذا  اإّن 

في  ي�صتمّران  والطبيعة  الت�ريخ  اأّن  اأول��ئ��ك:  يعتقد  والت�ريخ؛  للمجتمع  وتحليلهم 
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حركتهم�، التي يعّبرون عنه� ب�لحركة الدي�لكتيكّية، ويمّران عبر التن�ق�ص�ت، فحركة 

التن�ق�ص�ت تن�ص�أ ب��صتمرار في الع�لم، وتجري في �صورة دي�لكتيكّية.

وبنموِّ  نف�صه�؛  ال�صلبي في  الع�مل  ب�ل�صرورة  الطبيعة؛ تربي  اإّن كلَّ وحدٍة في  اأي 

، التي ُتعّد العن�صر القديم؛ 
(1(

هذا الع�مل: تن�ص�أ حرب بين الوحدة الأولى »الأطروحة«

، والذي ُيعّد عن�صرًا جديدًا، وتنتهي 
(2(

وبين الع�مل ال�صلبي الذي ينفيه� )الِطب�ق(

هذه الحرب ب�نت�ص�ر العن�صر الجديد؛ اأو بمعنى اآخر العن�صر المرّكب من الجديد 

خرى، ف�لتركيب الذي 
ُ
اأ ، وتبداأ هذه الحركة - بعدئذ - مّرًة 

(3(
والقديم )التركيب(

طروحة« جديدٍة، وهكذا...
ُ
ن�ص�أ من جراء الحرب، يبداأ عمله في �صورة »اأ

الطبيعة  من  عليه  يَدك  ت�صع  �صيء  كلَّ  ف���إّن  التفكير،  في  الطريقة  هذه  اأ�ص��ض  وعلى 

والحي�ة والمجتمع و... هو عب�رة عن حرٍب في حرب، ومعركة في معركة، والخلُق الح�صن 

يعني اتخ�َذ طبيعِة التركيب )نفي النفي( دائمً�، اأي اإّنك�ر كلَّ �صيء واإنك�ر الو�صع الموجود.

فكلُّ َمن ُين��صل �صّد الو�صع الموجود )النظ�م الح�كم( - مهم� ك�ن نوعه - ف�إّنه 

خرى في داخله فورًا، 
ُ
اإن�ص�ن تقدمّي ك�مل، يكفي اأن يظهر نظ�م جديد لتظهر ح�لة اأ

وت�صتنكر هذا النظ�م. ومن هن�، ف�إّن ذلك الإن�ص�ن التقدمي، ي�صبح �صمن العن��صر 

الرجعّية، ويجب اأْن ُيق�صى عليه. النزاع لم يتوّقف لحظة واحدًة، ويجب اأْن ل يتوّقف 

اأبدًا، فكلَّ �صيء يّتخذ مظهرًا ن�ص�لّيً� في اأّية لحظٍة يكون الحّق معه.

وعلى اأ�ص��ض هذا التفكير، ي�صعى اأولئك الأفراد ليجعلوا الإ�صالم - كم� يعتقدون 

- ثوريً�، ل اأن يجعلوا الثورة الإ�صالمّية، اإّنهم يعتبرون الن�ص�ل هو المعي�ر الإ�صالمي 

.
(4(

في كلِّ مك�ن

.Thesis 1)  الأطروحة: الإثب�ت(

.Antheris 2)  الِطب�ق: النفي(

.Synthesis 3)  التركيب: نفي النفي(

)4)  اإّن طريقة تفكير هوؤلء الذين يعتقدون ب�لإ�صالم الثوري، تختلف كثيرًا عن الفكرة التي تعتقد ب�لثورة الإ�صالمّية، 

بحيث ل نتمّكن من ذكر كلِّ هذه الفروق في هذا المق�ل.
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هي  وطبعً�  اإ�صالمّية،  ثورة  ثورتن�،  اأّن  اقتنعن�  اإذا  التو�صيح�ت،  هذه  ذكر  بعد 

اإ�صالمّية ب�لمعنى الذي اأو�صحته؛ اأي اإّنه� ج�معة لجميع المف�هيم والقيم والأهداف، 

م�  اإذا  وال��دوام،  البق�ء  من  تتمّكن  الثورة  هذه  ف���إّن  اإ�صالمّية؛  وقوالب  اأ�صك�ل  في 

وعلى  حقيقّية،  عملّية  خطوات  في  وخّطت  الإ�صالمية،  العدالة  م�صير  في  ا�صتمّرت، 

اإزال��ًة  التبعي�ص�ت  ويزيل  الطبقّية،  والحواجز  الخالف�ت  على  يق�صي  اأن  الجمهور 

الذي  المفهوم  ل  الإ�صالمي،  بمفهومه  توحيدّي  مجتمع  ل�صتقرار  وي�صعى  واقعّية، 

يخت�ره الآخرون؛ لأّن التف�وت بينهم� ك�لتف�وت بين ال�صم�ء والأر�ض.

الإ�صالمّية  الحكومة  ظّل  في  والإجح�ف،  الظلم  اإلى  اإن�ص�ن  يتعر�ض  ل  اأْن  يجب 

اأبدًا، حتى ولو ك�ن الفرد مجرمً� وقد وجب عليه القتل.

لهم  ر  نقدِّ الذي  الوقت  ال�صب�ب، ففي  اأ�صدق�ئن�  بع�ض  اأعتَب على  اأْن  وهن� يجب 

اإلى  اأ�صبه  منطق  في  اأحي�نً�  الق�ص�ي�  اإلى  يتعّر�صون  نراهم  ال�ص�دقة،  م�ص�عرهم 

الإح�ص��ض منه اإلى الإ�صالم.

قبل ب�صعة اأّي�م، ذهبُت اإلى مقّر رئ��صة الوزراء، ف�صمعت من بع�ض الأخوان هن�ك، 

اعترا�ص�ت على الإعدام�ت الثورية، فك�نوا يقولون اإّن هوؤلء المجرمين، ل ي�صتحّقون 

اأن نطلق عليهم الر�ص��ض، بل يجب اأن نرمي بهم اأحي�ًء في البحر.

يجب القول لهوؤلء الأ�صدق�ء ال�صب�ب: اإّن من وجهة نظر الإ�صالم، حّتى ب�لن�صبة 

ه،  اإلى الذي قتل اآلف الن��ض وك�ن الحكم عليه ب�لإعدام مئ�ت المّرات قلياًل في حقِّ

ف�إّنه كذلك توجد له حقوق ل ُبدَّ اأن نراعيه�.

علي  الإم���م  المج�ل من مدر�صة  في هذا  والّدرو�ض  الِعبر  اأح�صن  ن�أخذ  اأْن  يجب 

Q، انظروا اإلى مع�ملة الإم�م مع ق�تله، فترون في تع�مله معه ع�لمً� من الراأفة 

والرّقة والرحمة والإن�ص�نية والمحّبة، وهو ملقى على فرا�ض الموت، حيث جمع اأق�ربه 

من بني عبد المطلب، واأو�ص�هم ب�أن ل يقوموا ب�لنتق�م بعده، ويقولوا قد قتل علي 

ك وكلَّ من اأع�ن الق�تل والجميع، بل اأو�ص�هم  ب والمحرِّ بن اأبي ط�لب، فيقتلوا الم�صبِّ
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.
(1(

اأن ي�صربوا »ابن ملجم« �صربًة واحدًة؛ لأّنه لم ي�صرب الإم�م �صوى �صربًة واحدة

ونقراأ اأي�صً� في الت�ريخ اأّن طوال المدة التي ك�ن »ابن ُملجم« فيه� اأ�صيرًا في بيت 

الإم�م علي Q، لم يتلقَّ اأقلَّ خ�صونٍة في المع�ملة، وحتى اأّن الإم�م اأر�صل اإليه من 

�هم ب�أن ل يبقى ج�ئعً�. غذائه، وو�صّ

في  القيم  هذه  وج��ود  اأّن  �صّك  ول  جميعً�،  لن�  اأ�صوة  كهذه  عدالة  تكون  اأن  يجب 

ً� طريً� بهيجً�.  غ�صّ
ٍ
عقيدتن�، هي التي ح�فظت على الإ�صالم طوال األف واأربعمئة ع�م

اإلى  ت�صل  لن  اأّنه�  �صّك  فال  العدالة،  بم�صير  ت�ِصر  لم  لو  ثورتن�  اأّن  اأوؤّك��د  واإّنني 

خرى مع م�هّية مختلفة، 
ُ
اأ النتيجة المرجّوة، ويبقى هذا الخطر، فتحّل محّله� ثورة 

ولكن النقطة اله�ّمة التي ل ُبدَّ اأْن نهتمَّ به� هي اأّن اأ�ص��ض العمل في هذه الثورة، يجب 

اأن ُيبنى على اأ�ص��ض الأخّوة الإ�صالمّية؛ اأي اإّن م� يوؤمنه الآخرون ب�ل�صغط والخ�صونة، 

يجب اأن يوؤمن في هذه الثورة ب�لّليونة والرغبة والّر�ص� والأخّوة.

الن��ض  اإّن  اأي  المعنوّية؛  هو   - حّقً�  اإ�صالمّية  ك�نت  اإذا   - ثورتن�  اأرك���ن  اأحد  اإّن 

خّوتهم الإ�صالمّية، عليهم اأن يت�ص�بقوا 
ُ
ب�صبب بلوغهم الروحي وع�طفتهم الإن�ص�نّية واأ

للق�ص�ء على الحواجز الطبقية، والم�ص�كل القت�ص�دّية.

ْن 
َ
اأ َهْيَهاَت  »َوَل��ِك��ْن   :Q علي  الإم�م  ق�ئُده�  يقول  التي  المدر�صة  اإّن هذه هي 

ْو اْلَيَماَمِة َمْن 
َ
ْطِعَمِة َوَلَعلَّ ِباْلِحَجاِز اأ

َ
ِر اْلأ َيْغِلَبِني َهَواَي َوَيُقوَدِني َج�َسِعي اإَِلى َتَخيُّ

َوَحْوِلي ُبُطوٌن َغْرَثى  ِبيَت ِمْبَطاناً 
َ
اأ ْو 

َ
اأ َبِع  َل َطَمَع َلُه ِفي اْلُقْر�ِس َوَل َعْهَد َلُه ِبال�سِّ

.
(2(

ى« ْكَباٌد َحرَّ
َ
َواأ

)1)  يقول الإم�م Q: »ي� بني عبد المطلب ل األفيَّنكم تخو�صون دم�ء الم�صلمين خو�صً�، تقولون: ُقِتل اأميُر الموؤمنين، 

األ ل تقتَل���نَّ ب���ي اإّل ق�تلي، انظروا اإذا اأن� ُمّت من �صربته هذه، ف��صربوه �صرب���ًة، ول تمّثلوا ب�لرجل، ف�إّني �صمعُت 

 يق���ول: »اإّي�ك���م والُمثلة ول���و ب�لكلِب العقور«، نه���ج البالغة - الو�صية رق���م 47 - �ض 422 تحقيق 
P

ر�ص���ول اهلل 

�صبحي ال�ص�لح.

ان اأي عط�ص�ن،  ى: موؤنث حرَّ )2)  الج�ص���ع: �ص���ّدة الحر�ض - القر�ض: الرغيف - بطوٌن غرثى: بطون ج�ئع���ة، اأكب�ٌد حرَّ

نهج البالغة، �صبحي ال�ص�لح.



سرإورإ سإلسنمّية في رولسن

119

فيم�  تظهر  اأن  يجب  الحي�ة،  في  جميعً�  لن�  اأ�صوًة  الأ�صلوب  هذا  يكون  اأن  يجب 

الخميني  الإم�م  اأّن   - اأخيرًا   - �صهدتم  لقد  الآخرين،  اأجل  الت�صحية من  بينن� روح 

الإم�م  اأّن  هو  التعبئة،  هذه  وراء  من  والهدف  ال�صكن،  اأمر  في  الع�ّمة  ب�لتعبئة  اأمر 

يريد البق�ء وال�صتقرار لهذه الثورة، ويتمّنى اأن تكتمل جميع اأهدافه� على الطريقة 

الإ�صالمّية، ول يريد للعدالة اأن تحّل غ�صبً� والأعم�ل ُكرهً�.

والّرغبة وبحكم  ب�لمحّبة  الن��ض معً�،  تع�ون  اإلى  فيه  ُي�ص�ر  الذي  اليوم  اإّن ذلك 

والمنكوبين،  المحرومين  ت�صّرف  في  اإمك�ني�تهم  كلَّ  وي�صعون  الإ�صالمّية،  الأخ��ّوة 

ولأجل رف�هيتهم، اإّنه اليوم الذي تكون فيه ثورتن� قد عثرت على طريقه� ال�صوّي.

اإّن ثورتن� تكون ثورة حقيقّية في ذلك اليوم الذي لن تر�صى اأ�صرٌة ب�صراء المالب�ض 

الجديدة لأولده�، اإّل بعد اطمئن�نه� ب�أّن الأ�صَر الفقيرة تملك الُحَلل الجديدة، يجب 

اأن نرى بينن� م�صداقً� عينيً� لحديث الر�صول الأعظم P الذي ق�ل )بم� معن�ه(: 

»اإّن مثَل الموؤمنين كمثِل اأع�ساء البدِن الواحد، اإذا مِر�َس ع�سٌو تداعْت له �سائر 

.
(1(

الأع�ساء بال�سهِر والُحّمى«

وم�ص�ئبه  ب�آلمه  فرٍد  كلَّ  يح�ّض  لم  الذي  الوقت  في  اإ�صالمّيً�  يكون  مجتمعن�  اإّن 

بمفرده، بل اإّن الم�صلمين ي�صعرون بم� ي�صعر به، والإم�م علي Q خيُر مث�ٍل لم�صلٍم 

�َساِرُكُهْم 
ُ
ِميُر اْلُموؤِْمِنيَن، َوَل اأ

َ
ْن ُيَقاَل َهَذا اأ

َ
ْقَنُع ِمْن َنْف�ِسي ِباأ

َ
اأ
َ
كهذا، يقول Q: »اأ

.
(2(

ْهِر!« ِفي َمَكاِرِه الدَّ

�صيب ب�لأَرق في اإحدى 
ُ
وهذا الإم�م الح�صن Q يروي اأّنه عندم� ك�ن طفاًل اأ

اأّنه�  O وهي ت�صّلي �صالة الليل، فالحظ  ّمه الزهراء 
ُ
اأ اللي�لي، فبداأ ينظر اإلى 

)1)  عن الإم�م ال�ص�دق Q: »الموؤمن اأخو الموؤمن، ك�لج�صد الواحد، اإذا ا�صتكى �صيئً� منه وجد اأَلَم ذلك في �ص�ئر 

ج�صده«، الك�في، ج 2، �ض 166.

هم وتراحمهم وتع�طفه���م كمثِل الج�صِد اإذا ا�صتك���ى تداعى له �ص�ئره  وع���ن الإم����م الب�قر Q: »الموؤمن���ون في تب�رَّ

ب�ل�صهر والُحّمى«، العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 4، �ض 243.

)2)  بح�ر الأنوار، ج33، �ض474.
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العجب  واأخذه  لنف�صه�،  تدعو  كيف  ليرى  وا�صتمع  الم�صلمين،  لكلِّ  دع�ئه�  في  تدعو 

والده�صة حينم� راآه� ل تدعو لنف�صه� �صيئً�، ف�ص�أله� في ال�صب�ح عن ال�صّر في ذلك، 

ف�أج�بت ف�طمة O: »با بنّي، الجار ثّم الدار«.

ونالحظ في مك�ٍن اآخر اأّن الزهراء �صلوات اهلل عليه� تت�صّدق بقمي�ض زف�فه�، 

الذي تريد اأن ت�أخذه لبيِت الزوجية، على فقير �ص�ئل.

وهكذا تكون الروح الثورّية والأخالق الإ�صالمّية، واإّن ثورتن� �صتن�صج و�صُتثِمر لأّنه� 

ا�صتعّدت لمثل هذا الإيث�ر في �صوق ولهفة.

بم� اأّن ثورتن� تط�لب - في حقيقته� - ب�لعدالة، فعلين� جميعً� اأْن نحترم الحرّي�ت 

الكبت  اأن تخلق جوَّ  الإ�صالمّية  الجمهورية  اأرادت حكومة  لو  لأّنه  الكلمة؛  بكلِّ معنى 

.
(1(

وال�صغط، ف�إّنه� تتحّطم ل مح�لة

�صورة  في  نقراأ  المجتمع،  اأبن�ء  لجميع  الُحرمة  يريد  دين  الحرّية،  دين  الإ�صالم 

، وفي �صورة الكهف: { ڃ  
هر: { ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ} )2) الدَّ

.
ڃ  ڃ  چ   چ  چ} )3)

يقول الإ�صالم: اإّن التدّين لو ك�ن اإجب�رّيً�، فال ي�صّح اأن ُيق�ل له تديَّن، ُيمكن اإجب�ر 

روا  يفكِّ اأن  على  اإجب�رهم  ُيمكن  ل  ولكن  �صيئً�،  يعملوا  ول  �صيئً�  يقولوا  ل  اأن  الن��ض 

ً�؛ ف�لعقيدة يجب اأن تكون على اأ�ص��ض الدليل والبره�ن. تفكيرًا خ��صّ

وب�لطبع، ف�إّن م�ص�ئل الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، مع مالحظة �صروطهم�، 

ة، والأ�صل في هذه الم�ص�ئل مبنيٌّ على الإر�ص�د ولي�ض الإجب�ر. له� مك�نته� الخ��صّ

)1)  ول �ص���ّك اأّن الحرّي���ة يجب اأْن ل تخرج عن نط�ق الق�نون، ول تتع���ّدى الحرّية التي اأمره� الإ�صالم للجميع، دون اأْن 

يك���ون فيه���� م�ص��ض ب�لحي�ة الجتم�عّي���ة، وبتع�ليم الإ�صالم وكرامة ال�صعب الم�صلم؛ وكم���� ق�ل ق�ئد الثورة واإم�م 

الأّمة »اإّن لالأحزاب الحرّية الك�ملة في عر�ض اأفك�رهم ون�صره�، ولكّنن� ل ن�صمح لهم ب�لت�آمر« )المترجم(.

)2)  �صورة الإن�ص�ن، الآية 3.

)3)  �صورة الكهف، الآية 29.
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الحرّية  هي  الحرّية  من  غر�صن�  واأّن  الفو�صى،  عن  تختلف  الحرّية  اأّن  �صّك  ول 

بمعن�ه� المعقول.

يجب اأْن يكون الإن�ص�ن ُحّرًا في فكره وقلمه وبي�نه، وفي هذه ال�صورة فقط تتمّكن 

ثورتن� الإ�صالمّية، من ال�صتمرار في طريق الن�صر القويم.

 - الفكر  حرّية  من  بنوع  المجتمع  تمتع  كّلم�  اأّنه  ال�ص�بقة،  التج�رب  اأثبتت  ولقد 

ولو لم يكن عن ح�صِن نّية- ف�إّن هذا الأمر لن ي�صّر الإ�صالم، بل يكون ل�ص�لحه في 

النه�ية.

واإذا ك�ن يتّم في مجتمعن� لق�ء الآراء والعق�ئد المختلفة في ظروف حّرة، بحيث 

يتمّكن اأ�صح�ب الأفك�ر المختلفة من عر�ض اأفك�رهم، ونحن نعر�ض اآراءن� ونظري�تن�، 

ًا اأكثر واأ�صرع. ليمة ينمو الإ�صالم نموَّ ف�إّن في مثل هذه الظروف ال�صَّ

انتصار الثورة

ب�إيج�ز خال�صة الأقوال، ون�صتخرج منه� نتيجة البحث. لقد ذكرت  والآن، نذكر 

اأّنن� ن�صتطيع ت�صمين وت�أمين م�صتقبل اأف�صل لثورتن� اإذا ح�فظن� على العدالة والحرّية، 

وح�فظن� على ال�صتقالل ال�صي��صي والقت�ص�دّي والثق�في والفكري والإيديولوجي.

القت�ص�دي،  وال�صتقالل  ال�صي��صي  ال�صتقالل  مو�صوع  اإلى  هن�  اأتعّر�ض  لن  اأن� 

ر  اأعبِّ اللذين  الثق�في،  وال�صتقالل  الفكري  ال�صتقالل  على  البحث  في  ��ز  اأركِّ ولكن 

حه تو�صيحً� اأكثر. عنهم� ب�ل�صتقالل الّديني، واأو�صِّ

ف الع�لم بعقيدتن� واأيديولوجيتن�، التي  اإّن ثورتن� �صتنت�صر، في الوقت الذي نعرَّ

هي الإ�صالم الخ�ل�ض دون اأن تعتريه �ص�ئبة.

على   - وحي�ء  َخَجٍل  دون   - دينن�  وعر�صن�  ديني،  ا�صتقالل  لن�  ك�ن  اإذا  اإّنن�  اأي 

اإذا ك�نت هن�ك  الن�صر، ولكن  ونتوّقع  ن�أمل  اأْن  الع�لم بكلِّ م� فيه، فن�صتطيع وقتئٍذ 

عقيدة ملّفقة ب��صم الإ�صالم؛ اأي اأن ن�أخذ �صيئً� من الم�رك�صّية، و�صيئً� من ال�صتراكّية 
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معجونً�  المجموع  من  ون�صنع  الإ�صالمّية،  التع�ليم  ببع�ض  نخلطه�  ثم  والوجودّية، 

ُيمكن  لأّنه  البداية،  في  الن��ض  يتقّبله  اأن  الممكن  فمن  الإ�صالم؛  ون�صّميه  مختلطً�، 

اإخف�ء الحقيقة لُمّدٍة ق�صيرة، ولكن هذا الأمر ل يبقى م�صتترًا اإلى الأبد، فقد يظهر 

اأفراد واعون ومحّققون يعرفون الحقيقة، ثم يبدوؤون بنق��ض هوؤلء الذين يتحّدثون 

ب��صم الإ�صالم، مع العلم ب�أّن حديثهم ل يُمتُّ اإلى الإ�صالم ب�صلة.

والفقه   P الر�صول  و�صّنة  القراآن  اإّنه�  وا�صحة،  معلومة  الإ�صالمّية  ف�لمن�بع 

والأ�صول الإ�صالمّية الُمعتبرة.

ب�لمن�بع  مق�رنته�  بعد  تّت�صح  الإ�صالم،  ب��صم  به�  قون  يت�صدَّ التي  الكلم�ت  واإّن 

�صدل عليه� �صت�ر من الإ�صالم.
ُ
الإ�صالمّية، اإّنه� م�أخوذة من الم�رك�صّية مثاًل، وقد اأ

وب�لت�لي، ف�إّن هوؤلء الأ�صخ��ض الذين توجهوا اإلى الإ�صالم ب�صوٍق ولهفة، وتقّبلوا 

تلك الأفك�ر المفّقهة ب��صم الإ�صالم، فبعد اأْن تتَّ�صح لهم الحقيقة )الحقيقة التلفيقّية 

ون من الإ�صالم ب�صرعة ت�ّمة. التي تمزج الإ�صالم ب�لمب�دئ المنحرفة(، يفرُّ

ولذلك ف�إّني اأعتقد اأّن هذه المب�دئ الملّفقة، لو لم تكن خطورته� على الإ�صالم 

اأكثر من المب�دئ التي تقف ب�صراحٍة �صّد الإ�صالم؛ ف�إّنه� ل تكون اأقّل خطورًة و�صررًا، 

ر  واإذا اأرادت ثورُتن� اأْن ت�صتمرَّ في طريقه� منت�صرة مرفوعة الراأ�ض، فعليه� اأْن تطهِّ

اإ�صالم  لالإ�صالم،  الحقيقية  القيم  اإحي�ء  في طريق  وتتحّرك  �ص�ئبٍة،  كلِّ  نف�صه� من 

القراآن واأهل البيت.
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العدالة االجتماعية

نحن نعرف اأّن الت�ريخ الإ�صالمي راأى ثورًة عظيمًة في الّن�صف الأّول من القرن 

الأّول الهجري، واأق�صد منه� الثورة التي وقعت في نه�ية مرحلة خالفة عثم�ن، لقد 

و�صع عثم�ن نظ�مً� م�ليً� خالفً� ل�صيرة الخليفتين الّلذين ك�ن� قبله. على الرغم من 

تعّهده للن��ض، اأّنه �صوف ل يرتكب عماًل خالفً� ل�صيرة الخلف�ء.

َقِبَل م�صوؤولّية الخالفة لنق�ص�م  اأّنه  اإحدى خطبه،  Q في  وُي�صير الإم�م علي 

الن��ض اإلى ق�صمين: ق�صٌم ممتلُئ البطِن �َصبٌع جّدًا، وِق�صٌم ج�ئٌع يك�ُد يموت من �صّدِة 

جوعه.

الذين  الأق��وام  وتوظيف  تن�صيب  عثم�ن،  �صي��صة  في  ال�صعف  نق�ط  اإحدى  فمن 

ع��صوا في اأح�ص�ن الأر�صتقراطّية اأثن�ء العهد الج�هلي.

ة  فبداأ عثم�ن اأّوًل بتوزيع ق�صم كبيرمن الأموال العمومّية )بيت الم�ل(، على خ��صّ

اأهله وبط�نته، ثم بداأ يجود ب�أموال بيت الم�ل بعن�وين اأخرى.

وبهذا الترتيب، ُوجد في الع�لم الإ�صالمي، خالل ع�صرة اأو اثني ع�صر ع�مً�، اأغني�ٌء 

لم ي�صبق للم�صلمين اأن راأوا ُنظراء لهم، ومن الن�حية ال�صي��صية اأي�صً�: ف�إّن المن��صب 

والوزارات ك�نت تدور حول الأقلّية الُمترفة نف�صه�.

بداأت العترا�ص�ت �صيئً� ف�صيئً�، ومن كلِّ ج�نب، بداأ الن��ض ب�لعترا�ض وال�صتنك�ر 

والهجرة من المدن المختلفة نحو المدينة، لإبداء ا�صتي�ئهم.
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وبم� اأّن العترا�ص�ت ال�صفوّية والتحريرّية، لم ت�صل اإلى نتيجة، ففي النه�ية ا�صُطرَّ 

الكوفة  من  ة  وخ��صّ المختلفة،  الأقط�ر  من  الق�دمون  ال�ص�كون  المعتر�صون  الن��ض 

وم�صر، اأْن يقوموا بم�ص�عدة اأهل المدينة اأنف�صهم، ب�لقي�م الم�صّلح �صّد الخليفة الث�لث 

للم�صلمين؛ ق�وم عثم�ن حّتى الّلحظة الأخيرة، واأخيرًا ق�صى الثّوار عليه.

اإّن الإن�ص�ن الوحيد، اأثن�ء حي�ة عثم�ن، الذي ك�ن الثوار يقبلونه ويقبله عثم�ن اأي�صً� 

خرى يرّد عليه، ك�ن الإم�م علّيً� Q الذي ق�م بدور الو�صيط بين 
ُ
اأحي�نً�، واأحي�نً� اأ

الثّوار وعثم�ن.

بطريقٍة  الن��ض  حوائج  وبق�ص�ء  دائمً�،  عثم�ن  ين�صح   Q علي  الإم���م  ك�ن 

ُمر�صية، والتخّلي عن بط�نته، وعلى راأ�ض هذه البط�نة يقُف مروان بن الحكم.

مدى  يعرف  ك���ن  لأّن��ه  المدينة؛  خ���رج  واأب����ه  م��روان   Pاهلل ر�صول  ط��رد  لقد 

خطورتهم�؛ واأمر اأْن ل يرجع� اإلى المدينة اأبدًا؛ لأّنهم� ي�صّبب�ن في اإ�صع�ل ن�ر الفتنة 

بين الم�صلمين.

ولكن في ع�صر اأبي بكر، طلب عثم�ن منه اأن يعيدهم� اإلى المدينة، فلم يقبل اأبو 

بكر، وق�ل اإّنه لن ي�صمح لطريدي ر�صول اهلل ب�لعودة.

