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ال�سيخ �سمير خير الدين

�ص��امّية من العنا�ص��ر التي تتفاع��ل مع الن�ّص  تع��ّد حرك��ة الجتهاد في المنظومة الدينية الإ

مكنة بلحاظ حيثياتها، فتتبّدى النتائج مع��ارف متنوعة فكًرا وفقًها  زمن��ة والأ الخ��ام فتعبر به الأ

ومفاهيم...تجيب كل ع�ص��ر عن م�صائله، وتوجد حلوًل لم�صاكله؛ من هنا كان الجتهاد اإحياء 

�صيل؛ فهو واقع بين الن�ّص والفهم، وي�صّكل الج�صر الناقل من الن�ّص  ا لمخزون الن�ّص الأ م�ص��تمرًّ

اإلى الفهم ح�صب مباني الفهم.

�ص��عب هو  ال الن�ص  وا�ص��تنطاقه، لكن الأ و بين الن�ّص والفهم تكمن البراعة في مدى �ص��وؤ

جابة من الن�ص نف�ص��ه، وهنا ياأتي دور الفقيه المتو�ص��ط بين الن�ص وفهمه، فتلعب  القدرة على الإ

مور دوًرا محوريًّا في ذلك؛ لذا تتفاوت الفقهاء.  بنيته العلمية  وذوقه  وفهمه لاأ

 في 
ّ
مام الخامنئي  وف��ي هذا ال�ص��ياق  نطّل في ه��ذه المقّدمة على الجتهاد والفكر عن��د الإ

تمرالذي انعقد في بيروت في ال�صاد�ص وال�صابع من �صهر حزيران ��20. الموؤ

ونتناول فيها العناوين التالية:

.
ّ
مام الخامنئي من خ�صائ�ص الإ  .�

تمر واأهميته. ميزات الموؤ  .2

تمر. نتائج من كلمات الموؤ  .3

محاور الكتاب.  .4

��� باحث في معهد المعارف الحكمية.

المقّدمة
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مام اخلامنئّي: 1- من خ�صائ�ص الإ

اأ: الفقاهة والمرجعية:

 »بالفقاهة« بالمعنى ال�صطاحي؛ وكذلك يت�صف »بالمرجعية«. 
ّ
مام الخامنئي  يّت�ص��ف الإ

»والفقاهة« �ص��رط من �ص��روط المرجعية، والمرجعية مرتبة عليا ي�ص��ل اإلى رتبتها من وّفقه اهلل 

علمية والعدالة والعقل وطهارة المولد...  تعالى لات�صاف ب�صفات مجتمعة، ومنها الفقاهة والأ

فالمرج��ع يكون كذلك بنحو لو فقد اأحدها بطلت مرجعيته؛ وعليه فا تكفي الفقاهة لوحدها 

اأو العدالة كذلك، وهكذا باقي ال�ص��فات. وبالتالي يمكن اأن يكون ال�صخ�ص فقيًها غير مرجع، 

لكنه ل يمكن اأن يكون مرجًعا من غير فقاهة.

حكام ال�ص��رعية من   والبعد المحورّي في »الفقاهة« هو ارتباطها بالقدرة على ا�ص��تنباط الأ

م�صادرها المقررة.

: »ماذا يعني الفقيه؟ الفقيه يعني العارف بالدين العالم بالطريق الذي 
ّ
مام الخامنئي  ي�صاأل الإ

ر�ص��مه الدين لحياة النا�ص لينال المجتمع الب�ص��ري ال�ص��عادة والهناء والحرية والفاح في الدنيا 

خرة، والذي ي�صع علمه هذا في خدمة النا�ص. والآ

اإن حكم الفقيه يعني اأن يحكم المجتمع اإن�ص��ان باإ�ص��ناد من منطق عقلي وا�صتدلل محكم 

ُيطماأن اإليه، فلي�ص حكم الفقيه كحكم رجل ع�ص��كري، اأو ثري ذي راأ�صمال، اأو رجل �صيا�صي 

.
���

مهني يدعمه حزبه«

وتكم��ن اأهمية الفقاهة عند الفقي��ه في كونها تمّده بالحجية ال�ص��رعية لراأيه؛ وهذا يعني اأن 

 على اأ�ص���ص الفقاهة ال�صحيحة، ي�ص��تمّد حجيته من الن�ّص 
ّ
فهمه للن�ص��و�ص المع�ص��ومة، المبني

المع�ص��وم؛ وبالتالي ف�صلطة الفقيه و�صرعّيته منبثقة من الن�ص المع�صوم؛ ويظهر ذلك من ما ورد 

مام الع�ص��كري عليه ال�ص��ام، في حديث طويل: »فاأما من كان من الفقهاء �صائنا لنف�صه،  عن الإ

حافظ��ا لدينه، مخالفا له��واه، مطيعا لمر موله فللعوام ان يقل��دوه، وذلك ل يكون اإل لبع�ص 

؛ اإذ تعبيره: »من الفقهاء« يبرز اأّن الفقاهة نقطة ارتكاز في �صحة 
�2�

فقهاء ال�صيعة ل جميعهم..«

التقليد والرجوع اإلى الفقيه.

وعن الكليني ر�ص��وان اهلل عليه، عن اإ�ص��حاق بن يعقوب، قال: »�ص��األت محمد بن عثمان 

العمري )ره( اأن يو�صل لي كتاًبا �صاألت فيه عن م�صائل اأ�صكلت علي، فورد التوقيع بخط مولنا 

�ص��احب الزمان عليه ال�ص��ام: واأما الح��وادث الواقعة فارجعوا فيها اإل��ى رواة اأحاديثنا، فاإنهم 

 . 
�3�

حجتي عليكم، واأنا حجة اهلل«

مام الخامنئي في اجتماع �صيوف ع�صرة الفجر و�صاير طبقات النا�ص بتاريخ �8/��/��37 هجرية �صم�صية. ��� خطاب الإ

�ص�صة الوفاء، بيروت، ج 2، �ص 88.. نوار، موؤ ��2 محمد باقر المجل�صي، بحار الأ

��3 م�صدر �صابق، ج 49، �ص 288، ج �3، ب 29.
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مام   والفكرّي يجعلنا نطّل �ص��ريًعا على بع���ص المباني عند الإ
ّ
ومو�ص��وع الجتهاد الفقهي

؛ ِلما لذلك من اأثر في فه��م المنظومة الفكريّة والجتهاديّة لديه؛ فبلحاظ اأن المكّون 
ّ
الخامنئ��ي

�صول الجتهادية هي القراآن  �ص��ا�ص هو الفقاهة فاإن العتماد في بناء الم�ص��األة الفقهية بناء لاأ الأ

�ص��ول العملية وهي  جماع والعقل، وعند عدم وجود دليل اجتهادّي يرجع اإلى الأ وال�ص��نة والإ

الحتياط والبراءة وال�صت�صحاب والتخيير، هذا في الجوانب الفقهية.

حداث التاريخية التي جرت مع المع�صومين عليهم ال�صام، فال�صيرة التاريخية  اأّما بالن�صبة لاأ

 ،
ّ
 ونقلي

ّ
التحليلي��ة؛ وهنا يلتقي العقائدّي بالتاريخي؛ بمعنى اأن الع�ص��مة اأ�ص��ل عقائ��دّي عقلي

 
ّ
�ص��ل العقائدّي والتاريخي وال�ص��يرة ما حكاه التاريخ، ونتيجة التفاعل في هذه الم�ص��األة بين الأ

تتولد نتائج جديدة وكثيرة، يترتب عليها اآثار عقائدية ومعرفية في تكوين البنية العقائدية للم�صلم 

المعا�صر، وهذه م�صاألة دقيقة.

مور العقائدية والفل�صفية والمنطقية، العقل وما ينتجه من بديهيات، ومبرهنات  اأّما بالن�صبة لاأ

 .
ّ
 في المنهج ال�صتدللي

ّ
تبتني على البديهيات؛ فهو منطقي

ب: الولية والنيابة -ارتكاز الولية والنيابة على الفقاهة:

مام المهدّي عليه ال�صام،  مام الخامنئي اأنه ولي اأمر الم�صلمين ونائب الإ الميزة الثانية في الإ

خرين ذوو ولية لكنها بالقوة. ووليته فعلية؛ بمعنى اأن الفقهاء الآ

ولى وهي »الفقاهة« وكذلك العدالة والكفاءة والنتخاب  وفعلّية الولية ترتكز على ال�صفة الأ

ولى مقام الولية؛ وهو مقام اأهلّية  من قبل الخبراء المجتهدين؛ وعليه فاإن الولية فيها جنبتان: الأ

التولي، وهذه مرتبطة بالولي و�ص��فاته. والثانية هي الولء والطاعة، وهذه مرتبطة بالم�ص��لمين؛ 

، وواجًبا عل��ى المولى عليهم بلحاظ 
ّ
ا للولي بلحاظ الن�ّص ال�ص��رعي وبالتال��ي يك��ون الولء حقًّ

ا. الن�ّص اأي�صً

ئمة الثني ع�ص��ر عليهم  »و�ص��رعّية الولية« تارة تكون بالن�ّص على ال�ص��م كما بالن�ص��بة لاأ

ال�صام، فقد جاء التن�صي�ص عليهم واحًدا واحًدا عن الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله(؛ وتارة تكون 

ول معني وم�صّخ�ص  ل لتولي من�ص��ب الولية، والفرق اأن الأ هِّ من التن�ص��ي�ص على الو�صف الموؤ

 بالو�صف اإلهيًّا وم�صّخ�ص من قبل اأهل الخبرة اإن�صانيًّا والفقاهة اأحد 
ّ
بال�ص��م اإلهيًّا،والثاني معني

و�ص��اف كما بدا في الحديث ال�ص��ابق »فاأما من كان من الفقهاء �صائنا لنف�صه...«،  اأبرز تلك الأ

 عندما اجتمعت فيه خ�ص��ائ�ص تولي من�ص��ب الولية الواردة 
ّ
مام الخامنئي وهذا ما تحّقق مع الإ

في الن�ّص، من الفقاهة والكفاءة والنتخاب من بين فقهاء اآخرين، من قبل كبار اأهل الخبرة.

مام الثاني ع�ص��ر،   الفقيه نائب عن الإ
ّ
اأّم��ا النياب��ة فهي ذات بع��د عقائدي؛ بمعنى اأن الول��ي

مر  ول مع�ص��وم ع�صمة اإلهية، والثاني عادل، لكن الأ ونيابته ل تعني ت�ص��اويه في الرتبة معه، فالأ

�صالة العقائدّية ومدى البحث  متعّلق بال�ص��احيات وهذه يحّددها الفقه؛ فالم�ص��األة تقع بين الأ

.
ّ
الفقهي
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مام الثاني   الفقيه، وهو نائب الإ
ّ
مام القائد فقيًها ومرجًعا، فهو الولي وهنا اإ�صافة اإلى كون الإ

خذ بما هي  و�ص��اف مترتبة على بع�ص��ها كما مر، ومرّكبة مع غيره��ا فتوؤ ع�ص��ر فعليًّا؛ وهذه الأ

مرّكب��ة، ولذا كلما زادت المفاهيم قّلت الم�ص��اديق، وكلما قّلت المفاهيم زادت الم�ص��اديق. 

و�صاف واجتماعها. مام مرتبطة بتركب الأ فالفرادة عند الإ

 الذي ترتبت عليه 
ّ
 الفقاهتي

ّ
و�ص��اف متعّلقة بالمقام العلمي �ص��ارة اإلى اأن هذه الأ وتجدر الإ

ثار العملّية. الآ

ية للم�صهد   ت�صتند اإلى روؤ
ّ
مام الخامنئي و�صاف لدى الإ  اآخر، فاإن تلك الأ

ّ
وفي جانب علمي

ن�ص��ان وفل�ص��فة وجوده،  الوجودّي حول اهلل تعالى و�ص��فاته واأفعاله واأنبيائه وكتبه، وحول الإ

خر، والحياة والطبيعة... ن�صان الآ ودوره وعاقته بخالقه وبنف�صه وبالإ

�ص��ول والفروع والم�ص��ائل  وهذا ياأخذنا للحديث قليًا عن هذا الجانب؛ نظًرا لترابطّية الأ

يوّية«. والمفاهيم لديه وهو ما يمكننا اأن نطلق عليه »النظرة الروؤ

يته ومنظومت��ه؛ لما يترّتب على   ما عن روؤ
ّ
  ومن الخطاأ منهجيًّا،  ف�ص��ل مو�ص��وع اإ�ص��امي

ن المفاهيم والمبادئ نتائج لمنظوماتها،  ذلك من ت�صويه النتائج والخلل في تحديد المفهوم؛ لأ

 اأن تبحث في �ص��ياقها؛ عل��ى اعتبار اأّن 
ّ
ماتها، فمن المنطقي ومّت�ص��قة معها، ومتوافقة م��ع مقدِّ

ة بها؛ �صواء كانت منظومات دينية  المنظومات تنِتج معارفها وم�ص��طلحاتها ومفاهيمها الخا�صّ

اأم معرفية اأم فل�صفية...

يويّة: ج: النظرة الروؤ

�صام كل متكامل، ول ينظر اإليه مو�صعيًّا ومن زاوية  يويّة نظرة �صاملة للدين، فالإ ت�صكل الروؤ

: العالم بمجموع��ه �  انطاًقا من هذا الت�ص��ور �  لي�ص بالحائر 
ّ
مام الخامنئي مح��ّددة؛ يق��ول الإ

ال عن  العابث، بل هو مثل ماكينة م�صنوعة ومر�صودة للعمل من اأجل هدف معّين، يمكن ال�صوؤ

ال عن اأ�ص��ل هذا الهدف. اإنه ق�صيدة ذات م�صمون ينبغي التاأمل والتدبر  هدفه ول يمكن ال�ص��وؤ

فيها لفهم م�ص��مونها، ول يمكن اعتبارها اإطاًقا �صوًتا منطلًقا من حركة ع�صوائية. ويعني اأبعد 

�صياء هلل، فا يوجد بين هذه المجموعة عن�صر �صاذ  من ذلك خ�ص��وع كل عنا�صر العالم وكل الأ

متمرد، كل قوانين الطبيعة وكل ما يخ�ص��ع ل�ص��يطرة هذه القوانين من�ص��اع هلل وعبد له. فوجود 

القوانين التكوينية والطبيعية على �صاحة الكون ل يعني نفي ربوبية اهلل ومبدئيته.

يّدل الن�ص على اأن العالم بمجموعه لوحة متنا�ص��قة، اأو ق�صيدة مترابطة، كل �صيء في �صياق 

بع�ص، وبع�صه يدّل على بع�ص، كال�صل�صلة المتما�صكة.

مام الخامنئي ن�صانيّة عند الإ نموذج 1 »ترابطية التوحيد والحياة الإ

في تف�ص��يره للتوحيد واآثاره يرى اأنه »يعني وحدة اأبناء الب�صر وت�صاويهم في ارتباطهم باهلل«، 
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ن�ص��اني«. و»يعني ت�ص��اوي اأبناء  و»يعني وحدة اأبناء الب�ص��ر وت�ص��اويهم في الخلقة والتكوين الإ

مكانات المتاحة لهم من اأجل ال�ص��مو والتكامل«. و»يعني حرية جميع النا�ص من  الب�ص��ر في الإ

�صر ومن قيود العبودية لغير اهلل وهو تعبير اآخر عن �صرورة العبودية هلل«. وينتهي لعتبار  قيود الأ

ن�ص��ان وتثمينه«، و»يعني وحدة وان�ص��جام حياة  اأن »التوحي��د بالمعنى المتقدم يعني تكريم الإ

ن�صان اإلى ال�صير  ن�ص��ان مع العالم المحيط به«، و»يدعو الإ ن�ص��ان ووجوده »يعني ان�صجام الإ الإ

 الفطري المن�صجم مع كل الكون، وبذلك يربط الكائن الب�صري �  باعتباره 
ّ
على طريقه الطبيعي

�صليًّا من اأع�صاء هذا الكون �  في عمله و�صعيه ب�صائر اأجزاء الكون، ويخلق بذلك وحدة 
ع�صًوا اأ

ين«.
ّ
وان�صجاًما تام�

ن�ص��انية  ن�ص��اني هلل تعالى يتازم مع الوحدة الإ وهذه الن�ص��و�ص تك�ص��ف عن اأن التوحيد الإ

ن�صان  وال�ص��مو والتكامل والحرية والتكريم والن�ص��جام.. وهذا يعني بنظر القائد اأن اإن�صانية الإ

وبذور الكمال فيه ت�صل اإلى ذروة فعلّيتها عندما تكون الحياة توحيدية بمعناها الكامل.

ن�صان)ن�ص(: نموذج 2 الغاية من خلق الإ

ن�ص��ان وتكامله الامتناهي، والعودة اإلى  مام الخامنئي: »وذلك الهدف هو رفعة الإ يقول الإ

ن�صان وقابلياته الكامنة، وتوظيفها باأجمعها  اهلل، وبروز الخ�صال الح�صنة فيه، وتفجير طاقات الإ

ن�صانية.  في طريق اإ�صاح نف�صه والعالم والإ

ن�ص��ان � اإًذاأ � اأن يعرف اهلل، واأن ي�ص��لك الطريق الذي حّدده اهلل لت�ص��اميه، دون اأّي  على الإ

 . تباطوؤ اأو تاأنٍّ

�صياء التي تقربه من هدفه، واأن يتجنب كّل ما  ن�صان هو اأن يفعل الأ اإّن ما يجعل معنى لحياة الإ

ي�صره، اأو يعيقه عن الهدف؛ هذه هي فل�صفة الحياة، ودونها تغدو الحياة تافهة ل معنى لها. 

وبعب��ارة اأخرى: اإّن الحياة مدر�ص��ة ومختبر لبّد اأن نطبق فيها جمي��ع القوانين والنظريات 

الت��ي اأوجدها خالق العالم والحياة، ليمكن الو�ص��ول اإلى نتيجة عالية ومر�ص��ية. هذه القوانين 

ا من معرفة النف�ص  التي هي �صنن اهلل في خلقه، يجب معرفتها و�صياغة حياتنا وفًقا لها، ولبد اأي�صً

ن�صان وواجبه العظيم الذي بمجرد  ولية الإ وا�صتك�ص��اف ذخائرها واحتياجاتها. تلك هي م�ص��وؤ

ن�صان قادًرا على التحرك الواعي الناجح، ولوله ل يمكن التحرك، اأو يكون عن  اأدائه يكون الإ

غير وعي، فا يحالفه التوفيق. 

ا القدرة والزاد  ن�صان اأي�صً والدين عبر تحديده للهدف والتجاه والطريق والو�ص��يلة يمنح الإ

ال�ص��روري لقطع الطريق، واإّن اأهم متاع يحمله �ص��الكو هذا الطريق هو »ذكر اهلل«، واإّن روح 

الطلب والرجاء والطمئنان � وهي اأجنحة هذا التحليق � اإّنما تتفرع وتتولد من ذكر اهلل. 

اإّن ذكر اهلل يجعل الهدف، وهو الت�ص��ال به تعالى، اأي منتهى الكمال والح�ص��ن، ن�ص��ب 

العين دوًما، ويحول دون ال�ص��ياع، ويجعل ال�صائر حا�ًصا وحذًرا بالن�صبة اإلى الطريقة والو�صيلة، 
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ويمنحه قّوة القلب والطمئنان والن�صاط، ويحفظه من النزلق والنخداع بالمظاهر الخابة، 

اأو الخوف من المنغ�صات.

ن�ص��ان. ودور الدين في ر�ص��م الطريق ال�ص��وّي،  وهذا الن�ص يك�ص��ف عن الغاية من خلق الإ

ن�ص��انية عند م�ص��يرها اإلى اهلل تعالى. وهذا يدل على الترابطية المتكاملة في حركة  في م�ص��ار الإ

ن�صان التكاملية. الإ

د: الترابطية بين النظرّي والعملي:

�صام تنظيًرا فل�صفيًّا ل يفهمه اإل الفا�صفة، ولي�ص اأفكاًرا مثالية ل تطبق في اأي زمان   لي�ص الإ

ن�ص��ة، اإذ يق��ول: »قبل اأن ندر�ص التوحي��د من هذا المنظار،  ومكان، ولي�ص تغنيًّا بم�ص��هدّية موؤ

�صارة اأوًل اإلى اأن التوحيد ل ينح�صر  منظار مقارعته لكل األوان ال�صيطرة الجتماعية، لبد من الإ

ن�ص��ان والعالم،  في اإطار نظرية فل�ص��فية ذهنية �  كما هو �ص��ائع �  بل هو نظرية اأ�صا�ص��ية حول الإ

ومنهج اجتماعي واقت�صادي و�صيا�صي للحياة«. 

لفاظ، الدينية وغير الدينية، لفظة مثل لفظة »التوحيد«  ويرى اأنه يندر اأن نجد في قوامي�ص الأ

ن�صان، لم يكن  بعاد الحياة الجتماعية والتاريخية لاإ في ا�ص��تيعابها للمفاهيم الثورية البّناءة، ولأ

لهية في التاريخ ب�اإعان توحيد اهلل وح�ص��ر  م��ن ال�ص��دفة اأن تبداأ كل الدعوات والح��ركات الإ

لوهية به.  الربوبية والأ

�صام دين عمل ومنهج حياة. وهذا يعني اأن الإ

هـ: القيادة:

ّم��ة التي يقودها نحو   للولي في تحريك م�ص��يرة الأ
ّ
م�ص��األة القيادة مرتبطة بال�ص��لوك العملي

�صاحها وكمالها، فيمكن لكثير من النا�ص اأن يكونوا قادة، وقد �صار فن القيادة علًما يدر�ص.

تكم��ن قيمة القيادة عند القائ��د اأن حركة القود تنبثق من كونه وليًّ��ا ومرجًعا ونائًبا وفقيًها، 

وبالتالي؛ فاإن ال�ص��تجابة لندائه، وبهذا اللحاظ، ت�صكل �صلوًكا عباديًّا عند الم�صتجيبين، يبرىء 

ن�ص��ان في   على وجدان الإ
ّ
ذممه��م اأمام اهلل تعال��ى، واإبراء الذّمة قيمة عظيمة ذات تاأثير نف�ص��ي

خرة. ول يتحقق ذلك  الحياة الدنيا وهو الطمئنان وال�صعور بر�صا اهلل تعالى ونيل الثواب في الآ

اإل عل��ى يد قائد هذا البعد، فاإن التقياء اإذا انبنى على الهوى والم�ص��الح فاإن �ص��احبه واقع في 

مهاوي ال�صال.

ومن المظاه��ر القياديّة عملية التطوير والبتكار، والنقد البّن��اء، وعدم الكتفاء بالموجود، 

مور ومواكبتها ومعالجتها؛ فاإن ح�ّص المعا�صرة  والحث على الجديد، والمعا�صرة في طرح الأ

�ص��ام واإي�ص��ال ر�ص��الته اإل��ى الجيل الجدي��د، ومواجه��ة التحديات   لتبليغ الإ
ّ
�ص��رط اأ�صا�ص��ي

امرات. والموؤ
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 على منهجية التاأ�ص��يل في �ص��تى المجالت من 
ّ
مام الخامنئي اأ�ص��ف اإلى ذلك فقد رّكز الإ

�صيلة التي اأنزلها اهلل تعالى على قلب النبي محمد �صلى اهلل  �صام الأ خال الرجوع اإلى تعاليم الإ

�ص��امية، وال�صتقالية،  عليه واآله، لما يترتب على  ذلك من قيم عظيمة وهي �ص��فاء التعاليم الإ

والعّزة، والمنعة والقوة.

��ا في المناهج الدرا�ص��ية الحوزوية، بما  وكذلك اأر�ص��ى منهجية التجديد والتطور خ�صو�صً

م بين ما ي�صرفه الطالب من العمر وما يكت�صبه من العلم؛  يتنا�صب وحاجات الع�صر ويحّقق التاوؤ

وبالتال��ي اأعاد ت�ص��كيل العقل الحوزوّي م��ن جديد، بنحو تكون الحوزة قائدة للم�ص��يرة، ول 

تعي�ص العزلة عن العالم، وتجيب عن م�ص��ائل الزمان والمكان، بل ت�ص��بح الم�صعل الذي ي�صيء 

جيال. لاأ

كل تلك الم�ص��ائل ما كانت لتتحقق لول ميزة رئي�ص��ة في �صخ�ص القائد األ وهي ال�صجاعة، 

وذل��ك في ع��ّدة مجالت: ال�ص��جاعة ال�صيا�ص��ّية، ال�ص��جاعة العلمّي��ة، ال�ص��جاعة في الحرب 

والمواقف، ال�صجاعة في طرح الجديد في الحوزات، ال�صجاعة في الفتيا باأمور جديدة...

مر موقًفا يقف، دون  والقيادة عندما تع�ص��دها ال�صجاعة ت�ص��نع المعاجز؛ فحيث يتطلب الأ

اأن تاأخذه في اهلل لومة لئم. 

متر واأهميته: 2- ميزات املوؤ

 قام معهد المعارف الحكمية للدرا�صات 
ّ
مام الخامنئي همية هذه الخ�ص��ائ�ص عند الإ نظًرا لأ

�ص��اءة على عظمة هذه ال�صخ�ص��ية اجتهاديًّا  تمر في �ص��ياق الإ الدينية والفل�ص��فية بعقد هذا الموؤ

وفكريًّا وح�صاريًّا ومفاهيميًّا...

تمرعّدة اأمور: وكان من نتائج الموؤ

ول في العالم العربّي: اأ. الأ

 وقد عالج 
ّ
م��ام الخامنئي  حول �صخ�ص��ية الإ

ّ
ول في العالم العربي تمر ه��و الأ لع��ل هذا الموؤ

مجموعة من الم�صائل الفكرية بعمق ومو�صوعية ومنهجّية وحوار.

تمرات لحقة وكتابات علمية وتو�ص��يع البحث ب�ص��ورة اأعمق  وق��د مّهد وفت��ح الباب لموؤ

مام القائد ونظرياته. واأ�صمل في فكر الإ

مام الخامنئّي: ب. القراءة المتنوعة لفكر الإ

تّم��ت قراءات متنوعة لفكر القائد من قبل �صخ�ص��يات ذات خلفيات دينية وفكرية وعربية؛ 

وم��ن دول متنوعة كم�ص��ر والمغرب والكويت واإي��ران ولبنان...وكان له��ذه القراءة دللت 
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��ا من قبل مفكرين  ا من كيفية التلقي، والتفاعل، والتقّبل، والتعرف، والتفهم خ�صو�صً مهمة جدًّ

كبار في العالم العربي.

ج. تنوع الم�صائل التي تّم بحثها وغناها:

ن�صان والدولة ونظام   ومن ذلك: الدين والإ
ّ
مام الخامنئي تمر عّدة اأبعاد في فكر الإ عالج الموؤ

القيم والديمقراطية وال�ص��لطة والمعار�ص��ة والعاقات الدولية وال�صتراتيجية ال�صيا�صية والتنمية 

ية  �صاح الديني والنه�صة العلمية وولية الفقيه والتجديد والتجديد والجتهاد والروؤ الثقافية والإ

ية التوحيدي��ة والجتهاد الممانع في  ن�ص��ان والروؤ القت�ص��ادية والعدالة الجتماعية وحقوق الإ

الثقافة والجتماع والمنظور الفكري...

د. تولد م�صائل جديدة: 

برزت م�ص��ائل فكرية من خال النقا�ص في البحوث التي عالجها الم�صاركون وهي جديرة 

بالبح��ث والنظ��ر تدور حول مجموعة م�ص��ائل ح��ول مفاهي��م عقائدية و�صيا�ص��ية واجتماعية 

وح�صارية وفقهية... 

�صا�صّية التي تناولتها البحوث حول اآراء  وفي �صياق المعالجات نذكر اإيجاًزا حول النتائج الأ

القائد على النحو التالي:

متر 3- نتائج من كلمات املوؤ

اأ- النظرة اإىل ولية الفقيه

1.  تحديد معنى ولية الفقيه المطلقة:

ل تعني الولية المطلقة للفقيه اأن يكون الفقيه مطلق العنان يحكم بما ي�صاء وياأمر وينهى بما 

ي�صاء، بل المق�صود بالولية المطلقة للفقيه اأن للفقيه �صاحية القرار الازم ب�صاأن كل م�صكلة 

مام الخامنئي: »اإن من الكذب ما يرّوجه بع�ص التيارات الفكرية  ل يحّلها القانون، يقول الإ

عامية حول الولية المطلقة للفقيه، فيف�صرونها بمعنى الحكم الفردي المطلق. والإ

�ص�صات  اإن هذا غير �ص��حيح، ولية الفقيه – وفًقا لد�ص��تورنا – ل تعني نفي �صاحيات الموؤ

�ص�صات و�صاحياتها ل تقبل اأن ت�صلب اأو يمنع من تنفيذها.  وليات الموؤ القانونية، اإن م�ص��وؤ

�صامي العام فيه حتى ل يميل اإلى  اإن ولية الفقيه تقوم بدور هند�صة النظام وحرا�صة الخط الإ

.
���

يمين اأو �صمال، اإن هذا هو اأهم ما تت�صمنه ولية الفقيه من مفاهيم«

مام الخميني بتاريخ �383/3/�4 هجرية �صم�صية. مام الخامنئي، خطاب بمنا�صبة الذكرى الخام�صة ع�صر لرحيل الإ ��� الإ
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2. حكومة ولية الفقيه تتحرك وفق قيم ومعايير:

�صامية المبنية على ولية الفقيه، على النقي�ص  مام الخامنئي: »...اأن نظرية الحكم الإ يقول الإ

من �ص��اير نظري��ات الحكم التي تنظر اإلى ال�ص��لطة والحكم كحالة ثابتة غي��ر قابلة للنقد اأو 

التغيير – ل تنظر اإلى الحكم بهذا المنظار، فهي ل ترى اأن �ص��احية الحكم التي يتمتع بها 

الحاكم الفقيه �ص��احية ذاتية غير قابلة للخد�ص والتغيير، بل هي �ص��احية م�صروطة رهينة 

�ص��امي، فاإن ُفقدت  بمدى التزام الحاكم بالمعايير والقيم التي ل بّد اأن تحكم المجتمع الإ

المعايير وال�ص��فات التي تدور مدارها �ص��رعية الحاكم، زالت عنه ال�صرعية تلقائيًّا، ولم يعد 

.
���

�صالًحا للحكم، وهذا هو الواجب الذي ي�صطلع به مجل�ص الخبراء«

3. ولية ال�صرعية والجماهير:

اإن نظ��ام الحك��م القائم على اأ�ص��ا�ص نظرية ولية الفقيه هو نظام الحكم القائم على اأ�ص��ا�ص 

لهي، والجماهيرية الم�صتمّدة من دعم ال�صعوب ور�صاهم  ال�ص��رعية الم�صتمّدة من الن�ص الإ

وتاأييدهم للفقيه الجامع ل�صرايط الولية والحكم.

مام الخامئني للتعبي��ر عن طبيعة الحكم  وم��ن هنا، جاء الم�ص��طلح الجديد الذي اأبدع��ه الإ

القائم على اأ�ص��ا�ص ولية الفقيه وهو »حكومة ال�ص��عب الدينية«، اأي الحكومة التي ت�صتمد 

عظم  لهي، اأي الدين الذي جاء به النبي الأ قوتها من اآراء الجماهير و�صرعيتها من الت�صريع الإ

)�ص( عن اهلل �صبحانه وتعالى.

4. عالقة الولي الفقيه بالقانون:

��ا على الذين و�ص��فوا الحكَم المطلَق للفقيه بالخروج على القانون بقوله:  َردَّ المر�ص��ُد اأي�صً

»عل��ى المر�ص��ِد احت��راُم القوانين وتطبيُقه��ا بحذافيرها، لك��ن تاأتي ظروٌف لي���ص باإمكان 

نهم �صوف يواجهون الم�صاكل. لمثل  ولين والُمَدراء تطبيَق القانون تطبيًقا كامًا، لأ الم�ص��وؤ

و�صاع،  َل و َتقييَم الأ هذه الظروف فتح الُد�ص��توُر قنواٍت ي�صتطيع المر�صد من خالها التََّدخُّ

ولون عن تطبيقه، يقوم به. واإذا اأ�صبحت الم�صكلُة  فاإذا �صعر ب�صرورة تطبيق ما عجز الم�صوؤ

اأزَمًة وطنية، يتّم اإرجاُع الم�صكلِة اإلى مجمع ت�صخي�ص م�صلحة النظام. هذا هو مفهوم ولية 

الفقيه المطلقة.« 

5. �صروط الولية:

اإن للفقيه الذي عّينه ال�صرع اإماًما للنا�ص وحاكًما ووليًّا �صروًطا اأ�صا�صية اأهمها:

�ص��امية بالجته��اد المطلق الذي يتيح له اأن ي�ص��تخرج  حاطة العلمية بال�ص��ريعة الإ �-  الإ

لهي في كل ما يهم حياة النا�ص وتنتظم به اأمور معا�صهم ومعادهم. الحكم الإ

مام الخامنئي في اجتماع مدراء الن�صريات الطابية بتاريخ �377/�2/4 هجرية �صم�صية. ��� كلمة الإ
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2-  العدال��ة والتقوى على م�ص��توى عاٍل رفيع يجعل الخطاأ والزل��ل والخروج عن مبادئ 

الحق وال�ص��رع منه اأمًرا �ص��به الم�ص��تحيل بما يتحّلى به من ملكة العدل والتقوى الرادعة له 

عن الظلم والقبيح.

داري��ة والقيادي��ة الت��ي ي�ص��تطيع به��ا معرفة م�ص��الح الجماهير ال�صيا�ص��ية  3-  الكف��اءة الإ

والجتماعية وغيرها، مع ال�صتعانة باأهل الحجة والخبرة والراأي.

4-  ال�ص��جاعة التي تجعل منه قائًدا قويًّا بعيًدا عن ال�ص��عف والوهن في مواجهة الم�ص��اكل 

خطار. والأ

6. ولية الفقيه والمجتمع المدنّي:

�ص��ام له نظامه  �ص��امي. اإن الإ �ص��ا�ص لنظام المجتمع المدني الإ  ولية الفقيه هي الركن الأ

الخا���ص بالمجتمع المدني القائم على اأ�ص���ص القي��م العليا والعدالة، ف��اإن النبي )�ص( اأقام 

مجتمًعا مدنيًّا يحكمه العدل والقانون، وقد �صمنت فيه حقوق النا�ص كافة، عا�ص النا�ص فيه 

�ص��امي ل يقوم اإل على اأ�صا�ص الولية  باأخّوة واأمان وم�ص��اواة، اإّن هذا المجتمع المدني الإ

المتمّثلة في ع�صرنا هذا في ولية الفقيه.

ن  �ص��ا�ص، لأ مام الخامنئ��ي: »اإن ولية الفقيه ف��ي المجتمع المدني النبوي هي الأ يق��ول الإ

الحكم في المجتمع المدني النبوي هو حكم الدين، وولية الفقيه تعني حكومة الدين، فاإن 

.
���

الولية ل تعني حكومة ال�صخ�ص على النا�ص، بل تعني حكومة القيم والمعايير«

خرى: �ص�صات الأ 7. ولية الفقيه اإلى جانب الموؤ

خرى، وبديًا عنها في اإدارة  �ص�ص��ات الأ �ص�صة اإدارية في عر�ص الموؤ لي�ص��ت ولية الفقيه موؤ

مام الخامنئي: »اإن ولية الفقيه لي�ص��ت  حكام، يق��ول الإ المجتم��ع، وتنفيذ الم�ص��الح والأ

عنواًنا رمزيًّا فارًغا عن ال�ص��احيات ل يتجاوز حدود �صاحياتها الن�صيحة والموعظة كما 

�ّص�ص��ة تنفيذية تحل بديًا  كان يريدها ويرّوج لها البع�ص في بدء الثورة، كما اأنها لي�ص��ت موؤ

�ص��امي ي�ص��تمل على الق��وى التنفيذية  دارية والتنفيذية، فاإن النظام الإ �ص�ص��ات الإ عن الموؤ

ولياته الخا�صة  والق�ص��ائية والت�ص��ريعية، وكل من هذه القوى والقائمين عليها يتحّمل م�ص��وؤ

ويق��وم بدوره المعّين له في النظام، واإنم��ا الدور الذي تقوم به ولية الفقيه هو الرقابة التامة 

هداف  وال�ص��املة عل��ى هذا النظام بكل تعقيدات��ه واأجزائه واأركانه حت��ى ل ينحرف عن الأ

جلها، ودور ولية الفقيه دور العين الب�ص��يرة النافذة الم�صرفة المراقبة  والقيم التي اأ�ّص���ص لأ

لم�صيرة النظام؛ العين التي ترعى هذه الم�صيرة وتوّجهها نحو اأهدافها المق�صودة، وغاياتها 

.
�2�

�صامي« �صا�ص لولية الفقيه في النظام الإ المن�صودة. هذا هو الدور الأ

مام الخامنئي، كلمة في اجتماعه مع مدراء الن�صريات الطابية، تاريخ 4/ �2/ �377 هجرية �صم�صية. ��� الإ

مام الخميني بتاريخ �383/3/�4 ه�.�ص. مام الخامنئي، كلمة بمنا�صبة الذكرى الخام�صة ع�صر لرحيل الإ ��2 الإ
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ب- نظرته اإىل العدالة

 اأّن ُح�صَن العدالة، والرغبة الوافرة في تحقيقها، والحديث الفل�صفي 
ّ
مام الخامنئي �. يرى الإ

عن ذلك ل ُيَعّد كافًيا، بل ينبغي اأن ين�ص��ّب الهّم الرئي�ص على اإقامة المنا�ص��بات الجتماعية في 

المجالت المختلفة للحياة الجتماعية وعلى اأ�صا�ص العدل. 

2. التفكي��ك بين الغاي��ات والكمالت الجتماعي��ة من جانب، والكم��الت الفردية من 

جان��ب اآخر، لينطلق من خال ذلك اإلى مقارنة بين العدالة والف�ص��ائل والخيرات الجتماعية، 

جازًما باأّن العدالة في مرحلة اأعلى من تلك الف�صائل لكنها رغم ذلك تعتبر في م�صتوى متو�صط 

اإذا م��ا تّم مقارنتها ببقية الكمالت الباطنية للف��رد وفاحه الحقيقي. وعلى هذا فالعدالة ل ُتَعدُّ 

ن�صان.  هدًفا وغاية نهائية لاإ

3. �صرورة التوفيق بين العدالة والمعنوّية والعقانّية، اإن حقيقة كون روح التوحيد والدعوة 

دي هذه الحقيقة  �صامية، توؤ �ّص بالن�ص��بة للتعاليم الإ خاق والمعنوية والعبودية يمثان الأ اإلى الأ

، بل 
ّ
�صامي بنا اإلى اأمر مهم وهو كون العدالة الجتماعية ل تحقق لوحدها الف�صائل للمجتمع الإ

ينبغي اأن تاحظ حقيقة اأن المعنوية ينبغي اأن تكون واإلى جانب العدالة ال�صغل ال�صاغل للمجتمع 

�ص��امي. ولو تجاوزنا هذا فا بد اأن ن�ص��ير اإلى اأن العدالة ل يمكن اأن تتابع وتتحقق ب�ص��كل  الإ

 ما لم تترافق ودوافع معنوي��ة. فلقد اأثبتت التجربة اأن الدعاة ال�ص��ادقين الذين 
ّ
 وحقيق��ي

ّ
واقع��ي

يدع��ون اإلى العدالة هم من المتدينين الذي��ن يتمتعون بالخلفّية المعنوية والدينية الرا�ص��خة كما 

اأن من القطعي اأّل تكون هذه المعنوية لوحدها ال�ص��امن لتحقي��ق العدالة ما لم تترافق والتدابير 

والعقانية الكافيين.

 وي�ص��ّر �ص��ماحته على اأن تحقق العدالة بحاجة اإلى ب�ص��ط مفهوم العتقاد بالمبداأ والمعاد 

والمعنوي��ة ف��ي المجتمع. فما لم تعّم ه��ذه المعتقدات اأفراد المجتمع ف��اإن العدالة الجتماعية 

 .
���

�صام ل يمكن تحقيقها الحقيقية التي يرنو اإليها الإ

ج- النظرة اإىل العالقات الدولية

�ص�ص التي يجب اأن تبتني عليها العالقات الدوليّة على �صكل نقاط: الأ

�صا�ص هو اإقامة العاقات مع  �-  اأّن العاقات الدولّية �ص��رورة من ال�صرورات اليومية، والأ

كّل الدول، اإل ما ا�صتثني ب�صبب انعدام اأو عدم توّفر ال�صروط الازمة لهذه العاقة.

�صتراتيجية 27/ 2/ �390. فكار الإ مام الخامنئي، خطاب له في الملتقى الثاني لاأ ��� الإ
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2-  التكافوؤ في العاقة بين الطرفين، حيث يجب اأن ل تكون العاقة على نمط العاقة بين 

التابع والمتبوع، وهو النمط الذي كان �صائًدا في عاقات الدول اأثناء حقبة الحرب الباردة التي 

�صهدت انق�صام العالم اإلى المع�صكرين ال�صرقي والغربي.

3-  يج��ب اأن تك��ون العاقة بي��ن الدول على اأ�ص��ا�ص الحترام المتبادل للم�ص��الح وعدم 

خر. خر، وعدم الم�صا�ص ب�صيادة الطرف الآ ون الداخلّية للطرف الآ التدّخل في ال�صوؤ

4-  اإّن الختاف��ات بي��ن الدول يجب اأن ُتحّل عبر الو�ص��ائل ال�ص��لمّية، وعبر الحوار اإلى 

الو�ص��ول اإلى نقطة م�ص��تركة من اأج��ل التفاق على الحلول وت�ص��فية الخاف��ات دون فر�ص 

خر واإّنما باإرادة م�ص��تركة حقيقّية، ول يجوز ا�صتخدام القّوة  رادات من اأحد الطرفين على الآ الإ

ن�صان.  ر�ص والإ اإل في حالة الدفاع، فهو حّق م�صروع للدفاع عن الأ

يمان ببناء عاقات ح�صن الجوار مع الدول المجاورة ودول المنطقة، واإيران �صوف  5-  الإ

�صعاف الدول المجاورة. لن ت�صتخدم قّوتها لإ

جنبّية والدفاع عن ال�صتقال وال�صيادة والقرار  6-  الوقوف بوجه ال�ص��تكبار والهيمنة الأ

الوطني. 

7-  دعم ال�ص��عوب الم�صت�ص��عفة وتمكينها من اإرادتها وحقوقها وخ�صو�صّياتها وا�صتثمار 

جنبّية.  ثرواتها دون ا�صتحواذ من القوى الأ

 الغا�ص��ب من جميع القوى المقاومة ول �صّيما 
ّ
8-  دعم المقاومة �ص��ّد العدّو ال�ص��هيوني

�صامّية في لبنان. القوى الفل�صطينّية والمقاومة الإ

�ص��امي ودعمها بكل ال�صبل المتاحة،  9-  اعتبار فل�ص��طين الق�ص��ية المركزية في العالم الإ

�صامّية وا�صتعادة لحقوق الم�صلمين جميًعا ولي�ص اأبناء ال�صعب  والنت�صار لها انت�صار للكرامة الإ

الفل�صطيني وحدهم.

�0-  اعتماد التوازن بين الحكمة والم�صلحة والكرامة اأ�صا�ًصا في المعادلة ال�صيا�صّية ل�صناعة 

.
ّ
القرار الخارجي

، واعتبارها 
ّ
�صامي ��-  دعم التغيير الديمقراطي والثورات ال�صعبّية في العالمين العربي والإ

اأ�صا�ًص��ا لتمكين ال�ص��عوب من اإرادتها، وك�ص��ر المعادلت الظالمة المفرو�ص��ة عليها من عقود 

طويلة. 
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�صالمي د- النظرة اإىل التقدم الإ

�صالمي: 1. المبادئ الفكرية واأ�صول المعرفة للتقّدم الإ

�ص��امية وعلم الكام  ل ب��ّد اأن ناأخ��ذ المب��ادئ الفكرية واأ�ص��ول المعرفة من الفل�ص��فة الإ

�صامي. ن�صان الإ �صامي وعلم المعرفة ومعرفة الإ الإ

�ص��امية، اأن العالم مكّون من الطبيع��ة وما بعد الطبيعة، وكل  اأ –  من المبادئ الفل�ص��فية الإ

الموجودات المادية وغيرها مخلوق قوة ل مادية حكيمة.

يمان  ثر في اأطروحة التقدم، م�صاألة المعاد والإ �صا�صية العتقادية التي توؤ ب  -  من المبادئ الأ

ن�صان بالموت. خر، تلك الم�صاألة تعني عدم انتهاء الق�صايا في حياة الإ باليوم الآ

خرة«. خرة: »الدنيا مزرعة الآ ج –  عدم الف�صل بين الدنيا والآ

د –  اإن و�ص��ائل المعرفة والو�ص��ول اإليها متعددة من الحوا�ص الظاهري��ة والباطنية، والعقل 

دي اإلى الحرمان من المعرفة  لي فيوؤ والوحي، ول بّد لنا اأن ل نكتفي بالح�ص والتجربة والعقل الآ

عن طريق الوحي والكتاب وال�صنة.

�صامية موجود ذو  �صام على ح�صب المعارف الإ ن�صان: فاإن الإ ن�صان في الإ ه� –  معرفة الإ

خاقية والغريزية والعقانية.  اأبعاد متعددة: الج�صمانية والروحانية، العاطفية والأ

و-  كل من يريد مبا�صرة الحكم في اأي مجال من مجالت الحكومة، ل بّد له من اإحراز ما 

يجاد ال�صاحيات في نف�صه.  ي�صلح للحكومة في وجوده، اأو ي�صعى لإ

ية غير المادية اإلى القت�صاد: فاإن كثيًرا من الم�صاكل التي يعاني منها النا�ص في الدنيا،  ز –  الروؤ

ية المادية اإلى القت�ص��اد والثروة والنقد، اإنما جاء ال�ص��تعمار وال�صت�صعاف  ظهر من ناحية الروؤ

ية. ح�صيلة لهذه الروؤ

ح –  ارتباط التقدم بالعدالة.

2. �صاحات التقدم: للتقدم اأربع �صاحات اأ�صا�صية مهمة:

ولى: �صاحة الفكر؛ فلنيل التقّدم ل بّد من الحركة نحو تحّقق مجتمع متفّكر.  الأ

بداعات العملية   والثانية: �ص��احة العلم؛ اإذ اإن العلم ح�ص��يلة الفكر، فا بّد من م�ص��اعفة الإ

 .
ّ
والحركة نحو ال�صتقال العلمي، وتبديل العلوم بالفنون وا�صتمرار البحث والتعميق العلمي

والثالثة: �صاحة الحياة والعي�ص؛ فمن الخطاإ اأن نهمل بالن�صبة اإلى اأهمية المواهب المادية في 

نتاجية وارتقاء المعلومات العامة،  نتاج وازدياد كفاءة الإ الحياة، فا بّد لنا اأن نعتني كثيًرا بتوفر الإ

مرا�ص الم�ص��رية  طفال وقلع الأ والخدم��ات المدنية وارتقاء معدل العمر وتقليل معدل موت الأ

�صراب عن العمل بالقوانين... منية والإ والمكافحة �صد الفقر والجهل والف�صاد وعدم الأ
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والرابعة: �ص��احة المعنوية؛ وهذه ال�ص��احة اأهم من �ص��ائر ال�ص��احات، وهي روحها ول بّد 

طروحة التقدم اأن ُتنّظم نظًما ينتج المعنوية اأكثر فاأكثر، والمعنوية ل تنافي مع العلم وال�صيا�صة  لأ

والحرية .

�صالمي ية احل�صارية ملراحل حركة املجتمع الثوري الإ هـ- نظرته اإىل الروؤ

�صالم اإلى خم�ص مراحل: يراني في ظل الإ 1- يق�ّصم حركة المجتمع الإ

�ص��امية، وهي مرحلة التغيير ال�ص��امل للمجتمع ف��ي كل اأجهزته  ولــى: مرحلة الثورة الإ الأ

الحاكمة وقيمه ال�صائدة.

�ص��امي التي يراد بها م�صروع هند�صي كامل �صامل  قامة النظام الإ الثانية: مرحلة التخطيط لإ

يطبق في البلد من خال الد�صتور الذي ي�صوت عليه ال�صعب كله.

�صامية بكل ما تتطلبه الدولة من تنظيم اأجهزة الحكم وفق الم�صروع   الثالثة: اإقامة الدولة الإ

�صالة والمعا�صرة. �صامي للجمع بين الأ الإ

�ص��امية ومعا�ص��رة الواقع الراهن وال�ص��تفادة من  والهدف الجمع بين اأ�ص��الة الر�ص��الة الإ

التجارب والعقلية الب�صرية في كل المجالت.

�صامي وبنائه اأو تجديد بنائه كامًا على اأ�ص�ص اإ�صامية من  الرابعة: مرحلة اإقامة المجتمع الإ

بعاد الفردية الجتماعية. خاق والتربية والتعليم وغيرها من الأ حيث القت�صاد وال�صيا�صة والأ

�صامية،  وهذه الح�صارة   �ص��امية اأو الحركة العالمية الإ الخام�صة: مرحلة اإقامة الح�صارة الإ

ر�ص جميًعا...وه��ذه المرحلة هي التي بداأت ب�ص��ائرها في المنطقة  ه��ي ما تتطلع اإلي��ه اأمم الأ

�صامية و�صتعم العالم كله اإن �صاء اهلل. نتيجة ال�صحوة الإ

ية ال�صيد القائد: �صالمية في روؤ �صول والعنا�صر الخم�صة لبناء الح�صارة الإ 2- الأ

�ص��امية للكون والحياة، وكلما تر�ّصخت هذه النظرة   هذا الم�ص��روع م�صتمد من النظرة الإ

نتاج الجتماعي والح�صاري، اأما هذه العنا�صر فهي خم�صة: ت�صارعت الخطى نحو تحقيق الإ

اأ. التوحيد.

- التوحيد لي�ص م�ص��األة فل�ص��فية وكامية فح�ص��ب يدور البحث حولها ب�صورة نظرية، بل 

له��ة المزيفة كما يزيل من داخل  ن�ص��ان كل الآ ه��ي منهاج عملي للحياة يزيل من اأمام حركة الإ

نف�صه كل عوامل ال�صعف وال�صت�صام اأمام القوى الطاغية ويجعله يتجه دون اأي خوف لتحدي 

الطواغي��ت {الَِّذيَن َقاَل لَُهُم النَّا�ُص اإِنَّ النَّا�ــَص َقْد َجَمُعوا لَُكْم َفاْخ�َصْوُهْم َفَزاَدُهــْم اإِيَمانًا َوَقالُوا َح�ْصبُنَا اهللُ 

َوِنْعَم الَْوِكيُل}.
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ر�ص، وفي  ن�ص��ان برقابة غير منظورة بيدها ملكوت ال�ص��ماوات والأ - والتوحيد يربك الإ

ذلك ان�صباط �صلوكي و�صعور بالقوة والقتدار.

ر�ص من�ص��جمة م��ع حركة الكون بكل ما  ن�ص��ان على ظهر الأ - والتوحيد يجعل حركة الإ

ْبتُْم اأَنََّما َخَلْقنَاُكــْم َعبَثًا َواأَنَُّكْم اإِلَْينَا َل  في��ه من دقة وعظمة وح�ص��ابات دقيقة وبعد عن العبثية {اأََفَح�صِ

.
ْر�َص َوَما بَْينَُهَما َلِعِبيَن})�2 َمَواِت َوالأ ، {َوَما َخَلْقنَا ال�صَّ

تُْرَجُعوَن})�1

ن�صان. ب. تكريم الإ

�صامية، لكن هذه المحورية تختلف  ن�صان هو المحور في النظرة الإ يقول ال�صيد القائد: الإ

ّكد اأن ال�ص��م�ص م�صّخرة  ن�ص��ان ، ويرى اأن الن�ص��و�ص الدينية توؤ تمام الختاف عن محورية الإ

ن�صان، والت�صخير هنا، يعني اأن اهلل �صبحانه وتعالى جعل كل  ن�صان والقمر والبحر م�صّخران لاإ لاإ

ن�صان اأن ي�صتفيد منها على اأكمل وجه، وهذا  ن�صان وي�صتطيع الإ هذه الكائنات تحت ت�صرف الإ

ن�ص��ان التي �ص��ّرح بها القراآن الكريم حيث قال: {ولقد  الت�ص��خير هو التبلور العملي لكرامة الإ

كّرمنا بني اآدم}، وهذا التكريم يراه ال�صيد القائد ي�صتمل على مرحلتين: تكوينية وت�صريعية، وعلى 

�صامي، اإنه اأ�صا�ص اإن�صاني بامتياز. �صامية والنظام الإ �صا�ص تقوم الحكومة الإ هذا الأ

ج. ا�صتمرار الحياة بعد الموت:

يمان با�ص��تمرار الحياة بعد الموت له تاأثير عظيم في تنظيم  يرى �ص��ماحة ال�صيد القائد اأن الإ

�صامية واإدارة المجتمع، وهذا فهم ح�صاري  العاقات الجتماعية، وتنظيم اأ�ص�ص الحكومة الإ

يمان بالقيامة مجّرد اإيمان نظري، ولي�ص اإيماًنا ذا تاأثير  �ص��ل من اأ�صول الدين، فلي�ص الإ لهذا الأ

ا بنظيره  ن�صان، واأي�صً ن�صان باأخيه الإ على �صلوك الفرد فح�صب، بل اإنه ذو اأثر قوي على عاقة الإ

�صامية.  ن�صان بالدولة، بل له عاقة باأ�ص�ص الدولة الإ في الخلق، وهكذا عاقة الإ

ن�صان على التكامل الالنهائي: د. قدرة الإ

ن�صان الم�صلم اإلى الكون والحياة هي قدرته على  يقول �صماحته: »النقطة الرابعة في نظرة الإ

ن�صانية. التكامل الانهائي«، ويرى اأنها من المحاور المهمة لنطاق الحركة الح�صارية الإ

يمان بتوّجه حركة العالم نحو حاكمية الحق وال�صالح: هـ. الإ

�ص��امي فكرة توّجه الم�صيرة الب�ص��رية نحو النتكا�ص  �ص��ادت في بع�ص اأو�ص��اع العالم الإ

�صام الذي ي�صتهدف توجيه الب�صرية نحو الكمال  والنحطاط، وهي فكرة تتعار�ص مع هدف الإ

ن�صان الم�صلم من اأمل في م�صتقبل هذا الدين. والرقي، وتتعار�ص مع ما ينبغي اأن يحمله الإ

ية ��5. منون، الآ ��� �صورة الموؤ

ية 38. ��2 �صورة الدخان، الآ
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�صول الخم�صة: 3- الواجبات المترتبة على الأ

مام القائد الواجب��ات العملية المترتبة على هذه العنا�ص��ر الخم�ص��ة التي يمكن اأن  يبّي��ن الإ

نلخ�صها على النحو التالي:

حد واإطاعته والنخراط في موكب هذا الكون الم�صبِّح هلل. اأوًل: العبودية هلل الواحد الأ

ن�ص��ان علميًّ��ا وفكريًّا وروحيًّ��ا واأخاقيًّا  ثانيًا: الحركة وال�ص��عي الم�ص��تمر نحو تكامل الإ

واجتماعيًّا و�صيا�صيًّا واقت�صاديًّا.

خروي على الربح الدنيوي في كل حال. ثالثًا: تف�صيل الفاح الأ

رابًعا: ا�ص��تفراغ الو�ص��ع وبذل الجهد وال�ص��عي والكفاح �ص��واء على الم�ص��توى الفردي اأو 

الجتماعي، وتجنب الك�صل والبطالة والامبالة، وعدم الخ�صوع لهوى النف�ص.

يمان بحتمية انت�صار  مل على الم�ص��تقبل والثقة بالن�صر في كل الظروف والإ خام�ًصا: عقد الأ

الحق على الباطل.

�صرتاتيجية عند القائد و- الإ

م��ام الخميني)قده(، بقواعدها واأ�ص�ص��ها  م��ام القائد هي اإ�ص��تراتيجية الإ • اإ�ص��تراتيجية الإ
و�صوابطها.

�صيل كمنطلق وقاعدة. �صام المحمدي الأ • اأ�صالة الإ

�صامية. • وجوب المحافظة على الجمهورية الإ

• يريد تطويًرا واإبداًعا من خال المثقفين والمفكرين، ويريد اأن ياأخذ اأف�ص��ل النتائج في 
ول: الهوية الديني��ة، والقيد الثاني:  العملي��ة التطويري��ة، ولكن يوجد قيدان اأ�صا�ص��يان: القيد الأ

الهوية الوطنية.

، فهذا الختاف ال�صيا�صي 
ّ
• لي�ص الموقف من ال�ص��تكبار مجرد وجود اختاف �صيا�ص��ي

لغاء هويتنا الم�ص��تقلة،  ، لكن النظرة تنطلق من رف�ص��نا لإ
ّ
موجود بين كل الدول وهو اأمر طبيعي

وبالتالي اأي تدخل تحت اأي عنوان ا�صتكباري يريد اإلغاء الهويات اأمر مرفو�ص.

• التاأكيد على الحالة ال�ص��عببية و�ص��رورة مواكبتها في الخيارات ال�صيا�ص��ية؛ فالمو�صوع 
ال�صعبي مو�صوع اأ�صا�ص، واأي �صيا�صة ل تاأخذ بعين العتبار الراأي العام، �صتكون وباًل وم�صكلة 

عليه. 
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م��ام الخميني)قده( اأن اإ�ص��رائيل غدة  م��ام القائد كما الإ • الق�ص��ية الفل�ص��طينية: يعتب��ر الإ
�صرطانية، واأن الحل هو زوال الحتال، ول يمكن القبول بت�صريع الحتال، وبالتالي اأي حل 

يجب اأن ياأخذ بعين العتبار خيارات ال�صعب الفل�صطيني.

�صامية اأ�صل واأ�صا�ص، وبالتالي هو يدعم هذه الوحدة. • الوحدة الإ

يران فقط اإنما هي لكل العالم،  �صامية؛ فالثورة لي�صت لإ • التاأكيد على عالمية النه�ص��ة الإ
�صام العظيم هو لانت�صار والتبليغ ولي�ص مح�صوًرا ل بجماعة ول ب�صعب خا�ص.  وهذا الإ

ز- حاكمية مبداأ التوحيد يف احلياة

مام الخامنئي  علينا اأن نتلّم�ص بع�ص الوجوه العامة التي لو التقطناها في ن�صو�ص واأدبيات الإ

طار العماني القائم على بناءات وقواعد نظرية، اأو مبداأ التوحيد وحاكميته  مكن لنا ر�ص��م الإ لأ

في الحياة، ومن ذلك قوله:

�ص��امية في المجتم��ع، واأن نخلق من  �-  »علين��ا اأن ن�ص��عى اإلى تحقيق العدالة والقيم الإ

.
���

المجتمع مجتمًعا دينيًّا واإ�صاميًّا«

�صامي المعا�صر اإنما  �ص��ل الذي عنه ي�ص��در الم�صروع النه�ص��وي الإ 2-  ذهابه اإلى اأن الأ

مام الخامنئي بع�ص مفا�صل  مام الخميني، وهو النهج الذي �صرح الإ هو فكر ونهو�ص وقيادة الإ

مام فيه اأبعاد منها: اأبعاده في بحث م�صتقل ذهب فيه اإلى اأن نهج الإ

ول: امتزاج المعنويات بال�صيا�صة....   البعد الأ

مام الخميني مما �ص��ّكل قناعة عند  مة ال�ص��تثنائي في حراك الإ البعــد الثانــي: موقع ودور الأ

مام الراح��ل )قده(. واأنها  م��ام الخامنئ��ي اأن الديمقراطية الحقيقية هي تلك التي ر�ص��مها الإ الإ

مام  ميركية المزّيفة. من هنا، »فاإّن الذي ج��اء بالديمقراطية هو الإ تختل��ف عن الديمقراطي��ة الأ

.
�2�

�صامي« والثورة ونظامنا الإ

مام ال�صيا�صي.  ية العالمية وال�صمولية في منهج الإ البعد الثالث: الروؤ

البعد الرابع: �صيانة القيم من خال تبّني ولية الفقيه: 

فالمعيار في ولية الفقيه يقوم على العلم والتقوى والدراية، والعلم ي�ص��تتبع وعًيا. والتقوى 

همية لما يحوي من الحقائق  �صجاعة، والدراية م�صالح الباد و�صعبها. اإن ن�ص هذا البعد بالغ الأ

التالية:

مام الخامنئي، لقاء مع قّراء القراآن الكريم في طهران خال �صهر رم�صان، � رم�صان �325 ه�.ق. ��� الإ

��2 م،ن.
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�ص��امي مرتبط على الم�ص��توى النظري بمبداأ الولية بمفهومها الوارد  • اإن نظام القيم الإ
خاق والعرفان. ثم اإن هناك قيًما ت�صتظل في مبدئية ولية الفقيه كم�صمون يعّبر  في العقائد والأ

عن الحاكمية ال�صيا�ص��ية والجتماعية، وكناظم لجماعة الم�ص��لمين. وه��ذه المبدئية هي نظام 

ّمة الم�صلمة، ول يقت�صر على الفرد وحاكميته المطلقة، اإذ مثل هذه  ي�صمل اأركان الجماعة اأو الأ

لهية، وبالتالي مع المعن��ى الذي  تحمله حاكمية  الحاكمي��ة هي على طرف نقي���ص مع القيم الإ

ولية الفقيه.

�ص��ل نابعة من الدين  • اإن م�ص��روعية الولي��ة ل يمكن اأن تكون ذاتي��ة اأو اإدارية فهي بالأ
نف�صه، ثم اإنها م�صروعية �صعبية مرجعها اإرادة النا�ص..

مر هو هند�ص��ة النظام بمعنى ر�ص��م الحيثية ال�ص��رعية في اإدارة  • اإن الدور الفعلي لولي الأ
لهية والمطامح ال�صعبية والت�صريع الفقهي، وهنا �صرورة  هداف الإ الحكم وطبيعة النظام وفق الأ

اأن يكون الولي فقيًها بمعنى �صاحب علم ودراية.

•  ثم اإن التركيز المف�صلي اأن الم�صمون الذي ت�صتند عليه الولية هي نظام قيمي اإلهي يقع 
على طرف النقي�ص الح�صاري للمادية الراأ�صمالية. 

مام الخميني  البعد الخام�ص: العدالة الجتماعية، اإذ اإن اأهم ما يمّيز المنهج ال�صيا�ص��ي عند الإ

هو »بعد العدالة الجتماعية، فا بدَّ لنا في هذا المنهج من جعل العدالة ن�ص��ب اأعيننا في جميع 

.
���

اأركان الحكومة وقواها التقنينية والق�صائية، واإلغاء الفوا�صل الطبقية«

ن�صانية: ح- مالمح التوحيد يف م�صار احلياة الإ

مام الخامنئي فيما يخ�ص القيم التوحيدية:  من التحديدات التي تناولها الإ

ن�صان من العبودية والطاعة لغير اهلل. �-  اأن التوحيد يعني خا�ص الإ

2-  وهو يعني تحطيم كل قيود النظام ال�صلطوي.

3-  كما يعني ك�صر �صر الخوف من القوى الطاغوتية.

ن�صان. 4-  والتوحيد يعني العتماد على الطاقات التي اأودعها اهلل في الإ

لهية بانت�صار الم�صت�صعفين. ا العتماد على الوعود الإ 5-  وهو يعني اأي�صً

اأما على م�صتوى القيم الفردية، فالتوحيد يعني:

لهية وعدم الخوف من احتمال الهزيمة. �-  التعّلق القلبي بالرحمة الإ

مام الخامنئي، لقاء مع قّراء القراآن الكريم في طهران خال �صهر رم�صان، � رم�صان �325 ه�.ق. ��� الإ
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لهية  ن�صان في طريقه لتحقيق الوعود الإ خطار التي تهّدد الإ 2-  مواجهة كل الم�صاعب والأ

ب�صدر رحب.

مل بالن�صر النهائي. 3-  وتحمل م�صكات الطريق في �صبيل اهلل والأ

ح��داق على الهدف ال�ص��امي، وهو خا�ص المجتم��ع من كل ظلم  4-  ويعن��ي تركي��ز الأ

وتفرقة اأو جهل اأو �صرك.

.
���

لهي في قبال الم�صاعب ال�صخ�صية« جر الإ 5-  اأن ل يطلب المرء في كل ذلك اإل الأ

4- حماور الكتاب

تمر، وخم�صة محاور على النحو  مة وكلمة راعي الموؤ يتناول هذا الكتاب كلمة الجهة المنظِّ

التالي:

-  المقّدمة

- كلمة الجهة المنّظمة

تمر اأمين عام حزب اهلل �صماحة ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل -  كلمة راعي الموؤ

والقيم احل�صارة  ول:  الأ • املحور 
�صالميّة )ال�صيخ �صفيق جرادي( ية التوحيديّة وقيم الح�صارة الإ -  الروؤ

مام الخامنئي )دام  يعتبر هذا البحث تاأ�صي�صيًّا على م�صتوى حركة التنظير الجتهادي عند الإ

ظله(، فهو ي�ص��ع القاعدة المركزية للفهم، وبمعزل عنه تبق��ى عملية الفهم مبتورة وتحتاج اإلى 

مجهود.

مام الخامنئي )حفظه اهلل( )ال�صيخ محمد عراقي( ية الح�صاريّة القيميّة لدى الإ -  الروؤ

�صامية. �ص�ص والقيم، التي تبنى عليها الح�صارة الإ ية ال�صيد القائد لاأ هذا البحث يقدم روؤ

�صتاذ األ�صتير كروك( -  القيم الغربيّة: حكاية ال�صيّد الذي اأطاح به خادمه )الأ

�صامية. يقوم الباحث في هذا البحث بالمقارنة بين القيم الغربية والقيم الإ

�صام المحمدي،ط�، اعداد مهدي عاء الدين، دار الولية، بيروت، 2005، �ص �2. مام الخامنئي، الإ ��� الإ
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الفقيه  الثاين: ولية  • املحور 
-  ولية الفقيه ) ِفكرٌة اإ�صالميٌة اأم حالٌة مذهبية( )ال�صيخ تاج الدين الهاللي(

مر عند اأهل الجماعة، ليثبت  يبداأ هذا المحور بعر�ص لفكرة ولية الفقيه ويربطها بولية الأ

�صامية. من خالها اأ�صالة هذه الفكرة الإ

راكي( مام الخامنئي)ال�صيخ مح�صن الآ -  لمحة وجيزة عن نظرية ولية الفقيه في فكر الإ

مام الخامنئي. ية الإ ياأتي هذا البحث لتاأ�صيل مفهوم ولية الفقيه من خال ا�صتعرا�ص روؤ

-  ولية الفقيه المطلقة وحكومة القانون )الدكتور فرج اهلل هدايت نيا(

يتحّدث هذا البحث عن العاقة بين ولية الفقيه والد�صتور. 

اخلامنئي مام  الإ فكر  الجتماعي يف  التقدم  وقيم  التنمية  الثالث:  • املحور 
مام الخامنئي)حفظه اهلل()ال�صيخ  ية الإ �صالمي في روؤ طروحة الجامعة للتقدم الإ -  المدخل اإلى تدوين الأ

غالم ر�صا م�صباحي مقدم(

يبداأ هذا المحور بهذا البحث، الذي يقدم اإطاًرا نظريًّا، يقوم بالتفريق بين فكرة التنمية التي 

�صامية للمو�صوع نف�صه. ولدت في الغرب والتقدم الذي يعك�ص النظرة الإ

-  نظــرٌة اإلــى اآراء اآية اهلل الخامنئي فــي الميادين العلمية والثقافية والتعليميــة والتربوية )الدكتور غالم 

علي حداد عادل(

يعر�ص هذا البحث للتنمية وح�صورها في فكر ال�صيد القائد على مختلف الم�صتويات العلمية 

مام وكيفية انعكا�ص��ها على اأر�ص الواقع  ية النظرية لاإ والثقافية والدينية، ويقدم �ص��ورة عن الروؤ

�صامي. �ص�صات التي اأن�صاأها من اأجل تلبية متطلبات التقدم في المجتمع الإ من خال الموؤ

مام الخامنئي  �صرة والثقافــة في فكر الإ -  الجتهــاد الممانع في الثّقافــة والجتماع: ق�صايا التربية والأ

�صتاذ اإدري�ص هاني( )الأ

�ص��امية في التنمية، التي تقوم على مبداأ الحق في  يقوم هذا البحث بعر�ص فل�ص��فة الثورة الإ

المعرفة من دون حواجز اأو تبعية، ويقدم نماذج عن التنمية في كافة المجالت.

مام الخامنئي )ال�صيخ محمد تقي ال�صبحاني( -  النه�صة العلمية في فكر الإ

�صامية،  يقّدم ال�ص��يخ ال�صبحاني في هذا البحث درا�صته حول المكونات العلمية للنه�صة الإ

ثار التي ترتبت عليها. وحول ما اأنجزته وما لم تنجزه، وعن التجارب التي مرت بها والآ
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اخلامنئي  مام  الإ فكر  ال�صيا�صة يف  الرابع:  • املحور 
ن�صان في فكر المام الخامنئي ») ال�صيد اإبراهيم الجعفري(. -  الدين والإ

ن�صان  �ص��ام هي: الدين والإ ي�ص��تعر�ص ال�ص��يد في هذا البحث اأربعة مفاهيم اأ�صا�ص��ية في الإ

ن�صان. مام الخامنئي للدين والإ ية الإ والدولة والفقيه، ويقوم بتحليلها ليخرج بنتيجة حول روؤ

مام الخامنئي )ال�صيخ مح�صن مهاجر نيا( -  الفل�صفة ال�صيا�صية في فكر الإ

�صامية المبتنية  مام الخامنئي من خال خ�صو�صيتها الإ بحث يتناول فل�ص��فة ال�صيا�صة عند الإ

على العقيدة.

مام الخامنئي )ال�صيخ الدكتور اأحمد واعظي( -  العدالة في فكر الإ

�صا�ص  مام الخامنئي دام ظله، فيقّدم مقاربة، ت�صرح الأ يتناول هذا البحث مفهوم التنمية عند الإ

يته، والتي تتركز حول العدل، وميزة ه��ذا البحث هو المقارنة التي قام بها  الت��ي تق��وم عليها روؤ

�صامي والغربي. الباحث بين النموذجين الإ

مام القائد الخامنئي)دام حفظه()ال�صيخ نعيم قا�صم( -  الفكر ال�صيا�صي عند الإ

بعد اأن تحدثنا في البحث ال�ص��ابق عن فل�ص��فة ال�صيا�صة، ننتقل في هذا البحث للحديث عن 

يته العملية الت��ي تنطلق من الواقع  م��ام الخامنئي، وهذا البحث يمت��از بروؤ ال�صيا�ص��ة في فكر الإ

وحراكه.

قليات في مجتمع اإ�صالمي )المطران �صيبوه �صرك�صيان( -  الأ

�صامي. قليات في المجتمع الإ يعالج هذا الن�ص ح�صور الأ

مام اخلامنئي ونظرته للقانون العام والعالقات الدولية املحور اخلام�ص: الإ

مام الخامنئي -  القانون العام والعالقات الدولية في فكر الإ

�صالمي العراقي( على الإ ال�صيّد عمار الحكيم )رئي�ص المجل�ص الأ

وفيه ي�صتعر�ص ال�صيد الحكيم جملة من المفاهيم، التي تتعلق بالدولة والعاقات الدولية في 

مام الخامنئي.  فكر الإ

مام الخامنئي )الدكتور منو�صهر محّمدي( ن�صان من وجهة نظر الإ -  حقوق الإ

بع��د الحدي��ث الع��ام الذي تكل��م فيه ال�ص��يد الحكيم، وال��ذي طرح من خال��ه عدًدا من 

ن�ص��ان بالدول��ة وعاقات الدول فيما  لت المتعلقة بالقانون العام الذي يرعى عاقة الإ الت�ص��اوؤ

ن�صان. بينها، ياأتي بحث د. منو�صهر محمدي ليجيب عن  ما يتعلق بجانب حقوق الإ
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-  اآية اهلل خامنئي وال�صيا�صة الخارجيّة المبدئيّة  )الدكتور ال�صيد محّمد مرندي(.

ية ال�صيد  ال الثاني المتعلق بالعاقات الدولية، وروؤ ثم ياأتي الدكتور مرندي ليجيب عن ال�صوؤ

الخامنئي لها. 

فقه التجديد والجتهاد في الن�ص الديني )د. عبد الح�صين �صعبان(.

ي�صتعر�ص مفهوم التجديد والجتهاد من وجهة نظر �صخ�صية.



االفتــتــــاح

كلمة اجلهة املنّظمة

كلمة اأميـــن عام حزب اهلل ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل
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كلمة الجهة المنّظمة
���

ال�صيخ �صفيق جرادي

اعتدن��ا اأن نحتفي بال�صخ�ص��يات بعد اأن يولّي زمانها، فهل ما نح��ن فيه احتفاء ياأتي عك�ص 

التي��ار؟ اأم اأّنه لقاء فك��ري يخرج عن التقاليد الحتفائية. ي�ص��تهدف اأمراً اآخر؟ ب�ص��راحة اأقول 

تمر هو اأن ندخل �ص��احة فكر جديد لمفكر كبير نر�ص��ده  وبكلمة واحدة ما نريده من هذا الموؤ

�صامي المعا�صر بعقل  ل بذهنية اأّنه قائد، بل نر�ص��د فيه الموا�صيع التي �صّرعها اأمام النهو�ص الإ

ى بحيث اأّهلته امكاناته ليكون قائداً.  اجتهادي ثاقب، عاين الوقائع والعلوم، واجترح لها الروؤ

ندخل ع�صره لنتعّلم ون�صتهدي كيف يمار�ص المعّلم المزّكي الهادي ر�صم المنعطفات الجديدة 

مة لماقاة وحي ال�ص��ماء هداية  ف��ي اإب��راز الوعي والفكر من حيثية التجربة والواقع الناه�ص بالأ

جيال لن تعرف ع�صر الهزيمة في معركة الر�صالة ال�صاملة. ونظمًا، قيادة واإعماراً وبناًء لأ

�ص��ام ُبعداً  في الهدف الثابت اأن ندخل معه عهد ح�ص��ارة طموحة راأت في الدين وفي الإ

عالميًّا ي�ص��لح ليقّدم نف�ص��ه كبديل عن كّل القيم الح�ص��ارية ال�ص��ائدة اليوم والتي ت�صهد مرحلة 

ن�صان لتجعل منها ارقامًا واأ�صياء في �صراعات الحروب ونزيف  �صيخوخة تتحّدر فيها باإن�صانّية الإ

ن�صان اأ�صل ال�صر في وجوده من حيث المن�صاأ،  الكرامة الدائم، ح�ص��ارة تاأبى اإل اأن ت�ص��تعيد لاإ

واأن تن�صب اأمامه طريق �صراط ر�صمتها ا�صتقامة تعاليم ال�صماء وتدفع باإرادة الحرية فيه، وت�صّكل 

ر�ص واإ�ص��اح العباد ربطًا ب�صرط مو�صوعي لذلك كّله، مفاده  ولية عن اإعمار الأ عنوان الم�ص��وؤ

اأن تن�صح الرادة وال�صراط وفطرة المن�صاأ تقيم التوحيد على نهج اإمام رحل ليبقى روحًا من�صوبة 

مل المنتظر الذي مذ عرفناه حقيقة  اإلى اهلل ووجدانًا ي�صدح باإ�صم محمد وعدالة علي وباإ�صم الأ

ن�ص والجن. اأدركنا اأّن الياأ�ص ب�صاعة المتخاذلين الرا�صخين ل�صيطنة الإ

ول يفوتنا هنا اأن ن�ص��ير اإلى اأمر كان منذ البداية ن�ص��ب اأعيننا، مفاده اأّنا لم نتوّقع تقديم قراءة 

مام الخامنئ��ي، بقدر ما كانت الغاية عندنا اأن نفتح  �ص��املة ومعّمقة لنهج القتدار الذي يمّثل الإ

��� مدير معهد المعارف الحكمية.
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خياراً جديداً ينطلق من التفّكر والتاأّمل والتدقيق باتجاه اإحداث تغيير فكري جديد ينقل الفكرة 

ف��كار والحقائق اإلى عالم  مام الخامنئي ي�ص��اوي ت�ص��ّطح الأ م��ن عالم التذّهن. والتذّهن عند الإ

ّن فكرًة هي تواأم للحي��اة حكمها الوحيد  ممتل��ئ بالحياة ي�ص��ّج بالمعنى ل يعرف الم��وت، لأ

الموت.

 واإمام من حياة النا�ص وح�صور اهلل الدائم فيها، في مواجهة الح�صار 
ّ
لذا نحن مع مفكر ولي

مور، ولت�صليم لوعد اهلل واأمر اهلل لتحقيق الم�صتحيل... وزلزل الأ

�صامّيين وغيرهم، ال�صروع بدرا�صة  ول على المفكرين الإ قترح اأمرين: الأ اأغتنم الفر�ص��ة لأ

هذه الظاهرة الفكرية الجديدة... 

مام الخميني والخامنئي، نهج القتدار، عنيت به حجة  والثاني على معّلم كّل عربي نهج الإ

مام  �ص��ام والم�صلمين ال�ص��يد ح�صن ن�صراهلل اأن يتبّنى رعاية جائزة �ص��نويّة عنوانها: جائزة الإ الإ

مام الخامنئي اإم��ام اإبداع وفكر  ّن الإ بداع الفكري والمبادرة ال�ص��بابّية. ذل��ك لأ الخامنئ��ي لاإ

ومعّلم اأجيال.
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اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم، ب�صم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين وال�صاة 

وال�صام على �صيدنا ونبينا خاتم النبيين اأبي القا�صم محمد بن عبد اهلل وعلى اآله الطيبين الطاهرين 

نبياء والمر�صلين.  خيار المنتجبين وعلى جميع الأ واأ�صحابه الأ

خوات، ال�صام عليكم جميًعا ورحمة اهلل  خوة والأ ال�ص��ادة العلماء، ال�ص��ادة النواب اأيها الإ

وبركاته.

تمركم هذا والذي اأعتبره خطوًة نوعيًة وتاأ�صي�ص��ية في مجاله، اإذ لعلها  ي�ص��ّرفني اأن اأفتتح موؤ

تمر فكري وعلمي خارج اإيران، يتناول فكر و�صخ�صية �صماحة  ولى التي ينعقد فيها موؤ المرة الأ

مام ال�صيد الخامنئي )دام ظله( من عدة اأبعاد. كما اأنني في البداية اأتوجه بال�صكر الجزيل اإلى  الإ

�ص�ص��ين له والمنظمين واإلى جميع الحا�صرين والم�صاركين  تمر والموؤ جميع المقيمين لهذا الموؤ

في جل�ص��تنا هذه، اأي جل�ص��ة الفتتاح، وفي جل�ص��ات المناق�صة واأخ�ص بال�ص��كر منهم ال�صادة 

وال�صيدات الذين �صرفونا من خارج لبنان وتحملوا عناء ال�صفر. 

مام الخامنئي تعود اإلى العام �986،  اإن معرفتي ال�صخ�صية والمبا�صرة وعن قرب ب�صماحة الإ

حي��ث اأتاحت ل��ي اللقاءات الكثيرة والمتقاربة اأن اأتعرف اإلى الكثي��ر من اأفكاره واآرائه ومبانيه 

دارة واتخاذ القرار،  ح��داث وعلى منهجه في القي��ادة والإ وطريق��ة تفكيره وطريقة تحليله لاأ

خاقية الرائعة التي يتحلى بها من توا�صع ولين جانب ورحمة وحلم  ف�ص��ًا عن الموا�صفات الأ

خاق.  و�صعة �صدر وزهد وب�صاطة عي�ص اإلى غيرها من ف�صائل الأ

غلبية ال�صاحقة من كتبه وحواراته  لقد قراأت الكثير من كتبه واأ�صتطيع الدعاء باأنني تابعت الأ

مام الخميني قد�ص �ص��ره ال�صريف اإلى اليوم، واأقول ذلك  وبياناته منذ توليه القيادة بعد رحيل الإ

لكي اأعطي �صهادة، كما ا�صتمعت اإلى كم كبير من درو�صه الفقهية الم�صجلة في عدد من اأبواب 

تمر كلمة افتتاح الم�ؤ

مين العام لحزب اهلل الأ

�صماحة ال�صيد ح�صن ن�صراهلل
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الفقه، وبعد الطاع على �ص��هادات كثيرين ممن يعرفه عن قرب �ص��واء كانوا فقهاء اأو مفكرين 

اأو قادًة اأو نخًبا �صيا�ص��ية وثقافية، وبعد متابعة ل�ص��يرته ال�صخ�ص��ية والعلمية والفكرية والجهادية 

وال�صيا�ص��ية ن�ص��تطيع القول وبكل �ص��دق واأمانة اإننا بين ي��دي اإمام عظيم في القيادة وح�ص��ن 

الولي��ة، واإمام عظيم في التقوى والزه��ادة، واإمام عظيم في الفقه والجته��اد، واإمامعظيم في 

ية �ص��املة وعميق��ة ومتينة قائمة على  الفكر والتف�ص��يل والتجدي��د. اإننا بين يدي اإمام يملك روؤ

�ص�ص التالية: الأ

�صيلة. اأوًل: المباني الفكرية والعلمية الأ

ثانيًا: معرفة الحاجات المعا�صرة والم�صاكل القائمة.

متنا. مكانات الب�صرية والمادية المتاحة لأ ثالثًا: معرفة الإ

�صامية. �ص�ص الإ �صول والأ رابًعا: معرفة الحلول المنا�صبة والمن�صجمة مع الأ

حداث والتطورات والمو�صوعات بو�صوح وعمق انطاًقا من  ولذلك نجده يقارب كل الأ

ية ال�ص��املة، ومع كل ال�ص��رائح التي يلتقيها وعلى اختاف تخ�ص�ص��اتها واهتماماتها،  هذه الروؤ

�صتجد اأنك اأمام قائد يحيط بالمو�صوع اإحاطة عارف حتى بالتفا�صيل، ويتحدث فيه ك�صاحب 

اخت�صا�ص، ويقّدم فيه كل جديد وب�صكل م�صتدام. 

عامية في لقاءات  �ص��اأذكر بع�ص ال�صرائح على �صبيل المثال مما تابعته من خال المتابعة الإ

�صماحة ال�صيد القائد:

- العلم��اء واأ�ص��اتذة الحوزات العلمي��ة: عندما يلتقي بالعلماء واأ�ص��اتذة وطاب الحوزات 

العلمية، يتحدث عن الحوزة كخبير بمناهج الدرا�ص��ة وطرق الدرا�ص��ة واأ�صاليب التطوير، وعن 

خذ بما هو معا�صر... �صالة واإيجابيات المناهج التقليدية والكا�صيكية والأ الحفاظ على الأ

- المفكري��ن والمثقفين واأ�ص��اتذة الجامع��ات وطابها: يتحدث عن مناهج الدرا�ص��ة في 

الجامعات وم�صاكل الجامعات واآفاق الجامعات كاأي اأ�صتاذ جامعي خبير ومطلع و�صليع.

يته حول المراأة ومكانتها  - الفعاليات الن�ص��ائية المختلفة: حيث يقدم في هذه اللقاءات روؤ

ولياتها في التحديات المعا�صرة. ودورها وم�صوؤ

�ص�ص��ات القت�ص��ادية: يتحدث في المجال القت�صادي حيث  - مع رجال القت�ص��اد والموؤ

�صامي لالتزام بها. يًة و�صيا�صات عامة يدعو النظام الإ يقدم روؤ

طباء والمهند�ص��ين والمزارعين والفاحين: قبل مدة كان له  - مدراء ومعلمي المدار�ص، الأ

لقاء مع ال�صناعيين، حيث تحدث مطوًل عن ال�صناعة.

هداف والتطّور والتطوير. فام والأ فام واإنتاج الأ - مع ال�صينمائيين: يتحدث عن الأ
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- مع الفنانين: في مجال ال�صعر والمو�صيقى والر�صم والن�صر.

هل بيته. - مع حفاظ وقّراء القراآن المجيد، ومع المداحين للنبي ولأ

- في مجال البيئة، ف�صًا عن القادة ال�صيا�صيين.

- وحتى في المجال الع�ص��كري:اأنا كنت حا�صًرا في جل�صة كان يتحدث فيها -بال�صدفة- 

�ص��تراتيجيات الع�ص��كرية حتى تكتيكات  �ص��لحة المختلفة والإ فاكت�ص��فت اأنه يعرف اأنواع الأ

القتال وا�صتخدام ال�صاح.

 في الحقيقة نحن نجد اأنف�ص��نا اأمام �صخ�ص��ية عظيمة وا�ص��تثنائية من ه��ذا النوع، ونرى اأن 

مام  وهذا  مة ل يعرفون عنها اإل القليل. ندرك كم هو مظلوٌم وغريٌب هذا الإ الكثيرين في هذه الأ

و�صح  برز والأ يرانيين، وحتى في البعد الأ خوة الإ ذن من الإ القائد في اأمته، وحتى في اإيران، بالإ

مة منذ اثنين  ولية قيادة الأ في �صخ�ص��يته، وهو البعد القيادي وال�صيا�ص��ي من خال ت�صديه لم�صوؤ

�صدقاء،  دي حقها الأ عداء ول يوؤ نك اأمام �صخ�صية في الحقيقة يحا�صرها الأ وع�صرين عاًما، ولأ

مة، بكل ما للكلمة من معنى.  يحجبون حقيقتها ونورها عن العالم وعن الأ

مام العظيم لت�ص��تفيد من ب��ركات وجود هكذا قائد  مة على هذا الإ وليتنا اأن نعّرف الأ م�ص��وؤ

وفقيه ومفكر لخير حا�صرها وم�صتقبلها ودنياها واآخرتها، وهي التي تواجه من التحديات على 

تمر  كل �صعيد ما لم تواجهه اأمتنا خال كل العقود والقرون ال�صابقة، وهذه هي مهمة هذا الموؤ

همية والح�صا�صية.  البالغة الأ

اأود في الوقت المتاح اأن اأقّدم �ص��هادة �ص��ريعة حول البعد القيادي وال�صيا�ص��ي في �صخ�صية 

م��ام من خال مواقف وتجارب مبا�ص��رة لي مع �ص��ماحته تبين مدى اإحاطت��ه ودقته وعمقه  الإ

و�صط ومنطقتنا بالخ�صو�ص، وبالتالي  و�ص��حة تحلياته وتوقعاته حول بع�ص اأحداث ال�صرق الأ

�صوابية المواقف الحكيمة وال�صجاعة التي اتخذها وما زال يتخذها. 

واأنا �ص��اأتحدث عن بع�ص ال�صواهد ولدّي منها الكثير، ولكن اأكتفي بقليل منها  نظًرا ل�صيق 

قليمية.  الوقت، اآخًذا بعين العتبار المحاذير والظروف ال�صيا�صية اللبنانية والإ

في الحقيقة اأنا اأعددت �ص��واهد  م��ن منطقتنا، عندما يكون فقيه في اإيران، مفكر اإ�ص��امي 

اأو قائ��د ف��ي اإيران يتعاطى م��ع اأحداث منطقتنا هنا بهذه الدقة والو�ص��وح، فه��ذه عامة فارقة 

واأ�صا�ص��ية. نحن ل نتحدث عن رجل يعي�ص في لبنان اأو في �صوريا اأو في فل�صطين اأوفي م�صر اأو 

ردن، يعني في �صاحة ال�صراع المبا�صرة... في الأ

لقد اخترت وقائع عاي�صناها جميًعا خال العقدين الما�صين:

ميركيون، بعد عا�ص��فة ال�ص��حراء،  تمر مدريد ��99. كلنا يذكر عندما جاء الأ اأبداأ من موؤ

وتغّيرت معادلت في المنطقة وفي العالم واأ�صبحت اأميركا هي القوى العظمى الوحيدة، 
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ول م��رة تجل���ص وف��ود عربية عل��ى طاولة واح��دة، بما فيه��ا لبنان و�ص��وريا. في تلك  ولأ

المرحلة، نتيجة اأن هناك معادلت دولية تبدلت، هناك متغيرات كبرى ح�صلت في العالم وفي 

ميركية اأعلنت ت�ص��ميمها على اإنجاز ما ي�صّمونه �صاًما  دارة الأ المنطقة، ومن جهة اأخرى اأن الإ

جماع اأو �صبه  عادًل و�ص��امًا ون�صّميه ت�صويًة مفرو�صًة، اعتقد الكثيرون، بل �صادت حالة من الإ

ميركيين  ن الأ جماع في منطقتنا، تقول اإننا اأ�ص��بحنا على م�صارف الت�صوية واأن ل مفر منها لأ الإ

�صيفر�صون �صروط الحل على جميع الدول المعنية.

جماع اأو �ص��به  م��ام الخامنئي كان ل��ه راأٌي خارج هذا الإ ف��ي ذل��ك  اليوم، اأن��ا اأذكر اأن الإ

جماع.  الإ

تمر لن ي�صل اإلى نتيجة واإن هذه الت�صوية لن تنجز، واإن اأمريكا  لن ت�صتطيع  قال اإن هذا الموؤ

اأن تفر�ص ت�صويًة على حكومات و�صعوب هذه المنطقة. 

ن وبعد م�ص��ي ما يقارب الع�ص��رين �ص��نة ن�صتمع اإلى اأطراف م�ص��اركة في المفاو�صات  والآ

تمر مدريد وا�ص��تمرت في التفاو�ص عندما تتحدث عن  وبع�ص ال�صخ�ص��يات التي كانت في موؤ

حباط والتيه وال�صياع الذي اأدى اإليه ما ي�صمى بالمفاو�صات. عقدين من الخيبة والإ

��ا التطور اأو الختراق الكبير الذي ح�صل في المفاو�صات  في عام �996، الكل يذكر اأي�صً

�صرائيلية – ال�صورية، وما قيل عن وديعة ا�صحاق رابين وا�صتعداده لان�صحاب، اإلى خط الرابع  الإ

من حزيران �967، يعني من الجولن ال�ص��وري المحتل و�ص��وًل اإلى خط الرابع من حزيران 

ردن وم�صر. الكل بداأ  �967، و�صادت حالة في كّل المنطقة، في لبنان و�صوريا وفل�صطين والأ

��ا اأنه في 93 كان قد تم توقيع اتفاقيات اأو�صلو وال�صلطة  يقول: هناك ت�ص��وية �ص��تنجز وخ�صو�صً

الفل�صطينية م�صتمرة في التفاو�ص. 

ردن وقع اتفاق وادي عربة، ال�صلطة الفل�صطينية وقعت اتفاقية اأو�صلو  اإًذا، م�ص��ر انتهت، الأ

نجاز ت�صوية بين اإ�صرائيل و�ص��وريا هو اإقرار اإ�صرائيلي  �صا�صي لإ وبقي لبنان و�ص��وريا، ال�ص��رط الأ

مور اأ�ص��بحت  بالن�ص��حاب اإلى خط الرابع من حزيران، هذا ما قد اأقره اإ�ص��حاق رابين، اإًذا الأ

ف��ي نهاياتها وما تبّقى هو مجرد مجموعة  من التفا�ص��يل الت��ي يمكن خال بع�ص جولت من 

التفاو�ص اأن يتم اإنجازها. 

واأن��ا اأذكر في تل��ك المرحلة هذا الجو ال�ص��ائد، جاء من يقول لنا في اأكث��ر من مكان ومن 

اأكث��ر من مكان اأن ل تتعبوا اأنف�ص��كم � وتعرفون اأّنه ع��ام �996 كانت المقاومة في خط بياني 

مور انتهت ول داعي لتقدموا دماء و�ص��هداء وقتاًل وت�ص��حيات ومواجهات،  ت�ص��اعدي � والأ

ن نبداأ بترتيب اأمورنا على قاعدة اأّن الت�ص��وية قد اأنج��زت ودعانا اإلى اأن  ب��ل هناك من دعان��ا لأ

نعيد النظر لي�ص فقط بماهيتنا كحركة مقاومة، بل حتى با�صمنا وبهيكلياتنا وبخطابنا وبرنامجنا 
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ال�صيا�صي، والتفكير ماذا نفعل ب�صاحنا واإمكانياتنا الع�صكرية التي كانت متوفرة في ذلك الحين 

مور قد انتهت. على قاعدة اأّن الأ

ّن المقاومة عندما  طبًع��ا اإّن اأي خطاأ في التقدير في ذل��ك الحين قد تكون له اآثار خطيرة، لأ

ية اأو عندما تتوقف، فما اأنجز بعد �996 ما كان لينجز، واأعني  ت�ص��اب بال�صلل اأو ب�صياع الروؤ

النت�صار عام 2000. 

جماع الذي كان م�صيطًرا في لبنان � واأقول لكم هذا التحليل كان موجوًدا في  خارج هذا الإ

مام  ولين � ولكن عندما ذهبنا اإلى �ص��ماحة الإ اإيران بدرجة كبيرة جًدا عند عدد كبير من الم�ص��وؤ

ي��ة، واأن هذا هو الموجود  مت هذه الروؤ خوة وُقدِّ الخامنئ��ي )دام ظل��ه( وكنت اأنا وعدد من الإ

مر �صيتم  مام الخامنئي قال بو�صوح : اأنا ل اأعتقد اأّن هذا الأ والمطروح في المنطقة، �صماحة الإ

ول اأعتقد اأّن هذه الت�صوية بين اإ�صرائيل و�صوريا وبالتالي مع لبنان �صتنجز. اأنا اأقترح عليكم، -

وهذا من اأدب �صماحة ال�صيد القائد وهو دائًما يتحدث بهذه اللغة-، اأن توا�صل المقاومة عملها 

وجهاده��ا بل اأن ت�ص��عد في عملها وجهادها لك��ي تحقق اإنجاز النت�ص��ار، ول تعيروا اآذانكم 

وعقولكم لكل هذه الفر�ص��يات ولكل هذه الحتم��الت والدعوات. طبًعا هذا كام كّنا ننظر 

اإليه في تلك ال�صاعة على اأّنه خارج وكل التحليل، كل المعطيات، وكل ال�صياق الذي نراه نحن 

في لبنان ويراه كثيرون في المنطقة.

بعد عودتنا من ذلك اللقاء، اأنا اأذكر اأّنه فقط بعد اأ�ص��بوعين اأو ثاثة اأ�ص��ابيع لي�ص اأكثر، كان 

اإ�ص��حاق رابين يخطب في تل اأبيب، وتقدم متطرف �ص��هيوني � وكلهم متطرفون � واأطلق النار 

على اإ�صحاق رابين فقتل، وقام مقامه �صيمون بيريز.

�صامي ب�صكل خا�ص قد تعر�صتا ل�صربات  وفي ظرف كانت فيه حركتا حما�ص والجهاد الإ

قا�ص��ية جًدا، حتى ظّن البع�ص اأن ل حول ول طول ول قوة ول قدرة للمقاومة الفل�ص��طينية على 

تنفي��ذ عمليات، فكانت العمليات ال�صت�ص��هادية ف��ي القد�ص وفي تل اأبيب الت��ي هّزت الكيان 

�صرائيلي في تلك المرحلة كما تذكرون، ثّم جاء التوتر مع الجنوب اللبناني وانعقدت قّمة في  الإ

رهاب«  َي ب� »الإ دانة ما �ُصمِّ �صرم ال�صيخ جمعت قادة العالم عام �996 للدفاع عن »اإ�صرائيل« ولإ

�ص��امي وحزب اهلل، ووّجهت تهديدات و�ص��درت  وُحّدد بال�ص��م حما�ص وحركة الجهاد الإ

رهابية« باعتبارهم، ولتجفيف م�صادر تمويلها وال�صغط  قرارات لمحا�صرة هذه الحركات »الإ

عليها، ثّم كانت معركة عناقيد الغ�ص��ب في ني�ص��ان عام �996 و�ص��قط بعدها في النتخابات 

مام الخامنئي  ول. من اأي��ن لاإ �ص��يمون بيري��ز وجاء نتنياهو وعادوا اإلى ال�ص��فر، اإل��ى المربع الأ

اأن ي�ص��ل اإل��ى نتيجة واإلى اعتقاد وا�ص��ح وجازم من هذا النوع في الوق��ت الذي كانت فيه كل 

مور ت�صير باتجاه  النخب ال�صيا�صية والمحللين ال�صيا�صيين والقادة ال�صيا�صيين في المنطقة يرون الأ

مختلف. هذا ال�صاهد الثاني.
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ال�صاهد الثالث، في م�صاألة المقاومة في لبنان كان دائًما يتحدث عن انت�صار المقاومة، لكّنه 

اإلى ما قبل العام 2000 لم يتحدث عن زمن، كان يتحدث عن مبداأ النت�ص��ار، وكان يقول لنا 

من بانت�ص��ار المقاومة بناًء على فهمه العقائدي لقوله تعالى: »اإن تن�ص��روا اهلل ين�صركم«،  اإّنه موؤ

ول مرة اأنا اأ�صمع من يقول لنا »لي�ص اهلل بيمزح، اهلل ل يمزح« بهذا التب�صيط، اهلل يتكلم معنا  ولأ

بجدية ويقول:»اإّن تن�صروا اهلل ين�صركم«، هذه المقاومة تن�صر اهلل واهلل نا�صرها حتًما. بعد عام 

�صرائيلي في و�صع كالعالق في الوحل، فا هو قادر على التقدم واجتياح  �996 كان يقول اإّن الإ

لبنان من جديد، ول هو قادر على الن�ص��حاب اإلى فل�ص��طين المحتلة لمخاطر هذا الن�صحاب 

ب��ا قيد اأو �ص��رط، ول ه��و قادر على البقاء ف��ي مكانه، فهو عالق في الوحل وفي ماأزق �ص��ديد 

مر مرهوٌن با�صتمرار  �صرائيلي. لكن بطبيعة الحال، الأ وعلينا اأن ننتظر لنرى ماذا �ص��يفعل هذا الإ

المقاومة.

�صرائيلي، وتناف�ص كلٌّ  اأواخر عام �999 ح�ص��لت انتخابات رئا�ص��ة حكومة في الكيان الإ

م��ن اإيهود ب��اراك و )بنيامين( نتنياهو، وكاهما وعد باأّنه اإن فاز �صين�ص��حب م��ن لبنان، اإيهود 

�صابيع وال�صهور  باراك حدد موعًدا زمنيًّا لان�صحاب واأذكر اأّنه 7 تموز عام 2000، وكانت الأ

تتقدم. الجو الحاكم في لبنان و�صوريا والمنطقة كان اأّنه �صوف ن�صل اإلى الموعد ولن ين�صحب 

وروبيين  مريكيين والأ �ص��رائيليون من ال�صريط الحدودي المحتل. باراك �ص��عى من خال الأ الإ

ودول اأخرى في العالم للح�صول على �صمانات اأو ترتيبات اأمنية اأو اتفاقات اأمنية مع الحكومة 

�ص��د وف�ص��ل، المن��اخ الحاكم عند الجمي��ع اأّن جي�ص  اللبناني��ة اأو مع الرئي�ص الراحل حافظ الأ

الحتال لن ين�ص��حب وعندما ياأتي الموعد من ال�صهل على اإيهود باراك اأن يتخلف عنه ويقول 

ل�ص��عبه: لقد وعدتكم بالن�ص��حاب في ال�ص��ابع من تموز ولكن حيث اإنني لم اأح�ص��ل ل على 

�ص��مانات ول على ترتيبات ول على �ص��روط اأمنية، فالن�ص��حاب هو خطر وخطاأ ا�صتراتيجي 

كبي��ر لن اأقدم عليه. واأنا ل اأخفيكم، حتى نحن في حزب اهلل على الم�ص��توى ال�صيا�ص��ي وعلى 

خرى الموجودة في البلد وفي المنطقة،  الم�ص��توى الجهادي، حالنا كبقية القوى ال�صيا�ص��ية الأ

كّنا نتبّنى وجهة النظر هذه.

مام الخامنئي، �صرحنا وجهة  �صامية ولقاء مع �صماحة الإ ��ا كان لنا زيارة للجمهورية الإ اأي�صً

م��ام الخامنئي كان له راأٌي مختلٌف  حداث وحول التوقعات. اإّل اأّن �ص��ماحة الإ نظرن��ا حول الأ

خوة: »اإّن انت�ص��اركم ف��ي لبنان قريب جًدا  تماًم��ا ومفاجئ. هو قال وفي مح�ص��ر جمع من الإ

ج��ًدا، وه��و اأقرب مما تتوقعون، و�ص��وف ترونه باأّم اأعينكم«، وه��ذا كان خاف كل التحليل 

�صر في ذلك  والمعطيات والقراءات والمعلومات، بل حتى في المعلومات لم يكن هناك اأي موؤ

خوة:»عندما ترجعون  الحين على تح�ص��يرات اإ�صرائيلية لان�صحاب من جنوب لبنان. وقال لاإ

نجاز، ما هو خطابكم ال�صيا�ص��ي، كيف �صتت�ص��رفون اإذا  اإلى لبنان ح�ص��روا اأنف�ص��كم له��ذا الإ

�صرائيلي اإلى الحدود«.  ان�صحب العدو الإ
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ية مختلفة، ولذلك لم يفاجئنا الن�صحاب في 25اأيار، وكّنا قد  ية ورجعنا بروؤ نحن ذهبنا بروؤ

رنا اأنف�صنا جيًدا للت�صرف مع منطقة ال�صريط الحدودي والعماء و�صكان المنطقة والتعاطي  ح�صّ

مع الحدود، عندما ن�صل اإلى الحدود.

ولى، والتي كانت حرًبا عالميًة على م�ص��توى القرار وعربيًة  يام الأ ف��ي حرب تم��وز، في الأ

على م�ص��توى الدعم، واإ�ص��رائيليًة على م�ص��توى التنفيذ � عربية فيما يعني بع���ص الدول العربية 

التي تبنت قرار الحرب � وكان العنوان �ص��حق المقاومة في لبنان، وقد �ص��هدتم جميًعا ق�ص��اوة 

ولى، حيث كان الحديث عن اأي انت�صار، بل  يام الأ ا في الأ �صرائيلية، خ�صو�صً وعنف الهجمة الإ

نك في  الحديث عن النجاة  والخروج من هذه الحرب ب�ص��تر وعافية هو اأقرب اإلى الجنون، لأ

مكانيات، وفي بلد �صغير، ويتاآمر عليها العالم كله وت�صن عليها حرب  حركة مقاومة معروفة الإ

بهذه ال�صراوة والق�صوة. 

بنية  �ص��دقاء اإلي اإلى ال�ص��احية الجنوبية، وكانت الأ و�ص��لتني ر�صالة �ص��فهية حملها اأحد الأ

�ص��رائيلي، ر�ص��الة �صفهية من عدة �ص��فحات، لكن �صاأقت�صر على بع�ص  تتهاوى في الق�ص��ف الإ

مام الخامنئي في تلك الر�ص��الة ال�ص��فهية: يا اإخواني،  الجمل التي تن�ص��جم مع �ص��ردنا. قال الإ

حزاب، عندما جمعت قري�ص  ويهود المدينة  هذه الحرب هي اأ�ص��به بحرب الخندق، حرب الأ

والع�ص��ائر والقبائل كل قواها وحا�صرت ر�صول اهلل )�ص( واأ�صحابه في المدينة واأخذت القرار 

منة، هذه حرب م�ص��ابهة لتلك، و�صتبلغ القلوب الحناجر  با�صتئ�ص��ال وجود هذه الجماعة الموؤ

يام  وتظنون باهلل الظنون، ولكن توكلوا على اهلل، اأنا اأقول لكم اأنتم منت�صرون حتًما، هذه  في الأ

ولى، بل اأكثر من ذلك اأقول لكم: عندما تنتهي هذه الحرب بانت�ص��اركم �صت�ص��بحون قوًة ل  الأ

ا  تقف في وجهها قوة. من كان يمكن اأن يتوقع  اأو ي�ص��ل اإلى ا�ص��تنتاج من هذا النوع وخ�صو�صً

ولى للحرب؟  يام الأ في الأ

ميركية ب�صن الحرب على  دارة الأ خير، وقرار الإ بعد اأحداث �� اأيلول، ال�ص��اهد ما قبل الأ

�صاطيل  اأفغان�صتان. وكانت بدايات، يعني اإرها�ص��ات، بدء الحرب على اأفغان�صتان وو�صول الأ

ا باحتال العراق، بعد النتهاء من اأفغان�صتان.  ميركية والتهديد اأي�صً والقوات الأ

نف���ص، واعتقد كثيرون اأن  تذك��رون في تلك المرحلة كي��ف اهتزت العقول والقلوب والأ

ميرك��ي وفي ظل هيمنة و�ص��يطرة اأميركية مبا�ص��رة واأن هذه  منطقتن��ا قد دخلت في الع�ص��ر الأ

ميركية �ص��وف تبقى في منطقتنا لمائة اأو مائتي عام، والبع�ص خرج لي�صّبه الغزوة اأو  ال�ص��يطرة الأ

ميركية الجديدة بالحروب ال�ص��ليبية ويقي���ص احتالها بتلك المرحلة ويتحدث عن  الحرب الأ

مائة عام ومائتي عام. 
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مام الخامنئي و�صاألته عن راأيه.  �صامية، ت�صرفت بلقاء الإ اأنا كنت في زيارة للجمهورية الإ

ول عن اإيران  هنا نتحدث عن اإيران، عن اإن�ص��ان ي�ص��كن في اإيران وهو قائد اإيراني وم�ص��وؤ

�صاطيل والقواعد  ميركيون قادمون لمهاجمة اأفغان�ص��تان في جواره، العراق في جواره، والأ والأ

ال محلل �صيا�صي اأو مفكر �صيا�صي اأو باحث  الع�صكرية تحيط به من كل جانب، اأي ل نقوم ب�صوؤ

يته �صوف يتخذ قراًرا وير�صم �صيا�صة،  �صيا�صي اأو مركز  درا�صات، نتحدث مع قائد على �صوء روؤ

قال لي خاف كل ما كان �صائًعا في  المنطقة. 

يومه��ا كثي��ر من الحكومات والقوى ال�صيا�ص��ية ب��داأت تتدار�ص كيف �ص��ترتب اأمورها مع 

ولين في الجمهورية  ميركيين وكيف �صتتحدث معهم وتجد حلوًل معهم، حتى بع�ص الم�صوؤ الأ

�ص��امية � وهذا كام ال�ص��يد القائد في �صهر رم�صان، ولو لم يقل �ص��ماحته هذا الكام قد ل  الإ

�صامية كانوا ياأتون اإلى �صماحة  ولين في الجمهورية الإ يكون لئًقا اأن اأقوله � حتى بع�ص الم�صوؤ

ال�ص��يد القائد ويقول��ون له : هذه هي الوقائ��ع الجديدة وعلينا اأن نفت�ص ع��ن مخارج اأو طريقة 

ية ا�صتراتيجية  للواقع  ميركية، لكنه كان يرف�ص انطاًقا من روؤ دارة الأ للحوار اأو ت�ص��ويات مع الإ

والحا�ص��ر والم�صتقبل. قال لي في ذلك اليوم، بعد اأن �صاألته وقلت: هناك جو قلق في المنطقة، 

ميركية  خ��وة ل تقلقوا، الوليات المتح��دة الأ طبيع��ي، حت��ى نحن كنا قلقين، ق��ال لي: قل لاأ

و�ص��لت اإلى الذروة ، اإلى القمة، هذه بداية النحدار، عندما ياأتون اإلى اأفغان�ص��تان واإلى العراق 

ميركي في منطقتنا  اإنهم ينحدرون اإلى الهاوية، هذه بداية نهاية الوليات المتحدة والم�صروع الأ

�صا�ص. هذا الكام مبني على قراءة، على معطيات.  ويجب اأن تت�صرفوا على هذا الأ

مع ذلك، اأنا �صاألت: كيف ذلك؟ ما هو ظاهر �صيء اآخر. 

ميركية ول  ميركي اأو عندما تعجز الولي��ات المتحدة الأ ق��ال: عندما يعجز  الم�ص��روع الأ

نظمة التابعة لها في المنطق��ة، ول تكفيها الجيو�ص  ت�ص��تطيع اأن تحفظ م�ص��الحها من خال الأ

�ص��اطيل الموجودة في المنطقة، وت�ص��طر اأن تاأتي بقواعدها واأ�ص��اطيلها من كل  والقواعد والأ

كد جهل الحكام  اأنح��اء العالم اإلى هذه المنطقة، ه��ذا دليل عجز ولي�ص دليل قوة، وثانًيا هذا يوؤ

واأ�ص��حاب الق��رار في اأميركا ب�ص��عوب ه��ذه المنطقة الذين يرف�ص��ون الحت��الت والهيمنة 

ميركيون اإلى هنا  وال�صيطرة وينتمون اإلى ثقافة وتاريخ الجهاد والمقاومة، ولذلك عندما ياأتي الأ

�صوف يغرقون في الوحول ويبحثون عن �صبيل للهروب، ولذلك ما يح�صل لي�ص مدعاًة للخوف 

مة من هيمنة الم�صتكبرين.  مل الكبير بمرحلة تتحرر فيها الأ بل مدعاة لاأ

مام ل يعرفها الكثيرون.  ن�صان حقيقًة يتوقف اأمام جانب م�صيء ومهم في قيادة هذا الإ هنا، الإ

اأ�صتطيع اأن اأقول لكم اإنه خال العقد الما�صي، اأمتنا ومنطقتنا واجهت اأخطر حرب � لعّله � في 

ها الغربيون �ص��ادة العالم بكل قواهم الع�ص��كرية  ميركية وحلفاوؤ تاريخها، الوليات المتحدة الأ
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عامية والتقنية  والمالية والقت�صادية، بكل حروبهم  منية وال�صتخبارية بكل اإمكانياتهم الإ والأ

وا لي�ص��يطروا على هذه المنطقة، ليحتلوا بادنا، لي�صقطوا  النف�ص��ية، بكل ما اأوتوا من قوة، جاوؤ

بقية اأنظمة الممانعة وحركات المقاومة، وهذا كان م�ص��روع جورج بو�ص الوا�ص��ح، وليقيموا 

مام الخامنئي كان قائد المواجهة في اأخطر واأقوى واأ�صعب حرب  و�صط الجديد. الإ ال�صرق الأ

تحت��اج اإل��ى الكثير من العقل، اإلى الكثير من الحكمة، اإلى الكثي��ر من الدراية، واإلى الكثير من 

ن ل يمكن الك�صف عن جوانب عديدة من هذا الدور الذي لعبته هذه  ال�صجاعة، ولكن حتى الآ

القيادة العظيمة. 

خير، مو�صوع »اإ�صرائيل«.  اأختم بال�صاهد الأ

مام الخامنئي يعتقد � واأنا اأتحدث عن جل�ص��ات داخلي��ة غير الخطابات، وهذا  �ص��ماحة الإ

يقوله في الخطابات � اأّن اإ�صرائيل، هذا الكيان، هي اإلى زوال، يعتقد جازًما. 

ويعتق��د اأّن زوال اإ�ص��رائيل لي�ص بعي��ًدا اأي لي�ص في زمن بعيد بل ي��راه قريًبا، ويعتقد اأّن هذه 

الت�صوية لن ت�صل اإلى مكان. 

ن حولنا في فل�ص��طين وفي منطقتنا، �ص��واء ما ح�صل في م�صارات التفاو�ص  كل ما يجري الآ

اأو في اإنجازات وانت�ص��ارات حركات المقاومة في لبنان وفي فل�ص��طين، اأو على م�صتوى الهّبة 

را�ص��ي المحتلة يثبت اأّن )ال�صعب الفل�صطيني( �صاحب  خيرة لل�ص��عب الفل�صطيني خارج الأ الأ

لم والم�صائب والعذابات التي لحقت  اإرادة �ص��لبة في المقاومة، اأي بعد اأكثر من 60 �ص��نة، الأ

حباط، هناك قادة �صيا�ص��يون محبطون، ولكن هذا  بهذا ال�ص��عب لم تدفعه اإلى الياأ�ص ول اإلى الإ

الجيل من ال�ص��باب الذي ي�ص��مع بالنكبة وبالنك�صة ولكنه �ص��هد زمن النت�صارات، هذا الجيل 

كد اأننا اأمام اأجيال من ال�صعب الفل�صطيني تعي�ص اأمًا قويًّا واندفاعًة عظيمًة وهائلًة للعودة اإلى  يوؤ

ر�ص.  الأ

مام الخامنئي عن »اإ�ص��رائيل« يمكن اأن نفهمه بب�ص��اطة عندم��ا نفتر�ص تراجع  م��ا يقوله الإ

مريكية في العال��م، ونفتر�ص ح�ص��ول تطورات  مريكي��ة في المنطق��ة والزعام��ة الأ الق��وى الأ

لم�ص��لحة م�ص��روع المقاومة والممانعة في المنطقة، ونفتر�ص الياأ�ص من م�ص��ار المفاو�صات، 

ونرى هذا ال�صتعداد للت�صحية في عيون ال�صباب الفل�صطيني وال�صباب العربي وال�صباب الم�صلم 

ا هذا الترهل والوهن وغياب الزعامات والقيادات التاريخية في »اإ�صرائيل«،  عموًما، ونرى اأي�صً

مام الخامنئي اأي�صا اأّن »اإ�صرائيل« اإلى  ونقّيم تجربة حرب تموز وحرب غزة، �صوف نعتقد مع الإ

زوال في وقت قريب جًدا اإن اإن�صاء اهلل.

هذه ال�صوابية مبنّية، � واأنا هنا ل اأريد اأن اأتحدث عن ُبْعد غير ح�صي في هذا الفهم وفي هذه 

مام الخامنئي  التوقعات �، هذه ال�صوابية مبنية على متانة و�صحة القواعد والمنطلقات في فكر الإ
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مام القائد. اأنظروا،  ا على �صجاعة الإ وفي فكره ال�صيا�ص��ي، وعلى قراءة �صحيحة للوقائع، واأي�صً

حتى لو كان هناك قواعد فكرية �ص��حيحة وقراءة �ص��حيحة للوقائع، لكن هناك �ص��خ�ص جبان 

وخائف، �صيغّير القواعد الفكرية والوقائع لم�صلحة موقف �صعيف واهن ا�صت�صامي. و�صجاعة 

لهي، � وهذا وعد اهلل �صبحانه وتعالى للمجاهدين: {َوالَِّذيَن  هذا القائد، بالتاأكيد، مع الت�صديد الإ

 �، ن�صهد هذه الظاهرة القيادية الواعية العارفة 
ِنيَن})�1 َجاَهُدواِْفينَا لَنَهِديَنَُّّهم �ُصبَُلنَا َواإِنَّّ اهللَ لََمَع الُمح�صِ

الت��ي تق��راأ حتى خارج ما ي�ص��ّمى باإجم��اع العقول ال�صيا�ص��ية والمحللين ومراكز الدرا�ص��ات 

والتوقعات العادية.

تمر ل بد اأن نقف مج��دًدا باإجال واحترام وتقدير كبير اأمام  الي��وم، ونحن نفتتح هذا الموؤ

لئك ال�صباب المجاهد والمقاوم وال�صجاع والبا�صل من الفل�صطينيين  ا اأوؤ الفل�صطينيين، وخ�صو�صً

وال�ص��وريين الذين احت�ص��دوا عند حدود الجولن ال�صوري المحتل، واإ�صرارهم على الح�صور 

والم�ص��اركة والتحدي والمواجهة والت�ص��دي و�صقوط ع�صرات ال�ص��هداء ومئات الجرحى في 

دارة  ا لحقيقة الإ ّمة، وفي ك�صف جديد اأي�صً ر�صالة وا�صحة للت�صميم والعزم الموجود في هذه الأ

مريكية التي تطمح بم�ص��ادرة الثورات  دارة الأ ��ا الإ مريكي��ة والحكومات الغربية وخ�صو�صً الأ

دارة ومواقفها  العربي��ة وخداع عقول ال�ص��باب العربي. جاء هذا الدم الجديد ليف�ص��ح ه��ذه الإ

كد التزامها المطلق ب� »اإ�صرائيل« كما قال اأوباما وكما قال الكونغر�ص  وخلفياتها ومنطلقاتها وليوؤ

مريكية لتقول اإّن ما  دارة الأ مريكي الذي كان ي�ص��فق لنتنياهو قبل اأيام، بل بالعك�ص تقف الإ الأ

م�ص عند الحدود هو دفاع م�ص��روع ع��ن النف�ص، اأي لي�ص هناك اإدانة ول لوم وتقول  جرى بالأ

ل�»اإ�صرائيل«: » اهلل يعطيكي العافية«.

ن�ص��ان وعن الكرامة وع��ن الحرية، هذه الدماء  ه��ذه هي اأمريكا التي تحدثنا عن حقوق الإ

مام  م�ص هي �صاهد جديد لتكري�ص الوعي ال�صيا�صي والتاريخي الذي اأطلقه وكّر�صه الإ الزكية بالأ

مام الخامنئي.  الخميني قد�ص �صره ال�صريف ومن بعده �صماحة الإ

مام، عندما نتحدث عن قائد حكيم  بعاد في �صخ�ص��ية هذا الإ حد الأ هذه بع�ص ال�ص��واهد لأ

و�ص��جاع ومدي��ر ومدب��ر، ننطلق من هذه الوقائع الت��ي هي قليل مّما نعرف ومم��ا ل يمكن اأن 

نقول.

ّمة ونخبها  تمركم للقي��ام ببع�ص الواجب الملقى على عاتق علماء هذه الأ اأرج��و اأن يوفق موؤ

ا في زمن الفتن الكبرى.  ومفكريها ومثقفيها في التعريف باأعامها وقادتها وخ�صو�صً

وفقكم اهلل وال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ية 69. ��� �صورة العنكبوت، الآ



ول املحـــــــور الأ

احل�ضـــــارة والقيــــــم
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���
ال�صيخ �صفيق جرادي

مام  مام الخامنئي اأمانة نهج القتدار، ذاك النهج الذي ابتعثه الإ ولى لت�صّنم الإ منذ اللحظة الأ

�صامي وفق القواعد  الخميني)قده(، قّرر �صماحته اأن يكون الولي الرقيب على م�صار النهو�ص الإ

مام الخميني. كما قّرر اأن ُيحّكم مفهوم الولية بكونها ال�صلة الوثقى بين حكم  التي ر�ص��مها الإ

اهلل واإرادة ال�ص��عب، بحيث اإن الولية بما هي اقت��دار تتحول اإلى فراغ عنفي فيما لو تجاوزت 

اإرادة ال�صعب وحب النا�ص.

�صامية ال�صاملة في بناءاته الناظمة للحكم وال�صيا�صة  ية الإ لم يخرج �صماحته على منظومة الروؤ

ية والبناء النه�ص��وي مبداأ التوحيد كاأ�ص��ل اأوحدي،  والمجتمع. فقد و�ص��ع على راأ�ص هرم الروؤ

مر الذي  �صامي و�صر ديمومته. الأ �صول والمرتكزات. اأ�صٌل هو منبع القتدار الإ عنه ت�ص��در الأ

مام  �صامي اأن نبداأ من تحديد الإ يفر�ص علينا ونحن نبحث نهج القتدار في م�ص��ير النهو�ص الإ

الخامنئي للتوحيد.

ية اخلامنئي: �صالمي وفق روؤ التوحيد الإ

مام الخامنئي في معالجة مو�ص��وعة التوحيد من كون »هذا المفهوم ي�صّكل اأعمق  انطلق الإ

ن�ص��ان واإنقاذ  ديان، ول يناظره مفه��وم اآخر في عمق اتجاهه نحو تحرير الإ اأ�ص���ص محت��وى الأ

نبياء كانوا يطرحون كل اأهدافهم من  . من هنا فاإّن »الأ
�2�

الب�ص��رية المعّذبة على م�صرح التاريخ«

هداف اأو يمّهدون لتحقيقها في اأعقاب كفاح  خال �صعار التوحيد، كما كانوا يحققون تلك الأ

. ومن الماحظ وفق تعريف وتبيان م�صمون التوحيد، ال�صلة 
�3�

ين�ص��ب تحت راية هذا ال�صعار«

��� مدير معهد المعارف الحكمية.

مام الخامنئي، روح التوحيد ورف�ص عبودية غير اهلل، ن�صخة الكترونية في موقع: ��2 الإ

http: // www.leader.ir/tree/index
��3 الم�صدر نف�صه.

�صالمّية ية الت�حيدّية وقيم الح�صارة الإ الروؤ
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�ص��ام؛ فيما توالي وفيما تعادي. لذا، فاإن اقت�صار تقديم  الوثيقة للتوحيد بحياة الر�ص��الة واأمة الإ

�ص��ف حق��ًا اأن يبقى محتوى  التوحي��د على الجانب النظري هو ت�ص��طيح لهذا المبداأ و»اإنه لموؤ

، ذل��ك اأن »التوحيد ل 
���

طار الذهني« ًفا اأو �ص��طحيًّا ل يتج��اوز الإ التوحي��د مجه��وًل اأو محرَّ

ن�صان  ينح�ص��ر في اإطار نظرية فل�ص��فية ذهنية، _كما هو ال�ص��ائع_، بل هو نظرية اأ�صا�صية حول الإ

.
�2�

والعالم، ومنهج اجتماعي واقت�صادي و�صيا�صي للحياة«

 
c

منين  اإل اأن ه��ذا ل يعن��ي اإغف��ال البعد النظري ف��ي التوحيد. في الوارد عن اأمي��ر الموؤ

 عن معنى وحدانية اهلل تعالى. ولكّن 
c

مام علي »اأنه في حرب الجمل قام �ص��خ�ص و�ص��األ الإ

مام لم يعتر�ص عليه،  ، اإل اأّن الإ
c

مام علي اله هذا واجه موجة من اعترا�ص اأ�ص��حاب الإ �ص��وؤ

جل  مر، )وجوابه هذا كناية عن اأننا نقاتل النا�ص ونحاربهم لأ جل هذا الأ بل اأجابهم اأننا نقاتل لأ

اله بما يلي: الدفاع عن المعرفة والعتقاد ال�صحيحين(، ثم اأجابه على �صوؤ

اإن معنى كونه واحًدا يت�صّور على معان اأربعة:

�- الواحد بمعنى اأنه ل �صريك له ول نظير.

2- الواحد بمعنى اأنه لي�ص مرّكًبا ول قابًا للتجزئة والتحليل بالعقل.

خرى كالثنين والثاثة.. عداد الأ 3- الواحد بمعنى اأنه واحد بالعدد في مقابل �صائر الأ

ولن فهما �ص��حيحان ويمكن  4- الواح��د بمعنى اأن��ه واحٌد بالجن�ص.. فاأم��ا المعنيان الأ

خيرين«. ن�صبتهما اإلى اهلل تعالى بخاف المعنيين الأ

ّكد اأن هناك �ص��بهات تث��ار اليوم في  م��ام الخامنئي من ه��ذا العر�ص النظري ليوؤ يخل���ص الإ

مو�ص��وعات التوحيد وينبغي الرد والت�صّدي لها. ثّم مبا�صرة يعود فيرى فيها المنظار العماني، 

�ص��امي مبني على اأ�ص��ا�ص وقاعدة الفكر والعقيدة وهو قائم وثابت على  اإذ يقول: »اإن النظام الإ

�ص��ا�ص �ص��قط بناء النظ��ام وتهّدم. من هنا،  �ص��ا�ص المتين، فاإذا تزلزل والعياذ باهلل هذا الأ ه��ذا الأ

.
�3�

فالواجب على الذين لديهم معرفة دينية اأن يت�صّدوا للرد على تلك ال�صبهات«

�صامية وفي نهج القتدار الذي يقوده  همية في اأدبياتنا الإ لذا، فاإن المبحث النظري بالغ الأ

ّكد على المعالجة النظرية. مام الخامنئي، وهو بهذا المعنى يوؤ الإ

اإل اأّن ما هو مرفو�ص القت�صار على الجانب النظري. فمن ال�صروري رعاية التوحيد العملي 

ن�ص��ان مرّكبة من الذهن والواقع،  ف��ي عين الهتمام بالتوحيد النظري، اإذ ل يخفى اأن »حياة الإ

عداء اهلل،  من الفكر والعمل؛ واإذا خ�ص��ع واحد من هذين الجانبين، _باأجمعه اأو بق�ص��م منه_، لأ

مام الخامنئي: »روح التوحيد«، م�صدر �صابق. ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه.

مام الخامنئي، كلمات م�صيئة، ط�، دار الع�صمة، 2005، �ص ��3- 3�2. ��3 الإ
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بحي��ث اأن يكون الذه��ن اإلهيًّا مثًا، والواقع غي��ر اإلهي اأو العك�ص، ف��اإن ذلك يحدث اختال 

ِمنُوَن ِببَْع�ِص  ت��وازن في الهوي��ة العقائدية للموّحد. وهو ما عّبر عنه قوله �ص��بحانه وتعال��ى: {اأََفتُوؤْ

. واإذا كانت م�صادر البحث الكامي رّكزت اهتمامها على الجانب 
الِْكتَاِب َوتَْكُفُروَن ِببَْع�ٍص})�1

م��ام الخامنئي في الوقت الذي لم يغف��ل هذا الجانب اإل  النظ��ري لمو�ص��وعة التوحيد. فاإن الإ

اأن��ه رّكز اهتمامه على البعد العملي، وذلك لخلق التوازن في المفهوم من جهة، وفي �صخ�ص��ية 

من هنا، قد يكون فرداً اأو جماعة اأو  من �صاحب العتقاد من جهة اأخرى. ومق�صودنا بالموؤ الموؤ

مام الخامنئي باتجاه الك�صف عن مكنونات  �ص�ص��ة. عليه راح المبحث عند الإ نظامًا ودولة وموؤ

التوحيد في هذه المنظومة، وهو ما يمكن لنا اأن نتوفر عليه في ر�صالته الم�صّماة )روح التوحيد، 

رف���ص عبودية غير اهلل(، والتي كان قد �ص��اغها قبل انت�ص��ار الثورة. ثم اإن اأدبياته ال�ص��فوية من 

�صارة اإلى مفا�صل واأ�ص�ص التوحيد العملي. و�صوًل  ت  بالإ توجيه ومواعظ وخطب وغيرها امتاأ

مر الذي �ص��مح بالتمييز  لك�ص��ف النظام القيمي لنهج القتدار القائم على مبداأ التوحيد، وهو الأ

بي��ن )توحيد القتدار( و )توحيد الخمول والعزلة(. اإذ ال�ص��مة الثانية للتوحيد هي التي تتعاي�ص 

مع واقع الظلم والعبودية لغير اهلل دونما اأي تاأثر اأو حمية في الموقف. وهذا ما يرف�ص��ه المنطق 

، بل ولكل ال�صائرين على �صراط 
c

طهار ئمة الأ  والأ
f

�صامي ومنهج الحياة الر�صولية للنبي الإ

�صيل. �صام المحّمدي الأ الإ

اإن اإخراج التوحيد من الحياة العمانية والقت�ص��ار فيه على الجانب النظري_الذهني يورث 

الخمول والعزلة عن الحياة الجتماعية، لذا فاإن »فهم التوحيد على اأنه نظرة لما وراء الطبيعة، اأو 

يديولوجيا  حوال اأطروحة اأخاقية عرفانية، هذا الفهم ل يتنا�صب اإطاقًا مع الأ اأنه على اأح�صن الأ

.
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�صامية الحية التي تنطوي على اأطروحة كاملة للحياة الجتماعية« الإ

ن�ص��ان، فهما يمثان  خاق��ي والعرفاني من حياة الإ لي�ص المق�ص��ود هنا، نف��ي الجانب الأ

�ص��امية التوحيدية. لكّن المق�ص��ود اأن اخت�ص��ار كل الر�ص��الية  طروحة الإ العم��ق المعنوي لاأ

�صامية المت�صعة لكل اأبعاد الحياة  طروحة الإ نكار ل�صمولية الأ التوحيدية بهذا البعد هو بمثابة الإ

مام الخامنئي حينما يتحدث  �ّص�ص له الإ القت�ص��ادية والجتماعية وال�صيا�صية. وهذا ما يوّد اأن يوؤ

ولى  �صامية المحّمدية. فمنذ اللحظة الأ طروحة الإ عن التوحيد كاأ�صٍل باٍن لكل المنظومة اأو الأ

�صام اأنه دعوة انقابية في  لطرح التوحيد على المجتمع الجاهلي فهم الجميع ممن �صمع نداء الإ

ية عامة  حياة الفرد والمجتمع على م�ص��توى القيم والنظم، وهذا ما يقت�ص��ي تقديم التوحيد كروؤ

مام الخامنئي في ر�صالته )روح التوحيد(، بالميادين التالية: اأجملها الإ

اأ- التوحيد على �صعيد الت�صّور، بما يعني من وحدة جميع العالم، وان�صجامه، وائتاف اأجزائه 

. كما 
ْحَمِن ِمْن تََفاُوٍت})�3 وعنا�ص��ره، مما يك�ص��ف عن وحدة الخالق المدّبر {َما تََرى ِفي َخْلِق الرَّ

ية 85. ��� �صورة البقرة، الآ

مام الخامنئي، روح التوحيد،  م�صدر �صابق. ��2 الإ

ية 3. ��3 �صورة الملك، الآ
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يك�صف اأن للعالم هدفًا يقوم على اأ�صا�ص ح�صاب وان�صباط دقيق، واأن لكّل جزء من اأجزاء العالم 

د اهلل  . ف��كّل ما في الوجود يوحِّ
ْر�َص َوَما بَْينَُهَما َلِعِبيَن})�1 َمــاء َوالأ روح��ًا ومعنى {َوَما َخَلْقنَا ال�صَّ

.
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ْحَمِن َعْبداً} ْر�ِص اإَِل اآِتي الرَّ َمَواِت َوالأ طائعًا. {اإِْن ُكلُّ َمْن ِفي ال�صَّ

ن�صان: وهو يعني وحدة اأبناء الب�ص��ر وت�ص��اويهم في ارتباطهم  ب-  التوحيد على �صعيد الفهم لالإ

باهلل �ص��بحانه. فاهلل اإله الجميع ول ميزة لفرد على اآخر اأو ل�ص��عب على �صعب اإل بالعمل ال�صالح 

َُّها النَّا�ُص اإِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر  وال�صعي والمثابرة في خدمة النا�ص التزامًا باأحكام اهلل �صبحانه، {يَا اأَي

.
َواأُنْثَى َوَجَعْلنَاُكْم �ُصُعوباً َوَقبَاِئَل ِلتََعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل اأَتَْقاُكْم})�3

بناًء على ذلك، فاإّن اهلل جّهز النا�ص جميعًا بكافة اإمكانات الرقي وال�صمو والتكامل.

وبناًء عليه، فكل �صيطرة لغير اهلل على النا�ص هي نحو من العبودية الممقوتة، والتوحيد يرف�ص 

ن�ص��ان عب��داً هلل فقط، ويحّرره من العبودية والر�ص��وخ لكل  هذا ال�ص��كل من الحياة، ويعتبر الإ

نظام، بل لكل عامل م�ص��يطر ي�صع نف�ص��ه مكان اهلل. فالتوحيد يعني الت�صليم هلل وحده، وي�صتتبع 

ذلك رف�ص كل �صلطة غير �صلطة اهلل مهما كان �صكلها ونوعها، {اإِِن الُْحْكُم اإَِل هلِل اأََمَر اأََل تَْعبُُدوا اإَِل 

.
يُن الَْقيُِّم})�4 اإِيَّاُه َذِلَك الدِّ

مام  ية التوحيدية التي يقّدمها الإ ن�صان في الروؤ ن�صان: اإن الإ ج- التوحيد كحاكم على عالقات الإ

الخامنئي جزء من�ص��جم مع محيط العالم الذي يلف��ه ويحويه، وهو في الوقت الذي تتحّكم فيه 

ن�صان يتمتع  قوانين هذا العالم، فاإنه يتمّيز بقوانين خا�ص��ة تن�ص��جم مع ال�صنن الكونية العامة. فالإ

ِه  نه طريق �ُصُموِّ بقوة اإرادة وقدرة اختيار. وعليه اأن يطوي طريقه الفطري الطبيعي عن اختيار، لأ

ِمْن َوَمْن  وكماِل��ِه. وهذا يعني اأنه قادر عل��ى النحراف عن هذا الطريق الطبيعي، {َفَمْن �َصــاء َفْليُوؤْ

ن�صان لان�صجام والتوازن مع قوانين و�صنن العالم  . عليه، فالتوحيد هو الدعوة لاإ
�َصاء َفْليَْكُفْر})�5

.
ْر�ِص َطْوعاً َوَكْرهاً َواإِلَْيِه يُْرَجُعوَن})�6 َمَواِت َوالأ {اأََفَغْيَر ِديِن اهلِل يَْبُغوَن َولَُه اأَ�ْصَلَم َمْن ِفي ال�صَّ

لهية في  رادة الإ ن�صانية: ومفاده �ص��لب كل نظام ي�ص��تقل عن الإ د- التوحيد على �صعيد النظم الإ

ن�ص��ان  ن�ص��ان. واأن اهلل هو الحاكم في حي��اة النا�ص واإدارتها. عليه، فاإن ولية الإ اإدارة حي��اة الإ

ولية ل�ص��تلزمت الظلم والطغيان  ن�ص��ان لو قامت على اأ�ص��ا�ص حق م�صتقل وبدون م�صوؤ على الإ

والع��دوان، الفرد الحاك��م والجهاز الحاكم ل ي�ص��تطيع اأن يتخّل�ص من النح��راف والطغيان 

مور معطاة بيد هذا الفرد اأو هذا الجهاز من قبل �صلطة عليا �صمن  فراط اإل اإذا كانت زمام الأ والإ

وليات متنا�صبة. وهذه ال�صلطة العليا في المدر�ص��ة الدينية هي اهلل المحيط بكل �صيء  اإطار م�ص��وؤ

ية �6. نبياء، الآ ��� �صورة الأ

ية 93. ��2 �صورة مريم، الآ

ية �3. ��3 �صورة الحجرات، الآ

ية 40. ��4 �صورة يو�صف، الآ

ية 29. ��5 �صورة الكهف، الآ

ية 83. ��6 �صورة اآل عمران، الآ
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. بناًء عليه، فقد حّدد �ص��من هذا 
ْر�ِص})�1 َمَواِت َوَل ِفي الأ ٍة ِفــي ال�صَّ علم��ًا {َل يَْعــُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرَّ

ن�صاني في عاقته مع  ن�ص��ان واأمام وجدانه الإ الق�ص��م التوحيدي جملة مهام ملقاة على كاهل الإ

النا�ص على اأ�ص�ص توحيدية منها:

لهية:  �- اأن الحك��م خا�ص باهلل، ينفذه من اأرادهم اهلل. وه��م منفذون وحفظة للقوانين الإ

َل َمْن  ْر�ِص َوُهَو يُْطِعــُم َوَل يُْطَعُم ُقْل اإِنِّي اأُِمــْرُت اأَْن اأَُكوَن اأَوَّ َمَواِت َوالأ {ُقــْل اأََغْيــَر اهلِل اأَتَِّخُذ َوِليّــاً َفاِطِر ال�صَّ

تُوَن  اَلَة َويُوؤْ ، {اإِنََّما َوِليُُّكُم اهللُ َوَر�ُصولُُه َوالَِّذيَن اآَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن ال�صَّ
اأَ�ْصَلَم َوَل تَُكونَنَّ ِمَن الُْم�ْصِرِكيَن})�2

.
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن})�3 الزَّ

ن�صان  وحد و�ص��عها بيد الإ ن�ص��ان اإن هو اإل اأمانة من اهلل المالك الأ 2- اأن كل ما يمتلكه الإ

لي�صتثمرها فيما ير�صي اهلل وخدمة النا�ص ولا�صتعانة بها على طريق ال�صمو والتكامل.

ر�ص هو ا�ص��تثمارها ب�ص��كل �ص��حيح وعادل، وفتح  ن�ص��ان في نعم اهلل وكنوز الأ وظيفة الإ

مغاليق كنوزها. والنا�ص في هذه الغاية مت�صاوون.

غال عن نفو�ص  �صفاد والأ لهة المزيفة ونزع الأ 3- اأن وظيفة الموّحد هو ك�ص��ر �صنمية الآ

النا�ص واإراداتهم الخّاقة.

مام الخامنئي اأن اأكثر النا�ص ت�ص��ّرراً وبالتال��ي عدائية لمنهج  بن��اًء على ذلك، فقد اعتب��ر الإ

.
التوحيد هم من اأكثر الطغيان وال�صتكبار {اإِنَُّهْم َكانُوا اإَِذا ِقيَل لَُهْم َل اإِلََه اإَِل اهللُ يَ�ْصتَْكِبُروَن})�4

يات من كام اهلل العزيز ب�ص��اأن ال�صتكبار،  مام الخامنئي با�ص��تعرا�ص ع�ص��رات الآ ويقوم الإ

فيقول: »ن�صتطيع اأن نفهم الم�صتكبر على النحو التالي: الجناح الم�صيطر في المجتمع الجاهلي، 

الما�صك، _دون ا�صتحقاق_، بزمام ال�صلطة ال�صيا�صية والقت�صادية، وا�صتمراراً ل�صتثماره وت�صلطه 

ذهان ويعمل باأ�صاليب متنوعة  فكار والمعتقدات الم�صيطرة على الأ الجائر يم�صك اأي�صًا بزمام الأ

و�صاع القائمة،  فراد اإلى ال�صت�ص��ام له واإلى الن�صجام مع الأ ذهان باأفكار تدفع الأ على ملء الأ

وه��ذا الم�ص��تكبر يهّب لمقارعة كل دع��وة اإلى التوعية، فم��ا بالك اإذا كان��ت الدعوة انقابية 

تغييرية«.

وحتى ُت�ص��تكمل �ص��ورة العر�ص النظري للم�ص��تكبرين، _ح�ص��ب الفه��م الخا�ص بالنهج 

التوحي��دي_، ف��ا بّد من تحديد من هم الم�صت�ص��عفون وما معنى العبودي��ة.. ذلك اأن اأي نظام 

جاهلي ينق�صم اإلى طبقتين: م�ص��تكبرة وم�صت�صعفة.. والدين الذي يتبّناه النا�ص في المجتمعات 

ية 3. ��� �صورة �صباأ، الآ

ية �4. نعام، الآ ��2 �صورة الأ

ية 55. ��3 �صورة المائدة، الآ

ية 35. ��4 �صورة ال�صافات، الآ
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الجاهلية هو ال�ص��رك لرتباطهم باآلهة متعّددة بتعّدد مراكز القوة وال�ص��يطرة التي ت�صتثمر النا�ص 

على طريق اأهوائها. فال�ص��رك اإن هو اإل تاأليه اأف��راد اإلى جانب اهلل اأو بدًل من اهلل، وبتعبير اآخر، 

هو اإيكال اأمور الحياة اإلى غير اهلل.

لهة، ويرف�ص  اأم��ا التوحيد فاإنه يقع في النقطة المقابلة لل�ص��رك تمامًا: اإذ يرف���ص كل هذه الآ

ن القلوب من الركون اإليها، ويدفع اإلى اإزالتها وطردها،  الت�صليم لها، بل يقاوم �صيطرتها، ويح�صّ

ٍة َر�ُصوًل اأَِن اْعبُُدوا اهللَ َواْجتَِنبُوا  ن�ص��اني بكل وجوده اإلى اهلل. {َولََقْد بََعْثنَا ِفي ُكلِّ اأُمَّ وي�ص��ّد الكائن الإ

لهة  يمان بحاكمية اهلل وحدها في الحياة، ورف�ص الآ ، وفي ذلك التاأكيد عل��ى »الإ
اُغــوَت})�1 الطَّ

خرى«. المزيفة، والرتباط به وحده وتمزيق كل قيود العبودية الأ

مام الخامنئي:  اأخي��راً، فاإّن مقت�ص��ى معنى العبودية ح�ص��ب النهج التوحيدي، يقول في��ه الإ

»نخل�ص اإلى اأن العبادة في المفهوم القراآني هي: التباع والت�ص��ليم والطاعة المطلقة اأمام قدرة 

واقعية اأو وهمية، طوًعا ورغبًة اأو كرًها واإلزاًما، مع ال�صعور بالتقدي�ص والثناء المعنوي اأو بدونه. 

ه��ذه الق��درة هي المعبود وهذا المطيع ه��و العبد والعابد. من خال المفاهي��م المتقّدمة يتبين 

.
�2�

لوهية ولفظة اهلل باعتبارهما تعبيًرا عن كلمة المعبود« معنى لفظة الأ

طار النظري للمعالجة المفاهيمية للتوحيد والتوحيد العملي، وما يرتبط به  اإلى هنا كنا مع الإ

مام الخامنئي، وكان لها بالغ التاأثير في ميادين الحراك  من اأفكار وتحديدات تاأ�صي�صية ر�صمها الإ

مام الراحل )قده(، والذي  �صامي الذي ابتعثه في عالمنا المعا�ص��ر الإ النه�ص��وي للم�صروع الإ

مام الخامنئي. يقود حراكه وتكاماته ويتولى اإدارته ورقابة ال�صائرين عليه الإ

مام اخلامنئي: �صالمي عند الإ التوحيد يف منظومة امل�رشوع الإ

�ص�ص والركائز التي و�صعها  �صامي من الأ مام الخامنئي في حديثه عن الم�صروع الإ ينطلق الإ

�ص�ص والركائز.  مام الخميني )قده(، ويعتبر نف�ص��ه في مقام وليته اأنه الم�ص��تاأمن على تلك الأ الإ

مام الخميني، اأنارت الطريق  �ص��امية حينما برق نورها بما �صدع به الإ ثم اإنه يعتبر اأن الثورة الإ

�ص��امية القابلة  المظلم اأمام ال�ص��عوب الم�صت�ص��عفة. واأن اأهم ما تحمله هذه الثورة هي القيم الإ

مام  ن�ص��ان، والتوق للتح��ّرر والتكامل. من هنا، فق��د حّدد الإ للتو�ّص��ع والنت�ص��ار في عالم الإ

�صامي »اإننا قمنا بثورة اإ�صامية، ثم اأقمنا نظاًما  الخامنئي خم�ص��ة مراحل للحراك النه�صوي الإ

�ص��امية، تليها اإقامة دول اإ�ص��امية، ث��م تاأتي مرحلة قيام  اإ�ص��اميًّا، ث��م جاء دور اإقامة الدولة الإ

.
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�صامية« �صامية والباد الإ �صامية العالمية، ونحن حاليًّا في مرحلة الدولة الإ الح�صارة الإ

ية 36. ��� �صورة النحل، الآ

مام الخامنئي، روح التوحيد، م�صدر �صابق. ��2 الإ

مام علي الخامنئي، حفل تخريج وتحليف الطاب، في الكلية الع�صكرية، طهران، 20 �صعبان �425 ه�. ��3 الإ
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طار العام للمنطلق والم�صار  مام الخامنئي )حفظه المولى( الإ اإّن هذا الن�ص الذي ر�صم فيه الإ

�صامي النه�صوي يحمل في طياته جملة اأمور منها: والهدف المتوّخى للم�صروع الإ

لهي النهائي  اأ- المرحلية الواعية والهادئة التي تحت�ص��ن كل التحّفز نحو تحقيق الهدف الإ

�ص��ام العالمية. والملفت في هذه المراحل اعتمادها على خطوط النتائج  وهو قيام ح�ص��ارة الإ

�ص��امية  �ص��اليب؛ وهي الطريقة القديمة التي كانت تعتمدها الحركات الإ بدل المرحلية في الأ

مام الخميني )قده(، والمرحلية في عناوين النتائج تحتوي المرونة في م�ص��مون  قبل نه�ص��ة الإ

نجازات  �ص��اليب الت��ي يمكن اعتمادها. كما تحت��وي على الثقة باهلل والنف�ص ف��ي تحقيق الإ الأ

كيدة والوا�صحة. الأ

 ب- انق�ص��ام المراح��ل الخم�ص اإلى ثاث عناوين: اليقظة والبن��اء الواعي وهي مراحل ما 

خيرة  �صامي، ثم وفي المرحلة الأ قبل الدولة ثم مرحلة بناء نموذج اأو نماذج الدولة والحكم الإ

الح�صارة. اأي بمعنى اآخر: الثورة، الدولة، الح�صارة.

هداف؛  ج- اإن مقت�ص��ى الوحدة في �ص��ياق ه��ذا الحراك اأن تق��وم على وحدة القي��م والأ

ال هل هذا هو الحا�ص��ل في م�ص��يرة النه�ص��ة التي قامت على نهج القتدار الذي يقوده  وال�ص��وؤ

مام الخامنئي؟ الإ

د- ث��م اأخيراً، من حق المرء اأن ي�ص��األ وي�صتف�ص��ر عن موقع مبداأ التوحيد في هذا الم�ص��ار 

مام الخامنئي؟ النه�صوي؛ ومق�صودنا هنا، التوحيد بالطريقة التي قّدمها الإ

مام  جابة، علينا اأن نتلّم�ص بع�ص الوجوه العامة التي لو التقطناها في ن�صو�ص واأدبيات الإ لاإ

طار العماني القائم على بن��اءات وقواعد نظرية، اأو مبداأ التوحيد  مكن لنا ر�ص��م الإ الخامنئي لأ

وحاكميته في الحياة، ومن ذلك قوله:

�صامية في المجتمع، واأن نخلق من المجتمع  »علينا اأن ن�صعى اإلى تحقيق العدالة والقيم الإ

.
���

مجتمعًا دينّيًا واإ�صامّيًا«

�صامي المعا�صر اإنما هو فكر  �صل الذي عنه ي�صدر الم�صروع النه�صوي الإ ذهابه اإلى اأن الأ

مام الخامنئي بع�ص مفا�صل اأبعاده في  مام الخميني وهو النهج الذي �صرح الإ ونهو�ص وقيادة الإ

مام فيه اأبعاد منها: بحث م�صتقل ذهب فيه اإلى اأن نهج الإ

خاق،  ول: امتزاج المعنويات بال�صيا�صة... حيث ترى امتزاج ال�صيا�صة بالعرفان والأ  البعد الأ

مًنا باإرادته  مام )قده( تدور حول محورية اهلل عز وجل، حيث كان موؤ وكانت جميع مواقف الإ

لهية  الت�ص��ريعية وموقًن��ا باإرادته التكوينية، وكان عالًما اأن الذي ي�ص��عى اإلى تحقيق ال�ص��ريعة الإ

مام الخامنئي، حفل تخريج وتحليف الطاب، في الكلية الع�صكرية، طهران، 20 �صعبان �425 ه�. ��� الإ



��

مة من ذلك اأن حذف المعنويات عن  . وا�ص��تفاد اإمام الأ
���

�ص��يحظى بم�صاعدة قوانين الخليقة«

الجهاز ال�صيا�صي هو اإذلل لل�صعب. 

مام الخميني مما �ص��ّكل قناعة عند  مة ال�ص��تثنائي في حراك الإ البعــد الثانــي: موقع ودور الأ

م��ام الراحل)قده(. واأنها  م��ام الخامنئ��ي اأن الديمقراطية الحقيقية هي تلك التي ر�ص��مها الإ الإ

مام  مريكية المزّيفة. من هنا، »فاإّن ال��ذي جاء بالديمقراطية هو الإ تختلف ع��ن الديمقراطية الأ

.
�2�

�صامي« والثورة ونظامنا الإ

ه  مام ال�صيا�ص��ي، »حيث لم يقت�صر نداوؤ ية العالمية وال�ص��مولية في منهج الإ البعد الثالث: الروؤ

مة، بل وكافة الب�صرية، وهذه هي الر�صالة  يراني فقط، واإنما تعّداه اإلى جميع الأ على ال�ص��عب الإ

مام الخامنئي هو تعبير جديد عن فهمه لح�صور  . اإّن هذا القول لاإ
�3�

الملقاة على عاتق الم�صلم«

�صامية.. مام )قده( في كافة مراحل النه�صة الإ نهج الإ

البعد الرابع: �صيانة القيم من خالل تبنّي ولية الفقيه: »حاول البع�ص تعريف ولية الفقيه بو�صفها 

�صا�ص��ي، ل تنفي  الحكوم��ة الفردية المطلقة؛ وهذا ك��ذب؛ اإذ اإن ولية الفقيه، وفقًا لقانوننا الأ

ولة في الدولة. فلي�ص لولية الفقيه �صوى دور هند�صة النظام، وحفظ  ركان الم�صوؤ وليات الأ م�صوؤ

م�صيرته من النحراف.

ولية ]الملقاة على عاتق ولية الفقيه[ الح�ّصا�صة والخطيرة تقوم بدورها على  اإّن هذه الم�ص��وؤ

اأ�ص���ص و�ص��وابط دينية، كما تقوم على راأي النا�ص واإرادتهم، فالمعيار في ولية الفقيه معنوي، 

خافًا للمعايير في النظم الراأ�صمالية فاإنها مادية مح�صة.

فالمعيار في ولية الفقيه يقوم على العلم والتقوى والدراية، والعلم ي�ص��تتبع وعًيا. والتقوى 

�ص�ص  �صجاعة، والدراية م�صالح الباد و�صعبها. ولو افتقد مت�صّنم هذا المن�صب واحًدا من هذه الأ

ثر في اإطار هذه ال�صوابط،  �ص��قطت كفاءته حتى واإن حظي بدعم اأفراد ال�صعب. فراأي النا�ص موؤ

وم��ن جهة اأخرى اإذا توفرت هذه المعايير في �ص��خ�ص وتم انتخابه ب��راأي الجماهير عن طريق 

 هذه ال�ص��وابط، فعلى النا�ص اأن ي�صتجيبوا لي، 
َّ
مجل�ص الخبراء، ل يمكنه اأن يقول قد توفرت في

.
�4�

فحق النتخاب بيد النا�ص«

همية لما يحوي من الحقائق التالية: اإن ن�ص هذا البعد بالغ الأ

�ص��امي مرتبط على الم�ص��توى النظري بمبداأ الولية بمفهومها الوارد  �-اإن نظام القيم الإ

خاق والعرفان. ثم اإن هناك قيًما ت�صتظل في مبدئية ولية الفقيه كم�صمون يعّبر  في العقائد والأ

مام الخميني، طهران، �425 ه�. مام الخامنئي، خال ا�صتقبال الوفود الم�صاركة في الذكرى �5 لرحيل الإ ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه.

��3 الم�صدر نف�صه.

مام الخميني، �5 ربع الثاني، �425 ه�. مام الخامنئي، كلمة القاها خال ا�صتقبال الوفود الم�صاركة في الذكرى �5 لرحيل الإ ��4 الإ
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عن الحاكمية ال�صيا�ص��ية والجتماعية، وكناظم لجماعة الم�ص��لمين. وه��ذه المبدئية هي نظام 

ّمة الم�صلمة، ول يقت�صر على الفرد وحاكميته المطلقة، اإذ مثل هذه  ي�صمل اأركان الجماعة اأو الأ

لهية، وبالتالي مع المعن��ى الذي  تحمله حاكمية  الحاكمي��ة هي على طرف نقي���ص مع القيم الإ

ولية الفقيه.

�صل نابعة من الدين نف�صه،  2-اإن م�صروعية الولية ل يمكن اأن تكون ذاتية اأو اإدارية فهي بالأ

ثم اإنها م�ص��روعية �ص��عبية مرجعها اإرادة النا�ص. لذا، فاإن الولية هلل اأولها من يتمتع بموا�صفات 

مانة وتعيين ال�ص��خ�ص القادر على الت�ص��ّدي لهذه المهمة واإن اأخذ �ص��كًا �صوريًّا  حفظ هذه الأ

اإداريًّا نظاميًّا من خال مجل�ص الخبراء، فاإن المرجعية النهائية في هذا ال�صتحقاق التعييني اإنما 

تعود للنا�ص وم�صتوى اإيمانهم وتفاعلهم مع الولي.

مر هو هند�صة النظام بمعنى ر�صم الحيثية ال�صرعية في اإدارة الحكم  اإن الدور الفعلي لولي الأ

لهية والمطامح ال�ص��عبية والت�ص��ريع الفقهي، وهنا �ص��رورة اأن  هداف الإ وطبيعة النظام وفق الأ

يكون الولي فقيًها بمعنى �ص��احب علم ودراية. كما اأن دوره حفظ المبادئ التي انطلقت منها 

الث��ورة وعلى اأ�صا�ص��ها بنيت الدولة ومن روحها ينبع طموح بناء الح�ص��ارة العالمية التي تلحظ 

هداف اإنما يقوم بها من هم في  �ص��عوب العالم. ولهذا ال�ص��بب فاإن التفا�صيل في اإدارة حركة الأ

ولية من اأركان الدولة اأو القيادات ال�صعبية والحزبية. موقع الم�صوؤ

ثم اإن التركيز المف�ص��لي اأن الم�ص��مون الذي ت�ص��تند عليه الولية هو نظ��ام قيمي اإلهي يقع 

على طرف النقي�ص الح�صاري للمادية الراأ�صمالية، ل بمعنى اأن الدين ل يولي اهتماًما للجوانب 

ونها المادية مو�صولة بغايات اإلهية ت�صّكل روح الحراك  المادية، بل بمعنى اأن حركة الدنيا و�صوؤ

ًرا بالوقائع  لهية من مثل العلم، والتقوى، والدراية ت�ص��تتبع وعًيا وفهًما متب�صّ الدنيوي. فالقيم الإ

و�صجاعة في الت�صّدي وال�صمود اأمام المخاطر والزلزل، فمن يتقي اهلل يجعل له مخرًجا من كل 

�صوء ب�صبب ثقته واعتماده على اهلل ورعاية حكيمة لم�صالح الباد والعباد ب�صبب الدراية الخيِّرة 

�صامية على التحّلي بها. التي حثت القيم الإ

مام الخميني  البعــد الخام�ــص: العدالة الجتماعيــة، اإذ اإن اأهم ما يمّيز المنهج ال�صيا�ص��ي عند الإ

هو »بعد العدالة الجتماعية، فا بدَّ لنا في هذا المنهج من جعل العدالة ن�ص��ب اأعيننا في جميع 

.
���

اأركان الحكومة وقواها التقنينية والق�صائية، واإلغاء الفوا�صل الطبقية«

مام الخامنئي على  مع هذا البعد الخام�ص ن�صتك�صف الثوابت الخمينية التي عمل ومازال الإ

�صامية النه�صوية القائمة على نهج القتدار. بلورتها وت�صييلها في الواقع الحي للتجربة الإ

مام الخميني، طهران، �5 ربيع  مام الخامنئي، من كلمته في ا�ص��تقبال الوفود الم�ص��اركة في الذكرى الخام�ص ع�ص��ر لرحيل الإ ��� الإ

الثاني �425 ه�.
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مة وجعلها معيار �ص��حة و�ص��امة القتدار المبا�ص��ر على  3 – حفظ روح ال�ص��هادة في الأ

�صامية من العلم  م�ص��توى القوة الع�ص��كرية اأو النهو�ص القتداري ببقية مرافق بناء الح�صارة الإ

وال�صيا�ص��ة والقت�صاد وغير ذلك. وبهذا ال�صدد يقول �صماحته: »اإن ق�صية ال�صهادة ق�صية عميقة 

ومهمة جداً، و�ص��عبنا حلَّ هذه الق�ص��ية عمليًّا باإيمانه وم�ص��اعره الدينية و�صجاعته... ولو اأردنا 

يمان بعظمة  عر�ص ق�ص��ية ال�ص��هادة واأهميتها في جملة واحدة لقلنا: اإن العتقاد بال�صهادة والإ

ي �صعب العمق المعنوي ل�صخ�صية ذلك ال�صعب وهويته. كيف يمكن  ال�ص��هداء يمثل بالن�صبة لأ

ل�ص��عب اأن يعرف بالعظمة في اأعين �ص��عوب العالم؟ وكيف يمكن لل�ص��عب بدل اأن يتاأثر ب�صتى 

حداث في العالم؟ كيف يمكن لل�صعب  العوامل ال�صيا�ص��ية في العالم اأن يترك تاأثيره في جميع الأ

بلوغ هذه المكانة؟

يثار في �صبيل اهلل والت�صحية بالنف�ص  حينما يتقبل �صعب بجميع اأبنائه و�صبابه واآبائه واأّمهاته الإ

منون به ف�صوف يكت�صب هذا ال�صعب عمًقا هائًا من العظمة. ومن  لهي ويوؤ في �صبيل الهدف الإ

الطبيعي اأن يكون هذا ال�ص��عب مقتدًرا وقويًّا ومتفّوًقا من دون اأن يكون له �ص��اح ومن دون اأن 

يمتلك ثروة نقدية ممّيزة«.

مكانيات  يخل�ص �صماحته من كل ذلك ليقول: »اإن الن�صر منوط باقتدار ل يتاأّتى بالمال والإ

ن�صان حينما  يثار والعتقاد باأن الإ يمان بال�صهادة والإ المادية وال�ص��اح النووي، اإنما ينبع من الإ

.
���

ي�صّحي اإنما يتاجر ويتعامل مع اهلل«

اأكتف��ي هنا بهذه النقاط الثاث رغم اإمكانية ح�ص��د الكثير من ال�ص��واهد والن�ص��و�ص التي 

تو�ص��ح بما ل يقبل ال�صك حفظ المعنوية المبنية على مبداأ التوحيد في كل �صياق الفهم والعمل 

الذي اأر�ص��اه �ص��ماحته، لكن��ي اأوّد اأن اأطوي ه��ذه المرحلة من الكام بذكر ن�ص��ين يحّدد من 

خالهما ارتباط التوحيد المعنوي في حركة المجاهد، وفي حياة �صاحب اأي مهنة وعمل يريد 

به وجه اهلل..

وامر رب  �ص��ام، ويعتقد باهلل ويخ�ص��ع لأ ول: »اإن التعبوي هو الذي يهتم بقيم الإ الن�ــص الأ

العالمين، وهو ال�ص��الح المليء قلبه بالخير وال�ص��اح، والمطهر من الرذائل، وهو الذي يرغب 

جل �صمو البلد ورفعته، وهدفه اإنقاذ  اأن يزيد اأن�صه باهلل دومًا... التعبوي هو همة عالية وي�صعى لأ

الب�صرية، والق�صاء على الف�صاد والفقر والظلم والتمييز العن�صري والت�صلط، يرف�ص العي�ص تحت 

.
�2�

ن�صان الذي يهمه من يحكم بلده« مريكية، وهو ذلك الإ المظلة الأ

م��ن المعروف الحجم الكبير الذي يوليه نهج القت��دار باإمامة الخامنئي للمقاومة والتعبئة، 

وم��ن المعروف �ص��عة الرقعة التي ي�ص��ملها عنوان التعبئة والتعبوي، بحيث ت�ص��م كل �ص��رائح 

ال�ص��عب. م��ن هنا، فاإن تعريفه للتعبوي ي�ص��اوي تعريفه للفرد المن�ص��م اإلى اأم��ة نهج القتدار. 

مام الخامنئي، من كلمته في عوائل ال�صهداء والمعوقين بقم، 20�0/�0/20. ��� الإ

مام الخامنئي، كلمة القيت في ا�صبوع التعبئة، طهران في رجب �4�6 ه�. ��2 الإ
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�صام القائمة على العتقاد باهلل والعمل على طاعته وخدمة عباده  فالتعبوي هو المتحّلي بقيم الإ

واإعمار باده.

نها الخ�ص��م  مريكا لأ �صا�ص��ية يرف�ص التبعية لأ الن�ــص الثانــي: وهو المرتبط بق�ص��ايا الحياة الأ

�صامية، وهو الواعي الذي ير�صم الحياة ال�صيا�صية للبلد الذي  الح�صاري لح�صارة قيم القتدار الإ

يحيا فيه باعتباره الوطن الذي ينتمي اإليه ويمكنه التاأثير الفاعل في مجرياته.

الن�ص الثاني: وهو يرتبط بالحياة المدنية_الوظيفية )المهنة( بحيث ي�صبح العامل في اأي مهنة 

مة بمقت�ص��ى نهج القتدار »اإنها لمفخرة  جزًءا من الم�ص��روع التوحيدي العامل على نهو�ص الأ

كبرى اأن ي�ص��عر المرء في اأجواء المهنة التي يحترفه��ا اأنه يعمل لغايات اإلهية وللدفاع عن هويته 

.
���

ه الظلم« و�صخ�صيته وعن ا�صتقال �صعب يعي�ص في عالم يملوؤ

ن�صانية: مالمح التوحيد يف م�صار احلياة الإ

رادة  ل تكوينيًّا بر�صم م�صار حياته، واأن الإ ن�صان هو المخوَّ مام الخامنئي اإلى اأن الإ يذهب الإ

ن�ص��ان. لكّن مقت�صى نجاح  والختيار التي اأوله اهلل �ص��بحانه اإياها هي م�ص��در �ص��ناعة قدر الإ

ن�صان.  ن�ص��ان في نتائج اختياراته ينبغي اأن ترتبط بمبداأ التوحيد وتجلياته على م�صرح حياة الإ الإ

وبهذا ال�ص��دد يقول �ص��ماحته: »اإنني ذكرت بالن�ص��بة لمفهوم القدر اأن الختيار بيدكم، وهذا 

لهي بنظر العتبار،  مما ل �ص��ك فيه، ولكن مع ذلك، ل بّد اأن تاأخذوا دور الهداية والتوفيق الإ

فقد ي�ص��اب اأحدكم بالتعب اأثناء الطريق في�ص��تمد العون من اهلل، في�صتجيب اهلل له ويمّده بالقوة 

.
�2�

فيوا�صل ال�صير، وتارة يتردد بالختيار فيطلب الهداية من اهلل فيهديه«

لهية التي  لذا، ينبغي للمرء في حياته الر�ص��الية والجهادية اأن يربط نف�ص��ه بالمدد والهداية الإ

منها تنبعث معالم القدرة ومظاهر نهج القتدار. بحيث يمكن لنا القول: اإن الم�ص��لم الر�صالي، 

-ح�صب نهج القتدار-، �صواًء اأكان في حال الثورة اأم بناء الدولة اأم �صناعة الح�صارة، فاإّن عليه 

ا�صتدامة الرتباط وال�صدور عن المبداأ التوحيدي في كل حياته العملية والروحية، واإن مثل هذه 

�ص��امية عن الح�ص��ارة المادية،  �ص��امية هي التي تميِّز الح�ص��ارة الإ الميزة المبنية على القيم الإ

�ص��امية، حيث  عمال الع�ص��كرية في الثقافة المادية، وبينها في الثقافة الإ »هناك اختاف بين الأ

اإنها ل تعني في المنظار المادي �صوى العنف والق�صوة والطاعة العمياء، واأنها اأداة بيد الطامعين.. 

�صامي تختلف عن ذلك تمام الختاف، حيث  في حين اأن العمليات الع�صكرية في المنظار الإ

ن�صانية، ودفاع عن القيم ال�صالحة م�صحوب بالوعي والمعرفة، وهذا  اإنها تج�ص��يد للمفاهيم الإ

كف وتروي�ص النف�ص على الت�ص��حية والف��داء، واأن هذا  رواح عل��ى الأ الدف��اع يعن��ي حمل الأ

لهية... لذا، يعّد العمل الع�صكري في المنظار  ن�صانية والإ الدفاع يكون من اأجل اأ�صمى القيم الإ

مام الخامنئي، كلمته بح�صور قادة الجي�ص، 20 ذي الحّجة �4�8 ه�. ��� الإ

مام الخامنئي، كلمة خال لقاء ال�صباب وال�صاتذة الجامعيين، طهران، 7 تموز 2004. ��2 الإ
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�صامي )جهاداً(، فاإّن الجهاد ماأخوذ من بذل الجهد وال�صعي في �صبيل القيم العليا، ومن هنا،  الإ

.
���

جاء في الحديث: اإن الجهاد باب من اأبواب الجنة«

�ص��ام دين نهج القتدار، هو دين التوحيد الكامل، ولو اأردنا اأن نتعّرف  ن الإ وما ذلك اإل لأ

مام  �ص��امية البانية لح�ص��ارته فما علين��ا اإل اأن نتعرف للتحديدات الت��ي تناولها الإ اإلى القيم الإ

الخامنئي فيما يخ�ص القيم التوحيدية، ومنها:

ن�صان من العبودية والطاعة لغير اهلل. �- اأن التوحيد يعني خا�ص الإ

2- وهو يعني تحطيم كل قيود النظام ال�صلطوي.

3- كما يعني ك�صر �صر الخوف من القوى الطاغوتية.

ن�صان. 4- والتوحيد يعني العتماد على الطاقات التي اأودعها اهلل في الإ

لهية بانت�صار الم�صت�صعفين. ا العتماد على الوعود الإ 5- وهو يعني اأي�صً

اأما على م�صتوى القيم الفردية، فالتوحيد يعني:

لهية وعدم الخوف من احتمال الهزيمة. �- التعّلق القلبي بالرحمة الإ

لهية  ن�صان في طريقه لتحقيق الوعود الإ خطار التي تهّدد الإ 2- مواجهة كل الم�صاعب والأ

مل بالن�صر النهائي. ب�صدر رحب، وتحمل م�صكات الطريق في �صبيل اهلل والأ

حداق على الهدف ال�ص��امي، وهو خا�ص المجتمع من كل ظلم وتفرقة اأو  ويعني تركيز الأ

جهل اأو �صرك.

.
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لهي في قبال الم�صاعب ال�صخ�صية« جر الإ 3- »اأن ل يطلب المرء في كل ذلك اإل الأ

مام  ن�ص��اني والح�ص��اري ر�ص��م الإ فق المفتوح على عالم من قيم القتدار الإ بمث��ل ه��ذا الأ

ن�ص��ان الفردية والر�صالية العامة. وعمل على اأن ي�صخ كل  الخامنئي تاأثيرات التوحيد في حياة الإ

�ص�صات الخا�ص��ة بالدولة والمجتمع، بحيث كانت هذه المعنوية ال�صارية  ذلك في و�ص��ائج الموؤ

لهية، وهي الدافع نحو تحقيق  مانة الإ مان لحفظ الأ في كل مفا�ص��ل البناء الر�صالي هي �صّمام الأ

هداف المتوخاة والتي هدى اهلل �ص��بحانه اإليها. واأن كل قراءة لم�ص��ارات الحراك النه�صوي  الأ

�صام ل ي�صتند اإلى مثل هذه المبدئية،  �صامية في اإيران الإ على م�صتوى ال�صعوب اأو م�صار الدولة الإ

حداث. مر مفارقة للواقع ال�صانع لوقائع هذه الم�صارات والتحولت والأ فاإنه بحقيقة الأ

مام الخامنئي، كلمته خال اللقاء بقراء القراآن الكريم، طهران، � رم�صان، �425 ه�. ��� الإ

�صام المحمدي، ط�، اعداد مهدي عاء الدين، دار الولء، بيروت، 2005، �ص �2. مام الخامنئي، الإ ��2 الإ
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ال�صيخ محّمد عراقي

تمر  ي�ص��ّرفني قبل اأن اأبداأ بورقتي اأن اأ�صكر معهد المعارف الحكمّية للمبادرة بعقد هذا الموؤ

 الذي يهدف اإلى درا�ص��ة الفكر الجته��ادّي في اإطار الممار�ص��ة العلمّية والعملّية لدى 
ّ
العلم��ي

 العظيم 
ّ
�صامي  وقائد كبير للحراك الإ

ّ
 بما هو مرجع فكرّي وفقهي

ّ
مام ال�ص��يد علي الخامنئي الإ

و�صع. بمعناه الأ

ول �ص��ّك في �صرورة هذه الدرا�ص��ات والبحوث العلمّية في هذه الظروف التي نعي�ص فيها 

 اليوم باأم�ّص الحاجة لدرا�صة التجربة 
ّ
�صامي �ص��امّية في العالم الإ ّن تو�ص��يع حركة ال�صحوة الإ لأ

م��ام الخميني الكبير )رحمة  عظم الراحل الإ الثوريّ��ة في اإي��ران التي نجحت على يد القائ��د الأ

عظم ثورة  اهلل عليه( ب�ص��فته وليًّا فقيًها عادًل �ص��جاًعا مديًرا مدّبًرا وقائًدا دينيًّا �صيا�ص��يًّا مبا�صًرا لأ

�صيا�ص��ّية واجتماعّية معا�ص��رة، وا�ص��تمرار هذه القيادة النظرّية والعملّية في ع�صر خلفه ال�صالح 

)مّد ظّله(.
ّ
مام الخامنئي الإ

 يح�صر فيه عدد 
ّ
عامي ومن جهة اأخرى، نواجه اليوم ميداًنا عظيًما في ال�صراع الفكرّي والإ

كاديمّيات الغربّية حيث ي�صارك باحثون، يكتبون وين�صرون  �ص�ص��ات الدرا�صّية والأ كبير من الموؤ

ة. اهم وقراءاتهم الخا�صّ �صامّية بح�صب روؤ دائًما اآراءهم حول الم�صائل الإ

ول�ص��ّك في اأّن بع�ص��هم اإن لم يكن اأكثرهم اإّنما يتبعون في درا�صاتهم اأهدافهم وم�صالحهم 

مّما يوقعهم في اأخطاٍء عظيمة وتحريفاٍت �ص��هويّة وعمدّية، وهذا دليل اآخر على �صرورة اأمثال 

هذه المبادرات العلمّية والفكرّية من الجهات المعنّية والمراكز العارفة الب�صيرة والحكيمة.

تمر وهو البحث في النظرّية الجتهادّية الفقهّية المتمحورة حول المدر�صة  اأّما مو�صوع الموؤ

مام ال�صيد علي  ال�صيا�صّية والجتماعّية الم�صّماة بولية الفقيه من خال الممار�صة العملّية عند الإ

على للتقريب بين المذاهب. ��� ع�صو المجل�ص الأ

ية الح�صارّية القيمّية لدى  الروؤ

مام الخامنئي حفظه اهلل الإ
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ّن اآراءه النظرّية و�ص��يرته العملّية خال العقود  الخامنئي فهو اأ�ص��هل وممتنع في نف�ص الوقت؛  لأ

خيرة في الم�ص��ائل ال�صيا�ص��ّية والجتماعّية والقت�صادّية والثقافّية وا�ص��حة ومك�صوفة اأمامنا  الأ

وكّل باح��ث يتمّك��ن من ماحظتها، ولكّنها تعاني من جهة اأخرى من عدم البحث والدرا�ص��ة 

ا على م�صتوى  العلمّية الكافية وقّلة الم�صادر والمنابع العلمّية المدّونة حول المو�صوع خ�صو�صً

كاديمّية. اإنتاج النظرّيات الأ

يته الح�صارّية القيمّية كمنطلق لدرا�صة اأفكاره الجتهادّية  وفي هذه الورقة اأريد اأن اأبداأ من روؤ

 و�صوغ ح�صارة دينّية جديدة في نهاية 
ّ
 والعملي

ّ
 نحو التقّدم العلمي

ّ
�صامي في قيادة المجتمع الإ

المطاف.

�صامّية حينما كنت  ومن خال تجربتي في ال�ص��تينّيات وال�صبعينّيات قبل انت�ص��ار الثورة الإ

مام  �ص��امّية بقيادة الإ طالًبا �ص��اًبا في الحوزة العلمّية في قم المقّد�ص��ة في بدء حركة النه�ص��ة الإ

�ص��اميين  الخميني)رحمة اهلل تعالى عليه(، اإذ كنت اأتابع اآثار المفكرين والكّتاب والباحثين الإ

ية  �ص��ام روؤ يت��ه ونظرته لاإ اآن��ذاك، ومنه��م ال�ص��يد عل��ي الخامنئي)حفظ��ه اهلل(، فوجدت روؤ

ح�ص��ارّية دينّية بتمام معن��ى الكلمة، وكان هذا الخط الفكرّي العميق وا�ص��ًحا جليًّا من خال 

�ص��ام والم�صلمين  اآثاره المكتوبة والم�ص��موعة ودرا�ص��اته وبحوثه العلمّية والتاريخّية حول الإ

ثار المن�ص��ورة في ال�ص��تينّيات  في الع�ص��ور المختلفة، ول باأ�ص في اأن اأ�ص��ير على بع�ص هذه الآ

ية القيمّية: وال�صبعينّيات التي تدّل بو�صوح على هذه الروؤ

عظم واأ�صحابه الكرام،   الأ
ّ
�صام و�صيرة النبي ومنها درا�ص��اته وبحوثه القّيمة حول تاريخ الإ

ا الدرا�صات التحليلّية في �صيرة اأئّمة اأهل البيت عليهم ال�صام �صيا�صيًّا وثقافيًّا_، كقيادة  _وخ�صو�صً

�صًرا لتاأكيد   وح�صارّي متقّدم في ذلك الع�صر، وموؤ
ّ
فكرّية واجتماعّية هادفة اإلى بناء مجتمع ديني

 للخروج من مجتمع 
ّ
�ص��امي  على الحركة العلمّي��ة والثقافّية في المجتمع الإ

ّ
�ص��امي الدي��ن الإ

ّ اإلى مجتمع ح�صارّي متقّدم.
 قبلي

ّ
جاهلي

ول �ص��ّك في نجاح هذه الحركة الجتماعّية في ذلك الع�ص��ر؛ اإذ اأمكن بعد م�صي خم�صين 

�ص��ام اأن تمتّد اأنوارها اإلى الربع الم�ص��كون والعامر وان�ص��وى اأكثر  �ص��نة من بزوغ �ص��م�ص الإ

�ص��ام، وبعد اأقّل من قرنين فقط  ��ر اآنذاك تحت لواء الإ من خم�ص��ين بالمائة من العالم المتح�صّ

انفتحت عيون العالمين على ظهور اأعظم حركة علمّية وح�صارة اإن�صانّية اإ�صامّية في تلك البيئة. 

 الكبير اآنذاك قّمة الح�ص��ارة الب�صريّة من الناحية العلمّية متقّدمة في 
ّ
�صامي بل اأ�ص��حى العالم الإ

�ص��ّتى �صنوف العلم والفن والعمران والمدنّية والقت�صاد، ولم تتحّقق هذه المعجزة العظيمة اإل 

�ص��ام والقراآن واإليكم ن�ص كامه حيث ي�ص��ير في تحليله اإلى بيان اأ�صباب هذا  بف�ص��ل تعاليم الإ

التوفيق العظيم قائًا:
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قطاب العلمّية المتقّدمة  »لو اأردتم مقارنة تلك الحركة العلمّية بالحا�صر فعليكم النظر اإلى الأ

في العالم اليوم، ثّم افتر�صوا بلًدا متخّلًفا في منطقة بعيدة من العالم يفتقر اإلى اأي مدنّية اأو تح�صر 

فيدخل �ص��احة الح�صارة �ص��ريًعا ثّم يح�صل خال مائة اأو مائة وخم�صين عاًما على مرتبة متفّوقة 

على كاّفة تلك الح�ص��ارات من الناحية العلمّية. اإّنها حركة معجزة ول يمكن ت�ص��ّورها اأ�صا�ًصا، 

�صام يحث على العلم وتعّلمه وتعليمه ويعتبر ذلك عبادة«. ولم يكن ذلك ممكًنا لول اأّن الإ

يته حول �صلة العقل بالدين: �صالم من العلم والعلماء وروؤ موقف الإ

ال الرئي�ص هو من اأين اأتت  �صا�صّية في هذا المو�ص��وع، وال�صوؤ �صئلة الأ اأ�ص��ار �صماحته اإلى الأ

ه��ذه الثقافة والح�ص��ارة العظيم��ة؟ وكيف بزغت هذه ال�ص��م�ص الم�ص��يئة وتمّخ�ص عنها هذا 

�ص��ام؟ وكيف تّم هذا ال�ص��تخدام والتوظيف للعلم وكيف تحّقق  المكان العامر في �ص��در الإ

ولى على اأيدي  هذا الكت�ص��اف العظيم لحقائق عالم الوجود عموًما وعال��م المادة بالدرجة الأ

ن�صطة  �صارات والأ فكار والنظرّيات والإ ا من اأين وكيف اُأن�صئت هذه العلوم والأ الم�صلمين؟ واأي�صً

العلمّية والعالمّية؟ وكيف تاأ�ّص�صت تلك الجامعات العماقة بالمقايي�ص العلمّية اآنذاك، وتطّورت 

ع�صرات الحوا�صن الثرّية والقويّة في تلك الفترة، وانبثقت اأكبر قّوة �صيا�صّية وع�صكرّية في العالم 

امتدت حكمتها وثقافتها كدولة موّحدة من ال�ص��رق اإلى الغرب ثم انتقلت هذه الح�ص��ارة من 

ت جّل  باد ال�ص��رق اإلى قلب اأوروبا ومن �ص��به القارة الهنديّة اإلى اآ�ص��يا الو�صطى وال�صين، وماأ

العالم العامر من فكرها وعلمها واأدبها وثقافتها وحكمتها الخالدة الم�صتمرة.

�صامّية كان  �ص��ئلة الرئي�ص��ّية من خال كلمته اأّن جوهر الح�ص��ارة الإ والجواب عن هذه الأ

نا�ص��ًئا من الداخل؛ اأي ن�ص��اأ من مع��ارف القراآن الكريم وتعاليمه القّيم��ة، ول يمنع ذلك من اأن 

��ا كما ناحظ في التجربة القيمة التاريخّية زمن  خرين اأي�صً ت�ص��تفيد هذه الح�ص��ارة الحّية من الآ

ا اإلى ال�صين  �صامّية وغربها انطاًقا من اإيران اإلى الهند، واأي�صً �ص��ام في �صرق الباد الإ ظهور الإ

واإلى �صمال اإفريقيا من خال تعامل الم�صلمين مع العلوم والفل�صفة اليونانّية في الع�صور الذهبّية 

�صامّية. واإليكم ن�ّص كامه ال�صريف م�صيًرا اإلى هذه القدرة العلمّية وال�صيا�صّية  من الح�ص��ارة الإ

�صامّية حيث يقول: العظيمة في الح�صارة الإ

وروبّيون  �ص بحيث �صّمى الأ وروبا حقبة جهل وبوؤ »فترة القرون الو�ص��طى كانت بالن�صبة لأ

القرون الو�ص��طى الع�ص��ور المظلمة، في تلك القرون التي �صاد اأوروبا خالها ال�صال والجهل 

�صامّية بما في ذلك اإيران«. على حين �صادت اأنوار العلم البلدان الإ

ّكد �ص��ماحته اأّن ه��ذا الزدهار المادّي والمعن��وّي وهذا ال�ص��تخدام والتوظيف لكّل  ويوؤ

الطاقات الب�ص��رّية من اإثارة العقول وتوليد العلوم والفنون �صمن ثقافة حّية وبّناءة لي�ص اإل نتيجة 
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�ص��امّية، والمعارف القراآنّية، و�صّنة ر�صول اهلل وخلفائه وعترته، ثّم ذكر القرن الرابع  التعاليم الإ

الهج��رّي باعتباره قّمة رفيعة لهذه الحقائق فق��ال: »القرن الرابع الهجرّي، وهو القرن الحادي 

�ص��امي في  ع�ص��ر للمياد؛ اأي قّمة ظلمات الجهل والفراغ في اأوروبا، كان ذروة الزدهار الإ

اإيران، فالعلماء الذين ظهروا في ذلك الع�ص��ر وكانوا على اأعلى الم�ص��تويات با�صتثناء قليل منهم 

يّام كان الغربّيون ينهلون العلم من ال�صرق ومن اإيران تحديًدا، وكان 
كانوا اإيرانّيين، وفي تلك الأ

�ّص�ص��ي الكثير من العلوم ال�ص��ائعة في عالم اليوم، بل اإّن النه�صة  العلماء الم�ص��لمون من اإيران موؤ

�صامّية. وروبّية قامت على اأ�صا�ص ترجمة نتاجات البلدان والمناطق الإ الأ

وهن��ا اأقف ف��ي ورقتي هذه عند محطتين من خطاب ال�ص��يد القائد بخ�ص��و�ص الح�ص��ارة 

، والثاني 
ّ
�صامي ية الح�ص��ارّية لمراحل حركة المجتمع الإ ّول بالروؤ �ص��امّية القيمّية يرتبط الأ الإ

�صامّية واأ�صولها العملّية. �صيلة للح�صارة الإ بالعنا�صر الأ

�صالمّي: ية احل�صاريّة ملراحل حركة املجتمع الثورّي الإ الروؤ

�صامّية في  ال�ص��يد القائد)حفظه اهلل( ي�صعى دائًما اإلى اإحياء فكرة اإقامة الثقافة والح�صارة الإ

�صام اإلى خم�ص   في ظّل الإ
ّ
يراني اأذهان مخاطبيه، وفي اإحدى كلماته يق�ّصم حركة المجتمع الإ

مراحل:

�ص��امّية، وهي مرحلة التغيير ال�ص��امل للمجتم��ع في كّل اأجهزته  ول��ى: مرحلة الثورة الإ الأ

الحاكمة وقيمه ال�ص��ائدة، وبالمنا�صبة، ل باأ�ص باأن اأ�ص��ير اإلى اأّن الثورة في اللغة الفار�صّية ت�صّمى 

انقاًب��ا، ولع��ّل هذه الكلم��ة اأقرب اإلى تعريف م��ا يجب اأن يجري في المجتم��ع الثورّي وفي 

الحركة الثورّية، اإذ هو انقاب على الواقع ال�ص��ائد بجميع اأجهزته وقيمه واأ�ص��لوب الحياة فيه، 

، لكن هذا ل يعني اأّن الثورة ل بّد اأن ي�صحبها ال�صطرابات واأعمال 
ّ
�صا�صي وهذا يعني التغيير الأ

ال�صغب وغيرها، كا، وفي الوقت ذاته ل يمكن اإطاق ا�صم الثورة على كّل �صغب وا�صطرابات 

�ص�ص  ، بل اإّن الثورة تعني تبديل الأ
ّ
وفو�صى عاّمة اأو جماهيريّة، ول حّتى على اأّي تحّول اجتماعي

ولى. الخاطئة اإلى اأ�ص�ص �صحيحة وهذه هي الخطوة الأ

 كامل �صامل 
ّ
 التي يراد بها م�صروع هند�صي

ّ
�ص��امي قامة النظام الإ الثانية: مرحلة التخطيط لإ

يطّب��ق في البلد من خال الد�ص��تور الذي ي�ص��ّوت عليه ال�ص��عب كّله كما ح��دث في اإيران بعد 

 به ُتبنى 
ّ
 �صعبي

ّ
جانب، وا�صتبدال نظام ديني  عميل لاأ

ّ
 ا�صتبدادّي فردّي ووراثي

ّ
اإ�صقاط نظام ملكي

كّل اأركانه على اختيار ال�صعب ب�صكل مبا�صر اأو غير مبا�صر.

�صامّية بكّل ما تتطّلبه الدولة من تنظيم اأجهزة الحكم وفق الم�صروع  الثالثة: اإقامة الدولة الإ

�صالة والمعا�صرة، وهذا ما تّم في اإيران حيث الد�صتور والبرلمان )مجل�ص   للجمع بين الأ
ّ
�صامي الإ
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ال�ص��ورى(، وال�ص��لطات الثاث وعلى راأ�ص��ها ولية الفقيه، جميعها ُعر�صت على ال�صعب من 

ا ب�صكل مبا�صر اأو غير مبا�صر. خال ال�صتفتاء والنتخاب اأي�صً

�ص��امية ومعا�ص��رة الواقع الراهن وال�ص��تفادة من  والهدف الجمع بين اأ�ص��الة الر�ص��الة الإ

التجارب والعقلّية الب�صرية في كل المجالت.