وفي ع�صر عمر اأي�صً�، طلب منه عثم�ن اأْن ي�صمح برجوعهم�، ولم يوافق عمر على 

طلبه.

اإلى المدينة  ب�إع�دتهم�  اإلى الخالفة، لم يكتِف  النه�ية عندم� و�صل عثم�ن  وفي 

فقط، بل وعّين مروان بن الحكم في من�صب الرجل الث�ني في الحكومة الإ�صالمّية، 

وك�ن هذا ال�صخ�ض �صببً� لكثير من الختالف�ت.

 واأثن�ء خالفة عثم�ن، ن�صحُه الإم�م علي Q كثيرًا بطرد مروان. لقد زادت 

نقمة الن��ض على عثم�ن اإلى درجٍة لم يتمّكن الثّوار معه� من النتظ�ر، حّتى هجموا 

على داره وقتلوه فيه�، وبعد مقتل عثم�ن تجّمع الن��ض من ال�صغير والكبير، الن�ص�ء 

والرج�ل، ال�صيوخ وال�صب�ب، العرب وغير العرب، خلف دار الإم�م علي Q فورًا، 
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و�ص�حوا معً�: اإّن الإم�م علي، هو ال�صخ�ض الوحيد الذي تليق به الخالفة الإ�صالمّية، 

ول ُبّد اأْن يقبل الخالفة.

ي�صرح الإم�م علي Q هذه الح�دثة، �صمن اإحدى خطبه؛ والنقطة اللطيفة التي 

ُت�صتنبط من اأقوال الإم�م علي Q، في هذا المج�ل: اأّن ثورة الم�صلمين اآنذاك، 

ك�نت ثورًة جم�عّيًة.

اأْي اإّن الثورة لم تقم على عواتق الفقراء فح�صب، بل واإّن الأغني�ء اأي�صً� �ص�هموا 

الإيرانيّين  من  العرب،  وغير  والعرب  اأي�صً�،  الن�ص�ء  بل  فقط،  الرج�ل  لي�ض  فيه�. 

 Q والم�صرّيين والحج�زّيين، والجميع �ص�ركوا في تلك الثورة ويمتنع الإم�م علي

من قبول الخالفة، لكي يفهمهم اأّن الم�ص�ألة لي�صت رحيل عثم�ٍن فقط، ول يح�صبون اأّن 

كّل �صيء انتهى ب�نته�ء عثم�ن، وب�لأحرى ف�إّن الذين انتفعوا كثيرًا في ع�صر عثم�ن، 

ك�نوا يت�صّورون اأّن مجيء علي لن يغّير �صيئً� من بن�ء الو�صع الجتم�عي.

ق�ل الإم�م علي Q: للجم�هير التي ج�ءت ُتب�ِيُعُه: »َدُعوِني، َواْلَتِم�ُسوا َغْيِري، 

ْمراً َلُه ُوُجوٌه َواأْلَواٌن، َل َتُقوُم َلُه اْلُقُلوُب، َوَل َتْثُبُت َعلَْيِه اْلُعُقوُل، 
َ
َفاإِنَّا ُم�ْسَتْقِبُلوَن اأ

َجْبُتُكْم َرِكْبُت ِبُكْم َما 
َ
نِّي اإِْن اأ

َ
َرْت، َواْعلَُموا اأ َة َقْد َتَنكَّ َغاَمْت، َواْلَمَحجَّ

َ
َواإِنَّ اْلآَفاَق َقْد اأ

َحِدُكْم، َوَلَعلِّي 
َ
َنا َكاأ

َ
ِغ اإَِلى َقْوِل اْلَقاِئِل، َوَعْتِب اْلَعاِتِب، َواإِْن َتَرْكُتُموِني َفاأ �سْ

ُ
ْعلَُم، َوَلْم اأ

َ
اأ

.
(1(

ِميراً«
َ
َنا َلُكْم َوِزيراً َخْيٌر َلُكْم ِمنِّي اأ

َ
ْمَرُكم، َواأ

َ
ْيُتُموُه اأ ْطَوُعُكْم ِلَمْن َولَّ

َ
�ْسَمُعُكْم َواأ

َ
اأ

ثم ي�صير الإم�م اإلى الأ�صخ��ض الذين احتلوا المن��صب )في زمن عثم�ن( وجمعوا 

التي  كّله�،  والثروات  الأم��وال  ي�ص�در  �صوف  اأّنه  ويقول  ي�صتحّقوه�،  اأن  دون  الأم��وال 

�ُصلبت من الن��ض دون حّق في زم�ن عثم�ن، حتى ولو ك�نوا قد تزّوجوا من تلك الأموال، 

وجعلوه� �صَداقً� لزوج�تهم.

رت: تغيَّرت.  ة: الطريق الم�صتقي���م. تنكَّ )1)  ل تثب���ت عليه العق���ول: ل تطيق احتم�له، اأغ�مت: ُغّطي���ت ب�لغيم، المحجَّ

)الخطبة 92من نهج البالغة، �ض 136، تحقيق �صبحي ال�ص�لح(.



128

وُي�صير بعد ذلك اإلى نقطٍة عجيبٍة جّدًا فيقول: »اإِنَّ ِفي اْلَعْدِل �َسَعًة«؛ اأي اإّن الظرف 

الذي ي�صع لجميع الأحزاب والطبق�ت والأفراد، ويحّقق ر�ص� الجميع هو العدالة، ف�إْن 

على  يعتر�صون  الذين  اأّن  تظّنوا  ل  اأي  الظلم؛  ير�صيه  فال  ب�لعدالة،  اأحد  ير�َض  لم 

العدالة ير�صون اإذا تركته� واخترت الظلم، ف�إّني لو اأردت اإ�صب�ع ج�صعهم وحر�صهم 

ف�إّنهم يزدادون ج�صعً�.

اإذًا، ف�إّن الحّد هو العدالة، ومن الخط�أ اأن اأتخّطى حدود العدالة ل�ص�لح اأحٍد، كي 

ير�صى علّي.

لقد تكّلم اأمير الموؤمنين بكلِّ �صراحة، لقد ك�نت �صي��صته ال�صراحة، اإّنه لم ير�َض 

اأّنه يح�فظ على النظ�م ال�ص�بق؛ لأّن  اأْن يعمله، لئاّل يت�صّور الن��ض  ب�إخف�ء م� ُيريد 

علّيً� يرى هذا العمل اإغف�ًل �صريحً�، وعلى هذا الأ�ص��ض ُيعلن ب�صراحة:

اْلَقاِئِل...«،  َق��ْوِل  اإَِل��ى  ِغ  �سْ
ُ
اأ َوَل��ْم  ْعلَُم، 

َ
اأ َما  ِبُكْم  َرِكْبُت  َجْبُتُكْم 

َ
اأ اإِْن  ��ي  نِّ

َ
اأ »َواْعلَُموا 

وبذلك ُيعلن: اأّنه ل ُيريد اإغف�ل الن��ض، ويعلن عن برن�مج عمله.

 ،Q وبعد الإعالن عن هذا البرن�مج، بداأْت الخالف�ت مع حكومة الإم�م علي

منذ الأّي�م الأولى لخالفته، وبداأ اأّوُل خالٍف ر�صّمي على �صورة حرب الجمل.

طلحة والزبير ك�ن� من اأن�ص�ر الإ�صالم في ع�صر الر�صول P، اإّل اأّنهم� خرج� 

ة للنظ�م  في �صورة ت�جرين كبيرين اأثن�ء خالفة عثم�ن، وذلك ب�صبب الأو�ص�ع الخ��صّ

اأن  ُيريد  اليوم  يتلّقي�نه� منه، وي�ص�هدان عليً�  التي ك�ن�  الح�كم، والر�صوة ال�صخمة 

ُي�ص�در اأموالهم�.

عندم� ك�ن عثم�ن يبداأ بتق�صيم الأموال، ي�أخذ الزبير �َصْهمً� ل يقلُّ عن ع�صرة اإلى 

ع�صرين األف دين�ر، ويرى اليوم علّيً� ُيعطيه ثالثة اأو اأربعة دن�نير، ثّم يعطي المقدار 

نف�صه لغالمه.

وب�لطبع، ف�إّن الزبير لن يطيق اأمرًا كهذا، وكذا الأمر ب�لن�صبة اإلى طلحة، وبهذا 

الترتيب ف�إّنهم� بدءا ُيهّيئ�ن مقّدم�ت حرِب الجمل.
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وبعد حرِب الجمل بداأت حرُب �صّفين، مع�وية الذي ك�ن يحكم المنطقة ال�صورّية 

)ال�ص�م�ت( قرابة ع�صرين ع�مً�، وهو الح�كم المطلق، يفعل م� ي�ص�ء، وا�صتط�ع خالل 

هذه المّدة تثبيت اأعمدة حكومته بمقداٍر ك�ٍف.

وبعد اأْن تّمت البيعة لعلي Q، رف�ض اأْن يوّقع �صند ولية مع�وية مهم� بلغ الأمر، 

واأوجب عليه اأْن ي�صتقيل.

واأّم� اأ�صح�ب الم�ص�لح، فك�نوا يط�لبون علّيً� ب�أْن ي�صمح لمع�وية ب�لبق�ء موؤّقتً� في مقّره، 

ف�أج�ب الإم�م عليٌّ Q ب�لنفي، وبعد هذا الرّد ال�صريح اأق�م مع�وية حرّب �صفين.

وبعد حرب �صّفين بداأت حرُب الخوارج، اأ�صبحْت النتيجُة اأّن علّيً� ك�ن في ح�لة 

اأ�صهر،  اأربع �صنواٍت واأربعة  اأبدًا طوال خالفته التي ا�صتمّرت  ن�ص�ٍل دائم، ولم يهداأ 

وذلك ب�صبب اإ�صرار الإم�م علي مو�صوع العدالة. اإّنه اأراد الحكومة لإجراء العدالة، 

ة عدله. و�صقط �صهيدًا في محراب العب�دة ل�صدَّ

ُتعتبر مرحلة الخالفة من اأ�صد اأّي�م الحي�ة ب�لن�صبة لالإم�م علي Q، غير اأّنه 

ا�صتط�ع من وجهة نظر عقيدته، اأْن ين�صر بذور العدالة في المجتمع الإ�صالمي.

المرحلة  تلك  من  ب��دًل  ويحكم  عثم�ن،  نظ�م  على  ي�صتمّر  اأْن  عليٌّ  الإم���م  اأراد  واإذا 

الق�صيرة، اأكثر من ع�صرين ع�مً�، ف�صوف لن يبقى لالإ�صالم اأثٌر اإلى اليوم، ولم نكن لن�صمع 

�صيئً� عن نهج البالغة، وعن العدالة الإ�صالمية، وك�ن الإم�م عليٌّ خليفًة نظير مع�وية.

اأّن تغييَر النظ�م ال�صي��صي، وتغييَر وتبديل المن��صب،  �صلوب الإم�م علي 
ُ
اأ يعّلمن� 

ك�لأنظمة  الجتم�عّية،  �ص�ت  الموؤ�صَّ تغيير  دون  ب�ل�ص�لحين،  الف��صدين  وتبديل 

القت�ص�دّية والعدالة الجتم�عّية، ف�إّنه يتمُّ دون جدوى ول اأثَر فيه.

قيل لالإم�م: اإّن الق�نون ل َي�صري على م� قبله؛ اأي اإّنك اإذا اأردت اأْن ُتراعي العدالة، 

وُتراعي الم�ص�واة فلك ذلك، ولكن اأبداأ من اليوم.

اأي اإّن الأعم�ل التي ارتكبه� الأفراد، في زمن الخليفة ال�ص�بق تتعّلق ب�لم��صي، ول 

عالقة له� بحكومتك.
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اإّنني  اأي  �سيء«؛  القديم ل يبطله  الحّق  »اإّن  الن�ص�ئح:  كّل هذه  ويردُّ عليٌّ على 

يجب اأْن اأُردَّ الحقَّ اإلى �ص�حبه الأ�صلي.

وب�لن�صبة اإلى م�صتقبل الثورة الإ�صالمّية في اإيران، ف�إّن مو�صوع العدالة الجتم�عّية، 

ُتعتبر من اأهّم الم�ص�ئل.

الجتم�عّية  العدالة  من  نق�صد  م�ذا  نف�صه:  الأ�ص��صي  ال�صوؤال  هذا  يطرح  وهن� 

لالإ�صالم؟ حيث اإّن وجه�ِت النظر تختلف حول مو�صوع العدالة الجتم�عّية اختالف� 

كبيرًا.

ب�لت�ص�وي،  الن��ض  جميع  يعي�ض  اأْن  تعني  الجتم�عّية  العدالة  اأّن  بع�صهم  ر  يت�صوَّ

في اأيِّ و�صع واأيِّ ظرٍف ك�نوا، وكيفم� ك�نت اأعم�لهم وخدم�ُتهم في المجتمع، ومهم� 

ك�نت لي�ق�تهم.

اإّن العدالة الجتم�عّية من وجهة نظر هوؤلء تعني ت�ص�وي الجميع في الملب�ض مثاًل، 

لب��صً�  لب�صت  واإذا  اأي�صً� مثلك،  اأن�  األب�ض  اأن  ُقطنّيً�، فيجب  لب��صً�  ترتدي  ف�إذا كنت 

�صوفيً�، فيجب اأن األب�ض لب��صً� �صوفّيً� وهكذا...

ح�جته؛  بمقدار  وي�أخذ  ق�بلّيته،  بمقدار  كلُّ  يعمل  اأْن  يجب  نظرهم:  وجهة  فمن 

�صعف  ع�ئلتي  اأفراد  اأّن  غير  اإنت�جك،  ن�صف  ُي�ص�وي  العمل  في  اإنت�جي  ك�ن  فرّبم� 

اأفراد ع�ئلتك؛ لذلك، يجب اأْن يكون دخلي �صعف دخلك.

اإّن هذا ال�صتنت�ج من العدالة الجتم�عّية، ُيعتبر ا�صتنت�جً� اجتم�عي� َمْح�صً�؛ اأي 

اإّنه ينظر اإلى المجتمع فقط، ول يهتّم ب�لفرد، ولي�ض للفرد - في هذا المبداأ - وجود 

ب�لأ�ص�لة، ف�لمجتمع يعمل وب�لت�لي المجتمع ي�صرف.

الفرد  على  الكّلي  العتم�د  وهو  الجتم�عّية،  العدالة  من  اآخر  ا�صتنت�ج  وهن�ك 

واأ�ص�لته وا�صتقالله.

الحرّية  واإعط�ئهم  ل��الأف��راد،  المج�ل  ف�صح  يجب  ال���راأي:  ه��ذا  اأ�صح�ب  يقول 

�ض لنف�صه  القت�ص�دّية وال�صي��صّية؛ يجب اأن ي�صعى كلُّ اإن�ص�ن ليوّفر م�ًل اأكثر، وليخ�صِّ
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مدخوًل اأكبر، ول يهّمه اإن ك�ن دخل الآخر اأقلَّ اأو اأكثر منه، وعلى المجتمع في نه�ية 

ن حي�ة الفقراء والم�ص�كين. الآمر، اأن يعّين بع�ض ال�صرائب على اأموال الأغني�ء، ليوؤمِّ

العدالة الجتم�عية من ن�حية،  التن�ق�ض بين م�ص�ألتين ه�ّمتين، وهي  وهن� يبداأ 

خرى.
ُ
وحرّية الفرد من ن�حيٍة اأ

العمل  التحّرك القت�ص�دي، مع حرّية  المق�صود من الحرّية هن�،  ف�إّن  وب�لطبع، 

ف�إّن  فقط،  الجمع  على  الجتم�عية  العدالة  ا�صتن�د  يكون  اأن  تقّرر  ف�إذا  ال�صي��صي، 

حرّية الفرد ُتدفن في ق�صم منه� على الأقل، واإذا ك�ن القرار اأْن ُيح�فظ على الحرّية 

تترّقبه�  الذي  ب�لمفهوم  الجتم�عّية،  للعدالة  وجود  بعدئٍذ  يبقى  فال  القت�ص�دّية، 

المجموعة الأولى.

والع�لم اليوم يّتجه اإلى و�صع اآخر، يكون حّدًا و�صطً� بين الع�لم ال�صيوعي والع�لم 

الراأ�صم�لي، ورّبم� ج�ز لن� اأْن نعترف ب�أّنه بج�نب هذين النظ�مين، ُيوجد ع�لٌم ث�لٌث 

.
(1(

على اأبواب التكوين، وُيمكن اأْن ُنطلق عليه ع�لم النظ�م ال�صتراكي

ف�إّنه يقبل  الأفراد، وعلى هذا  ُيح�فظ على حرّية  اأْن  الجديد،  النظ�م  ُيريد هذا 

ة في حدٍّ معقول، ول يعتبر كلَّ ملكية مت�ص�وية مع ال�صتثم�ر، ويّدعي  الُملكية الخ��صّ

اأي�صً� اأّن العدالة الجتم�عية في �صورته� الأولى ُتعتبر نوعً� من الظلم؛ وذلك لأّنه م� 

دام ح��صل عمل كلِّ فرٍد يتعّلق بنف�صه، فعندم� ي�أخذون منه ن�صف م� ح�صل عليه، ولو 

ك�ن ب�صبب كثرة الم�ص�ريف في مك�ن اآخر، ف�إّن هذا الأمر ُظلم بعينه.

فُتك في عمل م�، واقتطعت  ال�صتثم�ر ]ال�صلبي[ خط�أ في جميع اأ�صك�له، ف�إذا وظَّ

لو  ولكّنني  ظلم،  وهذا  الواقع،  في  ا�صتثمرتك  قد  ف�إّنني  لنف�صي،  مح�صولك  ن�صف 

النف�صّية،  برغبتي  وذلك  اآخر،  لإن�ص�ن  مبلغً�   - اأتع�بي  - ح��صل  اأموالي  من  منحت 

فهذه اإن�ص�نّية بعينه�، وعمل متك�مل.

)1)  الفرق بين هذا النوع من ال�صتراكية وبين ال�صوعّية التي تّدعي اأّنه� ا�صتراكية اأي�صً�، هو اأّن هذه ال�صتراكية ُتدعى 

ب�ل�صتراكية الديمقراطّية والثورّية والُخلقّية.
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�ض  اإّنه� تخ�صِّ اأّنه� ترّبي ال�صتثم�ر في داخله�، حيث  واإّن من عيوب الراأ�صم�لّية 

الأرب�ح كلَّه� لراأ�ض الم�ل، وهذا الأمر يخّلف الطبقّية.

وبمثل هذا المنطق، ف�إّن �صع�ر هذا النظ�م الجديد هو: لنبداأ معً� ب�إيج�ِد طريقٍة، 

نتمّكن به� من الق�ص�ء تم�مً� على هذا النوع من ال�صتثم�ر، دون اأْن ن�صحق �صخ�صّية 

الإن�ص�ني وبحكم  الأفراد - بحكم الرتق�ء  الأفراد، ون�صعى لأن ينفق  واإرادة وحرّية 

الزائدة  اأموالهم   - الب�صر  بم�ص�ئب  المتق�بل  والإح�ص��ض  الروحّي  وال�صمّو  المعنوّية 

ُمه�  اأموالهم ع�صبً� ونقدِّ ن�أخذ  اأْن  اإخوانهم الُمحت�جين، دون  عم م�ص�ريفهم، على 

لالآخرين.

اإّن هذا التفكير، الذي ُيّدعى في الغرب ب�ل�صتراكية الخلقّية، ك�ن ي�صعى الإ�صالم 

الطرق  ٍة  دقَّ بكلِّ  الإ�صالم عيَّن  ف�إّن  الغربّية،  للمدار�ض  ولكن خالفً�  لتحقيقه،  دائمً� 

�صلوب تثبيته وا�صتقراره في المجتمع.
ُ
ال�صليمة للو�صول اإليه، وعّين اأي�صً� اأ

ننقل هن� م�صمون حديٍث عن الإم�م مو�صى بن جعفر Q؛ �ص�أل الإم�م َرُجاًل: 

بكم هو مقدار الأخّوة الإ�صالمّية فيم� بينكم؟ ف�أج�ب الرجل: على اأف�صل م� يكون.

وي�أخذ من  اأخيه،  مْتَجِر  اإلى  ي�أتي  اأحدكم  اأّن  اإلى درجة،  الإم�م: هل و�صل  فق�ل 

�صندوقه م� يحت�ج اإليه، ويح�ضُّ �ص�حُب الم�ل ب�لراحة؟ ق�ل: ل.

فق�ل الإم�م: ف�إذًا كيف قلت: اإّنه على اأف�صل م� يكون، اإّن الأخّوة تكون في اأعلى 

.
(1(

درجته�، اإذا ك�ن جيُب اأحدكم لأخيه، كجيبه الث�ني لنف�صه، وهكذا ب�لعك�ض

ق هذا الأ�صلوب، ف�إّنه بعينه الأخّوة الإ�صالمّية التي يلحُّ عليه� الإ�صالم. ف�إذا ُطبِّ

ُيريد الإ�صالم اأن تكون الحي�ة اأخوّية، ل اأْن نجبر الفرد )بعدم ارتك�ب عمل م�(، 

بوا�صطة  اإع��صتهم  تتمَّ  اأْن  يجُب  الجميع  اإّن  نقول:  اأو  يمنعك،  الق�نون  اإّن  له:  ونقوُل 

)1)  ل���م اأعث���ر على ن�ّض هذا الحديث؛ غير اأّنن���ي عثرُت على حديٍث اآخر م�ص�به له: ع���ن الإم�م الب�قر Q: اأيجيء 

اأحُدك���م اإل���ى اأخيه، فُيدخل يده في كي�صه، في�أخذ ح�جته فال يدفعه. فقلُت: م���� اأعرف ذلك فين�. فق�ل اأبو جعفر 

Q: فال �صيء اإذًا. قلُت: ف�لهالك. فق�ل: اإّن القوم لم ُيعطوا اأحالمهم بعد. الك�في: ج 2، �ض 174.
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الحكومة؛ اأي مثل الو�صع الموجود في الدول ال�صيوعّية، حيث اإّن الجميع عّم�ل لدى 

الحكومة، وي�أخذون منه� راتبهم.

يجب اأن يكون ال�صتراك في الحي�ة الم�دّية، ن��صئً� عن ال�صتراك الروحي للن��ض، ويجُب 

اأو  بً�،  الجيوب غ�صْ وتوحيد  الأرواح م�صّتتة،  تكون  اأن  ل  الجيوب،  ثم  اأّوًل،  الأرواح  تّتحد  اأن 

.
(1(

ع الحكومة على كلِّ فرد مبلغً� معّينً� من الم�ل اإفراغه� ومالأ جيوب الحكومة، حتى توزِّ

وكم� ذكرن�، ف�إّن ال�صتنت�ج�ت من العدالة الجتم�عية مختلفة، ولكْن علين� اأْن نرى 

اإّن راأي الإ�صالم في هذا المج�ل،  وجهَة نظر الإ�صالم من العدالة الجتم�عية. هل 

يّتفق مع ال�صيوعّية اأو الراأ�صم�لّية؟ اأو اأّنه يختلف عن كلِّ من هذين المبداأين؟

ريد الت�أكيد عليه� هي اأّن الإ�صالم يعتبر المعنوّية ُجزءًا ل ينفكُّ 
ُ
اإّن النقطة التي اأ

اأّن الإ�صالم  اإّن التف�وت الأ�ص��ض بين النظ�م الإ�صالمي والأنظمة الأخرى، هو  منه. 

يعتبر المعنوّية الأ�صل والأ�ص��ض، واأّن لن� في الت�ريخ نم�ذج كثيرة حول اّتج�ه الق�دة 

الم�صلمين اإلى هذه الجهة، واإّنن� نتب�هى ونفتخر به�.

اإّن الأهمّية التي ُيظهره� الإ�صالم في مج�ل العدالة الجتم�عية، ووجوب ا�صتراكه� 

مع المعنوّية الإ�صالمّية، لم ُيوجد له� نظير ومثيل في الأنظمة الأخرى.

في ع�م الفتح )فتح مكة( ارتكبت امراأة جريمة، ل ُبدَّ له� من الجزاء، وب�ل�صدفة، 

�صر الكبيرة الم�صهورة ومن اأ�صراف ُقري�ض.
ُ
ف�إّن هذه المراأة ال�ص�رقة ك�نت من الأ

�صرته� 
ُ
اأ راخ والعويل من  ر اإجراُء الحدِّ عليه� وقطع يده�، ارتفع ال�صُّ عندم� تقرَّ

وع�صيرته�، ين�دون ب�لويل لهذا الع�ر الذي �صيلحق بهم، وكيف ُيمكنهم تحّمله؛ فذهبوا 

جميعً� اإلى النبي الأكرم P، وطلبوا منه الكّف عن اإجراء الحّد على المراأة، فق�ل 

P: ل يمكن ذلك اأبدًا؛ وكّلم� قّدموا الو�صط�ء وال�صفع�ء، لم يهتّم النبي P، بل 

)1) لقد راأيت مو�صوعً� في اإحدى الجرائد قبل ب�صع �صنين، يروي عن ال�صويديّين؛ ول ب�أ�ض بذكره لكم: عنوان المو�صوع 

هو ال�صي��صة والبقرة، �ُصِئل اأحُد ال�صويديين عن معنى ال�صتراكية؟ ف�أج�ب: ال�صتراكية تعني: اأّنك اإذا كنت تملك 

َبقرتين، وج�ُرك ل يملك بقرًة، فعليك اأن تمنح اإحداهم� له.
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اإّنه جمَع الن��ض، وخطَب فيهم خطبًة �صرح فيه� �صبب هالك الأّمم ال�ص�بقة؛ وذلك 

لأّنهم ُيج�زون الُمجرم، اإْن ك�ن من طبقٍة فقيرٍة غير معروفة، واأّم� اإذا ك�ن الُمجرم 

�صر الكبيرة، وك�ن له �ُصفع�ء، ف�إّن الق�نون لم ُيطّبق عليه؛ ولهذا ف�إّن 
ُ
من الأ�صراف والأ

اهلل ُيهلك مثل هذه الأقوام، واأّكد الر�صول على اأّن الجميع مت�ص�وون اأم�م الق�نون، واأّنه 

ق بين اأحٍد منهم. ل ُيفرِّ

اأو م� ُيْنقل عن الإم�م علّي Q اأّنه راأى عقدًا في ُعُنق ابنته، ففهم اأّنه لي�ض له�؛ 

فق�ل له�: »مْن اأين �سار اإليك هذا العقد؟« فق�لت: ا�صتعرته من علّي بن اأبي رافع؟ 

ه. خ�زن بيت م�ل اأمير الموؤمنين، لأتزّين به في العيد ثم اأُردُّ

اأبي رافع؟  ابَن  يا  الم�سلمين  »اأتخوُن  له:  اأبي رافع، وق�ل  ابن  اإلى  الإم�م  فبعث 

فقال له: معاَذ اهلل اأْن اأخوَن الم�سلمين«.

فق�ل: »كيف اأعرَت بنَت اأمير الموؤمنين العقد الذي في بيِت مال الم�سلمين بغيِر اإذني 

ور�ساهم؟ فقال: يا اأمير الموؤمنين، اإّنها ابنُتك، و�ساألتني اأْن اأُعيَرها اإّياه تتزيَّن به، فاأعرتها 

اإّياه عارّيًة م�سمونًة مردودًة، ف�سمنُتُه في مالي وَعلَيَّ اأْن اأُردَّه �سليماً اإلى مو�سعه«.

اأولى  ثّم  اأْن تعود لمثل ه��ذا، فتنالك عقوبتي،  واإّي��اك  »ف��ردَّه من يومك،  ق�ل: 

اأّول  اإذاً  لكانت  م��ردودة،  عاريٍة م�سمونٍة  غير  على  العقد  اأخ��ذْت  كانت  لو  لبنتي 

.
(1(

ها�سمّيٍة قطعُت َيَدها في �سرقة«

م  هذه هي الهتم�م�ت التي اأظهره� اأئّمتن� وق�دتن� - الذين ك�نوا الإ�صالم المج�صَّ

ومعّلمي الإ�صالم الأ�صيل - في مو�صوع العدالة الجتم�عية.

ف�إذا اأرادت الثورة الإ�صالمّية في اإيران، اأن ت�صتمّر في طريقه�، فلي�ض له� اإّل اأْن 

ذ هذه الأعم�ل والأ�ص�ليب، التي تدعو اإلى ب�صط الحّق والعدالة. ُتنفِّ

)1) و�ص�ئل ال�صيعة، ج28، �ض292.
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الحريّة واالستقالل الديني

م� داَم الطفُل �صغيرًا يعي�ُض تحت ولية الأب اأو الجد اأو الأم، ف�إّنه لي�ض له ا�صتقاللّية، 

خ�صة في  الإج���زة والرُّ اأخذ  ُبدَّ من  اأمٍر م�، بل ل  اأن يعزم بنف�صه على  ول ي�صتطيع 

اإجراء اأيَّ عمل، وُيعتبر هذا نوع من التبعيَّة وعدم ال�صتقالل.

وال�صنُف الث�ني: من الذين ل ا�صتقالل لهم هم العبيد، ف�إذا ك�ن �صخ�ٌض عبدًا 

مملوكً� لآخر، فال يتمّكن - ب�لطبع - اأن يقوم ب�أّي اإجراٍء لنف�صه مب��صرًة، بل اإّن فردًا 

اآخر يقوُم ب�لإجراءات له وبدًل عنه، اأو اأّنه ل ُبدَّ من ا�صتج�زة �صّيده في اأّي عمٍل يعمله.

الأفراد  ا�صتقالُل  فيه�  ُي�صَلب  خرى، 
ُ
اأ موارُد  فهن�ك  الموردين،  هذين  وب��صتثن�ء 

دون اأن نطلَق عليهم ا�صم ال�صغير اأو المجنون.

 ، م�صتقلٌّ و�صٌع  لهم  لي�ض  العوائل،  من  كثيٍر  في  الخدم  ف�إّن  المث�ل:  �صبيل  وعلى 

الخدم  ف�إّن   ،
(1(

الغرب في  الموجودة  �صوره�  في  ًة  وخ��صّ الإقط�عّية،  الأنظمة  في 

اأو الفاّلحين ك�نوا غير م�صتقّلين، هذه الموارد التي ذكرن�ه� كمث�ل، وهن�ك موارد 

.
(2(

خرى، هي اأ�صك�ٌل مختلفٌة من عدم ا�صتقالل الأفراد وتبعيَّتهم
ُ
كثيرة اأ

)1)  تختل���ف نوعّي���ة النظ�م الإقط�عي ف���ي الغرب، عن النظ�م الإقط�ع���ي في ال�صرق؛ ف�إّن الو�ص���ع الذي ك�ن موجودًا 

للرع�ي���� في الغ���رب، ك�ن �صيئً� بين الحرّية والعبودّية؛ حيث اإّن الفالح مثاًل لم يُك���ن عبدًا مملوكً� لم�لك الأر�ض، 

ولكّن���ه ف���ي الوقت نف�ص���ه ل يتمكن من النف�ص�ل عن الأر����ض. ولكن الح�لة تختلُف في ال�ص���رق؛ ففي اإيران مثاًل، 

ك�ن المواطن���ون ال���ذي يعملون ب�لفالحة في مزرعٍة م�، لهم حرّيُة البق�ء هن����ك، اأو النتق�ل اإلى مك�ٍن اآخر. ف�إذا 

ك�ن الفالح را�صيً� عن الم�لك، ف�إّنه يبقى عنده ع�مً� اآخر. ولكن، اإذا ك�ن الفالح يح�ّض ب�أّن �ص�حب الأر�ض لي�ض 

ه عن العمل لديه،  اإن�ص�ن���ً� طّيبً�، وي�صمع ع���ن م�لٍك َح�صَن الخلق والمع�ملة في مك�ن اآخر، فلن يتمّكن اأحٌد من �صدَّ

وعلى الم�لك بعدئٍذ اأْن يك�صَب ر�ص� الفاّلح بعد ا�صتخدامه. واأّم� في الغرب، فك�ن الفاّلح ُملزمً� ب�لبق�ء اإلى الأبد، 

م���ع ع�ئلته ف���ي المك�ن الذي َوِلَد فيه وعمل فيه، ف�إذا اأراد الذه�ب اإلى م���ك�ن اآخر يمنعونه وي�صّدونه، واإذا تمّكن 

م���ن الذه����ب �ِصّرًا اإلى م�لك اآخر للعمل لدي���ه، ف�إّن ذلك الم�لك لم يكن له الحقَّ ف���ي ا�صتخدامه، طبقً� للقوانين 

الدارجة، ويجب عليه ا�صترج�عه اإلى �صّيده ال�ص�بق؛ وك�ن عدم ا�صتقالل هوؤلء، لدرجِة اأّنهم ُيب�عون وي�صترون مع 

الأر�ض اأو المزرعة، حين بيعه� اأو �صرائه�.

)2)  ُيعتبر الفرد اأحي�نً� ُجزءًا من مجموعٍة اأو حزب، ففي تلك الح�لة، ي�صتقّل في اأعم�له ال�صخ�صّية، ولكّنه في الأعم�ل 

الت���ي ترتب���ط ب�لمجموعة، بحكم اأّن هن�ك ق�نونً� واح���دًا ي�صري على الجميع، ف�إّنه ل���ن يتمّكن من اّتخ�ذ ت�صميم 

خ��ّض بمفرده، وب�لطبع ف�إّن هذه الح�لة، تختلف عن موارد عدم ا�صتقالل الفرد، التي اأ�صرن� اآنفً�.
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وكم� اأّن م�ص�ألة ال�صتقالل وعدم ال�صتقالل، ت�صّح ب�لن�صبة للفرد الواحد، ف�إّنه� 

ت�صّح اأي�صً� ب�لن�صبة للمجتمع والدولة ب�صورة اأو�صح.

ال�ص�بق، ولكن، عالق�ت  ب�صكله�  الموالي  اأو  العبيد،  ففي زم�نن�، ل توجد م�ص�ألة 

ال�صي�دة والعبودّية، ت�صيع ب�صّدة على م�صتوى الدول.

في  تقع  الدول،  من  اأّن عددًا  لن�  ح  تو�صّ للع�لم،  ال�صي��صّية  الخريطة  اإلى  فنظرٌة 

خرى ُيطلق عليه� الدول الم�صتقلة، 
ُ
اأ مرتبة ال�صي�دة والأم�رة، وفي المق�بل تقع دوٌل 

ولكّنه� تخ�صع ل�صيطرة الدول من الفئة الأولى.

لقد جّربن� هذا الأمر في منطقتن�، حيث اإّنن� ن�صعر بمع�رك �صي��صٍة �صديدٍة وبين 

الدول العظمى، في الخليج الف�ر�صي وفي المحيط الهندي اأي�صً�.

ول الكبيرة الأخرى -  ُتريد اأمريك� المح�فظة على الخليج الف�ر�صي لنف�صه�، وللدُّ

في المق�بل - نف�ض الهدف والق�صد، وفي هذا المج�ل ك�نت اأمريك�، قبل قي�م الثورة 

مة المتن�ف�صين. الإيرانية، في ُمقدَّ

ا�صمُه  المنطقة  لهم خ�دٌم في  ُيعِلنوا، ك�ن  لم  واإْن  اأمريك�(،  اأي )روؤ�ص�ء  ف�إّنهم؛ 

ال�ص�ه، ب�لّرغم ِمن اأّن اإيران ك�نت، تتظ�هر بمح�فظته� على اأمنه�.

اإّن الأعم�ل التي ك�ن الأمريكيون يرتكبونه� في هذه المنطقة تتلّخ�ض في اأّنهم: 

اأ�صبه  اإنت�ج ه�ئل  في   - اإيران  نفقة  الإيراني - على  النفط  ي�صتخرجون  ن�حية،  من 

مونه� لإيران  خرى، ف�إّن الق�صم الأعظم من الأموال، التي ُيقدِّ
ُ
اأ ب�لنهب، ومن ن�حيٍة 

اإلى  المتطّورة  الأ�صلحة  بيع  ب��صم  خ��رى 
ُ
اأ مرًة  ي�صترجعونه�  النفط،  �صراء  اأجل  من 

على  للمح�فظة  ومركزًا  المنطقة،  �صرّطي  اإيران  من  جعلوا  ف�إّنهم  وب�لت�لي  اإي��ران، 

�صعبيًة،  �صي��صًة  له  اأّن  يّدعي  ك�ن  اإيران  �ص�ه  ف�إّن  ذلك  ومع  ومن�فعهم،  م�ص�لحهم 

الج�نب  نعم، هذا من  اإيران،  للدف�ع عن  ُيريده�  ي�صتريه�،  التي  الأ�صلحة  واأّن هذه 

ال�صتقاللي ال�صي��صي.
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اإلى  ا�صطرت  قد  اإيران  اأّن  �صهدن�  ف�إّنن�  القت�ص�دي،  ال�صتقالل  واأّم� في مج�ل 

من  و...  والّلحم  وال�صّكر  القمح  ت�صتورد  لكي  وذلك  والرعي؛  الزراعة  من  التقليل 

الخ�رج.

مج�ل  وفي  للغرب،  التبعّيُة  لتبقى  التجميع،  عملية  على  فتقت�صر  ال�صن�عة  اأّم� 

من   %95 اأّن  البهلوي(،  )النظ�م  نف�صه  النظ�م  جرائد  اعترفت  الغذائّية،  المواّد 

ح�ج�ت البالد ُت�صتورد من الخ�رج، ولم نتمّكن من الّتك�ء على مورٍد واحد.

لقد كّن� نتعّر�ض لأ�صواأ اأنواع التبعّية والعبودّية، ف�إّنهم لم ي�صتعبدون� في الم�ص�ئل 

القت�ص�دّية فح�صب، بل وك�نوا يخّططون ل�صتعب�دن� في كلِّ المج�لت.

�ض الن��ض وي�صوّقهم  اإق�مته بب�ري�ض، ك�ن ُيحرِّ اأوائل  »الخميني«، في  واإّن الإم�م 

ة زراعة القمح، في بي�ن�ته المتكّررة التي ك�ن ير�صله� اإلى اإيران،  اإلى الزراعة، وخ��صّ

ولقد راأين� مدى ت�أثير هذا الأمر.

دون  لنف�صه�،  الاّلزمة  القرارات  واّتخ�ذ  رجليه�،  على  الوقوف  بلدٌة  اأرادْت  اإذا 

ق جميع اأغالل وقيود الأ�صر  العتم�د على الغير، فت�صتطيع بعزيمٍة ورجولّية، اأْن تمزِّ

والعبودّية، ولي�ض ببعيد ذلك اليوم الذي يتمّكن بلدن� - بهّمة ال�صعب - من الوقوف 

على رجليه، والكتف�ء الذاتي في كلِّ المج�لت، وال�صتغن�ء عن الآخرين.

م: »ال�صتقالل،  نتذّكر اأّن ال�صعب الإيراني، ك�ن ُيرّدد في تظ�هراته هذا ال�صع�ر القيِّ

على  الح�صول  يريد  �صعبن�،  اأّن  على  دليل  وهذا  الإ�صالمّية«،  الجمهورّية  الحرّية، 

في  لنف�صه  ط  يخطِّ اأن  ُيريد  بنف�صه،  ال�صي��صي  م�صيره  ير�صم  اأن  ُيريد  ال�صتقالل، 

م اآراءه ل�ص�لح نف�صه في المج�ل القت�ص�دي. المج�ل العلمي، ُيريد اأْن ُيقدِّ

والفكري،  الثق�في،  ال�صتقالل  على  الح�صول  ُيريد  ف�إّنه  كلَّه،  هذا  من  واأكبُر 

ر لنف�صه، وي�صنع ثق�فته. والديني، ويريد اأْن ُيفكِّ

ل �صّك اأّن اأ�صواأ اأنواع ال�صتعم�ر واأخطره�، هو ال�صتعم�ر الثق�في، وهل ُيمكن اأْن 

ُي�صتعمر �صعٌب من الن�حية القت�ص�دّية وال�صي��صّية، قبل اأْن ُي�صتعمر فكرّيً�؟
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ُتُه الفكرّية، حتى يت�ص�ءم وينزجر من  ولالنتف�ع من الفرد، ل ُبدَّ اأن ُت�صلب �صخ�صيَّ

ة، ويع�صق م� يعر�ض عليه من ج�نب الم�صتعمرين. اأفك�ره الخ��صّ

ي�صمئّزوا من طب�ئعهم  الن��ض، حتى  بين  التجّدد  اإلى  الميل  نوع من  اإيج�د  يجب 

ذوا الع�دات والر�صوم الأجنبّية. ة، وُيحبِّ وع�داتهم الخ��صّ

اأْن يجعلوهم ُي�صيئوا ظّنهم ب�آدبهم وفل�صفتم وكتبهم وعلم�ئهم ومف�خرهم  يجب 

العلمّية والثق�فّية، حتى ت�صحرهم فل�صفة واأدب الآخرين وكتبهم.

في ع�لم اليوم، ُي�صتف�د من العلوم والفنون في البلدان المختلفة ب�صورٍة مت�ص�بهة، 

المب�دئ  مع  تختلف  العلوم  ولكّن  به�،  يتعّلق   �ً خ��صّ علمً�  تّدعي  اأن  اأّمٌة  ت�صتطيع  ول 

والإيديولوجّي�ت واأ�ص�ليب وُطُرق المعي�صة.

، ول  ومن هن� تنف�صل الأمم عن بع�صه�، فكلُّ اأّمٍة له� عقيدٌة م�صتقّلٌة وفكٌر م�صتقلٌّ

ّمٍة لي�ض له� مبداأ خ��ّض، وُتريد 
ُ
اأ تخ�صع للمب�دئ الأخرى التي له� حّق الحي�ة، وكلُّ 

ُبدَّ له� من الخ�صوع لعبودّية الأج�نب، وهذا -  اأن ت�صتعير من مب�دئ الأج�نب، فال 

لالأ�صف - هو البالء الذي نزل علين� في الم��صي.

اإّن الجم�عة التي ُيطلق عليه� ب�لمفّكرين الُمعجبين ب�أنف�صهم في بالدن� - ولي�صوا 

ب�لقليل - ينق�صمون اإلى ق�صمين: الليبراليون، وهم الذين يوؤمنون ب�صرورة اأخذ النظ�م 

الغربّي من الدول الُحّرة، والق�صم الآخر ال�صيوعّيون: وهم الذين يقولون ب�صرورة اأخذ 

نظ�مهم من القط�ع الغربي الآخر )الدول ال�صيوعّية(.

لقد تكونت اأخيرًا - من �صوء الحّظ - فئة ث�لثة اعتقدوا بمبداأ التلفيق. اإّنهم يخلطون 

�صول ال�صيوعّية، مع بع�ض مب�دئ الوجودّية، ثم يمزجون المرّكب الن�تج 
ُ
مجموعًة من اأ

ة ب�لّثق�فة الإ�صالمّية، ثّم  منهم�، مع بع�ض المف�هيم من القيم وال�صطالح�ت الخ��صّ

اأّنه )الح��صل من تركيب المب�دئ المختلفة( هو الإ�صالم الحقيقي الأ�صيل  يّدعون 

دون غيره.
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اأّنن� ب�لنعط�ف والتوّجه نحو المب�دئ الأجنبّية، نفقد ا�صتقالل  ر هن�: من  حذِّ
ُ
اأ اإّنني 

عقيدتن�، مهم� ك�نت وجهُة تلك المب�دئ �صيوعّيًة ك�نت اأو وجودّية اأو اأّي مبداأ تلفيقي اآخر.

الثق�في،  ال�صتقالل  اإلى  الو�صول  ُيمكنن�  ل  التفكير،  وطرق  الأ�ص�ليب  هذه  مع 

وُيحكم علين� في النه�ية ب�لّدم�ر والفن�ء.

علن خطورة هذا الأمر، فلو لم يكن لدين� مبداأ م�صتقّل، لُكّن� ن�صمح ب�للتج�ء 
ُ
اإّنني اأ

واللتح�ق ب�أحد المب�دئ.

ولكّن الم�صيبة كلَّ الم�صيبة، اأّنن� مع هذه العقيدة، الُم�صتقلَّة الُم�صتغنية عن الغير، 

كون اإلى ب�ص�ئع الآخرين. ل زلن� نفّكر ب�لإعرا�ض عّم� لدين�، والرُّ

ولقد راأين� في مجتمعن�: اأّن �صخ�صً� م� يع�صق المنطق الدي�لكتيكي مثاًل، وحقيقُة 

اأّنه لم يعرف ذلك المنطق جيدًا، بل التقط من هن� وهن�ك كلم�ٍت متن�ثرة،  الأمر 

المنطق  هو  الإ�صالم  منطق  اأّن  ويّدعي  الّرجل،  هذا  ي�أتي  ثم  ذهنه،  في  وا�صتقّرت 

الدي�لكتيكي بعينه، دون اأْن يعلم اأّن المنطق الدي�لكتيكي يقتلع جذور دينه واإ�صالمه 

ويق�صي عليه.

اأو اأّن �صخ�صً� اآخر يرى اأّن الق�عدة والأ�ص��ض في ع�لم اليوم، يرتكز على القت�ص�د، 

اأْن  اأي�صً�، دون  الإ�صالم هو القت�ص�د  الأ�ص��ض في  اأّن  ق،  ر ك�لببغ�ء وبدون تعمُّ فيكرِّ

يفهم اأّن معنى هذا الكالم )الأ�ص��ض هو القت�ص�د(. هو محو ونفي المعنوّي�ت التي 

بنى الإ�صالم اأ�ص��صه عليه�.

راع مع الملكية في هذه الأّي�م،  اأو نرى ُمْعجبً� اآخر ُيالحظ، اإ�ص�عة الّن�ص�ل وال�صّ

عن  �صيئً�  يعرف  اأن  دون  ة،  الخ��صّ الملكّية  ُينكر  اأي�صً�  الإ�صالم  اإّن  ويقول:  في�أتي 

المع�يير والموازين الإ�صالمّية.

ريُد اأْن اأّدعي وجود نواي� �صّيئة في هذه الموارد؛ غير اأّنه اإذا ك�ن في عمل م� 
ُ
اأن� ل اأ

خطٌر كبيٌر، ف�إّن بروز هذا الخطر ل يرتبط بنيٍة �صّيئٍة اأو عدمه�.

لحظوا، اأّنه لو ُوِجد البنزين في بن�يٍة م�، وي�أتي �صخ�ض ُيريد اأن ي�صعل �صيج�رته 
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ينِو  لم  اأّنه  ولو  الُمفجع،  المحذور  يقع  عندئٍذ  وي�صعله،  الكبريت  عود  فُيخرج  مثاًل، 

�صوءًا، ف�إّن ذلك ل يوؤّثر في وقوع الف�جعة.

نعم، عند امتالء الهواء بغ�ٍز ق�بل لال�صتع�ل، فعند اإ�صع�ل الكبريت ي�صتعل الغ�ز، 

ر المك�ن، ولو لم تكن عندن� نّية �صّيئة. وُيفجِّ

ة  وخ��صّ ال�صتقالل،  مو�صوع  على  ب�صّدة  رّك��ز 
ُ
اأ ف�إّنني  التخّبط،  هذا  وبدليل 

ق�صين�  ول��و  حتى  الُم�صتقلة،  عقيدتن�  نعر�ض  لم  لو  فنحن  الديني؛  ال�صتقالل 

ا�صتقالل �صي��صّيً� وا�صتقالًل  اكت�صبن�  اأّنن�  لو فر�صن�  ال�ص�بق، وحتى  النظ�م  على 

نتمّكن  ول  �صنف�صل،  ف�إّنن�  الثق�في،  ال�صتقالل  على  نح�صل  لم  واإذا  اقت�ص�دي�، 

بعده� من اإكم�ل ثورتن�.

ح للع�لم اأّن الفكر الإ�صالمي ل ينطبق، ل مع الفكر الغرب، ول الفكر  يجب اأن نو�صِّ

ال�صرقي، ول يّتبع اأحدهم� ول يحت�ج اإليهم�.

م�ذا جرى لهوؤلء )المنحرفين(؟ يريدون اأن يطّبقوا الفكر الإ�صالمي مع الأفك�ر 

ون ب�لآي�ت القراآنية، يقومون بت�أويل وتوجيه هذه  الأجنبّية. فبع�ُض الن��ض عندم� يمرُّ

قوه� - كيفم� ك�ن - مع المب�دئ الغربّية اأو ال�صرقّية. الآي�ت، ليطبِّ

ولقد ذكرت هذه النقطة كثيرًا: وهي اأّن بع�صهم عندم� ي�صمعون ا�صم المالئكة، 

روه. يح�ولون بطريقٍة م� اأْن ُيف�صِّ

المف�هيم  اإدراك  هوؤلء  ي�صتطع  لم  واإذا  خ�طئ،  الأ�صلوب  هذا  اإّن  �صّرح: 
ُ
اأ واإّني 

ف�إّن  اأبوا،  اأم  ر�صوا  �صواء  وهوؤلء  ليفهموه�.  ويجتهدوا  وا  يجدُّ اأْن  فعليهم  القراآنية، 

القراآن ُمليء بع�صرات الُمعجزات - وكّله ُمعجز - وهي من مف�خر القراآن، ولول وجود 

هذه الم�ص�ئل، ف�إّن الدين ك�ن قد فقد ِن�صفً� من ر�ص�لته. لقد ج�ء الّدين ليو�ّصع نط�ق 

فكرن�، حيث اإّن الأمر الح�صّي )المح�صو�ص�ت(، ل يحت�ج اإلى مجيء الأنبي�ء. لقد ج�ء 

الّدين لُيوجد فين� الإيم�ن ب�لغيب...
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من  ال�صتف�دة  من  معه�  يتمّكن  درج��ٍة  اإل��ى  الإن�ص�ن،  قدر  يرفع  اأن  الّدين  يريد 

القوانين المعنوية، بل وي�صتخدُمه� �صّد القوانين الم�دّية. وعندم� تتدّخل وتت�صّرف 

القوانين م� فوق الم�دّية، في القوانين الم�دّية، نطلق عليه� الُمعجزة.

اإلى  ي�صل  عندم�  بع�صهم  اأّن  في  ال�صّر  م�  اأدري  ول  ب�لمعجزات،  مليء  القراآن 

المعجزة في القراآن، يبداأ ب�لت�أويل والتبرير.

فمثاًل، عندم� ين�صّق البحر لمو�صى Q، يقولون في تف�صيره: اإّن البحر في ذلك 

الوقت ك�ن في ح�لة جزر، وعندم� غرق فرعون، ك�ن البحر في ح�لة مٍد، وعندم� 

بي�ن  قّوة  اإثب�ت  منه  الغر�ض  اإّن  يقولون:  ُثعب�ن،  اإلى  مو�صى  يِد  في  الع�ص�  تحّولت 

مو�صى، الذي يغلب على �صالح منطقهم، وبلَع منطقهم ك�لثعب�ن!

اإّن هذه الأقوال، تدّل على اإنك�ر �صريح للقراآن، وتدّل على عدم ال�صتقالل الفكري، 

رون  وتدلُّ على اأّن هوؤلء لم يقبلوا قي�دة القراآن، بل يقبلون المب�دئ الأخرى، ثم يف�صِّ

القراآن على اأ�ص��صه�.

العقيدة  تطبيق  ُيريدون  الذين  التفكير،  هذا  اأ�صح�ب  اإّن  ه��وؤلء:  اأن�صح  اإّنني 

في  المب�دئ  تلك  من  العن��صر  بع�ض  اإدخ���ل  اأو  الأخ��رى،  المب�دئ  مع  الإ�صالمية 

خدمة  واإّن  ي�صعروا،  لم  اأم  �صعروا  ال�صتعم�ر،  خدمة  في  هم  ه��وؤلء  اإّن  الإ���ص��الم، 

اأو عمالء ال�صتعم�ر  ال�صي��صي،  اأكثر بكثيٍر من عمالء ال�صتعم�ر  هوؤلء لال�صتعم�ر، 

القت�ص�دي، وبهذه الن�صبة تزداُد خي�نتهم لل�صعب.

الأخط�ر  الإ�صالمّية، من هذه  ثورتن�  المح�فظة على  الأ�ص��ض، ولأجل  وعلى هذا 

على  المح�فظة  هو  به�،  الهتم�م  يجب  التي  الم�ص�ئل  اأهم  من  ف�إّن  الم�صتقبل،  في 

ا�صتقاللن� الّديني والإيديولوجي.
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 المعنوية في الثورة اإلسالميّة

اأرك�ن الثورة الإ�صالمّية. لحظوا، ل يوجد مْن  المعنوية تعتبر الركن الث�لث من 

ُينكر وُيخ�لف هذا الأ�صل، الذي يقول اإّن المجتمع الب�صري ل يتمّكن من البق�ء، دون 

اأن يحتوي على �صيء من المعنوّية.

رون الع�لم والمجتمع والحركة تف�صيرًا  وحّتى اأ�صح�ب المب�دئ الم�دّية، الذين ُيف�صِّ

م�دّيً�، يعترفون اأّن المجتمع يحت�ج اإلى نوع من المعنوّية.

يجب اأن نرى م� هو المق�صود من هذه المعنوّية، التي يقبله� الجميع حتى الم�دّيين، 

يقبله�  التي  المعنوّية  اإّن  ق�ئٌل:  يقول  اأن  ُيمكن  عليه�؟  الح�صول  ن�صتطيع  وكيف 

ال�صم�ح، بوجود �صل�صلٍة  اإّن الغر�ض منه� هو عدم  اأي  ُتعتبر مفهومً� �صلبّيً�؛  الجميع، 

يكونوا  لم  اإلى مرحلة،  واأفراده  الإن�ص�ني  المجتمع  و�صل  اإذا  بمعنى:  ق�ت؛  المعوِّ من 

فيه� ُمعجبين ب�أنف�صهم، ومطيعين لأهوائهم، ولم يهتّموا بم�ص�لحهم ال�صخ�صّية، ولم 

الُفطرّية، بل  القبلّية، والع�صبّية  يكونوا طّم�عين َج�صعين، ول توجد فيهم الع�صبّية 

وعلى  المعنوية،  تحّقق  ال�صلبّي�ت  التخلُّ�ض من هذه  ف�إّن  المذهبّية،  الع�صبّية  وحتى 

لأبن�ء  الجتم�عّية  الحي�ة  يهّيئ  القيود  ف�إّن عدم وجود هذه  ال�صتنت�ج،  اأ�ص��ض هذا 

المجتمع الب�صري، لكي يعي�صوا ب�صورٍة اأخوية، وتنعِدم الأن�نّيُة انعدامً� ت�ّمً�!

التفكير،  من  اللون  هذا  اأ�صح�ب  �ص�ألن�  اإذا  اإّن�  حيث  لطيفٌة،  نقطٌة  تكُمن  وهن� 

كيف ُيمكن اإيج�د هذه المعنوية المنفّية؟ يقولون: اإّن هذه ال�صف�ت ل ُتوجد في ذات 

الإن�ص�ن؛ لأّنه موجوٌد اجتم�عي.

يقولون:  و...؟  الذات  ال�صخ�صّية وحبَّ  والأهواء  الّطمع  ي�أتي  اأين  ِمن  �ص�ألن�  واإذا 

اإّن جذور هذه ال�صف�ت تكمن في الملكية، ف�لب�صرّية ك�نت تعي�ض في البداية ب�صورِة 

مجتمع واحد، ووحدة واحدة، ولم ي�صعر الإن�ص�ن بوجود حدٍّ بينه وبين الآخرين، ولم 

اأنت«، وعندم� ظهرْت الملكية ظهرت معه� الإّنَية والأن�نيَّة. ي�صعر بوجود »اأن�« و
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ف�إذا ا�صتطعن� الق�ص�ء على الملكية، ف�إّن المعنوية - ب�لمعنى الذي نريده - تعمُّ 

الجميع.