�صامي وبنائه اأو تجديد بنائه كامًا على اأ�ص�ص اإ�صامية من  الرابعة: مرحلة اإقامة المجتمع الإ

بعاد الفردية الجتماعية،  خاق والتربية والتعليم وغيرها من الأ حيث القت�ص��اد وال�صيا�ص��ة والأ

 ل بّد اأن ت�ص��ود فيه القيم 
ّ
�ص��امي ن المجتمع الإ وه��ي من اأ�ص��عب المراحل ولعله��ا اأطولها لأ

�ص��امّية، وه��ي عملية تحت��اج اإلى تربي��ة وتهذيب وتوفير فر���ص التكام��ل والتعالي وتغيير  الإ

م��ة كي تكون اأهدافهم �ص��امية ونظرتهم رفيع��ة واأفكارهم بعيدة  بناء الأ المحت��وى الداخلي لأ

�ص��ف: اإّن هذه المرحلة تاأخر اإكمالها ل�ص��نوات ح�ص��ب تدبير  المدى، ويجب اأن نقول مع الأ

منية وال�صيا�صّية والقت�صادّية  ية القيادة الحكيمة ب�صبب الموانع الع�ص��كرية والأ �ص�ص��ين وروؤ الموؤ

عداء كالنقاب الع�ص��كري في  امرات الواف��دة من قبل الأ الت��ي حدث اأغلبها عن طري��ق الموؤ

رهابية والفئات الم�ص��لحة، وال�صطرابات المحلّية والح�صار  بداية الثورة، ودعم الحركات الإ

القت�ص��ادي وغيرها، واأكبرها واأطولها الحرب المفرو�ص��ة من جانب �صّدام المقبور المدعوم 

من ال�ص��تبكار العالمي، والدول الرجعّية في المنطقة، التي دامت ثماني �صنين من عمر الثورة، 

وهدمت تقريًبا كل القدرات والبنى التحتية في البلد.

�صامية، وهنا  �ص��امّية اأو الحركة العالمية الإ خيرة: مرحلة اإقامة الح�صارة الإ الخام�ص��ة والأ

مة ال�ص��اهدة الو�صط على  �ص��امي اإنما ي�ص��تهدف اإقامة الأ بيت الق�ص��يد، اإذ كّل الم�ص��روع الإ

هلها  ّمة من الق��ّوة المادية والمعنوّي��ة بما يوؤ �ص��احة التاريخ، وه��ذا ل يتحقق اإل باأن ت�ص��بح الأ

ّمة  ر���ص جميًعا، ل الأ �ص��امية ه��ي ما تتطّلع اإليه اأمم الأ للقيام بهذا الدور، ثم اإن الح�ص��ارة الإ

�صامية فح�صب، حيث اإن الح�صارة المادية �صّيقت الخناق على الب�صرّية اليوم، و�صامتها �صوء  الإ

العذاب كما اأنزلت بها اأفظع الحروب، واأب�ص��ع المجازر واألوان الظلم وال�صطهاد في التاريخ 

المعا�صر.

�ص��امّية،  ونعتقد اأن هذه المرحلة هي التي بداأت ب�ص��ائرها في المنطقة نتيجة ال�ص��حوة الإ

و�صتعّم العالم كّله اإن �صاء اهلل.

اأم��ا نح��ن في اإي��ران فباإمكاننا اأن نق��ول: اإننا نعي�ص ف��ي المرحلة الرابع��ة، اأي مرحلة اإقامة 

�صامية. �صامي والعدالة الإ �صامي وبناء القت�صاد الإ المجتمع الإ
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ية ال�صيد القائد: �صالميّة يف روؤ �صول والعنا�رش اخلم�صة لبناء احل�صارة الإ الأ

يرانية في  �صامية الإ ولين في الجمهورية الإ في خطبة هامة لل�ص��يد القائد لدى لقائه بالم�ص��وؤ

�صامّية، وبّين  خير من عام األفين، اأو�ص��ح م�صروعه الفكري في م�صاألة الح�ص��ارة الإ ال�ص��هر الأ

العنا�صر التي تقوم عليها.

�صامّية للكون والحياة،  وفي البداية، ذكر �ص��ماحته اأّن هذا الم�صروع م�صتمّد من النظرة الإ

 والح�صارّي، اأّما 
ّ
نتاج الجتماعي وكّلما تر�ّصخت هذه النظرة ت�صارعت الخطى نحو تحقيق الإ

هذه العنا�صر فهي خم�صة:

� – التوحيد.

ن�صان. 2 – تكريم الإ

3 – ا�صتمرار الحياة بعد الموت.

.
ّ
ن�صان على التكامل الانهائي 4 – قدرة الإ

5 – توّجه حركة العالم نحو حاكمية الحّق وال�صاح.

1- التوحيد:

مور التي و�صعها ن�صب  منذ اأوائل حركة �صماحته الفكريّة، كان فهم التوحيد واإفهامه من الأ

�ص��ل من اأ�صول الدين يتجّلى ذلك في محا�صرته القّيمة  عينيه منطلًقا من فهم ح�ص��ارّي لهذا الأ

التي ترجمت اإلى العربّية تحت عنوان )التوحيد: رف�ص العبوديّة لغير اهلل(، وفي هذه المحا�صرة 

وغيرها من المحا�صرات، ومنها الخطبة التي ذكرناها اآنًفا، رّكز �صماحته على ما يلي:

- التوحيد لي�ص م�صاألة فل�صفّية وكامّية فح�صب يدور البحث حولها ب�صورة نظريّة، بل هي 

لهة المزيفة كما يزيل من داخل نف�ص��ه  ن�ص��ان كّل الآ  للحياة يزيل من اأمام حركة الإ
ّ
منهاج عملي

كل عوامل ال�ص��عف وال�صت�ص��ام اأمام القوى الطاغية، ويجعله يّتج��ه دون اأي خوف لتحّدي 

الطواغي��ت، {الَِّذيَن َقاَل لَُهُم النَّا�ُص اإِنَّ النَّا�َص َقْد َجَمُعوا لَُكْم َفاْخ�َصْوُهــْم َفَزاَدُهْم اإِيَمانًا َوَقالُوا َح�ْصبُنَا اهللُ 

.
َوِنْعَم الَْوِكيُل})�1

ر�ص، وفي  ن�ص��ان برقابة غير منظورة بيدها ملكوت ال�ص��ماوات والأ - والتوحيد يربك الإ

 و�صعور بالقّوة والقتدار.
ّ
ذلك ان�صباط �صلوكي

ية �73. ��� �صورة اآل عمران، الآ
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ر�ص من�صجمة مع حركة الكون بكّل ما فيه  ن�صان على ظهر الأ - والتوحيد يجعل حركة الإ

ْبتُْم اأَنََّما َخَلْقنَاُكــْم َعبَثًا َواأَنَُّكْم اإِلَْينَا َل  من دّقة وعظمة، وح�ص��ابات دقيق��ة، وبعد عن العبثّية، {اأََفَح�صِ

.
ْر�َص َوَما بَْينَُهَما َلِعِبيَن})�2 َمَواِت َوالأ ، {َوَما َخَلْقنَا ال�صَّ

تُْرَجُعوَن})�1

ن�صان: 2- كرامة الإ

�ص��امّية، لكّن ه��ذه المحورّية  ن�ص��ان هو المح��ور في النظرة الإ يقول ال�ص��يد القائد: الإ

ن�ص��ان( الغربّية  ومانّية )عبادة الإ ن�ص��ان في النظرة الأ تختل��ف تمام الختاف عن محوريّة الإ

التي �صادت في القرنين الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر في اأوروبا، ثم يذكر �صماحته قوله �صبحانه: 

ّكد  ، ويرى اأّن الن�ص��و�ص الدينية توؤ
ْر�ِص})�3 َمَواِت َوَما ِفي الأ َر لَُكْم َما ِفي ال�صَّ {اأَلَــْم تََرْوا اأَنَّ اهللَ �َصخَّ

ن�صان، والت�صخير هنا، يعني اأن اهلل  ن�صان، والقمر والبحر م�ص��ّخران لاإ اأن ال�ص��م�ص م�صّخرة لاإ

ن�صان اأن ي�صتفيد  ن�صان، وي�صتطيع الإ �ص��بحانه وتعالى جعل كل هذه الكائنات تحت ت�صرف الإ

ن�صان التي �صّرح بها القراآن  منها على اأكمل وجه، وهذا الت�ص��خير هو التبلور العملي لكرامة الإ

، وهذا التكريم يراه ال�ص��يد القائد ي�ص��تمل على 
الكري��م حيث ق��ال: {ولقد كّرمنــا بنــي اآدم})�4

�صامي،  �صامية والنظام الإ �صا�ص تقوم الحكومة الإ مرحلتين: تكوينية وت�ص��ريعية، وعلى هذا الأ

اإنه اأ�صا�ص اإن�صاني بامتياز.

�صير اإلى اأن د�صتور  �صامّية، لأ وهنا اأقف عند هذا المحور من محور المنظومة الح�صارية الإ

مام الراحل، وخطاب ال�ص��يد القائد، يرّكز با�صتمرار  �ص��امية وخطاب ال�صيد الإ الجمهورية الإ

ر�ص، واأن ال�ص��عور  ن�ص��ان ومكانته في الوجود، ومهمة ا�ص��تخافه على ظهر الأ على كرامة الإ

بالكرامة كان دائًما وراء كل حركة ح�ص��ارية تكاملية على ال�ص��احة الب�صرية، كما اأحب اأن اأ�صير 

�صامية من حراك عظيم اأطلقوا عليه ا�صم الربيع العربي اأو  ��ا اإلى اأن ما حدث في ال�ص��احة الإ اأي�صً

�صامّية التي تر�صد  �صح، -في راأيي المتوا�ص��ع-، اإنما هو بف�صل التربية الإ �ص��امي بالأ الربيع الإ

من ل يقبل الذل ول يملك اأن يهين نف�ص��ه. وهذه التربية  ّك��د على اأن الموؤ اإلى اأ�ص��ل العزة، وتوؤ

مة ل تفرط بكرامتها في اأق�ص��ى الظروف واأ�صدها، وهذا ما  �ص��امية هي التي جعلت هذه الأ الإ

همية البالغة لتعميق ال�ص��عور  �ص��امي اأن يعيروا الأ يفر�ص على كل المهتمين بال�ص��اأن الثقافي الإ

�ص��ا�ص للقي��ام بالوظائف المهمة في هذا  مة الذي هو المفتاح الأ بالكرام��ة والع��زة لدى اأبناء الأ

الع�صر.

ية ��5. منون، الآ ��� �صورة الموؤ

ية 38. ��2 �صورة الدخان، الآ

ية 20. ��3 �صورة لقمان، الآ

ية 70. �صراء، الآ ��4 �صورة الإ



��

3- ا�صتمرار احلياة بعد املوت:

يمان با�ص��تمرار الحياة بعد الموت له تاأثير عظيم في تنظيم  يرى �ص��ماحة ال�صيد القائد اأن الإ

�صامية واإدارة المجتمع، وهذا فهم ح�صاري  العاقات الجتماعية، وتنظيم اأ�ص�ص الحكومة الإ

يمان بالقيامة مجّرد اإيمان نظري، ولي�ص اإيماًنا ذا تاأثير  �ص��ل من اأ�صول الدين، فلي�ص الإ لهذا الأ

ا بنظيره  ن�صان، واأي�صً ن�صان باأخيه الإ على �صلوك الفرد فح�صب، بل اإنه ذو اأثر قوي على عاقة الإ

�صامية، وهذا ما نجد  ن�ص��ان بالدولة، بل له عاقة باأ�ص�ص الدولة الإ في الخلق، وهكذا عاقة الإ

�ّص�ص  ا من تذكير م�صتمر كان على ل�صان الموؤ �صامية، وما نراه اأي�صً �صداه في د�صتور الجمهورية الإ

مام القائد )حفظه اهلل(. الراحل )قد�ص �صره( والإ

ن�ص��ان نظ��رة تتجاوز هذه الحياة المادية المح��دودة كما يمنحه طاقة  يمان يمنح الإ هذا الإ

هائلة لموا�ص��لة الطريق والمقاومة اأمام كل قوة، و�ص��ماًنا لتحّمل اأعباء الم�صيرة، {َذِلَك ِباأَنَُّهْم َل 

ٌة ِفي �َصِبيِل اهلِل َوَل يََطئُوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ الُْكفَّاَر َوَل يَنَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَْياًل اإَِل  ٌب َوَل َمْخَم�صَ يبُُهْم َظَماأٌ َوَل نَ�صَ يُ�صِ

.
ِنيَن})�1 يُع اأَْجَر الُْمْح�صِ اِلٌح اإِنَّ اهللَ َل يُ�صِ ُكِتَب لَُهْم ِبِه َعَمٌل �صَ

ن�صان على التكامل الالنهائي: 4- قدرة الإ

ن�صان الم�صلم اإلى الكون والحياة هي قدرته على  يقول �صماحته: »النقطة الرابعة في نظرة الإ

ن�ص��انية،  التكام��ل الانهائي«، ويرى اأنها من المحاور المهمة لنطاق الحركة الح�ص��ارية الإ

ية ل  ، ويقول �ص��ماحته هذه الآ
نْ�َصاَن ِفــي اأَْح�َصِن تَْقِويٍم})�2 وي�ص��ير اإلى قوله تعال��ى: {لََقْد َخَلْقنَا الإِ

ولى قدرته عل��ى التكامل المعنوي  ن�ص��ان المادية، بل تعني بالدرج��ة الأ تقت�ص��ر عل��ى خلقة الإ

الانهائي.

وهذا يذّكرنا بنظرية الُمُثل العليا لدى ال�صهيد محمد باقر ال�صدر المفّكر الكبير في العراق، 

على، فاإذا كان هابًطا  �صا�ص��ي للتاريخ هو الَمَثل الأ فال�ص��يد ال�ص��هيد)ر�ص( يرى اأن المحّرك الأ

ن�صان نحو  ن�ص��ان في مكانه، ويفقد كل نظرة م�ص��تقبلية، واإذا كان متو�ص��ًطا يحّرك الإ يراوح الإ

على المطلق الذي  على هو اهلل �صبحانه وتعالى، فهو المثل الأ هدف متو�ّصط، اأما اإذا كان مثله الأ

يوفر للم�ص��يرة الب�ص��رية طاقات عظيمة لحركة ل متناهية نحو التخلق باأخاق اهلل وكونه خليفة 

ر�ص على حد تعبير القراآن. في الأ

ية �20. ��� �صورة التوبة، الآ

ية 4. ��2 �صورة التين، الآ



��

ميان بتوّجه حركة العامل نحو حاكمية احلق وال�صالح: 5- الإ

�ص��امي فكرة توّجه الم�صيرة الب�ص��رية نحو النتكا�ص  �ص��ادت في بع�ص اأو�ص��اع العالم الإ

�ص��ام الذي ي�ص��تهدف توجيه الب�ص��رية نحو  والنحط��اط، وهي فك��رة تتعار�ص مع هدف الإ

ن�ص��ان الم�ص��لم من اأمل في م�ص��تقبل هذا  الكمال والرقي، وتتعار�ص مع ما ينبغي اأن يحمله الإ

لفه �صيد  الدين. ولعل هذا الذي دفع ال�صيد القائد اإلى ترجمة كتاب »الم�صتقبل لهذا الدين« لموؤ

قطب في اأيام �صبابه.

فكل اإن�ص��ان يحمل م�ص��روًعا ح�ص��اريًّا ويريد اأن يوّجه حركة اأمته نحو الم�ص��تقبل، ويبث 

مل في تحقيق ما ي�ص��بون اإليه، يقول �ص��ماحته في الكلم��ة المذكورة: »هدف  في نفو�ص��هم الأ

خذ بيد الب�صرية الحائرة، ودفعها لتقطع متعرجات الحياة ولت�صل اإلى الطريق  ولياء الأ نبياء والأ الأ

�صلي، وكل ما فعلوه يقوم على فكرة اأن نهاية هذا العالم نهاية �صعيدة، وقد تتحقق هذه النهاية  الأ

يقيًنا عاجًا اأم اآجًا، لكن حقيقة هذه النهاية هي الو�صول اإلى الحق وال�صاح«.

ث��م يبّين �ص��ماحته الواجبات العملية المترتبة على هذه العنا�ص��ر الخم�ص��ة الت��ي يمكن اأن 

نلخ�صها على النحو التالي:

نه  حد واإطاعته والنخراط في موكب هذا الكون الم�صبِّح هلل، لأ اأوًل: العبودية هلل الواحد الأ

ر�ص«. حقيق بالعبادة والت�صبيح والتحميد »ي�صبح له ما في ال�صماوات والأ

ن�ص��ان علميًّا وفكريًّا وروحيًّ��ا واأخاقيًّا  ثانًيا: الحركة وال�ص��عي الم�ص��تمر نح��و تكامل الإ

واجتماعيًّا و�صيا�صيًّا واقت�صاديًّا.

خروي على الربح الدنيوي في كل حال. ثالًثا: تف�صيل الفاح الأ

رابًعا: ا�ص��تفراغ الو�صع، وبذل الجهد، وال�صعي والكفاح �ص��واء على الم�صتوى الفردي اأو 

الجتماعي، وتجنب الك�صل والبطالة والامبالة، وعدم الخ�صوع لهوى النف�ص.

يمان بحتمية  مل على الم�صتقبل والثقة بالن�صر في كل الظروف، والإ خام�ًصا واأخيًرا: عقد الأ

انت�صار الحق على الباطل.

ية �صماحة القائد: مبداأ العدالة ومكانتها يف روؤ

اأّكد �ص��ماحته في منا�ص��بات عديدة على اأهمية العدالة في تحقق المجتم��ع الديني والدولة 

�ص��امية، بحيث اأ�صبحت كلمة العدالة بمثابة بيت الق�ص��يد من كامه )حفظه اهلل(، فحينما  الإ

�صامي يقول: »فاإذا اأ�صبحت الحكومة اإ�صامية بكل معنى  �صامية والبلد الإ يتكلم عن الدولة الإ

الكلمة، فاإن المجتمع �صي�صبح اإ�صاميًّا بالمعنى الحقيقي، و�صوف تتكّر�ص العدالة، ويتم الق�صاء 
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على التفرقة والتغلب على الفقر �صيًئا ف�صيًئا، وبذلك تتحقق العزة الحقيقية لل�صعب ويحقق ذلك 

البلد المزيد من التطور في �صتى المجالت«.

همية ل  �ص��امية دور في غاية الأ اإًذا ن�ص��تفيد من كامه باأن دور العدالة في تحقق الدولة الإ

�صامية اأن يتحققا بدون  �ص��امي ول للح�ص��ارة الإ يعادله �ص��يء، وكذلك ل يمكن للمجتمع الإ

العدالة بجميع اأبعادها القت�صادية وال�صيا�صية والجتماعية والتعليمية وغيرها.

ه��ذا، وقد اأقيم قبل �ص��هر تقريًبا، في يوم �7 من �ص��هر اأيار ع��ام ��20، الجتماع الثاني 

�ص��امية الخا�ص��ة بعن��وان العدالة، باإ�ص��راف القائد  ف��كار ال�ص��تراتيجية في الجمهورية الإ لاأ

�صاتذة والباحثين من الجامعات  وبم�صاركة ونقا�ص بين �صماحته والع�ص��رات من المفّكرين والأ

والحوزات العلمية الدينية.

همي��ة متمنًيا اأن يتحول  ف��كار المطروحة في هذا الملتقى ف��ي غاية الأ واعتب��ر �ص��ماحته الأ

مو�ص��وع العدالة بال�ص��تفادة من القدرات الكبيرة للخبراء في جمي��ع اأرجاء الباد اإلى خطاب 

نخب��وي، واأن تتحق��ق نتيجته��ا المباركة من خال الجه��ود المتوا�ص��لة والمتابعات الازمة، 

لهية بانتهاء التاريخ الب�صري اإلى حقبة تقوم على العدالة  واعتبر �صماحته اعتقاد جميع ال�صرائع الإ

لهي والعدالة في المدار�ص الب�صرية. فرًقا دقيًقا بين العدالة بالمنظور الإ

هداف العليا للنظام  �ص��امية العدالة على راأ�ص الهم��وم الدائمة والأ كما اعتبر قائد الثورة الإ

�صامية لتحقيق العدالة الجتماعية،  �صامي، واأ�صار اإلى الجهود المبذولة بعد انت�صار الثورة الإ الإ

�صمى. ودعا اإلى المزيد والمزيد حتى تحقيق تلك العدالة في اأفقها الأ

تمر وللحا�ص��رين واأ�ص��األ اهلل �صبحانه اأن  في الختام، اأكّرر �ص��كري للقائمين على هذا الموؤ

حيائيين في عودة اأمتنا وا�ص��تئناف م�ص��يرتها الح�صارية في  يحقق اأمنية ال�ص��يد القائد وجميع الإ

ع�صرنا الحا�صر، واهلل ولي التوفيق.

واأذكر بالمنا�صبة هنا بع�ص اآثارالمام الخامنئي وكتبه ودرا�صاته تاأليًفا وتحقيًقا وترجمًة كلها 

يته القيمية الح�صارية: اأو جّلها، تدّل على روؤ

�-  التوحيد رف�ص العبودية لغير اهلل.

�صامي في القراآن. 2-  م�صروع عام للفكر الإ

3-  ر�صالة اإدانة للح�صارة الغربية.

4-  الم�صلمون في نه�صة الهند.

�صام(. 5-  الم�صتقبل لهذا الدين )الم�صتقبل في اإطار الإ
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6-  مقالت في باب العبر.

مام الح�صن. 7-  �صلح الإ

مام ال�صادق. 8-  الحياة ال�صيا�صية لاإ

�صام. 9-  الفهم ال�صحيح لاإ

�0-  من اأعماق ال�صاة.

��-  ر�صالة في الولية.

مام علي واآلمنا. �2-  اآلم الإ

�صام. �3-  درو�ص في معرفة الإ

�4-  القراآن والعترة.

ئمة. �5-  عن�صر الجهاد في حياة الأ

�6-  درو�ص في الحديث.

�7-  الهجرة.

�8-  درو�ص في تف�صير القراآن الكريم.

ن�صان الم�صلم. �9-  خ�صائ�ص الإ

ال وجواب )خم�صة مجلدات(. 20-  �صوؤ

مام علي. �2-  �صخ�صية الإ

يمان. 22-  الإ

�صام. 23-  الحكومة في الإ

خاق. 24-  درو�ص في الأ

25-  قب�ص من نهج الباغة.

مام ال�صّجاد. 26-  جهاد الإ

27-  الفن الثامن_ وكتاب الفن عند قائد الثورة.

28-  ترجمة تف�صير في ظال القراآن.
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29-  الغزو الثقافي.

30-  الخوا�ص ودورهم في المجتمع.

�3-  الدرو�ص العظيمة من �صيرة اأهل البيت.

�صيل. �صامي الأ 32-  الفكر الإ

مام الخميني. 33-  الإ
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���
�صتاذ األ�صتير كروك الأ

تعريب محمود يون�ص

�ص��طورة التي نحن ب�صددها متجّذرة في  �ص��اطير القديمة، الماقبل �ص��قراطّية، فاإّن الأ كما الأ

 كّل قيمٍة عليا اإلى 
ّ
��ة اإل��ى عّلة اإرجاع الوعي الغرب��ي الماحظة الحثيثة لهذا العالم. ت�ص��ير الق�صّ

( اأن يقوم بخاف 
ّ
القيم��ة الوحيدة التي يعرفها – المنفعة – ولماذا ل ي�ص��تطيع )الوع��ي الغربي

ذلك، وقد تغّير جّراء ذلك وبمرور الوقت، نحو النتباه الذي نوليه العالَم. بالمقابل، فاإّن الوعي 

��ة عجرفٍة فكرّية، ونف�ٍص �ص��ئيلٍة  المتغّي��ر قد »خلق«، حرفيًّا، عالمنا المتغّير. اإّنها، بالطبع، ق�صّ

��ا. بل هي محنٌة بداأ عدٌد من المفّكرين الغربّيين، منذ القرن التا�صع ع�صر، باإدراك م�صامينها  اأي�صً

ومفاعيلها. 

، –مع مرور الزمن–، 
ّ
�ص��طورة بتبلور جانٍب واحد من جوانب ا�ص��تغالنا الذهن��ي توحي الأ

ليتط��ّور اإلى نظاٍم ط��اٍغ منغلٍق على الذات، نظاٍم يقفل كّل اآلي��ات التفّلت الممكنة: لقد هند�ص 

الخادم اإطاحة �صّيده. 

�صاطير، في الحقبة الماقبل �صقراطّية، مجّرد حكايا، عن الفانين والخالدين، يكمن  لي�صت الأ

فيه��ا المعنى في رواية ال�ص��رد. ب��ل هي تنبني على ماحظ��ٍة ثاقبٍة للعالم م��ن حولنا. وقد عمد 

اأمبذوقل�ص اإلى الطوبوغرافيا التف�صيلّية لبركان �صقلّية، م�صتخدًما اإيّاها كمجاٍز يعّبر بوا�صطته عن 

خر، والذي يتعّذر الو�صول اإليه بالتو�صيفات ال�صريحة؛  الفهم الم�صمر –implicit– للعالم الآ

.explicit

على نحو مّت�ص��ل، تقّدم اإيان ماكغيلكري�ص��ت، العام الما�صي، بقراءٍة ع�صبّية-�صايكولوجّية 

�ص��اطير ال�ص��ابقة، فاإّن الكاتب يلجاأ اإلى  . وكما الأ
�2�

للدماغ الب�ص��رّي، ولن�ص��َفيه الامتناظرين

.
ّ
�ّص�ص منتدى النزاعات، ومديره الحالي ��� موؤ

��2 انظر،

Iain McGilchrist, The Master and His Emissary (Yale University Press, 2009).

القيم الغربّية:

حكاية ال�صّيد الذي اأطاح به خادمه
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ماحظاته التف�ص��يلّية حول ق�صَمي الدماغ ِليوحي باأّن البنية الداخلّية للعقل تنطوي، بنحو، على 

م��ا ن�ص��هده من الاتناظر العميق ف��ي عالمنا ؛ واأّن هذا الاتناظر –والنق�ص��ام – يحمل مغازي 

لف  عميق��ة لن��ا. ويحكي لنا – فيما خ�ّص دماغنا – ما كانت الهرم�ص��ّية تح��اول اإخبارنا به لآ

ن�صان، في عاقته مع الكون، اأو العالم الكبير، هو بمثابة عاَلٍم رمزيٍّ �صغيٍر. ال�صنين: اأّن الإ

يًة، اأو ن�ص��خة، مختلفة ومباين��ة عن العالم،  لك��ن، اإن كان كّل ن�ص��ٍف م��ن الدماغ يقّدم روؤ

بل متعار�ص��ة، فلي�صت وظيفتهما، اإًذا، اأن يكونا و�ص��يطين. ومع هذا، ففي كّل ن�صخٍة �صيء من 

�ص��الة. عليه، لماذا كان الدماغ منق�ص��ًما، وبهذا الو�ص��وح والعمق؟ وما هو هذا الذي يقوم  الأ

ال  به ن�ص��فا الدماغ بحيث يبلغان في الختاف حّد النف�صال؟ يبدو اأّن الفارق يكمن في ال�صوؤ

ال ع��ن ال�»ماذا«. واأعني بذلك »النحو ال��ذي من خاله«؛ »نحو  عن ال�»كيف«، ل في ال�ص��وؤ

الوجود« الخا�ّص بكّل ن�صف.

ّل��ف، يكمن في نوع  ، فهو، يقول الموؤ
ّ
، من حي��ث التكوين الع�ص��بي

ّ
�صا�ص��ي اأّم��ا المائز الأ

ية ينبئنا باأمٍر ما وثيق ال�ص��لة  بهام ف��ي الروؤ العناي��ة التي يوليها كّل ن�ص��ٍف للعالم. ولع��ّل هذا الإ

بطبيعة الواقع. ولعّلنا، كذلك، ومن خال وعينا بوجود ن�ص��ختين اأ�صا�ص��ّيتين عن العالم ُتقّدمان 

. فلكّل من النظرتين 
ّ
ن�صاني لنا بوا�صطة ن�صَفي الدماغ، ننفذ، بب�صيرٍة اأرفع، اإلى طبيعة الو�صع الإ

قيمته. ولكن، لوقوفهما في تعار�ص، ينبغي ف�ص��لهما. من هنا كانت البنية الدماغّية المنق�ص��مة 

اإلى ن�صفين.

وي��رى ماكغيلكري�ص��ت اأّن النتباه ال��ذي نوليه العاَل��َم، اأو ال�ص��تعداد، disposition؛ 

ُد،   الذي نوّظفه في ذلك، اأو بعبارة اأخرى، »كيف« النتباه اإلى العالم، ل ُيحدِّ
ّ
الن�صف -دماغي

فح�صب، من »نحن«، بمعنى من »نكون«؛ بل هو ي�صاهم في خلق العالم الذي ن�صكنه: فنحن، 

حرفيًّا، �صركاء في الخلق. 

ومع تقادم الزمان، من ناحية اأخرى، طراأ تغّير على نحو النتباه الذي يوليه الغربّيون للعالم، 

–وبالتال��ي، فاإّن ه��ذا النتباه المتغّير، والوعي بالذات المت�ص��اعد، قد »خل��ق« عالمنا الذي 
ي�ص��ر من  تغّير. وقد اأّدى التغّير في النتباه ]اإلى العالم[، وهو فرُع التدّخل المتزايد للن�ص��ف الأ

يمن. بل لقد انتهى بنا المطاف  ، اإلى المزيد من الم�ص��اكل في التعاون مع الن�ص��ف الأ
���

الدماغ

.
ّ
اإلى خلل وظائفي

« المرتك�ص 
ّ
ي�صر، الذي يوّلد »عالمه الفعلي ما يرمي اإليه ماكغيلكري�صت، هنا، هو اأّن الدماغ الأ

اإلى الذات، قد اأغلق كّل المنافذ المتوافرة، وكّل الطرق الممكنة، للخروج من »قاعة المرايا«، 

يمن على فهمه، اإن لم  التي تعك�ص نف�ص �ص��ورتها وتفا�صيلها، اإلى الواقع الذي يعيننا الدماغ الأ

يمن، وذلك  ي�صر والدماغ الأ يمن، من الدماغ، بقولي الدماغ الأ ي�ص��ر، اأو الأ ن ف�صاعًدا، با�صتبدال عبارة الن�صف الأ ��� �ص��اأقوم، من الآ

على �صبيل الت�صامح، اإذ لي�ص ّثمة اإّل دماغ واحد منق�صم اإلى ن�صفين، اأيمن واأي�صر. المترجم.
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��رة، ومنزوعة  ية غربّية ُمَمْكَنَنة، ُمبت�صَ دلء بدل��وه. وقد نتج عن ذلك روؤ ُيمنع وباإ�ص��رار، من الإ

لّية ل اأ�صا�ص لها، ومختلطة مع ُرهابٍ و�صعور بالفراغ. ويرى الكاتب  ال�صياقات، مو�صومة بتفاوؤ

ا. بل  في ذلك انعكا�ًصا لممار�صات دماٍغ اأي�صر مختلٍّ وظائفيًّا، ول يجد على ممار�صاته اعترا�صً

 المعا�صر كّل القيم العليا اإلى القيمة 
ّ
في هذا التحليل ما يدّل، كذلك، على اإرجاع الوعي الغربي

الوحيدة التي يفهمها، وهي المنفعة، وعلى عجزه عن القيام بخاف ذلك.

ّولّية  مام الخميني لتقليد فكرّي ت�صرب جذوره، تحديًدا، في الأ مٌن باأّن ا�ص��تعادة الإ اإّنني موؤ

يم��ن للعالم، تزّودن��ا باإجابٍة على  )ل الهيمن��ة( الم�ص��مرة لنحو النتباه ال��ذي يوليه الدماغ الأ

ي�صر، وا�صتعادة التوازن  لت ماكغيلكري�صت حول اإمكانّية تدارك نتائج �صيطرة الدماغ الأ ت�ص��اوؤ

بين الن�ص��فين. فالتوازن براأي��ي، في نحو النتباه الذي نوليه للعال��م، كان محوريًّا في مقاربات 

�ص��طورة«، –عن ن�ص��َفي الدماغ–، هو  م��ام. ولع��ّل ما تحمله لنا ه��ذه الحكاية اأو هذه »الأ الإ

خر، وقد  حد الن�صفين على الآ ف�ص��لّية لأ يٍة، واأنماط وجوٍد، تمنح الأ النفاذ الثاقب اإلى اأنماط روؤ

ول دون ال�ص��تئثار بالخيارات التي ل يمك��ن ولوجها اإّل من خال  تمّكنن��ا، بالتالي، من الحوؤ

يمن. الدماغ الأ

كما وي�ص��يء المجاز الذي ي�صتعين به ماكغيلكري�ص��ت، براأيي، على كيفّية انجذاب الوعي 

�ص��باب. فلل�صجاعة  ّ اإلى قيم اأخاقّية اأ�ص��مى، تتجاوز قيود الزمان، ول تعباأ بنظام الأ
�ص��امي الإ

مر، بغ�ّص النظر ع��ن عواقب ممار�ص��تها. ول بّد لهاتين  والت�ص��حية بال��ذات قيمة في نف���ص الأ

ي�صر،  القيمتين، والقيم المماثلة، من مقاربٍة ل تنح�صر باأداة المنفعة. اأّما من وجهة نظر الدماغ الأ

ي�صر: المنفعة. فاإّن هذه القيم »ُت�صتوَعب« برّدها اإلى القيمة الوحيدة التي يعرفها الن�صف الأ

ن�صفا دماغ: ن�صختان عن العامل

 يجد 
ّ
دلّة ما ُي�صير اإلى اأّن كّل ن�صاٍط اإن�صاني ل ينف�صل ن�صفا الدماغ عندنا كّلّيًة. ولدينا من الأ

في ِكا الن�صفين مدخلّيًة اإليه. وقد كان دور الن�صيج الو�صيط corpus callosum، وهو الن�صيج 

ن نعلم اأّن دوره هو تمكين الن�صفين   الذي يربط ن�صفي الدماغ، مجهوًل لفترٍة طويلة. الآ
ّ
الع�صبي

لياف ما بين الثاثمائة والثمانمائة مليوًنا تربط  ر اأّنه يحوي عدًدا من الأ من التوا�صل. ومن المقدَّ

الموا�ص��ع الم�ص��ابهة طوبوغرافيًّا في الن�صفين. ومع هذا، فاإّن ن�ص��بة الخايا الع�صبّية التي يربط 

 brain cortex. وما 
ّ
الدماغي

���
بينها الن�ص��يج ل تتخّطى ن�ص��بة الثنين بالمائة من خايا اللحاء

�صا�ص��ّية لهذا الكّم الهائل من الرتباطات هي التثبيط: بكاٍم اآخر،  يلفت انتباهنا هو اأّن الغاية الأ

خر من التدّخل. وعندما  لياف هي اأن يمنع كّل ن�ص��ٍف الن�صَف الآ �ص��ا�ص لهذه الأ اإّن الوظيفة الأ

. المترجم.
ّ
ن�صاني ولة عن وظائفه العليا، والبالغة التطّور في الدماغ الإ ��� اأي الق�صرة الخارجّية للدماغ الم�صوؤ
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كّنا نطّور، مع الوقت، اأدمغًة اأكبر، لم تكن الروابط بين الن�ص��فين تزداد كما قد يتوّقع المرء، بل 

كانت تتناق�ص بالن�صبة اإلى حجم الدماغ.

، الذي يقّدم العالم 
ّ
فم��ا هو، اإًذا، هذا »النحو المختلف«، من ال�ص��تغال الن�ص��ف-دماغي

يمن، فنحن نختبر فيه عالَم الوحدة والنف�ص��ال في �ص��موله  بطريق��ٍة مختلفة؟ لحظ الدماغ الأ

، هو عالٌم في �ص��يولٍة دائمة، في �ص��بكة من التعالقات، �ص��بكة من الكّلّيات التي 
ّ
وتعقيده الحي

ل تفت��اأ تت�ص��ّكل وتعاود الت�ص��ّكل. هو عالٌم نختبر في��ه الترابط في اأعمق ما يكون. اأّما �ص��نوه، 

 ،
���

ي�ص��ر، فنحن »نختبر« فيه خبرتنا بنحٍو خا�ّص: بن�صخٍة منها قد »اأعيد-تقديمها« الدماغ الأ

ن، كيانات �ص��اكنة، متفا�ص��لة، محدودة، وقابلة للت�صنيف اإلى فئاٍت واأجنا�ص.  فهي تحوي، الآ

�صياء، وتثبيتها، فيجعلها محّددًة و�صريحة. وهو بهذا ي�صّير  يقوم هذا النحو من النتباه بعزل الأ

�صياء مكتفيًة بذاتها، اآلّية، ل حياة لها. باإيجاز، اإّننا ت�صتحوُذ علينا طريقتان للتعاطي مع العالم،  الأ

كلتاهما اأ�صا�صّية، بيد اأّنهما متنافرتان، وبالتالي، ي�صطّر الج�صد اإلى اأن يتعاطى معهما كّل واحدٍة 

على حيالها – اإلى حدِّ الف�صل بينهما في البنية الع�صبّية الماّدّية.

ولّية كّل نوع من الهتمام ما عدا ما كان منه مترّكًزا،  يمن لم�صوؤ وبالعموم، يت�صّدى الدماغ الأ

، والمترّكز. 
ّ
ي�صر الهتمام ال�صّيق، والنتقائي فياأتي انتباًها وا�صًعا يقًظا، في حين ُيفيد الدماغ الأ

��ة، مقت�ص��يًة عزل ال�صيء  �ص��ياء من العالم لغاياتنا الخا�صّ فهاهنا قابلّيتان. اإحداهما ت�ص��تخرج الأ

؛ 
ّ
 – عن العالم – منظوًرا اإليه كمو�ص��وعي

ّ
 – منظوًرا اإليه كذاتي

ّ
ع��ن قرينه، وعزل الكائن الحي

ولويّة وا�صتخدامها، والقيمة الحاكمة  ها الأ �ص��ياء التي ينبغي اإياوؤ والدافع هنا هو القب�ص على الأ

يمن( فهي تنزع اإلى اليقظة وحّدة  هي المنفعة. اأّما القابلّية الثانية )التي ي�ص��تمل عليها الدماغ الأ

�صياء قبل اأن يعزلها التفّكر، وبالتالي، فالتوّجه هو نحو النخراط  النتباه، اإلى ح�ّص الرتباط بالأ

بالعالم، نحو عاقٍة من »البينّية« مع كّل ما يكمن خارج الذات.

الِم��اُك، اإًذا، ه��و النتباه. ف��كّل ما هو موج��ود، ينوجد لنا من خال التفاع��ل مع دماغنا 

وذهننا. فمعرفتنا بهذا الوجود اإّنما هي تعبيٌر عن اأنف�ص��نا، بنحو، وفرُع ما ناأتي به لهذه العاقة، 

وكّل ما خا ذلك واٍه.

جله نمتلك دماًغا–، هي  قد يبدو من الوا�ص��ح، عندها، اأّن مهّمة الدماغ، –ال�صبَب الذي لأ

وجه، ما هي الن�ص��خة من »ذاك  اأن ي�ص��عنا في تما�صٍّ مع كّل ما هو موجود �ص��وانا؛ اأّما ما هي الأ

الذي يوجد« والتي »تنوجد لنا«، فهذا ما �صيتوّقف على طبيعة انتباهنا، اأي نحِو وجودنا، نحِو 

نزوعنا اإلى »ذاك الذي يوجد«، �صوانا.

يمن يقوم بتقديم present العالم لنا، والكلمة قد ُتترجم باإح�ص��ار العالم، اأو جعل العالم حا�صًرا. اأّما  ��� يقول الكاتب باأّن الدماغ الأ

ي�ص��ر فيقوم بتمثيل العالم، تقديم �ص��ورة، اأو مثال، عنه re-present، والترجمة الحرفّية هي اإعادة اإح�صار، اأو اإعادة  الدماغ الأ

غلب. المترجم. خيرة هي ما �صنعتمده في الأ تمثُّل، اأو اإعادة تقديم العالم، وهذه الأ
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وبع���ص الغايات، –تلك الغايات التي ت�ص��توجب ال�ص��تفادة مّما في العال��م، والتحّكم فيه 

لحاجاتنا–، ُتلزمنا النتقائّيَة في ما »نراه«؛ اأن ن�ص��ّر على غربلة ال�ص��ياق، وبع�َص اأوجه الخبرة، 

كي ن�صل اإلى المنفعة وال�صراحة؛ explicitness. وقد ت�صير هذه المعالجة تلقائّية واآلّية بحيث 

ل نختبر العالم اأ�صًا – بل تنح�صر خبرتنا به في اإعادة تقديماته اأو تمثُّاته. بالتالي، ل يعود العالم 

ح�ص��ار«؛ مجّرد �ص��ورة واقعّية موجودة  »حا�ص��ًرا« عندنا، بل »ُمعاَد-التقديم« اأو »ُمعاد-الإ

ي�صر. وقدرتنا على »ا�صتعمال«   ت�صّورّي في الذهن. هذا هو م�صمار الدماغ الأ
ّ
ب�صكّل مفاهيمي

العالم تعتمد ب�صكٍل كبير على ا�صتح�صار هذه الت�صّورات، »اإعادة-تمثُّات« العالم. 

بيد اأّن »اإعادة التمثُّات« هذه، تختلف كثيًرا عن الفهم والمعرفة بمعناهما الوا�ص��ع. وبهذا 

ي�ص��ر اإلى  ول الدماُغ الأ يمن؛ فهو ي�ص��من المعرفة التي َيوؤ ولوّية للدماغ الأ اللح��اظ، تك��ون الأ

حيازته��ا، وهو وحده القادر على اأن ي�ص��يغ معرفَة كا الن�ص��فين. فكّل م��ا هو جديد يجب اأن 

كثر تجّرًدا، في  و�ص��ح، والأ رة التركيز الأ يمن، قبل اأن ي�ص��ل اإلى بوؤ يح�ص��ر اأّوًل في الدماغ الأ

يمن، كيما ُيعاد دمج الفهم  ي�ص��ر اإلى الأ ي�ص��ر. ويجب بعدها اأن يعود من الن�ص��ف الأ الدماغ الأ

، والتوحيدّي للدماغ 
ّ
، الح��ي

���

ّ
، والمحّدد، والخالي من الحياة، مع الميل الج�ص��تالتي

ّ
ل��ي الآ

ي�ص��ر عن ال�ص��ياقات، وعن العالم  يم��ن – ه��ذا اإذا ما اأردنا اأن ل تنقطع تجريدات الدماغ الأ الأ

ّنه يتعاطى مع العالم قبل اأن يحّوَلُه النف�صاُل،  �صبقّية تحديًدا لأ يمن بالأ . ويحظى الدماغ الأ
ّ
الحي

ي�صر باإعادة تقديمه. والنق�صاُم، والتحليل اإلى �صيء اآخر؛ وقبل اأن يقوم الدماغ الأ

ولويّة الذاتّية  يم��ن تتجّذر في اأولوّية انتباهه اليقظ، وف��ي الأ وهك��ذا، فاإّن اأولوّية الدماغ الأ

للم�ص��َمر على ال�ص��ريح. فالمعنى المجازي، بكّل العتبارات، �صابٌق على التجريد والتحديد؛ 

�صل الاتيني تعني اأن ياأخذ اأو ي�صحب من( اإن لم يكن  فا ي�صتطيع المرء اأن يجّرد )يجّرد في الأ

�صياء �صريحًة )explicit هي في الاتينّية ن�صُر  ثّمة ما يجّرد منه. ول ي�ص��تطيع المرء اأن يجعل الأ

ح تكمن في الم�صمر،  �صل م�صَمرًة )مطوّيًة(. فجذور الم�صرَّ ما كان مطويًّا(، اإن لم تكن في الأ

�ص��ياء )وهذا هو اأ�ص��لوب الدماغ  يمن. اأّما »القب�ص« على الأ والم�ص��مر هو هو حقل الدماغ الأ

�صياء اأهّمّية تع�صى على القب�ص، لطبيعتها غير  ّن اأكثر الأ ي�ص��ر(، فلن يو�صلنا بعيًدا، بالتحديد لأ الأ

المبا�صرة اأو الم�صَمرة. واأن نخ�صعها لمقت�صيات ال�صراحة هو اأن نحِرَف طبيعتها كّلّيًة.

اإّنن��ا ل نحك��ي هنا عن اأنحاء تفكير مختلفة، بل عن »ا�ص��تعدادات« مختلف��ة لتلّقي العالم. 

وال�صتعداد الذي نتلّقى به العالم يغّير نوع ال�صيء الذي ينوجد لنا؛ كما ويقوم انتباهنا بتغيير من 

ا   اأّننا عندما نولي عنايتنا �صخ�صًّ
ّ
نكون – »نحن«، الذين نولي النتباه. ويعّلمنا علم النف�ص الع�صبي

م��ا، اأو اأمًرا م��ا، –حّتى من خال التفكير باأنم��اط معّينة من النا�ص، اأو »القي��م«، اأو تخّيلها–، 

��� الج�صتالت Gestalt مفردة في علم النف�ص تعنى البنية، اأو الهيئة، التي ت�صّكل كاًّ موّحًدا، ي�صاوي اأكثر من مجّرد مجموع اأفراده. 

ية الكيانات. المترجم. وهي ت�صير اإلى اأهّمّية ال�صياق في روؤ
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فنحن ن�صير اأقرب �صبًها بذاك ال�صيء اأو ال�صخ�ص في كيفّية ت�صّرفنا وتفكيرنا و�صعورنا. وهذا هو 

�صام،  ٌن في الإ على، وتهذيِب النتباه. كّل هذا، بالطبع، ُمت�صمَّ اأ�صا�ص اأهّمّية اختيار النموذج الأ

مام اأتى فاأّكد عليه مجّدًدا. اإّل اأّن الإ

ومن خال وجهة ا�ص��تعدادنا وطبيعته، وكذلك الحال مع »النتباه الم�صبق«، –اأي القالب 

 الذي من خاله »ن�ص��اهد« العالم–، فاإّنن��ا فعليًّا »نخلق« العالم ال��ذي يقّدمه ذهننا لنا 
ّ
الذهن��ي

ونعطيه �صكًا. اأن »نن�صلخ«، بالطريقة الديكارتّية، هو نوٌع خا�ّص من النتباه له تداعيات جّمة 

ال اأّي نوع من ال�صتعداد نتلّقى به العالم، من  ال، �ص��وؤ فيما نجد. ويجيب الغرب عن هذا ال�ص��وؤ

لة – والتي تعك�ص، اإلى حدٍّ بعيد،  خال »فهم« العالم بالطريقة الوحيدة التي يعرفها – طريقة الآ

لة( ان�صجاًما حميميًّا. يجب، اإًذا،  ي�ص��ر الذي ين�صجم مع نموذجها )نموذج الآ عمل الدماغ الأ

ّ اإلى الج�صد، والدماغ، والعالم، على اأّنها اآلت.
اأن ل ن�صتغرب اإذا ما راأى التفكير الغربي

نحن، بب�ص��اطة، ل ن�ص��تطيع اأن نرى �ص��يًئا عاريًا عن العمق، ل مر�صاة له في العالم المعي�ص، 

 هو �صياٌق م�ص��بع بالقيمة في ذاته؛ وهو حتًما 
ّ
معزوًل عن ال�ص��ياق – حّتى الا�ص��ياق الديكارتي

ا. ل مفّر، بالتالي، من القول بالدور في  �صياٌق قادٌر على تحديد ما �ص�»نجده« في هذا العالم اأي�صً

ي�ص��ر: »اإذا توّقعت اأن يكون العالم ميًتا، ماّدة �ص��ّماء؛ وافتر�صت �صياًقا ل�صياقيًّا؛  بنية الدماغ الأ

ل��ة كقالٍب �ص��ابٍق على النتباه، ف�ص��تجد اأّن ما ت��راه –الدليل الذي �ص��يخرج اإلى  واّتخ��ذت الآ

ية اإلى العالم على اأّنه اآلة ميكانيكّية«.  الوجود– لن يقوم اإّل بتثبيت الروؤ

م ]اأو  ��ا عن العال��م المقدَّ وماكغيلكري�ص��ت، هن��ا، في تعبي��ره بالعالم المعاد-تمثيله، عو�صً

��ر[، وفي اإ�صارته اإلى ماكينٍة »واقعّية« م�ص��نَّعة، يعيدنا اإلى المفّكرين الماقبل �صقراطّيين  المح�صَ

: اإّن��ه يزّودنا بلمحٍة عن  ّ
الذي��ن حّذروا من اأّن ه��ذا النحو من التفكير، هو بب�ص��اطة عالٌم مراآتي

اأنف�صنا، عن من »نكون«، عن نحو وجودنا، ل عن ذاك الموجود �صوانا. واإن كّنا مهّيئين تماًما 

 �صواه.
ّ
ن�صاني يته، فلن ينعك�ص اإلينا، في مراآة الراأي الإ ن ل نرى اإّل ما نريد روؤ لأ

�ص��وف نعي�ص م�صلَّلين؛ اُأ�ص��ارى وهٍم قد يبدو اأ�صيًا و»حقيقيًّا« بالن�ص��بة اإلينا، بيد اأّنه يظّل 

ن ننظر اإلى اأنف�صنا بطريقٍة تغاير ما اعتدنا عليه، باقتراح الماقبل  �ص��اًل. اأّما اإن كّنا م�ص��تعّدين لأ

�ص��قراطّيين، فح��ريٌّ بنا اأن نبداأ بماحظة م��ا لطالما كان هناك، منتظًرا اأن ُي��رى. من هنا، فقد 

ن�صانّية تعي�ص في وهٍم مماثل، وهِم  كان اأمبذوقل�ص وبارمنيد�ص يجادلن على الدوام باأّن كّل الإ

 من اأجزاء مت�ص��ّظية، والمتاأّطر بح�صب القالب 
ّ
 المقولب في مفاهيم، المبني

ّ
ن�ص��اني »الراأي« الإ

 بحيث قد �صاغوا توّقعاتهم لما »يكونه« العالم في نماذج منتهية.
ّ
الماقبل-انتباهي

اإّل اأّننا ل�ص��نا بناظرين اإلى »اأ�صياء« من�صلخة عن ال�صياق فح�صب؛ بل اإلى عملّيات نبداأ معها، 

ية« �ص��يٍء في  ن ُيرى«؛ ب�»روؤ ووفًق��ا له��ا، ب�»ماحظة« ذاك الذي لطالما كان هناك، »متلّهًفا لأ
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طور »النوجاد«. وهذا لي�ص �ص��يًئا، بل هو نزوع و�َصَفر له درجاته ومراحله. ونحن اإّنما نجده 

�صياء اإلى بع�صها. اإّنها فكرة الحقيقة بما هي ك�صف، في مقابل فكرة  �صياء، ل بجمع الأ باإزالة الأ

ٌم نحو اأمٍر  خيرة �صكونّية، هامدة؛ فالحقيقة كك�صٍف هي َتقدُّ الحقيقة بما هي �صوابّية، اإذ هذه الأ

مر في مراأى مّنا، واإن لم يكن ُم�صاهًدا بالكامل. اأّما الحقيقة ك�صوابّية فت�صير  ما، مع كون هذا الأ

�ص��يًئا بنف�ص��ها، �ص��يًئا يكون لنا اأن نعرفه تماًما. وما يرمي اإليه القدماء، باخت�ص��ار، هو اأّن العالم 

كثر ت�ص��ديًدا ب�»الدليل«  كثر جوهرّية، والأ كثر �ص��ابًة، والأ مقلوب؛ وما يتراءى لنا على اأّنه الأ

رة النتباه، والذي ُيرى جزئيًّا فح�صب،  ينك�صف كوهٍم وخداع؛ اأّما ذاك الذي ين�صحب من بوؤ

–وفي بع�ص درجاته اإن كان له اأن ُيرى–، فهو دائًما »اأقرب بخطوة« اإلى الحقيقة، وهذا اأق�صى 
الممكن. 

ية ب�ص��كٍل مختلف؟ في  م��ا هو النتباه المائم اإًذا؟ ما هو ال�ص��تعداد المائم كي نبداأ بالروؤ

ا م��ن اللجوء اإلى القيم. فالقيم تح�ص��ر من خال النحو  ال، ل نجد مفرًّ جاب��ة عن هذا ال�ص��وؤ الإ

ال��ذي نمار���ص به انتباهنا – ف��ي تهذيب نوع النتباه ال��ذي نتبّناه. والنتباه غر�ص��ه ال�»كيف« 

، وجٌه من اأوجه الوعي، ولي�ص غر�ص��ه ال�»ماذا« فيها، فجواب الماذا 
ّ
�ص��ياء، هو اأمٌر بيني في الأ

�ص��ياء. والّتجاه الذي يتحّول اإليه انتباهنا، �صواء كان التطلُّع  �ص��ياء، هو بنف�صه �صيء من الأ في الأ

حجيات وعالم  د؛ اأو النتباه القادر على العي���ص في الايقينّيات والأ المنفع��ل اإلى اليقين ال�ُمقعَّ

ن�صان: فاختياُر نحِو النتباه ياأتي بعالٍم  كثر محورّية الذي يواجهه الإ »الا�صيء«، فلعّله الخيار الأ

اإلى الوجود، ومعه، وبح�ص��ب طبيعته، مجموعة من القي��م. الملفت هنا، هو مدى عك�ص بنية 

الدماغ المنق�صمة لطبيعة الوجود »المقلوبة« هذه.

كون وا�ص��ًحا، لن تكون »العقانّية« م�ص��دًرا ن�ص��تقي منه القيم. اإذ التقابل هنا هو بين  ولأ

النجذاب، من جهة، اإلى اأنا معزولة، �صريحة العاقة مع ال�صتغال المفتر�ص للعالم، والمغتِرب 

، اإلفة الذات  ّ
يمن مع الحي عنه )النزوع الدماغ-اأي�صرّي(، وبين، من جهة ثانية، اإلفٍة للدماغ الأ

المنجذب��ة اإل��ى العالم في عاقة ل انف�ص��ام لها – عاقة »الكون م��ع«، عاقة الوحدة، وعاقة 

الرعاية. اإّنه اكتناف »الكائن« المختِبر بكّله. هو ال�ص��عور بالبدن ل ك�ص��يٍء نعي�ص بداخله، ول 

�صياء الماّدّية،  حّتى كامتداٍد لذواتنا، بل كوجه من اأوجه وجودنا ال�صميمة. فلي�ص هو غريًبا عن الأ

�ص��ة في كّل خ�صو�ص��ّيتها ووجودها المترا�ّص  �ص��ياء المت�صخِّ بل، على العك�ص تماًما، يعتني بالأ

خر اأقرب، فاإّن بع�ص الوجود، اأو  والمتعي��ن؛ واإذ يجذب بع�ُص »الوجود« بع���صَ »الوجود« الآ

»ال�صيء«، يعاين النجذاب.

ية، مع نظٍر ا�صتعدادّي متوّجه اإلى المو�صعة والغتراب،  نحن نتعاطى هنا مع �صبابّيات الروؤ

واآخر ي�ص��ير اأ�صا�ص التوا�صل، ي�ص��ير »معرفة« تردادّية فن�صير بين »الكائنات«. واإن كانت قوانا 

يتنا   فح�ص��ب، على الطريقة الديكارتّية، فاإّن روؤ
ّ
ولوّية للمرئي الح�ّص��ّية غير �صّفافة، اإن اأعطينا الأ

.
ّ
ت�صير عائًقا، اأمًرا ُيبعد الرائي عن المرئي
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ّي تاأثير على المراَقب )اأو عدم تاأّثره بما يراقبه(. اإّل  وهذا ما يقت�صي عدم امتاك المراقب لأ

ية لي�ص��ت غائبة، بل ُمنَك��رة، وبالتالي هي باردة، خالية من الحميمّية.  اأّن »البينّية« في هذه الروؤ

، وا�صتخدمنا كّل القوى، عو�ص 
���

ية الخالّية اأّما اإذا نظرنا اإليها بنحو مختلف، اإذا ا�ص��تعّنا بالروؤ

خر« – ووجود   على ثبات »النظر« المنف�صل وو�صوحه، فعندها نعي وجود »الآ
ّ
العتماد الكّلي

اأنف�صنا ككائنات مّت�صلة. فت�صير ]البينّية[ و�صيلة توا�صل بين الثنين، وتحويٍل لكليهما.

ية من  ية »ال�صيء كما هو« تقت�صي الروؤ ر(. فروؤ على النتباه، اإًذا، اأن يمّر عبر اأفق التركيز )التبوؤّ

مر المتخّطي، اإلى »دائرّية«، اأو عمق، ذاك الذي يوجد. فال�صراحة  فق المبا�صر، اإلى الأ خال الأ

تفر�ص »الن�صاخ« والتركيز على التفا�صيل، عو�ص التركيز على المغزى.

مج��ّدًدا نرجع اإلى خي��وط التفكير الت��ي وجدت قبل اأفاطون واأر�ص��طو؛ اإلى تت��امِّ اأنواع 

�صام. ففي �صذرات  م ال�صهروردي بين متفّرقاتها، والتي قد نفذ فيها الإ التفكير القديمة، التي لأ

��ها للمفارقات وللنفي  الم�ص��ّنفات القديمة ه��ذه اأثٌر من الجّوانّي��ة الدفينة، وغالًبا ما تهب نف�صَ

المثِبت – عو�ص الو�صوح وال�صفافّية. ولطالما قّرعها اأر�صطو لما عّده عيًبا فيها. 

م��ع هذا، وبتقابل �ص��ارخ مع الرائج الفكرّي في ع�ص��رنا، فاإّن القدماء ربطوا بين �ص��عوبة 

دراك الب�صرّي بما هو هو. فال�صتح�صار الحّق  الن�ص��و�ص والق�صائد القديمة، وبين �صعوبات الإ

�صياء( في قوالب اللغة تدعو اإلى المفارقة. اأّما  �صياء هو بحيث تكون كّل محاولة ل�صكبها )الأ لاأ

كّل محاولٍة لف�ص المفاَرقة فاإّنها تحرِّف وت�ص��ّوه. لذا، لم يعّبر القدماء عن ندمهم لماحقة هذا 

 المختلف عن منطق اأر�صطو.
ّ
جي »المنطق« التدرُّ

 ،
ّ
اإّنه بالقتراب من الفرديّة المتعّينة ال�صلبة ومواجهتها، بالتبادلّية والبينّية، حيث نلمح الكّلي

َوٍر نراها على �صفحة غير �صقيلة لمراآة معتمة.  –بعبارة اأفلوطين–، كما لو كان منعك�ًصا في �صُ
ية المختلفة« هذه بالبدن وبالحوا�ّص في تباي��ٍن حاّد مع الثنائّية الغربّية بين  وترتب��ط »طريقة الروؤ

البدن والذهن. فنحن ل ن�صكُن الج�صَد كما لو كان قطعة غريبة من ماكينٍة ديكارتّيٍة ما، بل نحن 

»نعي�ص��ه«. وينبغي اأن تعمل اأج�ص��امنا واأذهاننا كما لو كانت ملكًة واحدة اإن كان لنا اأن نكون 

»واعين« باأنف�ص��نا بما نحن كائنات مندمجة مع هذا العالم – متفاعلة مع عالم الكائنات الحّية. 

وهذا نحٌو من التقابل ُيبرز، مّرة ثانية، بع�ص الختافات الجوهريّة بين العالمين الذين يولّدهما 

ي�صر. يمن والأ كّل من الدماغ الأ

يمن بالماهّيات،  كّل �ص��يء هو ما هو، ولي�ص »�ص��يًئا« اآخر. اإّن��ه تعبيٌر عن ولع الدم��اغ الأ

�صياء المتعّينة–، في محو�صتها. ويقترحه ماكغيلكري�صت ك�صبيٍل لمقاربة الكّل بما  –ماهّيات الأ
خاقّية هنا، هي �ص��كٌل من »الخبرة«، وه��ذه ال�»هي« غير قابلة لاختزال  ه��و كّل. والقيمة الأ

�صياء اإلى ما ورائها seeing through. المترجم. ية التي تنفذ من الأ ية من خال«، اأي الروؤ ��� اأو »الروؤ
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اإلى اأّي خبرٍة اأخرى، اأو �صيء اآخر. اأّما بع�ص القيم، من قبيل العدالة وال�صجاعة والتكافل، فتبدو 

دراكّية، وعلى الخبرة كذلك. بيد اأّن هذه القيم اأوثق  �صابقًة، حّتى على اأوجه عالم »الوجود« الإ

��ا بنية الدماغ؛ ف�صعورنا بالعدالة  ارتباًطا بقّوة الت�ص��اعر منها بقّوة التعّقل. وهذا ما تعك�ص��ه اأي�صً

يمن. فعندما   الأ
ّ
 الجانبي

ّ
يمن، تحديًدا لحاء مقّدم الجبهة الظهراني يكون ممكًنا بفعل الدماغ الأ

نانيًّا.
تتعّطل هذه المنطقة، ي�صير ت�صّرفنا اأ

يمن اإلى القيم الدنيا على اأّنها م�صتقاة من قيم اأعلى، وهي خادمة  لة، يرى الدماغ الأ بالمح�صّ

، ويف�ّصر القيم العليا باإحالتها على القيم الدنيا، مع كون 
ّ
ي�صر اختزالي لها، في حين اأّن الدماغ الأ

، وكّل 
ّ
��خ عواطفنا، وح�ّص��نا الفكاهي القيم الحاكمة عليه هي قيم المنفعة واللّذة. وهكذا ُتم�صَ

ز،  ا لانتباه المركَّ فهمنا المجازّي الرمزّي، وكّل عملّياتنا الخيالّية والحد�ص��ّية، باأن ت�ص��ير غر�صً

الذي يجعلها �صريحًة، وبالتالي، ميكانيكّية وخالية من الحياة.

يمن  ي�ص��ر كان يزداد مي��ًا اإلى اأن يرى بني��ة الدماغ الأ ي��رى ماكغيلكري�ص��ت اأّن الدماغ الأ

متعار�صة معه، مخا�ص��مًة له، وتهديًدا لهيمنته، وبالتالي فقد عمد اإلى اعترا�صها، معّطًا بذلك 

يمن وانعزاله اإلى ال�صياق  يمن، كيما ُيعاد انف�ص��ال الدماغ الأ عملّية اإعادة معطياته اإلى الدماغ الأ

المائ��م، كيم��ا يرِجَع ُكاًّ ]يكفَّ عن الت�ص��ّظي[ مجّدًدا – وهذا مثال ع��ن الخادم الذي توّهم 

�صّيده طاغية، ظانًّا اأّنه، الخادم، يعرف اأكثر.

ي�ص��ر اإلى تقديم  يمن هي نتيجة حتمّية لنزوع الدماغ الأ طاحة باأولوّية الدماغ الأ اإّن ه��ذه الإ

يمن تهدي��ًدا باإطاحة كّل  ية ميانيكّية للعالم، ي�ص��ير، بح�ص��بها، المي��ل التوحيدّي للدماغ الأ روؤ

ي�صر في تعيين حدود الماهّيات المفردة. اإنجازات الدماغ الأ

ا بتقديمها كما هي، بكّل غمو�صها  �صياء؛ اإذ هو لي�ص مهتمًّ ي�صر، يعاد تقديم الأ ففي الدماغ الأ

�ص��ياء. وفي العالم ال��ذي يوجده الدماغ  والتبا�ص��ها. اإذ الحاك��م هنا هو القيمة ال�ص��تعمالّية لاأ

ي�ص��ر، اإّما اأن يرتّد كّل �ص��يء اإلى المنفعة، اأو ُيلفظ بحّدة. وق��د كان هايدغر هو الذي لحظ  الأ

 تعك�ص، بذاتها، »ن�ص��يان الوجود« في الغرب، وهذه م�صاألة اأثارها المّا 
ّ
اأن اأداتّية الفكر الغربي

�ص��درا قبله بقرون – وقد ي�ص��يف ماكغيلكري�ص��ت باأّنها الباعث على التطّفل المتزايد للدماغ 

يمن. ي�صر في اأ�صغال الدماغ الأ الأ

��ّية اأخرى من خ�صائ�ص ال�صيء، اأو َعَر�ٌص اآخر له، فاإّن  فبتعاطيه مع »الوجود« على اأّنه خا�صّ

 يحجب »الده�ص��ة الجذرّية« التي قد ن�ص��عر بها اإذا ما تمكّنا من فهم 
ّ
جرائي  الإ

ّ
التفكير الغربي

نكليزّية  »الوجود« ب�ص��كٍل اأو�ص��ع. اأّما تعتيمنا على الوجود بما هو �صفة )ول يوجد في اللغة الإ

ا�ص��تعماٌل للمفردة ي�ص��تغني عن �ص��يغة الفعل المقرون اإلى �ص��فة( فيخّل بمحاولتنا باأن ن�صعر 

�ص��ياء وُتزيَّف، فهي ُتمفَهم  ح الأ ح�ص��ا�ص بالده�صة. واإذ ُت�صطَّ ب�»مهابة الوجود«. اإّننا نخ�ص��ر الإ

عو�ص اأن ُتخَتَبر.
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والوجود، في جوهره، كتوم، متحّفظ – هكذا ينبئنا قدماء ال�صرق، وهراقليط�ص، والماقبل 

ز،  فاطونّيون الجدد، وكذلك المّا �صدرا وهايدغر. هو يعتزل النتباه المركَّ �ص��قراطّيين، والأ

الممعن تحديًقا، الذي ي�ص��عى اإلى اقتطاعه عن �ص��بكة العاقات البينّي��ة، عن عمق المعنى، عن 

كمونه، كيما يعزل �ص��فاته، ويمّيزها، ويمو�صعها ]يجعلها مو�صوًعا[. والوجود، اأمام محاولة 

فهمه بهذا النحو، فاإّنه ين�صحب وينكفئ.

ا، ل تنك�صف اإّل من خال ا�ص��تعداٍد معّين لنتباٍه �صبوٍر متوّجه  �ص��ياء كما »تكون« حقًّ فالأ

: ال�صيء الذي ي�صبق 
ّ
اإلى العالم. وهذا ما يربط الحقيقة بمفهوم النك�ص��اف aletheia اليوناني

 على التعريف ب�ص��كٍل لئٍق اإّل بال�صلب، باأّن نقول ما لي�ص 
ّ
الوجود، »الكائن« بالذات، الع�ص��ي

.apophasis فيه

يمن، ي�صدم القارئ  ي�ص��ر و»موقفنا« من الدماغ الأ داتّية الدماغ الأ واإذا ما كان تو�ص��يفنا لأ

ي�صر  على اأّنه لم�صة متعّمدة، فله الحّق في ذلك. فو�صوح ماكغيلكري�صت في تناف�صّية الدماغ الأ

ن�صاف اإن قلنا اإّن  ، هو القّوة. ولن نجافي الإ
ّ
ّولي �صا�ص، ومحّركه الأ ُه الأ ل ت�ص��وبه �صائبة، اإذ همُّ

�صبقّية، �صيكون ميكانيكيًّا اإلى حّد بعيد، مجّرد تجّمع  ي�صر اأن يحرز الأ العالم، اإذا كان للدماغ الأ

ل�»اأجزاء« متفا�ص��لة؛ �ص��يكون مجّرًدا، وبا بدن، نائًيا، �ص��يًئا ما، عن الم�ص��اركة في ال�صعور، 

��ر في الم�ص��اكل –  �ص��ريًحا، نفعيًّا في اأخاقه، زائَد الثقة في قب�ص��ه على الواقع، وفاقًدا للتب�صُّ

ي�صر  ّكد على اأّن هذه هي كّل اأبعاد عالم الدماغ الأ تي من العلوم النف�ص��ّية الع�ص��بّية يوؤ والدليل الآ

يمن. في مقابل عالم الدماغ الأ

يمن، اأو يتزايد فيها تدّخل  فماكغيلكري�صت يكتب باأّن الحالت التي يت�صّرر اإثرها الدماغ الأ

ي�ص��ر، عادًة ما ت�صهد م�صاكل عياديّة م�ص��ابهة لتلك التي نراها في حالت النف�صام؛  الدماغ الأ

يعاني المر�ص��ى من �ص��عوبة في فهم ال�ص��ياق، والنبرة، وفي تاأويل تعبيرات الوجه، وفي تاأويل 

خرين المختلفة. كما ويعانون من م�ص��اكل  الم�ص��اعر والتعبير عنها، وفي فهم وجهات نظر الآ

م�صابهة في اإدراك الج�صتالت، وفي فهم الوحدات الكاملة. 

وقد كتب عالم النف�ص المرموق لوي�ص �صا�ص Louis Sass حول الحداثة الغربّية، وفل�صفتها، 

ومتوازياتها مع النف�صام. اأّما اأهّمّية كتاباته فتكمن في اإظهارها، مجّدًدا، لكيفّية تحويل النتباه 

لما ي�ص��ع يده عليه، وتحدي��ًدا، عندما نكّف ع��ن انخراطنا في العالم، ونكّف عن ال�ص��تجابة 

التلقائّية والحد�ص��ّية له. بل ن�صير، في المقابل، منفّكين، منفعلين، واعين بذواتنا، و»محّدقين« 

 في 
ّ
جنبيًّا، مخيًفا، وم�صابًها للعالم الذهني

اإلى العالم باأعين »مو�ص��وعّية«، وي�صير العالم غريًبا، اأ

حالة النف�صام.
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ى �صا�ص الفكرة القائلة باأّن »الجنون... هو اآخر نقطة في الم�صار ]الذي[ يّتخذه الوعي  يتق�صّ

، ليرتك�ص ]الوعي[ 
ّ
 والعملي

ّ
عندما ينف�ص��ل عن الج�صد وعن ال�ص��غف، وعن العالم الجتماعي

اإل��ى ذات��ه«. والوعي الزائ��د بالذات يغّربنا ع��ن العالم، ويوهمن��ا باأّننا، نحن فق��ط، واأفكارنا، 

واقعّي��ون. ك��م هو قريب ه��ذا الموقف م��ن موقف دي��كارت. فالمراقب المن�ص��لخ، الهامد، 

المتبّلد، ي�ص��عر وكاأّن العالم يفقد واقعّيته، لي�ص��ير مجّرد »اأ�ص��ياء نراها«. وعندما ي�صتحوذ علينا 

خرين كما لو لم يكونوا اأنا�ًص��ا، ي�ص��يرون رجاًل اآلّيين،  هذا »النتباه المحّدق«، نرى النا�ص الآ

ي�صيرون اآلت.

من  ي�صر يجعل اإرادة الفعل ممكنة؛ فيوؤ ن�ص��اق العقانّية فيه، فاإّن الدماغ الأ ولخا�صّية بناء الأ

�ص��ياَء ح�ص��وَلها. وبذا يتعّزز وه��م القدرة على الفعل ف��ي كّل مّرة »ينوجد  باأّن��ه هو المعطي الأ

عة وتجميعها« – وهاهنا ت�صل�صل لقطع  تيان بعنا�ص��ره المتوزِّ فيها �ص��يء جديد« من خال »الإ

�ص��غيرة من المعلومات، نهائّية ال�صكل في الظاهر، تجتمع لت�صنع �ص��يًئا. وهكذا، فاإّن ت�صل�صل 

ي�صر، وطريقِتِه في  خرى في الزمان هو من مخّلفات الدماغ الأ �ص��ياء التي ت�ص��ّبب اإحداها الأ الأ

خرى للنظر اإلى العالم، فاإّننا ل »نجمع« م�ص��تعينين بقطع متفّرقة  ية العالم. اأّما في الطريقة الأ روؤ

�صياء تح�صل. بل نحن نك�صف عّما هو  ومنف�ص��لة، نحن ل ن�صنع »اأ�صياء« جديدة، ول نجعل الأ

موجود اأ�صًا.

ن، في كّل مكان، هو الفعل القا�صي، الفورّي،  ياحظ هايدغر، متهّكًما، باأّن ما ُيطاَلب به الآ

؛ »لقد �صار المري�ص ال�صبور الذي ينتظر هدّيته اأ�صبه بال�صعف 
ّ
وحيث تقت�صي ال�صرورة، العنفي

المح�ص«.

�ص��ياء لم يكت���ص هذا المعنى، في الغرب، قبل القرن ال�ص��ابع ع�ص��ر.  لك��ّن فعَل »خلِق« الأ

وبمعناه��ا القديم، فاإّن كلمة يخت��رع invent تعني، حرفيًّا، اأن يجد كانت تعني الكت�ص��اف، 

 
ّ
ر اإلى الوجود. فقط مع �صعود التفكير الديكارتي اإيجاد اأمٍر كان هناك، واإن كان يحتاج اأن ُيحرَّ

باتت الكلمة تعني الفعل الذي نقوم به، اأمًرا نجمعه و»ن�صنعه«، عو�ص اأن نك�صف عنه.

مرادن��ا مّم��ا ُذكر اأن نقول اإّن القدم��اء اأورثوا الغرب مفهوًما مف��اده اأّن »كّل ما هو موجود 

�ص��وانا« يك��ون ما »يكونه« بمقدار ما تنوجد »يكونه« في وعينا الب�ص��رّي، ف��ي لقائها مع ذاتنا 

الجوهريّة. وبنحو م�ص��ابه، نحن ننوجد »من ذاك الذي يوجد«، ومن لقائه مع ذاتنا الجوهرّية. 

 
ّ
�ص��امي ، فق��د حافظ عليه التقليد الفكرّي الإ

ّ
ورغ��م التفريط بهذا المفه��وم في التقليد الغربي

و�صانه.

هذا، وُيبلغنا المر�ص��ى الذين خ�ص��عوا لجراحٍة، ُف�ص��ل بموجبها ن�ص��فا الدم��اغ جراحيًّا، 

ي�ص��ر، واإن لم يعانوا، بالعم��وم، من خلل في  ع��ن خبراٍت مقلقة فيما خ�ّص ت�ص��ّلب الدماغ الأ
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خرى  اإح�صا�ص��هم بالذات. هك��ذا هي حال رجٍل اأراد احت�ص��ان زوجته بيٍد، فوج��د ذراعه الأ

خ��رى، يحكي بع�ص المر�ص��ى عن حادثة تتكّرر معه��م اأثناء قيادة  تدفعه��ا. وفي الحالت الأ

ال�صّيارة، بحيث ت�صتحوذ اليد الي�صرى على المقب�ص ُمق�صيًة اليمنى، وقد كانت الحالة من ال�صوء 

بحيث ا�صطّرت اإلى اعتزال القيادة كّليًّا. وقد تحّدثت اإحدى المري�صات عن حالت تغلق فيها 

اليد الي�ص��رى اأبواًبا فتحتها اليد اليمنى، اأو ا�ص��ترّدت ماًل قّدمته اليد اليمنى اإلى البائع، اأو منعت 

القراءة بقلبها لل�ص��فحات واإغاقها للكتب. اأو، بعبارتها، »اأنا اأفتح الخزانة. اأنا اأعرف ما اأريد 

ارتداءه، واإذ اأحاول اأن اأح�صره بيدي اليمنى، تقوم الي�صرى باإح�صار غيره. ول اأ�صتطيع اأن اأتركه 

 طلب م�صاعدة ابنتي«.
ّ
اإن كان بيدي الي�صرى، بل علي

ي�ص��ر، غير عالٍم بما يجري في  ما يجري هنا، ي�ص��رح ماكغيلكري�ص��ت، هو اإقدام الدماغ الأ

يمن، على تقري��ر ما اأريده »اأنا«، وعل��ى الحكم باأّن اأّي اعترا�ٍص ُيق��دم عليه الدماغ  نظي��ره الأ

مور، متجاهًا تدّخات  يمن ياأتي بخاف »م�صالحي«، وبالتالي، يحاول اأن ياأخذ بزمام الأ الأ

يمن. الدماغ الأ

ويكتب روجر �صبيري Roger Sperry، الحائز على جائزة نوبل لعمله على المر�صى الذين 

خ�ص��عوا لجراحة ُف�ص��ل بموجبها الدماغ، اأي تّم قطع الن�ص��يج الوا�صل بينهما: »قد يكون كّل 

من الدماغين واعًيا، في الوقت عينه، ولكن بنحوين من الخبرة الذهنّية، متعار�صين، ومتنافيين، 

واإن كانا متوازيين«. اإّن فكرًة مماثلًة تثير، ول ريب، اأ�ص��ئلًة حول »الذات« كانت مورد نقا�ص 

م�ص��تفي�ٍص اإثرها. ويبدو لماكغيلكري�صت اأّن لّب الذات يكمن في حميمّية العمق: تقع جذوره 

�صّية للدماغ اإلى  ، اأي هو �صابق على هذه الق�صمة التخ�صّ
ّ
في م�ص��تًوى ما دون النق�صام الدماغي

ن�صفين. ومع هذا، فاإّن كا الدماغين، الواعيين اإدراكيًّا، ل ينقطعان عن الّت�صال به. 

علي��ه، يغ��ّذي كّل م��ن الدماغين الوع��َي منف�ص��ًا، واإن كان نحُو الوعي ف��ي كا الحالين 

برز فيكمن في عاقة كّل من الدماغي��ن بالذهن الاواعي. هنا يعّلق  مختلًف��ا. اأّما الختاف الأ

يمن مع الذهن   بال�ص��تجابة الواعية، في حين يتعاطى الأ
ّ
ي�ص��ر معني بع�ص الكّتاب باأّن الدماغ الأ

�ص��ياء اإلى الذهن  رادة« اأقرب الأ ��ُرنا، ف��ي المقام، الفترا�ص الرائج ب��اأّن »الإ الاواعي. وَيح�صُ

الواعي. فنتخّيل اأّننا، كي نقّرر اأمًرا، علينا اأن نريده، م�صتعملين لذلك المحّل الواعي من دماغنا. 

لكن لعّل »الاواعي« هو، في كّل ما فيه، »اأنا«، تماًما كما هي ال�»اأنا« الواعية.

ّن محّل الوعي من الحياة �ص��ئيٌل  ف�ص��ل اأن يكون الح��ال كذلك، لأ مر، من الأ ف��ي واقع الأ

 م��ن فكرة الحاجة اإلى الوعي 
���Julian Jaynesللغاي��ة. وعلى ه��ذا، يحّررنا جوليان جايم�ص

��� في كتابه:

The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind (Houghton Mifflin, 1990).
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دة للحياة الذهنّية الب�ص��رّية. وي�ص��ير، لهذه الغاية، اإلى اأّن القليل فقط من  في كّل المامح المحدِّ

 يدخل حّيز الوعي )التقديرات الراهنة ت�صير اإلى ما ل يتجاوز الخم�صة بالمئة، 
ّ
الن�ص��اط الدماغي

ورّبما ل يتخّطى الواحد بالمائة(، واأّننا نّتخذ قراراتنا، ونحّل م�صاكلنا، ون�صدر اأحكامنا، ونمّيز 

حيان. ونفّكر وما اإلى ذلك دون اأن يكون للوعي دوٌر فاعل في اأغلب الأ

ي�ص��ر للعقل الواعي. قد يرى  وهذا ما يو�ص��لنا اإلى اإخفاق الراأي الرائج باحتكار الدماغ الأ

اأغلب النا�ص اأّن ال�صتدلل المبا�صر، والمت�صل�صل، والحيادّي، وال�صريح هو عامة »العقانّية«، 

، ومعالجة الم�ص��اكل، 
ّ
بيد اأّن هذه المعالجة الميكانيكّية ل ت�ص��ّكل عقًا. اأّما التعّقل ال�ص��مني

يمن، في المو�ص��ع الذي يتو�ّصط بين  ��ر فترتبط جميعها بن�صاط الدماغ الأ وال�ص��تنباط، والتب�صّ

حا�صي�ص عن  رفع. وبطبيعة الحال، ل تنف�ص��ل الم�ص��اعر والأ دراكّية الأ الم�ص��اعر والوظائف الإ

 بمعنى 
ّ
الج�ص��د الذي ي�صعر ويح�ّص. فهو اأ�صا�ص انخراطنا في العالم. لذا، فاإّن الفهم الجتماعي

خرون، والقيم من قبي��ل العدالة – كّل ذلك  الترابط الم�ص��اعرّي، وكذلك فهم كيف ي�ص��عر الآ

يمن.  يكون ممكًنا بفعل الدماغ الأ

ال عن ال�»ماذا«  ومج��ّدًدا، نرى اأّن ن��وع »المعرفة« الذي ي�ص��ير موجوًدا ل يرتبط بال�ص��وؤ

 ،
ّ
ال عن ال�»كيف«. فاأحد نوَعي المعرفة من�ص��لٌخ ]عن العالم[، اأفقي اأو ال�»م��ا هو«، بل بال�ص��وؤ

ِثُر العالَم  �ص��ياء كما هي، اأو اأّن يعي�ص »ده�ص��ة الوجود«، بل يوؤ ؛ ل ي�ص��عى ليرى الأ
ّ
وت�صل�ص��لي

�ص��طرة، وذلك كي ي�صتطيع اأن »يعيد-تقديم« العالم كمو�صوٍع  البارد، المنتِظَم، والمنزوع الأ

جزاء. للمعرفة. وهذه هي المعرفة »الواقعّية« �صنيعة ذاتنا: تجميٌع لأ

خر من »المعرفة« فيميل اإلى ا�ص��تيعاب كّل النعكا�ص��ات المختلفة لذاك الذي  اأّما النوع الآ

يقارب��ه؛ كّل ذلك في وقت واحد. وهنا تجتمع الخبرة التلقائّية الج�ص��تالتّية مع ال�ص��ورة، ومع 

، ومترابط. اإّنها لحظة الده�ص��ة حيث نجد الكلَّ المجتمَع 
ّ
الم�ص��َمر، في وجوٍد معي�ٍص، وحي

ا، وحيًّا، اأمامنا. حرًّ

خرى«، وهي ُت�ص��ّمى في الغرب  �ص��ا�ص، تنبثق هذه العملّي��ة الج�ص��تالتّية »الأ عل��ى هذا الأ

»ت�ص��ّوًفا« في اإزاء »العقانّية« التجريبّية التي ت�ص��عى اإلى نزع ال�ص��وفّية. وهي تنبثق، بب�ص��اطة، 

ّولوّية العقانّية عنده. ومن الظاهر اأّن معظم الن�صاط   لأ
ّ
كتعّقل – تعّقل ُي�صاء فهمه في الفكر الغربي

  الم�صّمى، خطاأً، 
ّ
 الب�صرّي )95 اإلى 99 بالمائة( يقع تحت عنوان هذا التعّقل الج�صتالتي

ّ
الذهني

ت�صّوًفا. باخت�صار، كّلنا نمار�صه.

، عن ما يبدو اأّنه اأ�صلوب 
ّ
-النف�ص��ي

ّ
وت�ص��در هذه النزعة ال�صوفّية، بح�ص��ب الدليل الع�صبي

�صياء« الخادع، فيقوم بتنحية  تفكير يخالف الطبيعة الم�صلِّلة ل�»اإعادة التقديم«، لنحِو تراءي »الأ

»قب�صة« الفكر المعقِلن. وفي المقابل يّتخذ نمًطا من الوعي يفتح المجال ل�صتب�صاراِت حالت 

الذهن غير الواعية بذاتها، فهي الذهن وقد �صار يعرف نف�صه بعمق، دون اأن يعرفها.
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وكثيًرا ما راجت مفاهيم من قبيل »المعرفة العميقة«، و»التفكير العميق« و»التاأّمل العميق« 

 .
ّ
 والروحي

ّ
ف��ي الحقبة القديمة. اإذ، في هذه التعبيرات، ت�ص��ير رمزّية العمق اإلى لتناهي العقلي

�ّصر على  لكن ل �ص��ّك باأهّمّية كا العقلين، ولعّل نف�َص بنية دماغنا، لكونها على ما هي عليه، موؤ

اأمٍر مهّم في طبيعة الواقع – اإذا ما ا�صتطعنا اأن نفتح اأنف�صنا لنتاأّمله.

ومجّدًدا، فقد جمعت خيوط التفكير الماقبل �ص��قراطّية، والقادمة من ال�صرق، ا�صتب�صاراٍت 

انبثقت من اأنماط الوعي التي ل تتاأّمل الذات بعقلّية ال�صيا�ص��ة العملّية. خذ، على �ص��بيل المثال، 

�ص��افة اإل��ى كونه قائًدا  اأرخيتا���ص الفيثاغ��ورّي، فقد كان م�ص��ّرًعا، ومهند�ًص��ا، ومخترًعا، بالإ

ّولّية،  يطالّية. وقد تطّلع اإليه �ص��عبه لحدو�صه الأ روحيًّا، وع�ص��كريًّا، و�صيا�ص��يًّا لمدينة تارانتو الإ

وتازمها على الدوام مع التطبيقات العقانّية، في الم�صائل العملّية كالهند�صة والقانون، كما في 

ال�صتنارات الروحّية.

ّ اإلى اأهّمّية الحفاظ على درا�صة العرفان في 
مام الخميني وهذه الم�ص��األة م�صمرة في اإ�صارة الإ

. وتمّثل هذه المزاوجة بين الحد�ص النادر والبراغماتّية في 
ّ
يراني خير اإلى ال�ص��عب الإ خطابه الأ

، اأّول مثاٍل، في خم�صمائة عام، على هذا النحو من 
ّ
مام الخميني حّل الم�ص��اكل، التي زاولها الإ

القيادة، وعلى هذا الم�صتوى، اأو هذا النمط من الوعي.

ي�صر،   من الأ
ّ
ن�ص��اني يمن اأكثر الت�ص��اًقا بالو�ص��ع الإ ولكن، بعد ما راأيناه، اإن كان الدماغ الأ

يته للعالم هي بهذه المحوريّة، وبالفعل لها اأ�صا�ص��ّيتها في ما خ�ّص العقل والمعرفة،  اإن كانت روؤ

فلم��اذا �ص��ار مهم��ًا اإلى هذا الحّد؟ هل الم�ص��األة، بب�ص��اطة، هي انحبا�ص��نا داخل المفا�ص��ل 

 في 
ّ
ي�صر، والذي �صاهمت قرون ثاثة من طغيان الفكر الغربي الميكانّيكّية ل�ص��تغال الدماغ الأ

يته، حّتى عند الم�صلمين؟ تعزيز روؤ

يمن، والتي تميل اأبًدا اإلى النح�صار،  اأم هل هي م�صكلة الوعاء اله�ّص لنحِو تفكير الدماغ الأ

��ل الختباء اأمام الو�ص��وح، والثبات، واليقين التي تطالب بها حقبتنا  واإخفاء ال�ص��فافّية، اأو تف�صّ

المعا�ص��رة؟ هل ثّمة من قوى ِمتافيزيقّية مت�ص��ارعة ِمتافيزيقّي��ة، – حلقات التاريخ المتكّررة–، 

تحّرك اأنماط وجودنا في العالم كما يقّدمه ن�صفا دماغنا؟ وهل نحن، بالفعل، اأمام لحظة انطفاء 

ي�صر، بما بات ُيف�صح في المجال لتقّدم نظيره؟ وهل ي�صّلط حدث الثورة  دورة حكم الدماغ الأ

خر«، اأّي �صوٍء على هذا؟ في اإيران، في ا�صتعادته للتقليد الفكرّي »الآ

 الب�ص��رّي، مع مرور الزمن، ما اأّدى اإلى 
ّ
يقول ماكغيلكري�ص��ت بت�ص��اعٍد حادٍّ للوعي الذاتي

ال، لم كانت العملّية  تزايد ال�ص��عوبات التي تواجه التعاون بين ن�ص��في الدماغ. بذا ي�ص��ير ال�صوؤ

خيرتين،  لفّيتين الأ به��ذا القطعّية في الغرب؟ لقد كانت هناك تحّولت هائلة في ح�ص��ارات الأ

وكان��ت تتقاطع اأحياًنا مع التحّولت في الغرب، ولكن، كما ي�ص��ير ماكغيلكري�ص��ت، لم يكن 
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ثّمة ما ي�ص��به هذا الفتراق الهائل في الثقافة المرتبطة بع�صر التنوير، باإ�صرارها على طريقة اأفقّية 

وحيدة في ت�صّور العالم، وفي اختزالها كّل القيمة المعرفّية اإلى قيم علمّية.

نا. وهذا،   الحقيقة في »اليقين«، وجعل هذا اليقين كامًنا في الأ
ّ
لقد راأى التفكير الديكارتي

ف��ي ما اأرى، م�ص��در الكثير من الثنائّي��ات الغربّية. »الذات«، بما هي اأنا، ت�ص��ير عندها محور 

الواقع، وتبداأ بالتفاعل مع العالم على اأّنها »عاِلٌم« ُيرِجع علَمه اإلى نف�صه، و»ُم�صتخِدم« مفتر�ص 

للعالم من حوله.

ال. ولعّل ]ع�صر[ التنوير نف�صه ما يحتاج اإلى مزيد من  بيد اأّننا بذلك ل نعطي اإجابة على ال�صوؤ

ي الذات وانعكا�صّيتها  ا عندما قال باأّن تق�صّ الفهم. يبدو لهذا الكاتب اأّن هنري كوربان كان محقًّ

المتزايدان في الغرب، يرتبطان بتهاوي العمق، والدائرّية، وال�ص��ياق لت�صير، جميعها، م�صّطًحا 

، وهذا ما يبدو اأّنه قد بداأ في القرن الثاني ع�ص��ر. وغير بعيٍد 
ّ
مبريقي واحًدا هو العالم الماّدّي الإ

 »المعي�ص«، الزمن 
ّ
ا اإلى م�ص��توى ال�ص��ريح، نجد الزمن العلماني  مرتدًّ

ّ
عن »تهاوي« ال�ص��مني

، المتمحور حول المراِقب.
ّ
، و»ُبعَد الم�صاحة« الخيالي

ّ
الطولي

ّ اإلى المجال 
لهي ونحن ل ن�ص��تطيع اإّل اأن نربط هذه التهاويات برّد الم�ص��يحّية للمجال الإ

، الزمان 
ّ
، من خال ولدة ي�ص��وع في عالم الب��دن، وفي الزمان التاريخ��ي

ّ
ن�ص��اني الم��اّدّي الإ

.
ّ
 الطولي

ّ
العلماني

حداث المفتاحّية، فاإّنها ترتبط، رّبما، وبنحو ما،  واإن كّنا ل نجد هذا محاًّ لمناق�صة هذه الأ

 .
ّ
، وبدفنها بعيًدا عن الوعي الغربي

ّ
بقيام اأفاطون واأر�ص��طو ببتر جذور الفكر الماقبل �ص��قراطي

خرى، التي كان لها دوٌر  اأ�ص��ف اإلى ذلك اإغاق ع�ص��ر التنوير الباب على م�ص��ادر التفكير الأ

فاطونّية المحَدثة، الخيمياء، والهرم�ص��ّية. لقد  وروبّية ال�ص��ابقة: الأ تحفيزّي هائل للنه�ص��ة الأ

 الطاغي – وظّلت كذلك اإلى اأن و�صلنا 
ّ
فات من الباراديغم الفكرّي الغربي �ُصّدت كّل منافذ الإ

اإلى القرن التا�صع ع�صر.

ي�ص��ر على هذه القرون الثاثة فلكونها �ص��هلة المنال. فهي  اأّما هيمنة وجهة نظر الدماغ الأ

ل ذاَته. فالخبرة الواعية هي في �ص��لب اهتمامنا. كما  مِّ
ق��رب اإلى العقل الواعي بذات��ه، المتاأ الأ

ي�صر من اأدوات الحجاج الثاثة، اللغة والمنطق والعاقات الطولّية، اإذ هي،  وي�صتفيد الدماغ الأ

في النهاية، تحت قب�صته. وهكذا يكّر�ص خطاُبنا الواعي ن�صخَة العالم التي »يعيد« تقديمها ن�صُف 

يمن، الذي  ي�ص��ر–، ل الن�ص��خة التي يقّدمها الدماغ الأ الدماغ القادر على الكام، –الدماغ الأ

ا والتبا�ًصا. ي�صر غمو�صً يرى اإلى العالم على اأّنه يولّد، –بمقت�صى ذاته–، ما يعتبره الدماغ الأ

يمن  ي�صر يبني، مع الوقت، اأنظمًة – في حين ل يفعل الدماغ الأ ما يح�صل هو اأّن الدماغ الأ

ذلك. وهذا ما يمّكنه من اأن يبلور و�ص��ائلة في فكٍر ن�ص��قيٍّ يتطّور مع الزمن، ما يعطيه ر�ص��وًخا 
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يمن، ل »ُيعطى« لغيره، بل هو ُيلزم الطرف المقابل  و�ص��ابًة. في المقابل، ما يعرفه الدماغ الأ

، ف�صيغريه النظر اإلى 
ّ
باأّن يكون لديه فهٌم م�صبٌق له، كي يتيّقظ فيه. فاإذا ما عدم هذا الفهَم الجزئي

حوال، فاإّن اختزال م�ص��تويات الفكر اإلى  ي�ص��ر كبديل. باأّي الأ المعرفة التي تتاأّتى من الدماغ الأ

ي�ص��ر  م�ص��تًوى واحد انعك�ص في انهدام التوازن بين ن�ص��في الدماغ اإلى اأحادّية نمط الدماغ الأ

في الفهم.