الملكّية تعني تعلُّق الأ�صي�ء واأدوات المعي�صة ب�لإن�ص�ن، فعندم� يقول اأحٌد: منزلي، 

)اأن���(،  ف��ردًا  تجعله  الإن�ص�ن  اإلى  الأ�صي�ء  هذه  ف�نت�ص�ب  م�لي...  محّلي،  �صي�رتي، 

منف�صاًل عن الآخرين، ف�إذا انعدمت هذه الخ�صو�صّي�ت، وبدًل من اأن يقول الإن�ص�ن 

»اأنا« يقول »نحن«، ف�إّن المعنوّية هن� تظهر اإلى الوجود.

وبهذا المنطق، ف�إّن في هذه النوع من الأخالق، ل يوجد ا�صم هلل ول للغيب ول لم� 

وراء الطبيعة، ول نجد ا�صمً� للنبّي اأو الّدين اأو الإيم�ن، ف�لمعنوية الُخلقية تعني اإلغ�ء 

الأن�نّية، واتِّح�د الأفراد، واإيج�د الوحدة الت�ّمة.

اإذا اعتبرن� من�ص�أ الأن�نّية هو تعّلق  اآخر يقول:  وفي مق�بل هذا الراأي ُيوجد راأيٌّ 

الأ�صي�ء ب�لإن�ص�ن، فال يمكن نفي هذه الملكّية، ونفي هذه التعّلق�ت في جميع الموارد.

ف�إذا فر�صن� اأّنن� طّبقن� هذه النظرّية في الم�ل، واأوجدن� و�صعً� يخلو من انت�ص�ب 

البيت وال�صي�رة والريح اإلى الفرد، فم�ذا نعمل مع بقية الأمور؟

ل �صّك اأّن المجتمع يحت�ج اإلى من��صب ودرج�ٍت مختلفٍة ومراتب متف�وتة، ف�لحزب 

مثاًل يحت�ج اإلى رئي�ض، ول ُبدَّ للرئي�ض اأن يكون اأحد الأ�صخ��ض، وهكذا تتف�وت درج�ُت 

الأفراد ح�صب من��صبهم.

اأو ب�لن�صبة اإلى الحكومة، ف�إّنه� تحتوي على المن��صب والمراكز المختلفة، وحتى في 

هرة والمح�صوبّية،  مون نتيجة ال�صُّ اأكثر المجتمع�ت ا�صتراكية، نرى بع�ض الأفراد يتقدَّ

ويبقى بع�صهم الآخر في زاوية الّن�صي�ن.

واأهّم من هذا مو�صوع الأ�صرة، هل يجب اأن يكون الزوج�ن ا�صتراكيين )من ن�حية 

الحي�ة الزوجية(؟ فال يبقى �صيء ا�صُمه »زوجتي« اأو »َبْعلي«؛ اأي اإّن ال�صتراكية الم�لّية 

تنتهي اإلى الجن�ض؟ نعرُف اأّن هذا اأمٌر مح�ل.

وب�لإيج�ز: ف�إّنه اإذا ك�ن تعلُّق وانت�ص�ب الأ�صي�ء اإلى الإن�ص�ن، يف�صل الإن�ص�ن عن 
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المجتمع، ويعطيه الأن�نية، فهن�ك تعّلق�ت ل يمكن ف�صله� وقطُعه�.

خرى يقول المخ�لفون للنظرية الأولى: اإّن م� يجعل الإن�ص�ن منف�صاًل، 
ُ
ومن جهٍة اأ

تعّلق  اإّنه  بل  ب�لإن�ص�ن،  الأ�صي�ء  تعلُّق  لي�ض   - تعبيركم  المعنوية - ح�صب  منه  وي�أخذ 

الإن�ص�ن ب�لأ�صي�ء.

تعلَّق الإن�ص�ن ب�لأ�صي�ء: يعني تلك العالقة والّت�ص�ل الب�طني، الذي ُيدعى في لغة 

الّدين: ُحّب الدني�، ف�إذا تعّلقت »اأنا« ب�لبيت، عندئٍذ انف�صل عن بقية اأبن�ء الب�صر؛ 

لأّنني اأتعلَّق ب�لبيت دون اأْن يتعّلق البيت بي، واأ�صبحت اأن� عبدًا مملوكً� للبيت.

وبعب�رة اأخرى: اإذا وقع الإن�ص�ن م�ص�فً� اإليه، في الجملة التي يوجد فيه� الم�ص�ف 

والم�ص�ف اإليه، ف�إّن الإن�ص�ن لن يتجّزاأ اإلى قطع مختلفة، واإذا وقع الإن�ص�ن م�ص�فً�، 

ف�إّنه يتحّطم ويفنى بوا�صطة الم�ص�ف اإليه.

اأي اإّنن� يجب اأن ن�صلَح الإن�ص�ن اإ�صالحً� داخليً�، ول يكفي اإيج�د بع�ض التغييرات 

ال�صكلية له من الخ�رج.

الإن�ص�ن  عبودّية  على  الق�ص�ء  من  نتمّكن  كيف  وهو  ال�صوؤال:  هذا  ُيطرح  وهن� 

لالأ�صي�ء؟ الجواب: اإّنن� ن�صتطيع ذلك عن طريق عبودّية الإن�ص�ن للحقيقة، التي هي 

جزء من فطرته، للحقيقة التي خلقته وله معه� ُحّب ذاتّي.

اإّن عب�دة اهلل في الوقت الذي هو عبودية، ف�إّنه� لم تكن تعّلقً�؛ لأّن التعّلق يكون 

دائمً� مع اأمٍر محدوٍد، يحّدد الإن�ص�ن وي�صّغره، ولكّن التعّلق ب�أمٍر غير محدود والتوّكل 

عليه، ف�إّنه تحّرر مح�ض ول يوجد فيه محدودية.

 )مخ�طبً� رّبه بتعبيٍر رمزّي(:
(1(

يقول ح�فظ

اأ�������ص������ي������َر ِع�����������ص�����ِق�����َك وه��������واكل���ي���ت���ن���ي اأب������ق������ى اإل����������ى الأب��������د

اأ����ص���ْرت���هف��������������إّن ال�����������ص�����ع������دة الأب�������دي�������ة ِل����َم����ن  اإّل  ت��ح�����ص��ل  ل 

)1)  ال�ص�عر والع�رف الإيراني الكبير ح�فظ، توفي �صنة 791هـ.
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يعتبر  العرف�ني،  الأدب  اأّن  العرف�ني، يعرفون  اأدبن�  الذين لهم معرفة مع  اأولئك 

الأ�صي�ء،  اإلى  ب�لن�صبة  والملكّية  العبودّية،  من  الإن�ص�ن  وتحّرر  خال�ٍض  في  المعنوية 

.
(1(

ر الأ�صي�ء من ِملكية الإن�ص�ني ولي�صت المعنوّية تحرُّ

عر العرف�ني(: يقول ح�فظ اأي�صً� )في بيت من ال�صِّ

رق�ء الزَّ ال�صم�ء  تحت  للذي  عبٌد  بغَة التعّلقاأن�  بعيٌد ِمن ُكلٍّ �صيء ي�أخذ �صِ

بحّبهواإّن فكري ل يتعلَّق اإل ب�لوجه الُم�صرق الع�لمين  اأف��ك���َر  ��ْر  ي���أ���صِ ال��ذي 

الوقت  وفي  اأّوًل،  الب�طن  من  بتحّرره  اإّل  ذلك  يمكن  ول  الإن�ص�ن،  تحرير  يجب 

، اإذا ك�ن تعّلق الأ�صي�ء 
(2(

نف�صه، ف�إّن العالق�ت الخ�رجية اأي�صً� له� ت�أثير في الداخل

الداخلي  الرتب�ط  ف�إّن  العدالة،  فيه  يراعي  ول  وق�نون،   
ٍ
نظ�م اأّي  يتَّبع  ل  ب�لإن�ص�ن، 

يكتُبه�  ك�ن  التي  القراآنّية  الآي��ة  نذكر  اأْن  بن�  يجدر  وهن�  ت��رّدد.  بال  ينف�صم  اأي�صً� 

الر�صول الأعظم P، في كثير من كتبه اإلى ُحك�م البلدان المختلفة، يدعوهم فيه� 

اإلى الإ�صالم: 

{ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
.
ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  } )3)

وطبيعي اأّن الدعوة تعني اأْن يطلب الفرد من �ص�ئر الأفراد، ب�لتوّجه اإلى م� يوجد 

يتعّلم  اأْن  منه  ويق�صد  معً�،  ليتحدوا  الإيرانيين  العربي  ال�صعب  يدعو  اأْن  مثل  لديه، 

الإيرانيون لغتهم، ويدخلوا في زمرتهم.

ة، اأو �صعٍب  بغة مجموعٍة خ��صّ ولكن القراآن يقول: هن�ك كالم واحد لي�ض فيه �صِ

اأو نظ�م خ��ّض، واأّنه كالم اهلل الذي خلقن� وخلقكم، ورحمته التي و�صعتن� وو�صعتكم، 

)1)  ي� بن اآدم خلقُت الأ�صي�ء لأجلك وخلقُتك لأجلي )الحديث القد�صي(.

)2)  وب�لطب���ع ف�إّنه ُيمكن اأْن نج���َد اأفرادًا ن�درين جدًا ل توؤّثر فيهم الظواهر الخ�رجّية مهم� ك�نت، ولكن هذه الق�عدة 

�ص�ّذة ولي�صت ع�ّمة.

)3)  �صورة اآل عمران، الآية 64.
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الخلقة،  اأ�ص�صه�  على  تجري  التي  القوانين  واإّن  ي�صملن�.  كم�  ي�صملكم  الذي  ولطفه 

ت�صودن� جميعً� على ال�صواء.

اإّن هذه الكلمة ال�صوية هي اأن نّتحد معً�، لكي ل نعبد اإّل اهلل. تع�لوا نتحّرر نحن 

واأنتم من كّل عبودية وندخل في زمرة عب�د اهلل.

الداخل  ب�إ�صالح  اكتفى  هل  الإ�صالم  اإّن  اأي  المقدار؟  بهذا  الإ�صالم  اكتفى  هل 

دون التوّجه اإلى المظهر الخ�رجي؟ نرى اأّنه يدعو اإلى الإ�صالح الداخلي )النف�صي(، 

اأفرادًا من  اأْن ل نّتخذ  اإّنن� يجب  ويعر�ض مو�صوع الإ�صالح الخ�رجي مب��صرًة، وهو 

هذه  الإن�ص�ن،  اأبن�ء  بين  والتعبد  التملك  ُندّمر  اأْن  وعلين�  لن�،  واأرب�بً�  اآلهة  الب�صر، 

الرابطة التي تنتهي غ�لبً� اإلى الروابط الالاإن�ص�نّية.

اأي اإّن من وجهة نظر القراآن، يجب اأن ُن�صلح نظ�من� الروحي والفكري والخلقي 

اإ�صالح النظ�م الجتم�عي والعالق�ت  والمعنوي، في الوقت نف�صه الذي يجب علين� 

هذا  في  القراآن  يقول  اأبتر،  عمٌل  ف�إّنه  واح��ٍد،  طرٍف  اإلى  توّجهن�  ف���إذا  الخ�رجية، 

.
المج�ل: { گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   })1)

الداخلية  ذات��ه  في  النظرة  هذه  ر  توؤثِّ وم�لكً�،  غنّيً�  نف�صه  الإن�ص�ن  يرى  عندم� 

يكون  اأن  المعي�صة،  اأ�صعد  اأّن  الإ�صالمّية، على  التع�ليم  في  الت�أكيد  ِلَم هذا  وتدّمره. 

لالإن�ص�ن كف�ف من الّرزق، ول يحت�ج اإلى اأحد، واأْن يكتفي بم� يح�صل عليه ب�صرف؟ 

ذلك لأّن الم�ل والثروة اإذا اتخذت ج�نب الأرب�ح واأ�صبحْت و�صيلة ي�صتعين به� الإن�ص�ن 

ليظهر في مظهٍر ُمهٍم وعظيم. ف�إن العالق�ت الداخلية ل تتمّكن من البق�ء في معزٍل 

عن ت�أثير هذا الع�مل الخ�رجّي، و�صوف تميل اإلى الف�ص�د تحت الع�مل الخ�رجّي ل 

مح�لة.

)1)  �صورة العلق، الآيت�ن 6 - 7.
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التي  المعنوّية،  تلك  اإيج�د  الممكن  من  هل  ولنَر  الحديث،  ُمقّدمة  اإلى  ولنرجع 

تتحّدث عنه� اليوم اأغلب المب�دئ، وتطلق عليه� ا�صم »اأ�سالة الإن�سان«، دون اأن يكون 

ذلك التعّمق )في المعنوّية( هو الذي تقترحه الأدي�ن؟

هل من الممكن اأن يكون الإن�ص�ن موجودًا معنويً�؟ اأو بتعبير هوؤلء اإن�ص�نيً� دون اأن 

يتمّكن من تف�صير نف�صه والع�لم تف�صيرًا معنويً�؟

وهل يمكن اأ�ص��صً� اأن نقبل معنوية ف�رغة عن الإيم�ن ب�هلل، والإيم�ن ب�لمبداأ 

ر  ويوؤثِّ يتحّكم  �ُصع�عً� غير م�دّي  واأّن هن�ك  الإن�ص�ن،  بمعنوية  والإيم�ن  والمع�د، 

فيه؟

اإّن اإحدى خ�ص�ئ�ض ثورتن�: اأّنه� ب�عتم�ده� على اأ�ص��ض الإيديولوجّية الإ�صالمّية، 

ف�إّنه� ت�صتند على معنويٍة حقيقية، ل ت�صبه تلك المعنوية التي يقترحه� هوؤلء ال�ص�دة، 

والتي قد ثُبت بطالنه� واإفال�صه�.

المعنوّية  من  النوع  هذا  اّتب�ع  ع�ء  ب�دِّ  - الملكية  فيه�  توجد  ل  التي  البلدان  اإّن 

فيه�، مثل  الذات  النف�صّية وحّب  والأه��واء  المعنوّية،  رواج عدم  نرى  الم�صطنعة -، 

رواجه� في البالد التي تعترف ب�لملكية.

اإناّ »�ستالين« نموذج رائع من الذين ترّبوا في هذه المب�دئ، التي توؤمن ب�أّن الإن�ص�ن 

اأثمن راأ�صم�ٍل؛ واأّنني اأت�ص�ءل: اأين؟ وفي اأّي مجتمع َنَم� وترعرع �صت�لين؟ لقد ك�ن في 

مجتمع لي�ض فيه نظ�م الملكية.

ي في الإن�ص�ن ُحبِّ  ف�إذا ك�نت هذه النظرية �ص�لحًة، وهي اأّن الملكّية الفردية ُتنمِّ

الذي ل  �صت�لين،  اإلى  ب�لن�صبة  يقولون  النف�صية؛ فم�ذا  والأهواء  الج�ه  الذات، وحبِّ 

يوجد �صند ملكّيٍة واحٍد ب��صمه، ولم يمتلك اأمالكً� وبيوتً� متعّددة؟

فكيف ك�ن هذا ال�صخ�ض الذي هو مّمن ترّبى في اأح�ص�ن هذه المدار�ض، ويعترف 

الموؤمنون بهذه المدار�ض اأّنه ك�ن اأكثر اأفراد الب�صر ُحّبً� للّذات وُحّبً� لل�صّر.

ة - ل ينظرون اإلى )�صت�لين( على  واإّن ال�صيوعّيين اليوم - ب��صتثن�ء فرقة خ��صّ
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اأّنه اإن�ص�ن، ويرون ال�صت�لينّية ُمرادفًة للف��صية، ول يقلَّ من اأمث�ل )�صت�لين( في مثل 

هذه المجتمع�ت.

ف�إن لم نعثر على )�صت�لين( كبيٍر، فهن�ك على الأقّل ع�صرات بل اآلف ال�صت�لينيين 

غ�ر. ال�صِّ

اأّنه اإذا ك�نت المعنوية  وبهذا الترتيب، ل يزال هذا ال�صوؤال الأ�ص��صي ب�قيً�، وهو 

تح�صل طبيعّيً� بعد �صلب الملكية، فكيف ُيمكن اإذًا ت�أويل وتف�صير وجود ال�صت�لينيّين 

غ�ر؟ ال�صّ

اإّن اإلغ�ء الملكّية ل يكفي دواًء لمعنوية الب�صر، بل ل ُبدَّ من العدالة الجتم�عّية، ل 

اإلغ�ء الملكّية، حيث اإّنه مع نف�ض العدالة الجتم�عّية، ف�إّن جذور المعنوّية تت�صع�صع.

اإّن منطق الإ�صالم هو: تطبيق المعنوية والعدالة معً� في المجتمع، ففي المجتمع 

الذي يخلو من العدالة، نرى اآلف الآلف من المر�صى النف�صيين.

اإّن الحرم�ن ُيوجد الُعقد النف�صّية، والُعقد النف�صية توّلد النفج�ر؛ اأي اإّن المجتمع 

جّدًا،  مة  متنعِّ اإلى مجموعتين: مجموعة  انق�صم  اإذا   -  Q علي  الإم�م  بتعبير   -

ومجموعة فقيرة جّدًا، ف�إّن الو�صع ل يبقى على هذا المنوال، بل يتلو ذلك ف�ص�د كبير، 

تتعّر�ض  خ��رى 
ُ
اأ ومجموعة  والطغي�ن  التفرعن  مثل  اأمرا�ض  اإلى  مجموعة  فتتعّر�ض 

لالأمرا�ض الن��صئة عن الحرم�ن والفقر.

فيه�  نعر�ض  التي  نف�صه�  ب�ل�صّدة  العدالة  مو�صوع  مجتمعن�  في  نعر�ض  اأن  علين� 

م�ص�ألة المعنوّية.

ُيوجد في المجتمع�ت الب�صرّية - مع الأ�صف - نوع من ال�صطراب�ت والهتزازات؛ 

حيث اإّن اأبن�ء الب�صر غ�لبً�، يتحّركون بين ح�لتي الإفراط والتفريط، ول يتحّركون في 

طريق العتدال اإّل قلياًل.

فلو دّققن� النظر في مجتمعن� )المجتمع الإيراني(: نرى اأّن الحديث عن المعنوية، 

عن  يتحّدثوا  لم  ولكّنهم  م�صت،  �صنة  خم�صين  ط��وال  والكت�ب�ت،  الأق��وال  في  يكثر 

العدالة، اأو تحّدثوا قلياًل جّدًا.
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ولكّن اليوم، يكُثُر الحديث عن العدالة، ويقلُّ الحديث عن المعنوّية، وهذا خط�أ 

اأي�صً�؛ فنحن اإذا ن�صين� المعنوية، فقد حرمن� ثورتن� من اأحد العوامل التقدمّية.

حول  التف��صير  بع�ض  وفي  اليوم،  يكتبون  م�  بع�ض  في   - الأ�صف  مع   - ونالحظ 

نون لالإ�صالم ثق�فة ثورّية. ر ب�لم�دّي�ت، ويح�صبون اأّنهم ُيدوِّ القراآن، اأّن المعنوّية ُتَف�صِّ

دة كلم�ت: الآخرة والقي�مة و...، ول �صّك اأّن  لقد ج�ء في القراآن في موا�صع متعدِّ

الغر�ض منه� جميعً�، اأّن بعد هذا الع�لم الذي نعي�ض فيه، يوجد ع�لم اآخر، ولكن رّبم� 

ف�إّنهم عندم�  اآخر؛ ولذلك  لع�لم  ا�صمً�  اإْذ ذَكر  القراآن  اأّن من �صعف  يت�صّور هوؤلء 

رونه� ب�لنتيجة اأّي؛ عمٍل م� اأو ن�ص�ٍل م�! ي�صلون اإلى كلمة الآخرة، يف�صِّ

مع  يرّكزون  ف�إّنهم  ولذلك  للقراآن؛  المعنوّية  الأ�ص�ض  على  يق�صوا  اأّن  هوؤلء  ُيريد 

الأ�صف - على مجّرد العدالة.

يت�صّورون اأّن العدالة تح�صل بدون المعنوّية، ولكن يجب اأن يعلموا اأّن المعنوّية في 

القراآن، ل تقبل الت�أويل والتوجيه.

ومن طرٍف اآخر: ف�إّن جن�ح العدالة، ل يتمّكن من عمل �صيء، اإذا قطع عنه جن�ح 

المعنوية، والمعنوية اأ�ص��ض التك�مل في القراآن.

الج�نب  تقوّية  ي�صتهدف  الإ�صالم،  في  العب�دات  على  ال�صديد  الت�أكيد  هذا  اإّن 

المعنوّي لروح الإن�ص�ن.

انظروا اإلى الر�صول الأعظم P، وكثرة اأعم�له التي مالأْت جميع جوانب حي�ته، 

ومع ذلك فنرى القراآن يقول:

ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ    }
.
ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  } )1)

)1)  �صورة المزمل، الآية 20.
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  :P وفي مك�ن اآخر يوؤّكد اهلل �صبح�نه وتع�لى لر�صوله

.
{ چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  } )1)

ن�ص�هده  الجتم�عّية،  عدالته  نرى  ال��ذي  الوقت  ففي   ،Q علي  الإم���م  واأّم��� 

ح�ماًل م�صح�ته يحرُث الأر�ض ويت�صبَّب عرقً�، وعندم� ينت�صف الليل ي�صقط مغ�صّيً� 

عليه من خ�صّية اهلل.

هذه  ت�أويل  يمكن  ول  الكريم،  القراآن  و�صريح  الإ�صالمي  الت�أريخ  حق�ئق  اإّنه� 

الم�ص�ئل؛ فكّل ت�أويٍل وتف�صيٍر م�دّي لهذه الأمور ُتعتبر خي�نًة للقراآن.

بمقي��صه�  الجتم�عّية  العدالة  بج�نب  تحت�ج   - الم�صتقبل  ف��ي   - ثورتن�  اإّن 

الجتم�عي، اإلى معنوّية وا�صعٍة �ص�ملٍة كتلك المعنوّية التي راأين� نظ�ئر منه� من النبي 

.R والأئّمة

)1)  �صورة الإ�صراء، الآية 79.
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أنواع الحرّية

هن�ك نوع�ن من الحرّية ب�لن�صبة لالإن�ص�ن: اإحداهم� الحرّية الإن�ص�نية، والأخرى 

الحرّية البهيمّية )الحيوانّية(؛ اأي حرّية ال�صهوات، حرّية الأهواء والّرغب�ت النف�صية.

رن� عن الحرّية من النوع الث�ني بحرّية  ولو اأردن� اأن نبحث على ل�ص�ن القدم�ء، لعبَّ

القّوة الغ�صبّية والقوة ال�صهوّية.

الحيوانّية، بل يعتبرونه�  الذين يبحثون عن الحرّية، ل يهدفون منه� الحرّية  اإّن 

تلك الحقيقة المقّد�صة التي ُت�صّمى ب�لحرّية الإن�ص�نّية.

الق�بلي�ت،  هذه  الحيوانّية.  الق�بلي�ت  من  واأعلى  اأ�صمى  ق�بلي�ت  يمتلك  الإن�ص�ن 

اإّم� اأّنه� من النوع الع�طفي والرغب�ت، والميول الإن�ص�نّية الع�لية، واإّم� اأّنه� من نوع 

الإدراك�ت والتفكيرات، وهذه الق�بلي�ت الممت�زة هي من�ص�أ الحرّي�ت الُمت�ص�مّية.

الفرق بين حرية التفكير وحرية العقيدة

ن��صئة عن  التفكير  اإّن حرية  العقيدة؛  التفكير وحرّية  بين حرّية  هن�ك اختالف 

الق�بلية الإن�ص�نية لالإن�ص�ن، التي ي�صتطيع به� اأن ُيفّكر في الم�ص�ئل المختلفة، وهذه 

م وتك�مل الب�صر رهٌن بهذه الحرّية،  ًة طليقة؛ لأّن تقدُّ الق�بلّية الب�صرّية يجب اأن تكون حرَّ

خرى. اإّن من�ص�أ كثيٍر من العق�ئد المتداولة، هو 
ُ
غير اأّن حرّية العقيدة له� خ�ص�ئ�ض اأ

�صل�صلة من الع�دات والتق�ليد والع�صبي�ت، ول توجد هداية ول حّل في هذا النوع من 

العقيدة، بل على العك�ض من ذلك، ف�إّنه� ُتعتبر ق�صمً� من النغالق الفكري؛ اأي اإّن فكر 
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الإن�ص�ن في هذه الح�لة بدًل من اأْن يكون فّع�ًل متفتِّحً�، ف�إّنه يكون منغلقً� م�صدودًا، 

وعند ذاك ف�إّن قّوة التفكير المقّد�صة - ب�صبب هذا النغالق والنعق�د - ت�صبح اأ�صيرًة 

�صجينًة في دخيلة الإن�ص�ن.

اآث�رًا  ت�صّبب  اإّنه�  بل  فح�صب،  مفيدًة  تكن  لم  الأخير،  ب�لمعنى  العقيدة  اإّن حرّية 

�ص�ّرًة جدًا، للفرد والمجتمع.

هل يجب اأن نقول ب�لن�صبة لالإن�ص�ن الذي يعبد �صخرًة: اإّنه قد فّكر وو�صل اإلى هذا 

الم�صتوى ب�صورٍة �صحيحة؟ وبدليٍل اأّن العقيدة محترمة اأي�صً�؟ فلذلك يجب اأن نحترم 

عقيدته ول نمنعه من عب�دة ال�صنم؟ اأي اإّنن� نعمل م� عمله النبي اإبراهيم خليل اهلل.

اأّنه  ذلك  اأ�صن�م،  عبدة  ك�نوا جميعً�   Q اإبراهيم  النبي  زم�ن  في  الن��ض  اإّن 

في اأحد الأعي�د الوطنية، حيث ك�ن الن��ض كّلهم خ�رج المدينة، لم يخرج اإبراهيم 

معهم، بل اغتنم الفر�صة واأخذ ف�أ�صه وذهب اإلى الأ�صن�م وحّطمه� جميعً�، اإّل ال�صنم 

كلَّ من  اأّن  وا�صتهدف من ذلك:  رقبته،  الف�أ�ض في  بل عّلق  لم يحّطمه،  ف�إّنه  الأكبر 

اأن الآلهة تح�ربت مع بع�صه�؛ وك�نت النتيجة  يذهب لزي�رة الأ�صن�م �صوف يت�صّور 

اأّن ال�صنم الأكبر لّم� ك�ن يتمّتع بقّوة اأكبر، ف�إّنه ك�ّصر وحّطم �ص�ئر الأ�صن�م، وبقي 

لوحده، وب�لت�لي، يّت�صح للن��ض - بحكم الفطرة - اأّن الأ�صن�م ل ت�صتطيع اأن تتحرك 

من اأم�كنه�، وهذا التفكير يدعوهم اإلى التذّكر والتعّقل.

عن  يبحثون  واأخ��ذوا  واغت�ظوا،  غ�صبوا  الو�صع،  ذلك  وراأوا  الن��ض  رجع  عندم� 

الف�عل، وبينم� هم يبحثون، تذّكروا اأّن هن�ك فتًى في المدينة، ي�صتنكر هذه الأعم�ل.

Q ق�ئاًل: لم�  اإبراهيم  ي�ص�ألونه، خ�طبهم  اإبراهيم  اإلى  وعند ذلك ذهبوا 

تتهمونَّني؟! اإّن المجرم الحقيقي هو ال�صنم الأكبر الذي ل يزال حيً�، فرّد الن��ض 

من  يتمّكن  ل  كيف  ف�أج�بهم:  الأعم�ل!  بهذه  القي�م  ي�صتطيع  ل  ال�صنم  اأّن  عليه، 

مجّرد المح�ربة )والنزاع فردّي(، ولكنه ي�صتطيع اأن يق�صي الحوائج التي حيَّرت 

الب�صر.
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ڎ       ڌ    } يقول:  اإذ  ج��ّدًا،  لطيفً�  �صلوبً� 
ُ
اأ المج�ل  هذا  في  القراآن  ي�صتخدم 

؛ اأي اإّن هذا الحتج�ج اأ�صبح �صببً� في اأن ُيراجعوا اأنف�صهم.
ڎ   } )1)

ر الخ�ل�ض والمنطق  اإّن النف�ض الحقيقية لالإن�ص�ن في نظر القراآن، هي العقل والتفكُّ

ر �صببً�  ال�صحيح، يقول القراآن اأّن هوؤلء قد انف�صلوا عن اأنف�صهم؛ و�ص�ر هذا التذكُّ

لكي يجدوا اأنف�صهم، ويعودوا اإليه� مّرة اأخرى.

والآن، كيف نف�ّصر عمل اإبراهيم؟ هل اأّن عمل اإبراهيم Q ك�ن خالفً� لحرّية 

العقيدة - بمعن�ه� ال�ص�ئع الذي يقول: اأّن كّل اإن�ص�ن يجب اأن يكون حرًا في عقيدته - 

اأم ك�ن في خدمة حرّية العقيدة بمعن�ه� الواقعي؟

اإذا ك�ن اإبراهيم يقول: اإّن ماليينً� من الب�صر ُيقّد�صون هذه الأ�صن�م، فيجب عليَّ 

؛ فهل �صيكون 
(2(

اأن اأحترمه� اأي�صً�؛ اأي اإّنه ك�ن يبرز نف�ض العقيدة الرائجة الآن بكثرة

ب�لجهل  اإغراٌء  العمل  اأّن هذا  الإ�صالم  يعتقد  ومتك�ماًل؟  �ص�ئبً�  هذا عماًل �صحيحً� 

ولي�ض خدمًة للحرّية.

وفي ت�ريخ الإ�صالم؛ نالحظ الر�صول الأكرم P، َعِمل في فتح مّكة عماًل م�ص�بهً� 

؛ لأّنه راأى 
(3(

تم�مً� لم� عمله اإبراهيم Q؛ اإّنه حّطم الأ�صن�م بعذِر حرّية العقيدة

اأّن هذه الأ�صن�م، عوامل لتقييد اأفك�ر الن��ض؛ وقد ك�نت اأفك�ر الب�صر مئ�ت الأعوام، 

اأ�صيرة هذه الأ�صن�م الخ�صبية والمعدنّية؛ ولذلك، ف�إّن اأّول عمٍل اأقدم عليه الر�صول 

بعد فتح مّكة ك�ن تحطيم هذه الأ�صن�م، وتحرير الن��ض تحريرًا حقيقّيً�.

)1)  �صورة الأنبي�ء، الآية 64.

)2)  اأي اإّن���ه يقن���ع بكلِّ تبرير ُيق�ل في حّق العق�ئد المتداولة؛ لأّنه� �ص�ئعة فقط، حّتى ولو ك�نت خ�طئة ومد�صو�صًة؛ واأّن 

الخروج عليه�، هو م�ص��ٌض واعتداٌء على حرّية ال�ص�ئرين عليه�.

)3)  المق�صود لم� ُيفهم من �صي�ق الن�ّض، وواقع الق�صية الت�ريخي؛ هو اأّن الخليل Q، ا�صتخدم نف�ض ال�صالح الذي 

يقول به قومه، من وجوب احترام حرّية العقيدة.
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عمل  واأ�صلوب  �صلوك  وبين  هذا،  العمل  واأ�صلوب  ال�صلوك  بين  ق�رّن�  لو  والآن، 

اإلى الهند، ك�ن �صمن برن�مج �صفره�،  ملكة بريط�ني� - عندم� ذهبت في زي�رة 

الدخول  يريدون  اأنف�صهم،  الن��ض  ك�ن  عندم�  وهن�ك  الأوث���ن،  مع�بد  اأحد  زي�رة 

اإلى �ص�حة المعبد، ك�نوا يخلعون اأحذيتهم احترامً� للمعبد؛ ولكّن الملكة اأرادت اأن 

تبرز احترامً� واإجالًل اأكثر، فخلعت حذاءه� قبل الو�صول اإلى ال�ص�حة، ثّم دخلت 

بع�ض  يقول  الأ�صن�م؛  اأم�م  بخ�صوع  ووقفت   - الجميع  من  اأكثر   - ك�مل  اأدٍب  في 

م كيف تحترم عق�ئد  الب�صط�ء لتف�صير هذا الموقف: انظروا اإلى ممّثلة �صعٍب متقدِّ

الن��ض! وهم غ�فلون اأن هذا من ِحَيل ال�صتعم�ر؛ ال�صتعم�ر الذي يعرف اأّن مع�بد 

للم�صتعمرين.  واأخ�صعتهم  الهندي  ال�صعب  واأ�صرت  التي قّيدت  الأ�صن�م هذه، هي 

اإّنه�  للعقيدة،  احترامً�  ولي�ض  للحرية،  لي�صت خدمًة  )المزّيفة(  الحترام�ت  هذه 

خدمة لال�صتعم�ر، ف�إذا م� تحّرر ال�صعب الهندي من هذه الخراف�ت، ف�إّنه �صوف 

لن يخ�صع لالإنكليز مّرًة اأخرى.

ال حدود لحريّة التفكير

وبين  بينه�  اأن ل نخلط  قلُت يجب  التفكير، وكم�  اإلى مو�صوع حرية  ث�نيًة  ولنُعد 

اأيديولوجيته )عقيدته(،  على  ويعتمد  وُيوؤمن  يعتقد  مبداأ  كلُّ  الأفك�ر،  انغالق  حرّية 

ُبّد اأن ُيدافع عن حرّية التفّكر والتدّبر، وعلى العك�ض من ذلك، فكلُّ مبداأ ل  ف�إّنه ل 

يوؤمن ول يعتمد على نف�صه، ف�إّنه يمنحه حرّية التفكير. 

علن اأّن في الجمهورّية الإ�صالمّية، ل يوجد تحديد ول تقييد لالأفك�ر اأبدًا، 
ُ
اإّنني اأ

ول يمكن اأن ن�صمع في ظلِّه� خبرًا عن ح�صر الأفك�ر، يجب اأن يكون الجميع اأحرارًا، 

ر ب�أّن هذا الأمر، يختلف  ذكِّ
ُ
ليعر�صوا نتيجة اأفك�رهم وتفّكراتهم الأ�صلية؛ ول بّد اأن اأ

ب�لطبع عن الموؤامرات والنواي� ال�صيئة، ف�إّن الت�آمر محظور ول م�نع من عر�ض الأفك�ر 

الأ�صلية.
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حرية التفكر والتآمر

في  والعيب  النق�ض  م� هو  يقولون:  ك�نوا  ال�صيوعيين،  ال�صب�ب  بع�ض  ثُت مع  تحدَّ

ف�أجبتهم: ل  راأيكم في ذلك؟  وم�  ؛ 
(1(

ن�ساٌل، حرّية؟« »وح��دٌة،  يقول:  الذي  ال�صع�ر 

عيب في هذا ال�صع�ر.

الذين  اأنتم  �ص�ألتهم:  لن� ولكم. عند ذلك  اإذًا، فليكن هذا �صع�رًا م�صتركً�  ق�لوا: 

تقولون: الوحدُة، الن�ص�ُل... َمْن ُتن��صلون؟ وم�ذا تريدون من هذا الن�ص�ل؟ اأولي�ض 

؟ اأول�صتم تعر�صون 
(2(

�ص�ل مح�ربة النظ�م اإ�ص�فًة اإلى مح�ربة المذهب هدفكم من النِّ

�صع�ركم في اأ�صلوب غ�م�ض وبعب�رٍة مبهمة، حتى ت�صّنفوا الن��ض المعتقدين ب�لمذهب 

تحت هذا اللواء وتقوموا ب�إغف�لهم تدريجيً�؟

مً� اأّن غر�صي من الن�ص�ل، هو  علن مقدَّ
ُ
اإّنني م�صتعد، لأكّرر هذا ال�صع�ر، ولكّني اأ

ن�ص�ل �صّد الإمبري�لية وال�صيوعية.

اأقوّله� بكلِّ �صراحٍة، ول اأخ�صى اأحدًا: تع�لوا نتكّلُم ب�صراحة، اأنتم ل توؤمنون ب�لإم�م 

حتى  الرجل  هذا  مع  ن�صير  نحن  تقولون:  بع�صكم  مع  تتحّدثون  وعندم�  الخميني، 

مرحلة النت�ص�ر، ثّم نح�ربه... لم�ذا ترفعون �صَوَره في تظ�هراتكم؟ لم� تكذبون؟ 

اإّنه ين�دي: ب�لجمهورية الإ�صالمّية بكلِّ �صراحة، فلم�ذا ل ت�صّرحون بم� تبتغون؟

حقيقًة،  به  تعتقدون  وبم�  تفّكرون  بم�  الت�صريح  تعني  العقيدة  اإظه�ر  حرّية  اإّن 

ولكنكم تريدون اأن تخدعون� تحت عنون حرّية العقيدة.

اإّن الذي توؤمنون به هو »لينين«؛ اإذًا اأح�صروا �صورة »لينين« في تظ�هراتكم، واإّني 

ف�إّنكم  الإم���م،  �صورة  معكم  ت�أخذون  عندم�  ق�ئدن�؟  �صورة  ترفعون  لم�ذا  اأت�ص�ءل: 

تريدون اأن تقولوا للن��ض: اإّنن� ن�صير على نهج الإم�م، في الوقت الذي ت�صمرون ال�صير 

في �صبيل اآخر، فلم هذا الكذب؟ ولم هذا التح�يل؟

)1)  ك�ن هذا �صع�ر ال�صيوعيين في �صنة 1978 في اإيران، اأي في الأ�صهر التي �صبقت انت�ص�ر الثورة الإ�صالمية. .

)2)  فيم� يبدو، مراُدُه: اأّنهم يظهرون مح�ربة النظ�م، ويخفون مح�ربة المذهب.
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علين� اأن ل نخِلَط بين: حرّية الفكر، وبين حرّية الإغف�ل، وحرّية النف�ق، وحرّية 

الت�آمر.

عن  يختلف  نبتغيه،  ال��ذي  الحكم  نظ�م  ب���أّن  لكم:  ونقول  ن�ص�رحكم  اأّنن�  وكم� 

عن  وت�صوُّرن�  والعق�ئدّي  والفكرّي  القت�ص�دي  نظ�من�  واأّن  عندكم،  الحكم  نظ�م 

الحي�ة، يختلف عن اقت�ص�دكم واأ�صلوب تفكيركم وعقيدتكم وت�صّوركم عن الحي�ة، 

ف�ص�ِرحون� اأنتم اأي�صً� في اأقوالكم، نحن نتحّدث ب�صراحة، لي�صلك من يريد �صبيلن�، 

ومن ل يريد ي�صلك �صبياًل اآخر.

واأنتم لم�ذا ل تنطقون ب�صراحة ودون ري�ء؟ لم�ذا تقولون: لنجتمع معً� تحت �صع�ر 

الحرّية؟ مع اأّنكم تق�صدون من الحرّية في الدرجة الأولى: التحّرر من الدين؛ واأّم� 

نحُن فنق�صد من الحرّية، التحرر من جميع اأنواع ال�صغط، ومنه� ال�صغط ال�صيوعي، 

اإذًا، ف�إّن الحرية التي تريدونه�، تتف�وت عن الحرّية التي نطلبه�.

علن لجميع هوؤلء الأ�صدق�ء غير الم�صلمين، عن حرّية التفكير في الإ�صالم؛ 
ُ
اإّنني اأ

نعم، فّكروا كيفم� ت�ص�وؤون، واأظهروا عق�ئدكم مثلم� تريدون، واكتبوا م� ت�ص�وؤون، فال 

خَطر في ذلك، ب�صرط اأن ُتعلنوا اأفك�ركم الحقيقية.

اإلى الم�رك�صية، تدعو له� تحت �صت�ٍر  التي تدعو  الكت�ب�ت  اأحي�نً�؛ بع�ض  ُنالحظ 

اإ�صالمّي، وهذه خي�نة عظمى.

لُت قبل فترة على ُكتيب�ٍت حول تف�صير القراآن، واأن� ل اأعرف - اإلى الآن - هل  ح�صّ

اإّنني  الن��ض؟  اإغف�ل  يتعّمدون  اأّنهم  اأم  والموؤّلفين مخدوعون حقً�،  الكّت�ب  اأّن هوؤلء 

اأحتمُل - ب�لطبع - اأّن هوؤلء مجذوبون اإلى الموا�صيع ال�صيوعية؛ حيث اإّنني كّلم� قراأت 

رون اآي�ت القراآن كّله�، وفقً� لمعتقداتهم الم�رك�صية. في كتبهم، راأيتهم يف�صِّ

في  ه��وؤلء  ويقول   
(1(  { ٺ   ٺ   ڀ    } القراآن:  يقول  المث�ل  �صبيل  وعلى 

تف�صيرهم: الغر�ُض من الغيب: هو الغيب الثورّي، ف�لثورة له� مرحلت�ن: مرحلة الغيب 

)1)  �صورة البقرة، الآية 3.
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)الَخَف�ء(، ومرحلة ال�ّصه�دة، فم� دام النظ�م الإمبري�لي الح�كم ب�قيً�، ل بّد اأن ت�أخذ 

الثورة مرحلة ال�صتت�ر اأو الغيب، وعندم� يتغّير النظ�م تبداأ مرحلة ال�صه�دة اأو ظهور 

الثورة.

فمثاًل، نحن في الع�م الم��صي، كّن� في مرحلة غيبة الثورة، وهذا الع�م نحن في 

مرحلة �صه�دة الثورة )ال�صه�دة بمعنى التبيين(.

هذا  وفي  كالمكم،  بحقيقة  اأنطقوا  القراآن؟  اإل��ى  ت�صتندون  لم�  ن�ص�ألهم:  وهن� 

اإلى  ا�صتن�دا  تعتر�صوا  ول  ت�صكتوا  اأن  يقول: يجب عليكم  اأن  اأحٌد  ي�صتطيع  ل  المق�م 

حرية المعتقد؛ لأّن هذا ل يرتبط بحرّية العقيدة، بل اإّنهم اّتخذوا الكت�ب المقّد�ض 

للم�صلمين )القراآن( اآلًة وو�صيلة.

اإلى  ب�لن�صبة  الخي�نة  يعني  والتح�يل  وموؤامرة،  وتح�يل  اإغف�ل  هو  الأمر  هذا  اإّن 

اإّنهم اتخذوا حرّية الآخرين وكرامتهم، و�صيلًة )لتحقيق اأغرا�صهم(،  اأي  الآخرين؛ 

ول يمكن ال�صكوت اأم�م هذا العمل.

م، كلُّ من يّدعي اأّنه ل ُتوجد ُمعجزة في هذا  القراآن كت�ب �صم�وّي، اإّنه الوحي المج�صَّ

الكت�ب ال�صم�وّي، ف�أعتقد اأّنه اإّم� ج�هل ول يفهم �صيئً�، اأو اأّنه يكذب ولي�ض بم�صلم.

وردت معجزات كثيرة في القراآن ول ن�صتطيع اأن نبحث هذا المو�صوع )ب�لتف�صيل( 

في هذا الكت�ب.

اإليه  اأ�ص�ر  فمّم�   .
(1(

الفيل اأ�صح�ب  ق�صة  القراآن:  في  المعرو�صة  الم�ص�ئل  ومن 

القراآن، ومّم� ن�صتفيد من كتب الت�ريخ، اأّن الحب�صيين )بقي�دة اأبرهة( هجموا على 

تع�لى  اهلل  اأّن  كيف  القراآن  ينقل  ثّم  الإبراهيمي،  المعبد  هذا  الكعبة،  لتدمير  مّكة 

اأر�صل عليهم طيورًا، ط�رت - فيم� ُينقل - من �ص�حل البحر الأحمر، واأّن ُكاّلً منه� 

)1)  في �صورة الفيل التي اآي�ته�: { ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  }.
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 ،
(2(

. والقراآن ُي�صّمي هذه الطيور ب�لأب�بيل
(1(

ك�ن يحمل في منق�ره حج�رًة من �صّجيل

لقد األقت هذه الطيور �صّجيله� على روؤو�ض الجنود الحب�صيين و�صقط الجنود جميعً� 

على الأر�ض، َمَثلُهم َمَثل مح�صول القمح، الذي يهجم عليه الجراد، ول نعلم بعد ذلك 

دري اأم مر�ٍض اآخر؟ ل نعلُم ذلك. �صيبوا ب�لجِّ
ُ
تف��صيل الأمر: فهل اأّن الجنود اأ

لقد ك�ن زمُن نزول الفيل بعد اأربعين ع�مً� من حدوث هذه الواقعة في مّكة؛ ولذلك 

ف�إّن كثيرًا من الن��ض الذين �صهدوا الواقعة، ك�نوا موجودين اأثن�ء نزول هذه ال�صورة اأي�صً�، 

وب�لطبع لو ك�نت وق�ئع هذه الح�دثة، خالفً� لم� ُيورده القراآن، ف�إّن اأكثر هوؤلء ال�صهود، 

الذين ك�نوا اأعداء الر�صول، ك�نوا يّتهمونه ب�لكذب، وب�لت�لي ي�صقط حديثه عن العتب�ر.

وعند تف�صير هذه ال�صورة يكتبون في ُكَتيب�تهم: اأّن في ولدة الر�صول، ك�نت تعي�ض 

في مّكة جم�عة من الّثوار، الذين ك�نوا في ح�لة ن�ص�ل دائٍم مع ال�صتعم�ر الع�لمي، 

وبعد اأن ك�صفهم ال�صتعم�ر الع�لمي، واأراد الق�ص�ء عليهم، هجَم على مّكة، وعندئٍذ 

هجم اأع�ص�ء هذه المجموعة عليهم مثل الطيور، وق�صوا على جنود ال�صتعم�ر.

ل في اأّي ت�ريخ،  ن� اإن ك�ن هذا المو�صوع، لم ُي�صجَّ ثّم ي�صيف ك�تب التف�صير: ول يهمُّ

ر راأين�، ب�صبب عدم ت�صجيل هذا المو�صوع بهذه الطريقة، في  فنحن ل ن�صتطيع اأن نغيِّ

اأّي مك�ن! وا�صح اأّن هذا ال�صتنت�ج من القراآن غير �صحيح اأبدًا.

اإّني اأن�صح هوؤلء الإخوان واأِعظهم: اأّنكم لو اّطلعتم على بع�ض الأ�صخ��ض الذين 

يحت�طون كثيرًا في تف�صير الآي�ت، حتى ي�صل الأمر بهم اإلى درجة الو�صو�صة - واإّنني 

وافق على ذلك - لوجدتم كيف اأّنهم ل يريدون اأن ُيكتبوا م� ي�ص�وؤون ب��صم 
ُ
ب�لطبع ل اأ

القراآن. وفي مق�بل هذه المجموعة، يجب اأْن ل ن�أخذ طريق الإفراط.

ابتداًء  اأج��زاء،  من  فيه  وم�  قوانين،  فيه من  بم�  كلَّه،  الع�لَم  اإّن  الإ�صالُم:  يقول 

)1)  ق�ل الطريحي: �صجين و�صّجيل: ال�صلب من الحج�رة ال�صديدة؛ وقيل: حج�رة ِمن طيٍن ُطِبَخت بن�ِر َجَهنم، مكتوٌب 

فيه� اأ�صم�ء القوم )مجمع البحرين،ج 5، �ض393(.

)2)  الأب�بي���ل كم� في الآية الكريم���ة: { ڱ  ڱ  ڱ  ں }: اأي جم�ع�ٍت في تفرقة: اأي حلقة حلقة...؛ وينظر: 

مجمع البحرين: 303/5.
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رون لإرادة الحّق،  من ال�صخرة اإلى الريح والطير وال�صمك... وكل �صيء، الكلُّ م�صخَّ

ويعتبرون من جنود اهلل.

يكفي اأْن تتعّلق اإرادة الحّق، فتخرج الري�ح ب�صورة جي�ٍض اأو...

اإّن ذرات الأر�ض وال�صم�ء ُكّله� جنود اهلل.

ر اأو�ص�ع الع�لم، ف�إّنه يغّيره� كيفم� �ص�ء. اإذا اأراد اهلل اأن ُيغيِّ

اإّل اأّن اأ�صح�ب هذه الأفك�ر - مع الأ�صف -، ل يريدون اأن يخ�صعوا لهذه الحق�ئق. 

من  تخرج  اأن  ُيمكن  ل  اإذًا  ذات��ي،  ا�صتقرار  والم�ّدي�ت  للم�ّدة  اأّن  بم�  يقولون:  فهم 

)التف�صير  التف�صير  من  النوع  بهذا  القراآن  ويف�صرون  ي�أتون  ف�إّنهم  ولذلك  م�صيره�؛ 

الم�دّي(.

علن ب�صراحة: خطورة ن�صر مثل هذه الأفك�ر، التي ل تخدم الإ�صالم، بل 
ُ
اأ اإّنني 

اإّنه� تخدم ال�صتعم�ر.

ح �صيئً� عن الحكومة الإ�صالمية في اإيران؛  و�صِّ
ُ
ولال�صتمرار في البحث، ل بدَّ اأْن اأ

فكم� ق�ل ق�ئدن� واإم�من� اأكثر من مّرة: اأّن الأحزاب ُحّرة في ظلِّ الحكومة الإ�صالمية، 

فكلُّ حزب حتى ولو ك�نت عق�ئده غير اإ�صالمية، ف�إّنه ي�صتطيع اأن ي�صتمر عليه� بحرّية، 

.
(1(

ولكّنن� ل ن�صمح له ب�لت�آمر والتح�يل

اأبرزوا عق�ئدهم ال�صخ�صية ب�صراحة،  ب ب�لأحزاب والأفراد، متى م�  نحن نرحِّ

ولهم اأن ي�أتوا بمنطقهم لمق�بلة منطقن�.

ولكنهم، اإذا اأرادوا اإظه�ر عق�ئدهم واأفك�رهم تحت لواء الإ�صالم، فيحّق لن� اأن 

ندافع عن اإ�صالمن�، ونقول اإّن الإ�صالم ل يعترف بم� يّدعون. يحّق لن� اأن نمنعهم من 

ال�صتف�دة ب��صم الإ�صالم. ول اأظنُّ اأّن مثل هذه الحرّية في البحث، يوجد له� نظير 

في الع�لم.

)1) الف���رُق بي���ن ق�ئدن� و�ص�ئر الق�دة والزعم����ء: اأّنه يعمل بم� يقول: ولكن الزعم�ء الآخري���ن يِعدون الن��ض ب�لحدائق 

الخ�صراء والغن�ء في البداية، وفيم� بعد ينكرون جميع اّدع�ءاتهم ال�ص�بقة.
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متى راأيتم في ت�ريخ الع�لم، اأّن بلدًا يمتلك جميع اأه�ليه م�ص�عر واإح�ص��ص�ت دينّية، 

اإلى مّكة، ويتحّدثوا  اأو  النبّي،  اإلى م�صجد  ي�أتوا  اأن  اإلى حّد،  الّدين  ي�صمحون لأعداء 

على  وي��رّدون  النبّي  نبّوة  وينكرون  اهلل  ينكرون  ي�ص�وؤون،  كيفم�  عق�ئدهم  ويبرزوا 

ال�صالة والحّج و...، ويقولون اإّنهم ل يقبلونه�، وفي الوقت نف�صه يق�بلهم الموؤمنون 

المتدّينون بكلِّ ترح�ب واحترام.

نرى نم�ذج م�صرقة كثيرًة من هذا في ت�ريخ الإ�صالم، وبمثل هذه الحرّي�ت تمّكن 

ون على من ي�أتي وُينكر وجود  الإ�صالم من البق�ء، ف�إذا ك�نوا في بداية الإ�صالم يردُّ

رب والقتل، ف�إّن الإ�صالم لم يكن لَيبقى حتى اليوم، لقد بقي الإ�صالم اإلى  اهلل، ب�ل�صّ

اليوم، وذلك لأّنه ق�بَل الأفك�ر بكلِّ �صج�عٍة و�صراحة.

اأ�صح�ب  من  هذا،  ل  مف�صَّ ك�ن  ل«.  »مف�صَّ ُيدعى  رجٍل  ة  ق�صّ جميعً�  �صمعتم  لقد 

الإم�م جعفر ال�ص�دق Q، ك�ن ُي�صّلي يومً� في م�صجد النبي، وفي اأثن�ء ال�صالة 

دخل رجالن م�ديَّ�ن )اأي منكران لوجود الخ�لق(، وجل�ص� قريبً� منه، وبداآ يتكّلم�ن 

ب�صوٍت ع�ٍل بحيث ك�ن ي�صمعهم�.

وفي �صمن حديثهم� جرى البحث حول النبي P، ف�ّدعي� اأّنه ك�ن رجاًل عبقريً�، واأراد 

اأن يخلق تحّوًل وثورًة في المجتمع، فراأى اأّن اأح�صن ال�ّصبل معتقدًا ب�هلل واليوم الآخر.

ل« يه�جمهم�، في لهجة ق��صية، فق�ل له: ُقْل لن�: من اأّي الفرق اأنت؟  فبداأ »مف�صَّ

وَمْن هو اإم�مك؟ ف�إْن كنت من اأ�صح�ب الإم�م جعفر ال�ص�دق، فعليك اأن تعلم ب�أّنن� 

نتحّدث بهذه الأح�ديث في مجل�صه، بل ونعر�ض اأح�ديثً� ب�أق�صى مّم� �صمعت، ولكنه لم 

يغ�صب اأبدًا، بل ي�صمع اأقوالن� لكلِّ وق�ٍر وُطم�أنينة، ويرّد في النه�ية على جميع اأقوالن�، 

ب�لدلئل والبراهين، وي�صّحح اأخط�ءن�.

بهذا ا�صتط�ع الإ�صالم اأن يبقى ويدوم، ُترى َمْن الذي نقل وعر�ض اأقوال واعترا�ص�ت 
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ل،  اأنف�صهم؟  الم�دّيون  هل  الإ�صالمي؟  الت�ريخ  مدى  عليه�؟وعلى  وح�فظ  الم�دّيين 

اذهبوا وط�لعوا لتروا، اأّن علم�ء الّدين هم الذين ح�فظوا على اعترا�ص�ت الم�دّيين؛ 

ب�لبحث  العلم�ء  ويقوم  الّدين،  علم�ء  على  اأ�صئلتهم  يعر�صون  ك�نوا  عندم�  اإّنهم  اأي 

معهم، ف�إّن العلم�ء �صّجلوا هذه المب�حث�ت في كتبهم، وبقيت هذه العترا�ص�ت اإلى 

زم�نن� هذا، ب�صبب وروده� في كتب علم�ء الّدين؛ واإّل، ف�إّن اأكثر اآث�رهم قد ا�صمحّلت، 

اأو اأّنه� لي�صت في متن�ول اليد.

»بحار  كت�ب  اأو   
(1(

للطبر�صي »الح��ت��ج��اج«  كت�ب  اإلى  المث�ل  �صبيل  على  انظروا 

ع�ءات هذه الفئة. ، لكي تروا مقدار م� عر�ص�ه من اعترا�ص�ت وادِّ
(2(

الأنوار«

ال�صريحة،  المواجهة  طريق  عن  فقط،  الإ�صالم  ي�صتطيع  اأي�صً�،  الم�صتقبل  وفي 

والوقوف ب�صج�عة اأم�م العق�ئد والأفك�ر المختلفة، من ال�صتمرار في حي�ته.

المح�فظة  طريق  ب�أّن  يت�صّوروا  ل  اأن  ب�لإ�صالم،  المعتقدين  ال�صب�ب  حّذر 
ُ
اأ اإّنني 

على المعتقدات الإ�صالمية، هو بمنع الآخرين من اإبراز عق�ئدهم.

العلم  قّوة  األ وهي  اإّل عن طريق قوة واحدة فقط،  الإ�صالم،  ن�صتطيع حرا�صة  ل 

واإعط�ء الحرّية لالأفك�ر المخ�لفة، وِمن ثّم مواجهته� مواجهًة �صريحًة وا�صحة، لقد 

ك�ن لثورتن� دويً� عظيمً� في الع�لم.