 مع �صل�ص��لة 
ّ
ّولي وبالتال��ي، حّلت اللغة بديًا ع��ن الغمو�ص المخَتَب��ر وليقينّية اللتحام الأ

�ص��ذرات المعلومات »اليقينّية«، والنهائّية في ظاهرها. ثّم تقوم »المعالجة« التحليلّية المتعاقبة 

ي�صر �صرًطا لُبّديًّا لّلغة المتعاقبة، ما يعطيه اأف�صلّية هائلة لُي�صِمع �صوته. بجعل الدماغ الأ

ي�صر هو الذي يمتلك  غلب، فاإّن الدماغ الأ يمن في الأ ورغم اأّن الفكر ي�صدر عن الدماغ الإ

عرابّية بحيث ي�صيطر على »الكلمة« عموًما. واإذا اأ�صفت  اأدوات اللغة المعجمّية والتركيبّية والإ

، فاإّنه ي�ص��بح قويًّا للغاية في بناء  ّ
اإلى ذلك اأف�ص��لّيته في الت�ص��نيف والتحليل والتفكير الت�صل�ص��لي

يمن اأن ُي�ص��َمع اأ�ص��ًا؛ فما يعرفه جّد معّقد،  الحّجة. في المقابل، من ال�ص��عب على الدماغ الأ

و�صوته ل يائم ع�صر »ال�صّك الجذرّي«. وبذا، فاإّن وجود نظاٍم فكرّي قائٍم على اللغة ال�صريحة 

ي�صر يرف�ص كّل  المت�صل�صلة ينزع القيمة، تلقائيًّا، عن كّل ما ل يمكن التعبير عنه لغًة. والدماغ الأ

ة به، وي�صقطه من كّل اعتبار. ما ل يمكن الو�صول اإليه بوا�صطة عقانّيته الخا�صّ

َخ��َذ بها حرفيًّا؛ بل  به��ذا نختم مجازنا، اأ�ص��طورتنا. وكما كّل اأ�ص��طورة، لي�ص المراد اأن يوؤ

المغزى فيها اأن تخدم كوا�ص��طٍة لفهم الم�ص��مر. ول ُيراد اأن ُيعَمل بموجبها، بل ي�صتح�ص��رها 

ّكد على  ا حول العالم الذي ن�صكنه. ل اأقّل، فاإّن �صردّيته توؤ ماكغيلكري�صت لكي يقول �صيًئا مهمًّ

، ولكن رّبما، كذلك، على بع�ص التوّجهات 
ّ
ي�صر على التفكير الغربي مدى قب�ص نمط الدماغ الأ

. هو يقول، ب�صراحة، اإّنه متى ما ا�صتحكم نظام مماثل، فاإّنه ي�صتغل ك�صالة 
ّ
�ص��امي في الفكر الإ

من المرايا، قد �ُصّدت فيها كّل المخارج، ونحن محتجزون فيها رغًما عّنا. وهو مت�صائٌم في ما 

خ�ّص قدرتنا على اإيجاد المخرج.

�ص��بقّية  م��ام القاب�ص على جوهر التوازن بين الن�ص��فين، مع وعيه لأ اأّم��ا اأن��ا اأرى اأّن اإرث الإ

رث؟ يمن، هو اأهّم حدٍث فكرّي لقرون خلت. كيف نحفظ هذا الإ الدماغ الأ

لقد اآمن لودفيغ فتغن�صتاين، الم�صتغل في �صبيٍل يختلف عن �صبيل هايدغر، باأّن العملّية الفل�صفّية 

ر  د وُتنهى. وقد راأى حاجًة لمعار�صة مخدِّ الغربّية تحتاج اأن ت�صتغل �صّد نف�صها؛ يجب اأن ُتجمَّ

ن�صان للده�صة – ولعّل ال�صعوب كذلك«. لكن كيف  العقل الرا�صي عن ذاته؛ »يجب اأن يفيق الإ

�صارات – واأكثرها، باإيماني،  �صطورة التي قد قمت ب�صردها تعطينا بع�ص الإ نقوم بذلك؟ لعّل الأ

.
ّ
مام الخميني ية الإ ن في روؤ ُمت�صمَّ
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مر، يمكن تناوبها بين الن�ص��فين؛ في ما خ�ّص الفرد، وعلى  فالوظائف الدماغّية، في واقع الأ

ُل بالتاأ�ّصي ب�صخ�ّص اأو برمز. وتكمن القدرة  يمن فيَتَفعَّ  كذلك. اأّما الدماغ الأ
ّ
الم�صتوى الجمعي

�صل، اإلى الحّد الذي تنت�صي فيه �صخ�صّيته وقدرته.  على المحاكاة في ا�صتقاء الن�صخِة القّوَة من الأ

فاطونّية المحَدثة، الممار�صات  ولكن، ولتحديٍد اأكبر، فاإّننا نجد، في »الريا�صات« الروحّية لاأ

ا للتغلُّب على لغة ن�صخة التفكير الدماغ-اأي�صرّي، ومنطقها وجمودها.  ي�صً مت خ�صّ مِّ التي قد �صُ

، يرّكز كثيًرا على 
ّ
مام الخميني وعلى حدٍّ �ص��واء، فاإّن اأفلوطين، الذي نرى تاأثيره ف��ي كتابات الإ

 
ّ
القي��م، –المندمجة مع طريقة الحياة، طريق��ة الوجود–، كمفتاٍح لانتقال م��ن الوعي اليومي

ر« اإلى وعٍي اأكثر انحياًزا اإلى ذات المرء الحقيقّية. »المخدَّ

ية  ويت��رّدد �ص��دى هذا التاأكيِد على »بنية« القيمة، وعلى »نح��و العي�ص« المرتبط به، في روؤ

م��ام الخامنئي للتراتبّية الهرمّية للقيم، حيث قيم المرتبة العليا وحدها قادرة على اأن تو�ص��لنا  الإ

. ففي محا�صرٍة له، في مح�صر جمٍع من المفّكرين في ت�صرين الثاني 
ّ
 حقيقي

ّ
اإلى مجتمع اأخاقي

 ،
ّ
على حول التراتبّية المذكورة، بدًءا بالقيم المائمة للوعي اليومي الما�ص��ي، تكّلم المر�ص��د الأ

جل الغايات العملّية–، و�صوًل اإلى القيم المائمة للعلم، و�صعوًدا اإلى قيٍم  –المم�صك بالعالم لأ
مام بين نظام القيم الت�ص��اعدّي  . ثّم قابل الإ

ّ
خاقي اأعلى وحدها القادرة على اإيجاد المجتمع الأ

خاقّية مع اأعلى م�صتويات القيمة فح�صب، مع القيم  �ص��ام، المتجذر في فهمنا لتازم الأ في الإ

ي�ص��ر  الحاكمة في عالم اليوم، مع التراتبّية المت�ص��افلة للقيم التي ماهيناها قبل مع نمط الدماغ الأ

في التفكير الذي يختزل كّل قيمٍة اإلى اأ�صا�ٍص في المنفعة.

يمن، الوحيد القادر على اإياجنا �ص��ّلم  حتًم��ا، فاإّن المفتاح في النتقال اإلى نمط الدماغ الأ

مام الخميني،  القيم، يكمن في دائرة الم�ص��مر دون الم�ص��ّرح، وهذا ما يقت�ص��ي حمل اإرث الإ

�صبقّية التي يعطيها للخبرة المعي�صة في  ومتابعته في تقديره للعمق، في مقاربته للم�صمر، وفي الأ

بعاد المتهاوية من »الوجود« في تمييٍز لها عن واحدّية البعد  عالم مترابط. هكذا نعيد ترا�ّص الأ

الماّدي للوجود، و»ن�صعر« مجّدًدا بدائريّة الوجود وعمقه.

مكانات المحتَجزة لّلغة )ب�ص��بب تازمها مع  ولعّلنا با�ص��تعمالنا للغٍة قادرة عل��ى تجاوز الإ

�صطورة بما هي حامٌل للم�صَمر، وباللجوء اإلى ال�صردّية  ي�صر(، وبال�صتعانة الوا�صعة بالأ الدماغ الأ

النموذجّية، –بما هي فهٌم للقوى الخارجّية غير المرئّية التي يقع ال�صلوك الب�صرّي �صحّيتها-، ومن 

خال المجاز، ن�صتطيع اأن نعّبر عن المعنى غير ال�صريح. كما وي�صاعدنا اللجوء اإلى المفارقات 

وال�ص��عر وال�صور الخيالّية في تهديم المنطق ال�صورّي المعا�ص��ر المنبني، اإذا جاز التعبير، على 

مبداأ الثالث المرفوع، الذي يقوم بحذف كّل احتمالت »البينّية«. 
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ية الخالّية، وعلى تو�صعة مجال التركيز  دراك، والروؤ ��ا، باإ�صرارنا على اأهّمّية الإ ورّبما، اأي�صً

بحيث نرى ال�ص��ياق، وعلى العاقات البينّية حيث يتمو�صع »ال�صيء«، –رغم �صعوبات الفهم 

الكّلي لما ندركه–، قد ن�صتطيع اأن نتفّلت من »رباط« نمط التفكير الدماغ-اأي�صرّي المغلق.

مام للتجربة على النظرّيات حول التجربة، وفي اإ�صراره  ولعّل هذا التفّلت يكمن في تقديم الإ

ا  على الجمع بين الحاجات المت�ص��اربة، وفي اإح�صا�ص��ه باأّن الكّل في عملّية تغّير و�صيولة، عو�صً

�صياء تحوي طاقة الحياة. عن ال�صكون، وفي فهمه باأّن كّل الأ



املحــــــور الثــــاين

وليـــة الفـقيـــه
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ال�صيخ تاج الدين الهالي

مقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ول عدوان اإل على الظالمين و�ص��لى اهلل و�ص��لم 

تقياء  وبارك على من اأر�ص��له ربُّه رحمًة للعاملين �صيدنا محمد واآله الطيبين الطاهرين و�صحبه الأ

الميامين جعلنا اهلل تعالى من التابعين لهم باإح�صان اإلى يوم الدين.

وبعد...

فاإننا نعي�ص ع�صًرا ع�صيًبا ل ُيقيم وزًنا للم�صت�صعفين ول ال�صعفاء ول ُيحترم فيه اإل الم�صتقون 

قوياء. والأ

وروبية اأن ُقّوتها في وحدتها ومع اختاف اأجنا�ص��ها وم�صاربها  وفيما اأدركْت ال�ص��عوُب الأ

ومذاهبها �ص��ارعت فاعت�ص��مت بحبل ]اليورو[ وعملت على اإن�ص��اء كيان اقت�ص��ادي اأوروبي 

مريكي. وروبية الم�صتركة[ في مواجهة طغيان الدولر الأ ]�صوق الدول الأ

�ص��امية الت��ي تدين بوحدانية اإله واحد، ولها كت��اٌب واحٌد ونبٌي واحد. وقبلة  نجد اأمتنا الإ

مم المتخلفة م��ن دول العالم  واح��دة وم�ص��ير واحد. تحجز لنف�ص��ها مكاًن��ا بارًزا في ذي��ل الأ

الثالث.

ي��ا اأم��ة المليار والثلث مليار م�ص��لم! اأي��ن ملياركم؟ ملياُرك��م ل نفع، كاأنما ل�ص��ان حالهم 

يقول:

لم����ن ن�صك�����وا ماآ�صين���ا             ومن ُي�صغي ِل�صكوانا وُيجدينا

��� رئي�ص المجل�ص ال�صرعي لم�صلمي اأ�صتراليا.

*  اأبقينا على ال�صت�صهادات كما وردت عند �صماحة ال�صيخ، وكلُّ ما فعلناه اأننا نقلناها اإلى الهام�ص.

ولية الفقيه ِفكرٌة اإ�صالميٌة اأم حالٌة مذهبية

على �ص�ء معالم الجتهاد والتجديد الفكري 

*
مام الخامنئي لالإ
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اأن�صكوا م�وتن�ا ُذًل لوالين��ا             وه�����ل َمْي����ٌت �صُيح��يين�����ا

قطيع نحن والجزار راعين�ا             ومنفيين نم�ص�ي في اأرا�صين��ا

ونحمل نع�صنا ق�صًرا باأيدينا             وُنع�رب ع�ن تعازين��ا لنافين��ا

ن اهلل تعالى قد وَعدها بالن�ص��ر والتمكين  مة قد تمر�ص ولكنها لن تموت لأ ولك��ن ه��ذه الأ

واإظهار دينها على الدين كله ولو كره الكافرون.

فهل من م�ص��روع نه�ص��وي ت�ص��تعيد به عافيتها وت�ص��ترد ب��ه وحدتها. وت�ص��تمد منه قوتها 

ومنعتها؟

كد لها ُهويتها. ويثبت عمق تاريخها واأ�صالتها وريادتها؟ هل من م�صروع نه�صوي ُيوؤ

اإن المنادي �صائح، والطريق وا�صح، والفجر لئح.

كم الناجع. وعاجكم النافع م�صون ومكنون في كتاٍب حكيم  �ص��ام هذا دواوؤ اأن يا اأمة الإ

مر اإلى اأهله بقيادة العلماء  وف رحيم في منهج اأقوم وطريق اأحكم باإ�صناد الأ منين روؤ ونبيٍّ بالموؤ

وولية الفقهاء.

.
{والذين جاهدوا فينا لنهدينهم �صبلنا واإن اهلل لمع المح�صنين}���

 تاج الدين الهالي 

ية 69. ��� �صورة العنكبوت، الآ
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الفري�صة الغائبة 

ْت فيها  يام النِح�صات التي َعمَّ ما من اأيام العمل ال�صالح فيهن اأحُب اإلى اهلل تعالى من هذه الأ

مة  الفتن وراجت النكبات والويات وما من عمل �ص��الح اأر�ص��ى هلل تعال��ى، واأجدى واأنفع لأ

مة قوتها ومنعتها ول يتاأتى لها ذلك. اإل  �ص��ام من العمل الجاد المخل�ص على اأن ت�ص��ترد الأ الإ

�ص��اح واقعها ال�صيا�صي المتهالك  نجاز م�ص��روع نه�صوي فكري لإ فهام لإ ى والأ بتوجيه الروؤ

المتداعي الم�صين.

نقاذ الباد وتحرير العباد من اأنظمة الف�ص��اد وال�صتبداد  م�ص��روِع يدعونا اإلى الم�ص��ارعة لإ

باكورت��ه وبدايته تنطلق من ن�ص��ر ثقافة العزة الحاكمية الربانية التي بها ن�ص��تبدل هذه الكيانات 

نوف من نتنها. المت�صلطة التي َرّمت وُجَيّفْت حتى اأزكمت الأ

نظمة الفردية الدكتاتورية بقيادات رّبانية  ن�ص��تبدل قيادة ال�صفهاء بقيادة العلماء. ن�ص��تبدل الأ

لهية في ع�صر انتك�صت فيه القيم، وارتك�صت معالم الف�صيلة وانقلبت  قراآنية من�صبطة بالعدالة الإ

موازين الفكر والعقل والمنطق.

في ع�ص��ر حالك الظلم��ات. ُتفر�ص فيه الم�ص��طلحاُت التي حاول الم�ص��تكبرون واأبواُق 

اإعامهم اإ�صاعتها وبثها بين ال�صعوب...

�ص��باعي، التزوير التوزيري، ال�صتحمار  الفو�ص��ى المنظمة، التجهيل التعليمي، التجويع الإ

ال�صتعماري.

حيائي، والتفريق التوحيدي. عماري، التمويت الإ ال�صتغال ال�صتقالي، التدمير الإ

ره  وهذا لعمري هو عين التدلي�ص والتلبي�ص الذي يجمع المتناق�ص��ْين في تلفيق وتوفيق ل ُيقُّ

منطق ول يقبل به عقل �صليم.

ال�صيا�صة املرفو�صة وال�صيا�صة املفرو�صة

لقد ظل الم�ص��لمون ع�ص��رات ال�ص��نين ي�ص��معون من دع��اة التغريب والعلمنة والمرك�ص��ة 

عام ال�ص��يطانية ]م�صموعة  مركة اأباطيل وتراهات وخزعبات وترويجات عبر و�ص��ائل الإ والأ

ومقروءة ومرئية[ تحاول بالخداع والتزوير تخدير ال�ص��عوب الم�ص��لمة: تزعم اأن ال�صيا�صة هي 

فن الكذب والخداع والتدلي�ص والتلفيق للو�صول اإلى كرا�صي الحكم.

بينما الدين ُطْهٌر ونقاء و�صفاء وطقو�ص وعبادة تربط العبد بربه ومن ثمَّ فاإن ال�صيا�صة والدين 

ان متباينان ل يجتمعان فهما كالخطين المتواِزَيْين اللْذين ل يلتقيان اإلى يوم القيمة: وعليه  �ص��دَّ

دوا قاعدة باطلة تقول ]ل �صيا�صة في الدين ول دين في ال�صيا�صة[. َقعَّ
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كذوبة وباتوا يرددونها وكاأنها ن���صٌ قاطع حكيم من لدن عليٍم  و�ص��ربت ال�ص��عوُب هذه الأ

خبير.

فما هو المعنى اللغوي لكلمة ]�صيا�صة[؟

�َص��ا�َص = ي�صو�ص = �صيا�ص��ًة: تقول: �َص��ا�َص الرعية ي�صو�صها )�صيا�ص��ًة( ومنه: �صائ�ُص الخيل، 

يرو�صها لتكون �صهلة الركوب والنقياد.

وعلى هذا الزعم الع�ص��ري ال�صائع اإن �ُص��ِمح لي تجاوًزا اأن اأ�صع تعريًفا للم�صطلح ال�صيا�صي 

الو�صعي الب�صري فاإنني اأقول:

�- اإن ال�صيا�صة هي اإتقان فن التروي�ص لل�صعوب ِلَي�ْصُهل ركوُبها وقيادتها.

2- اأو ه��ي اإج��ادة واإتق��ان فن )المقامرة( ب��اأن يلعب ال�ص��ائ�ص الورقة )ال��كارت( الرابح 

المنا�صب في الوقت المنا�صب.

3- اأو هي: فن ا�صتئنا�ص ال�صعوب لي�صهل قيادتها وتوارثها ما بين الرعاة واأبناء الرعاة.

وبكل تاأكيد اإن ال�صيا�ص��ة بهذا المعنى مرفو�ص��ة في ميزان ال�ص��رفاء والعقاء ف�صًا عند من 

مر والتدبير. ر�ص وال�صماء الذي له الحكم والأ منون بقيومية رب الأ يوؤ

مم وال�ص��عوُب محكومًة مغلوبًة مقهورة  واأب�ص��ط رد على ذلك بجواب عقلي: هل تظل الأ

يتول��ى اأمَرها ويت�ص��لط على رقابها ويتحكم ف��ي حركة حياتها �صيا�ص��يون يعتمدون وينتهجون 

)الكذب والنفاق والتدلي�ص( طوال حياتهم.

كذوبة التي ينا�ص��رها من ل ديَن ول خاق لهم من بين �ص��فوف الم�ص��لمين تعتبر  وهذه الأ

نها �ص��لٌب ل�ص��فِة الحاكمية هلل تعالى  اأنكر منكٍر واأعظم جريمة وبدعة ارتكبت بحق دين اهلل لأ

واإق�صاء لد�صتورهم القراآني عن من�صة القيادة في حياتهم.

ولقد اأو�صح ال�ص��ادق الم�صدق �صلى اهلل عليه واآله و�صلم: هذه البدعة النكراء في الحديث 

ال�صحيح الذي اأخرجه ال�صيخان فقال:

�صام الحكم بما اأنزل اهلل.  �صام ُعروة ُعروة. فاأوُل ما ُينق�ص من عرى الإ لُتنتق�ص��نَّ ُعرى الإ

�صام ال�صاة. واآخر ما يبقى من عرى الإ

قال تعالى:

.
يُن الَْقِيُّم})�1 ِ اأََمَر اأََلّ تَْعبُُدوا اإَِلّ اإِيَّاُه َذِلَك الِدّ - {اإِِن الُْحْكُم اإَِلّ هلِلَّ

ية 40. ��� �صورة يو�صف، الآ
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.
- {اأََل لَُه الُْحْكُم َوُهَو اأَ�ْصَرُع الَْحا�ِصِبيَن}���

ُ اإِلَْيَك َفاإِْن  ُ َول تَتَِّبْع اأَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم اأَْن يَْفِتنُوَك َعْن بَْع�ِص َما اأَنَزَل اهللَّ - {َواأَِن اْحُكْم بَْينَُهْم ِبَما اأَنَزَل اهللَّ

.
يبَُهْم ِببَْع�ِص ُذنُوِبِهْم َواإِنَّ َكِثيًرا ِمَن النَّا�ِص لََفا�ِصُقوَن})�2 ُ اأَْن يُ�صِ تََولَّْوا َفاْعَلْم اأَنََّما يُِريُد اهللَّ

- {اأَلَــْم تَــَر اإِلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن اأَنَُّهْم اآَمنُوا ِبَما اأُنِْزَل اإِلَْيَك َوَما اأُنِْزَل ِمــْن َقْبِلَك يُِريُدوَن اأَْن يَتََحاَكُموا اإِلَى 

.
الل بَِعيًدا})�3 لَُّهْم �صَ ْيَطاُن اأَْن يُ�صِ اُغوِت َوَقْد اأُِمُروا اأَْن يَْكُفُروا ِبِه َويُِريُد ال�صَّ الطَّ

كد اأن اهلل تعالى الذي اأنزل الكتاب الحكيم وتكفل بحفظه،  يات التي توؤ وغي��ر ذلك من الآ

فيه تبيان لكل �ص��يء، ما اأنزله اإل ليكون د�ص��تور حياتهم وطريق عزتهم و�صعادتهم؛ ذلك اأنه هو 

.
روح حياتهم: {َوَكَذِلَك اأَْوَحْينَا اإِلَْيَك ُروًحا ِمْن اأَْمِرنَا})�4

.
وهو م�صدر �صرفهم وذكرهم: {لََقْد اأَنَزلْنَا اإِلَْيُكْم ِكتَابًا ِفيِه ِذْكُرُكْم اأََفال تَْعِقُلوَن})�5

�ص��امية من �ص��رور الفتن ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية  مة الإ ول خا�ص ول نجاة لاأ

التي تع�صف بهم اإل بالعت�صام بحبل ربهم والعودة اإلى كتاب خالقهم.

ه��ذا الكت��اب الذي ل ياأتيه الباطل من بين يديه ول من خلف��ه، فيه نباأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا 

وهو الف�ص��ل لي�ص بالهزل اإن قلنا به �ص��دقنا، واإن حكمنا به عدلنا. واإن تم�ص��كنا به هدانا اإلى 

�ص��راط م�ص��تقيم. واإذا كان هذا هو حال ال�صيا�صة الو�صعية المرفو�ص��ة في ق�صورها و�صلبياتها، 

فهل هناك �صيا�صة �صرعية اإ�صامية مفرو�صة؟

مة)�صّلى اهلل عليه اآله و�صلم(؟ وهل ورد لفظ )ال�صيا�صة( على ل�صان نبي الأ

كرم)�صّلى اهلل عليه اآله و�صلم( قال: الجواب عن ذلك: ما ثبت عن الر�صول الأ

 )واإنه لي�ص كائن فيكم 
ّ
 خلفه نبي

ٌّ
هم كلما ذهب نبي و�ُصهم( اأنبياوؤ اإن بني اإ�صرائيل كانت )ت�صُ

.
�6�

نبي بعدي(

نبياء والمر�صلون ال�صابقون َدعوا اإلى وحدانية اهلل تعالى و�صا�صوا اأممهم �صيا�صة اإ�صاحية  فالأ

واجتماعية وعقدية ليظل ال�ص��لوك الب�صري من�صبًطا بتعاليم واأحكام الخالق جل وعا ثم مار�ص 

النبي الخاتم)�ص��ّلى اهلل عليه اآله و�ص��لم( دوره الر�ص��الي ومهمته العالمية باأعمال �صيا�صية داخلية 

وخارجية عندما اأر�ص��ل ر�صله و�ص��فراءه اإلى قادة دول العالم الخارجي، وكتب الكتب واأجرى 

ية 62. نعام، الآ ��� �صورة الأ

ية 49. ��2 �صورة المائدة، الآ

ية 60. ��3 �صورة الن�صاء، الآ

ية 52. ��4 �صورة ال�صورى، الآ

ية �0. نبياء، الآ ��5 �صورة الأ

��6 الحديث: ابن ماجه في ال�ص��نن )�287(، وابن اأبي �ص��بيبة )�5/ 58(، ومثله عند اأحمد )2/ 97(، وابن حبان في �صحيحه )�0/ 

.)4�8
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�ص��امية، وعلى هذا النهج  العه��ود والمواثيق التي تحدد معالم العاق��ات الخارجية للدولة الإ

�ص��ام دولة ل تغرب عنها ال�صم�ص ن�صرت  القويم �ص��ار الخلفاء الرا�ص��دون من بعده وقامت لاإ

�صام  �صقاع عندما فهم الم�صلمون معنى الحكمة القائلة: اإن الإ ح�صارتها على �صتى البقاع والأ

�صيا�صته عبادة وعبادته �صيا�صة.

:
���

مام الخامنئي)حفظه اهلل( في اإحدى خطبه يقول الإ

�صام. اأحدهما: اتجاه  �صامية ت�صهد تيارين كاهما ي�صكان خطورة على الإ اإن ال�صاحة الإ

�صام  �صام على اأنه مجموعة اأعمال عبادية اأو �صخ�صية على اأبعد تقدير -وذلك يبعد الإ ُي�صور الإ

عن �صاحة ال�صيا�صة والقت�صاد والعاقات الجتماعية والمجالت الهامة. ويحول الدين المبين 

�صري. طار العائلي والرتباط الأ اإلى عقيدة �صرفة في القلب، وعمل فردي ل يتجاوز الإ

�ص��ام لي�ص بال��ذي يتعط�ص اإليه عالمنا المعا�ص��ر، وهو اأ�صا�ًص��ا لي�ص باإ�ص��ام النبي  ه��ذا الإ

�صامية، وتراأ�صها  عظم)�ص��لى اهلل عليه واآله(. حين ورد ر�ص��ول اهلل المدينة اأقام الحكومة الإ الأ

�ص��ام دون العتماد على قدرة اإ�ص��امية ودون معالجة  مكان اأن ينت�ص��ر الإ بنف�ص��ه. لو كان بالإ

الم�ص��ائل ال�صيا�ص��ية للمجتمع، لترك ر�ص��ول اهلل الحكومة لمن كان يطلبها، وان�صغل هو باأمور 

الدعوة اإلى الدين واأحكامه واإ�صداء الن�صح اإلى النا�ص. 

�صام ي�ص��تلزم اأن ي�صّخر الدين كل �صاحات الحياة. ل  �ص��ام. والعمل بالإ النبي اأقام نظام الإ

عمال الفردية وال�صخ�ص��ية فقط، ول الم�صائل ال�صغيرة والتافهة. هذا  القلوب فح�ص��ب، ول الأ

التجاه خاطئ اإًذا.

�ص��امي، وهو خاط��ئ بنف�ص درجة التجاه  وثم��ة اتجاه خاطئ اآخر في حقل الخطاب الإ

�ص��ام، فا يلوذون بم�ص��ادره  ول. ويتمثل في اتجاه اأولئك الذين يريدون اأن يتحدثوا عن الإ الأ

�صا�ص��ية، بل يتجهون اإلى ما راج في العالم من �ص��راعات فكرية. يذهبون اإلى ما يهيمن اليوم  الأ

�صام. على كثير من مناطق العالم من فكر غربي، فيكرروه با�صم الإ

كًدا �صرورة  مام عند الح�ص��ارة الغربية التي انبهر بها من انبهر، موؤ بعد ذلك يقف ال�ص��يد الإ

نعا�ص ذاكرتهم دائًما ب�صاأن  مة لإ ال�صتغراب )اأي معرفة الغرب(، ون�صر هذه المعرفة بين اأبناء الأ

هذا البريق الخّاب الذي ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب.

�صامية، العدد 27. ��� ثقافة التقريب، المجمع العلمي للتقريب بين المذاهب الإ
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مة يف ا�صتعادة هويتها  يرانية حتيي اأمل الأ �صالمية الإ اجلمهورية الإ

يام الع�صرة وتحركت  على اأمٍر قد قدر وخاًفا لكافة الح�صابات والتوقعات تفجرت ثورة الأ

يرانية تواجه قوات ال�صافاك ال�صاهن�صاهيه  يراني الم�صلم في مختلف المدن الإ جماهير ال�صعب الإ

البهلوية ب�صدورها، وتقدم مئات ال�صهداء كل يوم بعزمها واإ�صرارها م�صتلهمة اإيمانها بدينها من 

مام الخمين��ي عليه رحمات اهلل  ن��داءات وتوجيه��ات القائد الزاهد والعال��م الرباني الوارث الإ

ور�صوانه.

وارتفعت الحناجر بالتكبير والتهليل و�صيحات »هيهات منا الذلة« »وَلموته في طاعة خير 

من حياٍة في مذلة«.

و�ص الُع�صاة.  وانت�صرت عمامة العلماء على تيجان الطواغيت وال�صفهاء وحطمت الَع�صاُة روؤ

وجاء الحق وزهق الباطل اإن الباطل كان زهوقا.

مام الراحل بعد انت�ص��اره: اليوم طهران وغًدا فل�ص��طين ومما ل ريب فيه اأن نجاح  واأعلن الإ

مام الراحل في تفجير ثورة وا�ص��تنها�ص اأمة وتاأ�ص��ي�ص دولة في ظل هذا ال�ص��تقواء  وتوفي��ق الإ

وال�صتكبار الغربي اإعجاٌز واإنجاٌز ل�صيء عظيم.

�ص��رار  نجاز بالمواجهة والتحدي والعزم والإ عظم منه هو المحافظة على هذا الإ ولكن الأ

مام الخمين��ي )رحمُة اهلل عليه( هو  بالعتم��اد على اهلل تعالى خال��ق القوى والقدر واإذا كان الإ

مام القائد ال�صيد علي خامنئي )حفظه  �صامية المعا�ص��رة. فاإن الإ القائد والرمز لهذه النه�ص��ة الإ

مين على رعايتها وحمايتها وقيادة م�صيرتها. اهلل ورعاه( هو الحافظ الأ

وهي مهمة ل يقوى على النُهو�ص بها اإل قائد رباني ملهم مخل�ص ا�ص��توفى �ص��روط الولية 

�ص��الة والحداثة والثبات  الفقهية التي تملك القدرة على الفهم وال�ص��تنباط والمواءمة ما بين الأ

والتطور تحقيًقا لم�صلحة الباد والعباد.

»قيادة الفقهاء ل قيادة ال�صفهاء«

مامة، والخاف��ة، على اأن اهلل تعالى قد  مة في مدر�ص��تي )الإ لق��د اأجمع الثقات من علماء الأ

ر�ص  مة الوراثة اإماًما هاديًا مهديًّا من ولد فاطمة)عليها ال�صام( يماأ اهلل تعالى به الأ ادخر لهذه الأ

�ص��ام ويحقق  حًقا وعدًل بعد اأن ُمِلئْت ظلًما وجوًرا. ُي�ص��لح به الباد والعباد ويقيم به دولة الإ

.
يِن ُكلِِّه})�1 على يديه قوله تعالى {ِليُظِهَرُه َعَلى الدِّ

مام الحجة )المهدي المنتظر(]عجل اهلل تعالى فرجه ال�صريف[. مام هو الإ هذا الإ

ية 33. ��� �صورة التوبة، الآ
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لهية وتهجر كتاب ربها  وامر والح��دود الإ �ص��امية ل يجوز لها اأن تعطل الأ مة الإ ولكن الأ

وتعطل �صنة نبيها.

ب��ل لبد اأن تتم�ص��ك بعقيدته��ا وتحافظ عل��ى هويتها بالتمهي��د لهذا المهدي وال�ص��اح 

هلنا ل�صرف اأهلية الن�صواء تحت رايته والتنعم بعدالته. �صاح الذي يوؤ والإ

تمنين على تبليغ  �ص��ام الموؤ نبياء وم�ص��ابيح الهدى وح�ص��ون الإ ولم��ا كان العلماء ورثة الأ

مة ل اإله اإل اهلل. �صرع اهلل لأ

�ص��امية لم ول��ن تحقق عزته��ا وكرامتها اإل بالع��ودة اإلى معي��ة ربها وتطبيق  مة الإ ف��اإن الأ

د�صتورها. ول �صبيل لها اإلى ذلك اإل بالقتداء بعلمائها وتولية فقهائها.

والبي�����ت ل ُيب�ن���ى اإلَّ ل���ه َعم����ٌد                    ول ِع�م��اَد اإذا ل���م ُتر�َص اأوت���اُد

مر الذي كاُدوا ف����اإن ُتجّم����ع اأوت����اد واأع�م�����دٌة                    وم�صاكن بلغوا الأ

اُله���م �صاُدوا لُح النا�ُص فو�صى ل �صراة له��م                  ول �ص����راة اإذا ُجهَّ ل َي�صْ

�صرار تنق���اُد مور باأهل الراأي ما �صلحت                   ف����اإن تول��ت فب�الأ تهدي الأ

»ولية الفقهاء )العلماء( عند اأهل ال�صنة« 

عية والتبعية  مَّ اأمام هذا الغزو الفكري الغربي الذي ع�ص��ع�ص في العقول واأفق���ص الَوْهن والإ

والنهزام.

�صوف نرى م�صًخا من نوع ب�صري في �صفوف الم�صلمين يتخلون عن هويتهم التي فقدوها، 

بي�ص اأ�ص��بح  وع��ن عقيدتهم وقد هجروها يدينون بالولء الكامل للنظام الغربي وكاأن البيت الأ

عام  �صامية؛ لذلك نرى �صدنة ال�صيا�صة و�صمام�صة الإ مرجعية �صيا�ص��ية لها مقلدون في بادنا الإ

في بادنا يتجردون من ثوبهم الح�ص��اري الم�ص��لم. ويرتدون الم�ص��وح الغربية. لينالوا و�ص��ام 

الر�صا من )المرجعية الغربية( التي ت�صفهم بدول العتدال. النظام المنفتح، اأن�صار الديمقراطية 

التوجه الليبرالي...اإلخ.

وعموًما: هل ولية الفقيه حالة مذهبية �صيعية اأم اأنها حالة اإ�صامية عامة لها ارتباطها واأ�صلها 

واأ�صولها عند فقهاء واأئمة اأهل ال�صنة؟

�ص��ام يتاأكد له بكل يقين اأنه مذ حدث الف�صام  مة الإ طوار المراحل التاريخية لأ والمتاأمل لأ

النكد ما بين ال�صلطان والقراآن حاولت الطغم الحاكمة اأن تتفرد بالحاكمية الو�صعية المارقة على 

�صرع اهلل واأن ت�ص��تاأن�ص جماعات الم�صلمين بال�ص��مع والطاعة والخ�صوع والخنوع. و�صماًنا 
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هم وتوظيفهم ليكونوا من  ل�ص��تمرار هذا النهج الطاغوتي تم اإق�ص��اء العلماء والفقهاء اأو احتواوؤ

ال ال�ص��ابق: ما هو موقف فقهاء واأئمة اأهل  حا�ص��ية واأبواق ال�ص��لطان ولكن الجواب عن ال�صوؤ

ال�صنة من ولية الفقيه؟؟

اأ�صول ولية الفقهاء والعلماء: عند اأهل ال�صنة 

اأول ما ينبغي البدء به في بحث اأ�ص��ول مفهوم ولية العلماء، النظر في اأقوال المف�ص��رين في 

�ُصوَل  َ َواأَِطيُعواْ الرَّ َُّها الَِّذيــَن اآَمنُواْ اأَِطيُعــواْ اهللَّ مر في قول��ه اهلل تعالى: {يَا اأَي تاأويل المق�ص��ود باأولي الأ

ِخِر َذِلَك  ِ َوالْيَْوِم الآ ِمنُوَن ِباهللَّ �ُصــوِل اإِن ُكنتُْم تُوؤْ ِ َوالرَّ وُه اإِلَى اهللَّ ْمــِر ِمنُكْم َفاإِن تَنَاَزْعتُْم ِفي �َصْيٍء َفُردُّ َواأُوِلــي الأَ

.
َخْيٌر َواأَْح�َصُن تَاأِْوياًل})�1

مر«  ئمة الثقات عند اأهل ال�ص��نة نجد اأن لهم في معنى »اأولي الأ بالنظر اإلى ما �ص��در عن الأ

ثاثة اأقوال:

مراء. ية هم الأ مر الذين تجب طاعتهم في الآ ول: اأن المق�صود باأولي الأ الأ

مر هم )العلماء(. الثاني: اأن المق�صود باأولي الأ

مراء والعلماء(. الثالث: اأن المق�صود هما مًعا )الأ

نهم يملكون القوة  مراء لأ ول باأحاديث كثيرة تاأمر بطاعة الأ وقد ا�ص��تدل اأ�صحاب القول الأ

وال�صلطان.

مراء والحكام واإن ظلموا اأو  قوال التي ترى وجوب الطاعة المطلقة لاأ ويكفي لرد جميع الأ

 ل طاعة لمخلوق في مع�صية الخالق.
f

ف�صقوا: حديث ال�صادق ال�صدوق

وقد تجلت هذه القاعدة في ر�صم اأ�صل المنهج لكل من يلي اأمر الم�صلمين في ما اأعلنه اأمير 

منين علي)عليه ال�صام( عندما قال: الموؤ

مانة فاإذا فعل ذلك وجب على الم�ص��لمين اأن  دي الأ مام اأن يحكم بالعدل ويوؤ ح��ق على الإ

.
�2�

مانة والعدل ثم اأمر بطاعته ن اهلل تعالى اأمرنا باأداء الأ يطيعوه لأ

:
وفي قول ال�صديق اأبي بكر)ر�صوان اهلل عليه(

.
�3�

اأطيعوني ما اأطعُت اهلل ور�صوله فاإن ع�صيُت اهلل ور�صوله فا طاعة لي عليكم

وهذه اأقوال اأئمة الفقه والتف�صير عند اأهل ال�صنة.

ية 59. ��� �صورة الن�صاء، الآ

حكام القراآن ج ،5 �ص 259. ��2 القرطبي، الجامع لأ

��3 ابن ه�صام، �صيرة ابن ه�صام.
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مام القرطبي حـ260/5 ول: الإ الأ

 .
�ُصوِل})�1 ِ َوالرَّ وُه اإِلَى اهللَّ واأما القول الثاني فيدل على �صحته قوله تعالى {َفاإِن تَنَاَزْعتُْم ِفي �َصْيٍء َفُردُّ

فاأمر تعالى برد المتنازع فيه اإلى كتاب اهلل و�ص��نة نبيه)�ص��ّلى اهلل عليه واآله و�ص��لم(، ولي�ص لغير 

العلماء معرفة كيفية الرد اإلى الكتاب وال�صنة.

مام الطبري ج 149/5 الثاني: الإ

ْمِر ِمنُكْم} هم  وم��ن هذا ما احتج به اأبو العالية فيما رواه عنه الطبري، قال: »قوله {َواأُوِلي الأَ

�ُصوِل  وُه اإِلَى الرَّ ْمِن اأَِو الَْخــْوِف اأََذاُعوا ِبِه َولَْو َردُّ اأه��ل العلم، األ ترى اأنه يقول {َواإَِذا َجاَءُهْم اأَْمٌر ِمَن اْلأَ

مر في  . فاأبو العالية يرى اأن المق�ص��ود باأولي الأ
ْمــِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيــَن يَ�ْصتَْنِبُطونَُه})�2 َواإِلَــى اأُوِلي اْلأَ

نهم هم اأهل ال�صتنباط. يتين العلماء لأ الآ

مراء والعلماء جميًعا، وممن ذهب اإلى  ية اأنهم الأ مر في الآ والراأي الثالث في تف�صير اأولي الأ

ترجيح هذا القول الفقيه المالكي اأبو بكر بن العربي، قال: 

مر منهم والحكم  ن اأ�صل الأ مراء فاأ مراء والعلماء جميًعا؛ اأما الأ »وال�صحيح عندي اأنهم الأ

الهم واج��ب متعين على الخلق، وجوابه��م لزم وامتثال فتواهم  ن �ص��وؤ اإليه��م، واأما العلماء فاأ

لء حاكم وقد �ص��ماهم اهلل  واج��ب؛ ويدخ��ل فيه الزوج للزوجة. ل�ص��يَّما وقد قدمنا اأن كل هوؤ

، فاأخبر 
ْحبَاُر})�3 بَّاِنيُّــوَن َوالأَ تعالى بذل��ك فقال: {يَْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيــَن اأَ�ْصَلُمواْ ِلَلِّذيَن َهاُدواْ َوالَرّ

مر قد  ن الأ مر كله يرجع اإلى العلماء، لأ تعالى اأن النبي حاكم والرباني حاكم والحبر حاكم. والأ

مراء لجهلهم واعتدائهم، والعادل  ال العلماء .. وزال عن الأ اأف�صى اإلى الجهال وتعين عليهم �صوؤ

منهم مفتقر اإلى العالم كافتقار الجاهل.

مم(  الثالث: القا�صي عبد الجبار )كتاب غياث الأ

�ص��امية بهذا العموم، حيث »ل يكون فوق يدها يد«، فما  واإذا كانت �ص��لطة الحكومة الإ

�ص��امية؟ وما مدى �صلطتهم مقارنة ب�صلطة الحكومة؟ لعله  معنى ولية العلماء في ظل الدولة الإ

ال في كتابات ال�ص��لف، رغم �صهرة ما نقل من  من ال�ص��عب اأن توجد اإجابة مبا�ص��رة لهذا ال�صوؤ

مر الذين تج��ب طاعتهم. لكن يبدو اأن��ه ل اأحد كان  تف�ص��ير فيما �ص��بق اأن العلماء م��ن ولة الأ

يتح��دث عن واج��ب العلماء في الدولة الم�ص��لمة ومكانتهم ووظائفهم تحت م�ص��طلح ولية 

العلماء. وحين ظهر هذا الم�ص��طلح في الع�صور التي بداأ فيها �صلطان الدولة الم�صلمة يغيب عن 

ندل�ص، كان المق�ص��ود منه ولية العلماء في غياب الحاكم الم�ص��لم كما  بع���ص البل��دان مثل الأ

ية 59. ��� �صورة الن�صاء، الآ

ية 83. ��2 �صورة الن�صاء، الآ

ية 44. ��3 �صورة المائدة، الآ
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�صيو�ص��ح لحًقا. ومع اأن م�ص��طلح ولية العلماء لم ي�صتخدم �صراحة في داخل الدولة الم�صلمة 

ووجود الحاكم الم�ص��لم، اإل اأن محتواه وم�صمونه كان واقًعا. وما دام ذلك كذلك فا م�صاحة 

في ا�صتعمال هذا الم�صطلح للدللة على وظائف العلماء ومهامهم وواجباتهم في ظل الحكومة 

نه م�صطلح جامع ومفيد. �صامية، لأ الإ

ولهذا كان قوام النا�ص باأهل الكتاب واأهل الحديد كما قال من قال من ال�صلف، �صنفان اإذا 

ْمِر  �ُصوَل َواأُوِلي الأَ َ َواأَِطيُعواْ الرَّ مراء والعلماء، وقالوا في قوله تعالى {اأَِطيُعواْ اهللَّ �صلحا �صلح النا�ص الأ

مام اأحمد وغيره على دخول ال�ص��نفين  مراء؛ ولهذا ن�ص الإ ، اأقواًل تجمع العلماء والأ
ِمنُكــْم})�1

ية، اإذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة اهلل. في هذه الآ

وم��ع هذا الفرق الوا�ص��ح بين طبيعة الوليتي��ن، فاإنهما يتداخان فيم��ا بينهما. فمن ناحية 

يدخ��ل العلم��اء مثل بقية طوائف المجتمع تح��ت ولية الحكام و�ص��لطانهم، وعليهم طاعتهم 

دلة على هذا  ون الدولة، م��ا دام موافًقا لل�ص��رع. والأ فيم��ا ياأم��رون به في اأم��ور الحكم و�ص��وؤ

م�ص��هورة معروف��ة مما يغني عن ذكره��ا. ولكن من ناحية اأخرى، يدخ��ل الحكام تحت ولية 

�صامية، والعلماء هم المرجع في  العلماء، ذلك اأن واجب الحكام اأن يحكموا وفق ال�ص��ريعة الإ

بيان ال�ص��ريعة وتو�ص��يح اأحكامها، فكان الحكام من هذه الناحية داخلون تحت �صلطان ولية 

قوال الم�ص��هورة في  حكام ال�ص��رعية. ومن الأ العلماء وخا�ص��عون لطاعتهم فيما يبينونه من الأ

لي الذي قال: »لي�ص �ص��يء اأعز م��ن العلم، الملوك حكام على  �ص��ود الدوؤ بيان هذا عبارة اأبي الأ

النا�ص، والعلماء حكام على الملوك. ومن النقول التي تو�ص��عت في بيان هذه العاقة بين العلماء 

مر اأنهم العلماء اأو  مام ابن القيم، بعد حكايته للقولين في تف�ص��ير اأول��ي الأ والح��كام ما قرره الإ

مراء، فقال: الأ

مراء اإنما يطاعون اإذا اأمروا بمقت�صى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فاإن  والتحقيق اأن الأ

الطاع��ة اإنم��ا تكون في المعروف وما اأوجبه العلم، فكما اأن طاعة العلماء تبع لطاعة الر�ص��ول، 

مراء، وكان النا�ص  �ص��ام بطائفتي العلماء والأ مراء تبع لطاعة العلماء. ولما كان قيام الإ فطاعة الأ

كلهم لهم تبًعا، كان �ص��اح العالم ب�ص��اح هاتين الطائفتين وف�ص��اده بف�صادهما. كما قال عبد 

اهلل بن المبارك وغيره من ال�ص��لف: )�ص��نفان من النا�ص اإذا �صلحا �صلح النا�ص، واإذا ف�صدا ف�صد 

.
�2�

النا�ص، قيل من هم؟ قال: الملوك والعلماء(

�ص��امي، وخا�صة في  ولى من التاريخ الإ ومما ل �ص��ك فيه اأنه من المعروف اأن المرحلة الأ

عهد الخلفاء الرا�صدين، قد تميزت بخا�صية فريدة، وهي اجتماع ولية الحكم وولية العلم، اأو 

ية 92. ��� �صورة المائدة، الآ

��2 اإعام الموقعين، ح�، �ص �0.
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ال�صلطة ال�صيا�صية وال�صلطة العلمية، وتوحدهما حتى لكاأنهما �صلطة واحدة. فالخلفاء الرا�صدون 

قطار، كانوا من العلم ال�ص��رعي في مكانة عالية، ولم يكن يتولى �صلطة الحكم  ونوابهم اأمراء الأ

ا اأن طريقة الحكم  مارة اإل من كان عالًما متمكًنا، عارًفا بالفقه ال�صرعي. ومن المعروف اأي�صً والإ

�صاء النا�ص وعلماءهم، فكان اأهل  كانت تقوم على قاعدة ال�صورى، وكان من ي�صت�صارون هم روؤ

مثلة التاريخي��ة على ذلك ما رواه البخاري تعليًقا  ال�ص��ورى هم اأهل الراأي واأهل العلم. ومن الأ

.
���

قال: »وكان القراء اأ�صحاب م�صورة عمر كهوًل اأو �صباًنا

الرابع: ولية العلماء في غياب الدولة الم�صلمة:

قاليم،  �صامي عن بع�ص الأ كان من اأهم ما دفع لظهور مبداأ العلماء وتاأ�صيله، غياب الحكم الإ

ندل�ص و�صقلية، ووجود اأقليات م�صلمة خا�صعة ل�صلطة غير اإ�صامية. ولقد  مثل ما حدث في الأ

�ص��درت فتاوى كثيرة من عدد كبير من الفقهاء، تت�صمن مبداأ قيام العلماء مقام الحاكم الم�صلم 

و�ص��اع. وبمراجعة المجاميع التي ت�ص��منت هذه الفتاوى، يت�ص��ح اأنها كانت  في مثل هذه الأ

�ص��ادرة من اأ�صماء م�ص��هورة ومعتمدة لدى مذاهبها الفقهية. ومن الماحظ اأن فقهاء المالكية 

كان لهم ال�صبق في تقرير هذا المبداأ، ولعل ذلك ب�صبب الظروف التاريخية التي واجهوها، فقد 

ندل�ص و�ص��قلية وباد المغرب الكبير. وفيما يلي تحليل  كان المذهب المالكي منت�ص��ًرا في الأ

�صامي. هم هذه الفتاوى ال�صادرة المت�صمنة لمبداأ ولية العلماء في غياب الحكم الإ لأ

فتاوى المالكية:

جمع الون�صري�ص��ي )834ه�-9�4 ه�( في مجموعة الم�صمى )المعيار المعرب(، اأكثر من 

ندل�ص والمغرب و�صمال  �صت اآلف فتوى �صادرة عن م�صاهير العلماء، الذين عا�صوا في باد الأ

اإفريقيا، في خال الفترة ما بين اأواخر القرن الرابع الهجري، العا�ص��ر الميادي والقرن العا�ص��ر 

ون الحكم عند غيبة الخليفة  الهجري/ال�صاد�ص ع�ص��ر الميادي اأن الفقهاء والعلماء يتولون �صوؤ

مام. اأو الإ

الخام�ص: فتاوى ال�صافعية:

ي�صم كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى لبن حجر الهيتمي، مجموعة من فتاوى ال�صافعية عن 

.
�2�

قطار مبداأ قيام الفقيه مكان الحاكم الم�صلم، اإن فقدت �صلطته في قطر من الأ

فتاوى الحنفية:

حناف ما اأورده ابن الهمام )ت �86 ه�/��456م( الفقيه الحنفي الم�صري،  يمثل راأي الأ

في كتابه فتح القدير حين قال:

��� فتح الباري �صرح البخاري، ج �3، �ص 343.

��2 انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب )�3 مجلًدا( ح�0، �ص �02 والفتاوى الفقهية الكبرى الهيتمي ج4،�ص 297.
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»واإذا ل��م يكن �ص��لطان ول من يجوز التقلد من��ه، كما هو في بع�ص باد الم�ص��لمين غلب 

ن وبلن�ص��ية وباد الحب�صة، واأقروا الم�صلمين عندهم  عليهم الكفار كقرطبة في باد المغرب الآ

خذ منهم، يجب عليهم اأن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه والًيا، فيولي قا�ص��ًيا اأو  على مال يوؤ

.
���

يكون هو الذي يق�صي بينهم، وكذا ين�صبون لهم اإماًما ُي�صلي بهم الجمعة«

ال�صابع: التنبوؤ بزوال الدولة الم�صلمة:

اأف��رد اإمام الحرمي��ن الجويني )ت 487ه� / �085م( في كتابه في الفقه ال�صيا�ص��ي، الذي 

�ص��امي بالكلي��ة عن العالم، ثم  مم«، ف�ص��ًا كامًا تنباأ فيه بزوال الحكم الإ عنوان��ه »غياث الأ

�ص��امية في مثل هذه الظروف؟ ولقد دفع الجويني  ت�ص��اءل عن كيف يمكن تحكيم ال�صريعة الإ

�ص��امي منذ  يته للتغيرات التي طراأت على �ص��كل الحكم الإ للنظ��ر ف��ي مثل هذا الحتم��ال روؤ

ع�ص��ور الخافة الرا�صدة، وما اعتراها من خلل. فجنح به خياله: هل يمكن اأن ياأتي زمان يخلو 

فيه العالم من دولة م�ص��لمة؟ وقد جعل عنوان الف�ص��ل الذي ناق�ص فيه ه��ذا الفر�ص »القول في 

مام«. ثم ذهب يقترح حًا لمثل هذا الو�ص��ع، قائًما على مبداأ ولية العلماء  خل��و الزمان عن الإ

في غياب الدولة الم�صلمة.

كد التفاق على نظرية ولية الفقيه. لت واإجابات تحقق الوفاق وتوؤ ت�صاوؤ

�س�: الظروف الزمانية والمكانية تخ�صع للتغيير والتحول بحكم قانون التطور والتبديل.

األ ت��رون اأن نظري��ة »ولية الفقيه« فكر رجع��ي يعي�ص اأوهام الما�ص��ي ول يفي بمتطلبات 

الع�صر؟

الجواب:

ديان، واأكمل ال�ّص��رائع ال�ّص��ماويّة، فهذا يعني: اأّن علْي��ه اأْن يوّفر  �ص��ام اآخر الأ لّم��ا كان الإ

ر�ص��ادات الفقهّية والتوجيهات العملّية التي يحتاجون اإليها: على كاّفة ال�ص��عد،  للب�ص��ر كاّفة الإ

وف��ي كاّفة الميادين، في مجالت العبادة وال�ّصيا�ص��ة والتجارة والّروابط الجتماعّية والعاقات 

حوال والمقامات، اإلى  الفردّي��ة و...، ومهما كان من اختاف الزمان والمكان والّظروف والأ

حكام الكّلّية والقوانين العاّمة، اأو  يوم القيامة. مّما يجعل من ا�ص��تمال الكتاب وال�ّص��ّنة على الأ

ة – اأحياًنا – اأمًرا طبيعيًّا و�صروريًّا. الخا�صّ

 )رحمه اهلل( اأحد اأب��رز الفقهاء الذين نادوا ب�ص��رورة التفكيك بين 
ّ
م��ام الخميني وُيْعَتَب��ر الإ

يه كلٌّ من عن�صري الّزمان  دِّ حكام الثابتة والمتغّيرة، كما اأّنه اأّكد واأ�صاد بالّدْور الكبير الذي يوؤ الأ

حكام ال�صّرعّية. والمكان في مجال الفقه والأ

��� فتح القدير، ج 7،�ص 264.
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ن اأحكام ال�صريعة مرنة والجتهادات الع�صرية تجعلها �صالحة لكل زمان ومكان. لأ

ولّما كان هذا هو حال الّن�صو�ص الّدينّية -فقد م�ّصت الحاجة اإلى تاأ�صي�ص مجل�ٍص ياأخذ على 

حكام تبًعا  عاتقه مهّمة التقنين والت�صريع وتحديد طبيعة التغّير والتبّدلت التي ل بّد اأْن تلحق الأ

لتبّدلت الّظروف.

لذلك فاإن القوّل الم�ص��تهجن الزاعم باأن تم�ص��ك �صعب م�صلم باأ�ص��ول �صريعته والتم�صك 

�ص��ام  بتعاليم الدين والعقيدة فكر ظامي متخلف قول باطل، يودي ب�ص��احبه اإلى خلع رقبِة الإ

نه اتهام �صريح ل�صرع اهلل تعالى بالق�صور والنق�صان وعدم �صاحيته لكل  من عنقه والعياذ باهلل لأ

زمان ومكان.

وق��د قال اهلل تعالى في محك��م كتابه العزيز: {الْيَْوَم اأَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكــْم َواأَتَْمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي 

. وقال النبي)�ص��ّلى اهلل عليه واآله و�ص��لم(: )لي�ص �صيء يقربكم اإلى 
�ْصالَم ِدينًا})�1 يُت لَُكُم الإِ َوَر�صِ

.
�2�

الجنة اإل وقد اأمرتكم به، ولي�ص �صيء يقربكم اإلى النار اإل وقد نهيتكم عنه(

حابة والُم�ْصلمين الذين عا�صوا  ا بال�صّ ية الكريمة لي�ص ُمْخت�صًّ وظاهٌر: اأّن الخطاب في هذه الآ

في ع�صر الّنزول فح�صب، بل هي -بمقت�صى عموم ر�صالته)�صّلى اهلل عليه واآله و�صلم( الُم�صَتفاد 

-، تعّم بخطابها الّنا�ص قاطبًة، با فْرٍق 
م��ن مثل قْوله تعالى: {َوَما اأَْر�َصْلنَاَك اإَِلّ َرْحَمــًة ِلْلَعالَِميَن})�3

بين جيٍل وجيل، ول بين ع�صٍر واآخر.

ّي��د ذل��ك: اأّن الفقهاء الذين تبّنوا واعتقدوا بهذه الّنظريّة تمّكنوا في كّل م�ص��األٍة م�ّص��ت  ويوؤ

الحاج��ة على ت�ص��ّديهم لها، تمّكنوا من ا�ص��تنطاق هذه الن�ص��و�ص العاّم��ة وتطبيقها في موارد 

حكام المنا�ص��بة لمتطلبات الع�صر وتحقيق  المو�ص��وعات الحادثة والُم�ْص��تجّدة وا�صتخراج الأ

م�صالح الباد والعباد.

ال: ل�صنة هذا ال�صوؤ ُد على الأ �س2: يتردَّ

ة الحكم؟ لمن ال�صلطة الحقيقية؟ ومن هو الذي �صيتولى �ُصدَّ

اأهم الفقهاء اأم ال�صيا�صيون؟

ن نظرية »ولية الفقيه« توحي باأن الفقهاء هم الذين يتفردون بم�صدر القرار. فما هو دور  لأ

الكفاءات وذوي الخت�صا�صات؟

ية 3. ��� �صورة المائدة، الآ

��2 جال الدين ال�صيوطي، جمع الجوامع اأوالجامع الكبير، حرف الهمزة.

ية �07. نبياء، الآ ��3 �صورة الأ
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الجواب:

يرانية. واطلعت  �صامية الإ دفًعا لهذا الرتياب قمت �صخ�صًيا بمراجعة د�صتور الجمهورية الإ

�صامية  مام ال�صيد علي الخامنئي. وهلل وللتاريخ ثم ل�صعوب اأمتنا الإ مليًّا على خطب ومقالت الإ

�ص طريق الخا�ص من حالة الغثائية التي تعي�صها اأقول:  التي تتلمَّ

ابه وحكومته وفقهائه  اإن نظري��ة )ولية الفقيه( في مجملها منظومة تجعل من ال�ص��عب ونوَّ

ومرجعيته الدينية والزمانية جميعهم محكومين وخا�صعين لحاكمية اهلل جل وعا. اإذ ل حاكم 

ول ُم�صرع ول ُمِحَلّل ول ُمّحرم اإل اهلل الخالق.

. َبْيَد اأن مرجعيَة حاكمية اهلل 
. {األ يعلــم من خلق وهو اللطيف الخبير})�2

�1({ِ {اإِِن الُْحْكــُم اإِل هلِلَّ

تعالى تعتمد على م�ص��درين اأ�َصا�َص��ْين هما »القراآن الكريم« )وال�ص��نة النبوية( وهذان يحتاجان 

اإلى فقهاء وعلماء ل�ص��تنباط الحكم ال�صرعي. وو�صع اآلية تطبيقية عملية تنفيذية ت�صتغرق جميع 

�ص�صاتها؛ حيث يكون للمرجعية الدينية )الفقهاء( دورهم ومجالهم وللهيئات  حركة الحياة وموؤ

�صامية  التنفيذية )ال�صيا�صية- والت�صريعية( دورها ومجالها، من اأجل ذلك عملت الجمهورية الإ

تين ت�صريعيتين: �َص�صَ منذ قيامها على الف�صل بين الجهتين با�صتحداث موؤ

« )مجل�ص الّنّواب(.
ّ
�صامي اإحداهما :  »مجل�ص ال�ّصورى الإ

خرى: »مجل�ص �صيانة الّد�صتور«. والُأ

��ين وذوي الخب��رة والكفاءة  فن��ّواب مجل�ص ال�ّص��ورى هم، -ف��ي اأغلبّيتهم-، من المخت�صّ

والطاع على اأو�صاع المجتمع واحتياجات النا�ص والخطط التقنية والفنية التي تعنى بمعالجة 

م�صاكلهم وتدبير اأمورهم.

هاتهم الذاتية فح�صب، بل يتعين  على اأنهم ل يكتفون بخبراتهم ال�صخ�صية وكفاءاتهم وموؤ

��ا اأن ي�ص��تعينوا بخبرات الطاقم الوزاري و�صائر موظفي الدولة اأو غيرهم؛ لي�صار بعد  عليهم اأي�صً

اإقرار م�ص��اريع القوانين والمقررات داخل مجل�ص ال�ص��ورى، اإلى اإحالتها على مجل�ص �ص��يانة 

الد�ص��تور، الذي يتولى �ص��تة من الفقهاء فيه مهمة درا�صة هذه الم�ص��اريع والمطابقة بينهما وبين 

قوانين ال�ص��ريعة الكلي��ة واأحكامها الثابتة والفت��اوى الفقهية المعتم��دة. وليتولى، -في الوقت 

عينه-، �ص��تة من خبراء الحقوق والقانون في مجل�ص ال�صيانة مهمة المطابقة بين هذه الم�صاريع 

المقدمة اإليهم من مجل�ص ال�ص��ورى وبين القواعد المن�ص��و�ص عليها في د�ص��تور الباد؛ لي�صار 

لحًق��ا اإلى قيام ه��ذا المجل�ص، -ككل-، اإلى اإعان نتيجة كلتا الدرا�ص��تين: الدرا�ص��ة الفقهية 

خ��رى القانوني��ة. ثم، وعلى اأ�ص��ا�ص النتيجة المعلنة، يت��م التعاطي مع هذا الم�ص��روع، اإما  والأ

بت�صديقه واإم�صائه والموافقة عليه، واإما برده ورْف�صه.

ية 57. نعام، الآ ��� �صورة الأ

ية �4. ��2 �صورة الملك، الآ
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مام الخميني)رحمه اهلل( وقد اأبدى معار�ص��ة �ص��ديدة اإزاء فكرة  ومن هذا المنطلق، نجد الإ

�ص��امية التي اأ�ص�صها و�ص��يدها، والتي �صحى ال�ص��عب كله من اأجلها، با�صم:  ت�ص��مية الدولة الإ

يرانية. �صامية الإ الجمهورية الإ

مثل الذي يتحتم علينا، -بو�ص��فنا م�ص��لمين-، اأن  وباعتقادنا، فاإن الموقف هو الموقف الأ

عمى  خطاء الفادحة: النجرار الأ نتخذه واأن ن�صر عليه واأل نتنازل عنه قيد اأنملة. واإل، فمن الأ

وراء م�صالك الغربيين واآرائهم ونظرياتها، والنخداع بال�صعارات البراقة والخاوية التي يرفعونها 

ويت�صدقون بها.

�صام، من عمقه و�صميمه،  ا اأن نتخلى عن النظرية التي تنبع من الإ خطاء الفادحة اأي�صً ومن الأ

والت��ي تتلخ�ص في حاكمية اهلل تب��ارك وتعالى، -التخلي عنها-، خوًفا م��ن اأن يتهمنا اأحد باأننا 

ل�ص��نا ديمقراطيين، اأو باأن ال�ص��عب عندنا مرغم على تقبل الُحكم كم��ا هو، ولي�ص هو الحاكم 

خطاء واأفظعها، م��ا يقوم به اليوم  الحقيق��ي، ول الذي يختار ُحكامه بنف�ص��ه. واأن م��ن اأكبر الأ

بع�ص الم�ص��لمين من المنبهرين بالغرب واأفكاره، الذين ي�ص��عرون بال�ص��غر والخجل والحقارة 

�ص��امية  لء-، من التخلي عن مبادئهم الإ والعج��ز اأمام نظري��ات الفكر الغربي، -ما يقوم به هوؤ

الحق��ة، ومج��اراة الغربيين والعلمانيين في الق��ول بلزوم الحد اأو التقلي���ص من تدخل حاكمية 

�ص��امي، وفي الدعوة اإلى اإعطاء الحكم وال�ص��لطة والنفوذ، -والتي هي من  اهلل في المجتمع الإ

ولياته ح�صًرا-،  لل�ص��عب وانتخابه، لي�صبح ال�ص��عب بذلك الحاكم  �ص��احيات الدين وم�ص��وؤ

الوحيد والمطلق الذي ل يحد �صلطته قيد ول �صرط.

حتى لو بلغ الجنوح الب�ص��ري درجة المطالبة با�ص��تحال المحرم��ات والموبقات وتعطيل 

خاقي الذي ا�صت�ص��رى في  الفرائ���ص والواجب��ات وزواج الِمثلي��ن، وغير ذلك من الف�ص��اد الأ

ن�صان(، )والحرية ال�صخ�صية(. المجتمعات الغربية تحت راية )حقوق الإ

�ص��امية التي تعتمد »ولية الفقيه« نظاًما للحكم وال�ص��لطة فيها، يتوجب  كما اأن الدولة الإ

�صا�صي فيها ن�ص��ب اأعين النا�ص وفي  عليها، بمقت�ص��ى الد�ص��تور، اأن ت�ص��ع كافة مواد القانون الأ

يدها وُي�ص��ادق عليها،  متن��اول اأيديهم، في ا�ص��تفتاء ع��ام، ليكونوا هم، -اإن �ص��اءوا-، م��ن يوؤ

باختيارهم وبكامل حريتهم واإرادتهم.

طاق، اأن »ولية الفقيه« بو�صفها  بل اإن من اأعظم مظاهر الديمقراطية، بل واأجملها على الإ

قدر  �ص��لح والأ ن�ص��ب والأ نظاًما �صيا�ص��ًيا متكامًا، ُتتيح لل�ص��عب اأن يختار، -هو-، من يراه الأ

ول وراأ�ص الهرم في الباد، اأعني: �صخ�ص الولي الفقيه. والذي تارة  على اأن ي�ص��غل المن�صب الأ

م��ام الخميني)رحمه اهلل(،  يجري انتخابه من ال�ص��عب ب�ص��كل مبا�ص��ر، كما جرى ذلك مع الإ

وتارة عبر نواب ال�صعب وممثليه الذين هم اأع�صاء في »مجل�ص خبراء القيادة«.
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ف�ص��ًا عن اأن دولة ولية الفقيه قد خ�ص�صت لكل محافظة من المحافظات مجل�ًصا م�صتقًا 

به��ا، تك��ون المحافظة مركًزا له، وتعرف مجال�ص المحافظات هذه با�ص��م: »مجل�ص �ص��ورى 

المدينة«، وهو مجل�ص ينتخب من ال�ص��عب مبا�ص��رة وبا وا�ص��طة؛ لي�ص��ار بعد انتخابه �ص��عبيًّا 

وجماهيريًّا، اإلى انعقاد اجتماع يقوم فيه ممثلو ال�صعب ونوابه في داخل هذا المجل�ص بانتخاب 

�ص��اء البلديات والت�ص��ويت عليهم ومن كل ما تقدم، ن�صل اإلى ال�صتنتاج التالي: وهو اأن كافة  روؤ

اأركان الج�ص��م الحاك��م في دولة ولية الفقيه ه��م منتخبون من قبل ال�ص��عب، وبراأيه واختياره 

و�ص��وته، ف��ي اأجمل ما يمكن م�ص��اهدته ف��ي هذا العال��م برحبه، م��ن الديمقراطية ومن حكم 

ال�صعب لل�صعب.

ويعد الجمع بين )حاكمية اهلل المطلقة( وبين )حاكمية ال�ص��عب(، -الجمع بينهما-، بهذه 

نجازات الفكرية الهائلة التي لقحت بها نظرية )ولية  بداعات العلمية والإ ال�صورة الرائعة من الإ

مام الخميني الراحل. الفقيه(، والتي تحققت على يد الإ

�ص��امية(. فالثانية منهما  يته هذه في كلمتين هما: )الجمهورية( و)الإ مام روؤ وق��د لخ�ص الإ

ولى  مر والنهي، وت�صير الأ ت�صير اإلى حاكمية اهلل المطلقة وحقه الامحدود في الت�صرف وفي الأ

اإلى كون ال�صعب م�صارًكا وله ح�صة في الحكم وال�صلطة وعمل الدولة.

�ص��ا�ص، يمك��ن القول: ب��اأن الحاكم حقيقة ف��ي نظام ولية الفقي��ه، اإنما هو  وعل��ى هذا الأ

)الفقه(، ل )�ص��خ�ص الفقيه(، ولعل بمقدورنا اأن ن�ص��تبدل ا�صم )ولية الفقيه( با�صم اآخر، وهو: 

)ولية الفقه(.

ال الثالــث: هل اآراء واأحكام العلم��اء في )ولية الفقيه، تعتبر اأوام��ر اإلهية ُملزمة اأم اأنها  ال�صــوؤ

اجتهادات قابلة للنقد والمناق�صة والعترا�ص؟؟

الجواب:

خرين للفتاوى والقراءات والتخريجات الفقهية التي يقوم الولي با�ص��تنباطها  نقد الفقهاء الآ

من القراآن وال�صنة، وهذا النحو من النقد والنقا�ص جائز، بل رائج وم�صتح�صن في النظام التعليمي 

خرى. وقد جرت العادة في  �صامية الأ الفقهي لمذهب الت�صيع؛ �صاأنه في ذلك �صاأن المذاهب الإ

�صامية وعند ال�صيعة وال�صنة على ال�صواء،  �ص��امي، -ول تزال-، في كافة المذاهب الإ فقهنا الإ

راء وفتاوى غيره من  على اأن يعمد كل فقيه اإلى التعر�ص بالنقد العلمي وبالنقا�ص المو�ص��وعي لآ

الفقه��اء، با ف��رٍق بين من كان منهم مت�ص��ديًا للحكم، ومن لم يكن كذل��ك. واأن يقوم بطرح 

�صامية. نظرياته واآرائه العلمية على الماأ بمراأى وم�صمع من الجامعة الفقهية والإ

مام  وفي ع�ص��رنا الحا�صر، وبالرغم من الفر�ص��ة المنقطعة النظير التي كانت قد اأتيحت لاإ

الخميني)رحمه اهلل(، فقد اأقبل الفقهاء، -فقهاء ع�صره ومن تاهم-، على تدار�ص النظريات التي 
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طرحها وعلى مناق�ص��تها، وقد اأعلنوا مواقفهم تجاهها في كتبهم واأبحاثهم، وفي محا�ص��راتهم 

مام)رحمه اهلل( يثمن هذه الخطوات العلمية والمناق�ص��ات  وجل�ص��ات درو�ص��هم. وقد كان الإ

المو�ص��وعية عالًيا معتبًرا اإياها ا�ص��تمراًرا لل�صّنة الح�صنة التي م�ص��ى عليها ال�صالحون من العلماء 

والفقهاء والمفكرين في الحوزات العلمية، خلًفا بعد �ص��لف؛ فهل بعد هذا كله يجوز اأن يقال: 

�ص��امية مكان لحرية ال��راأي، ول لحرية النقا�ص والنق��د العلمي والفني  ل يوج��د في الدولة الإ

والمو�ص��وعي؟! بل هل بو�صعنا اأن نجد اأف�ص��ل من هذه النماذج لتكون اأمثلة وم�صاديق لحرية 

النق�ص والنقد والعترا�ص؟!

النق��د المهني والتخ�ص�ص��ي هو الذي يوجهه الخبراء والمخت�ص��ون في مجالت ال�صيا�ص��ة 

فكار والنظريات التي يت��م اعتمادها من قبل الولي الفقيه في  راء والأ والقت�ص��اد وغيره��ا اإزاء الآ

هذه المجالت.

��ا، تماًما كالنقد المو�ص��وعي في  وهذا النحو من النقد مقبول ومتجه ول غبار عليه هو اأي�صً

مجال الفتاوى وال�ص��تدللت الفقهية، بل اإن الولي الفقهي نف�صه يفتر�ص به اأن يكون م�صجًعا 

ه��ل الخبرة والخت�ص��ا�ص في المجالت كافة، على ممار�ص��ة هذا النحو م��ن النقد؛ لغر�ص  لأ

راء والنظريات المطروح��ة والمعتمدة من قبل��ه، اأو تكميلها واإزالة  �ص��اح والتغيي��ر ف��ي الآ الإ

نواق�صها ورفع م�صكاتها وعيوبها..

هلية وال�ص��احية لها، وبين  ولكن هناك فرق �صا�ص��ع بين اأن يكون للفقيه �ص��اأنية الولية والأ

مام الخميني)رحمه اهلل( ويتبّناه، اإّنما  اأن يكون حائًزا عليها فعًا وبين من يّدعيها، وما يقوله الإ

هله لتولي الحكم على  حياء ال�ص��احية واللياقة التي توؤ هو اأن لكل واحٍد من الفقهاء العدول الأ

�صامية، والتي ت�صمح له بالت�صدي لمقام الولية، الذي هو اأرفع المنا�صب فيها.  راأ�ص الدولة الإ

بمعن��ى اأن هذا حق م�ص��روع ناله كل واحٍد منهم اإذا ما كان اأهًا لا�ص��تنباط وجامًعا ل�ص��رائط 

المرجعية الفقهية.

نه  ول �ص��ك في اأن هذا النحو من النقد والعترا�ص مرفو�ص ولي�ص جائًزا ول م�صت�ص��اًغا؛ لأ

ول، وينبغي؛ -لذلك-، اأن يكون الموقف المتخذ في رده ورف�صه  عمل جاهل و�صار وغير م�صوؤ

موقًفا حا�صًما وحازًما، وبلهجة قاطعة �صريحة ووا�صحة. تماًما كما تواجه بالرف�ص القاطع اآراء 

كل من يتطفل على الطب واأهله، فيدعي رًدا اأو اإحداًثا اأو ا�صت�صاًحا ل�صيء من النظريات الطبية 

مرا�ص. طباء والمعنيون في مجال معالجة اأي مر�ص من الأ الخت�صا�صية التي يتو�صل اإليها الأ

وتماًما كما يرتفع ال�ص��وت عالًيا للرد على الجاهل، -فرًدا كان اأو جماعة-، الذي يح�ص��ر 

دباء وعلماء  اأنفه وُيدلي باآرائه ال�ص��خيفة في اأو�صاط المخت�صين من علماء الفيزياء والفا�صفة والأ

الح�ص��اب والريا�صيات وغيرهم. فكذلك ينبغي اأن نعلي اأ�صواتنا الراف�صة للرد على كل متطفل 

بجهل على اأدوات ال�ص��تنباط وطريقته وكيفية ا�صتنطاق اآيات الكتاب واأحاديث ال�صنة وقواعد 

الفقه للوقوف على الحكم ال�صرعي.
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اإن من الطبيعي ومن المنطقي جًدا اأن يتم التعامل مع كل �ص��خ�ص يجاهر وي�ص��ر عامًدا على 

يمان والعدالة، اأن يتم  �ص��امي ممن ُعرفوا بين النا�ص بالإ مخالفة فتاوى كبار فقهاء المجتمع الإ

لء العالمين بالفقه وال�ص��ريعة، مع كونه  التعامل معه على اأ�ص��ا�ص اأنه بمخالفت��ه هذه لفتاوى هوؤ

ئمة من اأهل بيته  هو جاهًا بهما، يخالف ال�ص��ريعة نف�ص��ها، ويقف في قبالة اأحاديث النبي والأ

)عليهم ال�صام(.

ويجدر اللتفات هاهنا: اإلى اأن التعددية والكثرة في مراجع التقليد، -وما ين�صاأ عنها من كثرة 

ع��دد المقلدين الذين يعملون بفتاوى غير الولي من المراجع والمجتهدين-، ل تخد�ص اأ�ص��ًا 

ن دور الفقيه ومرجع التقليد ل يتعدى اأن يكون عبارة عن  بوح��دة الحاكمية والولية؛ وذلك لأ

�صامي من  حكام والم�صائل ال�ص��رعية الكلية التي يحتوي عليها الفقه الإ حقه في اأن ي�ص��تنبط الأ

القراآن وال�صنة، على اأن يقدم نتيجة ا�صتنباطه وبحثه الفقهي هذا للمكلف الذي يقلده على �صكل 

فتوى كلية، وم�ص��األة �ص��رعية عامة، تبتعد كل البعد عن الت�صخي�ص، وعن التفا�صيل والمتغيرات 

الت��ي تختل��ف بين حالة وحال��ة، اأو بين مكلف واآخر، م��ن دون اأن يتدخل مبا�ص��رة في مجال 

�ص�ص��ات الدولة،  القرارات ال�صيا�ص��ية للباد، ول فيما يتعلق بنظام الحكم واإدارة المجتمع وموؤ

مور  ب��ل ل بد له من الوقوف عند حد م�ص��ائل ال�ص��رع الكلي��ة، كاأن يقوم -مث��ًا-، بتعيين الأ

الت��ي يتوجب على المكل��ف فيها دفع الزكاة اأو اأم��وال الخم�ص، اأو كاأن يبين ل��ه القاعدة التي 

على اأ�صا�ص��ها يمكن معرفة اأن المعاملة ذات الموا�ص��فات الكذائية تندرج في المعاملة الربوية 

المحرمة، اأو اأنها معاملة �صحيحة وجائزة. واأما اأن يدلي بت�صريحات تدعو اإلى زيادة ال�صرائب 

اأو خف�ص��ها، اأو تعزي��ز العاقات مع هذه الدول��ة اأو تلك، اأو قطعها مع ه��ذه اأو تلك، اأو تعيين 

ون الدولة.. فهذه كلها اأمور  خر، اأو غير ذلك من �صوؤ ول الفاني، اأو عزل الآ وتن�ص��يب الم�ص��وؤ

نها تدخل  لي�ص��ت من حقه ول تدخل في نطاق �صاحياته، بل من مخت�صات الفقيه الحاكم؛ لأ

في نطاق )الحكم( ل )الفتوى(.

ال الرابع: ال�صوؤ

لما كانت )ولية الفقيه( من النظريات الخا�صة بال�صيعة األ تكون فكًرا اإ�صامًيا عاًما مقبوًل 

خرى التي يتمذهب اأهلها بالمذهب ال�صني؟ �صامية الأ لدى الدول الإ

الجواب :

مر(  اأوًل: اإن نظرية ولية الفقيه هي، –في حقيقتها–، اأو�صح اأ�صكال نظرية: )ولية الأ

من بها الم�ص��لمون جميًعا، من ال�صنة وال�صيعة وغيرهم. فلقد  مر( التي يعتقد ويوؤ اأو )ولي الأ

اأجمعت كلمات فقهاء اأهل ال�ص��نة والجماعة على اأنه لو ت�ص��ّدى للحكم وال�صلطة، في اأي بلد 

�ص��امية، من كان فقيًها عالًما بالدين ق��ادًرا متمكًنا، وكان اإلى جانب ذلك كله:  م��ن البلدان الإ

دارة والتنظيم والعمل ال�صيا�ص��ي، فاإن هذا ال�ص��خ�ص المت�ص��دي يمثل حتًما  ذا اإلمام وخبرة بالإ
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اآمال الم�ص��لمين ويج�ص��د طموحاتهم، واإن الحكومة التي يراأ�ص��ها هو تعتبر، -من وجهة نظر 

اإ�ص��امية-، من اأف�ص��ل الحكومات التي يمكن للباد اأن ت�ص��هدها. وبمجرد اأن يت�ص��دى هذا 

ال�ص��خ�ص الحائز على الموا�صفات المذكورة، يكون من الواجب �صرًعا على الجميع اأن يتبعوا 

اأوام��ره، واأن ينف��ذوا م��ا يكلفهم ب��ه، واأن يعملوا بكل م��ا اأوتوا من عزم ومن ق��وة على دعمه 

وحمايته وتاأييده وتقديم يد العون اإليه والوقوف وراءه واإلى جانبه.

اإن الخاف الوحيد الذي يمكن اأن ن�ص��اهده في كلمات الفقهاء من اأهل ال�صنة، هو فيما لو 

�ص��امي، لو لم يكن  لم يكن رجل ال�صيا�ص��ية الذي يت�ص��دى للحكم واإدارة الباد في الوطن الإ

ا  فقيًها، اأو لم يكن عادًل، ففي هذه ال�صورة، هل يكون من الواجب على النا�ص اإطاعته هو اأي�صً

مر( الذين وجبت طاعتهم  اأم ل؟ وهل يكون هذا ال�صخ�ص، والحالة هذه من م�صاديق )اأولي الأ

وجعلت فري�صة من الفرائ�ص اأم ل؟ هذا هو الخاف الوحيد بينهم. في الوقت الذي لم يذهب 

�ص��ام على مذهب اأهل ال�صنة والجماعة،  اأحد منهم اإلى القول با�ص��تراط كون الحاكم يدين بالإ

كم��ا اأن��ه لم يخالف اأحد منهم في م�ص��األة اأنه يكف��ي لكي يترتب وجوب الطاع��ة ويدخل اإلى 

حي��ز التكاليف الم�ص��تحقة فعًا، يكفي اأن يكون الحاكم من اأه��ل الدين والتدين واأن ل يكون 

فا�صًقا.

يات الواردة في هذا ال�صاأن، كقوله تعالى:   وعليه، وا�صتناًدا اإلى عدد كبير من الآ

ا اإلى عدد كبير  ، وا�صتناًدا اأي�صً
ْمِر ِمنُكْم})�1 �ُصوَل َواأُوِلي الأَ َ َواأَِطيُعواْ الرَّ َُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ اأَِطيُعواْ اهللَّ {يَا اأَي

��ا  حاديث النبوية التي تدل على لزوم اإطاعة الحاكم وكونها اأمًرا واجًبا ومفرو�صً من مرويات الأ

ا�صتناًدا اإلى ذلك كله وبالنظر اإلى ما تقدم- يمكن القول: باأن حكومة الولي الفقيه، والذي ل بد 

منين العدول، هي حكومة تحظى بالمقبولية والتاأييد بح�ص��ب موازين ال�صيعة  اأن يكون من الموؤ

ا، ل بد اأن ينعك�ص ذلك تاأييًدا �صعبًيا عارًما  وال�ص��نة على ال�ص��واء. ففي مقام العمل والتطبيق اأي�صً

��ا: فكل خ�ص��ية اأو  ومقبولية ودعًما وحماية لحكومة الولي الفقيه من كا الفريقين. وعليه اأي�صً

خوف من عدم قيام المواطنين غير ال�ص��يعة بتقديم الدعم والحماية لهذه الحكومة، لهو خوف 

طاق. ل مبرر له ول وجه على الإ

�ص��امية ود�صتورها، -وكًما اأ�صلفنا �صابًقا-، يكون  وثانيًا: اإن كل مواطن في قانون الدولة الإ

ل��ه دور م��ا في انتخاب الول��ي الفقيه الذي يراد ل��ه اأن يتراأ�ص الباد ويدير دف��ة الحكم فيها، ل 

فرق في ذلك بين مواطن واآخر، ول بين �ص��يعي و�ص��ني، بل ول بين م�ص��لم وغير م�صلم؛ وذلك 

لية المتبعة في انتخاب الولي الفقيه هي اأن يبادر ال�ص��كان في كل محافظة في الباد اإلى  ن الآ لأ

انتخاب عدد من الفقهاء والكوادر والنخب، -ممن يعرفونهم ويثقون بهم-، لع�ص��وية مجل�ص 

خبراء القيادة، والذي هو، -كما عرفنا اآنًفا-، المجل�ص المخول بت�ص��يير عملية انتخاب القائد 

ية 59. ��� �صورة الن�صاء، الآ
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والولي وب�ص��كل مبا�ص��ر. والفقيه الذي يتم انتخابه لع�ص��وية هذا المجل�ص يك��ون نائًبا فيه عن 

هم المذهب��ي اأو حتى الديني؛  جميع �ص��كان المحافظة التي تر�ص��ح هو عنها، مهما كان انتماوؤ

نهم هم من انتخبه وهم الذين منحوه اأ�صواتهم وثقتهم. لأ

وهن��ا، فف��ي المحافظات التي ُي�ص��كل اأهل ال�ص��نة والجماع��ة الغالبية من ع��دد المواطنين 

والمقيمين فيها، وقام اأحد فقهاء ال�ص��نة بتر�صيح نف�صه لع�صوية هذا المجل�ص، فمن الطبيعي جًدا 

اأن يحوز هذا الفقيه على ن�ص��بة كبيرة، اأو على الغالبية من اأ�صوات الناخبين في تلك المحافظة، 

وعند ح�ص��ول ذلك، يكون هذا الفقيه المنتخب قد دخل اإلى مجل�ص الخبراء و�صار ع�صًوا فيه 

ب�ص��فته نائًبا وممثًا عن جميع �صكان المحافظة التي هو منها، جميعهم با ا�صتثناء: �صيعة و�صنة 

واأقليات وغيرهم، حتى واإن كان هو �ُصنيًّا.

واإذا عرفن��ا اأن اأع�ص��اء مجل�ص القيادة �صوا�ص��ية من حي��ث قيمة الراأي ال��ذي يقترحونه، اأو 

ال�ص��وت الذي يدلون به، واأنه ل رجحان فيه لكفة الفقيه ال�ص��يعي على كفه الفقيه ال�ص��ني، ول 

العك�ص، اإذا عرفنا ذلك كله: ن�ص��ل اإلى النتيجة التالية، وهي: اأن الدور الم�ص��ترك والمت�ص��اوي 

الذي يلعبه كل من ال�ص��يعة وال�ص��نة في عملية انتخاب الولي الفقيه، ي�ص��كل �صمانة قوية لدعم 

من لها الغطاء ال�ص��عبي والتاأييد الوا�صع النطاق، واإن كان  الفريقين لحكومة ولية الفقيه، كما يوؤ

هذا الولي الحاكم ينتمي اإلى مذهب الت�صيع، ولم يكن �صنيًّا.

�ص��امية من  وثالثًا: اإن اأ�ص��وات واآراء المواطنين من غير الم�ص��لمين والمقيمين في الباد الإ

�ص��وات-، في قيمتها اأ�صوات الم�صلمين  خرى، تعدل، -هذه الأ اأتباع الديانات ال�ص��ماوية الأ

لء في �صيء اأبًدا. وهو ما  والناخبين من ال�صنة وال�صيعة، ول تقل اأ�صوات اأولئك عن اأ�صوات هوؤ

دي، -ب�صكل تلقائي-، اإلى اأن تكون ولية الفقيه حكومة مدعومة من اأكثرية ال�صعب وغالبية  يوؤ

نظمة التي تعتمد، -اأو تدعي اعتماد-،  اأفراده. لينعدم كل فرق بينها وبين �صائر الحكومات والأ

الديمقراطية نظاًما لها واأ�صا�ًص��ا للحكم وال�ص��لطة فيها، حيث ي�صارك ال�صعب كله، بجميع فئاته 

قلية، ف��ي عملية النتخاب، ويكون الجميع ملزًما بالنتيجة التي ت�ص��فر  كثرية والأ واأطياف��ه، بالأ

عنها هذه العملية، متعيًنا عليه اأن ير�صى بها واأن ير�صخ لها، واإن لم تكن على وفق ما ارتاآه، واإن 

كانت غير من�صجمة مع ال�صوت الذي كان قد اأدلى به.

خ الدكتور محمد ح�ص��ن زماني في ال��رد على ماحظات الدكتور  ولقد اأح�ص��ن واأجاد الأ

محمد عمارة على ولية الفقيه فجزاه اهلل خيًرا.

وما موقف الدكتور محمد عمارة اإل كموقف الكثيرين من علماء اأهل ال�صنة لعدم الطاع 

على حجج واأدلة اإخوانهم علماء ال�صيعة والنا�ص اأعداء لما جهلوا.
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م�رشوع »ولية الفقيه« نه�صة ع�رشية خلدمة امل�صلمني وامل�صت�صعفني يف العامل كله 

ر�ص و�ص��وت الحق الغائب  يرانية هي ثورة الم�صت�ص��عفين في الأ �ص��امية الإ اإن الث��ورة الإ

الُمغيَّب الذي زلزلت كلماته عرو�ص الظالمين واأعلن بكل اإباء و�صموخ وقوفه في وجه الطواغيت 

والم�ص��تكبرين اإنه ال�صوت الذي رف�ص المنظومتين ال�صرقية والغربية لي�صترد الم�صلمون هويتهم 

المم�صوخة الم�صلوبة.

هي ث��ورة الرجوع اإلى المنهج الرباني ال�ص��ماوي الحكيم الذي يحقق للم�ص��لمين عّزتهم 

ددهم وكرامتهم. و�صوؤ

ر�ص في ب��اد اأمتنا الذين  ه من �ص��ياطين الأ كبر واأولياوؤ ف��ا غْرو اأن يقف منها ال�ص��يطان الأ

كبر الرجيم. كيف ل؟ وقد تحولت  ي�ص��تمدون عونهم وقوتهم وحمايتهم من هذا ال�ص��يطان الأ

بادهم اإلى �صقق مفرو�صة مملوكة لهذا ال�صيطان، فيها يح�صد جيو�صه وعليه ين�صب عرو�صه ومنها 

طماع  رهاب ال�ص��عوب واإخافة الحكومات من خطر المد والأ ين�ص��ر و�صو�صته وهمزه ولمزه لإ

�صام �صريعة  نظمة التي تعي�ص ف�ص��اًما نكًدا مع الإ يرانية الذي بات ي�ص��كل خطًرا على هذه الأ الإ

وحكًما ومنهاًجا.

�صامية، - وهي التي تدين وتتمذهب بالمذهب الجعفري ال�صيعي-،  ولو اأن هذه الثورة الإ

ا�ص��تعملت حّقها فيما يرمونه ويتهمونه بها من القول )بالتَِّقيَّة( من اأولئك ال�صعافقة المفاليق من 

اأع�صار العلماء واأبواق ال�صلطان.

عيَّة اإ�ص��رائيل �صيا�ص��ة  مريكية وربيبتها الدَّ لو اأن هذه الثورة تعاملت مع الوليات المتحدة الأ

التقية لوفَّرْت عليها عناء هذا الطريق ال�صاق المليء بالمتاعب والم�صاعب والعقبات والويات 

وَلَكاَنْت على راأ�ص الدول الحليفة وال�صديقة وَلَتبارى على خطب ودها وتقبيل اأعتابها القريب 

والبعيد.

يراني �ص��رور الحروب التي  اأج��ل لو اأنها ا�ص��تعملت حقه��ا في )التَِّقيَّة( َلَكَفْت ال�ص��عب الإ

نف�ص والقت�صاد. رواح والأ ْت عليها وكبدتها الخ�صائر الفادحة في الأ ُفِر�صَ

نف�صهم النتماء اإلى عقيدة اأهل ال�صنة )وال�صنة منهم براء( قد  والغريب اأن اأولئك الزاعمين لأ

ا�صتولوا على جميع مخازن )التَِّقيَّة( عند ال�صيعة فنهبوها ولم يدعوا لهم نادًرا ول قليًا.

اإنه��م اأدمنوا ا�ص��تعمال )التَِّقيَّة( من اأو�ص��ع واأو�ص��خ اأبوابها في معاماته��م وتبعيتهم للدول 

الغربي��ة وف��ي تعاملهم مع اإ�ص��رائيل وعقد التفاقات ال�ص��ريّة والعلنية وفي موقفهم من الق�ص��ية 

الفل�صطينية.

لء واأولئك تقول: ولهوؤ

نهم م�صلمون  �صامية في لبنان بقيادة حزب اهلل موقف المعاداة لأ لقد وقفتم من المقاومة الإ

�صيعة. ولهم ولٌء وانتماء )لولية الفقيه( في اإيران.
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�ص��امية  فكي��ف تواجه��ون ربًّكم و�ص��عوبكم بموقف الجف��اء والعداء تج��اه المقاومة الإ

الفل�صطينية )حما�ص( وجميعهم ينتمون اإلى مذهب اأهل ال�صنة.

لء القوم ل يكادون يفقهون حديثا؟؟ فما لهوؤ

مريكي في اأفغان�ص��تان وفي العراق وفي لبنان وفي م�ص��ر  يا قوم: لقد ف�ص��ل الم�ص��روع الأ

قطار بق��درة القوي الجبار  و�ص��وف يلقى نف�ص الم�ص��ير ويت�ص��اقط تباًعا في �ص��ائر الدول والأ

�صبحانه وتعالى.

وما زال بع�ص المغبونين المخدوعين يراهنون على م�صروع هذا ال�صيطان الرجيم العقيم.

ن جميع هذه الم�ص��اريع ال�ص��تكبارية والنهزامية  اأتدرون لماذا �ص��قط هذا الم�ص��روع؟ لأ

تنا�صر باطًا، اإذ تخ�صع لولية ال�صفهاء.

�صامية ينا�صر حًقا ويخ�صع لولية الفقهاء و�صاعة تكون  بينما م�صروع الوحدة والمقاومة الإ

المواجهة ما بين حق وباطل فاإن النهاية مح�ص��ومة وقل جاء الحق وزهق الباطل اإن الباطل كان 

زهوًقا.

نظرية )ولية الفقيه( في اإيران اإ�صراقة اأمل تثبت �صدق النبوءة النبوية

عظم)�صّلى اهلل عليه واآله و�صلم( على اأهل فار�ص.  ثناء الر�صول الأ

يراني الم�صلم بالفار�صية ونعته بالمجو�صية جاهلية جهاء وع�صبية عمياء.  اإن َرْمَي ال�صعب الإ

�ص��امية المن�ص��ودة كما اأنها كفر �ص��ريح باآيات اهلل تبارك وتعالى التي  ومعول هدٍم للوحدة الإ

منون اأخوة(.  اأعلنت )اإنما الموؤ

بَْحتُم ِبِنْعَمِتِه اإِْخَوانًا َوُكنتُْم َعَلَى �َصَفا  {َواْذُكــُرواْ ِنْعَمَت اهلّلِ َعَلْيُكْم اإِْذ ُكنتُْم اأَْعَداء َفاأَلََّف بَْيَن ُقُلوِبُكْم َفاأَ�صْ

.
ْنَها َكَذِلَك يُبَيُِّن اهلّلُ لَُكْم اآيَاِتِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن})�1 ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر َفاأَنَقَذُكم مِّ

ْنُهْم َوَل ِن�َصاء مِّن نِّ�َصاء َع�َصى اأَن يَُكنَّ  َُّها الَِّذيَن اآَمنُوا َل يَ�ْصَخْر َقوٌم مِّن َقْوٍم َع�َصى اأَن يَُكونُوا َخْيًرا مِّ {يَا اأَي

يَماِن َوَمن لَّْم يَتُْب َفاأُْولَِئَك  لَْقاِب ِبْئ�َص اِل�ْصُم الُْف�ُصوُق بَْعَد اْلإِ ْنُهنَّ َوَل تَْلِمُزوا اأَنُف�َصُكْم َوَل تَنَابَُزوا ِباْلأَ َخْيًرا مِّ

.
اِلُموَن})�2 ُهُم الظَّ

ْنُهْم َوَل ِن�َصاء مِّن نِّ�َصاء َع�َصى اأَن يَُكنَّ  َُّها الَِّذيَن اآَمنُوا َل يَ�ْصَخْر َقوٌم مِّن َقْوٍم َع�َصى اأَن يَُكونُوا َخْيًرا مِّ {يَا اأَي

يَماِن َوَمن لَّْم يَتُْب َفاأُْولَِئَك  لَْقاِب ِبْئ�َص اِل�ْصُم الُْف�ُصوُق بَْعَد اْلإِ ْنُهنَّ َوَل تَْلِمُزوا اأَنُف�َصُكْم َوَل تَنَابَُزوا ِباْلأَ َخْيًرا مِّ

.
اِلُموَن})�3 ُهُم الظَّ

ية �03. ��� �صورة اآل عمران، الآ

ية ��. ��2 �صورة الحجرات، الآ

ية ��. ��3 �صورة الحجرات، الآ
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وتكذيب لما اأخبر به نبي الرحمة )�ص��ّلى اهلل عليه واآله و�ص��لم( ال��ذي جاء بكلمة التوحيد 

لتوحيد الكلمة: بقوله: الم�صلم اأخو الم�صلم.. )الحديث ال�صحيح(. 

واإنكار وتكذيب لما اأخبر به ال�ص��ادق ال�ص��دوق عن قوم فار�ص. اإنني اأحيل القارئ الكريم 

يتين.  طاع على تف�صير ر�صول اهلل)�صّلى اهلل عليه واآله و�صلم( لاآ اإلى مراجعة كتب التفا�صير لاإ

1- {َواإِن تَتََولَّْوا يَ�ْصتَْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ثُمَّ َل يَُكونُوا اأَْمثَالَُكْم})�1

ُ ُذو  ِتيِه َمــن يَ�َصاُء َواهللَّ ِ يُوؤْ ُل اهللَّ ا يَْلَحُقــوا ِبِهْم َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيــم* َذِلَك َف�صْ 2- {َواآَخِريــَن ِمْنُهــْم لَمَّ

.
ِل الَْعِظيِم})�2 الَْف�صْ

ا يَْلَحُقوا ِبِهْم}؛ اأي ل��م يكونوا في زمانهم  ذكر القرطبي في تف�ص��ير �ص��ورة »الجمعة«. {لَمَّ

و�صيجيئون بعدهم. قال ابن عمر و�صعيد بن جبير: هم العجم. وفي �صحيح البخارّي وم�صلم عن 

)�صّلى اهلل عليه واآله و�صلم( اإذ نزلت عليه �صورة »الجمعة« 
ّ
اأبي هريرة قال: كنا جلو�ًصا عند النبي

 
ّ
لِء يا ر�ص��ول اهلل؟ فلم يراجْعه النبي ــا يَْلَحُقوا ِبِهْم} قال رجل: من هوؤ فلم��ا ق��راأ {َواآَخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ

ة اأو مرتين اأو ثاًثا. قال: وفينا �َصْلمان الفار�صي. قال:  )�ص��ّلى اهلل عليه واآله و�صلم( حتى �صاأله َمرَّ

يمان عند الثَُّريَّا لناله  )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( يده على �صلمان ثم قال: »لو كان الإ
ّ
فو�صع النبي

ين عند الثَُّري��ا لذهب به رجل من فار�ص، -اأو قال-،  لء«. في رواية »لو كان الدِّ رج��ال من هوؤ

م��ن اأبناء فار�ص حتى يتناوله« )لفظ م�ص��لم(. وقال عكرمة: ه��م التابعون. ومجاهد: هم النا�ص 

كله��م؛ يعن��ي من بعد العرب الذين ُبع��ث فيهم محمد. وقاله ابن زيد ومقات��ل ابن َحّيان. قال: 

)�ص��ّلى اهلل عليه واآله و�صلم( اإلى يوم القيامة. وروى �صهل بن 
ّ
�ص��ام بعد النبي هم من دخل في الإ

اعدي: اإن النبي)�صّلى اهلل عليه واآله و�ص��لم( قال: »اإن في اأ�صاب اأمتي رجاًل ون�صاًء  �ص��عد ال�صَّ

ّول اأثبت.  ا يَْلَحُقوا ِبِهْم}. والقول الأ يدخلون الجنة بغير ح�ص��اب، -ثم تا-، {واآََخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ

ْلها يا اأبا بكر« فقال:  وِّ
 قال: »راأيتني اأ�ص��قي غنًما �ص��وًدا ثم اأتبعتها غنًما ُعْفًرا اَأ

ّ
وقد روى اأن النبي

يا ر�صول اهلل، اأما ال�صود فالعرب، واأما الُعْفر فالعجم تتبعك بعد العرب. 

حد من الخلق.  فتدبر تف�صير ال�صادق ال�صدوق ول تقدم بين يديه تف�صيًرا لأ

وفي التف�صير الكبير للفخر الرازي »تف�صير �صورة محمد« وراجع ابن كثير والطبري. والدر 

المنثور.. وغيرهم. 

اأخ��رج �ص��عيد بن من�ص��ور وابن جرير واب��ن المنذر وابن اأب��ي حاتم وابن مردوي��ه عن اأبي 

لء و�ص��لمان اإلى جنب  هري��رة اأنه قال: لما نزلت {َواإِن تَتََولَّْوا يَ�ْصتَْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم}، قيل: من هوؤ

النبي)�صّلى اهلل عليه واآله و�صلم(، فقال: »هم الفر�ص وهذا وقومه«.

ية 38. ��� �صورة محمد، الآ

يتان 4-3. ��2 �صورة الجمعة، الآ
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واأخ��رج عبد الرازق وعبد ب��ن حميد والترمذي وابن جرير وابن اأب��ي حاتم والطبراني في 

و�ص��ط والبيهقي في الدلئل عن اأبي هريرة قال: تا ر�ص��ول اهلل )�ص��ّلى اهلل عليه واآله و�ص��لم(  الأ

لء  ، فقالوا يا ر�صول اهلل: من هوؤ
ية {َواإِن تَتََولَّْوا يَ�ْصتَْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ثُمَّ َل يَُكونُوا اأَْمثَالَُكْم})�1 هذه الآ

الذين اإن تولينا ا�ص��تبدلوا بنا ثم ل يكونوا اأمثالنا ف�ص��رب ر�ص��ول اهلل)�صّلى اهلل عليه واآله و�صلم( 

يمان منوًطا بالثريا لتناوله  على منكب �صلمان ثم قال: »هذا وقومه والذي نف�صه بيده لو كان الإ

 .
�2�

رجال من فار�ص«

ية {َواإِن تَتََولَّْوا  واأخرج ابن مردويه عن جابر اأن النبي)�ص��ّلى اهلل عليه واآله و�صلم( تا هذه الآ

ية ف�ص��ئل من هم، قال: »فار�ص لو كان الدي��ن بالثريا لتناوله رجال من  يَ�ْصتَْبــِدْل َقْوًمــا َغْيَرُكْم} الآ

فار�ص«. 

 �8/ 643( َبْعَد ذكر الحديث ال�ص��حيح المذكور بقول: ويحتمل 
�3�

وعلق �ص��احب الفتح

يتين.  اأن يكون ذلك قد �صدر عنه )�صّلى اهلل عليه واآله و�صلم( عند نزول كلٍّ من الآ

والحديث في �صحيح م�صلم دون �صبب النزول عن اأبي هريرة ولفظه لو كان الدين عند الثريا 

لذهب به رجل من فار�ص اأو اأبناء فار�ص حتى يتناوله.

لء هم الفر�ص الذي��ن اأخرجهم اهلل من الظلم��ات اإلى النور ومن عبادة الن��ار اإلى عبادة  ه��وؤ

كرم)�ص��ّلى اهلل عليه واآله و�ص��لم( عنهم من ثناء  الواحد القهار وذلكم هو ما اأخبر به الر�ص��ول الأ

وتقدير. وهذا هو الحق وهل بعد الحق اإل ال�صال.

ِلمثِل هذا يذوُب القلُب من َكَمٍد  .. اإن كان في القلب اإ�صاٌم واإيماُن 

ن�صاف.  فيا اأهل المروءة والعدل والإ

هل يليق بنا اأن ننكر ونكذب ما اأخبر به ر�صول اهلل)�صّلى اهلل عليه واآله و�صلم(؟ 

وهل ي�ص��ح منا اأن نقدح ونذم وننتق�ص من َقْدِر قوم اأثنى عليهم ر�ص��ول اهلل)�ص��لى اهلل عليه 

واآله و�صلم(. 

وهل يجوز للم�ص��لم اأن يخو�ص مع الخائ�ص��ين واأن يكون رقًما في خدمة م�ص��روع اأعداء 

�ص��امية  الدي��ن فيقط��ع ما اأم��ر اهلل به اأن ُيو�ص��ل ويتحول اإلى مع��ول يعين على هدم الوحدة الإ

يمانية. خوة الإ والأ

خوة: ول�صان الحال خيٌر من األف مقال. نعم اأيها الأ

ية 38. ��� �صورة محمد، الآ

يمان، ��99، ج 5، �ص 269. ��2 اإ�صحاق بن راهوايه، م�صند ا�صحاق بن راهويه، مكتبة االإ

��3 فتح القدير، ج 8، �ص 643.
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عية والتبعية ورف�ص المنظومتين ال�ص��رقية  مَّ واإن تتول��وا ي�ص��تبدل قوًما غيركم: في رف���ص الإ

والغربية.

�صامية والق�صية الفل�صطينية.  ثم ل يكونوا اأمثالكم في التخلي عن ن�صرة المقاومة الإ

ث��م ل يكون��وا اأمثالكم في ف�ص��ل الدنيا ع��ن الدين واإق�ص��اء القراآن عن من�ص��ة الحكم لعزة 

الم�صلمين. 

ا لقوله تعالى:  خذ باأ�ص��باب القوة والمنع��ة تحقيًقً ث��م ل يكون��وا اأمثالكم في التخلي عن الأ

.
ٍة})�1 واْ لَُهم مَّا ا�ْصتََطْعتُم مِّن ُقوَّ {َواأَِعدُّ

يرانية ويرى م��ا يكنه ويحمله  �ص��امية الإ اإن م��ن ت�ص��نح له الفر�ص��ة لزيارة الجمهوري��ة الإ

يرانيون من حب عظيم واحترام كريم ل�ص��عب م�ص��ر وعلمائها وقرائها وع�ص��رات المدار�ص  الإ

الت��ي تعن��ى باإحياء ت��راث كبار مقرئي الق��راآن الكريم من م�ص��اهير القراء في م�ص��ر حيث نرى 

ع�ص��رات المقلدين لمدر�ص��ة ال�ص��يخ رفعت وم�صطفى اإ�ص��ماعيل، والمن�ص��اوي وعبد البا�صط 

وغيرهم من الم�صاهير والح�صود الجماهيرية التي تتزاحم في القاعات اأثناء تاوة القراآن من اأي 

درك  م�ص��يات الدينية من جال واإعجاب وتقدير. لأ مقرئ م�ص��ري يزور اإيران. وما ت�صهده الأ

ية. ا من اإ�صراقات معاني هذه الآ بكل جاء في�صً

ية 60. نفال، الآ ��� �صورة الأ



�0�

���
راكي ال�صيخ مح�صن الآ

اإّن من اأهّم �ص��مات الع�ص��ر الجديد الذي نح��ن فيه والذي بداأ في نهايات القرن الع�ص��رين 

، اأّنه ع�صر 
ّ
مبراطورّية ال�صيوعّية المتمّثلة في الّتحاد ال�صوفياتي �ص��امّية، ثّم �صقوط الإ بالثورة الإ

دارة والحكم وقيادة المجتمع  نظمة الو�صعّية في الإ انهيار المدار�ص الب�صرّية الماّديّة وتهاوي الأ

دارة والحك��م وقيادة المجتمع   ونظرّيته في الإ
ّ
�ص��امي  م��ن جهة، وظهور المارد الإ

ّ
ن�ص��اني الإ

 من جهٍة اأخرى.
ّ
ن�صاني الإ

كبر لذلك النهيار وهذه الولدة الجديدة  ومن الحّق الذي ل ي�ص��وبه ريب، اأّن الف�ص��ل الأ

مام  مام الخميني وا�ص��تمّرت مع الإ �ص��امّية في اإيران وقيادتها التي تمّثلت في الإ يعود للّثورة الإ

حاطة  الخامنئ��ي، بما ا�ص��تملت عليه هذه القيادة من موا�ص��فاٍت فكرّيٍة ونظريّ��ٍة كالفقاهة والإ

خر من جهة، وموا�ص��فات اأخ��رى عملّيٍة   منهًج��ا وم�ص��موًنا، وبالفكر الآ
ّ
�ص��امي بالفكر الإ

وتطبيقّيٍة كالعدالة والتقوى والن�زاهة والحكمة وال�صجاعة من جهٍة اأخرى.

ومن هنا، فعلى راأ�ص اأولويّات عالم الفكر المعا�صر درا�صة هذه المفردة الفكريّة العظمى – 

 العماق الذي بداأ منت�صًرا، وتوا�صلت 
ّ
�صامي نظرّية ولية الفقيه – التي انطلق منها هذا المارد الإ

طاحة بنظام ال�صاه، ثّم بناء كيان  حلقات انت�صاراته خال العقود الثاثة الما�صية، والتي بداأت بالإ

 
ّ
مريكي �صامّية الع�صرّية، وا�صتمّرت اإلى اأن هّزت بل وهّدت كيان الطغيان الماّدّي الأ الدولة الإ

 تتهاوى واحدًة 
ّ
 والعربي

ّ
�صامي  في عالمنا الإ

ّ
لحاد ال�صيا�صي ، حّتى بداأت اأ�ص��نام الإ

ّ
وروبي والأ

�ص��امّية والعربّية من المحيط اإل��ى المحيط ُتطالب  خرى، وانطلقت ثورة ال�ص��عوب الإ تل��و الأ

بالتغيير؛ تغيير ما بنته الح�ص��ارة الماّدّية الغربّية من ثقافة ال�ص��طهاد وما توّلدت عنها من اأنظمة 

عرا�ص  موال والأ �صوات وا�صتباحت الأ الحكم الدكتاتورّية التي �ص��حقت ال�صعوب وخنقت الأ

والنفو�ص.

 في بريطانيا.
ّ
�صامي �ص�ص المركز الإ يراني ال�صابق وموؤ ��� ع�صو مجل�ص ال�صورى الإ

لمحٌة وجيزٌة عن نظرّية ولية الفقيه في فكر 

مام الخامنئي الإ
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وال��ذي نقّدم��ه هنا في ه��ذا البحث الوجيز، هو نظ��رٌة عابرٌة على نظريّة ولي��ة الفقيه كما 

مام القائد ال�صّيد علي الخامنئي دام ظّله، نهدف منها اإلى اإي�صاح بع�ص اأهّم  جاءت في كلمات الإ

مام القائد الخامنئي دام ظّله. جوانب هذه النظرّية واأبعادها في فكر الإ

وىل: م�صطلح ولية الفقيه ومفهومها النقطة الأ

 م�ص��طلح الولية للتعبير عن المهّمة التي ي�صطلع 
ّ
�صامي لقد اختارت ن�ص��و�ص الت�صريع الإ

به��ا الحاك��م في المجتمع، لما في هذا الم�ص��طلح من الم�ص��مون الخا�ّص ال��ذي يجّنب هذه 

خرى، من م�صامين اُأ�صيء ا�صتخدامها حّتى  المهّمة كثيًرا مّما ي�ص��وبها عادًة في م�ص��طلحاتها الأ

عادت ت�ص��ير ل��دى الذهن العادّي اإلى مفاهيم ال�ص��لطة ال�ص��تبدادّية، وال�ص��تعاء على النا�ص، 

وطان، والكبري��اء الموهوم، وغير ذلك  موال، والأ وا�ص��تعباد الجماهير، وملكّي��ة الرقاب، والأ

من المفاهيم.

ون النا�ص، فا تت�صّمن مفهوم  ولّيات التي تفر�صها اإدارة �صوؤ فالولية ل تعني اإّل تحّمل الم�صوؤ

ال�ص��تعاء، ول التحّكم، ول ال�صتبداد، ول الملكّية وال�صتعباد، واأمثالها من المفاهيم ال�صلبّية 

مارة واأمثالها. التي اقترنت بم�صطلحات من قبيل ال�صلطنة، والملك، والإ

فالقراآن الكريم هو اأّول م�ص��دٍر اإ�صاميٍّ اأ�ّص�ص لهذا الم�ص��طلح في منظومة مفاهيمه، فقال 

، وقال �ص��بحانه: {اإِنََّما َوِليُُّكُم اهللُ َوَر�ُصولُــُه َوالَِّذيَن اآَمنُوا 
�ص��بحانه وتعالى:{اهللُ َوِليُّ الَِّذيَن اآَمنُوا}���

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن * َوَمْن يَتَــَولَّ اهللَ َوَر�ُصولَُه َوالَِّذيَن اآَمنُوا َفاإِنَّ ِحْزَب اهلِل  تُوَن الزَّ اَلَة َويُوؤْ الَِّذيــَن يُِقيُمــوَن ال�صَّ

.
ُهُم الَْغاِلبُوَن}��2

ثر الكتاب  ، ومّتبًعا لأ
ّ
له��ي وجاء من بعده ر�ص��ول اهلل �ص��ّلى اهلل عليه واآله مقتديًا بالكام الإ

منين عليٍّ )عليه ال�صام( من بعده، قائًا في حديث الغدير المّتفق عليه  معلًنا عن ولية اأمير الموؤ

 موله، اللهّم واِل من واله وعاِد 
ٌّ

والمتواتر لدى طوائف الم�صلمين: »من كنت موله فهذا علي

.
�3�

من عاداه«

من  وف��ي م��ا رواه اأحمد بن حنب��ل في م�ص��نده: »اإّن عليًّا مّني واأن��ا منه، وهو ول��يُّ كّل موؤ

.
�4�

بعدي«

وفي عبارٍة عاّمٍة �ص��ملت خلفاء ر�ص��ول اهلل �ص��ّلى اهلل عليه واآله على مّر الزمن، قال �صبحانه 

منين من  وتعالى في اإ�ص��ارة له اإلى الم�ص��ركين الذين ا�صتولوا على الم�ص��جد الحرام ومنعوا الموؤ

ية 257. ��� �صورة البقرة، الآ

يتان 55 - 56. ��2 �صورة المائدة، الآ

ّول، الحديث رقم 954 و643. ��3 اأحمد بن حنبل، م�صند اأحمد بن حنبل، دار �صادر، بيروت، د.ت، المجلد الأ

��4 الم�صدر نف�صه، الحديث رقم �9950.
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ُه اإَِل  ُ وَن َعِن الَْم�ْصِجِد الَْحَراِم َوَما َكانُــوا اأَْوِليَاءُه اإِْن اأَْوِليَاوؤ دُّ بَُهُم اهللُ َوُهْم يَ�صُ الح��ّج اإليه: {َوَما لَُهــْم اأََل يَُعذِّ

.
الُْمتَُّقوَن َولَِكنَّ اأَْكثََرُهْم َل يَْعَلُموَن}���

ية  ه المّتقون  ح�ص��ب ه��ذه الآ فاأولي��اء الم�ص��جد ه��م محّمد �ص��لى اهلل عليه واآل��ه وخلفاوؤ

المباركة.

 ودوره في 
ّ
ّكد على اأهّمّية هذا الم�صطلح القراآني مام الخامنئي يوؤ ومن هذا المنطلق، نجد الإ

�صامّية قائًا: التعبير عن مفهوم ال�صلطة والحكم في النظرّية الإ

�صام لي�ص �صلطاًنا، بمعنى اأّن عنوان الحكم الذي ُيعطى  اإّن الذي يكون وليًّا وحاكًما في الإ

له ل ُينظر اإليه من منظار القّوة والقدرة ليحّق له اأن يفعل ما ي�صاء، بل ُينظر اإليه من منظار الولية 

.
 اأمور الم�صلمين’��2

ّ
منين’ اأو ‘ولي  الموؤ

ّ
مور، ولهذا يعّبر عنه ب� ‘ولي والقيام بالأ

ا: ويقول اأي�صً

اإّن من اأبعاد حديث الغدير هو م�ص��األة الولية والتعبير عن الحكم بالولية اإذ قال �ص��ّلى اهلل 

��ب من   موله’. فاإّنه �ص��ّلى اهلل عليه واآله عندما اأراد اأن ين�صّ
ٌّ

عليه واآله: ‘من كنت موله فهذا علي

بعده حاكًما على الم�ص��لمين ا�صتخدم م�ص��طلح الولية للتعبير عن هذه المهّمة، وقد قرن �صّلى 

اهلل عليه واآله ولية الحاكم من بعده بوليته هو.

�صام ل يعترف  اإّن المفهوم الذي تنطوي عليه كلمة ‘الولية’ ذو اأهّمّية كبرى، بمعنى اأّن الإ

بالحكم الم�صلوب منه مفهوم الولية، ومن المعلوم اأّن الولية مفهوٌم جماهيريٌّ يقوم على اأ�صا�ص 

.
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ن�صان ون الإ رعاية حقوق النا�ص والهتمام ب�صوؤ

مام  وف��ي اإ�ص��ارٍة منه اإلى اأهّمّية الم�ص��طلحات ودورها ف��ي التعبير عن المفاهيم، ي�ص��ير الإ

 �صلمان الفار�صي، 
ّ
ثير في الكامل بين الخليفة الثاني وال�صحابي الخامنئي اإلى حواٍر يرويه ابن الأ

فقد �صاأل عمر يوًما �صلمان فقال له: ‘اأَمِلٌك اأنا اأم خليفة’؟ فاأجابه �صلمان: ‘اإن اأنت جبيت من اأر�ص 

.
الم�صلمين درهًما اأو اأقّل اأو اأكثر وو�صعته في غير حّقه فاأنت ملك ل خليفة’��4

مارة  �ص��ام بهذا الم�صطلح، واّتخاذه م�ص��طلًحا ر�صميًّا للتعبير عن مهمة الإ ثّم اإّن اهتمام الإ

وال�صلطة والحكم، اإّنما هو ب�صبب ما تنطوي عليه هذه الكلمة من دللٍت �صاميٍة وم�صامين عليا 

�ص��ام مفهوًما قيميًّا اإلهًيّا ممزوًجا بالتقوى والف�صيلة  مارة في الإ تجعل من مفهوم ال�ص��لطة والإ

ولّية تجاه الجماهير، وعلى وجه الخ�صو�ص الّطبقات ال�صفلى منها. وال�صعور بالم�صوؤ

ية 34. نفال، الآ ��� �صورة الأ

مام الخامنئي، خطاب بمنا�صبة عيد الغدير بتاريخ �370/4/�0 هجريّة �صم�صّية. ��2 الإ

��3 الم�صدر نف�صه.

مام الخامنئي، خطبة في �صاة الجمعة بتاريخ �377/2/�8 هجرّية �صم�صّية. ��4 الإ
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مام الخامنئي بهذا ال�صدد: يقول الإ

 من �ص��روط وتكاليف لوجدنا اأّن هذه 
ّ
�ص��ام للولي اإذا م��ا تاأّملنا مفهوم الولية وما قّرره الإ

الطريقة من الحكم هي اأ�صّد اأ�صاليب الحكم جماهيرّيًة واإن�صانّيًة، فاإّن هذا المفهوم بريٌء من كّل 

المفاهيم ال�ص��لبّية التي اقترنت في الثقافة الب�صريّة بمفهوم الحكم على مدى التاريخ، فا اأثر في 

.
���

ون ال�صعوب ومقاديرها مفهوم الولية لمعاني ال�صتبداد والطي�ص والتحّكم بالهوى في �صوؤ

ا: ويقول اأي�صً

�ص��ام تقف عل��ى طرف الّنقي�ص م��ع الَملكّية. اإّننا ل ندافع عن ال�ص��فوّية  اإّن الولي��ة في الإ

ا، اإذ اإّن  يًّا كان ل يمكن اأن يكون �ص��الًحّ
وال�ص��فويّين، اإّنن��ا نبغ�ص الملوك جميًع��ا. اإّن الملك اأ

الملوكّية والملكّية تت�ص��ّمن مفهوم ال�صتعباد والتمّلك واإّن الذي ي�صّمي نف�صه ملًكا يزعم لنف�صه 

.
�2�

حّق الملكّية للنا�ص اأو الرعايا ح�صب تعبيرهم

ا: ويقول اأي�صً

 لي�ص النتماء اإلى فئٍة ذات �ص��لطٍة، اأو الثراء 
ّ
�ص��امي  الإ

ّ
اإّن معيار الولية في الفكر ال�صيا�ص��ي

. اإّن المعيار في الولية هو العلم  ٌّ
القت�ص��ادّي واأمثال ذلك، لكّن المعياَر هو معياٌر معنويٌّ قيمي

ّدي اإلى ال�صجاعة، والكفاءة  ّدي اإلى الب�صيرة والوعي، والتقوى توؤ والتقوى والكفاءة، اإن العلم يوؤ

.
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ّدي اإلى �صمان م�صالح ال�صعب والوطن توؤ

مور على اأ�صا�ص من التقوى  ون النا�ص وتحّمل اأعباء اإدارة الأ اإًذا، فالولية تعني الهتمام ب�صوؤ

والف�صيلة والعدل والتوا�صع بعيًدا عن كل األوان ال�صتعاء وال�صتكبار. وهي بذلك على النقي�ص 

من كّل اأ�صاليب ال�صتبداد وال�صتهتار بحقوق الجماهير، وبريئة من كّل اأ�صلوب يّت�صف با�صتعباد 

النا�ص اأو التحّكم في رقابهم ومقّدراتهم على اأ�صا�ص من هوى ال�صلطان ونوازعه.

النقطة الثانية: مفهوم الفقيه

ل نق�ص��د بالفقيه اأو الفقهاء �صريحًة معّينًة اأو طبقًة اجتماعّيًة تحمل هذا العنوان ك�صفٍة تنفرد 

بها عن �ص��ائر النا�ص بحقٍّ خا�صٍّ اأو موقٍع اجتماعيٍّ متمِيّز. اإّنما نق�ص��د بالفقيه الذي ي�صتحّق اأن 

ن�صان الذي يتمّتع بكفاءٍة علمّيٍة عاليٍة تجعل منه المفّكر القدير على فهم  يلي اأمور النا�ص. فهو الإ

�صا�صّية ال�ص��حيحة، فهًما متقًنا مرتكًزا على اأ�ص�ص المنهج  �ص��ام بكّل جوانبه من م�صادره الأ الإ

مد التي تّم اختبارها في مراحل كثيرٍة وعلى  ال�صحيح، ومن خال الممار�صة العلمّية الطويلة الأ

مختلف الم�صتويات.

مام الخامنئي، خطاب بمنا�صبة عيد الغدير بتاريخ �370/4/�0 هجريّة �صم�صّية. ��� الإ

مام الخامنئي، خطاب في اجتماع طلبة جامعة طهران بتاريخ �370/2/22 هجرّية �صم�صّية. ��2 الإ

مام الخميني، بتاريخ �383/3/�4 هجريّة �صم�صّية. مام الخامنئي، خطاب بمنا�صبة الذكرى الخام�صة ع�صر لرحيل الإ ��3 الإ
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 الذي يجعل من النظريّة نظرّيًة 
ّ
ول يكفي الفهم فقط، بل ل بّد من ماحظة الجانب التطبيقي

قدر على  �ص��الحًة للتطبيق وقادرٍة على حّل م�ص��اكل المجتمع المعا�صر. وبهذا يكون الفقيه الأ

دارة،  �صعدة، من ال�صيا�صة والقت�صاد، والتربية، والإ ونه وعلى كاّفة الأ اإدارة المجتمع بكّل �ص��وؤ

والثقافة، والق�صاء، وغير ذلك.

 في 
ّ
�ص��امي اإّن فقيًه��ا م��ن هذا النوع، هو الوحيد القادر على قيادة المجتمع وفًقا للنظام الإ

�ص��ام في مختلف المج��الت بحاجٍة اإلى كفاءٍة  ونه، فاإّن اإدارة المجتمع وفًقا لاإ مختلف �ص��وؤ

�صراف عليه لتخرج النظريّة التي يتّم  علمّيٍة عاليٍة و�ص��املٍة تتيح ل�صاحبها القدرة على التنظير والإ

على اأ�صا�ص��ها اإدارة المجتمع نظرّيًة اإ�صامّيًة من�ص��جمًة مع ما جاء به الوحي وبّينه القراآن الكريم 

وف�ّصرته ال�صّنة النبوّية على �صاحبها واآله اآلف ال�صاة وال�صام.

مام الخامنئي ب�صدد بيان مفهوم »الفقيه«:  يقول الإ

ماذا يعني الفقيه؟ الفقيه يعني العارف بالدين، العالم بالطريق الذي ر�صمه الدين لحياة النا�ص، 

خرة، والذي ي�صع علمه  لينال المجتمع الب�صرّي ال�صعادة والهناء والحرّية والفاح في الدنيا والآ

هذا في خدمة النا�ص.

اإّن حكم الفقيه يعني اأن يحكم المجتمع اإن�ص��اٌن باإ�ص��ناٍد من منطٍق عقليٍّ وا�صتدلٍل محكٍم 

، اأو ثريٍّ ذي راأ�صمال، اأو رجٍل �صيا�صيٍّ  ُيطماأّن اإليه، فلي�ص حكم الفقيه كحكم رجٍل ع�ص��كريٍّ

.
���

مهنيٍّ يدعمه حزبه

اإّن الفقي��ه الذي ي�ص��لح للولي��ة، لي�ص ذل��ك الباحث المخت���صّ بالفقه النظ��رّي البحت، 

حكام ال�ص��رعّية الكّلّية مجّردًة عن فهم مو�صوعاتها وماب�صاتها التطبيقّية، فاإّن الفهم  بمعنى الأ

ح��كام الكّلّية ل تتيح للفقي��ه القدرة على حّل ق�ص��ايا المجتمع وتقديم   لاأ
ّ
التجري��دّي الذهن��ي

. بل ل بّد للفقيه اأن يتوّفر – زائًدا 
ّ
�ص��امّية لمختلف م�صاكله على الم�ص��توى العملي الحلول الإ

حكام الكّلّية من م�ص��ادرها – على فهٍم لماب�صات التطبيق وقدرٍة  على قدرته على ا�ص��تنباط الأ

على ا�ص��تخراج الحلول العملّية لكاّفة ق�ص��ايا المجتمع وم�ص��اكله من م�ص��ادر الت�صريع، وعلى 

حكام ال�صرعّية، وجزئّيتها على م�صتوى التنفيذ. القدرة على فهم مو�صوعات الأ

مام الخامنئي بهذا ال�صدد: يقول الإ

حكام  اإّن من نقاط ال�ص��عف التي يعاني منها الفقه ال�ص��ائد �ص��عف المعرفة بمو�صوعات الأ

 يرد على مو�ص��وٍع ما، فما لم يع��رف الفقيه، بدّقٍة، 
ٌّ

 حكٌم كّلي
ّ
ّن الحك��م الفقهي ال�ص��رعّية، لأ

 ال�صواب في الم�صاألة 
ّ
المو�ص��وَع الذي تعّلق به الحكم، ل ي�ص��تطيع اأن يعرف الحكم ال�صرعي

التي يعالجها. فمثًا في الق�ص��ايا المالّية من ل يع��رف حقيقة النقد، ول يعرف مفهوم العتماد 

مام الخامنئي، خطاب في اجتماع �صيوف ع�صرة الفجر و�صاير طبقات النا�ص بتاريخ �8/��/��37 هجرية �صم�صية. ��� الإ
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في البنوك، ول يعرف من البنوك �ص��يًئا، ل ي�صتطيع اأن يفهم حكم الربا في القراآن الكريم، فلعّله 

يخطئ في فتواه اإذا اأراد اأن يفتي في هذا المو�صوع.

النقطة الثالثة: مفهوم »ولية الفقيه«

�ص��خا�ص بما يّت�صفون به من نوازع وميوٍل �صخ�صّيٍة اأو م�صالح فئوّيٍة  ل تعني ولية الفقيه الأ

اأو فرديٍّة، بل تعني ولية القيم العليا والمعايير الدينّية التي اإن اّت�صف بها الفقيه �صُلح بها للحكم، 

واإن لم يّت�صف بها، اأو كان مّت�صًفا بها ففقدها، اأو لم يلتزم بها عملًيّا وعلى �صعيد التطبيق، فقد 

 الفقيه.
ّ
�صرعّية الولية والحكم، ولم يعد يتمّتع بال�صاحّيات التي يتمّتع بها الولي

مام الخامنئي: يقول الإ

اإّن ولي��ة الفقي��ه ل تعني حكم �ص��خ�ٍص معّين، بل هي بمعنى حكوم��ة المعيار اأي حكومُة 

�صخ�صّيٍة متمّتعٍة بالقيم والمعايير على م�صتوى النظرّية والتطبيق.

هن��اك مجموعة من القيم والمعايير هي التي ل بّد اأن تحكم، فاأينما حّلت �ص��ُلح من حّلت 

 الفقيه.
ّ
ولّيات الولي فيه اأن يتوّلى م�صوؤ

�صامّية  اإّن هذه نقطٌة ذات اأهّمّيٍة بالغة، ومن الجدير اأن نتباهى بها، وهي اأن نظرّية الحكم الإ

المبنّية على ولية الفقيه، على النقي�ص من �صائر نظرّيات الحكم التي تنظر اإلى ال�صلطة والحكم 

كحالٍة ثابتٍة غير قابلٍة للنقد اأو التغيير، ل تنظر اإلى الحكم بهذا المنظار. فهي ل ترى اأّن �صاحّية 

الحكم التي يتمّتع بها الحاكم الفقيه �صاحّيٌة ذاتّيٌة غير قابلٍة للخد�ص والتغيير، بل هي �صاحّيٌة 

 ،
ّ
�صامي م�ص��روطٌة رهينٌة بمدى التزام الحاكم بالمعايير والقيم التي ل بّد اأن تحكم المجتمع الإ

فاإن فقد المعايير وال�ص��فات التي تدور مدارها �ص��رعّية الحاكم، زالت عنه ال�صرعّية تلقائًيّا، ولم 

.
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يعد �صالًحا للحكم، وهذا هو الواجب الذي ي�صطلع به مجل�ص الخبراء

النقطة الرابعة: مفهوم »ولية الفقيه املطلقة«

ل تعني الولية المطلقة للفقيه اأن يكون الفقيه مطلق العنان يحكم بما ي�صاء وياأمر وينهى بما 

ي�ص��اء، بل المق�صود بالولية المطلقة للفقيه اأّن للفقيه �ص��احّية القرار الازم ب�صاأن كّل م�صكلٍة 

ل يحّلها القانون، فمتى ما واجه ال�ص��عب والباد م�ص��كلًة معّينًة ا�صتع�ص��ى حّلها بالقانون، كان 

زمة من خال اّتخاذ قراراٍت   عامٍّ على المجتمع لحّل تلك الأ
ٍّ
للفقيه الحّق اأن يمار�ص دوره كولي

زمة وت�صع لها الحلول. منا�صبٍة من�صجمٍة مع م�صالح المجتمع وظروفه، تكفل الخروج من الأ

مام الخامنئي، كلمة في اجتماع مدراء الن�صريات الطالبية بتاريخ �377/�2/4 هجرية �صم�صية. ��� الإ
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مام الخامنئي مو�صًحا مفهوم الولية المطلقة للفقيه: يقول الإ

عامّية حول الولية المطلقة للفقيه،  اإّن م��ن الكذب ما يرّوجه بع�ص التيارات الفكرّي��ة والإ

فيف�ّصرونها بمعنى الحكم الفردّي المطلق.

�ّص�صات  اإّن هذا غير �ص��حيح، ولية الفقيه – وفًقا لد�ص��تورنا – ل تعني نفي �صاحّيات الموؤ

�ّص�صات و�ص��احّياتها ل تقبل اأن ُت�صلب اأو ُيمنع من تنفيذها. اإّن  ولّيات الموؤ القانونّية. اإّن م�ص��وؤ

 العاّم فيه حّتى ل يميل اإلى يميٍن 
ّ
�صامي ولية الفقيه تقوم بدور هند�ص��ة النظام وحرا�صة الخط الإ

.
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اأو �صمال، اإّن هذا هو اأهّم ما تت�صّمنه ولية الفقيه من مفاهيم

ا: وقال اأي�صً

اإّن هناك من يتوّهم اأن ‘الولية المطلقة للفقيه’ التي ن�ّص عليها الد�صتور تعني اأن تكون القيادة 

مطلقة العنان تفعل ما ت�صاء.

لي�ص هذا معنى ‘الولية المطلقة للفقيه’، بل الفقيه مقّيٌد بتنفيذ القوانين والعمل بها بدّقٍة تاّمٍة 

�ّص�ص��ات القانونّية اأثناء  ول يجوز له اأن يحيد عنها قيد �ص��عرة. لكن هناك م�ص��اكل تحدث للموؤ

ن�صان فاإّنها على م�صتوى  تطبيقها للقوانين ل بّد من حّلها، وهذه هي طبيعة القوانين التي �صّنها الإ

 
ّ
�صامي التنفيذ والتطبيق قد تواجه م�ص��اكل م�صتع�ص��يًة تتطّلب حاًّ �ص��ريًعا. هنا جاء الد�صتور الإ

واقترح مخرًجا لهذه الم�صاكل، وهي اأن تكون للفقيه �صاحّية اأن يّتخذ القرار المنا�صب لحّلها. 

فمثًا قانون ال�صرائب، اأو �صيا�صة معّينة في العاقات الخارجية اأو في ق�صايا التجارة اأو ال�صناعة 

�ّص�صات القانونّية  اأو الجامعات اأو غير ذلك، قد تواجه م�ص��كلًة على م�صتوى التطبيق تعجز الموؤ

عن حّلها، وتتطّلب حًاّ �ص��ريًعا اأو لجهٍة اأخرى تمنع عن اإرجاعها اإلى مجل�ص ال�ص��ورى ليّتخذ 

 الفقيه اأن يّتخذ القرار المنا�صب 
ّ
ب�ص��اأنها القرار الازم؛ فهنا خّول الد�صتور القائد العاّم اأي الولي

زمة. هذا هو معنى الولية المطلقة للفقيه، واإّل فاإّن القائد  ب�ص��اأن حّل الم�ص��كلة للخروج من الأ

ورئي�ص الجمهورّية والوزراء واأع�ص��اء مجل�ص ال�صورى والجميع خا�صعون للقانون، ول بّد اأن 

.
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يخ�صعوا للقانون

�صالمي النقطة اخلام�صة: ولية الفقيه يف الفقه الإ

مام  �ص��امّية انف��رد به الإ  اأو الثقافة الإ
ّ
�ص��امي لي�ص��ت نظريّة ولي��ة الفقيه بدًعا في الفقه الإ

�صام  ، تعّر�ص لها فقهاء الإ
ّ
�ص��امي الخميني )قّد�ص �ص��ّره(، بل هي نظريٌّة عريقٌة بعراقة الفقه الإ

 على 
ّ
�ص��امي ولى وت�ص��ّمنها الفقه الإ �ص��امّية منذ القرون الأ م��ن مختلف الفرق والطوائف الإ

اختاف مدار�صه وم�صاربه وفي مختلف المراحل الزمنّية.

مام الخميني بتاريخ �383/3/�4 هجريّة �صم�صّية. مام الخامنئي، خطاب بمنا�صبة الذكرى الخام�صة ع�صر لرحيل الإ ��� الإ

مام الخامنئي، كلمة في لقائه مع اأ�صاتذة جامعة قزوين وطّابها بتاريخ �383/9/26 هجريّة �صم�صّية. ��2 الإ
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مام الخامنئي في كلماته واأبحاثه ويقول في هذا ال�صدد: هذا ما اأّكده الإ

ا. اإّنني  ن�ص��اف القول باأّن نظريّة ولية الفقيه ذات اأ�ص�ٍص ومباٍن قويٍّة ومحكمٍة جدًّ اإّن من الإ

اأرى اأّن مو�ص��وع ولية الفقيه – بغ�ّص النظر عن بع�ص الخاف بين العلماء في �ص��عتها و�صيقها 

.
ّ
�صامي – من وا�صحات الفقه الإ

 وكلمات الفقه��اء منذ القدم ل نج��د فقيًها من فقهاء 
ّ
�ص��امي حينم��ا نراجع كتب الفقه الإ

، ب��ل اإّن ولية الفقيه و�ص��رعّيتها كانت من 
ّ
�ص��امي �ص��ام يرى �ص��ّحة حكم الحاكم غير الإ الإ

الم�ص��ّلمات لديه��م. واإن كان هناك م��ن الفقهاء من لم يتعّر�ص لمو�ص��وع ولية الفقيه لم يكن 

ّنهم كانوا ي�صتبعدون اإمكانّية تحقيق ذلك على الم�صتوى  ذلك لعدم قبولهم بهذه النظريّة، بل لأ

. فعلى �ص��بيل المثال، حين نراجع كلمات �ص��احب الجواهر في مختلف اأبواب الفقه، 
ّ
العملي

مر لدى الفقيه  ا، وهكذا الأ مور الوا�صحة جدًّ نجد اأّنه يرى اأّن ولية الفقيه باأو�صع دوائرها من الأ

.
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الّنراقي واأمثاله من كبار الفقهاء

ا: ويقول اأي�صً

مام  ، اإّن م��ا يقوله بع�ص المتطّفلين م��ن اأّن الإ ّ
اإّن ولي��ة الفقيه من م�ص��ّلمات الفقه ال�ص��يعي

الخمين��ي هو الذي ابتك��ر نظرّية ولية الفقيه ناتج من عدم اّطاعهم عل��ى كلمات الفقهاء. اإّن 

من اأِلف كلمات الفقهاء يعرف اأّن م�ص��األة ‘ولية الفقيه’ من الم�ص��ائل الدينّية الوا�صحة في الفقه 

مام الخميني )قّد�ص �ص��ّره( اإّنم��ا هو تدوين هذه النظريّة وعر�ص��ها  ، والذي ق��ام به الإ
ّ
ال�ص��يعي

دّلة القويّة التي جعلت من هذه النظرّية  بال�صورة التي تن�صجم مع متطّلبات ع�صرنا واأقام عليها الأ

.
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نظرّيًة يذعن لها العارفون بالنظريّات ال�صيا�صّية والق�صايا ال�صيا�صّية المعا�صرة

 هو 
ّ
�ص��امي مام الخامنئي من كون نظرّية ولية الفقيه اأمًرا وا�ص��ًحا في الفقه الإ وما ذكره الإ

�صامّية، فقد �صّرح  �ص��ام من مختلف المذاهب الإ ّكدها ت�ص��ريحات فقهاء الإ الحقيقة التي توؤ

حكام ال�صلطانيّة، اإذ قال: »واأما   بذلك في كتابه الأ
ّ
مام اأبو الح�ص��ن الماوردي الفقيه ال�ص��افعي الإ

مامة، فال�صروط المعتبرة فيهم �صبعة؛ اأحدها العدالة على �صروطها الجامعة. والثاني العلم  اأهل الإ

مام العاّم  . ثّم ذكر �صائر ال�صروط المعتبرة في الإ
�3�

حكام« ّدي اإلى الجتهاد في النوازل والأ الموؤ

ع�ص��اء والراأي المف�صي اإلى �صيا�ص��ة الرعّية وتدبير الم�صالح، وال�صجاعة  ك�ص��امة الحوا�ّص والأ

والقر�صّية.

مام الخميني بتاريخ 4/��/�378 هجرية �صم�صية. تمر الإ مام الخامنئي، خطاب في لقائه مع اأع�صاء اللجنة العلمية لموؤ ��� الإ

مام الخامنئي بتاريخ �378/3/�4 هجريّة �صم�صّية. مام الخامنئي، خطبة الجمعة لاإ ��2 الإ

حكام ال�صلطانية، د.ط.، دار الكتب العلمية، د.ت، ج �، �ص 6. ��3 علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأ
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حكام  ّدي اإلى الجتهاد في النوازل والأ فقد �صّرح المارودي في هذا الن�ّص بكون العلم الموؤ

مامة العاّمة  مور التي ل بّد من تّوفرها في من يتوّلى الإ اإلى جانب العدالة و�صائر ال�صروط، من الأ

في مجتمع الم�صلمين.

وهذا ما اأّكده الفقيه الحنبلي القا�صي اأبو يعلى محّمد بن الح�صين الغّراء، اإذ قال:

مامة فيعتبر فيهم اأربع �صروط؛ اأحدها اأن يكون قر�صًيّا، من ال�صميمظن الثاني اأن  واأّما اأهل الإ

يكون على �صفة من ي�صلح اأن يكون قا�صًيا من الحرّية والبلوغ والعقل والعلم والعدالة، والثالث 

ّمة،  اأن يكون قّيًما باأمر الحرب وال�صيا�ص��ة واإقامة الحدود ل تلحقه راأفٌة في ذلك والذّب عن الأ

.
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الرابع اأن يكون من اأف�صلهم في العلم والدين

والم�صمون نف�صه نجده في ت�صريح العّامة محّمد الزهراوي الغمراوي في �صرحه على متن 

المنهاج ل�صرف الدين يحيى اإذ قال:

عظم... اإلى اأن قال: »وي�ص��ترط اأن يكون عدًل فا ي�صّح تولية  مام الأ ف�ص��ل في �ص��روط الإ

الفا�ص��ق مجته��ًدا، فاإن تع��ّذر هذا المجتهد، فع��دل جاهل اأولى م��ن عالم فا�ص��ق... اإلى اآخر 

.
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الكام«

ردبيلي ي�ص��ّرح بثبوت  مام الكبير المولى اأحمد المعروف بالمقّد�ص الأ كم��ا نجد الفقيه الإ

مام ال�ص��ادق عليه ال�ص��ام ف��ي مقبولة عمر بن  الولية للفقيه م�ص��تنًدا اإلى الن�ص المروي عن الإ

.
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مور« مام في جميع الأ حنظلة قائًا: »ومن كونه حكًما ُفِهَم كونه نائًبا مناب الإ

��ا م�ص��ّرًحا باإجماع الفقهاء على ولية الفقيه قائًا عند الكام عن ا�صتمرار ن�صب  وقال اأي�صً

ئّمة للفقيه في ع�صر الغيبة: الأ

ئمة الذين مات��وا حال حياتهم حّت��ى يلزم انعزاله  ..اإذ الفقي��ه ح��ال الغيبة لي�ص نائًب��ا عن الأ

جماع  مر عليه ال�صام، واإذنه معلوٌم بالإ بموتهم عليهم ال�ص��ام وهو ظاهٌر، بل عن �ص��احب الأ

خبار  اأو لغيره مثل اأّنه لو لم ياأذن يلزم الحرج وال�صيق، بل اختال نظم الّنوع وهو ظاهر، اأو الأ

المتقّدمة فاإّنها تدّل – ببوقها وظاهرها – على اأّن المق�ص��ود اأّن كّل من اّت�ص��ف بتلك ال�صفات 

 .
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]– اأي الفقاهة والعدالة وغيرها –[ فهو من�صوب من قبلهم دائًما باإذنهم

 الكبير المحّقق محّمد ح�صن النجفي المعروف ب�صاحب الجواهر، 
ّ
مامي كما نجد الفقيه الإ

مام المع�صوم، ي�صّرح بقيام  �صمن تاأكيده على ثبوت الولية المطلقة للفقيه بالن�ّص الوارد عن الإ

مامّية على ذلك قائًا: اإجماع فقهاء الإ

حكام ال�صلطانية، م�صدر �صابق، �ص 30. ��� الأ

��2 محمد الزهري الغمراوي، ال�صراج الوّهاج، د.ط.، دار المعرفة للطباعة والن�صر، بيروت، د.ت،�ص 5�8.

ردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ط�، من�صورات فقه الثقلين، قم، �429 ه� - ق، ج �2، �ص ��. ��3 المحقق الأ

ردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، م�صدر �صابق، ج �2،�ص 28. ��4 الأ
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مر  ��ا رواية الن�ص��ب التي وردت عن �صاحب الأ اإطاق اأدّلة حكومته ]اأي الفقيه[، خ�صو�صً

مر الذين اأوجب اهلل علينا طاعتهم ]...[.  عّجل اهلل فرجه وروحي له الفداء، ي�صّيره من اأولي الأ

جماع عليه من الفقهاء فاإّنهم ل يزالون يذكرون وليته في مقامات عديدة  ويمكن تح�ص��يل الإ

يَّد بم�ص��ي�ص الحاجة اإلى ذلك اأ�صّد من م�صي�صها  طاق الذي ذكرناه الموؤ ل دليل عليها �ص��وى الإ

.
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حكام ال�صرعّية في الأ

��ا على  ّكد بدوره اأي�صً مامية، نجده يوؤ كم��ا نج��د الفقيه اأحمد النراقي وهو من اأكبر فقهاء الإ

ّكد بالن�ص��و�ص ال�ص��رعّية. يقول قّد�ص اهلل  اإجماعّية ولية الفقيه لدى الفقهاء كاّفًة مع ثبوتها الموؤ

�صّره:

اإّن كّلية ما للفقيه العادل توّليه، وله الولية فيه اأمران:

�صام – فيه الولية  نام وح�صون الإ مام – الذين هم �صاطين الأ  والإ
ّ
اأحدهما كّلما كان للنبي

ا ذلك، اإّل ما اأخرجه الدليل من اإجماٍع اأو ن�ّص اأو غيرهما. وكان لهم، فللفقيه اأي�صً

تيان به ول مفّر منه  وثانيهما اأّن كّل فعل متعّلق باأمور العباد في دينهم ودنياهم، ول بّد من الإ

اإّم��ا عقًا اأو عادًة، من جهة توّقف اأم��ور العباد اأو المعا�ص الواحد اأو جماعٍة عليه واإناطة انتظام 

اأمور الدين اأو الدنيا به، اأو �ص��رًعا، من جهة ورود اأمره اأو اإجماع، اأو نفي �صرٍر  و�صراٍر وع�صٍر 

اأو حرٍج اأو ف�صاٍد على م�صلٍم اأو دليٍل اآخٍر، اأو ورود اإذن فيه من ال�صارع ولم يجعل وظيفته لمعين 

ذن فيه  تيان به، والإ واح��د اأو جماع��ة، ول لغير معين – اأي واحد ل بعينه – بل ُعل��م ل بديّة الإ

تيان به. ولم ُيعلم الماأمور به ول الماأذون فيه، فهو وظيفٌة للفقيه وله الت�صرف فيه، والإ

��ا، فالدليل عليه ظاهر  م��ام فيه الولية فللفقيه ذلك اأي�صً  والإ
ّ
ّول، اأي اأّن كّل م��ا للنبي اأم��ا الأ

�ص��حاب، بحيث يظهر منهم كونه من الم�ص��ّلمات ما  جماع، حيث ن�ّص به كثير من الأ بعد الإ

نبياء، واأمين الر�صل، وخليفة الر�صول، وح�صن  خبار المتقّدمة من كونه وارث الأ �ص��ّرحت به الأ

نبياء وبمنزلتهم والحاكم، والقا�ص��ي والحّجة من قبله��م، واأّنه المرجع في  �ص��ام، وِمْثل الأ الإ

يتامهم الذين يراد  حكام، واأّنه الكاف��ل لأ مور والأ جمي��ع الحوادث، واأّن على يده مج��اري الأ

.
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بهم الرعّية

م��ام الخامنئي في كلماته من ك��ون ولية الفقيه من  وهك��ذا، نجد الحقيقة الت��ي اأّكدها الإ

 وم�ص��ّلماته اأمًرا ت�ص��هد له كلمات فقهاء الم�ص��لمين من مختلف 
ّ
�ص��امي وا�ص��حات الفقه الإ

مام  طوائفهم ومذاهبهم. فلي�ص��ت نظرية ولية الفقيه اأمًرا جديًدا، وبدًعا من الراأي ا�صتحدثه الإ

، تداولها الفقهاء منذ اأقدم ع�صور 
ّ
�ص��امي الخميني قّد�ص �ص��ّره، بل هي من م�ص��ّلمات الفقه الإ

مام الخميني بعر�صها ب�ص��يغتها الع�صرّية كما �صعى اإلى تطبيقها  ، واإّنما تمّيز الإ
ّ
�ص��امي الفقه الإ

ونقلها اإلى حّيز الواقع والتنفيذ وقد وّفقه اهلل تعالى لذلك توفيًقا باهًرا. 

��� محمد ح�صن النجفي، جواهر الكام، ط6، دار الكتب ال�صامية، تهران، �367 ه� - �ص، ج �4،�ص �3.

يام، ط3، مكتبة ب�صيرتي، قم، �408 ه�، �ص �88، �89. ��2 اأحمد النراقي، عوائد الأ
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النقطة ال�صاد�صة: ولية الفقيه هي حكومة ال�صعب على اأ�صا�ص دينّي اإ�صالمّي

مثل ل�ص��مان  ل تناق�ص بين ولية الفقيه وحكم ال�ص��عب، بل اإّن ولية الفقيه هي ال�ص��بيل الأ

، وتحقيق المطلب الجماهيرّي في ال�صلطة والحكم.
ّ
�صامة النتخاب ال�صعبي

في�ص��ّح اأّن الفقيه المّت�صف ب�صرائط الولية كالعدالة والكفاءة من�صوب من قبل اهلل والر�صول 

ون الولية والحكم، ولكّن هذا الت�صّدي ل بّد اأن يكون مدعوًما  مام المع�ص��وم لت�صّدي �صوؤ والإ

. وبهذا تكون نظرّية ولية الفقيه 
ّ
بالقول الجماهيرّي الذي يتجّلى من خال النتخاب ال�ص��عبي

�صلوب الوحيد لنظام الحكم الذي يجمع بين عن�صرين اأ�صا�صّين من عنا�صر ال�صلطة وهما: الأ

لهّية. ّول: ال�صرعّية الإ �. الأ

2. الثاني: القّوة المتمّثلة في الدعم الجماهيرّي.

فنظام الحكم القائم على اأ�صا�ص نظريّة ولية الفقيه هو نظام الحكم القائم على اأ�صا�ص ال�صرعّية 

، والجماهيرّية الم�ص��تمّدة من دعم ال�ص��عوب ور�صاهم وتاأييدهم 
ّ
لهي الم�ص��تمّدة من الن�ص الإ

للفقيه الجامع ل�صرائط الولية والحكم.

مام الخامئني للتعبي��ر عن طبيعة الحكم  وم��ن هنا، جاء الم�ص��طلح الجديد الذي اأبدع��ه الإ

القائم على اأ�ص��ا�ص ولية الفقيه وهو »حكومة ال�صعب الدينّية«، اأي الحكومة التي ت�صتمد قّوتها 

عظم �صّلى اهلل   الأ
ّ
، اأي الدين الذي جاء به النبي

ّ
لهي من اآراء الجماهير و�صرعّيتها من الت�صريع الإ

عليه واآله عن اهلل �صبحانه وتعالى.

مام الخامنئي في نق��ده للديمقراطّية الغربّية مقارًن��ا اإّياها بنظام  وم��ن هذه النقط��ة ينطلق الإ

 قائًا:
ّ
�صامي  الإ

ّ
الحكم ال�صعبي

 ل يقوم على اأ�صا�ٍص فكرٍيّ متيٍن 
ّ
اإّن الديمقراطّية اأو حكم ال�صعب الذي جاء به الفكر الغربي

لهّية. لقد جاء   الذي جاءت به ال�صريعة الإ
ّ
يمكن العتماد عليه على خاف حكم ال�صعب الديني

لهّية اأّن الحاكم ل بّد اأن يكون مقبوًل لدى ال�ص��عب َمر�ص��يًّا لديهم ليتاح له اأن  في ال�ص��ريعة الإ

�صا�ص، اإذا �صاألنا الم�صلم عن ال�صبب الذي جعل راأي ال�صعب معتبًرا  يحكم النا�ص. وعلى هذا الأ

ن�صان  �ص��ام قائم على اأ�ص��ا�ص كرامة الإ في الحكم ف�ص��وف يجيب: بما اأّنني م�ص��لم ومنطق الإ

�صام يرى اأّن �صرعّية  ومكانته العظمى لدى اهلل فلراأيه قيمة في ا�صتقرار نظام الحكم، وبما اأّن الإ

 وتوّفرت 
ّ
لهي ، فا �صرعّية للحاكم اإّل اإذا تمّتع بالن�صب الإ

ّ
لهي الحكم اإّنما ت�صتمّد من التعيين الإ

�صام في الحاكم المن�صوب من قبل اهلل �صبحانه للحكم. فيه ال�صروط التي اعتبرها الإ

ذعان له   عميٌق محك��ٌم يمكن الإ
ّ
، وهو منطٌق عقلٌي

ّ
 الدين��ي

ّ
هذا هو منطق الحكم ال�ص��عبي

.
���

باطمئناٍن تام

مام الخامنئي، كلمة لدى لقائه اأ�صاتذة جامعة قزوين وطابها بتاريخ 26/ 9/ �383 هجرية �صم�صية. ��� الإ
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النقطة ال�صابعة: �رشائط الفقيه ال�صالح للولية

 للولية في ال�صرع 
ّ
لي�ص كل فقيه ي�ص��لح للحكم ولي�ص كل فقيه ي�ص��مله الن�ص��ب ال�ص��رعي

. اإّن للفقيه الذي عّينه ال�صرع اإماًما للنا�ص وحاكًما وولًيا �صروًطا اأ�صا�صّية اأهّمها: ّ
�صامي الإ

�ص��امّية بالجتهاد المطلق الذي يتيح له اأن ي�ص��تخرج  حاطة العلمّية بال�ص��ريعة الإ الإ  -�

 في كل ما يهم حياة النا�ص وتنتظم به اأمور معا�صهم ومعادهم.
ّ
لهي الحكم الإ

العدالة والتقوى على م�ص��توًى عاٍل رفيٍع يجعل الخط��اأ والزلل والخروج عن مبادئ   -2

الحّق وال�ص��رع منه اأمًرا �ص��به الم�ص��تحيل بما يتحّلى به من ملكة العدل والتقوى الرادعة له عن 

الظلم والقبح.

دارّي��ة والقياديّ��ة التي ي�ص��تطيع به��ا معرفة م�ص��الح الجماهير ال�صيا�ص��ية  الكف��اءة الإ  -3

والجتماعية وغيرها، مع ال�صتعانة باأهل الحّجة والخيرة والراأي.

ال�ص��جاعة التي تجعل منه قائًدا قويًّا بعيًدا عن ال�ص��عف والوهن في مواجهة الم�صاكل   -4

خطار. والأ

مام الخامنئي في �صياق حديثه عن �صروط الفقيه ال�صالح للولية: يقول الإ

مور فاإّن العلم  اإّن ال�ص��ابط للفقيه الولي ه��و العلم والتقوى والكفاءة، وما ينتج عن ه��ذه الأ

ّدي اإلى ال�صجاعة، والكفاءة ت�صمن الحياطة على م�صالح  ّدي اإلى الوعي واليقظة، والتقوى توؤ يوؤ

الوطن وال�ص��عب، اإن من يفقد واحدًة من هذه ال�صروط تنعدم فيه �صاحّية الولية والحكم واإن 

.
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اّتفقت عليه اآراء النا�ص واأجمعت عليه

ا:  ويقول اأي�صً

�ص��ام تقوم على اأ�ص��ا�ص القيم العليا، وهي التي ت�ص��من �صامة الموقع كما  اإّن الولية في الإ

ت�ص��من للنا�ص مطالبهم. اإّن العدالة بمعناها الخا�ّص وهو الملكة النف�ص��انّية التي تمنع عن الظلم 

ّن التجاوز عن  من �ص��روط الولية وبتوّفرها في الحاكم ت�صبح الولية م�صونة عن النحراف، لأ

حدود العدل المتمّثل في اأوامر اهلل ونواهيه مهما كان �ص��ئيًا يزول معه �ص��رط العدالة وبزوال 

. 
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 عن وليته تلقائيًّا
ّ
�صرط العدالة ينعزل الولي

 
ّ
 والعملي

ّ
ل تعني ولية الفقيه اأن ُتعدم الرقابة على الفقيه العادل مهما كان الم�صتوى العلمي

الذي يتمّتع به الفقيه، ومهما بلغ من درجات الفقاهة والتقوى والورع والعدل.

مام الخميني بتاريخ �383/3/�4 هجريّة �صم�صّية. مام الخامنئي،خطاب بمنا�صبة الذكرى الخام�صة ع�صر لرحيل الإ ��� الإ

ولين بمنا�صبة عيد الغدير بتاريخ �370/4/�0 هجريّة �صم�صّية. مام الخامنئي،خطاب في اجتماع الم�صوؤ ��2 الإ
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ّهلة للولية والحكم فتزول عنه ب�ص��بب من  فاإّن الفقيه ب�ص��ر قد تتغّير فيه الموا�ص��فات الموؤ

ّهات القيادة والولية، فا بّد من وجود جهاز للرقابة الم�صتمّرة على  �صباب اأو ت�صعف فيه موؤ الأ

ّهلة فيه للقيادة والولية على الجماهير. �صخ�صّية الفقيه ومدى ا�صتمرار الموا�صفات الموؤ

مام الخامنئي: يقول الإ

ًة تحت عنوان »لجنة التحقيق«   لجنًة مخت�صّ
ّ
�صامي اإن في مجل�ص الخبراء وفًقا للد�صتور الإ

مهّمتها مراقبة القيادة في ا�ص��تمرارها على �ص��رائط القيادة والولية اأو عدمه. اإّن هذه هي مهّمة 

، هل 
ّ
ه��ذه اللجنة، ويجب على هذه اللجنة اأن تراقب لترى ه��ل اأّن ذلك المجتهد الفقيه الولي

ا�صتمّر على اّت�صافه بتلك ال�صروط؟ كان يوًما ما فقيًها مجتهًدا، فهل بقي على �صاحّياته العلمّية 

ّهاته العلمّية يوًما ما، بعد اأن كان  ن�صان اأن يعيبه الن�صيان فيفقد موؤ والفقهّية؟ فاإّن من الممكن لاإ

مّت�صًفا بها.

كم��ا اأّن عل��ى اللجنة اأن تراقب لترى هل اأّن الذي اختاره الخبراء للولية لّت�ص��افه ب�ص��رط 

العدال��ة هل ما زال باقًيا على عدالته متوّفًرا على �ص��رط التقوى والح�ص��انة الدينّية اأم ل؟ فلو اأن 

هلّية للولية، وكذلك في ما  الفقيه ارتكب ذنًبا ل �صمح اهلل �صقط عن العدالة وزال عنه �صرط الأ

يخ���صّ �ص��رط الكفاءة والحكم والتدبير، فاإذا كان مجل�ص الخب��راء يوًما ما قد عرف هذا الفقيه 

دارّية والتدبير، فلعّل هذه الكفاءة تزول عنه حيًنا اآخر، فا بّد للجنة التحقيق  مّت�صًفا بالكفاءة الإ

دارّية والقيادة والتدبير اأم ل؟  اأن تراقب الفقيه لترى هل ا�ص��تمّر على ما كان عليه من الكفاءة الإ

دارّية والقياديّة وقدرته على التدبير كان على اللجنة  فاإن لم�صت فيه ما يدّل على زوال كفاءته الإ

اأن تعل��ن ذل��ك لمجل�ص الخب��راء، وكان عليهم اأن يعزل��وا هذا الفقيه ويختاروا ب��دًل عنه فقيًها 

.
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ّهله للقيادة والولية جامًعا ل�صروط الفقاهة والعدالة والكفاءة بما يوؤ

�صالمّي  �صا�ص لنظام املجتمع املديّن الإ النقطة الثامنة: ولية الفقيه هي الركن الأ

 القائم على اأ�ص�ص القيم العليا والعدالة، فاإن 
ّ
�ص��ام له نظامه الخا�ص بالمجتمع المدني اإّن الإ

 �ص��ّلى اهلل عليه واآله اأقام مجتمًعا مدنًيّا يحكمه العدل والقانون، وقد �ص��منت فيه حقوق 
ّ
النبي

 ل يقوم 
ّ
�صامي  الإ

ّ
الن�صاء كاّفًة، عا�ص النا�ص فيه باأخّوٍة واأماٍن وم�صاواٍة. اإّن هذا المجتمع المدني

اإّل على اأ�صا�ص الولية المتمّثلة في ع�صرنا هذا في ولية الفقيه.

مام الخامنئي في هذا المجال: يقول الإ

 
ّ
ّن الحكم في المجتمع المدني �ص��ا�ص، لأ  النبوّي هي الأ

ّ
اإّن ولية الفقيه في المجتمع المدني

النبوّي هو حكم الدين، وولية الفقيه تعني حكومة الدين، فاإّن الولية ل تعني حكومة ال�صخ�ص 

.
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على النا�ص، بل تعني حكومة القيم والمعايير

مام الخامنئي،كلمة في لقائه مع طلبة جامعة »تربيت مدّر�ص« بتاريخ �377/6/�2 هجرّية �صم�صّية. ��� الإ

مام الخامنئي،كلمة في اجتماعه مع مدراء الن�صريات الطالبية بتاريخ 4/ �2/ �377 هجرية �صم�صية. ��2 الإ
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مام الخامنئي، اأّن نظرّية  وق��د تبّي��ن بهذا العر�ص الذي قمنا به لنظريّة ولية الفقيه في فكر الإ

 يحكم��ه العدل والقانون وت�ص��وده القيم 
ّ
ولي��ة الفقي��ه نظريّة ته��دف اإلى اإقام��ة مجتمع مدني

الف�ص��يلة، ويتمّتع فيه النا�ص بكاّفة طبقاتهم و�ص��رائحهم بالم�صاواة والحقوق المتكافئة، وتتاح 

فيها للنا�ص الحّرّية باأو�صع دوائرها �صمن دائرة العدل والقانون.

�ّص�صات  النقطــة التا�صعة: ولية الفقيه رغم �صالحيّاتها الوا�صعة لي�صت بدياًل عن موؤ

�صالمّي املجتمع املديّن الإ

خرى، وبديًا عنها في اإدارة  �ّص�ص��ات الأ �ّص�صًة اإدارّيًة في عر�ص الموؤ لي�ص��ت ولية الفقيه موؤ

حكام، ولكّنه��ا العقل المدير المراقب والذي يتكّفل هند�ص��ة  المجتمع وتنفيذ الم�ص��الح والأ

 من جهة، ويراقب �ص��امتها من جهة اأخرى، فهوى ال�ص��امن ل�صامة النظام 
ّ
�ص��امي النظام الإ

 على م�صتوى التنظير بما يقوم به من هند�صة النظام العام، وهو ال�صامن ل�صامة النظام 
ّ
�صامي الإ

ا على م�ص��توى التطبيق بما يقوم به من المراقبة الم�صتمّرة الدقيقة لكّل ما يجري   اأي�صً
ّ
�ص��امي الإ

في النظام في �ص��ّتى جوانبه وعلى مختلف الم�ص��تويات فيحول دون خروج النظام بكّل اأجزائه 

.
ّ
�صامّية والعدل الجتماعي حكام الإ عن الخطوط المر�صومة له والقائمة على اأ�صا�ص الأ

مام الخامنئي: يقول الإ

اإّن ولي��ة الفقي��ه لي�ص��ت عنواًنا رمزيًّا فح�ص��ب فارًغا م��ن ال�ص��احّيات ل يتجاوز حدود 

�ص��احّياتها الن�ص��يحة والموعظة كما كان يريدها ويرّوج لها البع�ص في ب��دء الثورة، كما اأّنها 

 
ّ
�صامي داريّة و التنفيذّية، فاإّن النظام الإ �ّص�ص��ات الإ �ّص�ص��ًة تنفيذّيًة تحّل بديًا عن الموؤ لي�ص��ت موؤ

ي�ص��تمل على الق��وى التنفيذّية والق�ص��ائّية والت�ص��ريعّية، وكّل من هذه الق��وى والقائمين عليها 

ة ويقوم بدوره المعّين له في النظام، واإّنما الدور الذي تقوم به ولية  ولياته الخا�صّ يتحّمل م�ص��وؤ

الفقيه هو الرقابة التاّمة وال�صاملة على هذا النظام بكّل تعقيداته واأجزائه واأركانه حّتى ل ينحرف 

جلها. ودور ولية الفقيه دور العين الب�صيرة النافذة الم�صرفة  هداف والقيم التي اأ�ّص���ص لأ عن الأ

المراقبة لم�ص��يرة النظ��ام؛ العين التي ترعى هذه الم�ص��يرة وتوّجهها نحو اأهدافها المق�ص��ودة، 

.
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ّ
�صامي �صا�ص لولية الفقيه في النظام الإ وغاياتها المن�صودة. هذا هو الدور الأ

م��ام الخامنئي، اأردنا به��ا اأن نحّدد  ه��ذه لمح��ة وجيزة عن نظريّة ولي��ة الفقيه في فكر الإ

مام الخامنئي الفكرّية، تاركين تفا�صيل  الخطوط العري�ص��ة لهذه النظرّية كما هي في مدر�ص��ة الإ

النظرّية والبحث عن ركائزها واأ�صولها اإلى الدرا�صات التف�صيلّية التي يقوم بها الباحثون في هذا 

المجال.

مام الخميني بتاريخ �383/3/�4 هجريّة �صم�صّية. مام الخامنئي،كلمة بمنا�صبة الذكرى الخام�صة ع�صر لرحيل الإ ��� الإ



���

���
الدكتور فرج اهلل هدايت نيا

ن�صانية اإلى القانون، كما ل ينفي حكُم فقيٍه عادٍل بو�صفه  ل ُينكُر اأحٌد حاجَة المجتمعاِت الإ

نه من ال�صروري اأن  مام المع�ص��وم عليه ال�صام �ص��رورَة وجوِد القانون في المجتمع، لأ نائًبا لاإ

َيعِرَف النا�ُص القانوَن الذي َيتعاملون معه واأن َيعرفوا كيف ُيدِيُر القائد المجتمَع، وما اللتزاماُت 

ماُم الخميني)رحمه  ّمة. من جانب اآخر، فاإنَّ وليَة الفقيه كما يراها الإ م��ام والأ المتبادلُة بين الإ

ال المهّم الذي ُيطرُح هنا هو: هل تن�ص��جُم  اهلل( وفئٌة اأخرى من الفقهاِء، وليٌة مطلقٌة. وال�ص��وؤ

وليُة الفقيه وحكومُة القانون في المجتمع، وهل يمكن بناُء نظاٍم ديمقراطي من خال توظيف 

نظرية ولية الفقيه؟

ال المهم، وذلك من خال اإ�ص��ارٍة موجزٍة اإلى  جابة عن هذا ال�ص��وؤ ُتح��اِول ه��ذه الورقة الإ

َخلِفيَّ��ة وليِة الفقيه المطلقة ومدلوِلها الفقهي، ودرا�ص��ة اأهمِّ النظري��ات المطروحة في مجال 

عاقة هذه النظرية بحكومة القانون.

اأوًل: َخلِفيَّة ولية الفقيه ومدلولها الفقهي

1. َخلِفيَّة ولية الفقيه

اإن لولي��ة الفقي��ه مكان��ة وا�ص��حة ف��ي الت��راث الفقه��ي ال�ص��يعي، غي��ر اأن اإلحاق �ص��فة 

»المطلق��ة« به��ذا الم�ص��طلح جاء من جان��ب بع�ص الفقهاء الكب��ار. على �ص��بيل المثال، يعتبر 

ن�ص��اري)رحمه اهلل( وهو من الفقهاء البارزين الكبار:اإّن الّظاهر من الرواية فى جميع  ال�صيخ الأ

حكام عليها؛  ة، بالن�صبة اإلى ترّتب الأ حكام ال�صرعية، وفي مو�صوعاتها الخا�صّ خ�صو�ص��يات الأ

.
�2�

طاق ّن المتبادر عرًفا من لفظ الحاكم هو المت�صّلط على الإ لأ

�صامي، اإيران. ��� ع�صو الهيئة العلمية في مجموعة الفقه والحقوق بمركز الثقافة والفكر الإ

عظم، مطبعة باقري، �4�5 ه�. ق.، ج  ن�صاري، كتاب المكا�ص��ب، ط 3، تحقيق لجنة تحقيق تراث ال�صيخ الأ ��2 راجع مرت�ص��ى الأ

�، �ص �57.

ولية الفقيه المطلقة وحك�مة القان�ن
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م��ام الخميني هو الذي اأع��اد واأحيا فكرة ولية الفقيه المطلق��ة وفي زماننا هذا  كم��ا اأّن الإ

مام الخميني لتاأ�ص��ي�ص هذه النظرية  ُتع��َرف هذه النظرية به. اإن المجه��ود الفقهي الذي بذله الإ

�ص��افة اإلى توظيفه هذه النظرية في تاأ�ص��ي�ص  وتر�ص��يخها َعبر اإيتائه للبراهين النقلية والعقلية، بالإ

مام الخميني. واأ�صهم  ل هذه النظرية با�صم الإ يرانية، هو الذي �صجَّ �صامية الإ نظام الجمهورية الإ

يراني من خال تاأكيده على نظرية ولية الفقيه في تحويل هذه النظرية الفقهية اإلى  �ص��تور الإ الدُّ

�صة حقوقية. �صَّ موؤ

مام الخميني ِطيَلة ُحكِمه عن نظرية ولية الفقيه، كما و�ص��ف هذه النظرية، _وهو  ودافع الإ

ها م�ص��روًعا متطوًرا. واعتبر  لهية، وَعدَّ َي��ُردُّ على منتقديها ومعار�ص��يها_، ب�عطّيٍة من العطايا الإ

وليَن الحكوميين، كما َعدَّ ُبنود هذه  وليَة الفقيه رادًعا يحول دون ال�ص��تبداِد وانحراِف الم�صوؤ

�صامية. النظرية من اأح�صن البنود في ُد�صتور الجمهورية الإ

2. المدلول الفقهي لولية الفقيه المطلقة

ئمة عليهم  مام الخميني، في كتابه البيع: »فاإّن للفقيه العادل جميع ما للر�ص��ول والأ يقول الإ

مام الخميني واإن  ال�صام مما يرجع اإلى الحكومة وال�صيا�صة ول ُيعقل الفرق«. طبًقا لما يقوله الإ

ئمة عليهم ال�صام، مع ذلك فاإّن كثرَة الف�صائِل  كانت ف�ص��ائل الفقيه ل تبلغ م�صتوى ف�ص��ائل الأ

مام ل ُيعطيُهما �ص��احيات اأكثر من الولي الفقيه، كما اّن درجات النبي العليا لم  لدى النبي والإ

مام علي عليه ال�صام. ُيعِطها �صاحيات حكومية اأكثر من الإ

مام المع�ص��وم  م��ام الخميني عل��ى انتقال ال�ص��احيات الحكومية من النبي والإ ��د الإ كِّ ويوؤ

مام عليهما ال�ص��ام من   والإ
ّ
عليهم��ا ال�ص��ام اإلى الفقيه الحاكم، كما يق��ول: »اإّن ما ثبت للنبي

جه��ة وليته و�ص��لطنته ثابٌت للفقيه، واأّما اإذا ثبتت لهم ولي��ة من غير هذه الناحية فا. فلو قلنا: 

باأّن المع�ص��وم عليه ال�ّصام له الولية على طاق زوجة الرجل، اأو بيع ماله، اأو اأخذه منه ولو لم 

.
���

ِه الم�صلحة العاّمة، لم يثبت ذلك للفقيه« َتقَت�صِ

�صتور ثانيًا: عالقة ولية الفقيه بالدُّ

��عِب له؟ بعب��ارة اأخرى، هل  ��ُع الفقيه الحاكم لحكم القانون خ�ص��وَع بقية ال�صَّ ه��ل َيخ�صَ

ي�ص��تخدم الفقيه الحاكم في حين تمتُِّعه بالولية المطلقة، �صاحياته �صمن القوانين المو�صوعة 

الن هما: ال، �صوؤ اأم ُي�صتثنى عن هذه القاعدة؟ و َينبِثُق عن هذا ال�صوؤ

ه��ل باإمكان الفقيه الحاكم اأن يتعدى ف��ي اأعماله القانوَن؟ والمق�ص��ود بتعدي القانون هنا 

�ص��لوك الطريق الذي �ص��كت عنه القانون ولم َياأمر ب�ص��يء، كما لم ينَه عن �صيء. ويذكر اأن هذه 

ي نقا�ص.  الق�صية لي�صت خا�صعة لأ

�ص�صة تنظيم ون�صر اآثار امام خميني، د. ت، ج 2، �ص 489. مام الخميني، كتاب البيع، ط �، موؤ ��� الإ
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ال الثاني، فهو هل باإمكان الفقيه اأن يقوم باأعمال منافية للقانون؟ اأي هل باإمكانه  اأما ال�ص��وؤ

�ص��تور؟ على �ص��بيل المثال هل ي�صتطيع اأن يتدخل في  ليات المن�ص��و�ص عليها في الدُّ مخالفُة الآ

�صاحيات الرئي�ص و ُيقيل وزيًرا من من�صبه؟ 

اإعادة قراءٍة للنظريات الفقهية

خيرة بمكان��ٍة مهمٍة في مج��اِل عاقِة وليِة الفقي��ه المطلقة بحكم  تتمت��ع هذه الق�ص��ية الأ

القانون.

لياِت القانونية تاأخذ �صرعيتها من حكم الفقيه واآرائه،  �ص��توَر والآ اأ. هناك نظرية تقول اإّن الدُّ

نظمِة القانونية. وتقول هذه النظرية، بولية الفقيه و�ص��يادته على  واإّن الفقي��َه فوق القان��ون والأ

�صامية، فقوامها  �صتور. وِمن الفقهاء َمن اأ�صار اإلى هذا المو�صوع و يقول: »اأّما الحكومة الإ الدُّ

�ص اإليه  اإدارُة اأمر النا�ص جميًعا، وُجعل له اختيارات وا�صعة،  باأّن في راأ�صها وليًّا واإماًما �صالًحا ُفوِّ

و عنه تن�ص��اأ ت�ص��كيات الحكومة ونظامها. فت�ص��كيات الحكومة ونظامها نا�ص��ئة عن اإرادته 

ا جزء منه، فعنه  وا�صت�ص��وابه واختياره، ل اأّن حدود اختياره نا�صئة عن ت�صكيات ونظام هو اأي�صً

النظام ل اأنه عن النظام«.

ن الق�صطا�ص الم�صتقيم  طبًقا لهذه النظرية فاإّن تحديد �صاحيات الوليِّ الفقيه اأمٌر مرفو�ٌص، لأ

لهية، فا ي�صتطيع  وامر الإ �ص��امية والأ في القرارات التي يتخذها الفقيه الحاكم هي ال�ص��ريعة الإ

ا ل�صاحيات الولي الفقيه. �صتور اأن ي�صع حدًّ الدُّ

ليات  ب. هن��اك نظري��ة اأخرى ترى اأنَّ على الفقي��ه الحاكم اأن يمار�ص �ص��احياته طبًقا لاآ

القانونية التي َيُن�صُّ عليها الُد�ص��تور. طبًقا لهذه النظرية لي�ص الُد�ص��تور اإل �صل�ص��لة قوانيٍن �َص��ّنها 

يّد الولي الفقيه الُد�ص��توَر مرتين: مرًة بو�ص��فه 
مجموعٌة من الُخَبراء، ثم وّقعها الوليُّ الفقيه. اإًذا اأ

مواطًنا من المواطنين الذين اتجهوا نحو �ص��ناديِق ال�ص��تفتاء، ومرة بو�صفه حاكًما على الباد، 

فالُد�صتور ميثاق بين ال�صعب والقائد، وعلى الجميع اللتزام به.

ن�ص��ان، فا يخلو اإًذا من الَخَطاأ؛ هذه   واإذا قيل: اإن الد�ص��تور من القوانين التي و�ص��عها الإ

ن�صان لي�ص م�صتبعًدا، لكنه باإمكان  �ص��تور الذي و�ص��عه الإ النظرية تقول: اإنَّ توّغَل الخطاأ اإلى الدُّ

ليات القانونية. الولي الفقيه اأن يقوم بت�صحيح م�صار الد�صتور عبر الآ

�ص��امية نظرية خا�ص��ة  على للجمهورية الإ ية اهلل ال�ص��يد علي خامنئي المر�ص��د الأ ج. اإن لآ

ه على من كانوا  على، _في مجال ردِّ ف��ي مجال عاقة ولية الفقيه بحكم القانون. والمر�ص��د الأ

�صامية، اإ�صافَة �صفِة المطلقة اإلى م�صطلِح  يعار�صون في لجنِة اإعادِة �صياغِة ُد�صتوِر الجمهورية الإ

لية في  ون الباد، وتتمثل هذه الآ عمال ولية الفقيه واإدارة �صوؤ وليِة الفقيه_، قال: اإن هناك اآلية لإ

الد�ص��تور. وعندما يواجه الد�صتور تحديات ومحظورات فتفقد فعاليته، عند ذلك تاأخذ الولية 
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��ا  المطلق��ة للفقيه زماَم المبادرة لتحلَّ الم�ص��كلة وُتعيَد المياَه اإلى مجاريها. وَردَّ المر�ص��ُد اأي�صً

على الذين و�ص��فوا الحكَم المطلَق للفقيه بالخروج على القانون بقوله: »على المر�ص��ِد احتراُم 

ولين والمدراء، تطبيق  القواني��ن وتطبيُقها بحذافيرها، لك��ن تاأتي ظروٌف لي�ص باإمكان الم�ص��وؤ

نهم �ص��وف يواجهون الم�ص��اكل. لمثل هذه الظروف فتح الد�ص��تور  القان��ون تطبيًقا كامًا، لأ

و�صاع، فاإذا �صعر ب�صرورة تطبيق ما عجز  ل وَتقييم الأ قنواٍت ي�صتطيع المر�صد من خالها التََّدخُّ

ولون عن تطبيقه، فيقوم به. واإذا اأ�صبحت الم�ص��كلُة اأزَمًة وطنية، فيتم اإرجاُع الم�صكلِة  الم�ص��وؤ

اإلى مجمع ت�صخي�ص م�صلحة النظام. هذا هو مفهوم ولية الفقيه المطلقة«.

�صالمية ثالثًا: ولية الفقيه املطلقة يف د�صتور اجلمهورية الإ

يواجه كل نظام �صيا�ص��ي م�صاكَل لم تكن بالح�ص��بان حين ُو�صعت القوانين، فلي�ص بمقدوٍر 

لوا�ص��ع القوانين اأن يجَد لها حلوًل من خال القوانين. من جانب اآخر، على كل نظام حقوقي 

ِن الم�ص��اكل المحتملة وطرق  فاع��ل، اأن ل يتجاه��ل المطّبات والم�ص��اكَل الطارئة. فعدُم َتَكهُّ

�صامية.  ول الُمقتَرِح لد�ص��تور الجمهورية الإ �صا�ص��ية للن�صِّ الأ الخروج منها، من الم�ص��اكل الأ

�صامية ونتيجة ظروف الحرب المفرو�صة اإلى اتخاذ  مام الخميني في بدايات الثورة الإ بادر الإ

قرارات و�صفها البع�ُص بالخروج عن الُد�صتور.

�صامية، اأعيدت �ص��ياغة الد�صتور، وَتمَّ من  بعد ُم�ص��يِّ ع�صرة اأعوام على انت�ص��ار الثورة الإ

ول  خ��ال اإعادة ال�ص��ياغة هذه، تعديل النقاط المذكورة. وطبًقا للد�ص��تور الحالي، اإّن الم�ص��وؤ

على، الولي الفقيه. ويجد المر�صد من خال مجمع  عن َحلِّ الم�ص��اكل الطارئة هو المر�ص��د الأ

زمات الباد الحقوقية وال�صيا�ص��ية. وعلى اأ�صا�ص المبادئ  ت�ص��خي�ص م�ص��لحة النظام الحلول لأ

على، فاإن الولي الفقيه ل يتدخل في �ص��احيات �ص��لطات الباد  الحقوقية واأفكار المر�ص��د الأ

الثاث، وهي الت�صريعية والق�صائية والتنفيذية، وذلك رغم ال�صاحيات التي يتمتع بها ك�صاحب 

حد اأن ينتهك القانون، لكنه اإذا ح�صل طارئ  الولية المطلقة. فهو ل ينتهك قانوًنا ول ي�صمُح لأ

يبادر الولي الفقيه اإلى التدخل واتخاذ قرارات من خال الت�ص��اور مع مجمع ت�صخي�ص م�صلحة 

النظام.

�صامية.  زمات الطارئة، نقطة قوة لد�صتور الجمهورية الإ اإَن التفكيَر الُم�صَبَق في مخارج الأ

�ص��امية بطاقتها هذه اأم��ام التحديات، كما اأن الحكم الذي بني على  ول تتخبَّط الجمهورية الإ

على في حلِّ الم�صاكل،  الولية المطلقة للفقيه لي�ص اإل حكًما د�صتوريًّا، ف��صاحيات المر�صد الأ

حق قانوني للولي الفقيه ن�ّص عليه الُد�صتور، فلي�ص مخالًفا للد�صتور.



املحــــــور الثــــالث

التنمية وقيم التقدم الجتماعي 

مام اخلامنئي يف فكر الإ
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ال�صيخ غام ر�صا م�صباحي مقّدم

املقّدمة

ن�ص��ان  نحن الم�ص��لمون نعتقد بوجود غايٍة من خلق العالم، كما نعتقد باأّن من وراء خلق الإ

حكم��ة اإلهّية وغاية متعالية. اإّن المجتمعات الب�ص��ريّة النامية قد ر�ص��مت لنف�ص��ها اأهداًفا معّينًة 

هداف.  وت�ص��عى جاهدًة للو�ص��ول اإليها. والبحث عن التنمية، اإّنما يتّم ب�ص��دد تحقيق تلك الأ

طروحة الجامعة للتقّدم توجب الهمجّية في حركة المجتمع، وتغيير جهة الحركة عند تغيير  والأ

المقامات ال�صيا�ص��ّية، كما اأّنها توجب اإت��اف المنابع الماّدّية والق��درات المعنويّة للمجتمع، 

جانب. عمى عن الأ ورّبما تنتهي اإلى التقليد الأ

طروحة اجلامعة مفهوم الأ

 للمجتمع المطلوب، مع قابلّيتها للتنفيذ، ول 
ّ
هي �ص��ورٌة كّلّيٌة وكاملٌة عن النموذج المثالي

�ّصرات للتقّدم. بّد اأن تكون �صاملًة للمبادئ والغايات والخطوط العري�صة والخطوات والموؤ

مفهوم التقّدم للمجتمع

ا�صتعمال كلمة »التقّدم« بدل كلمة »التنمية« اختياٌر عن وعٍي بم�صتلزمات التنمية بمفهومها 

�ص��امّية، ونحن تركنا المفهوم الذي له مغزاه  الرائج في الغرب الذي ل ين�ص��جم مع المبادئ الإ

، واعتمدنا كلمة »التقّدم« التي لي�ص لها تلك الم�صتلزمات، 
ّ
، ول �صّيما الغربي

ّ
في الفهم العالمي

مبريالّية« طوال عمر  ويمكن اأن ن�ص��ّمنها قيمن��ا المطلوبة. كما نتجّنب عادًة اعتماد كلم��ة »الإ

�صامّية، ونعتمد كلمة »ال�صتكبار« التي لها مغزاها الخا�ّص كبديٍل لها. ثورتنا الإ

مام ال�صادق عليه ال�صام، طهران. �صامية وع�صو الهيئة العلمّية لجامعة الإ ��� نائب في مجل�ص ال�صورى الإ

طروحة الجامعة  المدخل اإلى تدوين الأ

�صالمّي للتقّدم الإ

مام الخامنئي)حفظه اهلل( ية الإ في روؤ
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 للتنمية، مع وجود 
ّ
من الممكن اأن يكون لمفهوم التقّدم وجوٌه م�صتركٌة مع المفهوم الغربي

، مع 
ّ
 للتنمية هو ذل��ك المتحّقق اليوم في العالم العربي

ّ
افتراق��ات هاّمٍة بينهما. فالمفهوم الغربي

ما له من خ�ص��ائ�ص ثقافّيٍة واأدبّيٍة وعملّيٍة ووجهاٍت �صيا�صّيٍة وقيمّية. فالدول النامية، انطاًقا من 

هذا المنظور، هي التي و�صلت اإلى مرحلة التطبيق الكامل للمبادئ والقيم الغربية. والدول في 

حال النمو هي التي تحاول اأن تطّبق تلك المبادئ والقيم، ولّما ت�ص��ل بعد اإلى التطبيق الكامل. 