 لم ي�صبق 
(3(

ُيق�ل في الع�لم اليوم: اإّن التظ�هرات التي تقع هذه الأّي�م في اإيران

له� مثيل في الت�ريخ.

اإّنني اأت�ص�ءل: م� هي القّوة التي تتمّكن من تحريك واإث�رة 30 مليونً�  ي� اإخواني؛ 

)1)  من كب�ر الفقه�ء والمف�ّصرين توفي �صنة 548هـ.

���ع يراج���ع مع�لم العلم�ء، �ض 25، ك�صكول البحراني، ج1، �ض301، اإي�ص�ح المكنون ذيل ك�صف الظنون،ج1، �ض31،  وللتو�صُّ

معجم الموؤلفين،ج 2، �ض10، اأعي�ن ال�صيعة،ج 9، �ض99، الذريعة اإلى ت�ص�نيف ال�صيعة،ج 1، �ض281، وغيره�.

)2)  كت�ب »بح�ر الأنوار« عب�رة عن دائرة مع�رف اإ�صالمية في 110 مجلدات، للعاّلمة محّمد ب�قر المجل�صي، المتوّفى 

�صنة 1111هـ.

ع ُيراجع: مقّدمة »بح�ر الأنوار« ج 1، �ض 4 - 34؛ بقلم الحّجة: عبد الرحيم الرب�ني ال�صيرازي. وللتو�صُّ

)3)  اأّي�م الثورة.
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على الأقّل من �صعب عدده 35 مليون ن�صمة؟ اإّن الذين قروؤوا ت�ريخ الثورات في الع�لم، 

ْل اأية ثورة اإلى م� و�صلت اإليه ثورة اإيران، من حيث ال�صعة وال�صمول. يعرفون اأّنه لم ت�صِ

لحظوا اإخوانن� الطّي�رين على �صبيل المث�ل، رّبم� ك�ن قليل هم الذين يت�صّورون مدى 

ُقدرة، وقّوة الأح��صي�ض والعق�ئد الدينية، المتف�صّية في �صميم واأرواح هذه الطبقة.

اإّنهم - و�صط ده�صة الجميع - ُي�صربون عن العمل، ب�إيم�ٍن واإخال�ض، ولم يخ�صعوا 

لأّية قدرة ول ُيرعبهم اأيَّ تهديد. ولكن عندم� ي�أتي الإعالن عن قدوم الإم�م، يتطوعون 

لقي�دة ط�ئرته.

مغبِة  من  رهم  وتحذِّ  - ب�أنف�صهم  لي  نقلوا  كم�   - وتهّددهم  ال�صلطة  تخ�لفهم 

اإقدامهم على مثل هذا العمل، مع اأّنهم ل يملكون وظيفة ول من�صبً� )بعد اأْن اأ�صربوا 

عن العمل(، بل وتهديدهم ب�أّنهم اإذا ق�دوا الط�ئرة، ف�إّن الحكومة �صوف تق�صفهم 

ب�ل�صواريخ وتق�صي عليهم.

غير اأّنهم ُيجيبون: ب�لّرغم من كلِّ ذلك، ف�إّنن� ع�زمون على الحركة، واعلموا م� 

�صئتم، عند ذاك ت�صطّر ال�صلطة اإلى التراجع، وت�صمح بفتح خٍط واحٍد من بين جميع 

الخطوط الجوّية، فُي�صّميه الطي�رون: خّط الثورة، وي� له من ا�صٍم بديع!

واأه�لي  والعج�ئز  ال�صن،  كب�ر  يخ�ّض  الّدين  اإّن  يقولون:  الذين  اأولئك  هم  اأين 

الط�لب  والفالح،  الع�مل   ، والح�صريُّ القرويُّ  الثورة،  بهذه  ُي�ص�رك  األم  ؟ 
(1(

الجنوب

والأ�صت�ذ، المح�مي والموّظف؟ فم� هي القّوة التي ت�صتطيع اأن تخُلَق ثورًة كهذه، غير 

قّوة العقيدة، وب�لأحرى عقيدة مثل الإ�صالم؟

اإّن هذا الأمل يحي� في قلبي تدريجيً�: وهو اأّن الثورة لن تنح�صر في اإيران، واأّنه� 

الثورة  اأّن  �صوف تحت�صن �صبعم�ئة مليون م�صلمً�، و�صوف يكون الفخر لإيران، حيث 

الإ�صالمية بداأت منه� ِلتعّم ك�ّفة البالد الإ�صالمية، ول �صك في ذلك.

القّوتين  اأّن  من  الخميني:  الإم���م  ر  ح��ذَّ )ك�رتر(  اأّن  اأّي���م  ب�صعة  قبل  اأخبروني 

)1)  اأه�لي الجنوب، كن�ية عن الفقراء والم�صت�صعفين حيث اإّن معظم �صك�نه هم من الفقراء.
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؛ وعليه اأن يعرف ذلك، ولكن هذا الرجل 
(1(

العظميين توافق�ن على حكومة »بختي�ر«

العظيم لم يهتم بهذا التهديد اأبدًا.

اأن� الذي در�صت وتتلمذت في مح�صر هذا الرجل العظيم، قرابة اثني ع�صر ع�مً�، 

ف�إّنني خالل �صفري الأخير اإلى »باري�س« وزي�رتي له، اأدركت من روحّيته اأ�صي�ء، لم 

ُتزد من اإعج�بي فح�صب، بل زادت من اإيم�ني به اأي�صً�.

عندم� رجعت �ص�ألني اأ�صدق�ئي م�ذا �ص�هدت؟ اأجبتهم لم�صت فيه الإيم�ن ب�أربعة:

اإيم�نه بهدفه: اإّنه يوؤمن بهدفه، بحيث لو اجتمع الع�لم، م� ا�صتط�ع اأْن ي�صرفه عنه.  .1

اإّنه يوؤمن ب�لطريق الذي اخت�ره، ول يمكن لإن�ص�ن اأن يحيده عن  اإيم�نه ب�صبيله:   .2

�صبيله، ومثلم� ك�ن النبّي يوؤمن بهدفه وبطريقه ف�إّنه كذلك.

َمْن  واأ�صدق�ئي،  اأ�صح�بي  جميع  بين  من  مثله،  قطُّ  اأحدًا  اأَر  لم  ب�صعبه:  اإيم�نه   .3

يوؤمن بمعنوية ال�صعب الإيراني، ين�صحونه اأْن يخّفف قلياًل من مواقفه، ق�ئلين اإّن 

ال�صعب بداأ يتراجع تدريجيً�، واإّن معنوي�ته محّطمة، ولكنه يقول: ل، لي�ض ال�صعب 

�صدق  جميعً�  نرى  نحن  وه�  منكم،  اأح�صن  اأعرفه  اإّنني  تقولون،  كم�  »الإيراني« 

كالمه يّت�صح يومً� بعد يوم.

واأهم من ذلك كّله اإيم�نه برّبه: ك�ن يقول لي في جل�صٍة: ل تت�صّور اأّنن� نحن الذين   .4

نعمل هكذا )نقوم ب�لثورة(، اإّنني اأرى واألم�ض يّد اهلل بو�صوح، اإّن الذي ي�صعر بقّوة 

ت�صديقً�  الن�صر،  قّوته  اإلى  ُي�صيف  اهلل  ف�إّن  اهلل،  �صبيل  في  وي�صير  وعن�يته  اهلل 

، وت�صديقً� لم� يتحّدث به 
لقوله تع�لى: { ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ})2)

 ،
(3(  { ٴۇ   ۈ   ۈ    } تع�لى:  يقول  اإذ  الكهف،  اأ�صح�ب  عن  القراآن 

اإّنهم ق�موا هلل، واهلل يربط على قلوبهم، { ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

)1)  اآخر رئي�ض وزراء لل�ص�ه هرب في الأّي�م الأولى للثورة اإلى ب�ري�ض.

)2)  �صورة محّمد، الآية 7.

)3)  �صورة الكهف، الآية 13.
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.
ې  ې  ې  ى   } )1)

اإّنني اأرى هذه الهداية والت�أييد )الإلهيين( بو�صوح في هذا الرجل، اإّنه ق�م هلل، 

فمنحه اهلل تع�لى قلبً� قّويً�، حيث ل ي�أتيه الخوف، ول يتزعزع اأبدًا.

اإّن الأطّب�ء الفرن�صّيين، الذين فح�صوا - اأخيرًا - هذا ال�صيخ، وقد تعّر�ض خم�صة 

اأخيرًا ذلك  وفقد  الروحية،  والت�أثُّرات  النف�صّية،  للحرب   - الأقل  ع�صر ع�مً� - على 

؛ اإّنهم، يعتقدون: ب�أّن الإم�م يمتلك قلبً�، كقلب �ص�ّب عمره ع�صرون 
(2(

ال�ص�ّب ال�ص�لح

.
(3(

�صنة، اإّنه الذي ي�صير في �صبيل اهلل، وقد راأى ب�لتجربة م� َوَعَدن� القراآن

لقد وعد القراآن اأّنكم اإذا قمتم هلل وعملتم من اأجل اهلل، ف�إّنكم ترون وقتئٍذ عن�ية 

ْك من اأجل اهلل، لترى اهلل وترى عن�يته. اهلل. تحرَّ

اأمريك�،  تهديدات  ف�إّنه ل يخ�صى من  وتوّكل عليه،  الذي تحّرك هلل،  الإن�ص�ن  اإّن 

حتى ولو اأ�صيفت اإليه� تهديدات الّتح�د ال�صوفييتي.

�ت هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي، ين�صر  ولأذكر لكم موردًا اآخر من مخت�صّ

الأ�صح�ر  رّبه في  ُين�جي  الذي  الالهبة، هو  الث�ئرة  البي�ن�ت  تلك  النه�ر  وُير�صل في 

�ص�عًة واحدًة على الأقّل، وُت�صكب دموعه بطريقٍة ي�صُعب ت�صديقه�. اإّن هذا الرجل 

.Q هو نموذج حقيقي مّمن �ص�ر على ُخطى الإم�م علي

راب في ميدان القت�ل،  �ك اإذا ا�صتدَّ ال�صِّ قيل في الإم�م علي Q اإّنه هو ال�صحَّ

وهو البّك�ء في محراب العب�دة بحيث ُيغ�صى عليه من �صّدة البك�ء.

اأْن  اأْن يمنح اهلل هذا الق�ئد عمرًا طوياًل ويوّفقه للخدمة، ويوّفقن� جميعً�  اأتمّنى 

نكون حم�ًة حقيقيّين لالإ�صالم.

)1)  �صورة الكهف، الآية 14.

)2)  نجّل الإم�م الأكبر، اآية اهلل ال�صيد م�صطفى الخميني، الذي ُتوفي في النجف الأ�صرف في ع�صر ال�ص�ه، وبقي �صّر 

وف�ته غ�م�صً� اإلى الآن، )المترجم(.

)3)  اإّن ال�صهي���د مطّه���ري ُيريد اأن يقول: اإّن الق�ئد الخميني قد وجد ب�لتجربة اأّن م� ك�ن هلل ينمو، واأّن َمن ك�ن مع اهلل 

ك�ن اهلل معه.



سإلمام سرسيد علي سرخامنئي{

مقولة الحّرية
كلمة الإمام الخامنئي {  في الملتقى الرابع للأفكار ال�ستراتيجّية
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   المنا�سبة: الملتقى الرابع لالأفك�ر ال�صتراتيجية. 

   الح�سور: جمٌع من المفّكرين والأ�ص�تذة والعلم�ء والنخب في البالد. 

   المكان: طهران. 

   الزمان: 2012/11/13م.

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْصِم اهلِل الرَّ

اأّوًل، اإّنني م�صروٌر جّدًا، وفي الحقيقة �ص�كٌر كثيرًا لكّل واحٍد من الح�صور، خ�صو�صً� 

الإخوة والأخوات الذين ك�نوا قد اأتعبوا اأنف�صهم وحّققوا واأعّدوا المق�لت وبعده� �صعوا 

لتلخي�صه�، فمن الوا�صح اأّن المق�لت قد تّم اخت�ص�ره� ب�صكل واٍف، حيث ينبغي لن� 

اأن نن�ل توفيق اهلل لنتمّكن من اأن نجد وقتً� لالّطالع على اأ�صول هذه المق�لت التي 

اأن اأح�صل على الفر�صة  اأن� العبد -  اأ�صتبعد -  ُطبعت وُو�صعت بين الأي�دي. وبينم� 

المن��صبة لمثل هذا الوقت، لكن على الأعّزاء، اأن يرجعوا اإلى اأ�صل المق�لت ويت�أّملوا 

فيه� لأّن لدين� عماًل مع هذه المقولة. كذلك اأ�صّكر المدير المحترم والعزيز الدكتور 

� ا�صتط�ع اأن يبّين الكثير من المط�لب بمخت�صر  � وبح�صب الع�دة  واعظ زاده الذي 

الكالم، واأن يزيل بقليل من التظ�هر العقب�ت الكثيرة من اأم�م الأعم�ل التي ينجزه� 

في �صّتى المج�لت. حّقً�، لقد بذل جهدًا كبيرًا هو ومع�ونوه.
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ً� لجميع الع�ملين. ح�صٌن، اأنتم ت�ص�هدون  من ال�صرورّي اأي�صً� اأن اأوّجه �صكرًا خ��صّ

في  هو  ال��ذي  الع�لمي،  ال�صتكب�ر  اأوجده�  التي  المطّب�ت  لهذه  نتيجًة  الأّي���م  هذه 

الواقع العدّو رقم واحد للحرّية، ولبلدن� وللجمهورّية الإ�صالمّية، فيم� يتعّلق ب�لق�ص�ي� 

القت�ص�دّية وت�أثيره� على عمل مجموع الحكومة وفي حي�ة الن��ض � هواج�ض ع�ّمة في 

الأجواء ال�صي��صية للبلد، فم� من اأحد مّن� ف�رغ الب�ل من مثل هذه الق�ص�ي�، ومع ذلك، 

اإّن هذا الجتم�ع  اأي  يتعّطل،  اأو  يتوّقف  الأمد لم  الأ�ص��صّي والطويل  العمل  هذا  ف�إن ّ

والموؤتمر قد اأقيم في وقته، ب�صكل دقيق وكم� ك�ن مخّططً� له. اإّن هذا ي�صّرني - اأن� 

العبد - لذلك اأ�صكر جميع الع�ملين عليه. 

أهداف الملتقى االستراتيجي للفكر)))

الأفك�ر  ملتقي�ت  اإق�مة  وراء  اأ�ص��صّية من  اأهداف  عّدة  الإ�صالمّية  للجمهورّية  اإّن 

اأّن  اأعينن�. اأحده�  اأو ندعه� تغيب عن  اأن نن�ص�ه�  ال�صتراتيجّية، والتي ل ينبغي لن� 

البلد بح�جة م��ّصة، في مج�ل المقولت المتعّلقة ب�لبنية التحتّية اإلى الفكر والتفكير. 

، ونرى 
1

يوجد الكثير من المقولت الأ�ص��صّية، وه� نحن نلتقي لبحث المقولة الرابعة

اأن� العبد، وفي لق�ء �صهر رم�ص�ن،  اأّنن� بح�جة للتفكير ب�ص�أنه� ونعمل الفكر حوله�. 

في هذه الح�صينّية، مع مجموعة من الج�معيين � ل اأذكر م� اإذا ك�نوا اأ�ص�تذة اأو طلبة 

� اأ�صرت اإلى كالم اأحد الح��صرين واإلى الكلم�ت التي اأُلقيت في الع�م ال�ص�بق لذلك 

اللق�ء، حيث ك�ن قد ُوّجه اإلّي اأّنه منذ عّدة �صنوات واأنتم تتحّدثون عن ق�صّية العلم، 

هذا  اأّن  ووجدُت  ذلك،  في  فّكرت  لقد  الفكر.  على  ب�لتركيز  قوموا  العلمي،  والتفّتح 

)1) يق���وم ملتقى الأفك�ر ال�صتراتيجّية ببحث مجموعٍة م���ن المقولت الفكرّية، وقد ُعِقدت �ص�بقً� ثالث جل�ص�تٍ  ُبحث 

فيه� العن�وين الآتية:

اأ- النموذج الإيراني الإ�صالمي للتقّدم.

ب- العدالة.

ج- المراأة والأ�صرة.

وقد انعقد الملتقى الرابع لبحث مقولة »الحرّية«.
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الكالم مهمٌّ جّدًا. ح�صٌن، وهن� قلن� فلنتحّرك نحو التفكير ب�لفكر، وتفعيل الأفك�ر. 

واإمك�ن�ته�، ونحن نمتلك بع�صً� منه�،  الق�صّية ظروفه� ومج�لته�  اإّن لهذه  ب�لطبع، 

ل بع�صه� الآخر. اإّن هذا من التحّدي�ت الأ�ص��صّية  ونفتقد لبع�صه�، ويمكنن� اأن نح�صّ

لأي �صعب، اإّن �صعبً� مثل �صعبن� ل يبقى في مك�نه ك�لم�صتنقع، بل يتحّرك ب�صكل دائم 

كنهٍر ج�ٍر. فنحن هكذا، في ح�ٍل دائٍم من الجري�ن والتقّدم. يوجد ت�ص�دم ومواجهة 

بهذه  نفّكر  اأن  نحت�ج  لذا  هكذا،  هو  �صعٌب  نحن  يتوّقف.  ل  التقّدم  لكّن  الموانع  مع 

المقولت  بلدن�، وخ�صو�صً� في  الفكر في  اإلى  الم��ّصة  ف�إّن الح�جة  الق�صّية. وعليه، 

المتعّلقة ب�لبنية التحتّية، ُيعّد من اأهداف هذه اللق�ءات. 

اآخذ  اأن  يمكنني  النخب.  مع  المب��صر  التوا�صل  اأهمّية  وهو  اآخ��ر،  ه��دٌف  هن�ك 

واإن ك�ن  ا�صتم�عي لحديثكم منكم مب��صرًة،  واأق��راأه، ولكن هذا يختلف عن  كت�بكم 

ب�صورٍة مخت�صرة. واإّن هذا الحكم ي�صدق على جميع الح��صرين الذين �صّرفون� هن�. 

مهّمة  ق�صّية  هذه  وا�صطة.  دون  من  بع�صً�  بع�صهم  واأح�ديث  كلم�ت  اإلى  فلي�صتمعوا 

اأي�صً�.

إيجاد األرضيّة العلميّة

النقطة الث�لثة � وهي في غ�ية الأهمّية � ترتبط ب�إيج�د الأر�صّية العلمّية لتح�صيل 

اأ�ص�ر بع�ض  والت�أ�صي�صّية. ومثلم�  البنيوية  المقولت  المهّمة في  الأ�صئلة  الأجوبة على 

مثيرة  لي�صت  الأ�صئلة  الأجوبة. هذه  له�  نجد  اأن  وعلين�  اأ�صئلًة  نواجه  ف�إّنن�  اأعّزائن�، 

اأ�ص��صّية  ق�ص�ي�  تطرح  واإّنم�  فح�صب،  الذهنّية  والعقد  لل�صبه�ت  مبّينة  اأو  لل�صكوك، 

هذه  ُتعّد  اإ�صالمي،  ونظ�م  اإ�صالمّية  جمهورّية  اإّنن�  وب�ّدع�ئن�،  الجتم�عّية.  لحي�تن� 

طروح�ت لق�ص�ي� اأ�ص��صّية. فيجب اأن ُتطرح ويجب اأن يج�ب عليه�. فهل ُحّلت هذه 

الق�صّية؟ وهل له� جواٌب وا�صٌح اأم ل؟ اإّنن� بح�جة في هذا المج�ل اإلى العمل، فهذا 

من اأهداف هذا اللق�ء. 
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الليلة  ه��ذه  نقيمه  ال��ذي  اللق�ء  وه��ذا  اللق�ءات،  ه��ذه  من  اأّي  تكن  لم  ب�لطبع، 

اآخر  اأنتم تطرحون  ال�ص�بقة، بهدف الح�صم والكالم الأخير، فال  واللق�ءات الثالثة 

الكالم، ول - اأن� العبد - اأطرح اآخر الكالم، بل اإّنن� هن� نقوم بتهيئة الأر�صّية. اإّنن� 

نريد لهذه الحركة اأن تنطلق، ومثل هذا الجري�ن ُيعّد بمث�بة عين فّوارة انبج�صت هن� 

من اأجل اأن تجري

�صّي�لًة فيم� بعد. اإّن العمل الأ�ص��ض يجب اأن يبداأ بعد هذا اللق�ء، وهو ب�لطبع م� 

يح�صل على اأيدي المحّققين والأ�ص�تذة ذوي الندف�ع والفكر الث�قب، �صواء اأك�ن في 

ك�ن  والذي  الأّول،  اللق�ء  بعد  اأعم�ل  اإنج�ز  تّم  لقد  الج�معة. ح�صٌن،  في  اأم  الحوزة 

حول النموذج الإيراني الإ�صالمي للتقّدم � لقد بّين جن�ب الدكتور واعظ زاده ذلك � 

فهن�ك اأعم�ٌل جّيدة قد اأُنجزت وهي اأعم�ل اأ�ص��صّية. واللق�ء الالحق ك�ن حول العدالة 

وقد اأودع بيد ذاك المركز اأي�صً�. اللق�ء الث�لث ك�ن حول الأ�صرة. وقد جرى القي�م 

ب�أعم�ل مهّمة في هذا المج�ل، �صواء اأك�ن في المركز نف�صه اأم في بع�ض الموؤ�ّص�ص�ت 

التحقيقّية والمراكز البحثّية. لقد ك�ن من مط�لبي - اأن� العبد - اأن ل يكون هن�ك 

جدوٌل لهذا العمل. فنحن منذ البداية، لم نرغب ب�أن يكون هن�ك جدول لهذا العمل. 

اإّنه من اأجل  نحن نريد اأن ُينجز العمل، فيّت�صح الجدول. وقد قلت موؤّخرًا لالأعّزاء 

اأن يتحّقق مبداأ الجري�ن وال�صتمرار في الخ�رج، وخ�صو�صً� ب�لن�صبة لمقولة تّت�صف 

ب�لّتحّدي ك�لحرّية، طلبن� من ال�ص�دة اأن يّتبعوا �صي��صة اإعالمّية منّظمة من اأجل اأن 

من  بنوع  ي�ص�بون  قد  الذين  الأ�صخ��ض  وبع�ض  والمهتّمون،  الراأي،  اأ�صح�ب  يتمّكن 

الخمود اأحي�نً� في هذه المج�لت، اأو يكونون ب�حثين عن اأّي ذريعة لالندف�ع في هذا 

العمل، اأن يتمّكنوا من ال�صتف�دة من لق�ئن� في هذه الليلة ويدخلوا في هذا الخ�صم. 

لكن من غير المقّرر عندن� اأن تكون »الإعالميات« ب�لمعنى المتع�رف.
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قضيّة الحريّة

اإّن  � فهن�ك عّدة نق�ط.  � اأي ق�صّية الحرّية  اأّم� فيم� يتعّلق بمو�صوع لق�ئن� الليلة 

الكلم�ت التي األق�ه� اأعّزاوؤن� هي كلم�ٌت ممت�زة. في الواقع، اإّن المرء عندم� ي�صتمع - 

واأن� العبد اأُعتبر م�صتمعً� جّيدًا واأن�صت ب�لّدقة اإلى الكلم�ت - ي�صتفيد. ولقد ا�صتفدن� 

واقعً� من جميع الكلم�ت التي األق�ه� الأعّزاء � من بع�صه� اأكثر ومن بع�صه� الآخر اأقل 

� وهن�ك نق�ٌط ملفتة. وب�لت�أكيد، اأقول هذا دون مج�ملة. ولقد فهمن� اأي�صً� من مجموع 

اأّكدت  واأبح�ثكم  اإّنن� نع�ني من فراٍغ في هذا المج�ل. فكلم�تكم  ال�ص�دة كم  كلم�ت 

على م� كنت - اأن� العبد - اأحمله من ت�صّور، حيث اأدركن� كم اأّنن� نع�ني من نق�ضٍ في 

هذه الق�صّية. و�صوف اأ�صير هن� اإلى م� نع�نيه من نق�ض.

مسار الحريّة عند الغربيّين

اأو  اأّن بحث الحرّية، بين الغربيين وفي هذه القرون الثالثة  ح�صٌن، الحقيقة هي 

له.  نظير  ل  وتبرعمً�  تفّتحً�  �صهد  قد  بعده،  وم�  النه�صة  لع�صر  الم�ص�حبة  الأربعة 

العلوم  مج�ل  في  اأك�ن  �صواء  الغرب،  في  الحرّية  كق�صّية  المو�صوع�ت،  من  والقليل 

في  قد طرح  والأدب،  الفّن  اأم في مج�ل  الجتم�عية  العلوم  اأم في مج�ل  الفل�صفية 

محيطة  اأ�صب�ٌب  له  وتوجد  ع���م،  اأ�ص��صّي  و�صبٌب  عّلٌة  ولهذا  الأرب��ع��ة،  القرون  هذه 

اأي�صً�. العّلة الع�ّمة هي اأّن الأبح�ث البنيوّية الأ�صولّية من اأجل اأن تنطلق تحت�ج اإلى 

ح�دثة ب�عثة، اأي اإّنه في الأغلب يكون هن�ك اإع�ص�ٌر يحّرك هذه الأبح�ث الأ�ص��صّية. 

ف�لأبح�ث العميقة والمهّمة والتي لديه� ط�بع التحّدي، حول هذه المقولت الأ�ص��صّية، 

قد  كّن�  له�.  اأر�صية  لت�صّكل  م�  ح�دثة  تقع  اأن  ينبغي  الع�دّية.  الأو�ص�ع  في  تنطلق  ل 

ذكرن� اإّن هذا اإ�ص�رة اإلى الع�مل الأ�ص��صّي � ونحن هن� نذكر هذا الع�مل الأ�ص��صّي � 

ويوجد اأي�صً� عوامل ج�نبّية. تلك الواقعة ك�نت واقعة ع�صر النه�صة ب�لدرجة الأولى � 
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النه�صة على �صعيد مجموع الدول الأوروبية، بدءًا من اإيط�لي� التي ك�نت هي المن�ص�أ، 

� ثّم بعد ذلك ك�نت ق�صّية الثورة ال�صن�عّية  وبعده� اإنكلترا وفرن�ص� ومن�طق اأخرى 

التي حدثت في اأواخر القرن ال�ص�بع ع�صر واأوائل الث�من ع�صر في اإنكلترا. لقد ك�نت 

ن�عّية بحّد ذاته� اأ�صبه ب�لنفج�ر الذي يفر�ض على الب�صر اأن يفّكروا وعلى  الثورة ال�صّ

مقّدم�ت  تحّققت  ع�صر،  الث�من  القرن  منت�صف  وفي  وبعده�،  يبحثوا.  اأن  العلم�ء 

الثورة الفرن�صّية الكبرى � التي ك�نت اأر�صّية اجتم�عّية لتحّقق ثورة عظيمة � في منطقٍة 

لم يكن فيه� مثل تلك الثورات. ب�لّطبع، ك�ن له� نظيٌر في اإنكلترا قبل مئة اأو مئتي ع�م 

بنحٍو مقت�صب، اإّل اأّنه غير ق�بل للمق�رنة مع م� حدث في الّثورة الفرن�صّية. 

ك�نت مقّدم�ت الثورة الفرن�صّية عب�رة عن الإره��ص�ت التي تتحّرك تحت الرم�د، 

ذاك ال�صيء الذي يكون موجودًا تحت �صطح المجتمع وير�صده المفّكرون. لم ت�صتفد 

ا�صتف�د  رو�ّصو، كم�  اأو  اأمث�ل مونت�صكيو  اأفك�ر  الفرن�صّي من  المجتمع  واأحداث  وق�ئع 

هوؤلء من وق�ئع هذا المجتمع في عملية ا�صتنب�ط الأفك�ر. وكّل من ينظر �صيلحظ هذا 

اأّن مونت�صكيو ك�ن خ�رج فرن�ص� من الأ�ص��ض، ك�ن هن�ك وق�ئع،  اأنتم تعلمون  الأمر. 