اأّما الدول المتخّلفة فهي التي لي�ص��ت ب�ص��دد تطبيق تلك المبادئ والقيم اأ�صًا. فلي�ص النمو في 

ا ف��ي العلوم والفنون الحديثة، ب��ل هو نموٌّ في تطبيق  التقدي��رات الغربّية، كما قد نت�ص��ّور، نموًّ

فكار الغربّية، وفي التحري�ص على التغريب. الأ

و�صاع  ّكد على اأن لي�ص للتقّدم ن�ص��خٌة واحدٌة لكّل المجتمعات الب�ص��رّية، بل لاأ ل بّد اأن نوؤ

ن�صانّية، والقيم المعروفة والمقبولة  التاريخّية، والجغرافّية، والثقافّية، وال�صيا�صّية، والطبيعّية، والإ

طروحة المنا�ص��بة للتقّدم في ذل��ك المجتمع. فمن  عن��د كّل مجتم��ٍع، تاأثيٌر كبيٌر في تعيي��ن الأ

طروحة التقّدمّية مطلوبًة لمجتمٍع وغير مطلوبٍة لمجتمٍع اآخر.  الممكن اأن تكون ن�ص��خة من الأ

ر�ص��ّية،  و�ص��اع التاريخّية، والجغرافّية، والأ فالتقّدم في مجتمعنا ل بّد اأن يتكّون بالنظر اإلى الأ

��ا  والثقافّي��ة لمجتمعنا، واأن يك��ون معطوًفا على قيمنا واآدابنا وتراثنا، ويتطّلب نموذًجا مخت�صًّ

بهذا المجتمع.

طروحة التقّدميّة اإ�صالميّة الأ

طروح��ة التقّدمّية اإ�ص��امّيًة، هو اأن تكون مب��ادئ الفكر، واأ�ص��ول المعرفة،  اأن تك��ون الأ

�صامّية. �صام والمعارف الإ والغايات المتو�ّصطة والنهائّية، والقيم والمناهج ماأخوذًة من الإ

�صالمّي املبادئ الفكريّة واأ�صول املعرفة للتقّدم الإ

�ص��امّية، وعلم الكام  ل ب��ّد اأن ناأخ��ذ المبادئ الفكريّة واأ�ص��ول المعرفة من الفل�ص��فة الإ

.
ّ
�صامي ن�صان الإ ، وعلم المعرفة ومعرفة الإ

ّ
�صامي الإ

�ص��امّية، اأّن العالم مكّوٌن من الطبيعة وم��ا بعد الطبيعة، وكّل  �. م��ن المبادئ الفل�ص��فّية الإ

الموجودات الماّديّة وغيرها مخلوُق قّوٍة ل ماّديٍّة حكيمة.

، اأّن العال��م مخلوُق اإلٍه قادٍر، واحٍد خلق العالم 
ّ
�ص��امي ومن البديهّيات، في علم الكام الإ

ن�ص��ان، وهو رّب العالمين، وهو الذي يدير ويدّبر كّل اأمور الموجودات؛ {الَِّذي اأَْعَطى ُكلَّ  والإ

. والعالم ينق�ص��م اإلى ق�صمين: عالم ال�صهادة وعالم الغيب. فعالم ال�صهادة 
�َصْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى}���

تمك��ن معرفت��ه واإدراكه عن طريق الح���صّ والعقل والتجربة، اأّما عالم الغي��ب فا ُيدَرك اإّل عن 

ية 50. ��� �صورة طه، الآ
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.
ى ِمْن َر�ُصوٍل}��� طريق الوحي؛ {َعاِلُم الَْغْيِب َفاَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه اأََحًدا * اإِلَّ َمِن اْرتَ�صَ

واهلل تب��ارك وتعالى هو مح��ور الكون، وبه يقوم كّل الوج��ود {ِبيَِدِه َمَلُكــوُت ُكلِّ �َصْيٍء َوُهَو 

 ،
ِ َواإِنَّا اإِلَْيــِه َراِجُعوَن}��3 ـا هلِلَّ ، ومنه يبداأ الك��ون والوجود واإليه ينتهي {اإِنَـّ

يُِجيــُر َوَل يَُجــاُر َعَلْيِه}��2

 ،
اَلِم}��4 َوانَُه �ُصبَُل ال�صَّ ُ َمِن اتَّبََع ِر�صْ ن�صان في حياته {يَْهِدي ِبِه اهللَّ لهّية �صدرت لهداية الإ وامر الإ والأ

ـُه َعِليٌم ِبَذاِت  نبياء، واهلل ه��و العالم باأعمال العباد ونواياهم {اإِنَـّ وه��ذه الهداي��ة تاأتي عن طريق الأ

.
ُدوِر}��5 ال�صُّ

ن�ص��ان،  ن�ص��ان، كذلك العقل حّجة اهلل في وجود الإ نبياء حجٌج من ناحية اهلل لاإ كما اأّن الأ

ولّية؛ »اإّن هلل على النا�ص حّجتين: حّجٌة ظاهرٌة وحّجٌة باطنٌة، اأّما   للمعرفة والم�صوؤ
ٌّ

ومبداأٌ اأ�صا�صي

.
�6�

ئّمة، واأّما الحّجة الباطنة فالعقول« نبياء والأ الحّجة الظاهرة فالأ

�صا�ص��ّية في التنمية الغربّية، هي النف�ص��ال عن اهلل وعن العتقاد بربوبّيته، ولو  الم�ص��كلة الأ

انحّلت هذه الم�ص��كلة انحّل معها كثيٌر من الم�صاكل التي ُيبتلى الغرب بها اليوم {يُ�َصبُِّح هلِل َما ِفي 

. فالعتقاد 
ْر�ِص َوَكاَن اهلل َعِليماً َحِكيماً}��8 َمَواِت َوالأ ِ ُجنُوُد ال�صَّ ، {َوهلِلَّ

ْر�ِص}��7 َمــَواِت َوَما ِفي الأ ال�صَّ

ن�ص��ان قدرًة عظيمًة با زوال؛ {ُهــَو اهللُ الَِّذي َل اإِلََه اإلَّ  بالمب��داإ يوجب العّزة، والتوحيد يعطي الإ

. عندما 
ا يُ�ْصِرُكوَن}��9 ِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعِزيُز الَْجبَّاُر الُْمتََكبُِّر �ُصْبَحاَن اهلِل َعمَّ اَلُم الُْموؤْ و�ُص ال�صَّ ُهــَو الَْمِلُك الُْقدُّ

�صا�صّية للب�صريّة. ن�صتطيع اأن نب�ّصط هذه العقيدة في متن حياتنا، ف�صوف تنحّل الم�صكلة الأ

يمان  ّثر في اأطروحة التقّدم، م�ص��األة المعاد والإ �صا�ص��ّية العتقادّية التي توؤ 2. من المبادئ الأ

ن�ص��ان بالموت، وتلك م�صاألٌة  خر. تلك الم�ص��األة تعني عدم انتهاء الق�ص��ايا في حياة الإ باليوم الآ

. ال�ص��عوب 
ٍة �َصّراً يََرُه}���0 ٍة َخْيراً يََرُه * َوَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ا، {َفَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ مهّمٌة وبّناءٌة جدًّ

يمان في برامجها العملّية، وبذلك تتحّول نّياتها  خر والح�ص��اب ُتدخل هذا الإ منة باليوم الآ الموؤ

يثار. ومن  عمال بعد الموت ُيعطي معًنى منطقيًّا للجهاد والإ يمان بامتداد نتائج الأ واأعمالها. الإ

يثار، ول  �ص��ام، م�ص��األة الجهاد، والجهاد يقت�صي الإ ديان، ل �ص��ّيما الإ الو�ص��ائل المهّمة في الأ

يثار في  ، ولذلك ل يمكن للمفّكر الم��اّدّي اأن يفهم عّلة الإ
ّ
لي يث��ار في منطق العقل الآ معن��ى لاإ

ن�ص��ان وتج�ّص��مها في العالم الباقي،  منون بالمعاد وبقاء اأعمال الإ �ص��باب الم�ص��لمين، الذين يوؤ

فاإّنهم اإذا بذلوا في طاعة اهلل اأنف�صهم واأموالهم واأولدهم ل ي�صعرون بخ�صارة. اإًذا، ل بّد لنا في 

يتان 26 و27. ��� �صورة الجّن، الآ

ية 88. منون، الآ ��2 �صورة الموؤ

ية �56. ��3 �صورة البقرة، الآ

ية �6. ��4 �صورة المائدة، الآ

ية 43. نفال، الآ ��5 �صورة الأ

��6 محّمد بن يعقوب الكليني، الكافي، الجزء �، كتاب العقل والجهل.

ية �. ��7 �صورة الجمعة، الآ

ية 4. ��8 �صورة الفتح، الآ

ية 23. ��9 �صورة الح�صر، الآ

يتان 7 و8. ���0 �صورة الزلزلة، الآ



���

.
ّ
�صا�صي تدوين اأطروحة التقّدم من التوّجه اإلى هذا المبداإ الأ

خرة هي الوجه  خرة«، يعن��ي اأّن الآ خرة »الدني��ا مزرعة الآ 3. عدم الف�ص��ل بي��ن الدنيا والآ

ن في جهّنم ولكن  ، يعني اأّن الكّفار هم الآ
خر من نقد الدنيا {َواإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيَطٌة ِبالَْكاِفِريَن}��� الآ

عمال في القيامة، يدركون اأنهم كانوا في  ّنهم في حال النيام، اأّما بعد تج�ّص��م الأ ل ي�ص��عرون، لأ

ن�ص��ان في الدنيا ل تدرك اإّل  ّن عيون الإ ��ا ل نح�ّص بكون الكافر في جهّنم، لأ جهّنم، نحن اأي�صً

.
ُرَك الْيَْوَم َحِديٌد}��2 المح�صو�صات الظاهرّية {َفَك�َصْفنَا َعْنَك ِغَطاءَك َفبَ�صَ

4. اإّن و�ص��ائل المعرفة والو�ص��ول اإليها متعّددة، من الحوا�ّص الظاهرّية والباطنّية، اإلى العقل 

ّدي بنا ذلك اإلى الحرمان   فيوؤ
ّ
لي والوح��ي. ول بّد لنا اأن ل نكتفي بالح���صّ والتجربة والعقل الآ

من المعرفة عن طريق الوحي والكتاب وال�صّنة. كما اأّن الغرب بعد ع�صر التنوير قد حرم النا�ص 

منها، فخ�صروا خ�صراًنا عظيًما.

�صامّية، موجوٌد  ن�صان، على ح�ص��ب المعارف الإ ن�ص��ان. فاإّن الإ ن�ص��ان في الإ 5. معرفة الإ

ذو اأبعاٍد متعددة، ج�ص��مانّية، وروحانّية، عاطفّية، واأخاقّية، وغريزّية، وعقانّية. وهو مخلوٌق 

مانته، والم�ص��جود لمائكت��ه، والماأمور لعمران  متمّي��ٌز، هو خليفة اهلل في اأر�ص��ه، والحامل لأ

ر�ص، و�صّخر له ال�صم�ص والقمر دائبين،  اأر�صه، ولذلك خلق اهلل له ما في ال�صماوات وما في الأ

نهار. و�صّخر له الليل والنهار والبحار والأ

ئّمة  نبي��اء والأ ن�ص��ان العق��ل والختيار، واأر�ص��ل لهدايته الأ اإّن اهلل تب��ارك وتعال��ى اأعطى الإ

وًل عن  والكت��ب ال�ص��ماوية، ودعاه اإل��ى الكمال والتقّرب اإلي��ه ولكن باختياره، وجعله م�ص��وؤ

ن�ص��ان بتح�ص��يل معرفة اهلل وعبادته اأن يتكامل ويتعالى حّتى ي�ص��ل اإلى مقاٍم  اأعماله، فيمكن لاإ

اأعلى من المائكة المقّربين، كما يمكن له اأن ُيعر�ص عن معرفة اهلل ويتنازل حّتى يهبط اإلى مقاٍم 

اأدنى من الحيوان.

 ،
ر���ص {َوَجَعْلنَا لَُكْم ِفيَهــا َمَعاِي�َص}��3 ن�ص��ان لمعا�ص��ه في الأ وقد جعل اهلل تعالى حاجات الإ

ر�ص،  لهّية المخبوءة في الأ واأعطاه من القدرة الفكريّة والبدنّية ما هو لزٌم له ل�صتخراج النعم الإ

.
ْر�ِص َوا�ْصتَْعَمَرُكْم ِفيَها}��4 حّتى ي�صتمتع منها لنف�صه {ُهَو اأَنْ�َصاأَُكْم ِمَن الأ

ن�ص��ان موجوًدا   الذي يرى الإ
ّ
�ص��امّية للتقّدم، في مقابل الفكر الغربي هذه هي المبادئ الإ

ماّديًّا ومرهونًا لنف�صه، يعمل ما ي�صاء ويحكم ما يريد. وتنتهي حياته بالموت ولي�ص له حافٌز في 

حياته اإّل اإ�ص��باع غرائزه، ول ير�صم جهة حركته اإّل غرائزه و�صهواته، ول ي�صتعمل عقله اإّل كاآلة 

وٌل في قباله. لزدياد لّذاته الدنيوّية، ل هو ماأموٌر من قبل اهلل، ول هو م�صوؤ

ية 49. ��� �صورة التوبة، الآ

ية 22. ��2 �صورة ق، الآ

ية �0. عراف، الآ ��3 �صورة الأ

ية �6. ��4 �صورة هود، الآ
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�صام يفترق تماًما عن اإن�صان الفل�صفات الماّدّية والو�صعّية.  فاإن�صان الإ

ا، فكّل من  �ص��امّية م�ص��األٌة مهّمٌة جدًّ 6. الحكم. اإّن ال�ص��احّيات الفردّية في الحكومة الإ

يريد مبا�صرة الحكم في اأّي مجاٍل من مجالت الحكومة، ل بّد له من اإحراز ما ي�صلح للحكومة 

مور.  دارة الأ يجاد ال�صاحّيات في نف�صه، واإّل فا يجوز اأن يت�صّدى لإ في وجوده، اأو ي�ص��عى لإ

دارة من العلم، والتجرب��ة، والمهارة، والعدالة،  ومن تلك ال�ص��روط وجود الكف��اءة الازمة لاإ

�ص��راف. قال اهلل تعالى في �صاأن فرعون: {اإِنَُّه َكاَن  وعدم ال�ص��تعاء، وعدم ال�ص��تئثار، وعدم الإ

 في الحاكم، ول يجوز للحاكم اأن ي�صتعلي، ولي�ص 
ٌّ

. فال�ص��تعاء اأمٌر منفي
َعاِلياً ِمَن الُْم�ْصِرِفيَن}���

ولّية، ول يجوز للنا�ص اأن يجعلوه حاكًما واإماًما للمجتمع. وال�صتئثار  للم�صتعلي اأن يتقّبل الم�صوؤ

منين عليه ال�صام في �صاأن بني اأمّية: »ياأخذون مال اهلل   في الحكم، قال اأمير الموؤ
ٌّ

ا اأمٌر منفي اأي�صً

�صا�صّية للتقّدم، اأن يحكم ال�صالحون المجتمع. ، فمن المبادئ الأ
�2�

دوًل وعباد اهلل خوًل...«

ية غير الماّديّة لاقت�ص��اد. فاإّن كثيًرا من الم�ص��اكل التي يعاني منها النا�ص في الدنيا،  7. الروؤ

ية الماّدّية لاقت�ص��اد والثروة والنقد، وقد جاء ال�ص��تعمار وال�صت�صعاف  ظهرت من ناحية الروؤ

ية. ح�صيلًة لهذه الروؤ

ية المعنوّية اإليها،  �ص��ام فيهتّم كثيًرا بالثروة، واإنتاجها، وبّثها، وتوزيعها، ولكن بالروؤ اأّما الإ

�صراف. يقول اهلل تعالى، نقًا عن قوِل من اآمن بمو�صى  حّتى ل ُت�ص��تعمل للف�صاد وال�صيطرة والإ

ْن َكَما اأَْح�َصَن  نْيَا َواأَْح�صِ يبََك ِمَن الدُّ ِخَرَة َوَل تَْن�َص نَ�صِ اَر الآَ عليه ال�صام، لقارون: {َوابْتَِغ ِفيَما اآتَاَك اهللُ الدَّ

.
ِديَن}��3 ْر�ِص اإِنَّ اهللَ َل يُِحبُّ الُْمْف�صِ اهللُ اإِلَْيَك َوَل تَْبِغ الَْف�َصاَد ِفي الأ

اإّنما ح�ص��لت »التنمية« في باد الغرب – عموًما – نتيجة ال�صتعمار، اإذ اإّن الثروة العظيمة 

نجليزّية في القرنين الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر كانت من ال�صتعمار  التي حازت عليها الدولة الإ

من بحرمة ال�ص��تعمار  وال�ص��يطرة على الباد ال�ص��رقّية، ول �ص��ّيما الهند. اأّما ال�ص��عوب التي توؤ

طهدة، فا يكون التقّدم عندها حيازة  وال�صت�ص��عاف والغارات والغ�صب لثروة ال�صعوب الم�صّ

الثروات بهذه الطرق.

، فنفتر�ص 
ّ
�ّصرات في التنمية القت�صادّية هي معّدل الناتج القومي 8. التقّدم والعدالة. من الموؤ

 لدولٍة األف ملياٍر في ال�ص��نة، وفي مقابلها دولٌة اأخرى لي�ص لها اإّل ُع�ص��ر ذلك 
ّ
اأّن الناتج القومي

ولى ذات تقّدٍم اأكبر من الثانية؟ كّا، بل ل بّد اأن  ، فهل من ال�ص��حيح باأن نعتبر الأ
ّ
الناتج القومي

ولى، مثًا،  ن�ص��األ عن كيفّية توزيع هذه الثروة الهائلة في العائات. فل��و وجدت في الدولة الأ

عائاٌت تعي�ص في �ص��يٍق �ص��ديٍد بحيث لي�ص لهم ظّل بيٍت ي�ص��تريحون تحت��ه، اأو ل بّد لهم اأن 

�صام،  ية الإ ي�صتغلوا �4 �صاعٍة يومًيا حّتى يح�صلوا على قوتهم الو�صيع، فلي�ص هذا تقّدًما في روؤ

ية �3. ��� �صورة الدخان، الآ

�صتر. ا وّلى عليهم مالك الأ اإلى اأهل م�صر لمَّ
 c

��2 نهج الباغة، رقم 2، من كتاب له

ية 77. ��3 �صورة الق�ص�ص، الآ
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بل ل بّد من تقليل الفوا�ص��ل الكبيرة في دخل العائات، والفوا�ص��ل في م�ص��توى الرفاهية بين 

مكانات العاّمة، والمكافحة �ص��ّد  المناطق الجغرافّية، ورعاية الم�ص��اواة في انتفاع الفر�ص والإ

مور، وتقديم اأقرباء الحّكام وحوا�صيهم  �صراف، وت�ص��ييع الأ  والقت�صادّي، والإ
ّ
الف�ص��اد المالي

واأهل الخداع والحيل.

�صاحات التقّدم.

للتقّدم اأربع �صاحاٍت اأ�صا�صّيٍة مهّمة:

ولى: �صاحة الفكر الأ

. فانظروا كم 
ّ
لتحقيق التقّدم ل بّد من الحركة نحو تحّقق مجتمٍع متفّكر، وهذا در�ٌص قراآني

 
 و{اأََفاَل يَْعِقُلوَن})�3

 و{ِلَقْوٍم يَْعِقُلوَن})�2
ُروَن})�1 مّرٍة جاء في القراآن الكريم قوله تعالى: {ِلَقْوٍم يَتََفكَّ

فكار في المجتمع  ، فا بّد لنا اأن نبذل جهودنا لزدياد التفكير، وغليان الأ
ـُروَن})�4 و{اأََفــاَل يَتََدبَـّ

مر يبداأ مع نخبة النا�ص ث��ّم يجري اإلى اآحادهم،  اإلى م�ص��توى حقيقٍة وا�ص��حٍة جارية. وه��ذا الأ

عام من مجاريها، فا بّد  مر اإلزاماٌت من جملتها اأن ننّظم التعليم والتربية وو�ص��ائل الإ ولهذا الأ

اأن ُياحظ هذا في البرامج.

الثانية: �صاحة العلم

اإّن العلم ح�ص��يلة الفكر، ومن ح�ص��ن الحّظ اأن الحركة العلمّية قد بداأت منذ �صنين متماديًة 

 ،
ّ
بداعات العلمّية والحركة نحو ال�صتقال العلمي منين، فا بّد من م�صاعفة الإ بين ال�صباب الموؤ

.
ّ
وتبديل العلوم بالفنون، وا�صتمرار البحث والتعميق العلمي

ن�ص��انّية اأقّل من العل��وم الطبيعّية، كالفل�ص��فة وعلم  وبهذا ال�ص��دد لي�ص��ت اأهمي��ة العلوم الإ

�ص��اتذة والطّاب من اإبداع النظر في  الجتماع وعلم النف�ص والقت�ص��اد، فا بّد للمفّكرين والأ

هذه المجالت. ومن ال�صرورّي في مجال العلوم، التعاون بين البلدان كما هو معمول في رعاية 

الميزانّية بين ال�ص��ادرات والواردات في التجارات الدولّية، وكّل بلٍد تقّل �صادراته التجارّية عن 

واردات��ه يح�ّص بالخ�ص��ارة في التجارة. كذلك في مجال العلوم، ف��ا بّد اأن يكون جريان العلم 

في الباد متقابًا، واأّما لو كان هذا الجريان دائًما من طرٍف اإلى جانٍب اآخر، فا يتحّقق التقّدم 

للبلد المتخّلف في مجال العلم.

الثالثة: �صاحة الحياة والعي�ص

ية ��. ية 3. �صورة النحل، الآ ية 24.�صورة الرعد، الآ ��� �صورة يون�ص، الآ

ية 67. ية �2. �صورة النحل الآ ��2 �صورة النحل، الآ

ية 80. منون، الآ ية 67. �صورة الموؤ نبياء، الآ ية �0. �صورة الأ نبياء، الآ ��3 �صورة الأ

ية 82. ية 24. �صورة الن�صاء، الآ ��4 �صورة محمد، الآ
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م��ن الخط��اأ اأن نهمل اأهّمّية المواه��ب الماّديّة في الحياة، اإذ ل بّد لن��ا اأن نعتني كثيًرا بتوّفر 

نتاجّية، وارتق��اء المعلومات العاّمة والخدم��ات المدنّية، وارتقاء  نتاج، وازدي��اد الكفاءة الإ الإ

مرا�ص المتف�ّص��ية، والمكافحة �صّد  طفال، وقلع الأ معّدل العمر، وتقليل معّدل الوفّيات عند الأ

�صراب عن العمل بالقوانين. فا بّد من التقّدم في  من، والإ الفقر والجهل والف�ص��اد، وانعدام الأ

كّل ه��ذه المجالت، بل وارتقاء م�ص��توى رف��اه العاّمة والعّزة والحّرّي��ة والتعاون بينهم، ولكّن 

�صامّية، والهوّية  �صلّية في ال�صخ�صّية الإ المهم اأن يكون هذا التقّدم مع الحفاظ على العنا�صر الأ

�صيلة، وهويّته  �ّصرات حال فقده �صخ�صّيته الأ الم�ص��تقّلة. فلو بلغ �ص��عٌب اأعلى ن�صبٍة في هذه الموؤ

�صامّية، فلن يكون تقّدمه مطلوًبا مطلًقا. الإ

الرابعة: �صاحة المعنويّة

طروحة التق��ّدم اأن ُتنّظم  هذه ال�ص��احة اأهّم من �ص��ائر ال�ص��احات، وهي روحه��ا، ول بّد لأ

نظًما ُينتج المعنويّة اأكثر فاأكثر. والمعنوّية ل تتنافى مع العلم وال�صيا�ص��ة والحّرّية، ول مع �ص��ائر 

لهّية، اأن  ال�صاحات، بل، على العك�ص من ذلك، يمكن لمجتمٍع ل يرتبط باهلل، ول بالمعنويّة الإ

نتاج القنبلة الذّرّية لل�صيطرة على �صائر الباد. وفي مقابل ذلك، فاإّن العواطف  ي�ص��تعمل العلم لإ

 .
ّ
ولّية بالن�صبة اإلى عاّمة النا�ص من �صروريّات التقّدم الواقعي ن�صانّية والعائلّية واإح�صا�ص الم�صوؤ الإ

ن�ص��انّية وتحّقق النموذج العالي للتقّدم، مواكًبا  فلو تحّققت هذه المعنوّية، �ص��لحت الحياة الإ

عظم )اأرواحنا فداه(، ومن ثّم تبداأ الدنيا المطلوبة.  للعدالة المعنويّة في ع�ص��ر ظهور بقّية اهلل الأ

 المتعالي.
ّ
ن�صاني واليوم، نحن في المراحل البتدائّية للعالم الإ

طروحة التقّدميّة جامعيّة الأ

طروحة التقّدمّية اأن تكون كنظاٍم واحد، ذي اأركاٍن، واأجزاٍء، واأهداٍف، وخطوٍط  ل ب��ّد لاأ

جزاء،  عري�صة. ول بّد من تحقيق الرتباط والتما�صك بين اأجزائها مع تعيين التقّدم والتاأّخر في الأ

بعاد الماّدّية، والمعنوّية، والفردّية، والجمعّية، مع رعاية مقت�صيات  واأن يكون الرتباط �صامًا لاأ

�صافة اإلى الو�صائل  خروّية، بالإ مكانّيات المتنا�ص��بة للو�صول اإلى ال�صعادة الأ الحياة الدنيويّة والإ

.
ّ
الازمة للحركة نحو النموذج المثالي

الّطالع على اإ�صكاليّات التقّدم وطريقة مواجهتها

نحن نعلم اأّن التقّدم ل يتحّقق في البيئة الم�صاعدة تماًما، بل في ح�صٍد من الموانع المزاحمة 

داخليًّا وخارجيًّا، فعلينا اأن ندر�ص تلك الموانع، ونهّيئ و�ص��ائل المكافحة �ص��ّدها، فاإّن التقّدم 

، اليوم، اأكثر من الحاجة 
ّ
عامي ، والإ

ّ
، وال�صيا�صي

ّ
بحاجٍة ما�ّصٍة للجّد والجتهاد، والكفاح العلمي

اإلى الكفاح الع�ص��كرّي، والحركة نحو الغايات تحتاج اإلى تحّمل العناء والمجاهدة وال�صتعانة 

مكانّيات وال�صتعدادات مع نوايا اإلهّيٍة خال�صة، با اإح�صا�ٍص بالتعب والف�صل. بجميع الإ



���

�رّشات التقّدم موؤ

مكان قيا�ص الو�صول للغايات المطلوبة،  �ّص��رات لإ من ملزومات تحقيق التقّدم و�ص��ع الموؤ

هداف الكيفّية اإلى  ��ا. فعلينا اأن نبّدل الأ بعاد اأي�صً بعاد الماّديّة، بل ل�ص��ائر الأ ل فقط بالن�ص��بة لاأ

عظم �صّلى اهلل  مر ممكٌن كما نرى في الروايات المنقولة عن النبي الأ �ّص��راٍت كّمّية، وهذا الأ موؤ

يمان مع اأّنه من اأرقى الكيفّيات. فا بّد  ئمة عليهم ال�صام اأّنهم اأعلنوا درجاٍت لاإ عليه واآله والأ

�صرات. هداف، مع مراعاة الجامعّية لهذه الموؤ من اإعطاء التعريف الدقيق والوا�صح لاأ

�ّصرات يمّكننا من المقاي�صة للف�صل بين الو�صع الحا�صر والو�صع المطلوب  فاإّن و�ص��ع الموؤ

�ّصرات تمّكننا من و�صع ال�صيا�صات المنا�صبة، وتدوين البرامج،  في الم�ص��تقبل، وال�صتعانة بالموؤ

هداف ب�صورٍة متوازنٍة ومن�صجمة. للو�صول اإلى الأ

و�صع املقاطع الزمنيّة للتنفيذ

طروحة يحتاج اإلى فر�صٍة طويلة، ول بّد من اإيجاد الحوافز  الح�صول على النموذج العالي لاأ

القوّي��ة وتقوي��ة الرجاء وال�ص��وق، ثم تعيين المقاطع الزمنّية المنا�ص��بة لط��ول المّدة، وماحظة 

مكانات والفر�ص والموانع والمحذورات لكّل مرحلٍة من المراحل. الإ

امل�صادر

- القراآن الكريم.

- نهج الباغة.

- محّمد بن يعقوب الكليني الرازي ، الكافي.

مام الخامنه اي: - محا�صرات الإ

يرانية للتق��ّدم – مجموع  �ص��امّية – الإ طروحة الإ �- الجل�ص��ة ال�ص��تراتيجية لتدوي��ن الأ

المقالت – اآذر �389.

�صاتذة والطاب، محافظة كرد�صتان �387/7/27. 2- الجل�صة مع الأ

3- اللقاء مع طاب كل الباد �387/7/7.

 – المقد���ص  م�ص��هد  ف��ي   –  
c

الر�ص��ا  م��ام  لاإ والمجاوري��ن  ال��زوار  اجتم��اع   -4

.�388/�/�

يرانية للتقّدم،  �صامّية-الإ طروحة الإ 5- غام ر�صا م�صباحي المقدم، خطوة اإلى تدوين الأ

مجموعة مقالت، الجل�صة ال�صتراتيجية، اآذر �389.
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الدكتور غام علي حداد عادل

ذهان من معالم �صخ�صيته، �صورته  حين يرُد ا�ص��م اآية اهلل الخامنئي فاإّن اأّول ما يرت�ص��ُم في الأ

�ص��امية«. اإّن ظهور مثل هذه ال�ص��ورة وهذا الت�ص��ّور واإن كان اأمًرا  ال�صيا�ص��ية »قائًدا للثورة الإ

مر. طبيعيًّا لكنه ل يختزل معالم �صخ�صيته باأكملها وكما هي في حقيقة الأ

اإّن اآية اهلل الخامنئي بنظر اأهل الفكر والثقافة �صخ�صيٌة ثقافيٌة اأكثُر من كونه �صخ�صيًة �صيا�صيًة. 

�ص��امية، واُأن�ص��ه الدائم  يا الإ ولى �صخ�ص��يًة ثقافيًة اإدراكه العميق للروؤ وم��ا جعله في الدرجة الأ

ركان العقلية والفل�ص��فية للفكر  بالمع��ارف القراآني��ة، اإّن معرفته الفقهية اإلى جانب القواعد والأ

خرى المهمة   في �صخ�صية اآية اهلل الخامنئي. ومن المعالم الأ
ٌّ

�صامي وللقيم الدينية ركٌن اأ�صلي الإ

ف��اق البعيدة، التاريخي��ة والجغرافية  في �صخ�ص��يته الثقافية ُبع��ُد نظره الفك��ري وتطلعُه اإلى الآ

خرى الهتمام بعلم  واطاعه على اأو�ص��اع العالم المعا�صر واأحواله ومقت�صياته، ومن ميزاته الأ

خرى �صغفه  دبين العربي والفار�صي على حد �صواء. ومن خ�صائ�صه الأ التاريخ وع�ص��ق اللغة والأ

حٍد اأن يتجاهل قدراته وموهبته في حقلي الخطابة  الدائم بالمطالعة وقراءة الكتب، ول يمكن لأ

خيرة، ل �صيما  والكتابة. ولقد اأن�ص��ئت باأمر من اآية اهلل الخامنئي وباإ�صرافه طيلة العقود الثاثة الأ

�ص�صات العلمية والثقافية في مختلف الفروع المتعّلقة  في مرحلة تولّيه مهمة القيادة ع�صرات الموؤ

ن تعمل بجد واجتهاد في ظل رعايته.  ن�ص��انية والتي ل تزال حت��ى الآ بالعلوم الدينية والعلوم الإ

اإّن هذه الخ�ص��ائ�ص كّلها وكثيًرا غيرها عنا�ص��ٌر مكّونٌة ل�صخ�ص��ية رجٍل تولّى منذ 22 عاًما بعد 

مام  �صامية في اإيران على ُخطى الإ على، قيادة الثورة الإ مام )قد�ص �صره( حبيبه ومثله الأ رحيل الإ

الراحل ونهجه واتجاهه.

يراني ال�صابق. ��� رئي�ص مجل�ص ال�صورى الإ

نظرٌة اإلى اآراء اآية اهلل الخامنئي في الميادين 

العلمية والثقافية والتعليمية والترب�ية
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�صن�ص��عى فيما يلي بعجالة اإلى تو�ص��يح بع�ص تجّليات �صخ�ص��يته الثقافية والعلمية في قيادة 

�صامية. ّمة الإ اإيران والأ

اأوًل: الثقافة

�ص��لي من ال�ص��راع والن�ص��ال اللذين خا�ص��تهما الثورة  يرى اآية اهلل الخامنئي اأّن الهدف الأ

�صامية الطيبة، ويقول بهذا ال�صدد:  �صامية بقيادة اآية اهلل الخميني هو الو�صول اإلى الحياة الإ الإ

ولياء والمجاهدين  نبياء العظام والأ ن�صانية الكبار والأ لقد ان�صّبت جهود القادة من الب�صر ورواد الإ

في �صبيل اهلل طيلة التاريخ على تاأمين الحياة الطيبة للب�صر.

وقال كذلك: لم تقم الثورة ليذهب اأ�صخا�ٌص وياأتي اآخرون، واإنما قامت لتغّير القيم ولتكون 

ن�صان عبًدا هلل، يعمل هلل، ويخاف اهلل، ول يخاف  ن�صان في عبودية اهلل، اأي اأن يكون الإ قيمة الإ

اأحًدا �ص��واه، ول يرجو غير اهلل ويتعب وي�ص��قى في طريق اهلل ويتدّبر في اآيات اهلل، لي�صلح العالم 

�صاح المفا�صد العالمية والب�صرية فيبداأ بنف�صه، وليبداأ كلُّ واحٍد مّنا بنف�صه. ويتاأهب لإ

ويعطي اأهمية بالغًة اإلى الهوية الثقافية والح�ص��ول على ال�صتقال الثقافي، ويعتقد اأّن القوة 

ولى لتوّليه القيادة حّذر من الهجوم  الحقيقية تكمن في الثقافة. ولهذا ال�ص��بب منذ ال�صنوات الأ

الثقاف��ي الغربي، ودعا اإل��ى التنّبه لمواجهة الط��رق المختلفة لهذا الجتياح الثقافي واأ�ص��اليبه. 

وي�صف هذا الجتياح بقوله: »الغارة الثقافية الليليلة«، و»الناتو الثقافي«.

ي��رى اآي��ة اهلل الخامنئي �ص��رورة التخطيط اأو »الهند�ص��ة الثقافي��ة« لحفظ الهوي��ة الثقافية، 

على للثورة الثقافية.  والو�صول اإلى القوة الثقافية، ويعدُّ ذلك من الواجبات المهمة للمجل�ص الأ

يرانية، واللغة الفار�صية ركٌن  مة الإ �صا�صي المكّون للهوية الثقافية لاأ �صاُم هو العن�صر الأ فبنظره الإ

لفاظ الغربية التي  اآخٌر من اأركان هذه الهوية، التي يجب المحافظة عليها وتنقيتها من �صوائب الأ

يت�ص��اعف هجومها يوًما بعد يوم؛ ويرى من المهم الهتمام بالثقاف��ة العاّمة التي تمّثل الجانب 

القيم��ي والعتقادي في �ص��لوك عامة اأبناء ال�ص��عب واأقوالهم على م�ص��توى المجتمع باأكمله، 

ذاعة والتلفاز اإلى تعريف  ر�صادية كالإ عامية والوعظية والإ �ص�صات الإ جهزة والموؤ ويطلب اإلى الأ

ح�صنات المجتمع وعيوبه لل�صعي بمختلف الطرق اإلى اإ�صاح الثقافة العامة والرتقاء بها.

ثانيًا: التعليم والرتبية

هم في متناول الدول وال�ص��عوب  ي��رى اآية اهلل الخامنئ��ي اأّن »التعليم والتربية« الو�ص��يلُة الأ

�صاح الثقافة والرتقاء بها مّما هي عليه اإلى الو�صع المن�صود. اإّن التغّير في الثقافة لن يح�صل  لإ

يجاد تطوٍر عميٍق  م��ن دون التغّي��ر الجذري في التعليم والتربية. لذلك يجب اأن ُتب��ذل الِهَمم لإ
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�ص��اليب القديمة  وج��ذري لتخلي�ص الباد م��ن طرق التعليم والتربي��ة التقليدية والتخّلي عن الأ

كّفاء، وتاأليف الكتب الدرا�صية  البالية ورميها بعيًدا، وفي هذا ال�ص��بيل، اأولى اإعداد المعلمين الأ

المنا�ص��بة اهتماًم��ا بالًغ��ا. وفي التعلي��م والتربية يرّكز با�ص��تمرار على اأهمية »التزكي��ة والتربية« 

خاقية والتربية القراآني��ة من اأولى واجبات  واأولويتهم��ا اإل��ى جانب التعليم. كما عّد التربي��ة الأ

ولين عن اأمور التعليم والتربية. المعلمين والم�صوؤ

اإن اآية اهلل الخامنئي في لقاءاته الم�ص��تمرة بالمعّلمين يطلب اإليهم اأن يكونوا جديرين بحمل 

مانة واإي�ص��الها اإلى اأبناء هذا ال�ص��عب، واأن ي�ص��نعوا من كل واحٍد من تاميذهم اإن�ص��اًنا تقيًّا  الأ

مل ومجتهًدا ومحبًّا  �صالًحا عفيًفا �صريًفا واأ�صيًا وخّيًرا ومتفائًا معتمًدا على نف�صه غير فاقٍد لاأ

للعم��ل والجد، واإن�ص��اًنا عالًما ومفّكًرا وباحًثا ومحّقًقا مهتًما بم�ص��الح باده، وم�ص��اهًما في 

تقّدمها وُرقّيها.

وه��و يعتق��د اأن ل اإمكانية للتغّلب على التخّلف ال�ص��ديد والمزال��ق التاريخية الفادحة التي 

ّمة ل�صنوات عديدة قبل الثورة، اإل من خال ال�صروع باإ�صاح التربية والتعليم. حملتها الأ

ثالثًا: اجلامعة

�صامية ل�صنوات عديدة عاقٌة  ية اهلل الخامنئي منذ عهد ال�صباب وقبل انت�صار الثورة الإ كان لآ

وثيقٌة بالجامعيين ومعرفٌة بالجامعة. وكثيرون من الذين كانوا قبل الثورة يتاأثرون بخطبه الدينية 

ولية  �صامية قبل تولي م�صوؤ ويقراأون ما يكتبه، كانوا من الجامعيين. كما كان منذ بداية الثورة الإ

ولية القيادة، ي�صارُك ب�صكل منتظم ودائم في اللقاءات الجامعية، وف�صله  رئا�صة الجمهورية وم�صوؤ

�صامية لهم، يجيُب عن ال�صبهات التي تطراأ على اأذهانهم. في تو�صيحه و�صرحه للمعارف الإ

مام الخميني كان يرى اأن �صعادة الباد تكمن في الوحدة بين الحوزة والجامعة  وكما اأّن الإ

و�صاع الدينية  ��ا كذلك بالأ )الم�ص��الحة بين العلم والدين(، يولي اآية اهلل الخامنئي اهتماًما خا�صً

خاقية والتقّدم العلمي، كذلك في الجامعات. لقد اأّكد مرات عديدة على وجوب  والمعنوية والأ

ولية اختيار علماء الدين المنا�صبين، للتواجد في  �ص�صة تتولى م�ص��وؤ اأ�ص��لمة الجامعات، واأن�صاأ موؤ

�صاتذة والطاب. ف�صًا عن ذلك،  ولين فيها، وكذلك الأ الجامعات، وم�صاعدة المدراء والم�صوؤ

ن�صانية« فهو يعتقُد  خيرة على �ص��رورة »تطوير العلوم الإ اأّكد ح�ص��رته ل �ص��يما في ال�صنوات الأ

ن�ص��انية نكتفي بترجمة ُكتب الغربيين وتدري�ص��ها في الجامعات فنحكم بادنا  اأننا في العلوم الإ

خاق الغربية. فاإذا ا�ص��تمرينا على هذا الو�ص��ع لن نتمّكن  باأيدين��ا من وجهة النظر والثقافة والأ

طاق اأن ُنن�ص��اأ بلًدا اإ�ص��امًيا. وفي الوقت الراهن هناك مجموعات من اأ�صاتذة الجامعة  على الإ

على للثورة الثقافية  ورجال الدين في حوزة قم العلمية يعملون متعاونين، باإ�ص��راف المجل�ص الأ

ن�صانية. ويبحثون مًعا طرق التغيير والتطوير للعلوم الإ
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نتاج العلمي رابًعا: الإ

�ص��امية هو من عوامل �ص��يطرة اأعداء  ي��رى اآي��ة اهلل الخامنئي اأن التخّلف العلمي للبلدان الإ

مكانات التي تحظى بها  �صامية. اإّنه يعتقد اأّن ال�صلطة والثروة والإ �ص��ام على المجتمعات الإ الإ

خرين  الدول المت�ص��ّلطة اإنما هي نتيجٌة لتقّدمها العلم��ي والباد المتخّلفة علميًّا، بحاجٍة اإلى الآ

جانب اقت�صاديًّا، وهذه كلها اأ�ص��باب ق�صورها عن نيل ا�صتقالها  في حقل ال�ص��ناعة والتبعية لاأ

الثقافي وال�صيا�صي.

جانب غير ممكنة من دون العلم، لذلك دعا في ال�ص��نوات  اإنه يرى اأّن مواجهة �ص��يطرة الأ

خيرة مرات ومرات  التي اأعقبت انت�ص��ار الثورة، ل �ص��يما في ال�ص��نوات الثنين والع�ص��رين الأ

�صاتذة والطاب اإلى تاأ�صي�ص »النه�صة  يرانيين والقّيمين على اأمور الجامعات والأ ولين الإ الم�ص��وؤ

ّكد على  نتاج العلمي في الب��اد. اإّنه يوؤ العلمي��ة« و »الثورة المعلوماتي��ة« ليزدهر من خالها الإ

�صاتذة  �صرورة تاأ�صي�ص مراكز تنظير؛ اأعني و�صع النظريات في الجامعات وت�صجيع الطاب والأ

على طرح اأفكارهم الحديثة في بيئٍة حّرٍة، واأن يقوموا بالتقويم والنقد العلمي والمنطقي.

اإّن اآية اهلل الخامنئي يعتقد اأّن الطاب ال�صباب ل �صّيما ذو المواهب، والنخب، هم الر�صاميل 

ن�ص��انية، ويجب العمل على توظيف هذه المواهب داخل الباد لم�ص��لحة  �صا�ص��ية للثروة الإ الأ

�ص�صات البحثية؛ وهو ي�صّجع الطاب على امتاك ال�صجاعة  التقّدم العلمي في الجامعات والموؤ

العلمية وك�صر حواجز العلم وتطوير المعرفة.

�صاتذة  �صاء الجامعات والأ يمكننا القول: اإّنه بمعّدل متو�ّصط يقابل كل �صهر مجموعات من روؤ

والطاب والباحثين والمخترعين والمتخ�ص�ص��ين ويحاورهم، ويزور معار�ص��هم ويطلع على 

اكت�صافاتهم العلمية والبحثية.

خيرة في  اإّن اهتمامه هذا وماحقته ومتابعته جعل بلدنا ُيح�ص��ب في ال�ص��نوات الع�صرين الأ

ف��روع مثل: »الفيزياء الذرية« و »الهند�ص��ة الوراثية« التي هي فرع م��ن »التقانة الحياتية« كما 

و�صل اإلى مرحلة متقّدمة جًدا من التطور في علم الطب واإنتاج اأنواع العقاقير القّيمة والجديدة. 

قمار ال�ص��ناعية وال�ص��ناعات  كم��ا اأّن التطور الذي اأ�ص��ابته اإيران في علوم الف�ص��اء واإطاق الأ

الع�صكرية الدفاعية اأمٌر لفت للنظر.

خام�ًصا: احلوزات العلمية

اإّن اآية اهلل الخامنئي ب�ص��فته مرجًعا دينيًّا متخّرًجا من الحوزات العلمية جّرب  الدرا�ص��ة في 

الح��وزات العلمية في قم وم�ص��هد والنجف، يعرف تمام المعرفة الح��وزة، وُيدرك ما لدورها 

�ص��امية  �ص��امية المتمثلة في تاأمين الحياة الإ مة الإ وم�ص��اهمتها في تحقيق طموحات واآمال الأ
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خاقي. اإن اآية اهلل الخامنئي في الواقع ينظر اإلى الجامعة بعين واإلى  الطيبة والتطور المعنوي والأ

خرى، ويتابع تطورهما وما يطراأ عليهما من تغيير. الحوزة بالعين الأ

خاقية،  اإنه يو�ص��ي الطاب وعلماء الدين ال�صباب دائًما اأن يهتموا بالجوانب المعنوية والأ

ومراعاة التقوى وعدم التلوث باآفة طلب الدنيا، ويعّد هذا الجانب في تعاليم الحوزة وتقاليدها 

كالروح في ج�ص��د الحوزة. ف�ص��ًا عن ذلك هو يرى اأّن الهتمام ب�ص��ّنة ال�ص��لف ال�ص��الح في 

حكام الفقهية والجتهاد اأمًرا اأ�صا�ص��يًّا، ويح�ص��ب هذه ال�ص��ّنة الرا�ص��خة قاعدًة من  ا�ص��تنباط الأ

مر التي ل يج��ب اأن تغيب عن البال مطلًقا  القواع��د البنيوية للحوزة. ومن م�ص��تلزمات هذا الأ

احترام علماء الحوزة الكبار ومراجع التقليد.

لكّن التاأكيد على الهتمام ب�ص��ّنة ال�ص��لف ال�ص��الح ل يجب اأن يحول دون تجديد اأ�صاليب 

التدري�ص والبرامج الحوزوية ومحتوى الدرو�ص. يجب اأن تكون ال�ص��ّنة �ص��نًدا ومهًدا منا�ص��ًبا 

جيال القادمة. للتجديد، والتجديد يجب اأن ُي�صاف اإلى ال�صّنة ويغنيها من اأجل الأ

النقط��ة المهم��ة هنا، ه��ي اأّن الح��وزة ل يجب اأن تك��ون معزولة عن الق�ص��ايا ال�صيا�ص��ية 

ول في الجهود المبذولة لحماية الثورة  والجتماعية، ويجب اأن يقف علماء الدين في ال�صف الأ

مور الجتماعية وال�صيا�ص��ية بالحوزة، واأن  �ص��امية وتعزيزها، ويجب اأن يدركوا عاق��ة الأ الإ

ّدوا واجبهم في هذا ال�صياق. يوؤ

مام  يجب اأن يكون عالم الدين عالًما بزمانه، وم�ص��داًقا للحديث ال�ص��ريف المروي عن الإ

ف الحوزات العلمية  ال�صادق عليه ال�صام: »العالم بزمانه ل تهجم عليه اللواب�ص«. يجب اأن ُتعرِّ

العالم المعا�ص��ر برجال الدين، وتجّهزهم بم�ص��تلزمات الحياة ون�ص��ر الدين في هذا العالم. اإّن 

مر هي الدّقة ف��ي طريقة التبليغ، ومن ال�ص��رورات معرفة �ص��روط التبليغ  اإح��دى نتائج ه��ذا الأ

وم�صتلزماته وما يجب اأن يقال وما يجب اأن ُي�صكت عنه.

فاق الجدي��دة التي فتحتها الثورة  يج��ب على اإدارة الح��وزة اأن تتطور اآخذًة في العتبار الآ

�صامية اأمام عيون الحوزويين والواجبات الجديدة التي و�صعتها على عواتقهم. الإ

دارة في مرحلة الحكم الغير اإ�صامي ل يمكن اأن ُتلبيا التوقعات المنتظرة  اإّن اأ�صلوب وبنية الإ

�ص��امي. اإّن الكثير مّما قيل في مو�ص��وع الحوزات العلمية  م��ن الح��وزة في مرحلة الحكم الإ

يرانّيين على حد �صواء. يرانّيين وغير الإ ي�صدق بالن�صبة اإلى الطاب الإ

��ا  يرانّيين اأي�صً اإن اآي��ة اهلل الخامنئي في اهتمامه باأمور الحوزات ل ُيغفل دور الطاب غير الإ

وقد خاطبهم بقوله: »اأنتم ل�صتم �صيوًفا في اإيران واإنما اأنتم اأ�صحاب الدار«.
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�صاد�ًصا: تعليم الن�صاء وتربيتهّن

��ا بتعليم الن�ص��اء وتربيتهن، فالن�صاء ل�صن فقط ن�صف  اإّن اآية اهلل الخامنئي يولي اهتماًما خا�صً

ّنهن مرّبيات للن�ص��فين من الرجال والن�ص��اء من اأجيال  المجتم��ع م��ن حيث عددهن، واإّنم��ا لأ

الم�صتقبل، ولهّن دوٌر اأ�صا�صي لنجاح وفاح المجتمع.

اإّن اآية اهلل الخامنئي ي�ص��ّجع الن�ص��اء ويرّغبهن با�صتمرار باكت�ص��اب العلم بما في ذلك العلوم 

مر في حياته العائلية وفي تربية اأولده. ا يراعي هذا الأ الجامعية والحوزوية، وهو اأي�صً

خاقية والفكرية للغربّيين،  امرات الأ وهو يحّذر الن�ص��اء من الوقوع في فخ الد�صائ�ص والموؤ

دارة  ّكد على م�ص��اركة الن�ص��اء في الميادين الجتماعية المختلفة بما في ذلك ال�صيا�ص��ة والإ ويوؤ

والتعليم والتربية والخدمات المنا�صبة لطبيعتهّن.

ا في  اإّن اآية اهلل الخامنئي يولي اأهمية كبرى لدرا�ص��ة الن�ص��اء في الجامعات ولدرا�ص��تهّن اأي�صً

�صة لل�ص��يدات. لقد تاأ�ص�صت في مرحلة قيادته حوزاٌت علميٌة عديدٌة  الحوزات العلمية المخ�صّ

لل�صيدات في جميع اأنحاء الباد وازدهرت.

�صامية، واأن تتغير �صورة  اإّنه ياأمُل اأن تتجّدد �صخ�صية المراأة الم�صلمة وفًقا للمبادئ والقيم الإ

ولية ويحّل محّلها  المراأة الم�ص��لمة المختلطة بالجهل والخرافة والنظرة ال�صطحية وعدم الم�صوؤ

�صا�ص��ية  ولية، وتكون هذه العنا�ص��ر هي العنا�ص��ر الأ دارة والم�ص��وؤ العلم والعقانية والعفة والإ

المكّونة ل�صخ�صية المراأة الم�صلمة.

�صامية يجب اأن تقّدم اأنموذًجا جديًدا للمراأة الم�صلمة في العالم المعا�صر. اإّن الثورة الإ

اإّن م��ا قلن��اه في هذه المقالة اإّنما هو تقدير مخت�ص��ر ومكثف من بع�ص اأف��كار واآراء اآية اهلل 

الخامنئي، ول يمكنها بالتاأكيد اأن تقّدم تعريًفا كامًا ودقيًقا ل�صخ�صيته العلمية والثقافية.

خ��ر عائق محدودي��ة معرفة الكاتب  ف��ي هذه المقال��ة عائقان اأحدهم��ا عائق الوقت، والآ

حوال ناأمل اأن نكون قد ُوفقنا في تحقيق الهدف مّما قلناه. و�ص��حيٌح ما  وقدرت��ه. وفي كل الأ

قيل: »اإّن ما ل ُيدرك كله ل ُيترك ُجّله«.
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�صتاذ اإدري�ص هاني الأ

مقدمة:

نتن��اول هن��ا واحدًة من اأبرز الق�ص��ايا التي اأثارت اهتمام ال�ص��يد علي الخامنئي، و�ص��كلت 

مو�صوع خطابه الفكري والفقهي، األ وهي م�صاألة الممانعة في مدياتها المختلفة وعلى راأ�صها 

الممانعة �ص��د الغزو الثقافي. وفي هذا المحور يعنينا الحديث عن موقع الممانعة ب�ص��كلٍ عاٍم       

في خطاب ال�ص��يد القائد، ومدى تجلّياته في الميادين ال�صيا�ص��ية، والقت�ص��ادية ،والع�ص��كرية، 

والثقافية؛ اأي ما يعزز فكرة اأّن كل ما يمّت ل�ص��ائر القطاعات الجتماعية اأ�ص��بح من�ص��هًرا في 

مقول��ة الث��ورة والممانعة. وبعد ذلك �ص��يتبّين كيف اأن للغ��زو الثقافي منافذ وثغرات ٍفي ج�ص��م 

المجتمع طّيعة على الختراق ل �ص��ّيما في زمن ثورة التوا�ص��ل والت�ص��ال اللذين تتحّكم بهما 

القوى الغربية التي جعلت من الثقافة مجاًل للحرب. وعادًة ما يتحقق هذا الغزو من منافذ عّدٍة 

�ص��نذكر منها على �ص��بيل المثال ل الح�ص��ر: مجال التربية والتكوين ،ومجال الفنون الجميلة، 

ومجال المراأة. �ص��نتطرق تباًعا اإلى بع�ص اآراء ال�ص��يد علي الخامنئي بخ�ص��و�ص هذه الق�ص��ايا 

المت�ص��ّعبة والتي تعطينا فكرًة عن اأ�ص��لوبه في تدبير هذه الم�ص��كات من موقعه كمفكرٍ وفقيٍه      

من التربوي )اإنماء التعليم وتح�صينه(،  وقائد ثورة. وتحديًدا في مجال ما يمكن اأن ن�ص��ّميه بالأ

من الثقافي )تنمية وتح�صين  �صرة(، والأ من الجتماعي )تح�صين وتطوير و�صعية المراأة والأ والأ

الفّن ومفهوم الجمال(.

��� باحث مغربي.

الجتهاد الممانع في الّثقافة والجتماع:

�صرة والثقافة في فكر  ق�صايا التربية والأ

مام الخامنئي الإ



���

جديد
ٌ
معجٌم ثوري 

�ص��امية في اإي��ران �ص��فحًة جديدًة في �ص��ائر مناح��ي الحياة ال�صيا�ص��ية  فتح��ت الث��ورة الإ

والجتماعية والدينية والثقافية. اإنها حدث كبير تغيرت بموجبه �صيا�ص��اٌت اإقليميٌة ودوليٌة نظًرا 

لموقعية اإيران الكبيرة في المنطقة، ونظًرا لقوة الحدث الّثوري الذي اكت�صب خا�صية الثورات 

قليمية والدولية. ومما يميزها عن  العالمي��ة الكبرى من حيث هي ثوراٌت متعّديٌة في تاأثيراتها الإ

��ا كان له تاأثي��ٌر على المفاهيم  كثي��ر م��ن نظيراتها، اأنها ا�ص��طنعت لنف�ص��ها معجًما ثوريًّا خا�صًّ

دبيات الثورية، كما فر�ص��ت حالًة مفهوميًة ومنهجي��ًة مختلفًة لمقاربتها.  المقابلة في �ص��ائر الأ

واإذا ل��م نقف على ه��ذا المعجم الثوري الجديد، �ص��نخطئ، ل محالة، ف��ي مقاربة الكثير من 

جوان��ب هذه التجربة، كما �ص��نخطئ ف��ي تقدير خطابها ال�صيا�ص��ي والّروح��ي والثقافي. لقد 

ر�ص وكر�صته في اأدبياتها. وقد بات  ا�ص��تلهمت الثورة مفهوم ال�صتكبار والم�صت�ص��عفين في الأ

له��ذا المفه��وم اأث��ٌر فريٌد في �ص��ياقٍ �ص��اعت فيه تق�ص��يماٌت اأخ��رى للمجتمع��ات والّطبقات 

 ..  م�ص��نِّعٍ وفقيرٍ زراعيٍّ
ًّ
والمنظوم��ات. فالليبراليون ق�ّص��موا العالم اإلى متقّدمٍ ومتخّلف.. غني

عالمٍ حّرٍ وعالمٍ م�صتبٍد..�ص��رقٍ وغرٍب... هذا بينما ق�ّصمه المارك�صيون اإلى  اإمبرياليةٍ و�صعوب 

كفاٍح.. اإلى راأ�ص��مالية وا�صتراكية.. كما ق�ص��موا الطبقات اإلى بورجوازية وعمالية... في حين 

يراني غداة الثورة عن م�ص��تكبرين وم�صت�ص��عفين.. عن ال�ص��تكبار  تحدث المعجم الثوري الإ

�صام بالّن�صبة اإلى الجماهير.  العالمي وال�ص��عوب الم�صت�صعفة. لقد رّكزوا دائًما على و�صوح الإ

وكان هذا المفهوم اإ�ص��اميًّا في متناول كل الّنا�ص. فالم�ص��تكبرون واأدواتهم موجودون في كل 

طرهم تاريخ. لكل ع�صر مظاهره من ال�صتكبار وال�صت�صعاف.  مكان ل تحّدهم جغرافيا ول يوؤ

يراني تبّنى مفهوًما وا�ص��ًعا  ول تتزاح��م هذه المفاهيم، بل يمكن الق��ول اإن المعجم الثوري الإ

خرى وحاكًما عليها. فال�صتكبار ي�صمل اأداء المبريالية  وم�ص��توعًبا لكل اأ�صكال التق�صيمات الأ

والراأ�ص��مالية المتوّح�ص��ة كما ي�ص��مل اأداء الطبقات البورجوازية غير الوطني��ة والكومبردورية، 

ر�ص ت�ص��مل كل مظلوم وكل م�صت�ص��عف، وهي بذلك ت�ص��مل  وكذلك الم�صت�ص��عفون في الأ

معنى الفقراء والمهم�ص��ين والعّمال. وقد ا�صتطاعت الثورة اأن تحتوي ب�صعارها هذا كّل القوى 

حزاب القومية، وال�ص��يوعية، والدينية، ب�صبب  ال�صيا�ص��ية والجتماعية في اإيران بما في ذلك الأ

�ص��عة ال�ص��عار واإجمال��ه. ومع ذلك يبدو اأنه �ص��عار ل يدي��ن الّتمايز الطبيعي بين اأهل الك�ص��ب 

من بالعدالة الجتماعية لكنها ل ت�صادر الراأ�صمال والمبادرة الفردية  والعمل. فالثورة اإ�صامية توؤ

ر�ص قد ي�ص��مل حتى اأ�ص��حاب الملكية  ��ة. لذا فمعنى الم�صت�ص��عفين في الأ والملكي��ة الخا�صّ

ثري��اء بالم��ال الم�ص��روع والح��ال اإن كان موقفه��م ه��و نف�ص��ه موقف �ص��ائر  الخا�ص��ة والأ

الم�صت�ص��عفين. كم��ا اأن معنى ال�ص��تكبار ي�ص��مل حت��ى الفقراء والمهّم�ص��ين اإن كان��وا اأعواًنا 

للظالمين �ص��ّد الم�صت�صعفين. اإنهما معنيان اأخاقيان وثوريان اأكثر مما هما معنيان اقت�صاديان. 
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ومع اأن الثورة لم تتحدث عن التق�ص��يم التقليدي: عالم �ص��رقي وعال��م غربي، اإّل اأنها تحدثت 

عن الغرب كحقيقة ح�ص��ارية وثقافية و�صيا�ص��ية، ولم تتحدث عن الغ��رب كحقيقة جغرافية اأو 

فكار  يرانيون كانوا في فترات �ص��ابقة ملهمي��ن لكثير من الأ عن�ص��رية. وكان هذا وا�ص��ًحا، فالإ

داب الفار�صية ظل م�صتمًرا حتى حين،  لمان وغيرهم بالتراث والآ الغربية. واهتمام الفا�ص��فة الأ

ح�صا�ص بالّتفوق حتى  يرانية وهو ما األهمهم الّتمّيز والإ رية الإ وربما اعتبروا اأنف�ص��هم امتداًدا لاآ

وروبي. ومنذ النه�ص��ة وحتى الع�ص��ر الحديث المتاأّخر، كان هذا الح�ص��ور  داخل المجال الأ

وروبيين. يتحّدث توما�ص مور عن جزيرته الملهمة  رية الفار�ص��ية وا�ص��ًحا في اهتمامات الأ لاآ

نوار على اأّن لغة اأهلها هي الفار�ص��ية. كما اختار نيت�صه لحكيمه الذي قارع  لع�ص��ر النه�صة والأ

به ان�صدادات الحداثة �صخ�صية زراد�صت الفار�صي. وتجّلى هذا التاأثير من خال ر�صائل فار�صية 

يراني على فينومينولوجيا هنري كوربان الفل�صفية  لمونتي�ص��كيو. وت�ص��تمر الّرحلة اإلى التاأثير الإ

والّدينية. فهم يلتقون مع الغرب في م�ص��تركات كثيرة كم��ا يختلفون معه في نوازع كثيرة. في 

بع�ص��ها اأثاروا ده�ص��ة الغرب من �ص��حر التراث الفار�صي وكانوا مثاًل ل�ص��رق عجائبي. غير اأّن 

�ص��امية في اإيران، وحيث جاءت في �صياق تاريخي محكوم بالحرب الباردة وانق�صام  الثورة الإ

العال��م اإلى مع�ص��كرين وحلفين ل ثالث لهم��ا اإّل ما كان من اأمر دول ع��دم النحياز حيث لم 

يكتب لحلفهم هذا الّنجاح، نظًرا لقّوة جذب المع�صكرين ونظًرا لكون الكثير من اأع�صاء عدم 

النحياز كانوا مو�ص��وعيًّا مزدوجي النتماء والميل، فكان بع�ص��هم مح�صوًبا كحليف لاتحاد 

�صامية �صعار:  ال�صوفياتي اأو حليف للغرب. وفي وقت دقيق وح�ّصا�ص مثل هذا رفعت الثورة الإ

ل �ص��رقية ول غربية. وقد اجتهدت في طريق ماأ�ص�ص��ته وتكري�ص��ه في ثقافة و�ص��عور المجتمع 

�صامية في اإيران وعدم ت�صّررها من  يراني. وقد كانت اإحدى اأ�ص��باب ا�صتفادة الجمهورية الإ الإ

انهيار التحاد ال�ص��وفياتي وحالة الح�ص��ار الّدولي عليها، هو اجتهادها في تطبيق هذا ال�ص��عار 

وتحويله اإلى برنامج عمل، قادها في نهاية المطاف اإلى م�صتويات من الكتفاء الّذاتي والتمّكن 

�صل الذي تفرعت عنه كل هذه ال�صعارات،  والممانعة. وكان اإلى جانب ذلك، بل لنقل: اإنه الأ

هو �ص��عار العودة اإلى ال��ّذات. وكل البتكارات التي عرفتها هذه الّتجرب��ة تعود اإلى هذا المبداأ 

يرانيين منذ بداي��ات الثورة وحتى اليوم. فالفرادة تكمن في اأنهم ا�ص��طنعوا لهم  ال��ذي رافق الإ

النموذج الخا�ص وبنوا تجربتهم بعيًدا عن تاأثير ال�ص��رق والغ��رب. ولم يكونوا مجبرين تحت 

ح�ص��ا�ص العارم بالعودة على الّذات اإلى الن�صواء تحت اأي راية اأخرى غير رايتهم  وطاأة هذا الإ

�ص��امي. وقد �ص��اهمت هذه ال�ص��عارات التي ترجمت اإلى برامج  يراني والإ الوطنية وتراثهم الإ

يرانيون اأن معركتهم مع الغرب  عملية جاّدة في تكري�ص حالة الممانعة في �صياق اأدرك خاله الإ

هي معركة نموذج وفكر وم�ص��روع ح�صاري، ولي�صت معركًة ع�صكريًة فح�صب قد تكون وقد 

ل تكون بح�صب �صروط الّتدخل الع�صكري واإمكانيات الممانعة. اإّن الممانعة في هذه التجربة 

فكار والمفاهي��م التي اآمنت بها  لي�ص��ت �ص��عاًرا، بل هي م�ص��ير حتمي. وهي لزمًة عن كل الأ
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�ص��امية ف��ي اإيران. فا يعق��ل وجود ثورة م��ن دون مقاومة وممانع��ة. واإذا اعتبرت  الث��ورة الإ

مرحلة التاأ�ص��ي�ص للقيم الثورية جهاًدا وثورة، فاإّن عهد القيادة الجديدة كان مو�ص��وًما بالمقاومة 

يرانية كانت ليبراليًة اأو �صيوعيًة ولم تكن  والممانعة ال�ّص��املة. لنت�صور لحظًة واحدًة اأن الثورة الإ

يديولوجيا  اإ�ص��امية! ل�صنا اإًذا في وارد اإقامة مقارنة افترا�صية بين اأ�ص��كال من الثورة بح�صب الأ

التي انطلقت منها وانت�ص��رت لها، لكننا حتًما كنا �ص��نجدنا اأمام حدث لن يثير كل هذه الجلبة 

لدى الكتلة الغربية. اإن اإيران �ص��يوعيًة �ص��يدخلها في تبعية ا�صتراتيجية لرو�ص��يا بينما هي ليبراليًةً 

و�صط. ثمة اإًذا ما تفر�صه اأيديولوجيا الثورة،  �صت�صبح في و�صع ثكنة غربية متقدمة في ال�صرق الأ

�ص��ام. وهذا ل يعن��ي اأن اإيران قبل الثورة لم تكن اإ�ص��امية، بل المعنى هنا  مر هنا بالإ يتعل��ق الأ

يتعلق بما يختزله العنوان نف�ص��ه: العودة اإلى الذات. هذه العودة لم ت�صكل �صبًبا رئي�ًصا في جملة 

التحديات التي واجهتها اإيران �ص��د الغرب الذي يحدد موقفه ال�ص��تراتيجي من الدول بمدى 

وليات كبرى. لقد كافحت اإيران  حاف، بل يفر�ص عليها م�ص��وؤ ح�ص��ورها �ص��من محاور الأ

لك��ي تح��د من خطر الترب�ص الخارجي اإلى حدٍّ مكنها من �ص��حذ اإمكاناتها الدفاعية وتر�ص��يخ 

مناعتها وتاأكيد دورها التحرري على م�ص��توى ا�ص��تقالية القرار، وهو اأمر قلما تعنى به و�صائل 

الدعاية الم�ص��ادة، على الرغم من �ص��عوبة المنج��زات التي يمكن اأن تحققها ثورة في �ص��ياق 

ح�ص��ا�ص من ا�ص��تفراد قطبين بكل اأح��داث العالم في اإطار الحرب الب��اردة. كما كافحت على 

ا نتيجة  �ص��عيد رمزي لتاأكيد �ص��دق اختيارها في ظل مناخ غير م�ص��جع على التنمية، خ�صو�صً

ول دون  الحرب وا�ص��تمرارية الح�ص��ار القت�ص��ادي. وكان اله��دف من التحدي الثان��ي الحوؤ

يرانية.  تحقيق اإيران لنموذجها بموازاة مع الت�ص��ويه الذي بلغ ذروته طيل��ة الحرب العراقية-الإ

�صامية في اإيران  في هذا المناخ الذي ل ي�ص��جع حتى على البقاء، ات�ص��ح اأن اإمكانات الثورة الإ

��ا  كانت اأقوى من كل تلك التحديات. اإذا كان هذا الذي افتر�ص��ناه �ص��حيًحا، فاإن ثمة افترا�صً

اأب�ص��ط من ذلك: ماذا لو خليت الثورة لنف�صها دون اإ�ص��غالها ماديًّا ومعنويًّا بم�صكات الحرب 

يرانيون اأن �ص��نوات الحرب والح�ص��ار علمتهم الكثير مما كان �ص��بًبا في  والح�ص��ار؟! يرى الإ

توجهاتهم نحو الكتفاء الذاتي. وهذا �ص��حيح اأكثر اإذا اعتبرنا اأن ذلك لم يفعل اأكثر من تعزيز 

ن هذه العودة لي�ص��ت  يديولوجي��ة التقليدية في �ص��رورة العودة اإلى الذات. ذلك لأ قناعته��م الأ

ول��ى اعتماًدا على الذات.  مفرو�ص��ًة بالورود، كم��ا اأن العودة اإلى الذات تتطلب في الدرجة الأ

اإننا لن نعود اإلى ذات ل�ص��نا واثقين من اإمكاناته��ا الخّاقة. ففي عالم ل يمكن للدول القوية بله 

الدول الراب�ص��ة في المنظومة الثالثية اأن ت�صتقل بنموذجها ال�صيا�صي والتنموي، ا�صتطاعت اإيران 

اأن تح��ول نزاعها مع العالم الغربي من نزاع  حول حقها في الم�ص��اعدات من الدقيق والحنطة 

نها لم تكن غربيًة،  اإلى نزاع حول حقها في اآخر م�ص��تويات التقنية الحديثة: التقنية النووية. ولأ

ن مج��رد الحديث عن مبداأ الع��ودة اإلى الذات  �ص��امية غريبًة ف��ي نموذجها لأ ب��دت الثورة الإ

من بموجب  من بالفراغ النموذجي كما ل يوؤ بمدلولها العميق يكر�ص هذه الغرابة في زمن ل يوؤ
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جم��اع المركب بين القطبين المتحكمي��ن في العالم بوجود طريق ثال��ث لهما. واليوم بعد  الإ

انهي��ار القطب ال�ص��رقي، باتت الثنائية وا�ص��حًة: اأما التغري��ب اأو الغرابة. ا�ص��تطاعت اإيران اأن 

تخ��رم مبداأ  الثالث المرف��وع في منطق �صيا�ص��ات الحرب الباردة لتق��دم نموذجها جاعلًة من 

مة. كما ا�ص��تطاعت اأن تخرم مبداأ الثالث المرفوع  التحرر الوطني معياًرا لانعتاق الجماعي لاأ

ف��ي معادل��ة: اإما الغ��رب اأو الغرابة، لتق��دم تحديًا كبيًرا ب��ات يتهدد الغرب في اأ�ص��ل خياراته 

ولى اأدركت مفا�صد  نها منذ الوهلة الأ وثقافته. كانت الثورة اإًذا مركبًة ولي�ص��ت ب�صيطًة. ذلك لأ

الليبرالية التي كانت �صرارتها وا�صحًة في اإيران ال�صاهية ل �صيما وقد امتزجت بنزعتها القومانية 

�ص��امي  يرانية اأن تخ�ص��ر محيطها العربي والإ المفرط��ة. اإح��دى النتائج المفتر�ص��ة للبرالية الإ

وتكتف��ي بتحالف غربي واإ�ص��رائيلي دون اأن تحق��ق ازدهاًرا حقيقيًّا لل�ص��عب. ولو اأنها كانت 

�ص��يوعيًة ل��كان ماآلها، وهي الراب�ص��ة على �ص��فوح التح��اد ال�ص��وفياتي يومها، اأن تن�ص��م اإليه 

�صامية في اإيران لكي  وي�ص��يبها من هوانه ما اأ�ص��اب �ص��ائر دول التحاد. لقد جاءت الثورة الإ

ر�ص��ية الحقيقية والجادة التي �ص��يقف عليها مبداأ العودة اإلى الذات من خال ا�ص��تعادة  تعزز الأ

تراثها الديني ك�ص��امن لهذه الروح معززة باأيديولوجيا اإ�ص��امية عنيت بق�ص��ايا الع�صر الحديث 

ن�ص��انية بع��د تبيئتها في  ن�ص��ان. كما اإنها ا�ص��تدمجت كل ق�ص��ايا الثورات الإ والجتم��اع والإ

اأيديولوجته��ا المحلي��ة وتف��ادي اأخطاءها الت��ي تتجلى ف��ي انقابها اإل��ى دول عمالة وتخلف 

�ص�ص��ات وتعطيل الد�صتور و�صيادة حكم الفرد. ابتداأت القيادة باأهّم  وا�صتبداد وغياب دور الموؤ

مة: اإنها التبعية وال�ص��تعمار. فلقد جاءت الثورة في �ص��ياق خ�صوع  ق�ص��ية اأ�صا�ص��ية في حياة الأ

المنظومة الثالثية لهيمنة القوتين ال�ص��رقية والغربية. وكان ل بد من اأن تكون ال�صيا�ص��ات مراعية 

يماننا باأن العالم الثالث لم  له��ذا القطب اأو ذاك. وقد ا�ص��تعملنا دائًما عبارة المنظومة الثالثي��ة لإ

يك��ن ي�ص��كل مجموعًة دوليًة على هام�ص ال��دول المتقدمة، بل كان جزًءا م��ن معادلة كونية ل 

ول��ى اإل بوجودها. اإننا بالتال��ي نوجد في عالم يعتبر الخ��روج فيه من ربقة  تق��وم المنظومة الأ

العالم الثالث خلًا في معادلة كونية، من �ص��اأنه اأن يه��دد المنظومة المتقدمة. فخروج دولة من 

منظمة العالم الثالث اإلى العالم المتقدم معناه بلغة ال�ص��وق: خ�صران �صوق ويد عاملة با حقوق 

ووجود مناف�ص جديد وخ�صران ريع. باخت�صار اإن تحرر باد ثالثية من منظومتها الثالثية ي�صكل 

تهديًدا �ص��افًرا للمنظومة المتقدمة. والحل اإًذا يكمن في اأن  نخ�صع هذه الدول اإلى رقابة ناعمة 

نتحكم ب�صيا�صاتها، ما يعني الق�صم من �صيادة وا�صتقال تلك الدول.

من الثورة اإىل املمانعة

تحتاج الثورة اإلى ممانعة تحمي مكت�ص��باتها وتحول بينها وبين عوامل التعرية التي ت�ص��يب 

مبادئها كما تق�ص��م اأحامها. وتحتاج الممانعة اإلى �ص��ند ثوري يمنحها الحيوية ويحافظ على 
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جذوتها. ل �ص��يء هنا يوح��ي باأننا اأمام معنيين م�ص��تقلين في المعنى والوظيف��ة؛ كاهما معنًى 

خ��ر. الممانعة هي �ص��دًى للثورة الم�ص��تدامة، والثورة هي �ص��مير الممانعة ومنبع  مكم��ل لاآ

كبر في  �ص��ارة اإل��ى مائز يجعل الممانعة بمثاب��ة الجهاد الأ ا�ص��تمراريتها. اإل اأنه ل بد هنا من الإ

الفعل الثوري الم�ص��تدام. فالثورات لها موا�ص��م ح�صاد تفر�ص نف�ص��ها بقوة الحما�ص و�صروط 

التاريخ والجتماع. في الثورة ل وجود لما يثني عن موا�صلة الطريق. فالمجال مفتوح لتحقيق 

اأه��داف الثورة. والحواجز مك�ص��ورة، والحما�ص يبلغ منتهاه. لك��ن الممانعة هي ثورة تجري 

ى. هي ال�ص��مود المجرد من كل اأ�صباب  فكار و�ص��بابية الروؤ في لحظات ياأ�ص عارم والتبا�ص الأ

حباط وتنذر بالهزيمة. يبدو فيها الثوار  ال�ص��مود. هي ثورة في مجال مغلق وعوامل تكر���ص الإ

دون وظيفتهم ب�صمت وُيتٍم، فيما العالم يتندر من �صمود المممانعين ال�صائرين في م�صار يعاك�ص  يوؤ

�ص��ياء ويعانقون الم�ص��ير المجهول. واإذا كانت الممانعة ف��ي اإيران انطلقت في وقت  منطق الأ

مبكر حينما واجهت ا�ص��تحقاقات الدفاع المقد�ص بعنوان الثورة واإرادة فولذية في ال�ص��مود، 

فاإن المرحلة التي عا�ص��رها ال�صيد الخامنئي كقائد للثورة عرفت معنًى اآخر من المواجهة، اأّدى 

فيها عن�صر الممانعة دوًرا كبيًرا. ومن الخطاأ اأن نعتبر الممانعة مجرد موقف اأو قناعة عفوية من 

جماعة تحمل م�صروًعا ثوريًّا اأو مقاوًما؛ بل هي قلق ومعاناة وتخطيط وعّدة. الممانعة م�صروع 

ي�صتوعب من الجهد ما ل ت�صتوعبه الثورات نف�صها. اإنه المتناع عن ال�صقوط بعد القيام والّتمنع 

عن النومة بعد القومة. وكانت اإيران في مقام قيادة م�ص��روع الممانعة لي�ص ك�صيا�صة داخلية، بل 

بعاد. كم�صروع اأقليمي ودولي متعدد الأ

�رشوط املمانعة

لقد نجحت اإيران في ظّل قيادة ال�ص��يد علي الخامنئي في تكري�ص ثقافة الممانعة في �ص��تى 

المجالت والميادين التي ت�ص��مل ال�صيا�ص��ات الخارجية والقت�ص��ادية والع�صكرية، انطاًقا من 

مكان��ات التعبوية الهائلة. فقد  تكري�ص��ها الم�ص��بق في الحقل الروح��ي والمعنوي من خال الإ

�ص��عى جهده لتاأمين انتق��ال حقيقي من الممانعة المعنوية اإلى م�ص��توى الممانعة المتكاملة التي 

ولة الخارجية في  مكانات المادية. وحينما تحدثت م�ص��وؤ مكانات المعنوية والإ تجمع بي��ن الإ

حداث التي اأردفت النتخابات الرئا�صية في طهران وبعد  وا�ص��نطن هياري كلينتون ع�ص��ية الأ

عجزهم عن تحقيق مخطط تقوي�ص الثورة من الداخل، باأن اإيران تتحول �ص��يًئا ف�ص��يًئا اإلى دولة 

ع�ص��كرية، اإنما كان ذلك تعبيًرا ع��ن هذه الحقيقة، حيث تحّولت الممانع��ة من مرحلة التعبئة 

ن اإيران كانت  عداد المادي لتحقيق كمال الممانعة ال�ص��املة. ذل��ك لأ المعنوي��ة اإلى مرحلة الإ

ميركي. وق��د كان دائًما هناك حر�ص ث��وري وقوات التعبئة  من��ذ بداية الثورة ل ت�ص��ّر الّناظر الأ

مر؟! وبغ�ص النظر  �صا�ص��ي في مرحلة الدفاع المقد�ص، فما الذي ا�ص��تجد ف��ي الأ لعب��ا الدور الأ
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عن اأن الغرب غير معني بخ�صو�ص��يات الدول ل �ص��يما التي تن�صد ال�صيادة الكاملة وال�صتقال 

ول اأمام  ول اأمام ال�ص��عب وكذلك م�صوؤ الحقيقي، ل يدرك اأن الرئي�ص في الجمهورية هو م�ص��وؤ

قائد الثورة، مما يعني اأن الرئا�صة في اإيران لي�صت نزهًة بقدر ما هي جهاد واجتهاد وموقع خطير 

ل يجلب امتيازات ومكا�ص��ب مادية، يعني هذا اأن وا�ص��نطن التي تعاطت مع اإيران بلغة التهديد 

خيرة اأ�صبحت تتمتع بمناعة ع�صكرية ملمو�صة وفي تطور م�صتمر. ول يهم  اأدركت باأن هذه الأ

وا�ص��نطن اإًذا اأن تتحدث عن منجزات اأخرى في المجال المدني، حتى اأنها لم ت�ص��اأ اأن تعترف 

نها تتح�ص�ص من منجزات اإيران المدنية  يراني هو م�ص��روع مدني، لأ باأن الم�ص��روع النووي الإ

يرانية في قدراتها الع�ص��كرية هو �صيا�ص��ة اإعامية اأميركية  وقوتها المتعاظمة. اإن اختزال القوة الإ

يرانية خ��ارج النموذج الهيمني  تحري�ص��ية هدفها في نهاي��ة المطاف التهوين من المنجزات الإ

بو�ص��فها منجزات تحققت في ظّل الح�صار وا�ص��تهداف النموذج، كما اأن الغر�ص منها تعزيز 

�صامية في اإيران جملًة من الخ�صائ�ص  يرانوفوبيا في المنطقة والعالم. لقد كر�ص��ت الثورة الإ الإ

باتت في مورد ال�صروط ال�صرورية لقيام الممانعة. وقد اعتبرت مرحلة الثورة والّتاأ�صي�ص مرحلًة 

مر هنا بمن�ص��وب التعبئ��ة الفكرية والروحية  نج��از البنية الفوقية للممانع��ة. يتعلق الأ منا�ص��بة لإ

وتعزيز ال�صعور بالتفوق الرمزي والمناعة النف�صية ف�صًا عن تعزيز عدد من القيم الثورية الخا�صة 

بالعتماد والعودة اإلى الّذات وال�ص��تقال وال�ص��يادة غير المنقو�ص��ة وتكري�ص معنى ال�صهادة. 

وكان ال�ص��يد الخامنئي �ص��اهًدا على ع�ص��ر تثبيت هذه القيم، بل من اأبرز قادتها حتى في عهد 

طار و�صارك الجنود  وليات كثيرة في هذا الإ مام الخميني. فقد خطب ونا�ص��ل وتحّمل م�صوؤ الإ

مام  ف��ي الجبهات وتواجد في غ��رف العمليات وتعر�ص لاغتيال وكان الي��د التي يمانع بها الإ

ويكر���ص في الجبهة والمجتمع رباطة جاأ�ص الثورة والث��وار، وكان في كل مّرة يواجه التحدي 

ب�ص��ابة، يكر�ص لوًنا من األوان الممانعة. لقد بات طيلة تلك الحقبة مدر�ص��ة ممانعة م�صّخ�ص��ًة 

ولي�ص مجرد ممانع عن بعد. هكذا، وفي المرحلة ما بعد تاأ�صي�ص الدولة � الثورة، ونهاية الحرب 

يراني يومها اأنه فر�ص  التي عّززت كل البنية الفوقية والرمزية للدولة، ل �صيما وقد اعتبر ال�صعب الإ

النت�ص��ار براأ�ص ماله الرمزي والروحي وبال�صمود والممانعة على جبهة اخت�صرت مواجهًة بين 

اإي��ران والقوى الغربية وحلفائها، بداأ العمل على اإعداد البنية التحتية للممانعة. وكان هذا النوع 

قليمي والدولي.  �صا�ص��ي في الممانعة بمعناها الإ من التكامل بين البنيتين مهم لتوفير ال�ص��رط الأ

�ص��لحة ل يفيد في الردع. فالذين ي�ص��تعيرون  ن مج��رد امتاك تر�ص��انة ممنوحة من الأ ذل��ك لأ

لء ل يتحقق اإّل  جنبية، بل يبدو اأن ال�صاح في حوزة هوؤ ال�ص��اح عادًة ما يرتهنون ل�صيا�صاته الأ

ة ا�صتراتيجيًّا وغير مجدية. فهم يدركون  ليخو�ص��وا به مغامرات وحروب ل يهم اأن تكون �صارًّ

اأن ال�ص��اح الممنوح ل يحقق ردًعا حقيقيًّا واإنما ي�صطرون قبل اأن يفقدوه اإلى خو�ص حروب 

خا�ص��رة. كانت فترة الحرب والح�صار بالن�ص��بة اإلى اإيران مدر�صًة ت�صتحق الهتمام. ا�صتطاعت 

بداع وال�ص��ناعة والبحث العلمي.  اإي��ران وتحت قيادة ال�ص��يد الخامنئي اأن تخو���ص تجربة الإ
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وفي ظرفية قيا�ص��ية باتت اإيران قوة ع�ص��كرية و�صناعيًة تتمتع بتر�صانة �ص��اروخية وتقنية حربية 

ومدني��ة لفتت اأنظار المراقبين. وهكذا ي�ص��ّجل التاريخ اأن اإيران في ظل قيادة ال�ص��يد الخامنئي 

رفع��ت اإيقاع التحدي بينها وبين الغرب اإلى م�ص��توى التحدي التكنولوجي. ول يزال ال�ص��يد 

الخامنئي يحّر�ص ال�ص��عب على ك�ص��ر الحتكار العلم��ي والتكنولوجي وتوجيه ال�ّص��باب اإلى 

بداع والبتكار في كّل منا�صبة واأحياًنا حتى من دون منا�صبة. لقد تحّول تحّدي البتكار اإلى  الإ

ر�صاد اأن يحقق �صطًرا  يرانية وا�ص��تطاع بفعل التعبئة ال�صعبية والتوجيه والإ هاج�ص لدى القيادة الإ

نج��ازات التي لفتت انتباه العال��م، بينما حّولت المعركة مع الغ��رب من معركة قناعات  م��ن الإ

واأيديولوجيات اإلى معركة ح�ص��ارية تتعّلق بالّثورة التقنية الجديدة في اإيران. اإّن تحّدي الغرب 

�ص��امية ف��ي اإيران، بل كان برنامج عمل يجد ا�ص��تجابته  لم يكن مجرد �ص��عار حملته الثورة الإ

في المنجز الواقعي ل في اأحام اليقظة. يقول ال�ص��يد علي الخامنئي مخاطًبا ال�ّص��باب: »يجب 

جهزة  عامية والأ على �ص��بابنا اأن يبلغوا ببادهم قمة الّتقدم العلمي، واأن يجهزوه بالو�ص��ائل الإ

نها والحال هذه لن  مكانيات الع�ص��كرية، وعندئذ ن�صتطيع اأن نقف قبال اأميركا، لأ الحديثة والإ

. كما لم يفتاأ يذّك��ر بالمنجزات المتحققة 
���

تكون تلك القوة التي ت�ص��تطيع توجيه �ص��ربة لنا«

على �ص��عيد تنمية القطاعات والبنى التحتية ال�ص��رورية كما يقول في اإح��دى خطاباته: »اإّنكم 

عمار والبناء، كما اأننا  لو نظرتم لوجدتم اأننا اليوم قد اأحرزنا تقدًما  والحمد هلل  على �ص��عيد الإ

��ا على �ص��عيد ال�صيا�ص��ة الدولية، وقد اأنجزنا بنجاح الخط الحديدي بين م�صهد  متقدمون اأي�صً

خيرة، وراأيتم كيف جاء الجميع واأثنوا على ذلك؛ فالدين وال�ص��تقال  يام الأ و�ص��رخ�ص في الأ

يراني هذه المكا�صب في الوقت الذي  نجازات. وقد حقق ال�ص��عب الإ هو الذي يحقق هذه ا لإ

يحاء باأنه اإذا ما عادى اأحد اأميركا فلن ي�ص��تطيع  ها. اإن البع�ص يحاولون الإ تعاديه اأميركا وحلفاوؤ

تحقيق اأي اإنجا ز. اإًذا فما هذا الذي اأنجزناه؟ لقد حققنا ذلك في مرحلة الخ�صومة مع اأميركا، 

واأنجزنا كل هذا التقدم في وقت كانت فيه اأميركا متعط�ص��ة لدمائنا، وح�ص��لنا على الكثير من 

هذه المكا�ص��ب في وقت كان حلفاء اأميركا  في اأوربا واآ�ص��يا واأفريقيا  قد قلبوا لنا ظهر المجن. 

خر من الخلف، ولكننا في نف�ص الوقت حققنا كل ذلك  مام والبع�ص الآ لقد طعننا البع�ص من الأ

عداء  التقدم. فاعلموا اإًذا واعتبرو ا ول تت�ص��وروا اأن بن��اء هذا البلد وتقدمه مرهون بمد اأيدينا لأ

 .
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اهلل من اأميركا و�ص��واها. كّا، فلو ّكنا قد مددنا اإليهم اأيدينا لما حققنا هذا القدر من التقدم«

هكذا وبينما كان الغرب ينظر اإلى اإيران كتهديد لم�صالحه، تقوم به دولة ثالثية ك�صائر التحديات 

التي تمثلها دول اأخرى في اأميركا الاتينية اأو اآ�صيا اأو اأفريقيا، اأ�صبح يتحدث عن التهديد العالمي 

الذي تمثله اإيران، ل �ص��يما واأنها باتت تجتهد في اتجاه النتقال من قوة عظمى اإقليميًّا اإلى قوة 

يرانية دعامًة اأ�صا�صيًة في البنية  دولية. �صكلت القدرة القت�صادية والطفرة ال�صناعية الع�صكرتارية الإ

عام، طهران، 2003، �ص 2�5. مام الخامنئي، ط 2، النا�صر: دار الولية للثقافة والإ مام الخامنئي، اأميركا في فكر الإ ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 2�5.
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نه بعد  قليمي، لأ ن تجاوزت اإيران الخطر الإ التحتية لم�صروع الممانعة اإقليميًّا ودوليًّا. وحتى الآ

قليمية من ي�ص��تطيع القبول بخو�ص الحرب �ص��د  كل هذه التجارب لم يعد يوجد من النظم الإ

اإيران اأ�صالًة عن نف�صه اأو وكالًة عن الغرب. بل حتى اإ�صرائيل لم تعد تملك اأن تقوم بهذا الدور. 

اإن قرار الحرب بات قراًرا اإيرانيًّا ولي�ص قراًرا اإقليميًّا. وحينما تحقق ذلك، بداأت تتجه اإلى نزع 

احتكار قرار الحرب من القوى الكبرى، وقد حدث بالفعل اأن الحرب �صد اإيران لم تعد قراًرا 

��ا. كان ذلك هو ال�صرط المادي والمعنوي لقيام م�صروع ممانعة في المنطقة تحقق  اأميركيًّا اأي�صً

نجازات التي كانت وراء التحول الذي �صهدته المنطقة. ا�صتطاع م�صروع  بموجبه الكثير من الإ

الممانعة الذي مثل فيه ال�صيد الخامنئي موقع القائد والزعيم الروحي، اأن يف�صل م�صروع ال�صرق 

و�ص��ط الجديد. كما اأعاد اإ�ص��رائيل اإلى حجمها الطبيعي ورفد المقاومة في لبنان وفل�ص��طين  الأ

�ص��رائيلي. تحدث كثيرون  بالدعم المادي والمعنوي لتحقيق انت�ص��ارات مذهلة على الكيان الإ

يراني عن  عن مفه��وم النتقال من الثورة اإلى الدولة. والحقيقة هي اأننا نتحدث في النموذج الإ

مة.  الدولة، -الثورة على وزن الدولة-، الأ

حمورية املمانعة

ا�ص��تمرت اإيران وبف�ص��ل قيادة ال�ص��يد الخامنئي في تكري�ص محورية ال�ص��راع �صد الجبهة 

الغربية، حيث جعلته يدور حول الم�صاألة الفل�صطينية. وهكذا كما تذّكر الكثير من خطب ال�صيد 

القائد، اأن م�ص��كلة اإي��ران مع الغرب تكمن في تبني اإيران للق�ص��ية الفل�ص��طينية. واإّل ل وجود 

لم�ص��كلة بين اإيران والغرب البت��ة ل يمكن التفاو�ص حولها. وهذا التبن��ي لي�ص تكتيًكا جديًدا 

يرانية بقد�ص��ية الق�ص��ية الفل�صطينية في فترات الثورة قبل تاأ�صي�ص  بل هو اإيمان واعتقاد القيادة الإ

الدولة - الثورة. لقد كانت ق�ص��ية فل�ص��طين في القائمة المطلبية لقيادات الثورة في عهد ال�صاه. 

يرانية في وق��ت مبكر. لي�ص غريًبا  وق��د حدث لق��اح روحي بين الثورة الفل�ص��طينية والثورة الإ

اإًذا اأن يكون اأول الوفود التي زارت اإيران بعد انت�ص��ار الثورة هو الوفد الفل�ص��طيني الذي تمّلك 

�ص��رائيلية في طهران خال العهد البائد ك�صفارة للدولة الفل�صطينية بعد نجاح  مبنى ال�ص��فارة الإ

الثورة. حدث هذا قبل قيام ال�ص��لطة الفل�ص��طينية واتفاقية اأو�ص��لو التي لم تر�ص اأحًدا بمن فيهم 

ال�ص��عب الفل�ص��طيني الذي غّير ولءاته للقيادة التاريخية واختار طري��ق المقاومة الطويل. ذلك 

بعد اأن اتخذت ال�ص��لطة الفل�ص��طينية قراًرا خاطًئا، حينما اعتقدت اأن الثورة الفل�صطينية يمكنها 

اأن تحاف��ظ على ثقلها وحرارتها خارج بيئ��ة الممانعة اأو تفاو�ص من دون مقاومة واأوراق قّوة. 

فحينما اختارت ال�ص��لطة اأن تنزع من الق�ص��ية الفل�ص��طينية اأنياب الممانعة، غامرت بالم�ص��األة 

الفل�ص��طينية وعزلت نف�ص��ها عن التيار العام ف��ي المنطقة. ولي�ص غريًبا اأن وزي��ر الدفاع اأنذاك، 

ال�صهيد م�صطفى �ص��مران، الذي ظهر في �صحبة ال�صيد الخامنئي في الجبهة بالزي الع�صكري، 
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هو حليف تاريخي للثورة الفل�ص��طينية واأحد اأبرز قادتها الذين عا�ص��وا في كنفها قبل قيام الثورة 

يرانية نف�صها. يمكننا الحديث اإًذا عن اأن الممانعة عرفت اأطواًرا كثيرة، تجلى اأولها في اإعداد  الإ

ال�صروط المادية والمعنوية لقيام الممانعة المو�صوعية. ثم تكري�ص محورية الممانعة في الم�صاألة 

و�ص��ط. وقد ظلت تلك المحورية حا�صرًة  الفل�ص��طينية بو�صفها محور ال�ص��راع في ال�صرق الأ

حتى في عّز المعركة بين العراق واإيران، كما اأظهره �ص��عار الدفاع المقد�ص: تحرير القد�ص يمّر 

يراني مًعا. كما كانت  عن طريق بغداد. فقد كانت تلك حرًبا مرفو�صًة من ال�صعبين العراقي والإ

مم. وقد غيرت مجرى  حرًبا مفرو�ص��ًة دفع الجميع فيها �ص��ريبة ال�ص��فقات في �ص��ياق لعبة الأ

مر يتجه نحو  الممانع��ة باتجاه معركة ل جدوى منها. وبعد تعزيز محورية الممانعة، اأ�ص��بح الأ

تعزيز اأقلمة الممانعة الذي جعل الممانعة تتعدى اإلى الق�صية الفل�صطينية باعتبارها حقيقًة اإقليميًة. 

مر اإلى تدويل الممانعة وبناء تحالفات على اأر�صية م�صروع الممانعة مع اأقطار اأخرى  ثم اتجه الأ

في العالم. كان ال�صيد الخامنئي قد تّم اعتقاله في عهد ال�ّصاه قبل عقود من الّزمان ب�صبب حديثه 

عن و�ص��عية بني اإ�صرائيل اأثناء محا�صرة تف�صير للقراآن. وكذلك �صجن قياديون اآخرون في اإيران 

ب�صبب الق�صية الفل�صطينية والكتابة عنها مثل ال�صيخ راف�صنجاني كما ل غبار على الّدور التنظيمي 

الذي قام به الدكتور �صمران داخل العمل الفل�صطيني قبل اأن ي�صبح وزير الدفاع في الجمهورية 

�صامية بعد انت�صار الثورة، وقد كان رفيًقا في الجبهات لل�صيد الخامنئي. ويرف�ص ال�صيد علي  الإ

الخامنئي منطق الّتحّيز القومي في ق�صية فل�صطين من حيث اإّن الموقف داٍع اإلى تو�صيع الهتمام 

ح�صا�ص  �صامي. فهو يعتبر اإن كان الق�صد بعروبة فل�صطين هو مزيد من الإ بها في نطاق العالم الإ

ر�ص وق�صيتها باعتبارهم اأهلها فهذا اأمر محبذ ومطلوب. لكن غير المطلوب حينما  العربي بالأ

�صامي.  ي�ص��تعمل هذا ال�صعار في عدم تو�ص��يع الهتمام بالق�صية الفل�ص��طينية في اإطار الّنداء الإ

�صامي. وهي  لهي والإ اإّن ال�ص��يد الخامنئي يرقى بالق�صية الفل�صطينية اإلى م�ص��توى التكليف الإ

في ذلك ق�ص��ية فوق اأن تكون عربيًة ول حتى فل�ص��طينيًة اإّل في جوانبها ال�صيا�ص��ية والقت�صادية 

ن�ص��اني والعالمي  منية. وهذا ل يمنع باأن يّت�ص��ع الهتمام بالق�ص��ية الفل�ص��طينية اإلى مداه الإ والأ

ا. يبدو اأّن ال�صيد الخامنئي ملمٌّ اإلماًما تاريخيًّا و�صيا�صيًّا مهًما بالق�صية الفل�صطينية، كما تعك�ص  اأي�صً

ولى التي تطّورت  ذلك خطاباته وكتاباته حول الق�ص��ية الفل�صطينية. لقد ا�صتوعب الّلحظات الأ

نجليز. اأي منذ تطّلعت الحركة ال�صهيونية  فقة مع الإ امرة �ص��د فل�صطين، قبل تمام ال�صّ فيها الموؤ

يطاليين. لكن ال�ص��يد الخامنئي يدرك  لبن��اء وطن لها في اأوغندا اأو طرابل�ص الليبية لول رف�ص الإ

اأن قيام اإ�ص��رائيل ا�صتند اإلى ت�ص��عيد الق�صوة �ص��د العرب حيث بلغ العنف �صد المحّليين مداه. 

كما ا�ص��تندوا اإلى اأ�ص��لوب الكذب على الّراأي العام. وهو الكذب الذي انطلى في نظر ال�ص��يد 

الخامنئ��ي حت��ى على مثقفين وفا�ص��فة كبار من اأمثال جون بول �ص��ارتر في » كتاًب��ا قراأته قبل 

ثاثين �ص��نة،كتب يقول: )�ص��عب با اأر�ص، واأر�ص با �ص��عب(... اأي اأن اليهود كانوا �ص��عًبا 

��ا با �ص��عب! ما معنى اأنها اأر�ص با �صعب؟!  با اأر�ص، وجاءوا اإلى فل�ص��طين التي كانت اأر�صً
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جانب  كان فيها �ص��عب يعم��ل. وهناك الكثير من ال�ص��واهد على ذلك. يقول اأح��د الكتاب الأ

ر�ص الفل�ص��طينية كبحر اأخ�ص��ر ي�ص��اهد على امتداد الب�ص��ر.  اأن مزارع القمح كانت في كل الأ

اأوهموا العالم اأن فل�صطين اأر�ص خربة متروكة بائ�صة، وجئنا نحن اإلى هناك فعمرناها!«. ويعتبر 

عامي،  ال�ص��يد الخامنئي اأّن الركن الثالث بعد �صيا�ص��ة العنف والق�صوة �صّد العرب والكذب الإ

فق ما يجعل الق�صية  هو �صيا�ص��ة ال�ص��فقات وا�ص��تعمال اللوبي.ول يرى ال�ص��يد الخامنئي في الأ

ل كبير عن انت�صار ال�صعب الفل�صطيني. لكن ذلك  الفل�صطينية من دون مخرج، بل يتحدث بتفاوؤ

�صريطة اأن ياأخذ ال�صعب الفل�صطيني باأ�صباب المقاومة والكفاح كما يتحقق الّدعم الكبير لن�صال 

هذا ال�صعب. وهنا يعتبر اأن لجوء العرب اإلى ا�صتعمال �صاح النفط ق�صية اأ�صا�صية ما دام الّنفط هو 

ملك لل�ص��عوب. وعليه ما الفارق بين اأن ت�صتعمل اأميركا �صاح الزراعة والغذاء في حروبها ول 

ولى اإلى المناخ النهزامي الذي  ي�صتعمل �صاح الّنفط. اإنه يعزو �صبب عدم انت�صار النتفا�صة الأ

خّي��م عل��ى المنطقة والعتقاد باأن ال�صت�ص��ام حتمية في اأفق عدم تكافوؤ الق��ّوة، اإذ لم يكن من 

طريق لانت�ص��ار اإل بخو�ص حرب كا�صيكية �ص��د اإ�صرائيل وهو اأمر لم يكن ممكًنا. بينما كان 

�ص��لحة وبالّتالي هنا ياأتي دور  ل بّد من اكت�ص��اف اأهمية �ص��اح ال�صعب الذي يفوق كل تلك الأ

المقاومة واأ�ص��باب النت�صار وتكري�ص الممانعة. لقد اأدرك ال�صعب الفل�صطيني طريق النت�صار. 

وهو اليوم يكافح ب�ص��جاعة وفي ظروف �صعبة اأو بتعبير ال�صيد الخامنئي: »ال�صعب الفل�صطيني 

اليوم �ص��عب مظلوم وهو �ص��جاع جًدا رغم مظلوميته، ومن الحق اأن نقول: ال�صعب الفل�صطيني 

البطل. اإنه �صعب يقاوم لوحده وبغربة وباأيد عزلء، وقد اأعجز القوى المادية العالمية المدججة 

.
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بكل اأ�صلحة القتل والقمع«

يف املمانعة وم�صكلة الغزو الثقايف

)الغزو الثقافي( الم�ص��طلح الذي كررته مراًرا واأ�ص��عر اإزاءه بح�صا�صيٍة خا�صٍة تماأ وجودي 

وتاأخذ بكياني قلًبا وروًحا.

ال�صيد علي الخامنئي

من والع�ص��كرة والّتحدي التقني،  على الرغم من كل هذا الحر�ص على التعبئة في مجال الأ

يراني في  مام الخميني قد خاطب ال�صعب الإ فاإن ثمة تحّدي الثقافة نف�صها وع�صكرتها. وكان الإ

. وهنا يكمن مبداأ 
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فترة مبّكرة، باأّن اأمريكا لن تاأتيهم اإلى �ص��احة المواجهة بالّرمح، بل بالقلم

رث الثقاف��ي الّذاتي في قبال الموروث الثقافي الغربي. لذا  الممانعة الثقافية. ت�ص��ع الممانعة الإ

هي تتعاطى معه بحذر. ففي عموم هذا الموقف نمّيز بين الّرف�ص المّتجه نحو المعرفة والّرف�ص 

عام، قم، 2006. مام الخامنئي: فل�صطين بين ال�صام والدكتاتورية، من�صورات دار الولية للثقافة والإ ��� الإ

مة، �ص 370. ��2 الفقيه وال�صلطة والأ
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فادة منها اأمر متّوفر وحا�ص��ر في  المّتج��ه نح��و الّثقافة. اإّن النفتاح على المعارف وفهمها والإ

اإيران ما بعد الّثورة وحتى في نطاق التثقيف الّذاتي لقيادتها. غير اأن المق�صود هنا ما يفيد معنى 

��م الثقافيين ومحاربة ثقافة المحّلي التي تعيدنا اإلى اأزمنة ال�صتعمار. ول  دماج وال�صّ �صيا�ص��ة الإ

نخال ال�ص��تعمار بو�ص��ائله التقليدية والحديثة لم يحارب ثقافة المحّلي ومنعها من الّتطور �صواًء 

اللغات المحّلية اأو ثقافتها. ل يمكن تنمية ثقافة محّلية من دون الهتمام بها ل الّلحاق بل�ص��ان 

وثقافة المحتّل مهما كان متقّدًما. اإّن قدر الثورات اأن تواجه تحّد الختراق الثقافي الذي يم�ّص 

بقيمها وخ�صو�صيتها ومكت�ص��باتها ال�صيا�صية والثقافية. ودائًما كانت الثورات في نظر طائعها 

وقياداتها غير كاملة ما لم يوازيها نهو�ص فكري وثقافي بما يحقق الولدة الثانية للثورة: الثورة 

كبر بالن�ص��بة اإلى عموم الث��ورات المنجزة باعتباره  الثقافي��ة. وتمثل الممانعة الثقافية الجهاد الأ

فعًا م�ص��تداًما ل يتوقف قليًا اأو كثيًرا. اإّن الغزو الثقافي حقيقة ثابتة حينما ت�صبح الثقافة و�صيلًة 

فتك في كل المواجهات وال�ص��راعات. فمنذ قيام  للهيمنة وال�ص��تكبار. ف�ص��اح الثقافة هو الأ

�ص��امية في اإيران بات وا�ص��ًحا اأن المعركة هي اأبعد مدًى من كونها معركًة ع�صكريًة  الثورة الإ

اأو �صيا�صية اأو اقت�صاديًة فح�صب، بل هي في جوهرها معركة ح�صارية يحتل العن�صر الثقافي فيها 

موقًعا ح�صا�ًص��ا. فبعد مرحلة تكري���ص ثقافة الثورة بات المطلوب الي��وم تحقيق الثورة الثقافية 

لمواجهة تحدي الغزو الثقافي. وبالّن�صبة اإلى ال�صيد الخامنئي، كما هو موقف �صائر المناه�صين 

للثقاف��ة الغربي��ة من وجهة نظر اأخاقي��ة، يعتبر اأن الموقف من هذه الثقاف��ة هو موقف منها من 

حيث هي ثقافة فا�ص��دة وثقافة اإف�صاد. ففي هجاء ال�صيا�صات الثقافية المّتبعة من قبل ال�ّصاه يقول 

ن�ص��انية من اإيران تماًما، واأ�ص��اعوا في اأو�صاطنا  مام الخميني: »لقد عملوا على محو التربية الإ الإ

. وفي 
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خيرة لم تكن تربية غربية �ص��ليمة، بل تربيًة غربيًة فا�صدة« التربيًة الغربيًة؛ وحتى هذه الأ

ّكد ال�ص��يد الخامنئي على الم�صاألة نف�صها من خال مخاطبته للجماهير قائا:  ال�ّص��ياق نف�صه، يوؤ

ميركية، ولماذا  وربية والأ »قد تت�صاءلون قائلين: لماذا ينبغي علينا الهروب من الثقافة الغربية والأ

ال مو�ص��وعي قد اأدرك النا���ص جوابه اإلى حًد  يج��ب اإغاق اأذهاننا دونها ؟! ومع اأن هذا �ص��وؤ

ف�ص��اد  ما بعد الثورة، لكنني اأقول باخت�ص��ار في هذا ال�ص��دد: اإن الثقافة الغربية هي م�ص��روع لإ

ن�ص��انية، ولي�صت �صوى  �ص��راقات والف�صائل الإ ن�ص��ان، واإنها ثقافة العداء والبغ�ص للقيم والإ الإ

و�ص��يلة بيد اأرباب القوة والثروة واأباطرة ال�ص��لطة الذين هم ب�ص��دد تجريد الب�ص��رية من �ص��تى 

خاقية وال�صيا�صية لهذه الثقافة تبدو كاذبًة  . وبناًءا عليه، فاإّن كل المزاعم الأ
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ن�صانية« الف�صائل الإ

خادعة. ومثل هذا الموقف له نظائر عند نقاد الثقافة والفكر الحديث بمن فيهم النقاد الغربيين. 

لك��ن تبداأ الح�صا�ص��ية حينما ياأتي النقد للثقاف��ة الغربية من جهة المنظوم��ة الفكرية الّدينية. هنا 

خرى اأذهانها وجانبها  ت�ص��تبّد حالة الّا�ص��ماع.  اإن العقانية الحديثة في الغرب �صنعت هي الأ

، �ص �68.
)عج(

مام المهدي �صام، مركز منارة الإ مام الخامنئي، مكانة المراأة في الإ ��� الإ

مام الخامنئي، م�صدر �صابق، �ص �8. مام الخامنئي، اأميركا في فكر الإ ��2 الإ
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ن�صان بم�صتوياته المتح�صرة ي�صنع  الامعقول. ولو �صئنا التعبير على طريقة اإدغار موران، فاإّن الإ

ن�صان  ن�صان ال�صانع ي�ص��نع اأ�صاطيره والإ ن�ص��ان المفكر ي�صنع الحمق والإ نقائ�ص��ه، كما نجد الإ

. اإنها بالّتالي ثقافة بلغت بنقائ�صها اإلى المنتهى. ي�صعى 
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القت�ص��ادي ي�صنع ال�صتهاك والتبذير

اأن�ص��ار الغزو الثقافي اإلى اإنكار الجانب المتوح�ص في الح�ص��ارة الغربي��ة الحديثة. والحال اأّن 

البربرية لي�ص��ت »مجرد عن�صر يرافق الح�ص��ارة، واإّنما هي جزء ل يتّجزاأ منها. فالح�صارة توّلد 

. اإذا اأردنا اأن نعيد بناء الخطاب الممانع 
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البربرية، وبالخ�ص��و�ص انطاًقا من الغزو وال�صيطرة«

اإل��ى الموقف الّنظري بعيًدا عن جّو التعبئ��ة بمدلولها الخطابية، باعتبار الفرق بين لغة الخطاب 

ية فكرية عميقة، ف�ص��نجد اأن مجّرد  الموّجه اإلى الجماهير والمواقف الّنظرية الم�ص��تندة اإلى روؤ

ت�صيي�ص الثقافة وع�صكرتها يجعلها فعًا بربريًّا. ينتمي خطاب ال�صيد الخامنئي اإلى النقد القيمي 

ن�ص��ان وتحرره الحقيقي  للثقاف��ة الغربي��ة. نقد يّتجه نحو تقييم مردوديتها على م�ص��توى قيم الإ

والعدالة الجتماعية وقيم الّتح�صر وال�ّصام. فهو ينتقد فيها كل �صلبياتها دون اأن يغمطها جوانبها 

كبر يكمن في الممانعة الثقافية بو�صفها مدخًا اأ�صا�صيًّا  يجابية.  لقد بدا وا�صًحا اأن الجهاد الأ الإ

م��ة اأو انحطاطها. ول �ص��ك اأنه ل بد لكل نه�ص��ة وثورة من ثقافة نه�ص��وية  لتحقي��ق تفوق الأ

وثورية. وفعل التكييف الثوري للثقافة في اإيران �صيا�ص��ًة م�صتمرًة تعك�ص طبيعة الممانعة الثقافية 

ر�صاد  بو�ص��فها اأ�صا�ًصا لكل اأ�ص��كال الممانعات في ميادين �ص��ّتى. ودور القيادة في التوجيه والإ

لحاق  مة على ه��ذا النوع من الممانعة لتح�ص��ين الذات من خطر ال�ص��تاب والإ ه��و بعث الأ

مة الثقافي. وهذا ال�صتقال  الثقافيين. فال�صتقال ال�صيا�صي هو اأوًل وقبل كل �صيء ا�صتقال الأ

مام  لي�ص خياًرا �ص��هًا بل جهاد وممانعة. وقد ا�صتمر ال�صيد علي الخامنئي على درب اأ�صتاذه الإ

يراني لماأ كل  بناء ال�ص��عب الإ بداعية لأ الخميني في تعزيز الممانعة الثقافية واإطاق الطاقات الإ

الفراغات التي تعزز ال�صعور بالحاجة الثقافية للغرب. لم تكن الممانعة الثقافية في اإيران انغاًقا 

من القومي  �ص��لبيًّا كما بدا من كثير من النظم ال�صيا�ص��ية، بل كانت ممانعة تهدف اإل��ى تعزيز الأ

ف��ي اأبعاده الثقافية والروحية وال�صيا�ص��ية والجتماعية. ويعتبر ال�ص��يد الخامنئي اأّن الموقف من 

�صامية وحدها، بل هي ق�صية مطروحة لدى �صائر  م�ص��األة الغزو الثقافي لم يعد �صكوى اإيران الإ

ميركي وبين م�صتوى  . ويربط بين موقف ال�صت�صام والر�صوخ للقدر الأ
�3�

ا وربية اأي�صً البلدان الأ

ّكد على اأّن ثمة عاقة بين ال�صت�ص��ام للهيمنة ومن�ص��وب الّتخلف في  النمّو في هذه البلدان، ليوؤ

مام الخامنئي  هذه البلدان. اإّن النحطاط الثقافي هو �ص��ريبة ال�صت�ص��ام. اإن الحاجة في نظر الإ

اإلى تح�ص��ين المج��ال الثقافي والجتماعي �ص��رورية. ول نكاد نلم�ص منه��ا اإغراًقا في منحى 

ف�صادية للغزو الثقافي الذي يبدو  الخ�صو�صية المحّلية، بل الموقف يبدو قيميًّا يتعّلق بالخلفية الإ

��� اإدغار موران: ثقافة اأوربا وبربريتها، ط�، ت�: محمد الهالي، دار توبقال للن�صر، المغرب   2007 م، �ص 5.

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 8.

مام الخامنئي، م�صدر �صابق، �ص �26. مام الخامنئي، اأميركا في فكر الإ ��3 الإ
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حقيقًة قائمًة وغير بريئة. وركّز ال�ص��يد علي الخامنئي عل��ى الحكمة والّذكاء في مواجهة خطر 

ية التب�صيطية لهذا الخطر اأو اختزال ال�صعور بهذا الخطر في  الغزو الثقافي وعدم الوقوع في الروؤ

ق�صايا �صغيرة ل تتان�صب مع حجم خطره الواقعي. خطورة الغزو الثقافي تفوق حتى مجّرد اأن 

خير  لّف كتاًبا �ص��ّده. الم�صاألة هي اأكبر من هذا. فهذا الأ يقوم �ص��خ�ص ما معار�ص للّنظام باأن يوؤ

ّكد على م�صاألة الّنباهة واليقظة فيما هو  يمكن اأن ت�صع في مقابله كتاًبا اآخر. فال�صيد الخامنئي يوؤ

مخطط. وهذا ل يمنع من التعاطي بحكمة وحرية مع المنتوجات الفردية التي تنطلق من موقف 

ح هذه الم�صاألة قائا: »بديهي اأّننا ل ن�صتغرب اأن ينه�ص اأحد المعار�صين  �صخ�صي. ومن هنا يو�صّ

الفكريي��ن )للنظام( ويقوم بكتابة مقال اأو تاأليف كتاب، فهذا ال�ص��لوك متوقع، وينبغي علينا اأن 

ل ن�ص��يق به، ول نقع في رد فعل �ص��ديد اإزاَء ذلك. بل يمكن اأن يقوم اأحدهم بو�صع كتاب �صد 

 .
���

التوحيد نف�ص��ه، وهذا اأمر طبيعي! فهم يكتبون �ص��د التوحيد،  ونحن نكتب في التوحيد«

اإّن الغزو الثقافي هنا هو عمل عدواني منّظم ي�صتند اإلى قاعدة �صيا�صية واقت�صادية تهدف زعزعة 

ّمة وتحقيق اإحدى اأهّم و�صائل ال�صيطرة، األ وهي الّتبعية. وخطورته الّتي ا�صت�صعرها  مقّومات الأ

همية عند قائد  ال�ص��يد الخامنئي بقلق كبير تكمن في كونه ي�ص��عى لزعزعة م�ص��األتين فائقت��ي الأ

خرى بتدمي��ر قيم الجمهورية  �ص��امي، بينم��ا تتعّلق الأ ولى بتدمير الفكر الإ الث��ورة، تتعّل��ق الأ

�ص��امية. اأّي اإنها حرب على قيم الّدين وقيم الوطنية، وهذا ما ي�صتدعي في نظر ال�صيد القائد  الإ

اهتماًما ويقظًة فائقين. اإّن الغزو الثقافي عملية تتّم في نوع من الهدوء. وي�صّور ال�صيد الخامنئي 

الغزو الثقافي بقنبلة كيميائية »تنفلق خل�ص��ة دون اأن يح�ص بها اأحد، ولكن بعد انفجارها بب�صع 

. الغزو الثقافي حقيقة واقعية ويجب اأن 
�2�

يدي قد اأ�صيبت جميًعا« �ص��اعات، ترى الوجوه والأ

نتعاطى معها على اأنها حقيقة ولي�صت وهًما. اأي ل بد من اليقظة والعمل الجاّد والحكيم. وفي 

هذا المجال، تبدو المهمة غير ناجزة في مو�ص��وع الممانعة �ص��ّد الغزو الثقافي الذي ياأخذ هنا 

�ص��رة والّذوق الفّن��ي والجمالي. ففيهما تختبر  من التربوي ونظام الأ اأ�ص��اليب متنّوعًة تم�ص بالأ

نظرة الم�صلحين وب�صيرتهم.

من الرّتبوي وق�صايا التعليم يف الأ

للتربي��ة والتكوين دور خطير في العمران الب�ص��ري. اإنه ركيزة اأ�صا�ص��ية في تكري�ص منظومة 

�ص��احية ورئي�ًص��ا في  القيم التي ينه�ص عليها �ص��رح المجتمع. ومن هنا كان هدًفا للعملية الإ

م�ص��ار التغيير الثقافي والجتماعي. ول ت�صتكمل الثورات بناءها اإل بعد تحقيق الثورة الثقافية. 

فثمة �ص��عوبات وتحديات تنت�ص��ب في وجه الثورة الثقافية تفوق خطًرا تلك التي تواجه الثورة 

عام، قم، �ص25. مام الخامنئي، الغزو الّثقافي، المقّدمات والخلفيات الّتاريخية، ت�: جواد علي ك�ّصار، دار الولية للثقافة والإ ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 30.
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كبر. وفي اإيران وعت القيادة بهذا الجانب وعًيا  ال�صيا�ص��ية اأو الم�ص��لحة. اإنه مجال للجهاد الأ

را�ص��ًخا كما ا�صت�ص��عرت خطورته ا�صت�ص��عاًرا عميًقا. وفي طريق اإنجاز الثورة الثقافية، اأن�صئت 

�صواء  �ص�ص��ات فاعلة وحيوية عنيت بق�ص��ايا التجديد والتطوير قّلما �صلطت عليها الأ معاهد وموؤ

ف��ي عالمن��ا. وكانت اهتمامات ال�ص��يد القائد بالم�ص��األة الثقافية والتربوية ل تق��ل عن اهتمامه 

بالق�ص��ايا ال�صيا�صية والقت�ص��ادية والع�صكرية للدولة. فهو قبل كل �ص��يء رجل علم وتربية. وله 

اإليها ا�ص��تياق عّبر عنه مراًرا وتكراًرا. عا�ص��ر ال�ص��يد القائد فورًة جديدًة من فورات هذا الغزو 

ال�ص��امل في ع�صر مو�صوم بالعولمة. فكان التحدي اأكبر بالن�صبة اإلى الدولة التي اختارت �صيا�صًة 

من الثقافي. وكان ل بد اأن تمتد اأنظار ال�صيد القائد اإلى طبيعة  حمائيًةً لتاأمين �صكل من اأ�صكال الأ

النظ��ام التربوي الحوزاتي المعن��ي بتخريج الفقهاء والمجتهدين. وق��د اأظهرت خبرته الطويلة 

والتحدي��ات الت��ي واجهتهم في طريق بناء نموذجهم الخا�ص اإل��ى اأن ثمة اأزمة تكوين حقيقية. 

وهو في هذا يعزز م�صعى �صائر الم�صلحين في حقل التربية والتكوين. 

تقوية التعليم �رشورة لال�صتقالل واملمانعة

�صامية اإلى توفير عناية خا�صة لقطاع  هداف التي ت�صعى اإليها الجمهورية الإ تفر�ص جملة الأ

التعليم. اإن الممانعة تتطلب اعتماًدا على الّذات م�صاعًفا وا�صتقاًل كامًا في تدبير ال�صاأن العام، 

واكتفاًء ذاتيًّا في زمن مو�ص��وم بطول وق�صوة الح�صار القت�ص��ادي. ول اأحد ي�صك في اأن اإيران 

اجتازت هذا الّتحّدي في ظروف �ص��عبة وك�ص��رت الح�ص��ار بتفعيل مهاراته��ا الّذاتية وتفجير 

طاقاته��ا المحّلية. وهذا ل ياأتي من فراغ، بل نتيجة وع��ي بواجب الممانعة والّتحدي يمّر عبر 

�صيا�ص��ات تعليمية حقيقية. فال�صناعة ل تتطور في اإيران دون اأن تكون م�صبوقًة باإنفاق كبير على 

خير ل يقوم من دون اأن تتوفر مناخ��ات تربوية وتعليمية للنهو�ص به  البح��ث العلم��ي. وهذا الأ

وتحقي��ق اأهدافه. ينظر ال�ص��يد عل��ي الخامنئي اإلى التعليم كقطاع حيوي بل اإلى اأمِّ الق�ص��ايا في 

كبر، في اعتقاد قائد اأدرك معنى الحرب وتحّدياتها.  الجتم��اع والثورة. فهو مجال الجهاد الأ

قت، ولكن الق�ص��ية  ّكد من موقعيته القيادية باأّن »ق�ص��ية الحرب هي اأمر مرحلي وموؤ لذا تراه يوؤ

. اإن العلم في نظر ال�ص��يد الخامنئي هو 
���

�صا�ص��ية عندنا هي الجامعات« المهم��ة والدائمية والأ

�صخا�ص العاديين اأنا�ًصا يملكون �صلطاًنا على العالم. فالعلم  �صا�ص��ي الذي يجعل من الأ العامل الأ

ّدي العلم في ع�صرنا الحالي دوًرا عظيًما  في حّد ذاته �صلطة، بل �صلطة تفوق �صائر ال�صلط، اإذ »يوؤ

جهزة ال�صيا�صية في العالم والباد الكبرى هم  ا. واأولئك الذين يم�ص��كون بزمام ال�صلطة والأ جدًّ

اأ�ص��خا�ص عاديون، ولكن في نف�ص الوقت م�ص��لطون على العالم. فلماذا؟ اإن ذلك كان بوا�صطة 

. وعليه، اأدرك ما للتعليم من اأهمية وف�صل في م�صيرة التحّدي التي واجهتها اإيران منذ 
�2�

العلم«

عظم-اإيران )من دون  مام القائد، اإعداد ال�ص��يد عبا�ص نور الدين،  من�ص��ورات مركز بقية اهلل الأ مام الخامنئي، الجامعة في فكر الإ ��� الإ

تاريخ(، �ص �4.

��2 الم�صدر نف�صه، �ص �3.
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ّكد على اأن اإي��ران كان بمقدورها اأن تجتاز  الث��ورة والح��رب حتى زمن الممانعة. فا �ص��يء يوؤ

كل تلك ال�ص��عوبات من دون اأن يكون لها م�ص��تند ف��ي العلم والتعليم ت�ص��تطيع من خاله ماأ 

ا اأن ن��درك اأهمية العلم والّتعلم  كل الفراغ��ات الناجمة عن الّتحدي والح�ص��ار. كما بات مهمًّ

مة على  �ص��باب. هكذا يحر�ص ال�ص��يد الخامنئي الأ في اإيران وعدم اإهمال ذلك ل�ص��بب من الأ

التعليم وي�ص��ير في الوقت نف�ص��ه اإلى خطورة العزوف عن العلم: »اإن ما يبعث على القلق هو اأن 

مر، فاإننا �صنهزم في  منة بقيمة العمل العلمي في هذا البلد.. ولو ح�صل هذا الأ ت�صتهين قوانا الموؤ

همية التي يوليها ال�صيد القائد للعلم على العلماء اأنف�صهم  . وتنعك�ص هذه الأ
���

�ص��ائر الجبهات«

��ا عاديين فالعلم يمنحهم  والمتعلمين بو�ص��فهم طليع��ة التغيير في المجتمع. فاإذا كانوا اأ�صخا�صً

�ص��لطة الريادة والتقدم والقيادة. ولذا ل يزال يحّر�ص الطلبة على امتاك نا�ص��ية العمل الطليعي 

في المجتمع والتقّدم في م�صيرة النه�صة وعدم احتال المواقع الخلفية. فعلى الّطالب اأن يكون 

. ويتعّدى تحري�ص ال�صيد الخامنئي للطّاب في الجامعات والمعاهد على 
�2�

�صّباًقا وفي المقدمة

الهتمام بالم�ص��ائل العلمية والتح�صيل على الوجه المطلوب اإلى الهتمام بال�ّصاأن العام وق�صايا 

المجتمع وامتاك الوعي ال�صيا�ص��ي والقدرة على التحليل ال�صيا�صي. فهو يدعوهم لقتحام عالم 

ال�صيا�ص��ية وعدم العزوف. اإنه يبتغي وجود جامعات منا�ص��لة تمتلك الوعي ال�صيا�صي وتمار�ص 

ال�صيا�ص��ة المبدئية ولي�ص ال�صيا�ص��وية والنتخابوية. ويدعو في الوقت نف�ص��ه الطلبة اإلى تحويل 

و�ص��اع ال�صيا�ص��ية للبلد. ولم يترك ال�ص��يد  الجامع��ة اإل��ى مركز ال�صيا�ص��ة واهتمام الطاب بالأ

الخامنئي منا�ص��بًة اإل وذّكر فيها باأهمية وجود الوعي واليقظة ال�صيا�صية لدى طاب الجامعات. 

وقد �صّكل ذلك هّما كبيًرا اإلى حّد التعبير عنه بقوله: »كلما اأبدى الجامعيون قلقهم تجاه بع�ص 

الق�ص��ايا، فاإنني اأ�ص��عر بال�ص��رور. ذلك اليوم الذي �صن�ص��عر فيه بالقلق عندما ل نرى فيكم اأيها 

. وهو 
�3�

ال�ص��باب مثل هذا القلق، وتفتقدون مثل هذا الهم والهتمام بما يجري في المجتمع«

ّن » قولي باأن تكون الجامعات  الهتمام الذي تمّنى لو يكون �ص��امًا لجميع الّط��اب، ذلك لأ

�صيا�ص��يًة، معن��اه اأن تعملوا على اأن ل يبق��ى فيها عوام، واأن نوجد قدرة التحليل ال�صيا�ص��ي عند 

. وي�صعى ال�صيد الخامنئي في خطابه الممانع اإلى اإدماج قطاع التربية 
�4�

جميع طاب الجامعة«

هداف النه�ص��وية والثورية وعدم اعتماد النظرة الروتينية للتكوين بو�ص��فه جريًا  والتعليم في الأ

خلف طلب ال�ص��هادة والّترقي في الوظائف، بل يطالب بكثير من الهتمام والمثابرة والع�ص��ق 

للبحث العلمي الذي ي�صاحبه قدر كبير من الزهد. ول يحتاج ال�صيد الخامنئي اإلى مثال بعيد كي 

يذّكر بهذه الحقيقة. فمع ما يحتفظ به من ماحظات اإ�صاحية للحوزات العلمية، فهو يعترف 

لها بميزة تفّوق في هذا المجال؛ لذا يدعوا الجامعة اأن تتاأ�ّص��ى بهذا الح�ّص الحوزوي المو�صوم 

بالجّدية والمثابرة: »اإن هذا الجد والمثابرة في التعليم  والذي يعد من مميزات الحوزات العلمية  

مام القائد، م�صدر �صابق.، �ص �3. مام الخامنئي، الجامعة في فكر الإ ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 38.

��3 الم�صدر نف�صه، �ص 43.

��4 الم�صدر نف�صه، �ص 45.
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. اإنها دعوة لحب العلم والتحقيق بزهد 
���

يجب اأن يكون مبدًءا اأ�صا�صيًّا في التح�صيل الجامعي«

وتجّرد. ومع وجود دعوة لتوفير ظروف منا�صبة وم�صّجعة للتعليم، اإّل اأّن ال�صيد الخامنئي يتوّجه 

اإلى الطّاب ق�صد اكت�صاب هذا النف�ص من الّتجرد للعلم بعيًدا عن التعوي�ص. اإن العلم مهما عّو�ص 

ل تقّدر اإنجازاته بثمن. لذا وجب على الطالب اأن يهتم بالعلم اأكثر مما يعنى بالتعوي�ص: »يجب 

جر. فالتحقيق العلمي  اأن توجد روحية التحقيق والبحث ال�صافي والبعيد عن طلب العو�ص والأ

لي�ص له اأجر واقعي. فاإذا اأردنا  مثًا اأن نعطي پا�ص��تور مقابل اكت�ص��افه للميكروب، كم يجب اأن 

ن�صانية م�صاألة فائقة  . وتحتل ق�ص��ية اأ�صلمة العلوم الإ
�2�

نعطي؟! فهل يمكن اأن نجد له مقابًا؟!«

�صامي  ن�صانية اإل تطوير الفكر الإ . ول تفيد اأ�صلمة العلوم الإ
�3�

همية في منظور ال�ص��يد القائد الأ

�صامية في اإيران التي رفعت  ن�صانية. وهذا كان دائًما اأمل الّثورة الإ ومنهجه في مجال العلوم الإ

�صامي  �ص��عار العودة اإلى الّذات و»ل�ص��رقية ول غربية«. اإّن الدرا�ص��ات المقارنة بين الفكر الإ

والفل�ص��فات الغربية قائمة في اإيران على قدم و�ص��اق. والن�صاطات التي تتاأّطر داخل مبداأ اأ�صلمة 

ن�ص��ان والمجتمع ل تتوّقف. اإّنها تج�ص��د حلًما  �ص��امي في ق�ص��ايا الإ العلوم واإبراز المنهج الإ

عام الثورة ورموزها كما عّبر عنها علم اإ�ص��امي محبوب لقيادتها هو ال�ص��هيد ال�صيد  قديًما لأ

�ص��لمة الوا�صحة وال�ّصالكة على منهج  ��در حينما �صلك على منحى هذا المنحى من الأ باقر ال�صّ

ال�صهل الممتنع، حينما كتب »فل�صفتنا« و»اقت�صادنا« وكان على وعد باإ�صدار نظائر لها في �صّتى 

�ص���ص المنطقية لا�صتقراء« واقًعا في ال�ّصياق نف�صه، اإذ كان اأحرى اأن  الميادين. وكان كتابه » الأ

�صولي ولي�ص فقط الّريا�صي،  ي�ص��ّميه »منطقنا«، ل �صيما وقد ا�صتند فيه على نظرية الحتمال الأ

جمالي وم�صائل القطع والّظن وما �صابه، وهي م�صائل تطّورت ب�صكل  من خال مقولة العلم الإ

�ص��ول الذي هو علم اإ�صامي. وكان اأحرى اأن ت�صتمّر هذه العملية فتقّدم مثل  خا�ص في علم الأ

تلك الّروائع الفترا�ص��ية: اجتماعنا ونف�ص��انيتنا وح�ص��ارتنا وثورتنا. اإن الخطوات الممّيزة في 

مجال اأ�صلمة المعرفة لي�صت فقط اأنها غير معروفة لغير المهتّمين بها، بل اإن الجهود الم�صاعفة 

ف��ي ه��ذا المجال تكاد تكون مجهول��ًة اأو متجاهلًة عن��د من اهتم ويهتم به��ذا الّتجاه. وكما 

ل يخف��ى، اإن اأهّم و�ص��يلة لتح�ص��ين قطاع التعليم من م�ص��كلة الغزو الثقافي ه��و تطوير الفكر 

�صام التقليدي وعلم  �صامي نف�صه، تطويًرا يفوق الم�صتويات التي ل يزال يدين لها الفكر الإ الإ

ال��كام القديم، بل ل بّد من اإحراز الّتفوق وال�ص��تيعاب واإح��ال المعرفة في اأداء هذه المهمة 

يديولوجيا من المعرفة يجب اأن يكون  ّن موقع الأ يديولوجي. لأ بعيًدا عن ت�ص��وي�ص الموقف الأ

ّول ونتائج المعرفة.. وحتًما ت�ص��بح م�ص��ّرًة متى باتت هي  ه��و المبت��داأ اأو الخبر.. الموقف الأ

داة والو�صيلة والبديل عن المعرفة. الأ

مام القائد، م�صدر �صابق، �ص 32. مام الخامنئي، الجامعة في فكر الإ ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 33.

��3 الم�صدر نف�صه، �ص 32.
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جتديد واإ�صالح احلوزات العلمية

�صاحي في اإيران وخارجها وعبر منعطفات التاريخ الحديث والمعا�صر  لقد انبثق الفكر الإ

�ص��احية ال�ص��يد جمال الدين هو �ص��ليل هذه  م��ن داخل الحوزات العلمية. فقائد النه�ص��ة الإ

��ا، كما كان اأمر �صائر الم�ص��لحين في ثورة الع�صرين  الحوزة، كما كان قائد الثورة �ص��ليلها اأي�صً

والتنباك والحركة الد�ص��تورية. وهم يدركون ما تمتاز ب��ه من ميزات ل توجد لغيرها في مجال 

المثابرة والّتجّرد وال�ص��تقال، كما يدركون نقاط �ص��عفها وثغراتها. وقّلما يوجد عالم م�صلح 

ل يحمل فكرًة عن اإ�صاح الحوزات العلمية ونظامها التربوي. وفي ذلك كانت اإيران بتحري�ص 

��هر على خلق مناخات  م��ن القيادة قد بذلت جهًدا كبي��ًرا في مجال تطوير مناهجها وكذا ال�صّ

�ص��احية في هذا المجال في عدد من  راء الإ للمواءمة بينها وبين الجامعات. وتتجّلى معظم الآ

الم�ص��ائل ال�صرورية التي تتعلق بنظام التعليم  ومقرراته  وتقنياته. وتاأتي في مقّدمة ذلك م�صكلة 

انتظ��ام الدر�ص الحوزوي وما يمكن اأن ن�ص��ّميه بالقت�ص��اد في برامج��ه وانفتاحه على عدد من 

الفنون والتخ�ص�صات وق�صايا اأخرى. وفي الوقت ذاته يتّم تعزيز مكت�صبات الحوزة العلمية من 

حيث ريادتها وا�صتقاليتها.

الريادة وال�صتقاللية

لعّل��ه من خ�صو�ص��يات الحوزة العلمية ا�ص��تقالها ع��ن الدولة عبر تاريخ يمت��د اإلى قرون. 

كان ذلك �ص��ببا من اأ�ص��باب ريادتها وقدرتها على المبادرة وعامًا لتعزيز م�صداقيتها. فلقد نظر 

علماء ال�ص��يعة منذ قرون اإلى اأن الدولة مف�ص��دة للعلم والعلماء ل �صيما حينما يكون الهدف من 

هذه التبعية هو نزع المبادرة وال�ص��تقال وحرية الراأي من العلماء. وتعززت هذه الخ�صو�صية 

ب�ص��ورة ملفتة للنظر في اإيران حيث ا�صتمرت ال�صيا�صات التعليمية على هذا القدر من العتراف 

با�ص��تقالية الحوزة العلمي��ة. وهذا موقف مبدئي ل عاقة له باأهمية الدولة �ص��واء اأكانت عادلًة 

�ص�ص��ة علمية وروحية، وعليه   اأو ظالمة. فالحوزة العلمية ح�ص��ب ال�ص��يد علي الخامنئي هي موؤ

�ص�ص��ات الدولة، واإن كانت الدول��ة هي الجمهورية  �ص�ص��ة من موؤ »ل ينبغ��ي اأن تتح��ول اإلى موؤ

.  وكما �صبق اأن حث ال�صيد الخامنئي طاب الجامعة لاقتداء بطاب الحوزة في 
���

�صامية« الإ

م�صاألة الجّد والمثابرة بعيًدا عن نزعة التعوي�ص وطلب ال�صهادات والّترقي، فاإّن ذلك ل يمنع من 

اأهمية ذلك بالن�ص��بة للحوزة نف�صها. فال�صيد الخامنئي لم ير اأي مانع في اإدخال نظام ال�صهادات 

نف�ص��ها في �صلك الحوزة داعًيا اإلى عدم التح�ص���ص من ذلك، �صريطة اأن تحافظ الحوزة العلمية 

على و�صعيتها المتفوقة. اإن وجود �صهادات علمية خا�صة بالحوزة العلمية مطلب �صروري في 

كرم العالي لل�صريعة  مام الخامنئي، اإعداد: مركز التخطيط والمناهج الدرا�ص��ية، النا�ص��ر: معهد الر�صول الأ ��� الحوزة العلمية في فكر الإ

�صامية، بيروت، �423 ه�، �ص �5. والدرا�صات الإ
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ن اعتبار  نظر ال�صيد الخامنئي. �صهادات ت�صتند اإلى اعتبار الحوزة ولي�ص اعتبار وزارة العلوم »لأ

. ومع توّفر هذا ال�صرط ل يهم في 
���

الحوزة اأعمق واأهم واأكثر ثباًتا من اعتبار اأي وزارة اأخرى«

نظر ال�صيد علي الخامنئي اأن تطلق العناوين نف�صها، فذلك متروك للقّيمين على ذلك، فا م�صاحة 

في اأن نطلق على تلك الم�ص��تويات ماج�ص��تير ودكتوراه اأو �صطح ثالث ورابع، فذلك على عدم 

. لكن لي�ص هذا هو 
�2�

مر اأهميته عند ال�صيد القائد، يبقى متروًكا لت�صخي�ص اأهميته لمن يهمهم الأ

هدف العملية التربوية في الحوزة العلمية، بل ويعتبر من العيوب الكبرى الن�ص��مام اإليها ق�ص��د 

الح�صول على ال�صهادة فقط. فقد يعتبر هذا التحّول الجديد نف�صه من عيوب التغّيرات الجديدة 

.ول 
�3�

فتين مًعا: رف�ص ال�ص��هادة، والحر�ص عليها ف��ي الحوزة. بينما المطل��وب اأن نتجاوز الآ

يفوت ال�ص��يد الخامنئي اأن ي�ص��ير اإل��ى واحدة من عيوب الح��وزة اأو لعلها من النق��اط التي تّم 

مر بتدبير خاطئ للحرية التي تمكن الحوزة العلمية منها  ا�ص��تغالها ا�صتغاًل فاح�ًص��ا؛ يتعلق الأ

�ص��اتذة. وهو ما يعني الفو�صى وانعدام  طابها في اختياراتهم العلمية المّت�ص��لة بالمقررات والأ

ل�ص��ن منذ عهد بعيد اأن نظام الحوزة يكمن في فو�ص��اها اأو في  النظام. وقد بات �ص��عاًرا على الأ

الّانظام نف�ص��ه. وقد كانت تلك من التعبيرات المت�ص��امحة التي تحيل اإل��ى اأن الحوزة العلمية 

معفية من ال�ص��رامة وثقل البيروقراطية الّتربوية. كان في فترات �صابقة لل�صمير العلمي والتربوي 

مر  دور كبير في تمكين الطالب من ال�ص��تفادة من هذه المرون��ة. لكنه في زماننا هذا تحّول الأ

اإلى ا�صتغال لهذه المرونة حتى باتت ت�صارع الفو�صى. ويعتبر ال�صيد الخامنئي اأن الفو�صى غير 

مرغوب فيها وهي تناق�ص النظام المطلوب في عملية التقّدم بعك�ص الفو�ص��ى. اإّن »النظام، هو 

مرين.  كم��ا اأ ن عدم انتظامنا يكمن  في عدم اتباعنا  مقابل الفو�ص��ى، ول يمكن الجمع بين الأ

. بل انعدام النظام هو من النقائ�ص التي ناه�ص��ها 
�4�

للنظام. وتاأخرنا في عدم �ص��يادة النظام بيننا«

ن الحوزة كانت دائًما  ال�ص��يد الخامنئي في الحوزة العلمية. بل يعتبر اأن هذه المقولة ل ت�صّح لأ

خا�ص��عًة لنظام معين واأن الجميع كان ي�ص��تفيد من الوقت ومهت��م بالمطالب. ويعتبر اأن العيب 

الحقيق��ي الذي كان ي�ص��كل عيًبا اأن��ذاك هو عدم وج��ود برامج منظمة يمكن ال�ص��تفادة منها 

اليوم. من هنا ياأتي اإيمان ال�ص��يد القائد ب�صرورة التغيير في مناهج الدرا�صة الحوزوية والجامعية 

وقناعت��ه بذلك باتت تتج��اوز المعتاد. وقد مار�ص من موقعه القيادي تحري�ص��ا لتحقيق مطلب 

�ص��احات الذي يعتبره لي�ص مجرد مطلب بل م�صاألًة حتميًة يجب الّتكيف مع ا�صتحقاقاتها.  الإ

فالتغيير في نظر ال�ص��يد القائد هو �ص��ّنة طبيعية، »فلو افتر�ص��نا وجود كائن اأو موجود ل يتعر�ص 

. ول 
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لعملية التحول والتغيير، فاإنه لن يخرج عن حالتين: اإما �صيموت اأو �صينزوي عن العالم«

عام، �429 ه�، �ص �2. وليات الكبرى، ط�، ترجمة واإعداد دار الولية للثقافة والإ مام الخامنئي، الحوزة العلمية والم�صوؤ ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص20.

��3 الم�صدر نف�صه، �ص�2.

مام الخامنئي، م�صدر �صابق، �ص 49. مام الخامنئي، الحوزة العلمية في فكر الإ ��4 الإ

وليات الكبرى، م�صدر �صابق، �ص 20. ��5 الحوزة العلمية والم�صوؤ
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�صاحات التربوية ما يكفي، لكنه  ن في مجال الإ يرى ال�صيد علي الخامنئي فيما تحقق حتى الآ

ن، بعد النجاح الذي حققته الحوزات في تقديم  يقّدر جوانب من النجاح الذي تحقق حتى الآ

ح�صا�ص باأن ثمة الكثير مما يجب على  . غير اأن هذا ل يمنع من الإ
���

كفاءات عالية في المجتمع

يرانيين. فمتى ما انطلقنا من  ه��ذا القطاع التربوي اإنجازه لمواكبة ركب الحداثة والتحديث الإ

ية نه�ص��وية �ص��املة ندرك ما الواجب تحققه في مجال التعليم. وهذا ما يجعل ال�ص��يد القائد  روؤ

ولين في الدولة  يرى الكثير من جوانب الّتخلف في هذا المجال وي�ص��ّر على اأن يذّكر به الم�صوؤ

والراأي العام في كل منا�ص��بة من المنا�ص��بات. اإن ما يمّيز خطاب ال�صيد الخامنئي هو اأنه اإذ يقّدر 

كل الجه��ود التي اأحرزتها الحكومة وال�ص��عب على امتداد هذه ال�ص��نين، فهو ل يفتاأ يذكر باأّن 

الم�ص��وار ل يزال طويًا، كما ل يتردد في التحري�ص على مطالب كثيرة على طريق الق�صاء على 

كل مظاه��ر التخّلف. وفي مجال التربي��ة والتعليم، ل يتردد ال�ص��يد الخامنئي من الحديث عن 

مظاهر التخلف التي ما زالت مرابطًة في �صاحته. ويعبِّر بمرارة عن هذا الواقع بالقول: »فنحن ل 

حداث والتحولت  نزال نرى مفكرينا وجامعاتنا، وحوزاتنا العلمية تتخلف عن مواكبة تطور الأ

بعاد الجتماعية والمجالت المختلفة في مجتمعنا وما تركه من  العظيمة الحا�صلة في جميع الأ

تاأثي��رات عميقة فيه. فنحن ل نزال نتخلف عن مواكبة هذا التحول العظيم، والحوزة العلمية ل 

ت��زال تتخلف قليًا عن هذا التحول؛ لك��ن يمكنها تعوي�ص ما فاتها من خال المثابرة والجدية 

وال�ص��رعة الازمة. فيجب علينا القبول بهذا التحول، والعمل على اإدارته بال�ص��كل ال�ص��حيح، 

. وعلى الرغم من مظاهر التحديث التي عرفتها الحوزة 
�2�

مع �ص��رورة الحذر في التعامل معه«

العلمي��ة، اإّل اأنه��ا ما زالت تعاني من بع�ص ال�ص��عوبات. فه��ي اإذ تمنح اإمكان��ات عقلية وافرة 

رهاق الذهن��ي، اإّل اأنها تعمل خارج منطق  للطال��ب بحكم المران النظري الذي ي�ص��ل حّد الإ

�صاحي لل�صّيد الخامنئي. يبذل الطالب  اقت�صاد المعرفة والزمان. وهنا دارت رحى الخطاب الإ

جه��ًدا عقليًّا جّباًرا ف��ي مقررات ل يكاد يهت��م بمطالبها، حيث المحتوى عند ظهوره اأ�ص��هل 

من العبارات التي األفت بها. وقد تح�ص��ر الم�ص��امين نف�صها في مقررات ل يوجد بينها تفاوت 

لفاظ. وباتت ح�ص��يلة هذا النمط من  في قوة المطلب وجامعيته �ص��وى ع�ص��ر التعبير وتعقد الأ

ج مجتهدين مولعين بتفكيك العبارات وو�ص��ع ال�ص��روح على ال�صروح، اأكثر  التكوين اأن يخرِّ

بداع ونقد محتوى المتون. وين�ص��غلون بال�صت�ص��كال اللغوي واللفظي اأكثر من  مما يهمهم الإ

ان�صغالهم بالمحتوى الفكري والفل�صفي. ي�صنعون من المطالب ال�صغيرة والمهملة ق�صايا كبيرة 

ومعقدة ول يهتمون بالق�ص��ايا الت��ي باتت كبيرًة في نظر العلم والمجتم��ع. اإذ لي�ص كل ما كان 

�صبًبا لبذل اأق�صى الفكر والنظر مطلوًب التفكير فيه. فثمة ق�صايا ت�صتدعي تفكيًرا كبيًرا لكنها ل 

بداع  ا مو�صوًما بالإ تنفع المجتمع ول ال�صخ�ص نف�صه. واإذا حدث اأن اأحًدا اختط له نهًجا خا�صًّ

ليات الكبرى، م�صدر �صابق، �ص�2. مام الخامنئي، الحوزة العلمية والم�صوؤ ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص20.



���

والتجديد فهو مدين في ذلك اإلى خبرته الخا�ص��ة ونزعته التجديدية وع�صاميته. لقد كف العلم 

اأن يكون مجرد ريا�ص��ة عقلية في الفراغ. حتى في العلم توجد مقا�ص��د عقلية و�ص��رعية. ومن 

مقا�ص��ده اأن يك��ون نافًعا. في مجال العلوم دائًما ثمة علوم برّمته��ا تنقر�ص لتحّل مكانها علوم 

جدي��دة. اأّما مفاهيمها وم�ص��ائلها فهي في تعديل م�ص��تمر. واأعام الح��وزة الكبار يدركون اأن 

�ص��ول والفقه يجب اأن تدخل تاريخ الفقه واأ�ص��وله بينما يجب ا�صتدخال  ��ا من م�صائل الأ بع�صً

��ناعة. وهنا ل يكفي مجرد تهذيب العبارات واإعادة  م�ص��ائل ومو�صوعات جديدة في هذه ال�صّ

ن�صر الم�صائل والفهار�ص والمو�صوعات، بل المطلوب هو تعديل وتغيير المناهج ب�صورة تخدم 

�ص��احي لل�ص��يد الخامنئي واأحياًنا  الغر�ص. وتبدو هذه الحقيقة ثاويًة بين �ص��طور الخطاب الإ

تظهر جلّيًة ل تحتمل تاأويًا.

�رشة من الجتماعي وق�صايا املراأة ونظام الأ يف الأ

الذي لموا مي�ص��ل فوكو فيه هو و�ص��عية المراأة في اإيران ع�ص��ية انت�ص��ار الثورة. وكان قد 

اأو�ص��ح لهم في اأولى مقالته التي راعت جانب التف��ّرد في هذه الثورة باأن الموقف من المراأة، 

�صامية، هو الم�صاواة مع مراعاة الختاف بين الجن�صين. وما كان فوكو  في نظام الحكومة الإ

نه يدرك م�صبًقا  جابة عن الهجمة التي ا�صتغلها بع�ص الن�صطاء الن�صويين في فرن�صا، لأ في وارد الإ

نوثة  اأن فك��رة الم�ص��اواة بلغت نهايتها حت��ى لم تعد تعترف حت��ى بالميزات التكاملي��ة بين الأ

والذكورة. ولعله من المفارقة اأن فرن�ص��ا اليوم تخو�ص حرًبا، ل ن�ص��مع للحركة الن�ص��وية فيها 

راأيًا، �صد الحجاب في الف�صاءات العمومية. ماذا ي�صّمى هذا العنف والرقابة والعقاب �صد حق 

ن ثمة �ص��يًئا اأكثر خ�صو�ص��يًة ف��ي الثقافة الفرن�ص��ية يتعل��ق بالهيام  م��ن حقوق الم��راأة، فقط لأ

الامنتهي ب�ص��يء ا�ص��مه العري الذي ل تكاد تخلو منه ومن م�ص��تقاته)عاري عري تعري عارية 

معّرى عراء( ق�ص��ة اأو م�صرحية اأو ق�صيدة بمنا�ص��بة اأو غير منا�صبة، كما كان قد لحظ تول�صتوي 

دب الفرن�صي، حينما قال: » اإن معظم لوحات الفّنانين الفرن�صيين ت�صّور عري المراأة في  في الأ

دب الفرن�ص��ي الحديث من ت�صوير  اأ�ص��كال مختلفة، وتكاد ل تخلو �ص��فحة اأو ق�ص��يدة في الأ

��ل والكلمة  الع��ري اأو من ا�ص��تخدام، مرة اأو مرتين بمنا�ص��بة، اأو غير منا�ص��بة، المفهوم المف�صّ

��لة )nu( )...( اإّن هذه كّلها نتاجات جماعة مري�صة بالهو�ص ال�صهواني)...( وكل عالم  المف�صّ

يراني��ون يغطون المراأة  . الإ
���

لء الّنا�ص المهوو�ص��ين جن�ص��يًّا« اأورب��ا واأمريكا الفّني يقتدي بهوؤ

يران��ي، لكن اأي ثقافة  والفرن�ص��يون يعرونه��ا. في الثقافة المحلية ما يمنح تف�ص��يًرا لل�ص��لوك الإ

تمنح تف�صيًرا لل�صلوك الفرن�صي؟! ومع ذلك بات ح�صور المراأة في العملية ال�صيا�صية والنتخابية 

نظار ي�صتوي في هذا النطباع الخ�صوم  و�صائر فعاليات المجتمع المدني في اإيران اأمًرا لفًتا لاأ

��� ليف تول�صتوي، ما هو الفّن؟، ط�، ت�: محمد عبدو النجاري، دار الح�صاد، دم�صق ��99م، �ص �00 � ��0.
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يرانية منذ الثورة حتى اليوم. فالمراأة  �ص��دقاء على ال�ص��واء. ل زمت هذه الظاهرة الوقائع الإ والأ

في اإيران تحظى بما لم تحظ به المراأة قبل الثورة ول في اأي بلد اإ�صامي اآخر. وهذا اأمر يمكن 

تح�ص�ص��ه من خال حجم الم�ص��اطير القانونية والجنائية ال�ص��امنة لحقوق المراأة والتي تخ�ص 

حوال ال�صخ�ص��ية. كما في ن�ص��بة التمدر�ص والتعليم والوظيفة العمومية. كما في الم�ص��اركة  الأ

يرانية موجودة في  وليات ح�صا�صة في الدولة والمجتمع. المراأة الإ ال�صيا�صية وال�صطاع بم�صوؤ

كل م��كان. ب��ل في بع�ص المجالت ل تكاد ترى �ص��وى المراأة. مما يعن��ي اأن المراأة في اإيران 

مر كان  و�ص��لت اإلى ما و�صلت اإليه لي�ص فقط بن�صالت كبيرة خا�صتها لنتزاع حقوقها، بل الأ

منذ البداية يتعلق بثقافة �صيا�صية ل�صناع القرار الذين اأفرزتهم الثورة بالنتخاب الطبيعي. فالمراأة 

يراني��ة التي �ص��اركت في الث��ورة كان لبد اأن تكافاأ م��ن قبل قائد الث��ورة. الموقف من دور  الإ

�ص��ل موقف اأخاقي. انظ��ر اإلى كل مواقف  الم��راأة ال�صيا�ص��ي وفي العملي��ة النتخابية هو بالأ

مام الخميني  وخطاب��ات قائد الثورة حول المراأة ووظيفتها واأدواره��ا الجتماعية. لقد قدم الإ

خوندي للمراأة في اإيران ما لم يقدمه لها اأي قائد مثقف اأفندي �صيا�ص��ي في ال�ص��رق  الفقيه و الآ

و�ص��ط. وقد طوى م�صافات ن�صال مرير وطويل ما كان في مقدور حركة ن�صائية انجازها في  الأ

يرانية تدرك حجم النجازات ال�صريعة التي حققتها.  اإيران خال مدة وجيزة. وحدها المراأة الإ

ب��ل يظهر ذل��ك حينما تعقد ه��ي مقارنًة بين اإنجازاتها هنا وو�ص��عية المراأة في باد ت�ص��اركها 

القلي��م والثقاف��ة والتاريخ. اإن الم�ص��األة تتعلق كما قلت بموقف اأخاقي. وه��ذا در�ص للبلدان 

مر  العربي��ة التي ما زالت و�ص��عية المراأة فيها تواجه تحديات وم�ص��كات مركب��ة. فلنقل اإن الأ

يتعل��ق بثقاف��ة اأخاقية. فوج��ب اأن ياأتي تحرير الم��راأة من ها هنا. ولي�ص ثمة م��ا هو اأقدر على 

خاقية العرفية اأكثر من الخطاب الديني، ولي�ص ثمة اأقوى على  اإح��داث التغيير في الثقاف��ات الأ

�ص��اح بعيًدا عن جدل ال�صيا�ص��يين وبطء البيروقراطيين غير علماء الدين عبر  طي م�ص��افات الإ

مة للتطور والتغيير. لي�ص ل�صبب  ر�ص��اد والفتوى التي تتنا�صب مع تطلعات الأ �صلطة التوجيه والإ

�ص��اح الديني لما ينه�ص به علماء الدين  اآخر �ص��وى للمكانة والثقة التي يمكن اأن يحظى بها الإ

�ص��اح �ص��به م�ص��تحيل في  اأنف�ص��هم. لقد تنبه هاملتون جيب اإلى هذه الحقيقة حينما اعتبر الإ

�ص��اح. فوج��ب تغيير عقلية  منون بر�ص��الة الإ �ص��امية ما دام هناك رجال دين ل يوؤ البل��دان الإ

: »اإذا ف�ص��د العاِلم ف�ص��د 
f

علم��اء الدين لتتغير اأحوال المجتمع. لي�ص غريًبا اأن يقول الر�ص��ول 

مر واأخذنا بالمفهوم قلنا: اإذا �صلح العالم �صلح العالم. وقد اآمن ال�صيد  العاَلم«. فاإذا عك�ص��نا الأ

الخميني وكذا ال�ص��يد علي الخامنئي  بدور المراأة في الثورة كما اآمنا بدورها في الدولة. وانظر 

حد تامي��ذ قائد الثورة العرفاني ال�ص��يخ  ي��ة البالغة الذوق في مقارب��ة عرفانية لأ اإل��ى تلك الروؤ

ج��وادي اآملي، حينما كتب: »جم��ال المراأة وجالها«. اإنن��ي اأدرك اأن خطاًبا كهذا في عمقه 

الفل�ص��في ومقا�ص��ده العرفانية وحده ير�صد الثقافة ال�صيا�ص��ية في اإيران لارتقاء بالفعل ال�صيا�صي 

م��ن مج��رد لعبة �صيا�ص��ية وبالناخبين من مجرد كومبار���ص في لقطة انتخابية اإلى و�ص��يلة تربوية 
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عظم للكائن المنخرط بجمال وجال في م�ص��هد �صيا�ص��ي وجب اأن يعزز  تلتق��ي بالنامو�ص الأ

دور الدول��ة في اأن ت�ص��بح كما تمنى عليها هيغ��ل ذات وظيفة تربوية ترقى بروح ال�ص��عب اإلى 

ن�ص��انية الح��رة. فمع هذا الخط��اب تندك الفوارق العر�ص��ية وت�ص��بح المفاهيم ل  كمالت��ه الإ

تحجب كون الجمال والجال في ال�صيا�ص��ة يحّول الفوارق العار�ص��ة اإلى فوارق وظيفية. فا 

ذك��ورة ول اأنوثة في ال�صيا�ص��ة بقدر ما هن��اك جال مزبور في ثنايا الجمال والعك�ص �ص��حيح 

ي��ة للعرفان ال�صيا�ص��ي اأن تحدث تحوًل ب��ارًزا في الثقافة ال�صيا�ص��ية للمراأة  ��ا. من �ص��اأن روؤ اأي�صً

و�ص��لوكها ال�صيا�ص��ي والنتخابي في اإيران، اإذا نزل هذا الخطاب اإلى ال�صتهاك العمومي ولم 

ينح�ص��ر في مقاربات نخبوية مح�ص��ورة. وقد يوجد عرفان متاأثر بثقافة الع�صور الو�صطى يرى 

في المراأة ما ل يح�ص��ن اأن يراه عارف معا�ص��ر. وهذا ما ح�صل ويمكن اأن يح�صل بم�صتويات 

كبي��رة تعي��د النظ��ر في الموق��ف من الم��راأة، بل وتمكي��ن المراأة م��ن فهم مختل��ف لماهيتها 

ث��ر ذلك على الفقة والجتهاد، ل�ص��الح تراجيح تاأخ��ذ بعين العتبار  ونامو�ص��ها ويمكن اأن يوؤ

ر�صادي  القواعد الجديدة لهذا النامو�ص. بمعنًى اآخر وبا�صطاح حديث، لنغير من النموذج الإ

وال�صلطة التف�صيرية القديمة التي ارتهنت لها المراأة ل�صالح نموذج اإر�صادي جديد يحدث ثورًة 

في المنظور اإلى المراأة. و�صتكون تلك الثورة عظمى والمنظور اأعظم حينما ي�صبح الدين نف�صه 

ثرًة على فهمنا وترجيحنا الفقهي  ية موؤ ي�صاهم في هذا التحول. وقد راأينا كيف ت�صبح تلك الروؤ

فيما مّثل له ال�ص��يخ جوادي اآملي بم�ص��األة الخاف حول خي��ارات عقد الزواج. حيث وجب 

التميز بعقد النكاح على �ص��ائر العقود المعاو�صية باعتباره من التعهدات التي فيها جنبة عبادية. 

حيث ي�ص��بح الخيار �ص��الًبا ومخًا بهذا النامو�ص للجنبة المذكورة. اإن العرفان يتطور في اإيران 

كما اأن الفقه يتطور في اإيران. وفي تعا�ص��د بين هذا ون�ص��الت المراأة الم�ص��روعة ورعاية قائد 

خاقي  من بالمراأة، يمكن الو�ص��ول اإلى نتائج مذهلة. اإنن��ي اأتمنى اأن يجعل الميثاق الأ ثورة يوؤ

خاق  لانتخاب��ات من جمال المراأة وجالها روًحا يهتدي به، ونموذًجا راقًيا في العرفان والأ

ال�صيا�ص��ية في اإيران. فلننظر اإلى ال�ص��لوك الن�ص��ائي في العملية النتخابية منذ البداية حتى اليوم. 

اإن الموقف الخاقي للقيادة من المراأة هو الذي يف�ص��ر كل هذا التحول في و�ص��عية المراأة في 

تحدث عن وجه��ة نظر ل تخلو من  العملية ال�صيا�ص��ية. وقد �ص��قت هذا الحدي��ث عن المراأة لأ

اأهمية للمفكر الفل�صطيني الراحل ه�صام �صرابي الذي اأولى اأهميًة كبرى بل علق اأمًا كبيًرا على 

بوي. وهو النظام الذي اأف�صد الثقافة  يرانية في الق�صاء على النظام الأ �صولية الإ دور ما �ص��ماه بالأ

ال�صيا�ص��ية في المجال العربي وكل المجالت التي لم ت�ص��ع اإلى اإحداث القطيعة معه. ح�ص��ور 

�ص��ر على انهيار ه��ذا النظام الذي  الم��راأة الكبير ف��ي العملية ال�صيا�ص��ية والمجتمع المدني، موؤ

ا�ص��تبعد المراأة طيلة قرون ول يزال ي�ص��تبعدها من الم�ص��اركة والح�ص��ور. ولم يعد في و�ص��ع 

�ص��امية اأن تقدمه للمراأة غير تعهير الم�ص��هد  الحكامة ال�صيا�ص��ية في كثير من الباد العربية والإ

وتحقيق اأعلى ح�ص��ور لها في كليبات الرق�ص الانهائية. اأما في التمدر�ص والتعليم والم�صاركة 
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كراهات والم�صادات الثقافية  ال�صيا�ص��ية والوظيفة، فاإنها ما زالت تزحف في مم�ص��ًى مثقل بالإ

يرانية في  دماج ناجع للمراأة في التنمية. وقد بات وا�ص��ًحا اأن ح�ص��ور الم��راأة الإ والقانوني��ة لإ

النتخابات لم يعد في حاجة اإلى كوطة �صامنة لعدد محدد من الن�صاء داخل البرلمان. فالميثاق 

خاق��ي في اإي��ران ل يحتاج اإلى الكوط��ة بقدر ما يحتاج اإل��ى تفعيل الثقافة ال�صيا�ص��ية وفق  الأ

خاق��ي لانتخابات. فالكوط��ة هي اإهانة للم��راأة وعجز عن تفعي��ل اآليات اأخرى  الميث��اق الأ

�ص��امنة ل�ص��راكة فاعلة للم��راأة وعاجزة عن اإحداث التحول في الثقافة ال�صيا�ص��ية. �ص��حيح اأن 

بوي القديم  الكوط��ة هي مخرج اآني للتخفيف من �ص��لطة ثقافة ذكورية را�ص��خة في النظ��ام الأ

والحديث؛ لنقل هي حّل تكتيكي �صيا�ص��ي لكنها لي�ص��ت حًا نهائيًّا م��ن وجهة نظر اأخاقية-

�صيا�ص��ية. ثم��ة مثل �ص��عبي في اإيران مف��اده اأن الرجل ال��ذي ل يهاب زوجته فه��و لي�ص رجًا. 

والح��ق اأن هذا اأ�ص��بح وا�ص��ًحا مع وفرة القوانين الت��ي تحمي حقوق المراأة وتجعلها بف�ص��ل 

تحري�صات قائد الثورة اأكثر جراأًة على ك�صر حدود الحتكار الذكوري للمجالت الجتماعية 

المختلفة. للمراأة اإًذا في اإيران و�صعية خا�صة. اأدرك ذلك  خ�صوم الثورة قبل غيرهم. فوكوياما 

�ص��امية. وهنا ل مجال للحديث عن اأن مكت�ص��بات  زال��ت في تطور حثيث منذ قيام الثورة الإ

ن�ص��ال المراأة بعد الثورة هو امتداد لو�ص��عيتها في العهد ال�صابق؛ عهد ما �صمي بالثورة البي�صاء. 

وكان منتهى ما اأدركته اإ�ص��احات ال�ّصاه اأن �ص��لك على طريقة اأتاتورك في فر�ص ال�صفور على 

�ص��اح والتنمية. فكانت النتيجة  يرانية �ص��نة �947م. كانت تلك �صورة م�صّوهة لاإ المراأة الإ

هي عزوف المراأة عن الح�ص��ور الفاعل في المجتمع  وفر�ص عزلتها وانزوائها قبل اأن تحدث 

يراني، ل يعني فر�ص  حداث. ففي مجتمع محافظ مثل المجتمع الإ الث��ورة فتعود اإلى واجهة الأ

ال�ص��فور على المراأة �ص��وى حكًما م�ص��بًقا بعزلها عن الم�ص��اركة في الن�ص��اط الجتماعي ومن 

قلية ن�ص��ائية لتاأثيث ح�صور غير فاعل في المجتمع �صوى للترفيه والتعهير  التعليم ومنح فر�ص��ة لأ

لء ت�ص��تطيع اأن تحقق مكت�ص��بات ن�ص��ائية محدودة تعود منافعها  بينما فئة قليلة جّدا من بين هوؤ

اإلى ال�صخ�ص ل اإلى المجتمع. هذا ال�صكل الهجين من التحرر المغ�صو�ص ف�صحته الثورة حينما 

فا�ص ال�ص��ارع بح�ص��ور للمراأة ملف��ت ومثير. وما اأن جرت انتخاب��ات �980م، حتى كانت 

ول م��ن نوعه ف��ي تاريخ اإي��ران منذ العهد  يراني��ة ق��د حققت ح�ص��وًرا نيابيًّ��ا هو الأ الم��راأة الإ

ال�صا�ص��اني اإلى عهد ال�ص��اه. يت�ص��اءل اأي مراقب بعد هذه الثورة الن�ص��ائية في اإيران عن ال�صبب 

ولى من عهد الثورة، الكثير من الح�صور.  المو�ص��وعي الذي يجعل المراأة تحقق، في ال�صنة الأ

�صا�صي الذي لعبته  والجواب هنا مت�ص��عب ومركب، لكن هذا كله ما كان ليتحقق لول الدور الأ

القيادة على هذا ال�ص��عيد. يعود الف�ص��ل في تكري�ص دور المراأة الحيوي في العهد الجديد اإلى 

مام الراحل ال�ص��يد الخميني حينما حّر�ص المراأة على الم�ص��اركة في الثورة والتغيير ومنحها  الإ

همية ما كان من �ص��اأنه اأن يحدث ثورًة في و�ص��عيتها. تاأنيث الثورة بع��د اأن كانت دنيا  م��ن الأ

�ص��امية في اإيران.  ن�ص��اني حدًثا ذكوريًّا بامتياز، هو من اأبرز ما مّيز الثورة الإ ثورات التاريخ الإ
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اإنها لي�ص��ت ثورة من اأجل المراأة، بل هي نف�ص��ها ثورة المراأة. عادًة ما كان ال�صارع الثوري في 

يراني كانت المراأة تتقا�ص��م ال�ص��ارع مع الرجل  مم بالغ الذكورة، بينما في المثال الإ تجارب الأ

اإن ل��م نق��ل اأنه��ا تفوقت في الم�ص��اركة ب�ص��ورة ل نكاد نقع له��ا على نظير ف��ي المجتمعات 

خرى، بل وتقود الرجل بقّوة اأنوثتها اإلى ال�صارع للم�صاركة. وكان هذا من اأكثر المكت�صبات  الأ

التي جعلت الم�ص��األة الن�صائية في اإيران لم تتحول كما ظن خ�صوم الثورة اإلى ثغر ه�ّص ومطواع 

يراني  ن حجم التعبئة الن�صائية والح�صور المميز للمراأة في ال�صاأن العام الإ في ك�ص��ر الممانعة، لأ

خّط��اأ الكثير من ح�ص��ابات الخ�ص��وم. كانت نتيجة ذلك وا�ص��حة في نمو من�ص��وب الحقوق 

يرانية. يتذّكر الجميع كيف اأن ال�ص��وارع منذ الثورة  والوظائف والتعليم في �ص��فوف المراأة الإ

جنبية  بثورة  يرانية في ال�صحافة الأ باتت تتلّحف ال�ص��واد. وحينئذ بات م�ص��هوًرا نعت الثورة الإ

يراني لتهنئته  مام الخميني ع�صية النت�ص��ار جحافل من ال�صعب الإ ت�ص��ادور. وحينما ا�صتقبل الإ

يوم نزل في بيته وح�صينيته في قم، لم يّت�صع المكان للجميع، ففكر بع�ص معاونيه في اأن ي�صتغنى 

مر كذلك،  مام وقال باأنه اإذا كان الأ عن الن�ص��اء وتقت�ص��ر الزيارة على الرجال فقط، غ�ص��ب الإ

ن دورها في الثورة ل ي�ص��اهى. ما الذي جعل المراأة  فلن�ص��تغن عن الرجال، وتدخل المراأة . لأ

يرانية  الي��وم في اإي��ران تتطلع اإلى اأعلى المنا�ص��ب، كما جعل عدد الطالبات ف��ي الجامعات الإ

�ص��رة تجعل ال�ص��طط  حوال ال�صخ�ص��ية المنظمة لاأ يف��وق عدد الط��اب؟! وما الذي جعل الأ

حوال ال�صخ�ص��ية في الدول العربية  الذكوري مقموًعا اإلى حدٍّ ل نظير له في �ص��ائر مدونات الأ

يرانية في بداية الثورة وبعدها،  خرى؟!. يتمّدح ال�ص��يد الخامنئي بدور المراأة الإ �ص��امية الأ والإ

عمال  ول هو تمجيد ومديح و�ص��كر لح�ص��ور المراأة في الثورة، وفي الأ فيخاطبها: » النوع الأ

بعد الثورة، وفي اأ�ص��ا�ص النه�ص��ة.  فلول ح�صورهن  في �صاحة المواجهة هذه لما انت�صرت هذه 

ولون من ازدياد عدد  النه�ص��ة اأ�صا�ًص��ا.  اأو ما اأراه اليوم في التقرير من اإح�ص��اءات اأعلنها الم�صوؤ

يرانية بح�ص��ورها في كل  . ويعترف ال�ص��يد عل��ي الخامنئي للم��راأة الإ
���

الن�ص��اء ف��ي الجامعة«

انت�ص��ارات اإيران الثورية والحربية والجتماعية.  ففي »ذلك اليوم الذي اكتظت فيه )في �ص��نة 

�977 �978 م( �ص��وارع اإيران بالنا �ص، كان للن�ص��اء دوٌر بارٌز في التعبئة واإر�ص��ال اأزواجهن 

. فقد 
�2�

واأولدهن اإلى ميادين الكفاح والمقاومة والمظاهرات العدوانية �ص��د الحكم الجائر«

كان لهم دور فاعل في زمن الثورة والحرب واليوم يمار�صون الدور الريادي نف�صه في مجالت 

�صامي يحتوي عدًدا منا�صًبا كًما وكيًفا من النائبات.  ونحن  �ص��تى، بل »اإن مجل�ص ال�صورى الإ

ن�ص��عر ب�ص��رورة دخول المراأة العامل��ة والفاهمة والمثقف��ة والحكيمة ميدان العمل ال�ص��حيح 

مر  . ول يقف الأ
�3�

مور« ل�ص��مان حقوقها الواقعية حتى ل ت�صمح لعوام النا�ص الت�صدي لهذه الأ

مام الخميني الثقافي)بدون تاريخ(، �ص 4. مام الخامنئي، المراأة )علم وعمل وجهاد(، اإعداد ون�صر مركز الإ ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 20.
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�ص��ارة اإلى تفوقها في ذلك الح�ص��ور في كل المنعطفات ال�صعبة في اإيران.  هنا بل يتعّدى اإلى الإ

لقد كان لهذا الح�ص��ور الافت دور في تغيير �ص��ورة اإيران ما بعد الثورة. ففي خطاب ال�ص��يد 

ّكد عل��ى تاأنيث الثورة  م��ام الخميني، م��ا يوؤ مر نف�ص��ه في خطاب الإ الخامنئ��ي، كم��ا كان الأ

يراني��ة بربطه��ا بال��دور الريادي للمراأة. هذا التف�ص��يل والوف��اء لدور المراأة يعبر عنه ال�ص��يد  الإ

الخامنئي بو�ص��وح: »اإن دور المجموعات الن�ص��وية في انت�ص��ار الثورة، وباحتمال كبير، كان 

اأكث��ر من المجموعات الرجالية«. ويعلل ال�ص��يد القائد هذا الدور المكث��ف للمراأة باأن الرجل 

حينما تح�ص��ل ل��ه قناعة بدوره في الكفاح ال�صيا�ص��ي يح�ص��ر بمفرده و�صخ�ص��ه في ال�ص��احة 

 .
���

والجتماعات والم�صيرات، بينما حينما تقتنع المراأة بهذا الدور فاإنها تنزل البيت كّله معها

�ص��ا�ص تبدو الم�ص��األة الن�ص��ائية في اإيران متقدمًة مقارنًة مع و�صعيتها في باد عربية  على هذا الأ

واإ�ص��امية كثيرة. ويكفي اأن و�ص��عيتها كما حقوقها المادية والمعنوية تد�ص��ترت واأم�ص��ى لها 

ر�ص��وخ قانون��ي. وم��ا يظهر من بع�ص الخ�صو�ص��يات ف��ي هذا المج��ال راجع اإل��ى اأن بع�ص 

التقييدات التي ت�ص��مل المراأة والّرجل على ال�ص��واء تعود اإلى اأن مقت�ص��ى الد�ص��تور الن�ص��باط 

�ص��امية. وهي اأحكام ل تتد�ص��تر اإّل بعد طول نظر واجتهاد كما هي قابلة للتعديل  حكام الإ بالأ

حكام. وفي  دق لمو�صوعات الأ كّلما ظهرت معطيات جديد ت�ص��اعد على اإعادة الت�صخي�ص الأ

�ص��امية في اإيران للنهو�ص بالو�ص��عية المزرية للمراأة  طار �ص��عى د�ص��تور الجمهورية الإ هذا الإ

بو�ص��فها ج��زًءا حيويًّا م��ن المجتمع طاله الحي��ف في العهد ال�ص��ابق. وت�ص��رح المقدمة هذه 

�ص��امية تحرير للكوادر الب�صرية  �ص�ص��ات الجتماعية الإ الحقيقة كالتالي: »في عملية اإقامة الموؤ

جنبي، من ربقة ال�ص��تاب  التي ظّلت حتى هذه اللحظة م�ص��روع ا�ص��تغال �ص��امل من قبل الأ

ة المراأة   لهّويتها وحقوقها الطبيعية المغت�صبة. ومن الطبيعي اأن تكون ح�صّ
ً
الماهوي، وا�ص��تعادة

م��ن هذه الحقوق اأكبر لتوازي حجم الظلم الذي وقع عليها اأثناء النظام ال�ص��تبدادي ال�ص��ابق. 

ن�صان نحو ف�صاءات التعالي وال�صمّو، ومنها تخرج  ولى لنطاق الإ �ص��رة الحا�صنة الأ وتمّثل الأ

حمر  خيوط الن�صيج المجتمعي حيث وحدة العقيدة والهدف لحمته و�صداه، لتن�صج الب�صاط الأ

ن�صانية نحو ذرى التكامل؛ لذا فاإّن تهيئة الم�صتلزمات ال�صرورية  الذي تفتر�صه حركة ال�صعود الإ

�ص��امية.اإًذا،  بغية تحقيق هذا الهدف هي من �ص��ميم الواجبات التي ت�ص��طلع بها الحكومة الإ

�ص��رية، م��ن الطبيعي اأن تط��رح المراأة عنها حالة الت�ص��يئ  وف��ي ظل ه��ذه القراءة عن الخلية الأ

ن�ص��اني  لة( التي تخدم مفهوم ال�ص��تهاكية وال�ص��تغال، لتعود اإلى موقعها الإ والتاألي��ة )من الآ

مومة، وتن�صئة الفرد العقيدي الطليعي، ودخول معترك الحياة  الخطير والحيوي في ممار�صة الأ

وليات اأخطر وتحظى ب�صاأن اأعظم«.  الفّعالة جنًبا اإلى جنب مع الرجل، لتت�ص��ّدى بالتالي لم�صوؤ

يراني كما هو  وبموجب هذه الحقائق تّم العتراف بالم�ص��اواة بين الجن�ص��ين في الد�ص��تور الإ

�صام، م�صدر �صابق، �ص�2. مام الخامنئي، مكانة المراأة في الإ ��� الإ
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مبي��ن في الماّدة الع�ص��رين: »يعتبر جميع اأفراد ال�ص��عب رجاًل ون�ص��اًء �صوا�ص��ية اأم��ام القانون، 

ن�ص��انية وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية �صرط مراعاة  ويتمّتعون بكافة الحقوق الإ

ّكد على اهتمام فائق بمو�صوع  يراني توؤ �صامية«. اإن نظرًة �صريعًة اإلى الد�ص��تور الإ ال�ص��وابط الإ

كد على وجود طريق �ص��الك للمراأة لكي ت�ص��ل اإلى مراتب اأعلى في  �ص��رة واأهميتها كما توؤ الأ

الدولة مثل البرلمان ورئا�صته ومجل�ص ت�صخي�ص م�صلحة النظام ومجل�ص اإعادة �صياغة الد�صتور 

ومجل�ص خبراء القيادة وما �صابه بما اأنه ل يوجد �صمن م�صطرة �صروط التر�صح المبّينة لمثل هذه 

المنا�ص��ب قيد الذكورة. ويبدو اأّن اأهم من كّل هذا اأن الدعوة اإلى تطوير و�صعها ل يتوقف، بل 

في كل منا�ص��بة هن��اك دعوة للنهو�ص بق�ص��ية المراأة لعبت فيه��ا القيادة دوًرا تحري�ص��يًّا كبيًرا. 

فالد�ص��اتير لي�صت نهائيًة بل هي تعبير عن و�ص��عية اجتماع �صيا�صي ومطالبه. لكن ما في طموح 

خير مثًا ل يمن��ع من توّلي الم��راأة لعدد من  واأح��ام القي��ادة هو اأبعد من الد�ص��تور. فه��ذا الأ

المنا�ص��ب العالية، لك��ن هذا لي�ص نتاج بنود وقوانين د�ص��تورية بل هذا نت��اج ثقافة اجتماعية. 

ر�ص��اد  وحينم��ا يقول الد�ص��تور كلمته ويخت��ار المجتمع رجاله ون�ص��اءه، يبقى للقيادة دور الإ

والدع��وة وج���صّ النب���ص الجتماعي. فا يكف��ي اأن نقراأ �ص��قف الحقوق الن�ص��ائية في الواقع 

الد�ص��توري المتغّير، بل وجب قراءتها في الممكن الذي تك�ص��ف عنه خطابات القيادة. ومثل 

هذا يّت�صح ب�صورة جلية في قول ال�صيد الخامنئي: »م�صاألة المراأة هي م�صاألة مهمة جًدا، وجدية 

ثرة كثيًرا في و�صع الم�صتقبل. ورغم البحوث والدرا�صات الكثيرة التي جرت خال  جًدا، وموؤ

يرانية، والمراأة في  �صامية، وحول المراأة الإ عوام حول م�ص��األة المراأة في الجمهورية الإ هذه الأ

مام رحمه اهلل الذي تبين اأنه كان يهتم بق�صية المراأة اهتماًما  �ص��ام، وخا�ص��ًة اأحاديث الإ نظر الإ

. وبقدر ما هنالك من ق�ص��ايا تواجه 
���

��ا، ويدافع عنها. لكن ما تزال هناك اأعمال كثيرة« خا�صًّ

�ص��امية، هناك ق�ص��ايا اأخرى تواجه و�ص��عيتها في الب��اد الغربية  و�ص��عية الم��راأة في الباد الإ

اًل حول ما اإذا كانت و�صعية المراأة في العالم تعاني المع�صلة نف�صها. ي�صائل  نف�ص��ها. ما يثير �صوؤ

عمال  ال�ص��يد الخامنئي جمهوًرا من الن�ص��اء: »لعّل بينكن اأيتها ال�ص��يدات من راأت اأو قراأت الأ

�ص��لية اأو ما ترجم منها اإلى اللغة الفار�ص��ية،  دبية والفنية لفنانات العالم الموجودة بلغاتها الأ الأ

عمال تتحدث عن نف�ص الم�صاألة التي تحدثنا عنها. مما يعني اأن الب�صر لم يتمكنوا  فكل تلك الأ

ن م��ن حّل م�ص��األة المراأة وم��ا يتبعها من م�ص��األة الجن�ص��ين المراأة والرجل، وم�ص��األة  حت��ى الآ

يراني كان لها ال��دور الكبير في  ّك��د على اأن اأ�ص��لمة الد�ص��تور الإ . ويبق��ى اأن نوؤ
�2�

ن�ص��انية« الإ

التخفي��ف من النزع��ة الذكورية. اإن �ص��يوع العرف الجتماع��ي العربي اأو الفار�ص��ي اأو عموم 

ال�ص��رقي يكر���ص النزع��ة الذكوري��ة وتاأت��ي بعد ذل��ك القواني��ن كرجع �ص��دًى لهذا الو�ص��ع 

�صامية اأنها تخفف من ربقة النزعة  ال�صو�ص��يوثقافي وال�صيا�صي الذكوري. بينما اإحدى منافع الإ

مام الخامنئي، المراأة: حقوق وحر ية وحجاب، م�صدر �صابق، �ص 3. ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 5.
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خير، وعلى الّرغم  الذكورية والغريزة الباترياركية كما ذهب اإلى ذلك ه�ص��ام �ص��رابي. فهذا الأ

�ص��امية و�صيلة ناجعة  من عدم تعليقه اأّي اأهمية على ما يعتبره حلوًل اأ�ص��وليًة، اإّل اأنه اعتبر اأن الإ

بوية الم�صتحدثة. اأي مخرًجا من المع�صلة الجوهرية  �ص��امي من الأ لتحرير المجال العربي والإ

�صامي وال�ّصرقي عموًما.  التي تتنّزل عند �ص��رابي منزلة اأّم الم�صكات في الجتماع العربي والإ

بوي الم�صتحدث. كما  ّكد اإمكانية �ص��قوط الّنظام الأ يراني في نظر ه�ص��ام �صرابي يوؤ فالمثال الإ

�ص��ولية الم�صّي�صة. بل  بوية الم�ص��تحدثة قابلة للّتفكك من خال الحداثة النقدية والأ يعتبر اأن الأ

�ص��ولية الم�صّي�صة في مجال تفكيك بنية  داء الأ يعتقد �ص��رابي باأن حاجة الحداثة النقدية ما�صة لأ

ب��وي الم�ص��تحدث. وبالّتالي، مثل هذا ي�ص��اهم ف��ي تحقيق اإمكاني��ات الحداثة  المجتم��ع الأ

. ويمكن اختبار الموقف ال�ّصلبي من ت�صّلط الثقافة الباترياركية من الموقف من المراأة 
���

نف�ص��ها

مر اإل��ى عمل خا�ص لبيان موقف  مام الخميني، حيث يحتاج الأ ��ا. واإذا كان هذا دي��دن الإ اأي�صً

مام الخامنئي قبل وبعد ا�ص��تامه اأمانة  مام الراحل من المراأة وق�ص��اياها، فماذا كان موقف الإ الإ

القيادة؟ لل�ص��يد الخامنئي موقف من المراأة يجب اأن نقف عليه في تفا�صيل �صيرته. وهو موقف 

ّكد اأن ال�صيد علي الخامنئي هو ال�صيد علي الخامنئي. بقدر ما هو جدير  ذو خ�صو�صية تعود لتوؤ

مام الراحل، فاإن له مداه الخا�ص وخ�صو�ص��يته التي تفّرد بها. لقد  بنا قراءته في خّط اأ�ص��تاذه الإ

اأعجب بوالدته التي لم تكن اإل ابنة  اأحد علماء م�ص��هد األ وهو ال�ص��يد ها�ص��م نجف اآبادي. لم 

مومة  طفال عل��ى هذا التعّل��ق لجنبة الأ يك��ن تعّلق��ه بوالدته نابع��ا من عواطف تحمل �ص��ائر الأ

عجاب بحزمها وتدّينها وح�ّص��ها التربوي العالي.  وغريزتها، بل كان ذلك نابًعا من �ص��ميم الإ

طفال، بل يتحدث  اإنه ل يتحدث عن والدته بو�صفها �صاهمت في مهام تدبير البيت والعناية بالأ

عن اأنها اأ�ص��افت اإل��ى كل هذا الجهد العناي��ة التربوية والتعليمية. فلقد تحدث عنها بو�ص��فها 

دب كما تعّل��م منها الق��راآن وتدب��ر اآياته وق�ص�ص��ه مطّعمًة ب�ص��روح  ملهمت��ه ف��ي ال�ص��عر والأ

ن فقط ندرك ماذا اأثمرت تلك العاقة المبكرة  وا�صت�ص��هادات من اأ�صعار حافظ ال�ص��يرازي. الآ

بين قائد ثورة اأنجبته امراأة قراآنية، ل �ص��يما حينما نفهم اأ�ص��ل اهتمام ال�ص��يد الخامنئي بالقراآن 

وكيف عمل و�ص��عه لتاأ�ص��ي�ص تظاهرات قراآنية مو�صمية، كما اأطلق اأورا�ًصا قراآنيًة تعنى به تجويًدا 

�صيل.  ا. لوالدته ف�صل كبير في هذا المنزع القراآني الأ وحفًظا.. تف�ص��يًرا وت�صفيًرا.. تدبًرا وخطًّ

واإذا كان اأب��وه  تركي فاإن حظه من الفار�ص��ية جاءه من جهة الوالدة. فتح ال�ص��يد علي الخامنئي 

عين��ه عل��ى اأّم حازمة مدبرة �ص��اعرة قراآنية. مثل هذا الرجل يدرك قيمة الم��راأة ويفهم معاناتها. 

كما يدرك قوة المراأة وجديتها وكذا عقانيتها. وقد تجّلت فكرة الم�ص��اواة في خطاب ال�ص��يد 

الخامنئي ب�ص��ورة جريئة ووا�ص��حة يعتمل في اأ�صا�ص حجيتها عنا�ص��ر فقهية وعرفانية وثقافية. 