وقبل اأن يح�صل النفج�ر الكبير ع�م 1789م. ح�صنً�، لقد ك�ن انفج�رًا عظيمً�، وَلَكم 

ت�صّبب ب�لخراب والخ�ص�ئر. تحت �صطح المجتمع والمدينة والبلد، ك�ن هن�ك الكثير 

من الحوادث التي ت�صير اإلى وجود مثل هذا التّي�ر. 

بخ�صو�ض الحرّية، طرحوا ق�صّية العقل. كال، اأقول لكم اإّنه رّبم� ك�ن هن�ك اأربعة 

وعلى  العمل  ميدان  في  اأّم�  الطريقة،  بهذه  يتحّدثون  الفرن�صّية  الثورة  في  مثّقفين 

العقل. كال، لم  اإلى  العقل والعقالنية والتوّجه  الأر�ض فم� لم يكن ُيطرح هو ق�صية 

يكن هن�ك �صوى ق�صية الحرّية، وتحديدًا التحّرر من قيد الملكّية والحكومة الم�صتبّدة 

 التي ك�نت مهيمنة على جميع 
(1(

المهيمنة لعّدة قرون، اأي حكومة الأ�صرة البوربونية

)1) اإحدى اأهم ال�صاللت التي حكمت في اأوروب�، وينتمي اإليه� ح�لّيً� ملك� اإ�صب�ني� وال�صويد، واأول ح�كم من هذه الع�ئلة 

ك�ن فيليب الخ�م�ض )1746م(، ح�كم اإ�صب�ني� )1700م - 1746م(.
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اأرك�ن حي�ة الن��ض. لم يكن الأمر منح�صرًا بجه�ز البالط فح�صب، بل ك�ن كل واحد 

من اأ�صراف ونبالء فرن�ص� ملكً�. وم� �صمعتموه عن �صجن الب��صتيل و�صجن�ئه لم يقت�صر 

على عّدة اأّي�م، بل لعّله بقي على ح�له لعّدة قرون، اأي اإّن الو�صع ك�ن مزريً�. ح�صٌن، 

لقد ك�ن هن�ك اأ�صخ��ٌض اأ�صح�ب فكر مثل فولتير ومونت�صكيو ورو�ّصو ي�ص�هدون هذه 

الأحوال، وك�ن لديهم ال�صتعداد للتفّكر والت�أّمل، وو�صلوا اإلى هذه الح�لت وتحّدثوا، 

اإل اأّنه لم يكن لكلم�تهم اأّي وقع على �صعيد وق�ئع المجتمع وفي مج�ل العمل داخل 

ُتلقى  اأيً� من الخطب التي ك�نت  اأّن  فرن�ص� من الأ�ص��ض. ح�صٌن، انظروا، و�صتجدون 

من قبل الخطب�ء الكب�ر � كميرابو وغيره � لم تكن ن�ظرة اإلى كلم�ت مونت�صكيو وفولتير 

اإلى ف�ص�د الجه�ز الح�كم وا�صتبداده واأمث�ل ذلك.  واأمث�لهم�، بل ك�نت كّله� ن�ظرة 

هذه هي واقعّية الثورة الفرن�صّية.

الثورة الفرنسيّة وفجائع األباطرة

على  يم�ِض  فلم  ف��صلة،  ثورة  المع�ني،  ب�أحد  ك�نت،  الكبرى  الفرن�صّية  الثورة  اإّن 

الثورة اإحدى ع�صر اأو اثنت� ع�صرة �صنة، حتى ج�ء اإمبراطوٌر مقتدر كن�بليون، لي�صبح 

ملكً� مطلق ال�صالحّي�ت لم يتمّتع ب�صلطته حّتى الملوك الذين ك�نوا قبل لوي�ض ال�ص�د�ض 

اأن يتّوج نف�صه ملكً� ج�وؤوا ب�لب�ب� لكي  اأراد ن�بليون  ع�صر المقتول في الثورة! عندم� 

ي�صع الت�ج على راأ�صه، لكّن ن�بليون لم ي�صمح للب�ب� بذلك بل اأخذ منه الت�ج وو�صعه 

على راأ�صه بنف�صه! وهن� ن�صع هذه الأمور كّله� بين قو�صين. ب�لمق�رنة مع ثورتن�، ل 

ب�أ�ض اأن ُيتوّجه اإلى هذه النقطة: اإّن م� لم ي�صمح بوقوع مثل هذه الأحداث والفج�ئع 

الق�ئد  ذاك  الخميني،  الإم�م  وجود  هو  ثورتن�  في  �صئيلة  بن�صبة  ولو  قليل  بنحو  ولو 

المّتَبع والن�فذ والُمط�ع عند الكّل، هو الذي لم ي�صمح بذلك، واإّل فثقوا تم�مً� اأّنه لو لم 

تقع تلك الأحداث، لحدث م� ي�صبهه� هن�. ففي المّدة الف��صلة م� بين الثورة وظهور 

ن�بليون واإم�ص�كه ب�ل�صلطة � تلك ال�صنوات الثنت� ع�صرة � ج�ءت ثالث جم�ع�ت على 
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ال�ص�بقة وت�صّفيه�،  الجم�عة  تبيد  الحكم  اإلى  ت�أتي  الحكم، وك�نت كل جم�عة  راأ�ض 

ثّم ت�أتي الجم�عة الالحقة وتفعل نف�ض فعلته� مع من �صبقه�. وك�نت النتيجة اأن رزح 

الن��ض تحت حي�ة الّتع��صة وال�ّصق�ء والفو�صى، هكذا ك�نت الثورة الفرن�صية الكبرى. 

اإّنه� ك�نت  اأي   � الّرو�صّية ك�ن الو�صع م�ص�بهً� من عّدة جه�ت  اأكتوبر  وب�لن�صبة لثورة 

اإّنه في )ثورة اأكتوبر( ُوجد و�صٌع خ��ض  ت�صبه الّثورة الفرن�صّية الكبرى � غ�ية الأمر 

وعوامل مختلفة اأخرى ك�نت توّجه الن��ض ب�صكل م� وت�صيطر عليهم، ل ب�أ�ض اأن يتّم 

اللتف�ت اإليه�.

وفي المح�فل التي كنت - اأن� العبد - اأح�صر فيه� �صواء اأك�ن في المح�فل الت�ريخّية 

اأم في المح�فل الج�معّية � لم اأكن اأرى، ولالأ�صف، توّجهً� اإلى هذه الق�ص�ي� الموجودة 

في هذه الثورات.

ب�لطبع، اأنتم تعلمون اأّنه قد وقعت عّدة ثورات في فرن�ص�. الثورة الفرن�صية الكبرى 

اأخرى،  اأربعين �صنة حدثت ثورة  الث�من ع�صر، وبعده� بنحو  وقعت في نه�ية القرن 

ثورة  ف���أّول  �صيوعّية.  ث��ورة  وك�نت  اأخ��رى  ث��ورة  وقعت  �صنة،  بع�صرين  بعده�  وكذلك 

�صيوعّية في الع�لم حدثت في فرن�ص�، حيث تّم ت�صكيل الكي�ن�ت ال�صتراكّية.

بن�ًء عليه، اإّن عوامل نمّو هذه الحركة الفكرّية ك�نت على ال�صكل الآتي: ب�لدرجة 

الأولى ك�ن ع�صر الّنه�صة. ب�لت�أكيد، اإّن واقعة ع�صر الّنه�صة لم تكن واقعة دفعّية، 

اأحداٌث كثيرة على مدى مئتي �صنة من بداي�ت ع�صر الّنه�صة، واإحداه�  لقد وقعت 

ن�عّية، ومنه� اأي�صً� ق�صّية الثورة الفرن�صّية الكبرى. كّل هذه  ك�نت ق�صّية الّثورة ال�صّ

اأّدت اإلى طرح ق�صّية الحرّية، ولهذا تّم العمل عليه�. كتب الكثير من الفال�صفة اآلف 

الأبح�ث والمق�لت والكتب. وُكتبت مئ�ت الّت�ص�نيف في ب�ب الحرّية في جميع هذه 

البلدان الغربّية. بعده�، انتقل هذا الفكر اإلى اأمريك� وهن�ك اأي�صً� عملوا على المنوال 

نف�صه. 
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الحركة الدستوريّة

)اأّم� ب�لن�صبة لن�(، ف�إلى م� قبل الم�صروطة )الحركة الد�صتورّية(، لم يكن لدين� 

تلك الو�صعية من قبيل اإيج�د تّي�ر فكرّي حتى نن�صغل ب�لتفّكر بمقولة ك�لحرّية. وك�نت 

الم�صروطة فر�صًة ممت�زة، حيث مّثلت ح�دثة كبرى ترتبط مب��صرًة بق�صّية الحرّية. 

لهذا، �صّكلت فر�صة من��صبة لتحريك وا�صتث�رة هذا الحو�ض الّراكد لفكرن� العلمّي، 

�صواء اأك�ن في الحوزات الدينّية اأم في غيره�، اإع�ص�ٌر ينبعث وُتنجز الأعم�ل، وهذا 

م� فعلته. 

ثّم ُطرحت الأفك�ر المتعّلقة ب�لحرّية، غ�ية الأمر اأّنه� ك�نت تعتريه� نقي�صة ُكبرى 

وتلك  عليه.  نتقّدم  اأو  الفكر  لهذا  ال�صحيح  الطريق  على  نتحّرك  ب�أن  لن�  ت�صمح  لم 

مجموعة  اأذه�ن  داخل  اإلى  تدريجيً�  الغربّية  الأفك�ر  نفوذ  عن  عب�رة  هي  النقي�صة 

من المثّقفين، قبل عّدة �صنوات من الم�صروطة � لعّله لعقدين اأو ثالثة قبله� � بوا�صطة 

ك�ن  مثّقفين،  نقول  عندم�  نحن  البالط.  وعّم�ل  والأمراء  الأر�صتقراطّية،  العن��صر 

غير  مثّقف  لدين�  يكن  لم  اإّنه  اأي  لالأر�صتقراطّية،  م�ص�وّيً�  الأّول��ي  الع�صر  في  ذلك 

والّت�بعين  البالط  رج�ل  من  الأولى  ب�لّدرجة  ك�نوا  عندن�  ف�لمثّقفون  اأر�صتقراطي، 

مج�ل  في  الغربّي  ب�لفكر  البداية  منذ  ارتبطوا  قد  ك�نوا  فهوؤلء  لهم،  والمريدين 

الحرياّة.

خب  لهذا، عندم� تتن�ولون مقولة الحرّية في الم�صروطة � وهي مقولٌة ح�فلٌة ب�ل�صّ

جيج � ترون تلك الّنزعة المع�دّية للكني�صة في الغرب ك�ص�خ�ض مهم للحرّية، بيد  وال�صّ

اأّنه� ُطرحت هن� تحت عنوان الم�صجد وع�لم الّدين والّدين. ح�صٌن، هذا ك�ن قي��صً� 

مع الف�رق، فنزعة ع�صر الّنه�صة، في الأ�ص��ض، ك�نت نزعة مع�دية للدين وللكني�صة 

لهذا ت�أ�ّص�صت واأقيمت على ق�عدة الّنزعة الإن�ص�نّية )الهيوم�نيزم(. 

وبعده� ق�مت جميع الحرك�ت الغربّية على اأ�ص��ض هذه الّنزعة الإن�ص�نّية وا�صتمّرت 
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الأ�ص��ض  ك�ن  ط��راأت،  التي  الختالف�ت  كل  ومع  المنوال.  هذا  على  هذا  يومن�  اإلى 

لحقً�  مج�ل  ُوجد  ولو   � وال�صرك  الكفر  هو  الأ�ص��ض  ك�ن  اأي  الإن�ص�نّية،  الّنزعة  هو 

ف�صوف اأ�صير اإلى هذا � وهذا الأ�ص��ض بعينه هو الذي وفد اإلى بالدن�. اأنتم تالحظون 

حتى  اأ�صرابهم،  ومن  وال�صي��صيين،  المثّقفين،  من  المق�لت  كّت�ب  ك�ن  عندم�  اأّنه 

اأو كت�بً� ب�ص�أن  المثّقفين، عندم� ك�نوا يكتبون مق�لة  المعّمم الذي لب�ض لبو�ض  ذاك 

الم�صروطة ك�نوا يكّررون عين الكلم�ت الغربّية ول اأكثر. لهذا لم يكن هن�ك اأّي نوع 

من التجّدد والتوليد )الخاّلقّية(. 

استيراد المنظومات الفكريّة

لحظوا، هذا من خ�ص�ئ�ض الفكر المقّلد. ف�أنتم عندم� ت�أخذون هذه الو�صفة من 

طرٍف م� من اأجل اأن تقروؤوه� وتعملوا به�، عنده� لن يكون هن�ك اأّي معنًى للتجّدد 

اإلى  واأنزلتموه�  الُمثل،  اأو  الفكر  اأو  الّدافع  اأو  العلم  منه  اأخذتم  اأّنكم  فلو  والتوليد. 

ميدان العمل والتطبيق �صيكون هن�ك توليد )خاّلقّية(. لكّن هذا لم يح�صل، لهذا لم 

يتحّقق التوليد فيم� بعد. لهذا، لم يطراأ اأّي كالٍم جديد اأو ُمثل جديدة اأو اأي منظومة 

فكرّية جديدة في مج�ل العمل المرتبط ب�لحّرّية، كم� في تلك المنظوم�ت الفكرّية 

التي للغرب.

الحرّية.  لديهم منظومة فكرّية بخ�صو�ض  الغرب  الفكر في  اأ�صح�ب  الكثير من 

التي  وتلك  القديمة،  الليبرالّية  حول  دارت  التي  النقدّية  الأعم�ل  من  لكّل  ك�ن  فقد 

اأُوردت على الّن�صخ الجديدة لليبرالية والليبرالية الديمقراطّية وعلى تلك الأ�صي�ء م� 

لكلٍّ  ال�ص�د�ض ع�صر، ك�ن  اأو  ال�ص�بع ع�صر  القرن  اإلى  تعود مثاًل  التي  الليبرالّية،  بعد 

منه� منظومته� الفكرّية، له� بداية، ونه�ية، وتجيب عن اأ�صئلة كثيرة. ونحن لم نوجد 

حّبة واحدة منه� في بلدن�، مع اأّن م�ص�درن� كثيرة، فنحن ل�صن� فقراء ب�لم�ص�در � كم� 

اأ�ص�ر الأعّزاء � اأي اإّنن� في الواقع ن�صتطيع اأن نوؤّمن مجموعة فكرّية مدّونة ومنظومة 
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فكرّية ك�ملة في مج�ل الحرّية، تجيب على جميع الأ�صئلة الّدقيقة والعري�صة للحرّية. 

اإلى هّمة. نحن لم نقم بهذا العمل. ففي  ب�لّطبع هذا لي�ض عماًل �صهاًل، فهو يحت�ج 

الوقت الذي لدين� م�ص�در، قمن� ب��صتيراد منظوم�تهم الفكرّية، وهن� ك�ن لكّل واحد 

روابطه، فبع�صهم ك�نت لديه روابط مع الّنم�ص� في�أتي بكالم الع�لم النم�ص�وي، واآخر 

لديه معرفة ب�للغة الفرن�صّية ف�إّنه ي�أخذ من فرن�ص�، واآخر مع اإنكلترا اأو األم�ني� فيقّلد 

بح�صب اللغة الإنكليزية اأو م� ج�ء ب�للغة الألم�نية، ف�ص�ر الأمر تقليدًا. والمع�ر�صون، 

والم�ص�ئل  للدين  مع�دية  الكلم�ت  وجدوا هذه  لّم�  للحرّية  مع�ر�صين  اعُتبروا  الذين 

الدينّية ق�موا بمواجهته�، وفي الواقع، دخلوا في هذه المعمعة نف�صه�، فكلٌّ من ه�تين 

الفئتين علق في هذه القن�ة ال�صّيقة.

لدين� اليوم نق�ٌض وثغرات وت�صّدع�ت كثيرة. ومع اأّنن� نمتلك الم�ص�در فلي�ض لدين� 

منظومة فكرّية. وفي اجتم�عن� اليوم، براأيي اإّن الدكتور بزرغر � م� لم اأكن مخطئً� 

� هو العزيز الوحيد الذي عر�ض منظومًة. من الممكن اأن تعتبروا اأّن تلك المنظومة 

اأن ن�صع القطع  اأي  اأن نّتجه نحو بن�ء المنظومة،  ن�ق�صة، فال اعترا�ض، لكن علين� 

هذا  اإلى  بح�جة  فنحن  ك�ملة،  لوحًة  ون�صنع  مك�نه�،  في  الأحجية  لهذه  المختلفة 

الأمر. ومثل هذا العمل لي�ض عمل ذّرة اأو ذّرتين، اأو جل�صة اأو جل�صتين، اإّنه عمٌل جمعّي 

ويحت�ج اإلى ت�صّلط �صرورّي، �صواء اأك�ن على الم�ص�در الإ�صالمّية اأم على الم�ص�در 

الغربّية، و�صوف اأذكر هذا اأي�صً�.

موضوع الحريّة

اأذكر هن� نقطتين اأو ثالثً�. الم�ص�ألة الأولى تتعّلق بتبيين المو�صوع. انظروا، لقد 

اإلى الحرّية المعنوّية بذاك المعنى الذي ج�ء في بع�ض رواي�تن�،  اأ�ص�ر الأعّزاء هن� 

اأعلى  وهي  مطّهري،  ال�صهيد  ك�لمرحوم  مفّكرين�  بع�ض  اإليه�  اأ�ص�ر  قد  ك�ن  والتي 

اأنواع الف�ص�ئل الإن�ص�نية � فال �صّك في هذا � غ�ية الأمر اأّنه� لي�صت محل بحثن�. ففي 
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اإّن بحثن� لي�ض ب�ص�أن الحرّية المعنوّية التي تعني ال�صلوك اإلى اهلل والقرب  الأ�ص��ض، 

قّلي  الماّل ح�صين  اأمث�ل  نت�ج�ته  ك�ن من  الذي  التوحيد،  وادي  في  وال�صير  من اهلل 

 ،
(2(

العاّلمة الطبطب�ئي المرحوم  اأو  الق��صي  ال�صّيد ميرزا  المرحوم  اأو   
(1(

الهمداني

واإّنم� بحثن� يتعّلق ب�لحرّي�ت الجتم�عّية وال�صي��صّية، والحرّي�ت الفردّية والجتم�عّية، 

ف�لق�صّية اليوم في الع�لم هي هذه. 

الغرب عنه�  اأخرى ل يعرف  اأن يكون لدين� مئة م�ص�ألٍة  الممكن  ح�صٌن جدًا، من 

�صيئً� � مث�ل ذاك ال�صلوك المعنوّي واأمث�له فلنبحث ذلك في محّله. م� نحن ب�صدده 

وال�صي��صية  الج�معية  المح�فل  في  والّرائج  المتداول  المعنى  بهذا  الحرّية  هو  الآن 

والثق�فية لع�لم اليوم التي تبحث ب�ص�أن الحرّية. نحن نريد اأن نبحث فيم� يرتبط بهذا 

والقرب  اهلل،  اإلى  ب�ل�صلوك  المتعّلق  المعنى  بذاك  المعنوّية  الحرّية  اإّن  )الج�نب(. 

من اهلل، والّنظر اإلى اهلل، وحّب اهلل واأمث�له �صيكون مو�صوعً� اآخرًا في محّله. هن�ك 

حّرّية اأخرى يمكن عّده� ب�أحد المع�ني حرّية معنوّية وهي التحّرر من مخ�لب العوامل 

الّداخلّية الم�نعة من عملن� الحّر في المجتمع، اأو م�نعة من فكرن� الحّر في المجتمع، 

اأ�صير في القراآن  ك�لخوف من الموت والخوف من الجوع، والخوف من الفقر. وقد 

)1) هو الع�رف الجليل ال�صيخ ح�صين بن قّلي الهمداني، ينتهي ن�صبه الى ال�صح�بي الجليل ج�بر بن عبد اهلل الأن�ص�ري. 

ولد ع�م 1239ه� . في قرية »�صوند« من قرى مدينة همدان. 

ق����ل ال�صيد مح�صن الأمين في كت�به »اأعي�ن ال�صيع���ة«: »ك�ن فقيهً� اأ�صوليً� متكلمً� اأخالقيً� اإلهيً� من الحكم�ء الع�رفين 

ال�ص�لكين...«

توفي في الث�من والع�صرين من �صعب�ن �صنة 1311ه� .، ودفن في ال�صحن الح�صيني في كربالء المقد�صة.

)2) ه���و العالم���ة محمد ح�صين الطبطب�ئي، يرجع ن�صبه اإلى الإم�م الح�ص���ن بن علي Q. ولد في الت��صع والع�صرين 

م���ن ذي الحج���ة 1321ه� )1904م.( في مدينة تبري���ز في اإيران. ن�ص�أ وترعرع في اأ�ص���رٍة عريقة ب�لعلم والثق�فة، 

در����ض على اأيدي اأك�بر العلم�ء، ك�ن فيل�صوفً� وحكيمً�، وك�ن اأ�صت����ذًا موهوبً�، كّر�ض معظم حي�ته لتعليم المع�رف 

الإ�صالمي���ة الحّق���ة، تخرج من تحت يده العلم�ء والأ�ص�ت���ذة والمفكرون، منهم ال�صهيد ال�صي���خ وطهري، وال�صهيد 

ال�صي���د م�صطفى الخمين���ي، وال�صيد مو�صى ال�صدر. كتب في مج�ل الفل�صفة والتف�صي���ر وت�ريخ ال�صيعة، ومن اأبرز 

كتبه واأهم اأعم�له »الميزان في تف�صير القراآن« في ع�صرين مجلدًا. توفي العالمة قد�ض �صره في الث�من والع�صرين 

من محرم الحرام �صنة1402ه�.)1981م.( ودفن بجوار مرقد ال�صيدة المع�صومة عليه� ال�صالم.
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، { ٹ  ٹ  ٹ  
اإلى هذه المخ�وف: { ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  } )1)

 .
، وفي خط�به النبّي: {ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  })3)

ڤ  ڤ        ڤ  } )2)
اأو الخوف من �صلب المتي�زات، ف�فر�صوا اأّن لن� في هذا الجه�ز امتي�زًا معّينً�، ف�إّنن� 

الّطمع  اأو  ن�صقط.  ف�إّنن�  ب�لمعروف  واأمرن�  الحرّية  هذه  مثل  واأعملن�  كالمً�  قلن�  لو 

الذي يوؤّدي اإلى اأن ل اأذكر عيبكم، واأن ل اأتع�مل معكم بحرّية � اأنتم اأ�صح�ب القدرة 

وال�ّصلطة � لأجل اأّنني ط�مٌع بكم. اأو الح�صد اأو الع�صبّي�ت الخ�طئة والتي ل محّل له�، 

اأو التحّجر، ف�إّن هذه كّله� اأنواٌع من الموانع الّداخلّية، والتي ُيعّد التحّرر منه� حرّية 

اأحدهم�، ذاك ال�صطالح  المعنوّية:  الحرّية  ب�ص�أن  لدين� ا�صطالح�ن  لهذا  معنوّية. 

الأّول الذي هو عب�رة عن العروج اإلى اهلل والقرب من اهلل وحّب اهلل واأمث�له. وهذا ل 

يدخل في بحثن� اأ�ص��صً�، فله مقولة اأخرى. والآخر هو الحرّية المعنوّية بمعنى التحّرر 

من القيود والأغالل الّداخلّية التي تمنعني من الذه�ب اإلى الجه�د، ومن الذه�ب اإلى 

اأبتلى  وتجعلني  مواقفي عالنّيًة،  اأعلن  اأن  ومن  ب�صراحة،  اأتكّلم  اأن  ومن  المواجهة، 

ب�لّنف�ق واأكون ذا وجهين. )فق�صية( مواجهة موانع الحرّية ق�بلة لأن ُتطرح للبحث. 

نطاق الحريّة في اإلسالم

النقطة الالحقة هي اأّنن� نريد اأن نتعّرف اإلى راأي الإ�صالم، نحن الذين ل نج�مل 

ف�إّنن�   � وتن�صئه  اأذه�نن�  تن�صجه  م�  كل   � الإ�صالمّية  غير  الآراء  تتّبع  اأردن�  لو  اأح��دًا. 

�صُنبتلى بتلك ال�صطراب�ت التي ابُتلي به� المفكّرون الغربّيون في المج�لت المختلفة، 

�صواء اأك�نت في الفل�صفة اأم في الأدب والفّن اأم في الم�ص�ئل الجتم�عّية، اأي ب�لآراء 

وامتداٌد  ا�صتمرار  الأغلب  في  له�  يكون  ل  والتي  والمت�ص�ّدة  والمتنّوعة  المت�ص�ربة 

)1) �صورة الم�ئدة، الآية44.

)2) �صورة اآل عمران، الآية 157.

)3) �صورة الأحزاب، الآية 37.
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عملّي. كاّل، اإنن� ن�صعى للتعّرف على راأي الإ�صالم وموقفه.

، فم� هو هذا الّنط�ق؟ 
(4(

ف�نظروا، اإّنن� ن�صنع لأنف�صن� في بحث الحرّية اأّول نط�ق

اإّنه عب�رة عن اأنن� نريد راأي الإ�صالم فنحّد اأنف�صن� بنظر الإ�صالم والإط�ر الإ�صالمي، 

هذا هو اأّول نط�ق. ففي بحث الحرّية ل نخ�صى الّنط�ق، لأّنه عندم� ُيق�ل الحرّية ف�إّنه� 

في معن�ه� الأّولّي � الذي هو ب�لحمل الأّولي الذاتي � التحّرر، واأّي �صيء يكون له اأدنى 

اأن يبحث ب�ص�أن الحرّية،  من�ف�ة مع هذا التحّرر ي�صبح ثقياًل على ذاك الذي يريد 

في�صعى نحو ال�صتثن�ء، والق�عدة هي عب�رة عن التحّرر المطلق. اإّنه ي�صعى نحو هذا 

يوجد  ل  المج�لت  في هذه  فيقول: ح�صٌن،  بالدليل«،  ما خرج  »اإّل  عنه  ُيعّبر  الذي 

حرّية، وفي تلك المج�لت ل يوجد حرّية، واإذا تج�وزن� هذه المج�لت يوجد حرّية. 

هذا هو الخط�أ الذي يمكن اأن يقع فيه الإن�ص�ن في تع�مله مع بحث الحرّية. واأن� اأقول 

اإّن الأمر لي�ض كذلك، فمنذ البداية ل يوجد فر�صّية م�صبقة تريد اأن تمنحن� الحرّية 

فلي�ض   ،� الأ�ص��ض  الإ�صالم من  الحرّية في  م� هو من�ص�أ  �ص�أذكر هن�  � حيث  المطلقة 

الإن�ص�ن  المطلقة هي حّق  الحرّية  ب�أّن  الم�صبق  الفر�ض  البداية مثل هذا  لدين� منذ 

منه�  ف�أّي  ال�صتثن�ءات،  هذه  هي  م�  لنرى  ننظر  وهن�  له،  قيمة  واأّنه�  به  ومرتبطة 

تحت عنوان »ما خرج بالّدليل«، كاّل، الق�صّية لي�صت كذلك، اإّنن� ل نخ�صى التحديد 

والّنط�ق، فمثلم� قلت اإّن اأّول نط�ٍق و�صعن�ه ب�ص�أن اأبح�ث الحرّية في الإ�صالم هو اأن 

نقول في »الإ�سالم«، اأي اإّنن� ن�صع له� منذ البداية اإط�رًا ونحّدد له� نط�قً� من الخطوة 

الأولى. فم� هي الحرّية في الإ�صالم وم� هو معن�ه�؟ فمثل هذا �ص�ر نط�قً�. كاّل، اإّن 

بحثن� في الأ�ص��ض هو هذا.

في الآية المعروفة من �صورة الأعراف المب�ركة يقول: { ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ  
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  

)4) النط�ق بمعنى الإط�ر والحد، وقد ا�صتخدم الق�ئد كلمة » محدوديت« اأي القيد والحد.
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، اإّن هذه اأو�صح اآية في القراآن حول الحرّية، 
ڑ  ک  ک  ک            کگ  } )1)

حيث ت�صع الإ�صر. والإ�صر هو تلك الحب�ل التي ُتربط به� الخيمة من اأجل اأن ل تطيح 

به� الّري�ح، وهي التي ُتربط ب�إحك�م ب�لأر�ض، ولكّنه اأخلد اإلى الأر�ض، هذا هو الإخالد 

التحليق.  من  وتمنعن�  ب�لأر�ض  تربطن�  التي  الأمور  تلك  هي  ف�أوا�صرن�  الأر�ض.  اإلى 

والغّل هو تلك ال�صل�صلة المعدنية التي ج�ء النبّي من اأجل رفعه�. في هذه الآية، وقبل 

اأن يقول: {ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      کگ  } ، يقول: { ڌ  

 فم�ذا يعني الحالل والحرام؟ الحالل 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  } )2)

والحرام يعني و�صع الحدود والمنع، وهم� متالزم�ن مع الممنوعّية. فمن الأ�ص��ض، ل 

ينبغي اأن ن�أبى وجود الحدود والمنع في اأذه�نن� اأثن�ء البحث حول الحرّية.

الحريّة في منطق الغرب

بع�ض ال�ّص�دة ق�لوا بوجود اختالف�ت جوهرّية بين الإ�صالم والغرب في الّنظر اإلى 

الحّرية ونظرية الحرّية. ففي الغرب، ُطرحت الليبرالّية ب�لخ�صو�ض، وب�لطبع، يوجد 

مذاهب اأخرى، لكّنه� جميعً� م�صتركة بهذه الّجهة. اأجل، �صحيٌح اأّن هذه الختالف�ت 

التي ذكره� ال�ّص�دة موجودة، لكّن الختالف الأهم هو اأّن من�ص�أ الحرّية في الليبرالية 

تحت عنوان الحّق اأو القيمة هو عب�رة عن الّنزعة الإن�ص�نية، لأّن محور ع�لم الوجود 

والختي�ر في ع�لم الكون هو هذا الإن�ص�ن، وذلك ل يكون ذا معنى من دون الختي�ر، 

غير  الختي�ر  اإّن هذا  وب�لطبع  والحرّية.  الختي�ر  على  يكون ح��صاًل  اأن  يجب  لهذا 

الختي�ر في »الجبر والختيار«. لقد طرح بع�ض ال�ّص�دة »الجبر والختيار«. اإّن بحث 

الختي�ر في »الجبر والختيار« هو اأّن الإن�ص�ن لديه قدرة الختي�ر � القدرة الذاتية 

اإّن الحديث عن الختي�ر يقول حّق الختي�ر، فال يوجد تالزم  � لكن هن�  والطبيعية 

)1) �صورة الأعراف، الآية 157.

)2) �صورة الأعراف،الآية 157.
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نفر�ض مجموعة  اأن  ب�لطبع، يمكن  القدرة على الختي�ر وحّق الختي�ر.  بين  قطعّي 

من اللوازم لكن لي�ض معلومً� اأّنه� �صتكون مقنعة هكذا. لهذا ف�إّن م� يقولونه هو هذا، 

اإنهم يقولون اإّن الإن�ص�ن هو المحور، اأي اأّن رّب ع�لم الوجود في الواقع هو الإن�ص�ن، 

اإعم�ل  اإّنه من دون  اأي  اأن يكون موجودًا من دون قدرة الختي�ر والإرادة.  ول يمكن 

الإرادة � والتي هي المعنى الآخر للحرّية � ل يوجد اإمك�ن اأن نفر�ض اأّن الإن�ص�ن هو 

�ص�حب الختي�ر في ع�لم الوجود. هذا هو اأ�ص��ض بحث الحرّية. وهذا هو مبنى الفكر 

الإن�ص�نّي ب�ص�أن الحرّية )الهيوم�نيزم(.

الحريّة في منطق اإلسالم 

المبنى  الإ�صالم  ففي  الأمر.  تم�مً� عن هذا  منف�صلة  ف�لق�صّية  الإ�صالم  في  اأّم� 

الأ�ص��صّي لالإن�ص�ن هو التوحيد. ب�لطبع، لقد ذكر الأعّزاء بع�ض الموارد الأخرى اأي�صً� 

� وهي اأي�صً� �صحيحة �، لكّن النقطة المركزية هي التوحيد.والتوحيد لي�ض منح�صرًا 

ب�لعتق�د ب�هلل، بل هو عب�رة عن العتق�د ب�هلل والكفر ب�لط�غوت والعبودية هلل وعدم 

العبودية لغير اهلل: { ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

كلمة  فيه  ب�لطبع، هن�ك مورٌد ج�ء  اأح��دًا،  به  ن�صرك  ول  يقول  ل   ،
(1(  { ڃ  چ  

اأحدا، لكّنه هن� بمعنًى اأعم، حيث يقول ل ن�صرك به �صيئً�. فال نجعل اأي �صيء �صريكً� 

هلل، اأي اإّنكم اإذا اّتبعتم الع�دات دون دليل فهذا خالف التوحيد، واإذا اّتبعتم الب�صر 

يكون كذلك، وهكذا في مورد الأنظمة الجتم�عية � فكل م� ل ينتهي اإلى الإرادة الإلهية 

ال�صرك:  الإعرا�ض عن هذا  والتوحيد هو عب�رة عن  ب�هلل،  �صركً�  الواقع  في  يكون   �

يوجد   ،
(2(  { حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث   يب  جت    }

الكفر ب�لط�غوت وبعده الإيم�ن ب�هلل، ح�صٌن، هذا معن�ه تلك الحرية، ف�أنتم اأحراٌر من 

)1) �صورة اآل عمران، الآية 64. 

)2) �صورة البقرة، الآية 256.
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جميع القيود غير العبودية هلل.

اأن� العبد، وقبل �صنوات في �صالة الجمعة في طهران، تحّدثت عن بحث الحرّية في 

ع�صرة اأو خم�ض ع�صرة جل�صة، وقد اأ�صرت هن�ك اإلى م�ص�ألة وقلت: نحن في الإ�صالم 

نعتبر اأنف�صن� عبيدًا هلل، لكن في بع�ض الأدي�ن الن��ض هم اأبن�ء اهلل. قلت ذاك مج�ملة، 

اإّنهم اأبن�ء اهلل وعبيٌد لآلف الب�صر، عبيٌد لآلف الأ�صي�ء والأ�صخ��ض! الإ�صالم ل يقول 

هذا، بل يقول كن ابنً� لمن ت�ص�ء ولكن كن عبدًا هلل فقط. ل ينبغي اأن تكون عبدًا لغير 

اهلل. ف�أ�ص��ض المع�رف الإ�صالمية في مورد الحرية ن�ظٌر اإلى هذه النقطة.

هذه اللّماظة ألهلها

ذاك الحديث المنقول عن اأمير الموؤمنين، وب�لظ�هر عن الإم�م ال�صّج�د خ، يقول: 

األ يوجد حرٌّ يترك هذا   � ، هذه هي الحرّية 
(1(

اللُّماظة لأهلها« »اأَول حرٌّ يدع هذه 

المت�ع الحقير � الُلم�ظة هي �صوائل الأنف اأو تلك التي تخرج من فم الحيوان الو�صيع �، 

ليتركه� لأهله�؟ اإلى هن� ل ُيفهم �صيء. من الوا�صح اأّن الحّر هو الذي يترك هذا الأمر 

لأهله ول ي�صعى نحوه. فيقول بعد ذلك، »فلي�س لأنف�سكم ثمٌن اإل الجنة فال تبيعوها 

بغيرها«. من المعلوم اأّنهم يريدون اأن يجعلوا لتلك اللم�ظة قيمة وثمنً�، اأي اإّنهم ك�نوا 

يقّدمون تلك الُلم�ظة ليب�دلوا به� اأنف�صهم ووجودهم وهوّيتهم و�صخ�صّيتهم، ف�لق�صّية 

اأّن هن�ك مع�ملة تجري وهو ينهى عنه�. ف�إذا اأردتم اأن تقوموا بهذه المع�ملة فلم�ذا 

تبيعون اأنف�صكم لق�ء هذه الُلم�ظة؟ بل اجعلوا ذلك فقط مق�بل الجّنة والعبودية هلل. 

لهذا، ف�إّن النقطة المركزية هي هذه. ب�لطبع يوجد نقطة مركزية اأخرى هي عب�رة 

الجّنة«، حيث  اإل  ثمن  لأنف�سكم  »ولي�س  اإليه�  ت�صير  والتي  الإن�ص�نّية،  الكرامة  عن 

ندخل الآن في هذا البحث.

)1) تحف العقول، �ض390. وقد وردت في نهج البالغة، ج4، �ض105، ب�صيغة: األ حرٌّ يدع هذه.
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مصادرنا سبقت األوروبيّن 

ويوجد نقطٌة اأخرى وهي اأّنن� في تم�ّصكن� ب�لم�ص�در الإ�صالمية � مثلم� اأ�ص�ر بع�ض 

ال�ّص�دة يوجد م�ص�در قراآنية وغير قراآنية وحديثية كثيرة وكثيرة، حيث كنت، اأن� العبد، 

قد وجدت فر�صة ومج�ًل للبحث في تلك ال�صل�صلة من الخطب في ذلك الوقت، ووجدت 

عّدة من تلك الم�ص�در وقراأته� في �صالة الجمعة تلك. ل ينبغي اأن نكون ب�صدد هذا 

اأهدان� بحث الحرّية، لأّنه  اأوروّب� من  اأّنه لم يكن الغرب ول  اأن نثبت  الأمر فقط وهو 

يقولون  المتغّربين  بع�ض  اإّن  لم�ذا  يقول:  من  مق�بل  هذا  ن�صتخدم  الأحي�ن  بع�ض  في 

اإّن هذه المف�هيم قد عّلمن� اإّي�ه� الأوروبيون، كال، اإّن عظم�ء الإ�صالم قد ذكروا ذلك 

قبل ظهور هذه الأبح�ث في اأوروب� بقرون. ح�صٌن جدًا، هذه ف�ئدة، لكن الأمر ل ينبغي 

اأن يكون هكذا فقط. يجب علين� اأن نرجع اإلى الم�ص�در كي نتمّكن من ا�صتنب�ط تلك 

المنظومة الفكرية المتعّلقة ب�لحرّية من مجموع تلك الم�ص�در.

زوايا البحث في الحريّة

النقطة الأخرى هي اأّنه يمكنن� اأن نبحث ب�ص�أن الحرّية من اأربع زواي� نظر: اإحداه� 

من منظ�ر الحّق ب�ل�صطالح القراآني، ل ب�ل�صطالح الفقهي والحقوقي، و�صوف اأ�صير 

الفقهي  ب�ل�صطالح  الحّق  منظ�ر  من  واإحداه�  حً�.  مو�صّ مخت�صر  ب�صكل  هذا  اإلى 

التكليف.  منظ�ر  من  واإحداه�  الملك،  قب�ل  في  والحّق  والملك،  الحّق  والحقوقي، 

واإحداه� اأي�صً� من منظ�ر النظ�م القيمي. 

الحّق باالصطالح القرآني

الحّق  منظ�ر  من  الحّرية  على  نعمل  اأن  اأي  الأه��م،  هو  الأّول  البحث  وب��راأي��ي، 

القراآن  في  تكّرر  لعّله  والذي   � القراآني  ال�صطالح  في  ف�لحّق  القراآني،  ب�ل�صطالح 
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كم�صطلح الحّق اأو عب�رة الحّق اأكثر من مئتي مّرة، وهو اأمٌر عجيٌب جّدًا. والحّق في 

التعبير عنه  ب�صكل مخت�صر ومجمل  اإّنه يمكن  له معنًى عميق وو�صيع، حيث  القراآن 

اآي�ت عديدة  تع�لى في  بكلمتين بمعنى �صطحّي وبمعنى جه�ز منّظم وه�دف. ف�هلل 

من القراآن يقول اإّن كل ع�لم الوجود قد ُخلق على اأ�ص��ض الحّق: { خب  مب  ىب   

، اأي اإّن نظ�م اأو جه�ز ع�لم 
، { ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   } )2)

يب} )1)
الوجود وجه�ز الخلقة � من جملته� وجود الإن�ص�ن الطبيعي بمعزٍل عن ق�صية الختي�ر 

والإرادة في الإن�ص�ن � هو جه�ٌز م�صنوٌع وُمعّد، ومترابط ومّت�صل ببع�صه بع�صً�، وله 

نظ�ٌم وهدف. فيم� بعد يبّين هذه الم�ص�ألة نف�صه� ب�ص�أن الت�صريع - لقد اأ�صرت في مورد 

 ،
التكوين اإلى بع�ض الآي�ت - وفي مورد الت�صريع يقول: { ېئ  ىئ    ىئىئ} )3)

، فهذا 
(5( ی  ی  ی  ی  جئ}   }  ،

(4(  { ی  جئ   حئ  مئ  ىئيئ    }
اأّن  الت�صريع. ويعني ذلك  التكوين وذاك في ع�لم  الحّق وذاك الحّق، هذا في ع�لم 

ع�لم الت�صريع متط�بق مئة ب�لمئة مع ع�لم التكوين بح�صب الحكمة الإلهّية. ويمكن 

لإرادة الإن�ص�ن اأن تخّرب بع�ض زواي�ه.، لأّنه متط�بق مع ع�لم التكوين، والجهة هي 

� لهذا، ف�إّن تلك  اأن يكون، تقت�صيه الحكمة الإلهية  اإّن كّل م� ينبغي  اأي   � جهة الحّق 

التي  الجزئية  الأعم�ل  هذه  جميع  على  النه�ية  في  �صتتغّلب  والكّلية  الع�ّمة  الحركة 

اأن��واٌع من  اأن تح�صل  الممكن  لكن، من  وتنحرف.  وتتخّلى عنه  الطريق  تتعّدى هذا 

الع�لم  هذا  مواّد  ومن  الت�صريع.  ع�لم  هو  وهذا  التكوين  ع�لم  هو  هذا  المخ�لف�ت، 

وبهذه  اإذًا.  الحّق  هو  فهذا  الإن�ص�ن،  حرّية  الت�صريع  هذا  مواّد  ومن  الإن�ص�ن،  اإرادة 

الّنظرة نتطّلع اإلى ق�صية الحرّية وهي حرّية الحّق مق�بل الب�طل. 

)1) �صورة الدخ�ن، الآية 39.

)2) �صورة الج�ثية، الآية 22.

)3) �صورة البقرة، الآية 176.

)4) �صورة البقرة، الآية 119.

)5) �صورة الأعراف، الآية 43.
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الحّق باالصطالح الحقوقي

وبمنظ�ٍر اآخر يكون بلح�ظ الحّق ب�ل�صطالح الحقوقّي حيث قلن� اإّنه ُيعطى قدرة 

بحث  مع  يختلف  اأمٌر  وهو   � ب�صيٍء  يط�لب  اأن  تمكّنه  لديه خ�صو�صّية  اأي   � المط�لبة 

الختي�ر في حّق الختي�ر في »الجبر والختيار«. 

ومنه� ق�صية التكليف حيث ينبغي اأن ننظر اإلى الحّرية من منظ�ر تكليٍف م�. فلي�ض 

من ال�صحيح اأن نقول: ح�صٌن جدًا اإّن الحرّية اأمٌر جّيد لكّنني ل اأريد هذا ال�صيء الجّيد، 

كاّل، ل ي�صّح ذلك، يجب على الإن�ص�ن اأن ي�صعى اإلى الحّرّية، �صواء اأك�نت حرّيته اأو حّرّية 

الآخرين. فال ينبغي اأن ي�صمح لأحٍد اأن يبقى في ال�صت�صع�ف والمذّلة والمحكومّية. 

. ويقول 
(1(

يقول اأمير الموؤمنين Q: »ل تكن عبد غيرك وقد جعلك اهلل حّراً«

؛ اأي اإّنكم مكّلفون 
القراآن اأي�صً�: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  } )2)

بتحقيق حرّية الآخرين ولو ب�لقت�ل، حيث اإّن هذا اأي�صً� يرتبط ب�أبح�ٍث متنّوعة.

النقطة الرابعة هي القيم. حيث اإّن هذا الأمر بح�صب نظ�م القيم الإ�صالمية ُيعّد 

من عن��صر الّدرجة الأولى. ب�لطبع، هو تلك الحرية الموجودة.

ح�صٌن، �صوف اأختم كالمي حول مق�رنة م� عندن� مع الآراء الغربية، نحن الذين نريد 

اأن نبحث ب�ص�أن ق�صية الحرية ونحّقق ونتقّدم، فهذه نقطة اأ�ص��صية. ح�صٌن، اإّن الأبح�ث 

التي ق�م به� ال�ص�دة وال�صيدات كّله� ت�صير اإلى وجود هّوة عميقة بين نظرة الإ�صالم ونظرة 

الغرب، وهذا اأمٌر �صحيح. هذا هو الأمر. اإّن المن�ص�أ الأ�ص��ض � كم� ذكرن� � هو اأّن ِمالك 

الحرية ومعي�ره� هن�ك هو بحث �صي�دة الإن�ص�ن، وهن� بحث �صي�دة الرّب، العبودية هلل 

ل  اأّنه�  ونرى  الغربّية  الآراء  اإلى  ننظر  ت�رة  مك�نه.  في  محفوٌظ  وهذا  الإلهي،  والتوحيد 

تمتلك نت�ج�ت جّيدة وواقع الق�صية هو هذا لي�ض غير. وهن� كّل هوؤلء المفّكرين الب�رزين 

والعظم�ء ك�نوا قد تحّدثوا حول الحّرية وبحثوا، ف�أين هم الآن؟ اأين هو ع�لم الغرب بلح�ظ 

)1) نهج البالغة، ر�ص�لة31.

)2) �صورة الن�ص�ء، الآية 75.
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العمل وال�ّصلوك، بلح�ظ تلك الأمور التي ذكروه� واأرادوه�؟ وتلك الأطر التي تّمت رع�يته� 

ومالحظته� لي�ض له� وجود. فلو فر�صن� اأّن م� نراه اليوم في واقع الغرب هو ترجمة عملّية 

له� تم�مً� )اأي لتلك الأطر( ف�إّن و�صعهم عندئٍذ �صيكون �صّيئً� جّدًا، وذلك لأّن ح�ل الغرب 

اليوم بلح�ظ الحرّية هو ح�ٌل موؤ�صٌف و�صّيئ، اأي اإّنه ل يمكن اأن ي�صتحّق اأي دف�ع.

الحريّة االقتصاديّة

نجد الحّرية القت�ص�دية اليوم في الغرب على تلك ال�ص�كلة التي اأ�ص�ر اإليه� ال�ّص�دة. 

في الدائرة القت�ص�دية: توارث المن��صب القت�ص�دية بوا�صطة اأ�صخ��ض معدودين. 

اإلى  اآخر،  �صكل  اأي  اأو  التزوير  اأو  ب�لحتي�ل  نف�صه  يو�صل  اأن  اإن�ص�ٍن  اأّي  ا�صتط�ع  فلو 

في  ينظرون  ل  ب�لطبع،  له.  ي�صبح  �صيء  كل  ف�إّن  القت�ص�ديين،  المت�صّلطين  ملعب 

اأمريك� اإلى ال�صوابق الأر�صتقراطية، خالفً� لأوروب� والتق�ليد الأوروبية حيث تولى هذه 

اأكثر واليوم قد ت�ص�ءل. وفي  الق�ص�ي� مقدارًا من الأهمّية، وك�ن ذلك في الم��صي 

اأمريك� ل يوجد مثل هذه ال�صوابق الأر�صتقراطية والأ�صرية واأمث�له�. فهن�ك يمكن لأّي 

�صخ�ضٍ � ولو ك�ن حّم�ًل � اأن ي�صتفيد من من�صٍب م� واأن يو�صل نف�صه اإلى تلك النقطة 

التي هي  ب�لمتي�زات  ويتمّتع  الراأ�صم�ليين  وي�صبح في م�ص�ف  للراأ�صم�لية،  الع�لية 

اأحد الكب�ر والرّواد  اأعّده الأمريكيون، ف�إّن  �تهم. في ذاك الميث�ق الذي  من مخت�صّ

وبن�ة اأمريك� اليوم � الذي ع��ض قبل قرنين، ول اأذكره الآن، وعلى وجه التقريب بعد 

اأمريك� وت�صّكلت  الثورة الفرن�صية الكبرى بمّدة قليلة، حيث وقعت تلك الأحداث في 

تلك الّدولة � يقول اإّن اإدارة اأمريك� يجب اأن تكون ب�أيدي اأولئك الذين يتمّتعون بثروته�. 

ويجب  الّجم�عة  بيد هذه  البالد  فثروة  اأب��دًا.  عنه  ي�صتنكفون  ول  ع�م  اأ�صٌل  هذا  اإّن 

عليهم اأن يديروا البالد ب�أنف�صهم، وهي النقطة المق�بلة تم�مً� لم� اأراده اأخون� العزيز 

لهم  يكون  اأن  للجميع  فيه�  يحّق  التي  التع�ونّية  )الجمعي�ت(  خالل  من  يح�صل  اأن 

ة م�. ح�صٌن، هذه هي حرّيتهم القت�ص�دية. الإدارة ولو بح�صّ
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الحريّة السياسيّة

وفي المج�ل ال�صي��صي اأنتم ترون لعبة التن�ف�ض هذه بين الحزبين، التي يحتكرون 

هذين  يّتبعون  الذين  الأ�صخ��ض  عدد  ب�أّن  �صك  ول  خالله�،  من  ال�صي��صية  ال�ص�حة 

امتداد حقيقّي  له�  لي�ض  الأحزاب  اإّن هذه  اأ�ص��صً�،   .%1 بكثير من  اأقَل  الحزبين هو 

وواقعّي في عمق المجتمع، فهي في الواقع مالعب لتجّمع جم�عة. اأولئك الذين ي�أتون 

وي�صّوتون، ف�إّم� اإّنهم يقعون تحت خدع ال�ّصع�رات، اأو تحت ت�أثير �صلطة الإعالم الذي 

القدرات  بلح�ظ  التي هي  اأمريك�  في  وخ�صو�صً�  ومتطّور،  جّدًا  غنيٌّ  الغرب  في  هو 

فهم   � وال�صم�ء  الأر�ض  بين  م�  بم�ص�فة هي  علين�،  متقّدمة  الوق�ئع  وقلب  الإعالمّية 

يقلبون الأ�صود اإلى اأبي�ض والأبي�ض اإلى اأ�صود � واأ�صبحوا متطّورين وفّع�لين في هذه 

المج�لت ب�صكل خ�رق. فهم يقودون الن��ض بمثل هذه الو�ص�ئل.

الحريّة في القضايا االخالقيّة

وفي مج�ل الق�ص�ي� الأخالقية، ه� هي ق�صية ال�صذوذ الجن�صّي التي ذكرته� اأختن� 

الآن، وهذه  الى  القيود  بع�ض  يوجد  اأّنه  �صّك  ل  الموجودة.  المف��صد  فتلك  العزيزة، 

اأن  ينبغي  ل  منطقهم  في  اأي  اأي�صً�،  ب�صرعة  �صتزول  الإن�ص�ن  ي�صت�صرف  كم�  القيود 

يكون هن�ك اأي م�نع من الّزواج من المح�رم، والزن� ب�لمح�رم. فلو ك�ن على �صبيل 

الفر�ض، المالك وجواز ال�صذوذ الجن�صي والحي�ة الم�صتركة من دون زواج هو ميل 

الإن�ص�ن، ح�صنً�، فلو اأّن �صخ�صً� رغب على �صبيل الفر�ض ب�أن يفجر ب�أحد مح�رمه، 

فلم�ذا ينبغي اأن يكون هن�ك م�نع؟ فبذاك المنطق ل يوجد مثل هذا الم�نع. وبح�صب 

الق�عدة هذه �صوف تزول هذه الموانع و�صوف ُت�صحب منهم.

اإّن وق�ئع المجتمع الغربي �صّيئة جدًا ومّرة وب�صعة، وبع�صه� يبعث على  بن�ًء عليه، 

الّنفور، فال وجود للعدالة ول لأّي �صيء من هذا القبيل، بل هن�ك التمييز العن�صري 
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وال�صتبداد، وفي مج�ل الق�ص�ي� الع�لمية اإ�صع�ل الحروب. ف�إّنهم، ومن اأجل اأن تح�صل 

م�ص�نع الأ�صلحة على الم�ل، واأن ل يفل�ض ذلك الم�صنع، ي�صعلون الحروب بين �صعبين! 

ي�أتون اإلى بلدان الخليج الف�ر�صي ويخّوفونه� من اإيران ومن الجمهورّية الإ�صالمّية من 

اأجل اأن يبيعوه� الف�نتوم والميراج! ومثل هذه الأعم�ل يقومون به� على نحو دائم.

اأّم� تع�ملهم مع المقولت ال�صريفة � كحقوق الإن�ص�ن وال�صي�دة ال�صعبية � ف�إّنه تع�مٌل 

ح�ل  ف�إّن  لهذا،  المقولت.  هذه  مع  اأخالقّي  وغير  جدًا  �صّيٌئ  تع�ملهم  اإّن  انتق�ئّي. 

الوق�ئع الح�لية للحي�ة في الغرب، ذاك الغرب الذي تحّدث فال�صفته بهذا المقدار 

عن الحرية فيه، هو ح�ٌل �صّيٌئ في الواقع.

اإّن المرء عندم� ينظر اإلى هذه الّنظرّي�ت يرف�صه� فيم� بعد، هذا هو نحٌو من الّنظر. 

اأن� العبد اأعتقد اأّنه ل ينبغي اعتم�د هذا النظر ب�صكل مطلق. اأجل، اإّن هذه الوق�ئع واإلى 

اأولئك المفّكرين الذين ابتعدوا عن اهلل وا�صتغنوا عن هدايته  اأّن  اإلى  حدٍّ كبير ت�صير 

واعتمدوا فقط على اأنف�صهم، ابتلوا ب�ل�صاللة، واأ�صّلوا اأنف�صهم وقومهم وجعلوا اأنف�صهم 

جهّنميين وكذلك اأقوامهم، فال �صّك في ذلك. غ�ية الأمر، اإّنني اأفّكر بهذه الطريقة: 

هذه  ومع  عندهم،  الموجودة  الآراء  وت�ص�رب  الغربيين  المفّكرين  لآراء  مراجعتن�  اإّن 

الري�دة في المج�ل المتعّلق بتنظيم الأفك�ر و�صبك المنظوم�ت وترتيب المو�صوع�ت، 

�صيكون مفيدًا لمفّكرين�، ب�صرٍط واحد وهو عدم التقليد، لأّن التقليد هو �صّد الحرّية. ل 

ينبغي اأن يح�صل التقليد، لكّن نوع عملهم يمكن اأن يكون م�ص�عدًا لكم.

اأن�  لي  ب�لن�صبة  خ�صو�صً�  كثيرًا،  ت�أّخر  الوقت  لكّن  اأخرى  كلم�ت  هن�  كتبن�  لقد 

العبد، ل اأبقى بح�صب الع�دة م�صتيقظً� اإلى هذا الوقت. اإّن ح�صور ال�ّص�دة المحترمين 

ت�سل  »عندما  قيل:  النوم،  يبعد عنه  الإن�ص�ن  في  ن�ص�طً�  يبعث  والأع��زاء  والأخ��وات 

اإلى الحبيب فاإّنك تفقد الّنوم والأكل«. نومه الآن في هذه الليلة قد ت�أّخر لكّن اأكله 

�صيكون في خدمة ال�ّص�دة اإن �ص�ء اهلل.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته.