فه��و يتحّيز اإلى اإطاق كامل الحقوق للمراأة مع مراعاة رقيها الروحي والعقلي والنف�ص��ي. ول 

بوي واإ�صكالية تخلف المجتمع العربي، ط2، مركز درا�صات الوحدة العربية، بيروت �993م، �ص27- ��� ه�ص��ام �صرابي: النظام الأ
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يخفى اإن كان ال�ص��يد الخامنئي يحر�ص المراأة عل��ى التعلم والتناف�ص في التعليم واإنماء مهاراتها 

الفنية وقدراتها العقلية، فهو يثبت ب�ص��ورة اأخرى اأنه ل يمّيز بين قدرات المراأة العقلية وقدرات 

الّرجل. فالم�ص��اواة قائمة لكنها �صرط التوازن وعدم الخ�ص��وع لخدعة ال�صطط. وبالّتاأكيد فاإنه 

ل يعط��ي للفوارق البيولوجية الجن�ص��ية دوًرا ف��ي حرمان المراأة من حّق الم�ص��اواة، ولكنه في 

الوق��ت نف�ص��ه يتحّفظ على التط��رف في كا جانبيه الدين��ي والعلماني معا. وه��و بتعبير فقهي 

اأ�ص��ولي يعتب��ر ما يبدو م��ن فوارق جن�ص��ية طبيعية بين الجن�ص��ين ل يدخل طرًفا في مو�ص��وع 

�صامية  ��ا عن هذا المقام. ويبدو اأن الدرا�صات الإ الم�ص��اواة، بل هو خارج مو�صوًعا وتخ�ص�صً

في اإيران تهتم كثيًرا ببحث ق�ص��ية الفوارق الجن�ص��ية والجنو�ص��ية بين الجن�ص��ين. ولم يعد هذا 

متروًكا لمعالجات متفرقة بل بات �ص��عبًة ت�صتقطب الدر�ص والّتخ�ص�ص. ويظهر ذلك من خال 

مب��ادرة وزارة التربي��ة والتعليم ف��ي اإيران بتنفيذ درا�ص��ة لتحليل جوانب الجنو�ص��ة في المناهج 

�ص��افة اإل��ى ا�ص��تحداث فرع الدرا�ص��ة الن�ص��وية لمراحل الماج�ص��تير في ثاث  الدرا�ص��ية، بالإ

نوثة.  . يعتقد ال�صيد الخامنئي اأّن م�صاألة الّتوازن اأ�صا�صية في عاقة الذكورة بالأ
���

جامعات اإيرانية

. وتقوم النظرة 
�2�

��ا« فلو»اأف��رط الرجل لختل التوازن، ول��و اأ فرطت المراأة اختل التوازن اأي�صً

ن�ص��اني خلف عوار�ص الجنو�ص��ة. وهن��ا يعتبر اأن  الم�ص��اواتية عند ال�ص��يد القائد على البعد الإ

. اإن 
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ن�ص��اني. وفي ه��ذا ل فرق بين الم��راأة والّرجل �ص��امي هو بلوغ الكمال الإ اله��دف الإ

اختال الّتوازن عائد في نظر ال�ص��يد الخامنئي اإلى عوائد الّتاريخ واأعراف الع�صور القديمة. اإن 

��لت  التميي��ز بين الّرجل والم��راأة انطلق من اأنماط الحياة القديمة القائمة على الاعقل. لذا ف�صّ

المراأة ب�ص��بب المناخ الهمجي للمجتمعات ال�ص��ابقة. فحينما تمّيزت تلك الع�صور بالحروب 

والهمجية والّت�ص��لط، وعندم��ا » يغيب المنطق والعقل وي�ص��ود منطق القوة والع�ص��ات فمن 

الطبيعي اأن تحتقر المراأة بو�ص��فها عن�ص��ًرا غير فاعل. اأما عندما ي�ص��ود المنطق والعقل ويف�صح 

المجال للقيم والمعنويات اأن تبرز و ما ي�صتتبع ذلك من فنون وجماليات حيث ي�صتن�صق القلب 

 .
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ورود الحياة وتنت�صي الروح، فمن ي�صتطيع اأن يدعي تفوًقا على المراأة في هذه المجالت؟«

ومن ال�ص��هولة اأن نفهم من هذا الكام، اأّن الميز بين الرجل والمراأة هو اإرث لع�صور الهمجية. 

بينما كّلما انفتحت الع�ص��ور على العقانية والّروحية تاأّكدت الم�صاواة. بل اإن ال�صّيد الخامنئي 

ّك��د على اأن المراأة اأق��وى من الّرجل. وذلك من خال تريكبته��ا الّذهنية. فهي اأكثر  ل ي��زال يوؤ

. ومن هنا وجب تح�ص��ي�ص 
�5�

ق��درًة على الّتحمل م��ن الّرجل واأكثر قدرًة عل��ى اإيجاد الحلول

لفين(، ط�، مركز الح�ص��ارة لتنمية الفكر ال�صامي، بيروت، 2008م،  ���  ر�ص��ا متم�ص��ك:  المراأة وق�صاياها ) �ص��من مجموعة موؤ

�ص�23.

�صام، م�صدر �صابق، �ص 25. مام الخامنئي، مكانة المراأة في الإ ��2 الإ

��3 الم�صدر نف�صه، �ص 26.

��4 الم�صدر نف�صه، �ص �0-9.

عام،  م��ام الخامنئي، انطاقة الموّدة، ط2، جمعه محمد جواد حاج علي اأكبري، ت�: اآل دهر الجزائري، دار الولية للثقافة والإ ��5 الإ

عام ��43ه�، �ص 86.



���

�ص��امية للم�ص��اواة واأهميتها؛ الم�ص��اوات التي ل ترى اأّي مبّرر  المجتمع بطبيعة هذه النظرة الإ

ق�ص��اء المراأة من الحياة الجتماعية. يقول في اإحدى خطبه: »يجب على كل اأفراد المجتمع  لإ

�ص��ام للمراأة ه��ي عبارة عن تواجد  �ص��امية اأن يعلموا باأن نظرة الإ وعل��ى الرجال في الباد الإ

الم��راأة ف��ي كل مجالت الحياة وعبارة عن تعلمها وجدها و�ص��عيها الجتماعي والقت�ص��ادي 

. فالنظرة الّتمييزية دخيلة ول �ص��ند لها من دين اأو عقل. 
���

وال�صيا�ص��ي والعلمي في المجتم��ع«

فاإذا »كان هناك ادعاء باأن الرجل ي�ص��تطيع اأن يدر�ص والمراأة ل ت�ص��تطيع اأو الرجل ي�ص��تطيع اأن 

يدر�ص والمراأة ل ت�ص��تطيع والرجل ي�صتطيع اأن تكون له ن�صاطات اقت�صادية والمراأة ل ت�صتطيع،  

طار كان ل بّد من ا�ص��تنها�ص الحكومة  . وفي هذا الإ
�2�

�ص��امي« فه��ذا ادعاء يخالف الدين الإ

���ص من فقهاء القانون والد�ص��تور اأن يراجعوا كل القوانين التي تحتاج اإلى اإ�صاح  واأهل التخ�صّ

دبي لمر�صد الجمهورية في  ر�ص��ادي والأ . ومن هنا ندرك الّدور الإ
�3�

بخ�ص��و�ص ق�ص��ية المراأة

مثل  ع��دم الكتفاء بالمنج��زات. فهو ل يزال ي��رى عوائق وم�ص��كات كثيرة اأم��ام التطبيق الأ

�ص��امية  �ص��ام للم��راأة. اإّن الّروحانية الممّي��زة لنظام الجمهورية الإ للحق��وق التي منحه��ا الإ

والمن��اخ العقان��ي للعالم الحديث ت�ص��اهم بق��ّوة في تذليل ه��ذه العوائق. هنا يب��دو الجانب 

الم�ص��اعد على اإطاق هذه الحقوق يكمن في عملية د�ص��ترتها ب�صكل يفر�ص اإ�صاًحا وتعديًا 

�صاحات.  ا. ما حدث ع�صية الّثورة ل يكفي. اإن نظرة الولي الفقيه هنا ت�صبق حركية الإ م�صتمرًّ

اإّن ذل��ك ل يكف��ي في نظ��ره ومن ثّمة لم يترّدد ف��ي التحري�ص على »اأنه يج��ب اأن تتم الحماية 

 .
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خاقي��ة والقانونية للم��راأة، كي ل يتمكن الرجل في المحيط العائل��ي اأن يفر�ص كامه« الأ

ح�صا�ص بم�صاواتها للرجل في �صائر  ن�ص��انية والعرفانية للمراأة �صرب من الإ ية الإ يترتب على الروؤ

الحقوق والواجبات.

�صالم والغرب املراأة بني الإ

ّي دويٍّ ي�صدر من �صرقنا الغارق في الّتاأخر.  ن�صات لأ هناك ما يجعل الغرب غير م�صتعٍد لاإ

لكن هذا ل ينفي درجة الخوف التي ظل يحتفظ به الغرب تجاه ال�ّص��رق. اليوم بالتاأكيد لم يعد 

عاقة. لقد قال  �صرار، بل هو �صرق ناه�ص يواجه الإ ا، ول مكنًزا للرموز والأ ال�ص��رق رجًا مري�صً

الغرب كلمته خال ب�صعة قرون ل ت�صاوي في كرونولوجيا ال�صرق القديم �صوى لحظة تدجين 

حدى الّدواب البّرّية. كان ال�ص��رق و�صيبقى منبعا مخيًفا ومحرًجا للغرب. ففي ال�صرق توجد  لإ

عظم الذي  ن�صانية من ع�صر الن�صداد الأ اإمكانات اإن�صانية وبدائل ح�صارية يكمن فيها مخرج الإ

�صام، م�صدر �صابق، �ص ��. مام الخامنئي، مكانة المراأة في الإ ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 42.

��3 الم�صدر نف�صه، �ص �0-9.

��4 الم�صدر نف�صه، �ص 37.
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و�صم ح�صارتنا المعا�صرة بقيادة رجل غربي لم يتعّود على ال�صماع اأطول للنداء الذي قد ينطلق 

من ب��ه قد يجد جّدته  جيال والح�ص��ارات المكتنزة �ص��رًقا. ومع ذلك ما نوؤ م��ن تحت رميم الأ

كاملًة بمجرد اأن يحدث على �ص��بيل الم�صادفة اأن ا�صترق اأحدهم ال�صمع من ثقافات اأخرى. اإن 

و�ص��عية تخلف المراأة وت�ص��ّيئها وارتدادها واحتوائها في جنون ذكورة اأعمق مما كانت عليه، 

وه��ي تتبختر على هام�ص الفعالية الجتماعية، اأمر بات مث��ار نقا�ص عمومي في الغرب واإيمان 

عميق في ال�ص��رق. لي�ص كل الغربيي��ن نظروا اإلى تحرر المراأة على اأنه ث��ورة حقيقية. فثمة ولو 

اأقلية نبيهة اعتبرت ذلك خدعًة من كبرى الخدع التي زادت و�صعية المراأة تاأزيًما وحالت بينها 

ومعانقة ماهيتها كاأنثى. ويمكننا حتى ل نم�ص��ي طويًا في عر�ص اآراء اأولئك الممتع�ص��ين من 

و�ص��عية المراأة اليوم، اأن ن�ص��تعر�ص وجهة نظر واحدة لعالم نف�ص غربي معا�ص��ر هو بيير داكو 

. اإنه ل يرى في 
���

ب�ص��ورة مخت�ص��رة جّدا في اأحد اأبرز اأعماله المتعلق بعلم اأعماق نف�ص المراأة

كل ه��ذا الم�ص��ار الطويل الذي اأتبعته المراأة م��ا يجعلنا نعتقد باأنها بالفعل تحررت من �ص��طوة 

الذكر. اإنها، بخاف ذلك، ما زالت مح�ص��ورًة في عالم الذكر واأ�صيائه. ويتاأ�صف الباحث على 

اأنه كان بو�صعنا اأن نعتبر تحرر المراأة الخارجي فر�صتها التاريخية لتحقيق ارتقاء داخلي في معنى 

نوثة. لكن ما وقع وبتعبير داكو، هو اأن »الفخ، على العك�ص، قام بعمله على نحو ممتاز. لقد  الأ

كانت الفر�ص��ة، مع ذلك، فر�صة مثالية.فال�ص��مكة كانت جائعة. وكان يكفي اإلقاء ال�صنارة في 

الماء حتى تنخدع بها. وهذا هو ال�ص��بب في اأن المراأة ت�ص��ارك في �صير العالم م�صاركًة متزايدة. 

ن من الجمود،  ولكن في اأي عالم؟ لم ي�ص��بق لعالمنا خال القرون اأن كان يمثل ما هو عليه الآ

وال�ص��جر، وفق��دان الحي��اة، والحرب، والعن��ف، والع��دوان، والنزعة الفردي��ة، والتروي�ص، 

والتفجر، والت�ص��امت، والتماثل، والخراب. ولم ي�صبق له اأن كان اإلى هذا الحد من المبالغة في 

الت�ص��اف ب�صفات الذكورة«. وعليه باتت و�صعية المراأة مثل و�صعية الرجل في حفرة و�صيعة 

ن من العبودية في عالم  ح�ص��ب داكو دائًما، حيث » لم ي�ص��بق لها اأن كانت بمثل ما هي عليه الآ

األ�ص��قت نف�صها به با�صم �صرب من بديل للحرية التي يبدو ومي�صها. ذلك اأن العمل على �صاكلة 

الذكر لي�ص اإل �صرًبا من ظاهر الحرية.  ولي�ص هذا مخرًجا، واإنما هو باب جهنم«. في قبال ما 

و�ص��فه داكو بباب جهنم، لم ينف اأن للمراأة حتى في العهود ال�ص��ابقة اأدواًرا اأهم مما لها اليوم. 

ثر  ن�صانية وتعدل اأخطاء الرجل. فكانت توؤ كانت تمار�ص تاأثيرها ب�صورة تعيد التوازن للحياة الإ

بو�ص��فها امراأًة ب�صورة عميقة. فكانت جلي�صات الملك وزوجاته فاعات اأكثر باآلف المرات 

»ب�ص��ورة خفية من الن�ص��اء ال�ص��بيهات بالنمل في اأيامنا ه��ذه«. اختفت فاعلية الم��راأة الحديثة 

واختفت روعة المراأة معها، لذا بتنا اأمام �صكل خادع من الح�صور، اأ�صبحنا اأمام ما ي�صميه داكو 

بي�ص �صديد التكاثر في المناطق الحارة. وذلك ال�صكل من  ر�صيات، اأي النمل الأ بع�صر الن�صاء الأ

.Comprendre les femmes et leurs psychologies profondes :صل ياأخذ عنوان� ��� الكتاب في الأ

عن دار )Marabout service(. اأي: فهم الن�صاء و �صيكولوجيتهن العميقة.
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التحرر الحقيقي للمراأة هو ما يخ�ص��اه الرج��ل؛ »يبدو الخوف لدى الذكر منذ اأن تكون المراأة 

ذاًتا حرة. ويزول الخوف لدى الذكر منذ اأن ت�ص��بح المراأة �ص��يًئا م�صتعبًدا«. ويعلل داكو ذلك 

بكونه حيلًة ل�ص��عوريًة تقت�صي تحويل المراأة اإلى �صيء. وقد اأمدت التكنولوجيا الحديثة المراأة 

مكانيات لجعلها اأكثر اهتماًما بنف�ص��ها وا�ص��تعبادها عن طريق النرجي�صية. يت�صاءل  بكل هذه الإ

زياء من الرجال ي�صعرون ب�صرب من الكره القوي  داكو مّرة اأخرى »هل كان بع�ص م�صممي الأ

. ل 
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ذية« والا�ص��عوري اإزاء الن�صاء، لكي يحيلوهن اإلى دمًى مطيعة، وبالتالي اإلى اأ�صياء غير موؤ

�صباب تتعلق بالختاف الثقافي. بل يظهر اأننا اأمام قناعة من  مر بتح�ص�ص من المغاير لأ يتعلق الأ

اأن الغرب م�ص��در هذا الغزو لم يحقق غاياته في الّتقدم ب�ص��ورة تكاملية واأدوات ناجعة دائًما. 

�صباب تتعلق  قل نجاعًة في مكت�ص��بات الغرب لأ ومن الممكن اأن تتراكم لدينا تلك الجوانب الأ

بكون ال�صعيف عادة م�صدوًدا اإلى تقليد القوي في اأ�صهل مظاهر قوته وافتقاد الموازين لت�صخي�ص 

ن هذا الموقف  ��ار. ومن هنا لي�صت الممانعة في هذا المجال تعني النغاق لأ النافع منها وال�صّ

مم الثقافية والجتماعية،  ل يختلف كثيًرا عن موقف الندماج من دون مراعاة لخ�صو�صيات الأ

ن هذا ل ي�ص��ّح اإل فيمن يتعاطى على اأ�ص��ا�ص اأن الحداثة  كم��ا ل يعن��ي هذا الموقف النتقاء، لأ

بداع والتعاطي مع  هي اختيار وتنقيح مناط، بل ما يبدو هنا اأن الممانعة تعني ممار�صة النقد والإ

مة فهي تجتهد ول تنتقي، وتخترق  خر على اأ�صا�ص من النه�صة والجتهاد. فحينما تنه�ص الأ الآ

�صام وقادته  �صكال هنا اأن مفكري الإ بداع ول تندمج. فمن�صاأ الإ المجال ول تنطوي، وتعيد الإ

يًة اجتهادية  على قناعة عالية من اأنهم يملكون تقديم فكر من �ص��اأنه اأن يحرر العالم ويقدم له روؤ

تخرم م�صلمات الحداثة نف�صها. ويحدث اأن تكون قناعة الم�صلمين بقيمة تراثهم الفكري تقدم 

ب�صور مختلفة وفي اأو�صاع تبدو اأقل جاذبيًة مما يقف عليه الفكر الغربي. لي�صت فل�صفة الغرب 

عن المراأة كّلها مرفو�صة. ومن هنا بات وا�صًحا اأّن نقد ال�صيد علي الخامنئي للثقافة الغربية من 

جن�ص النقد القيمي الذي ت�صاركه فيه الحداثة النقدية نف�صها. يعتبر ال�صيد علي الخامنئي اأن قيام 

وربية  ن�ص والتحاد مطلوب. كما يعتبر الفكرة الأ الزواج على جانب الّتفهم والن�ص��جام  والأ

.
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القائلة باأّن الزواج عبارة عن تفاهم، تعبير جّيد

يف النّ�صال الن�صوي

�ص��امي لتعزيز  تح��دث كثيرون في الغرب عن هذه الخدعة. وتلقفها كثيرون في العالم الإ

ن لم نعد نتحدث عن �ص��لطة المراأة الحقيقية التي خّلدتها  موقفهم القيمي من المراأة. وحتى الآ

نوثة ل اأن تنجو من �ص��طط الذكورة فح�ص��ب، بل  روائع اإن�ص��انية حيث ا�ص��تطاعت بمك��ر الأ

�ص�صة الر�صالة، بيروت، ��99. عماق، ط3، ت�:وجيه اأ�صعد، موؤ ��� انظر، بيير داكو، المراأة: بحث في �صيكولوجيا الأ

مام الخامنئي، انطاقة الموّدة، �ص 92. ��2 الإ
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ا�ص��تطاعت اأن تحم��ي معنى اأنوثته��ا في اأوج هذا الطغي��ان في الميزان. كانت األ��ف ليلة وليلة 

�ص��اهدة على هذا المكر الذي اأظهر �ص��عف الذكورة اأمام �صلطة هذا المكر الذي و�صفه القراآن 

نف�ص��ه باأنه عظيم. وفي خطاب ال�ص��يد الخامنئي الكثير من هذا العتق��اد بخطورة واقع المراأة 

�صامي للمراأة ي�صعه  يرانية. وفهمه للت�صور الإ ن�ص��ان ب�صورة عامة قبل الحديث عن المراأة الإ الإ

في م�ص��اف الم�ص��لحين الكبار الذين لم يتركوا منا�ص��بة اأو اأي فر�ص��ة للتذكي��ر بهذا الواجب 

همية  �ص��ام منح المراأة م��ن الأ النه�ص��وي الخطي��ر. من المنطل��ق يرى ال�ص��يد الخامنئي اأن الإ

وال�ص��اأنية ما لم تمنحها اإياها �ص��ريعة و�ص��عية قط. فهي مركز عناية واهتمام فائق ل يغادر منها 

�صغيرًة ول كبيرة. وفي هذا لم يوجد اأي ميز اأو تفاوت بين المراأة والرجل في بلوغ الكمالت 

�ص��ام مكان��ة عظيمة، حيث لم تولها اإياها اأية �ص��ريعة من  ن�ص��انية والمعنوية. فللمراأة في ا لإ الإ

�ص��ام للمراأة اإن�ص��انيتها الكامل��ة وكرامتها كاأنثى،  ال�ص��رائع الو�ص��عية من قب��ل ؛ فقد حفظ ا لإ

و�ص��اوى بينها وبين الرجل من حيث البناء الروحي والعبادي وال�ص��لوكي ت�ص��اركه في منظومة 

ن�ص��انية اإل كما يختلف  القي��م والمعنويات م�ص��اركًة تام��ًة و ل تختلف عنه في الكم��الت الإ

الرج��ل نف�ص��ه عن غيره م��ن الرجال. بل نج��د اأن المراأة اأخ��ذت حيًزا مهًما في م�ص��يرة النور 

ئمة في الت�صحية وال�صبر جنًبا اإلى جنب، وتفوقت على الرجال  نبياء والأ والهداية، و�صاركت الأ

ف��ي موا�ص��ع عديدة حت��ى جعلها الق��راآن مثًا للذ ي��ن اآمنوا من الرجال والن�ص��اء على ال�ص��واء 

)و�ص��رب اهلل مث��ا امراأة فرع��و ن...ومريم ابنة عمران التي اأح�ص��نت فرجه��ا فنفخنا فيه من 

. »وتتجّلى �ص��مولية النظرة 
���

روحن��ا(. وجع��ل من هاتي��ن المراأتي��ن مثاًل نقت��دي باإيمانهم��ا

�ص��امية للمراأة في نظر ال�ص��يد عل��ي الخامنئي في م��دى اهتمامه بها ف��ي مختلف مراحلها  الإ

واأو�ص��اعها حت��ى ل يكاد يهمل منها جانًب��ا من الجوانب. فقد نظر اإليها  نظرًة �ص��مولية )...( 

حي��ث نظر اإلى ج�ص��د ها وروحه��ا وعقلها وعاطفتها واإل��ى جميع مراحل طفولتها و�ص��بابها 

�ص��ري واإلى  و�ص��يخوختها واإلى اأمومتها واإل��ى بنوتها واإلى حياتها مع زوجها واإلى محيطها الأ

كونه��ا فرًدا من اأف��راد المجتمع واإلى حياتها في الدنيا وما بعدها في جميع العوالم التي �ص��تمر 

�ص��امي للم��راأة، بحيث ل  . وهنا كاأّننا ب�ص��دد قيام قاعدة منهجية في فهم الت�ص��ور الإ
�2�

به��ا«

ية ال�صمولية  يجدي اأن ن�ص��تند اإلى المقاربة الفقهية دون ا�صتح�صار جوانب اأخرى في �صوء الروؤ

لحقيقة المراأة ووظيفتها الجتماعية وخ�صو�ص��يتها الطبيعية. فحينما نقاربها من زوايا من�صطرة 

ية العامة، فلن نقع اإل على ما يبدو مجحًفا ف��ي حقها. واإذا كان هذا هو المعنى  ع��ن اأ�ص��ل الروؤ

�ص��امي للمراأة، فاإننا ب�صدد العتراف  ية ال�ص��يد علي الخامنئي للت�صور الإ الذي ي�ص��تنبط من روؤ

ب��اأن بقاء م�ص��كلة المراأة وبع�ص ق�ص��اياها العالقة نابعة من اأ�ص��ل العوجاج ف��ي مقاربة حقيقة 

الم��راأة. ه��ذا العوجاج ل يقف عند حّد اإ�ص��عاف مكانة المراأة وه�ص��م حقوقها، بل في ثنايا 

عام )من دون تاريخ(. �صام، �ص 2، دار الولية للثقافة والإ مام الخامنئي: مكانة المراأة في الإ ��� الإ

��2 م. ن، �ص 3.
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ّكد على اأن ه��ذا العوجاج من �ص��اأنه اأن يتعّدى اإلى ت�ص��ورنا  خط��اب ال�ص��يد الخامنئي م��ا يوؤ

ن�ص��انية كّلها. ن�ص��تطيع من خال تحويل خطاب ال�ص��يد  لحقيق��ة الّرجل وبالتالي اإلى معنى الإ

ّكد  الخامنئ��ي م��ن لغته الخطابية اإلى عمقه الّنظري، اأن نقف على ه��ذا المغزى العميق الذي يوؤ

ن�ص��انية كّلها.  عل��ى اأن ظل��م المراأة هو من�ص��اأ ظلم الرجل، بل هو من�ص��اأ الظل��م الذي يم�ص الإ

في�ص��بح حينئٍذ، اأن الم�صاألة الن�صائية في قّمة المطلب الجتماعي وال�صيا�صي وفي �صميم العملية 

نقاذية للعالم. وهذا يدفعنا ويحر�ص��نا اأكثر اإل��ى بناء فهم مختلف  �ص��احية والإ النه�ص��وية والإ

ن�صاني. وحيث  لم�ص��األة الحقوق؛ اأي بات وا�ص��ًحا اأن ن�صال المراأة هو في �ص��لب الن�صال الإ

هاهنا ن�ص��تطيع البناء على هذه القاعدة لنقف على فهم تدب��ري اآخر لمعنى قوله تعالى:{َمن َقتََل 

. فه�ص��م حقوق المراأة هو ه�ص��م 
ْر�ِص َفَكاأَنََّما َقتََل النَّا�َص َجِميًعا}��� نَْف�ًصــا ِبَغْيِر نَْف�ــصٍ اأَْو َف�َصاٍد ِفي الأَ

ولى التي تقول بتعّدي العوجاج في الت�صور  ن�ص��انية. وهذا من تداعيات القاعدة الأ لحقوق الإ

ّكد اأن هذا الفهم م�ص��تبطن في  ن�ص��انية. وم��ا يوؤ من مو�ص��وع المراأة اإلى مو�ص��وع الرجل فالإ

خطاب ال�ص��يد الخامنئي هو اأنه حينما يتحدث عن م�ص��توى ومن�ص��وب تعليم المراأة في اإيران، 

يعتبر اأن اأي زيادة في هذا المن�ص��وب تعني زيادًة في تعليم المجتمع. من هنا ل مجال للحديث 

ع��ن حقوق الم��راأة كما لو كانت حقوًقا ل�ص��نف متفرد بالجن�ص اأو اأقلية، بل بو�ص��فها حقوق 

ن مخاطرها �صيا�صيًّا وتنمويًّا وح�صاريًّا  مجتمع واإن�صانية تتطلب اأن ينا�صل من اأجلها الجميع، لأ

ترتد على الجميع. ومن�ص��اأ هذه القاعدة الحقوقية المو�ص��عة تكمن في اأن �ص��بب ه�صم حقوق 

الم��راأة لي�ص �ص��عفها اأو تمّيزها به بل نابع من �ص��طط ف��ي الذكورة وفهم �ص��ّيئ لمعنى ووظيفة 

�صل  نوثة في المجتمع. في �ص��لب هذه المقاربة الّروحانية والعقانية للمراأة القائمة على  الأ الأ

ال  ن�ص��اني للجنو�صة والّتكاملية في اأبعاد ال�صخ�صية ووظائفها، ل يفوته اأن ي�صّجل نقده  للن�صّ الإ

ولية المراأة بالّدرجة  ونها من م�ص��وؤ الن�ص��ائي )الفيمينيزم(. اإنه ابتداء يعتبر اأن ق�ص��ايا المراأة و�صوؤ

ولى ثم ياأتي في المرتبة الثانية الّرجل. فالمراأة �ص��تكون اأعرف بم�صكات المراأة وحقوقها. الأ

�ص��ام ومعرفة موقفه الحقيقي  طار، ين�ص��ح ال�ص��يد علي الخامنئي المراأة بدرا�صة الإ وفي هذا الإ

ن�ص��انية اأن  م��ن الم��راأة حتى ل تظّل بعي��دًة عن هذه المعرف��ة فتكون عر�ص��ًة  لفاقدي القيم الإ

ن�ص��ان اليوم اأن ياحظ قدًرا متحّقًقا في اإيران من هذه الو�ص��عية التي  ي�ص��تغّلوها. وي�ص��تطيع الإ

مام الخامنئي بخ�ص��و�ص المراأة واأو�ص��اعها  مام الخمين��ي والإ �ص��ّببتها اهتمام��ات كل م��ن الإ

مر مبالغ��ة اإن قيل اإن ولي��ة الفقيه منح��ت المراأة من  وحقوقه��ا ومكانته��ا. ل��ن يكون ف��ي الأ

ّطر العقود  الحقوق ما لم تمنحها اإّياه الحركة الن�ص��ائية الّنا�ص��طة اأيّام ال�ّص��اه. اإّن القوانين التي توؤ

احيات التقديرية للولي الفقيه على م�صتوى الّتدخل ل�صالح المراأة،  حوال ال�ّصخ�ص��ية وال�صّ والأ

�ص�ص��ة الزواج من عهد الت�ص��ّلط الذكوري. ومن هنا نفهم ماذا يعني ال�ص��يد الخامنئي  اأخرجا موؤ

ية 32. ��� �صورة المائدة، الآ
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من اأن الغرب لم ي�ص��تطع اأن يحارب العنف �ص��ّد الّن�صاء. هذا وقد ا�ص��تطاعت اإيران من خال 

حوال ال�صخ�صية والقانون الجنائي اأن تحارب  رزمة القوانين الجديدة والمعّدلة على �ص��عيد الأ

ية، فاإن ال�صيد الخامنئي  �ص��رة. وفي �ص��وء هذه الروؤ كل اأ�ص��كال العنف �ص��د المراأة وداخل الأ

يعتقد اأّن ظلم المراأة اأمر ل ي�صتثني الباد الغربية، حيث لم تحجبه ال�صعارات الّتحررية الغربية. 

يمان باهلل وق��ّوة القانون  اإن م��ا يمن��ع وقوع الظلم عل��ى المراأة وي�ص��كل رادًعا حقيقيًّا ه��و الإ

. فب�ص��بب هذه 
���

لهي والعمل ف��ي اتجاه تحقيق مطالبها ن�ص��اني والإ ومعرف��ة المراأة بحقها الإ

المعرفة نما الّتطلع ال�صيا�صي عند المراأة غداة الثورة فلم يعد اأحد يملك اأن يفر�ص عليها الباطل 

. اإن م�صاألة الميز بين الجن�صين كانت نتيجة لظلم الّتاريخ الذي وجب على المراأة اأن 
�2�

ب�ص��هولة

وب ومتوا�ص��ل ودقيق، ولي�ص بمبارزة �ص��طحية، بل يجب اأن ي�ص��تند ن�ص��الها  تبارزه بعمل دوؤ

. ويفهم من ه��ذا اأّن  من يواج��ه حقوق المراأة الم�ص��روعة  
�3�

عل��ى مبداأي��ن: المنطق والع��دل

�ص��يكون كمن يواجه اهلل.  ل يكفي ح�صور المراأة في ال�ص��اأن العام وفي ميادين النه�صة والثورة 

�ص��اح رمزيًّا اأو اأ�ص��به بكومبار�ص في المجتمع، بل يجب اأن يكون ح�ص��ورها ح�ص��وًرا  والإ

ممّيًزا فّعاًل مبنيًّا على اأ�ص���ص تربوية وعلمية. واإذا كان ال�صيد الخامنئي قد اأولى القطاع التربوي 

همية التي تفوق  الكثي��ر من العناية، فاإن��ه منح لتعليم المراأة واأهمية تكوينها العلمي الكثير من الأ

ما منح��ه لتكوين الرجل.اإّن المعرفة والعلم هي من يحّرر المراأة ويك�ص��بها قدرًة على المطالبة 

مام الخامنئي: » ل بد اأن تكون هناك قناعة واإدراك بين الن�ص��اء  بحقوقها. ومن هنا يخاطبها الإ

اأنف�ص��هن ل�ص��رورة التوجه نحو اكت�ص��اب المعرف��ة والعل��م والمطالعة والوع��ي والمعلومات 

�ص��رة على اأن ت�ص��مح لبناتها    .  وعلي��ه، يحّر�ص الأ
�4�

همية« والمع��ارف، واأن يولي��ن ذل��ك الأ

عراف. فمجتمعاتنا »اليوم وبحمد اهلل  بالّتمدر�ص وطلب العلم وتجاوز ما تفر�ص��ه الّتقاليد والأ

خا�ص �ص��وًطا وا�صًعا في مجال م�ص��األة التربية والتعليم، فنجد المراأة حققت اإنجازات قيمة في 

ه��ذا المجال. ومع هذا توجد بع�ص العوائل تمنع بناتها من التّعلم وطلب المعرفة. فيجب على 

مث��ل هذه العوائل ف�ص��ح المجال اأم��ام اأولدها وبناتها لينتهل��وا من المعارف والعل��وم الدينية 

ن الجو الدرا�صي اليوم جو منا�ص��ب وخال من جميع اأنواع المفا�صد التي يمكن  ن�ص��انية، لأ والإ

. اإّن العلم والمعرفة �ص��رورية للمراأة لي�ص على 
�5�

اأن تتعر�ص لها المراأة خال م�ص��يرها العلمي«

اأ�ص��ا�ص اأنه يجلب الوظيفة للمراأة، بل وجب على المراأة في نظر ال�صيد القائد اأن تتعّلم للرفع من 

م�ص��توى الّر�ص��د الفكري، ال�ص��روري لمكانتها وفعاليتها ونه�ص��ة المجتمع كّله.  فالعمل اأمر 

ثانوي بالن�صبة لر�صالة العلم بالّن�صبة للمراأة. وذلك من منطلق نظرة ال�صيد الخامنئي لعمل المراأة 

�صام، الم�صدر ال�صابق، �ص 2. مام الخامنئي، مكانة المراأة في الإ ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 32.

��3 الم�صدر نف�صه، �ص 32.

مام الخميني الّثقافي، �ص 5. مام الخامنئي، المراأة علم وعمل وجهاد، مركز الإ ��4 الإ

�صام، �ص 43. مام الخامنئي، مكانة المراأة في الإ ��5 الإ
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�ص��رة  ّدي اإلى خراب الأ ا م�ص��روًعا ولكنه لي�ص من واجبها اأن تعمل اإذا كان ذلك يوؤ بو�ص��فه حقًّ

اأو ي�ص��ّبب لها الحرج. والّزمان هو الذي يحّدد للمراأة طبيعة ن�ص��اطاتها الجتماعية وال�صيا�صية 

�ص��رة وواج��ب حمايتها. لذا يعتبر باأهمية تق�ص��يم  من ال�ص��يد الخامنئي باأهمية الأ والعلمي��ة. يوؤ

العم��ل بي��ن الّرجل والم��راأة. وفي حال اأّدت الم��راأة دورها في البيت، فاإّنها تك��ون عاملة. اإن 

الموقف الفقهي لل�صيد علي الخامنئي من خدمة المراأة للّرجل في البيت لي�صت واجبة. وكثيرة 

��ا. لكن  هي تلك الخدمات لو �ص��اءت اتخذت عليها اأجًرا كما هو راأي الكثير من الفقهاء اأي�صً

��ا، بل تركه للموّدة والتفاهم. ون�ص��تطيع اأن نفهم من خال الجمع  �ص��ام لم يمنع ذلك اأي�صً الإ

رورة  ون البيت التربوية ل يعني بال�صّ �صا�ص��ي للمراأة في اإدارة �ص��وؤ فكار، اأّن الّدور الأ بين هذه الأ

ول عن توفير كّل هذه الخدمات للبي��ت بينما دورة المراأة في  الخدم��ة المنزلية. فالّرجل م�ص��وؤ

مر  ون البيت اأ�ص��مى م��ن مجرد تنظيف وكن���ص وطهي. فاإذا م��ا فهم الأ دارة التربوي��ة ل�ص��وؤ الإ

نن��ا اإن اعتبرنا اأن دور  كذل��ك، اأدركن��ا المغزى العميق لمعنى تق�ص��يم العم��ل واأهميته. ذلك لأ

عمال، فاإنه بالتاأكيد �صيجلب مهانًة للمراأة ويجعلها مح�ص  المراأة في البيت يقت�صر على هذه الأ

خادم��ة للّرج��ل. وهو عم��ل ل تنمو فيه الم��دارك العقلية للم��راأة. بينما اإذا اعتبرن��ا دورها في 

دارة التربوية للبيت بعيًدا عن الجانب الخدمي، فهذا يعزز الممار�ص��ة العقانية والعاطفية مًعا  الإ

للمراأة. هكذا يجب اأن يفهم خطاب ال�ص��يد علي الخامنئي الذي يعتبر، �ص��اأنه �ص��اأن الكثير من 

�ص��احيين، اأن العاق��ة الّزوجية هي عاقة اإن�ص��انية ولي�ص��ت تجارية، وباأن �ص��ائر  الفقه��اء الإ

ر�ص��اع نف�ص��ه لي�ص اإّل مبادرًة وتطّوًعا للمراأة اإن �ص��اءت اأن  الخدمات المنزلية بما في ذلك الإ

. للمراأة في المنظور الفقهي لل�صيد الخامنئي الحّق في تمّثل حريتها في اأبعاد 
���

تاأخذ عليه اأجًرا

��رورة على  حكام التي تمنح الّزوج بع�ص الحقوق على زوجته ل تقوم بال�صّ كثيرة. اإّن جملة الأ

نوثة. فمثًا منح ال�ص��رع الحق للرجل في اأن خ��روج المراأة من بيتها  ت�ص��لط الذكورة عل��ى الأ

يج��ب اأن يك��ون باإذن واتفاق م��ع الّزوج. وطبًعا له��ذا جانب مما ا�ص��تثني بالّدليل. لكّن هذا 

الحق يمكن اأن تعفى منه المراأة اإن هي �ص��ارطت زوجها على ذلك في اإن�ص��اء العقد. فبناًء على 

من بها ال�ص��يد الخامنئي في مجال العقود، فاإّن الواجب يق�ص��ي  واج��ب الوف��اء بالعقود التي يوؤ

باحترام الّرجل لهذا ال�ّص��رط. ونفهم من هذا اأن هذا الحّق لي�ص حقيقيًّا لزًما لت�ص��لط الذكورة 

نوثة، اإذ لو كان ذلك كذلك، لما اأجزء الم�ص��ارطة حوله. ومنه وكما اأّكد ال�ص��يد علي  عل��ى الأ

الخامنئ��ي من اأن هذا الحق اأعطي للزوج دون �ص��ائر الذكور الذي��ن تربطهم بالمراأة عاقة مثل 

اأبيه��ا اأو اأخيه��ا فلي�ص لهما الح��ّق في منعها من الخ��روج من البيت. وخاًف��ا لما جرت عليه 

عراف الجتماعية، فاإّن ال�ص��يد الخامنئي يعتبر اأن حق المراأة في اختيار ال�ص��ريك  الكثير من الأ

هو حّق مطلق. وما عدا هذا يعتبره ال�ص��يد القائد من عوائد الجاهلية التي ما زال لها ح�صور في 

�صام، م�صدر �صابق، �ص 6. مام الخامنئي، مكانة المراأة في الإ ��� الإ
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�صام الكّلية عن مكانة المراأة ووظيفتها،  . وبناء على نظرة الإ
���

�صامية كثير من المجتمعات الإ

ية الكّلية �صيبدو في منتهى  يعتبر اأن ما يبدو من ق�ص��ايا المواريث اإن تّم ا�ص��تيعابه �صمن هذه الروؤ

ّثر على  نفاق. وعلي��ه، فاإّن زواجها نف�ص��ه ل يوؤ �ص��ام اأعفى المراأة من ق�ص��ية الإ الع��دل. اإّن الإ

��ة. ومهما بدت ثروتها، فاإّن النفقة من واجب الّزوج. وهذا ما ل يوجد له نظير  ثروتها الخا�صّ

في الغرب الذي تحررت فيه المراأة فقط منذ ن�ص��ف قرن بينما لم تكن تملك حّق الّت�صرف في 

. وتعزيًزا لهذا 
�2�

ثروته��ا. ب��ل اإن انتقالها لبي��ت الزوجية يجعل  الزوج �ص��ريًكا لها في ثروته��ا

�ص��ام من ج�ص��د  ن�ص��اني والتكاملي، يقدم ال�ص��يد الخامنئي فهًما دقيًقا لموقف الإ المنظور الإ

المراأة. ومن ثمة ل ينظر اإلى م�ص��األة الحجاب على اأّنه مهين وتمييزي اأو عائق للمراأة. لقد ربط 

من�ص��اأ الم�ص��األة بالجانب الجوهري في المراأة. اإنها في مظهرها البيولوجي والجنو�صي تختلف 

ن�ص��انية التي بها يتحقق �ص��رف وجودهما. ول  ع��ن الّرجل، لكنها ت�ص��ترك معه في الوحدة الإ

ي�ص��ار اإلى حّل م�ص��كلة ما يمّيز ج�صد المراأة من اأنه مجبول على الر�صاقة والجمال، وبين حقها 

في الم�ص��اركة في �صائر الن�صاطات الجتماعية والحياتية اإل الحجاب. والحّق اأن الحجاب هنا 

كثر عر�صًة  ل يحجب �ص��وى الجانب المثير في ج�ص��د المراأة، لكنه ي�صمح بظهور الجوانب الأ

لاختفاء متى ت�صلط الج�صد على مظاهر المراأة كّلها. بينما، وفي نظر ال�صيد الخامنئي، يحر�ص 

�صا�ص كان  . وعلى هذا الأ
�3�

�ص��ام اأن تظهر المراأة في المجتمع من خال عقلها واإن�ص��انيتها الإ

��ا على المراأة  الحج��اب م�ص��روعا لتكري�ص جانب الح�ص��مة في ال�ص��لوك الجتماعي مفرو�صً

والّرج��ل، بينما الخاف هنا اأنه غالب في المراأة لخ�صو�ص��يتها م��ن جهتين: كونها تتوّفر على 

ّكد على تنا�ص��ب ذلك مع طبيعته��ا العفيفة. ومن جهٍة  دواع��ي العّف��ة اأكثر من الّرجل، اأي ما يوؤ

.
�4�

ثارة والجذب التي تمّيز ج�صدها اأخرى نظًرا لقّوة الإ

املراأة كمدخل للغزو الثقايف

اإذا كان القائد اأدرك منذ �صن الطفولة قيمة المراأة وروعتها، فاإنه كمجاهد �صاهد على الع�صر 

و�ص��اع الجتماعية والثقافية والقت�ص��ادية وال�صيا�ص��ية للمراأة. اإنه  اأدرك التطور الذي عرفته الأ

كقائد متحّدر من بيت را�ص��خ في النبل والتقوى والعلم، وكمنا�صل اأدرك دور المراأة في الثورة 

والنه�ص��ة، ل ير�ص��ى للمراأة اأن ينتهي بها المطاف اإلى و�صعية ال�صتغال الجديد. بل اأدرك اأن 

المراأة هي اأف�ص��ل و�ص��يلة للغزو الثقافي، وبالّتالي لتاأمين الهيمنة الثقافية وال�صيا�صية والقت�صادية 

ّمة، من خال ا�صتغال و�صعيتها في المجتمع.  على الأ

�صام، م�صدر �صابق، �ص 44. مام الخامنئي، مكانة المراأة في الإ ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 5 �32.

��3 الم�صدر نف�صه، �ص 8.

��4 الم�صدر نف�صه، �ص7.
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املراأة بني املعرفة والعرفان

همية حول حقيقة المراأة. ويبدو اأن العرفان  يراني فكرة غاية ف��ي الأ تتك��رر في الخطاب الإ

�ص��امي في اإي��ران بالكثير من اآفاق  يرانيون كان قد اأمّد الفكر الإ �ص��امي ال��ذي برع في��ه الإ الإ

راء  راء الجانب الفقهي بلغته ال�صناعية. وقد بدا اأن اأكثر الآ ية، بينما غلب على غيرهم من الآ الروؤ

التي تناولت ق�صية المراأة من هذا الجانب جاءت تبريريًة مح�ص، تبرر اأحكاًما فقهيًة م�صبقًة وفي 

قناع والجودة.  الغالب غير خا�ص��عٍة لل�ص��روط الجتهادية المطلوبة، باأفكار ل تطّل��ب فيها لاإ

��ا، ف�صحًة لتعديل الكفة وعدم  لء القادة، ومعظمهم فقهاء اأي�صً �ص��امي يجد هوؤ ففي العرفان الإ

الطغيان في الميزان. ولعله من اأجمل ما �صادفت في هذا المقروء العرفاني عن المراأة ومنزلتها، 

بحًثا لل�ص��يخ جوادي اآملي، بعنوان: جمال المراأة وجالها. ولي�ص ال�ص��يخ جوادي اآملي ببعيد 

عن الثورة وفكرها وقادتها. لكّن ما هو مثير هنا اأّننا ل�ص��نا اإزاء نزعة ت�ص��طيرّية لحقيقة المراأة من 

 مع الرجل. فبح�صب هذا المنظور يوجد في المراأة 
ّ
ن�صاني حيث اإّنها تتقا�ص��م معنيي الوجود الإ

المعنيان نف�ص��هما على �صبيل التكامل والتحاد. ل نن�صى المنظور الحديث للمراأة بو�صفها من 

لغ��از التي اأثارت العديد من المقاربات الجتماعّية والنف�ص��ّية. وت�ص��عنا المحاولة الفرويدّية  الأ

عطائها معنى تربويًّا وثقافيًّا  نوثة المكت�ص��بة ك�ص��اأن الذكورة، من حيث �ص��عى لإ اأمام حقيقة الأ

راء وا�ص��تعمال المجاز ف��ي اأمور تتطّلب التعبير  واجتماعيًّا. وقّد اأّدى الت�ص��امح في مثل هذه الآ

ية قد اأدخلت معاني  مر غمو�صا. واإذا كانت هذه الروؤ �صياء باأ�صمائها، اإلى متاهة زادت الأ عن الأ

نوثة في التفكير الحديث، فاإن مقارعة ما تّم بل��وغ حقائقه بعلم النف�ص والجتماع  جدي��دة لاأ

بما هو مقرر في متون الفقه يعّد بلوى من باوي المقارنات ال�ص��طحّية التي لم تحترم المناهج 

خي��رة مثاًل عن تدّفق المعنى  ية الأ جرائّي��ة للمقارنات الحقيقّية. ويقّدم العرفان ح�ص��ب الروؤ الإ

نوثة الذي اإذا ما اقترن بالحقائق الفقهّية، اأمكنه لي�ص احتوائها في حقائقه بل اإر�صادها  �صيل لاأ الأ

 
ّ
نوثة، ذلك الذي ا�صتع�ص��ى على مدر�ص��ة التحليل النف�صي اإلى اجتهاد اأمثل للوقوف على لغز الأ

نوثة. تكمن قيمة  �ّص�صها في اأوّج تفّجرها اإلى اأن علم النف�ص ما زال لم يفهم لغز الأ حيث عّبر موؤ

ن�ص��ان في ممكنات كمالت��ه ولي�ص في محتوم انحطاطه.  المقارب��ة العرفانّية في اأّنها تدر�ص الإ

فهي ت�صله بحقائق كبرى وتدر�صه في نطاق ما يمتد فوق راأ�صه من معاني التعالي، بل تقراأ تدانيه 

في تعاليه. اإنه كائن يقّدم نف�ص��ه كاإمكان مفت��وح ل كمعطى تعتمل فيه عوامل التعرية الجغرافّية 

ن�صان  والجتماعّية والنف�ص��ّية فح�صب. ففي النظرة العرفانّية ل تتمّكن تلك العوامل من نف�ص الإ

نوثة هنا  ا مما ذّكر به من تعالي��ه. وعليه، فالأ و�صخ�ص��ّيته اإل بعد اأن ينهّد في تدانيه وين�ص��ى حظًّ

ل تخت�ص��ر وظيف��ة ما ل يدخل في ممكنات الرجل. اإذا جّنبنا النظ��رة الفرويدّية غاياتها المادّية 

نوثة  ن�صان، لعتبرنا جدل الذكورة والأ  الكبير لاإ
ّ
التي لم ت�صتطع اأن تنفتح على المدى الروحي

في الجن�ص الواحد، كان باإمكانه اأن يكون البداية الموفقة لتحليل نف�ص��يٍّ رائع عن المراأة. لكّن 
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تراجيديا الفو�ص��ى الخّاقة في فكر القرن التا�صع ع�ص��ر اأوجدت الكثير من اللتبا�ص، حتى اأّننا 

افتقدنا البو�ص��لة ل�ص��تكمال طريق المعرفة قبل اأن يداهم الغرب حديث مبكر عن ان�ص��دادات 

خرى، كما بداأنا ن�ص��مع اإلى نهاية  قاتلة في مجال النف�ص والجتماع ك�ص��ائر ميادين المعرفة الأ

�صنام حيث لم يكن اأمبري �صوى مثاًل عن تلك ال�صرخة التي اأعادًة الفرويدّية  و�ص��قوط تلك الأ

اإلى موقع الم�صاءلة. هكذا اأّدى مفهوم الا�صعور دوًرا اأ�صا�صيًّا في تبرير كل التبا�صات علم النف�ص 

الفرويدّي، حتى اأّننا �ص��ّلمنا بالا�صعور كمعطًى بينما اأمكننا الوقوف على حقائق كثيرة لل�صعور 

��ا، بل يجد فيها جاًل �ص��ميًرا في   ل يرى في المراأة جماًل مح�صً
ّ
وغفات الب�ص��ر. فالعرفاني

نثى ومعناها بحيث نقف على  كن��ف جمالها. وكاهما الج��ال والجمال يندمجان في فعل الأ

حكام الم�ص��بقة عن مكانتها ووظيفتها. اإذا كان ول  معاني اأخرى للقوة تحّط عن المراأة كل الأ

ية العرفانّية للمراأة، فهو  نوثة بح�ص��ب ما تمّكننا من��ه الروؤ ب��د من الحديث عن واحدة من لغز الأ

اأن جالها يت�ص��رف في مظاهر الجمال كما يت�ص��رف جمال الرجل في مظاهر الجال. وهما 

وظيفتان ولي�ص��ا و�ص��فين. وبتعبير ال�ص��يخ جوادي اآملي: »اإن جال المراأة كامن في جمالها، 

وجم��ال الرج��ل يتجلى في جاله، وه��ذا التوزيع للعمل لي���ص ذًما للم��راأة ول مدًحا للرجل، 

. وف��ي هذا التوازن الخّاق يكم��ن المعنى الجميل 
���

بل هو اإر�ص��اد واأم��ر عملي لكل منهما«

حكام الفقهية ل�ص��بب ب�ص��يط، هو اأّن��ه لي�ص وظيفة الفقه  للم��راأة، المعنى الذي قد ل تظهره الأ

حكام. وال�ص��يد علي الخامنئي الفقيه  اأن يقدم ت�ص��وًرا فل�ص��فيًّا عن المراأة بقدر ما هو معني بالأ

يذّكرن��ا بهذه الحقيقة العرفانية عن المراأة ويتبّناها ب�ص��ورة ل ي�ص��مح الخطاب بتف�ص��يلها فّنيًّا 

ّكد ال�صيد الخامنئي كذلك على اأّن  ًا. يوؤ ��ا ومف�صّ كما اأفرد لها ال�ص��يخ جوادي اآملي بحًثا خا�صًّ

الجانب الجالي في الّرجل هو اأقوى مما في »المراأة كالقوة، وال�ص��ابة، والقهر، و ال�صيطرة، 

والعنفوان، وال�ص��جاعة، والق�صوة، والخ�ص��ونة، وال�ص��دة، وهذا ينعك�ص على نف�صيته وكيانه. 

والجان��ب الجمالي في المراأة اأقوى منه في الرجل كالنعوم��ة واللطافة والرقة والليونة والحنان 

��ا على نف�ص��يتها وكيانها. لذلك فالعاقة بين الرجل والمراأة يجب  والعاطفة، وهذا ينعك�ص اأي�صً

. يرى ال�صيد علي الخامنئي اأن حاجة الرجل اإلى 
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اأن ينظر اإليها من زاوية الختاف التكويني«

خر مهما بلغت قّوة  المراأة وحاجتها اإلى الرجل متكاملة على ال�صواء ل ي�صتغني اأحدهما عن الآ

الرجل. فمهما بلغت ق�ص��وة الرجل احتاج اإلى حنان المراأة وعطفها بقدر ما تحتاج المراأة اإلى 

قوة الرجل ووقاره. هذه الحاجة تتم في نظر ال�صيد الخامنئي �صمن عاقة » ين�صهر فيها الجال 

. وعلى اأ�ص��ا�ص هذا الّت�ص��ور تبدو الم��راأة قوية اإلى حّد ل 
�3�

مع الجمال والجمال مع الجال«

منين  مير الموؤ تقف اأمامها جيو�ص جرارة. وي�صتلهم ال�صيد علي الخامنئي ت�صوره هذا من كام لأ

��� ال�صيخ جوادي اآملي، جمال المراأة وجالها، ط�، دار الهادي بيروت، �994، �ص 8.

�صام، م�صدر �صابق، �ص 3. مام الخامنئي، مكانة المراأة في الإ ��2 الإ

��3 الم�صدر نف�صه، �ص 3.
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عل��ي بن اأبي طالب، حينما توعده معاوية باأنه �ص��يواجهه برجال قلوبهم �ص��ديدة، رّد عليه علي 

بن اأبي طالب باأنه �ص��يقاتله برجال قلوبهم كقلوب الن�ص��ا ء. ويفهم  ال�صيد الخامنئي من هذا اأن 

. وبناء 
���

ا اإذا اأحبت، والقلب هو الذي ياأمر عندها البدن في الت�صحية المراأة اأ�صد وفاء واإخا�صً

ّكد ال�ص��يد الخامنئي على �صّر هذه الجاذبية في المراأة.  على هذا المنظور العرفاني للجنو�ص��ة يوؤ

 .
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فالجم��ال هن��ا اأكثر جاذبية من الج��ال.  فالّرغبة في العادة تّتجه اإلى من يك��ون اأكثر جذبا

وي�ص��تند ال�ص��يد علي الخامنئي على ما جاء في الّروايات:« المراأة ريحانة ولي�صت قهرمانة«. اإذ 

مور. ومن  ي�صرح معنى القهرمانة التي ل تعني القهر، بل هي كلمة فار�صية معّربة تعني مبا�صرة الأ

، ل يجوز الّنظر اإلى المراأة كخادمة تبا�صر اأمور البيت، بل وجب اعتبارها وردة يتعّين العناية  ثمَّ

مور في ميادين العمل والن�ص��اط ال�صيا�ص��ي والجتماعي، بل  بها. هذا ل يعني اأنها ل تبا�ص��ر الأ

�ص��رة اأن تعتبر ريحانة، » وبهذا المنظار يجب النظر اإلى هذا الموجود ذو  هذا موقعها داخل الأ

. يجب اأن يتجّند الفكر والفقه والد�صتور 
�3�

�صام« اللطافة الروحية والج�صدية، هذا هو راأي الإ

وكل �ص��يء هن��ا لكي يمنح المراأة هذه المكان��ة وتلك الّطماأنينة. يج��ب اأن ل نغفل اأّن الكلمة 

هنا ت�ص��در عن الولي الفقيه، اأي كلمة تاأخذ منحاها العملي وي�ص��بح لها ثقل ومعنًى م�صاعف. 

لقد كان الهدف الذي ظل ي�ص��دح من اأجله ال�ص��يد علي الخامنئي في كل منا�صبة للحديث عن 

��مانات القانونية والفقهية لكي تم�ص��ي المراأة اإلى بيت  المراأة وق�ص��اياها، هو اأن نوّفر كل ال�صّ

�ص��رة وه��ي في كامل الطمئنان من الظلم، كما ي�ص��من لها اأن تك��ون بالفعل وردًة في بيت  الأ

الزوجي��ة حتى واإن كانت ظروف العمل في مجالت اأخ��رى تتطّلب منها جهد الّرجال. يبدو 

اأّن ال�ص��يد علي الخامنئي ل يتحدث في م�ص��توى اأن تعمل المراأة اأو ل تعمل، فقد  اعتبر اأّن هذا 

جر، ولكنه يتحدث ف��ي اأفق اآخر، اأّن ل  حّقه��ا، بل اعتبر خدماتها في البيت عمًا ي�ص��تحّق الأ

يحجب عّنا �ص��غل المراأة الم�صني خارج البيت وم�صاواتها للّرجل في �صائر الن�صاطات ال�صيا�صية 

�صرة كريحانة ولي�ص قهرمانة. والجتماعية، واجب التعاطي معها في بيت الأ

�رشة حمورية نظام الأ

راء الفكرية والفقهية لل�ص��يد علي الخامنئي، نقف على اهتمام فائق بمو�صوع  في مجمل الآ

�صرة،  �ص��امية.  وبما اأّن للمراأة دوًرا فّعاًل في نظام الأ �ص��رة ومحوريتها في نظام الحكومة الإ الأ

م هي  �ص��رة فاإن الزوجة والأ كانت العناية بق�ص��اياها وفقهه��ا ذا اأهمية بالغة. اإذ »عندما تقوم الأ

�ص��ا�ص فيها. اإن للمراأة في هذه المجموعة مكاًنا اأ�صا�صيًّا و�صامًيا. لذلك عندما يتزلزل  الع�ص��و الأ

�صام، م�صدر �صابق، �ص 3. مام الخامنئي، مكانة المراأة في الإ ��� الإ

��2 م.ن، �ص 8.

مام الخميني الثقافي، �ص 27. �صرة، اإعداد مركز الإ مام الخامنئي، دور المراأة في الأ ��3 الإ
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. تتجّلى محورية النظام 
���

�ص��رة هذا، اأي المراأة، فلن يبقى اأي �ص��ي ء في مكانه فيها« اأ�ص��ل الأ

حكام. اإّن ال�صيد  �صري في فكر ال�صيد الخامنئي في جعله معياًرا ومق�صًدا اأ�صا�صيًّا لكثير من الأ الأ

القائ��د ل ي��رى اأي مانع فقهي في اأن تعمل المراأة بمعن��ى اأن تكون لها وظيفة خارج عملها في 

�صرة فهو غير جائز. وفي ذلك ي�صتوي  �ص��رة. غير اأّن اأّي عمل من �صاأنه اأن ي�صّر بنظام الأ نظام الأ

�صري راجحة على �صائر الم�صالح ال�صخ�صية. واإذا اّت�صح  الّرجل والمراأة. اإّن م�ص��لحة الّنظام الأ

�صام  �صامية تقوم على ترجيح  الم�ص��لحة العليا للمجتمع وم�صلحة الإ اأن فل�ص��فة الحكومة الإ

�صرة هو مقّدمة الواجب في حفظ الّنظام العام و�صيانة المجتمع. وفي  والم�صلمين، فاإّن نظام الأ

ر�صاد لتمتين الّروابط  هذا ال�ص��ياق لم يترك ال�صيد الخامنئي فر�صًة اإّل واهتبلها في التحري�ص والإ

�صرة في الغرب هو من كبرى اللعنات  �صرية. وقد اعتبر ال�صيد علي الخامنئي اأّن انهيار نظام الأ الأ

فات التي ل يخفف عنها كونه متقّدًما ومتعّلًما. ويعود �ص��بب هذا النهيار  لهي��ة وهي من الآ الإ

اإلى الحرية الجن�ص��ية المطلقة. ففي نظر ال�ص��يد القائد اإن ال�ص��باب في ب��اد الغرب يبلغ موعد 

ال��ّزواج وهو منهك الق��وى خائر. بينما كان اأولى اأن تتر�ّص��خ تلك العاقات الجن�ص��ية  داخل 

�صرة لتزيدها قّوًة ور�ص��وًخا. اإّن العاقة الّزوجية في الغرب ح�صب ال�صيد الخامنئي  �ص�ص��ة الأ موؤ

ن�صان الغربي  ابة. وبالّنتيجة، اإن الإ فقدت معناها وبدت فارغة خالية من الدفء والع�صق وال�صّ

�ص��رة لم يظفر ب�صعادته. لقد لم�ص ال�صيد الخامنئي ذلك بنف�صه يوم األقى  وب�ص��بب انهيار نظام الأ

مم المّتح��دة. وقد تناقلت  �ص��رة في هيئة الأ كلمًة لمّدة �ص��اعة ت�ص��ّمنت حديًثا محدوًدا عن الأ

مريكية ذلك الخطاب ب�ص��كل ا�ص��تثنائي واأعادت بثه عل��ى الّرغم من اأنهم  محّط��ات التلفزة الأ

يرانيين. اإحدى اأ�صباب ذلك هو �صعور الغربيين  ولين الإ اعتادوا اأن يراقبوا ويحرفوا كام الم�ص��وؤ

.
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�صرة بالنق�ص في مو�صوع الأ

من الثقايف وق�صايا الفن يف الأ

�ص��اميين من الفن��ون الجميلة. وقد بلغ الموقف  ع��ادًة ما تختبر، -ول زالت-، مواقف الإ

�ص��امية من الفن درجًة فاق كونه موقًفا اأخاقيًّا من  المتطرف من بع�ص اأ�ص��كال ال�ص��لفيات الإ

بع�ص اأ�ص��كال التعبيرات الفنية وثوراتها، بل غدا موقًفا من اأ�صل الفن واإلحاقه ب�صائر الملهيات 

واللهويات مما يجعله مو�ص��وًعا فقهيًّ��ا مح�ص. غلبت الفقهانية المج��ّردة من كل ثقافة وفهم 

وتمّكن من الت�صخي�ص، -الفقهانية المجردة اأو الّناق�صة التي جاءت ولية الفقيه بمعناها المطلق 

لكي تحاربها وتك�ص��ف عن عدم اأهليتها للّت�ص��لط الفقهي والفكري عل��ى الحياة الجماعية-، 

ية تتاأّثر بالبيئة والتكوين والتربية والثقافة التي  �ص��امية المعا�ص��رة للفن روؤ على مجملة النظرة الإ

�صرة، م�صدر �صابق، �ص 4. مام الخامنئي، دور المراأة في الأ ��� الإ

مام الخامنئي، انطاقة الموّدة، ترجمة ون�صر دار الولية للثقافة والعام، �200، �ص 48. ��2 الإ
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ن�ص��اأ فيها ال�ص��خ�ص. الموقف من الفنون الجميلة يعتبر في الممار�صة ال�ص��لفية الت�صطيحية اأكثر 

المواق��ف الختزالية التي تقّل فيها ملكة الجتهاد ب�ص��قيه الفقهي والجمال��ي، مع اأن الفن وما 

ذواق والنفو�ص وال�ص��لوك مما يقت�ص��ي اأرقى حالت الجهد الفقهي  يمثله من �ص��لطان على الأ

والنظري. ومثل هذا الموقف الذي ل يمنح للجهد فر�ص��ة التو�ص��ع والتفريع و الت�صقيق على ما 

يبدو من اأنه ير�ص��ي ب�ص��ورة �ص��هلة احتقاًنا عميًقا تجاه عوار�ص عادَة ما تف�صد جوهر الق�صايا. 

�ص��امي  لهذا ال�ص��بب وجب الجتهاد. الجانب المو�ص��وعي في ارتباك وغمو�ص الموقف الإ

م��ن الفنون الجميلة يكم��ن في القوة التي تتمتع به��ا هذه الفنون التعبيرية ف��ي عالمنا الحديث 

خرى، بل غدت  والمعا�ص��ر، حيث لم تعد ت�صكل اأن�ص��طة على هام�ص الن�صاطات الب�ص��رية الأ

ن�صانية الحديثة والمعا�صرة. تكمن  ن�صاطا في �ص��لب الحياة العامة وال�صخ�صية للمجتمعات الإ

زمنة ما  ال�صبهة هاهنا في اأننا نتعاطى مع الظواهر الجمالية والفنون التعبيرية الحديثة بمذاقات الأ

قبل الحديثة حيث لم يكن الفن فقط اأمًرا جانبيًّا وهام�ص��يًّا، بل كان وظيفيًّا مح�ص��وًرا في �صكل 

من اأ�ص��كال الترفيه الخا�ص بالمترفين في اأزمنة ال�ص��تعباد. كان الفنان��ون في الغالب من العبيد 

ماء ولم يكن الفن وهو �ص��ناعة المتعة عند المترفين اإل جزًءا من ن�ص��اط يقوم به العبيد تجاه  والإ

اأ�صيادهم. وتلك هي حكاية بع�ص �صروب الفّن في الّثقافة العربية القديمة. على اأّن لكل اأّمة �صاأًنا 

��ا مع جن�ص من اأجنا�ص الفنون الجميلة. فاإذا كان ال�صاعر مطروًدا من المدنية المثالية عند  خا�صًّ

، فاإّن ال�ص��عر ظل اأبا الفنون عند العرب ورئي�ص��ها، حّتى اأنه تعّدى تاأثيره اإلى علومها 
���

اأفاطون

خرى التي  ومعارفها، منذ قيل: اإّن ال�ص��عر ديوان العرب! وما عدا ال�ص��عر، فاإّن �ص��ائر الفنون الأ

حملت ثقافة الع�ص��ر الجاهلي ونظًرا لنحطاط م�ص��مونها كانت مح�صورًة في بع�ص ن�صاطات 

العبيد للّترفيه على �ص��ادتهم. اإّننا نعتقد اأّن م�ص��األة الفّن لن تفهم اإّل اإذا التزمنا ب�ص��رطين: ال�صرط 

ول  ول يج��ب اأن ندر���ص طبيعة الفّن في المجتمع العربي من حيث �ص��ّكل م��ورد الّنزول الأ الأ

�ص��امية  ول اإلى حّد م��ا، اأن نمّيز بين الثقافة الإ لل�ص��ريعة. وال�ص��رط الثاني وهو متف��رع عن الأ

�ص��امية الفار�صية. ل اأتحّدث هنا عن ع�صر دون ع�صر،  العربية بهذا الخ�ص��و�ص وبين الثقافة الإ

ولى  بل اأتحّدث عن �ص��ائر الع�صور. وهنا �صندرك ل محالة اأن نظرتين للفّن ت�صتقيان مادتهما الأ

ّثر في العرب في مجال  من الثقافة والبيئة والمناخ الح�ص��اري العام. لقد ا�صتطاعت فار�ص اأن توؤ

دارة ال�صيا�ص��ية والفن��ون اإلى اأبعد الح��دود. وهناك تطورت مواق��ف واأذواق واأفهام  اأّثرت  الإ

مة العربية  ناعة الفقهية. اإذا كان طه ح�صين قد تعّجب من الأ تاأثيًرا مبا�صًرا اأو غير مبا�صر على ال�صّ

مر اأبعد  ، فاإّننا نعتقد اأّن الأ
�2�

دب مة الفريدة في تم�ّص��كها بمذهب المحافظة في الأ بو�ص��فها الأ

مة الفريدة التي تم�ّصكت بنظرتها وموقفها التقليدي نف�صه من الفنون  من ذلك كثيًرا، اأي اأّنها الأ

�ص�صة الجامعية للدرا�صات والن�صر والتوزيع، بيروت، 2008م،  ��� اأندريه كونت � �ص��بونفيل، الفل�صفة، ط�، ت�: د. علي بوملحم، الموؤ

�ص �08.

��2 طه ح�صين: في ال�صعر الجاهلي، دار المدى للثقافة والن�صر، دم�صق، �200م، �ص 24.
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الجميلة. اأودع العرب كل ثقافتهم ال�ّصامية في ال�صعر وما كان يحدث داخل هذا الفن من �صور 

انحطاط الم�ص��مون كان ا�ص��تثناء يعرف به �ص��عراء معروفون، ولغًوا بغير الماألوف من ال�ّص��عر، 

مر بالن�صبة للخمريات. ومع اأن العرب في جاهليتهم كانوا يلهون وي�صربون اإّل اأنهم  كما هو الأ

دب العربي  . اإن الّدرا�صة العميقة لتاريخ الأ
���

كانوا يحت�ص��مون ويجّنبون �صعرهم ذلك اإّل لماًما

دب العربي ت�ص��عنا على هذا الّلون من المفارقة. اأي  وبنيته الّثقافية كما عمل على ذلك عميد الأ

اأن العرب جّنبوا ال�ص��عر كل مجونهم اإّل ما كان لماًما. فحتى في الخمريات لم يفردوا لها لوًنا 

ع�صى. والو�صف حتى في  �صعريًّا بل كان ذلك من داأب بع�صهم على غير الماألوف من اأمثال الأ

الخمريات لم يكن متوّجًها هناك اإلى ذات الخمر، بل بالحما�صة والكرم و�صائر القيم التي ياأن�ص 

ماء الّائي تناف�صن على  بها الخلق العام. وكذلك في �صائر اأنواع المجون. وقد مّيز العرب بين الإ

المجون لا�ص��تئثار ب�ص��هوات الّرجال وبين الّائي توجهن منهن اإلى التعّلم وقر�ص ال�صعر على 

نهج الحما�ص��ة والفخر والمروءة. لهذا يبدو اأّن العرب حينما عنوا بال�ّصعر �صعوا اإلى تجنيبه كل 

��ات �صعراء المجون المعروفين. وقد  �ص��ور النحطاط و المجون اإّل ما كان ناذرا ومن مخت�صّ

خاقي لل�صعر بما في ذلك ما  تكّفل القراآن بو�صع حّد لذلك الّلون ال�صعري وكّر�ص الم�صمون الأ

كان من اأمر ال�صعر الجاهلي نف�صه، مما عّزز النظرة الغالبة لل�صعر بو�صفه اأبو الفنون العربية. اأّما 

المو�ص��يقى، فقد كان منها ما هو متلّب�ص بحيات المجون والّلهو، وهذا قديم وغير ممدوح في 

الغالب على �ص��عرهم، وثّمة �صكل من المو�صيقى التي دخلت على اأ�صولها الفل�صفية وبرع فيها 

حكماء مثل الفارابي، وهذا �صاأن لم يكن من �صاأن الّثقافة العربية. وحينما كانت تتوّجه الفتاوى 

الفقهية في الغالب، كانت تتوّجه اإلى الّلون ال�ّص��ائد والمتلّب�ص بالّلهو والمجون ولي�ص اإلى ذلك 

�صامي مهّم  الّلون المتعّلق بالمو�ص��يقى كفّن راق وعلم. اإن الحديث عن تاريخ الفن العربي والإ

لتي�صير مهّمة الفقيه نف�صه. اإن موقف العرب من بع�ص اأ�صكال الفنون ناتج عن و�صعها التاريخي 

نها لزمت حي��اة المجون ل العّفة. كان الفّن بما  حرار، ولأ من حيث اإنها �ص��ناعة للعبيد ل لاأ

فيه الفّن المتلّب�ص بحياة المجون في المجتمع العربي الجاهلي وحتى في الع�صور الّاحقة، بدًءا 

ماء ل للحرائر. وهذا ما جعل البع�ص يعتبر تفّوق  موي والعّبا�ص��ي، �ص��ناعًة لاإ من الع�ص��رين الأ

ماء عقليًّا على الحرائر ب�ص��بب ممار�صتهن لكثير من الفنون واإن اعتبر اأنهّن كّن على حياة من  الإ

لء الن�صاء- من حيث  وائل. بل وكما ذهب طه ح�صين، فلم يكن هوؤ النحطاط بالمقارنة مع الأ

تفّوقه��ّن على الحرائر وتهالكه��ّن على الّلهو والمجون – يمّثلن نموذًج��ا للمراأة الحّرة العربية 

. لكّننا اليوم نواجه ثورة الفّن الحديث 
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ب��ل ك��ّن يمثلن الّرجل الحّر من حيث كّن له لّذة ولهًوا

ا  بكل موجاته واأبعاده و�ص��مّوه وانحطاطه. وكذا بات وا�صًحا اأّن الفن لم يعد ميداًنا مخ�صو�صً

ومعزوًل عن �ص��ائر الميادين. بل بات وا�ص��ًحا اأّن الفّن اندمج في �صائرها، بل غلب عليها حتى 

ربعاء، ط�2، دار المعارف، م�صر)با تاريخ(، ج 2، �ص 76. ��� طه ح�صين، حديث الأ

��2 الم�صدر نف�صه، ج2، �ص �04.
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�ص��ارت مغلوبَةً له. في العمارة وفي التجارة وفي الماأكل والم�صرب وفي كّل �صيء يوجد الفّن. 

ا بالقناعات. اإنه بتعبير اآخر، لم يعد �صاأًنا ي�صتغنى  الفّن اليوم اأداة للتحّكم لي�ص فقط بالّلذة بل اأي�صً

م�ص، فاإّن  عن��ه بق��در ما يبدو المطلوب كيف نتحّرر من اأ�ص��كاله الهجينة. واليوم لي���ص مثل الأ

الع�صر يّتجه نحو كل البدائل. �صحيح اأّن الفّن غزى كل مجال، لكن ثّمة دائًما اإمكانيات لخلق 

بدائل فّنية. وهذا في ت�ص��ّورنا من اإيجابيات الفّن المعا�ص��ر. وحيث لم يعد الفّن مح�ص��وًرا في 

ميدان خا�ص دون �ص��ائر الميادين، فقد اأ�ص��بح علًما وثقافًة ل تقت�صر على طبقة دون اأخرى ول 

على عبيد دون اأحرار؛ لقد بات الفّن جزًءا من العملية التربوية في الع�ص��ر الحديث. في الع�ص��ر 

الحديث ح�صلت ثورة فنية هادرة جعلت الفن عن�صًرا ثوريًّا فاعًا في  الحياة العامة والخا�صة. 

ن�صانية كما هو مجعول لانحطاط بها؛ هذا اإن لم نَر  وهو لما جعل له في ال�صمّو بالكمالت الإ

ن�ص��انية فهو لي�ص  خاقيين، باأّن ما لي�ص له دور في الرتقاء بالقيم الإ ما تراءى لكثير من النّقاذ الأ

خر للفن؛ اإّن الفن في تقديرنا لما جعل له.  فنًّا. لنقل اأنه الوجه الآ

القائد ذو الّدمعة الفنّية

ولين الذين ا�صطلعوا بن�صاط كبير اإّبان الحرب. ويتذّكر  كان ال�صيد الخامنئي من القادة الم�صوؤ

يراني  ��ا ظامة ال�صعب الإ مم المّتحدة م�صتعر�صً الكثيرون كيف اأّنه وهو يلقي خطاًبا في هيئة الأ

قد غلبته الّدمعة. كثيرون راأوا يومها في ذلك ما من �ص��اأنه اأن يوحي ب�ص��عف القيادة. لكن مثل 

مام الخميني تم�ّص��ًكا به. فالبكائية ال�صيعية لها كنه خا�ص. فهي ل تمّثل حالة �صعف  هذا زاد الإ

ح�صا�ص بالظلم. و�صخ�صيًّا اأتذّكر ذلك الموقف تماًما  بل هي منتهى القّوة التي يمنحها منتهى الإ

وكاأن��ه ل يزال ماث��ًا اأمام عيني. لكّنني لم اأفهم منه اإّل اأن ال�ص��يد الخامنئ��ي يومها كان يمتلك 

ن�صانية. لقد  مم المتحدة من اأن يظهر تلك الم�صاعر الإ اأحا�صي�ص اإن�صانية عميقة لم يمنعه منبر الأ

كانت اأّول دمعة �صيعية ح�صنية رقيقة تذرف في هيئة اأممية يتعّلم �صادتها اأن ل يبكون. والواقع اأّن 

�صخ�صية ال�صيد الخامنئي �صعرية بامتياز. لقد كانت تلك اللحظة التي اأجه�ص فيها بالبكاء لحظة 

�صاعريًة بامتياز. ولو اأنهم اطلعوا على هذا الجانب من �صخ�صيته لفهموا كل ذلك. فلقد لحظنا 

في كثير من المنا�ص��بات الفّنية الّتي ح�ص��رها ال�ص��يد على الخامنئي، كان يعّبر فيها عن اإح�صا�ص 

فّن��ي ع��ارم بالّدموع. يقول مّرة: »حدث مراًرا اأنني تاأثرت ب�ص��دة، وتغّي��ر حالي، خال قراءة 

عزاء من هذا الجيل، واأغلبها  لء الأ ثار الجميلة والن�ص��اطات الفنية لهوؤ اأو م�ص��اهدة اأو �صماع الآ

ترتب��ط بنف�ص هذا المركز )مركز الفكر والفن(، وكثيًرا ما اأّثرت في اأفامه وتمثيلياته واأ�ص��عاره 

. وفي منا�ص��بة اأخرى يحّدثنا من خ��ال كلمة موّجهة لبع�ص 
���

اإلى درجة البكاء تاأثًرا و�ص��وًقا«

الفنانين الت�ص��كيليين، يقول: » وفي المنزل لدي لوحة فنية لل�ص��يد فر�ص��جيان، اأهداها لي قبل 

عام، قم، �ص 54. �صامي، دار الولية للثقافة والإ دب في الّت�صور الإ مام الخامنئي: الفّن والأ ��� الإ
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عدة اأعوام، كّلما راأيتها �صالت دموعي، فعلى الرغم من اإن �صدري مليء بماآ�صي �صبيحة وع�صر 

مور  عا�صوراء ونعرف جيًدا ماذا ُكتب وماذا نظم ب�صاأن هذا اليوم، ومع اّنه يقال اإن اأهل هذه الأ

. ل تنافق دمعة 
���

ل يبكون عادة، ولكن ال�صيد فر�صجيان ومن خال عمله الّفني  يبكينا جميًعا«

ّن اأحا�صي�صه اأحا�صي�ص فّنان �صادق الم�صاعر. فكانت  ال�صيد الخامنئي مجاًل ول ت�صع حدوًدا، لأ

ال�صيا�ص��ة نف�صها امتداًدا لل�ص��عر. فالقيم التي نخجل اأن نبكي من اأجلها ل ت�صتحّق العناء. بل اإّن 

الّدمعة هي ال�ّصهادة ال�صغرى التي يقّدمها ال�ّصاهد على نبل قيمه وعظمتها. يعتبر ال�صيد الخامنئي 

مام الخميني يومه��ا برجل الحرب  الذي ح�ص��ر ال�ص��عر والحرب واآن�ص بهما حّتى و�ص��فه الإ

والمح��راب، اأّن الحرب لي�ص فقط اأنها ملهمة لل�ص��عراء والفّنانين واأهل الرواية وال�ص��ينما وفّن 

الت�صكيل، فلّما تكون المعركة مفرو�صة ويكون فيها المنت�صر هو المظلوم فتلك تجعل الحرب 

في حّد ذاتها ق�ص��يدًة �صعريًة تكتب بدماء ال�ص��هداء على اأديم الّتاريخ. يقول ال�صيد الخامنئي في 

كلمة له اأّيام الحرب: »اإن الحرب هي بحد ذاتها �صعر كِتب على �صحائف الدهر، وهي اأبلغ من 

يمان والت�صحية على خنادق �صبابنا ال�صجعان.  كل بيان، و�صيقراأ اأحرار العالم اأبيات الع�صق والإ

ن�ص��ان �صاعًرا وفناًنا واأديًبا وهو ل يرى ول ي�صعر ول ين�صد متحدًثا عن  كيف يمكن اأن يكون الإ

هذا ال�ص��راع الدموي بين الحق والباطل وبين النور والظلمة، والذي يتّجلى اليوم  اأو�ص��ح من 

.
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كل مكان  في جبهات معركتنا ال�صجاعة �صد العدو المعتدي«

الفقيه الفنّان

وحتى ل ي�ص��ّط بنا الحديث في الفّن وق�ص��اياه بعيًدا، نعود لكي نقف على اآراء ال�ص��يد علي 

الخامنئي من جملة الق�ص��ايا الملّحة في مجال الفنون وكيف تعاطى معها من موقعه كم�ص��لح 

ومجتهد وقائد ثورة؟! اإذا كان الع�ص��ر يعي�ص ثورة الفّن فاإّن ل طريق للممانعة �صّد اأكثر اأ�صكال 

الفّن مجوًنا اإّل برفع �ص��عار فّن الّثورة. ولكنه فّن مرن ومنفتح ول يحمل ب�صمة النظرة الكّليانية 

والمتخ�ّصبة والمف�صدة لرّقة الفّن التعبيرية وتجربة الفّنان ال�صعورية. فال�صيد علي الخامنئي جّرب 

بداع ال�ّصعري وولع بحافظ ال�صيرازي الذي ت�صّرب �صعره وهو ل يزال طفًا من خال والدته  الإ

دب  دب الفار�صي والعربي والعالمي. وحّظه من الأ الكريمة التي تعّرف منها عليه. لقد اهتم بالأ

العربي كبير. يكفي اأّنه تعّرف اإلى اأعمال �صيد قطب وترجم بع�صها اإلى الفار�صية. والمّطلع على 

دبية للقارئ. وقبل  اأعمال �ص��يد قطب يدرك اأي اأثر يتركه ال�ص��تغال بن�صو�ص��ه على الملكة الأ

ذلك فقد كان فقيًها معنيًّا بدرا�صة فنون العربية نحًوا وباغًة واأدًبا �صمن المتون المقّررة. ع�صق 

دب العربي وللّثقافة العربية كبير. وينقل ذلك الدكتور محمد علي اآذر�صب  ال�ص��يد الخامنئي لاأ

ول �4�4ه�.  �ص��امي )ربيع الأ مام الخامنئي، الفّن اأداة فاخرة، من كلمة لل�ص��يد الخامنئي اأمام جمع من اأ�ص��اتذة فن الر�ص��م الإ ��� الإ

عام، قم. الح�صور(، دار الولية للثقافة والإ

�صامي، �ص 58. دب والفن في الّت�صور الإ مام الخامنئي، الأ ��2 الإ
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دب العربي في جامعة طهران في ت�صريح �صابق له،  وهو م�صت�صار ثقافي �صابق ومترجم واأ�صتاذ الأ

مدى ع�ص��ق ال�ص��يد الخامنئي للغة العربية واآدابها. وينقل اأن �صماحته وعلى الرّغم من ان�صغالته 

دب وال�صعر العربي يتعر�ص خالها لقليل  في مهام القيادة فهو يحتفظ بمجل�ص اأ�صبوعي »في الأ

من ال�ص��عر القديم ولكثير من ال�ص��عر الحديث، وخالها �ص��معه مراًرا يقول طالما تمنيت اأنني 

. وي�ص��يف اآذر�ص��ب اأّن ال�ص��يد علي 
���

ول��دت في بلد عربي يمكنني من الكام باللغة العربية«

دب العربي. يكفي مثاًل بارًزا عل��ى ذلك اأّنه قراأ كتاب  الخامنئي قراأ مو�ص��وعات كبيرة ف��ي الأ

�ص��فهاني وو�ص��ع عليه تعليقات وحوا�صي وو�صع له فهر�صت خا�ص به  بي الفرج الأ غاني لأ الأ

قب��ل اأن تبادر اإلى و�ص��ع فهر�ص ل��ه دار الكتب.كما طالع اأدب جبران خلي��ل جبران وترجم له 

و�ص��عر الجواهري عّلق عليه. وفي عام �963م عا�ص داخل ال�ص��جن رفقة اأدباء عرب من اإقليم 

خوزي�ص��تان، كان منهم المرحوم ال�ص��يد باقر النزاري، ل يزال ي�صتذكر منه ال�صيد الخامنئي بيًتا 

كان يرّدده في ال�صجن:

     اأتت وحيا�ص الموت بيني وبينها                       وجادت بو�صل حين ل ينفع الو�صل 

كما حفظ عنه:

     �صاأ�صبر حتى يعلم ال�صبر اأنني                             �صبرت على �صيء اأمر من ال�صبر

ينقل الدكتور اآذر�صب بيًتا �صمعه منه يقول:

غ��ا                       حت��ى اإذا ملئ��ت بطي��ب ال��راح تين��ك فّر ت اأ ج��ا جا       ثقل��ت ز

رواح                     اإن الج�ص��وم تخف بالأ
�2�

          خفت وكادت اأن تطير بما حوت

ولع ال�صيد الخامنئي بال�ّصعر الفار�صي وكانت له معه حكاية اأخرى. فقد نظم الكثير منه تحت 

ا�ص��مه الم�صتعار: اأمين. واأمين بالن�صبة اإلى ال�صيد علي الخامنئي ل تعني مجرد اإ�صم م�صتعار، بل 

. كان 
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حا�صي�ص« تعني، كّما يعبر عن ذلك بنف�ص��ه: »عالًما اآخر؛ عالم ال�ص��عر والعواطف والأ

دبي لمّدة �صنوات من �صبابه في اإطار جمعية  ال�ص��يد الخامنئي يقر�ص ال�صعر ويمار�ص ن�ص��اطه الأ

دباء في مدينة م�ص��هد. وكما يحكي عن نف�صه فقد كان له باع كبير في ال�صعر وح�صن الّتمييز  الأ

عام، قم، �ص26. ��� مرجعية �صماحة اآية اهلل العظمى ال�صيد الخامنئي، دار الولية للثقافة والإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 56.

مام الخامنئي: ال�صيرة والم�صيرة، د.ن، د.ت، �ص �2. ��3 الإ
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بين غّثه و�ص��مينه. ولعّله من المفارقة اأّن اعتزاله ال�صعر كان ب�صبب ال�صعر نف�صه. فقد اهتم بالنقد 

ال�صعري وبات الجميع بمن فيهم كبار ال�صعراء الذين ح�صروا تلك الن�صاطات يومها في جمعية 

دباء بم�ص��هد يعجبون ويقبلون بنقده. لكنه وعلى الّرغم من اأنه راأى �ص��عره يفوق الكثير مما  الأ

ّكد اأّن ال�صيد الخامنئي كان يمار�ص  دباء،  كان غير را�ص عن �صعره. هذا يوؤ يعر�ص في جمعية الأ

نقًدا ل�ص��عره قبل اإلقائه على الّنا�ص. لقد عزف عن قر�ص ال�ّص��عر، ولي�ص لذلك �ص��بب غير كونه 

غّلبه ح�ّص��ه النقدي. يقول �صماحته عن عاقته ب�صعره: »خا�صة القول فاإن ذلك ال�صعر لم يكن 

. ومع ذلك ا�ص��تمر في اإجابة كل الّدعوات في اإلقاء ال�ص��عر في المنا�صبات 
���

لير�ص��يني كناقد«

من دون تحّفظ، ل �ص��يما في بع�ص المدن المولعة بال�ّص��عر، لكنها لم تكن تعرف حركة نقدية 

مثل التي عرفتها مدينة م�ص��هد. ثم ي�صيف ال�ص��يد الخامنئي باأن ثمة �صاغل اآخر �صغله عن ال�ّصعر 

هو ن�ص��اطاته ال�صيا�ص��ية التي ازدادت في منت�صف ال�ّصتينات من القرن الميادي المن�صرم. النقد 

وال�صيا�ص��ة حال بين ال�ص��يد وال�ص��عر. لكن هذا ل يمنع من اأن يكون له ح�ّص �ص��عري، ن�صتطيع 

مام�صته في كّل الميادين التي ناأت به عن قر�صه، كما هو حال ال�صيا�صة والفقه والفكر. �صنقف 

مر بال�صعر اأو الرواية اأو الم�صرح  على هذه الّروح النقدية في مجمل اآرائه في الفّن �صواء اأتعلق الأ

اأو ال�ص��ينما. وحينما نقول الّنقد، نعني البحث ف��ي الكمالت الفّنية ورف�ص ما يبدو جنوًحا في 

دب واإخ��اًل بالّذوق ال�ص��ليم.  وبعيًدا عن اأجواء الق�ص��يدة، كان لل�ص��يد الخامنئي اهتماًما  الأ

ية نقدية كما كان ذلك �ص��اأنه في ال�صعر. قراأ الّرواية  ��ة والرواية. وهو يحتفظ لها بروؤ كبيًرا بالق�صّ

نجليزية وغيرها. ويح�صر الح�ّص  الفار�ص��ية والعربية والرواية العالمية، الرو�صية والفرن�ص��ية والإ

ا. فالفن في نظره واحد مهما  كد على نزعته النقدية في مجال الرواية اأي�صً المقارناتي بينها مما يوؤ

اختلفت اأنواعه. ولكنها تختلف في قّوة انت�صارها. لكن قّوة النت�صار هذه لبع�ص الفنون مقارنة 

��ة والرواية  خرى ل يعني اأنها اأكثر قدرًة في البيان والّتبيين. ويعتبر ال�ص��يد الخامنئي اأّن الق�صّ بالأ

تملك هذه الخا�صية وتتفوق على �صائر الفنون في خا�صية التبيين. وتتفّوق الق�صة في نظره حتى 

�صاء« لفيكتور هيغو لم  على ال�ص��ينما. وي�صرب مثاًل على ذلك، اأّن قراءته المتكّررة لرواية »البوؤ

فام اإّل  ة. فعلى الرغم من جودة تلك الأ يغن عنها وجود فيلمين اأو ثاث  منتجًة عن هذه الق�صّ

. وقد نّبه ال�صيد علي 
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طار الب�صري« �صاء في تقديره هي »قّمة في العمل الفّني في الإ اأّن رواية البوؤ

الخامنئي اإلى �ص��عف الّرواية في اإيران. كما دعا ال�ّصباب اإلى اقتحام هذا المجال وعدم ت�صديق 

�ص��الة. فق��د كان من المفتر�ص اأن تكون  بداع والأ حكاية اأّن لنا روائيين تو�ص��ف اأعمالهم بالإ

��ة منذ األف عام، اأن تكون اإيران رائدة  يرانية التي عرفت فردو�ص��ي الذي اأتقن فّن الق�صّ مة الإ الأ

اليوم في الرواية. وبروح نقدية  اعترف ال�صيد الخامنئي باأن الرواية الفار�صية هي اأكثر تخّلًفا من 

مام الخامنئي، ال�صيرة والم�صيرة، م�صدر �صابق، �ص �3. ��� الإ

�ّص�صة الم�صت�صعفين والمعاقين)2جمادي  ولي الق�صم الفّني لموؤ دب الحقيقي: كلمة ال�صيد علي الخامنئي اأمام م�صوؤ مام الخامنئي، الأ ��2 الإ

عام، قم، �ص 3. ولى، �4�4ه�(، دار الولية للثقافة والإ الأ
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دبي، اأّن المكتبة  . يتحدث ال�صيد علي الخامنئي وبجراأة الّناقد الأ
���

خرى عمال الفنية الأ �صائر الأ

ن لم  الفار�ص��ية تخلوا من اأعمال روائية حقيقية ت�ص��تحّق المقارنة مع الّروائع العالمية. وحتى الآ

ّكد من ناحية اأخرى على اأّنه قارئ قا�صٍ يح�صن التمييز ول  ينجز �صيء حقيقي من ذلك. وهو يوؤ

يقراأ الّرديء. وما عدا اأحمد جال، ل يوجد �صوى متطّفلين على هذا الفّن. وياأتي غمو�ص هذا 

طفال ومبنية  عم��ال من جهة التقليد. اإنها اأعمال مهما بدت كبي��رة هي خداع لاأ الّن��وع من الأ

وروبيين مثل  عل��ى الكذب والتقليد والتلفيق. اإنهم ل يفعلون اأكثر من تقليد بع�ص الق�ص�ص��ة الأ

عمال، وعليهم  اأعمال اإميل زول.اإنه يحّر�ص ال�ص��باب على األ ينخدعوا بهذا الم�ص��توى من الأ

اأن يدركوا باأنه ل وجود لكاتب ق�ص�صي ماهر في اإيران، بل على �صباب الثورة اأن يقتحموا هذا 

�ص��باب نجملها في  . غادر ال�ص��يد علي الخامنئي الّن�ص��اط الفّني كهواية وممار�ص��ة لأ
�2�

المجال

كونها ثورية. لكن، األي�ص هناك ثوار قر�ص��وا ال�صعر وتم�صكوا بالفّن اإلى نهاية المطاف لم يحل 

ية خا�صة  مر هنا ل يعني نهاية فّنان يملك روؤ بينهم وبينه عار�ص ثورة اأو �صيا�ص��ة؟! والواقع اأن الأ

للفّن ويدرك اأدواءه. بل كل توجيهات ال�ص��يد الخامنئي للفن والفّنانين ل ي�ص��تند اإلى راأيه كفقيه 

كد اأن ال�صخ�صية الثورية ل يمكنها اأن تزاول  فح�ص��ب، بل ي�ص��تند اإلى راأيه كناقد فّنان. من الموؤ

ن�صاطها الفني نظرا لحتواء الثورة وم�صاغيلها كل حياتهم. وال�صيد الخامنئي لم يكن �صاعر ثورة 

بل كان من جملة القادة والمدّبرين لهذا ال�ّص��اأن.  بل اإن مهام الثوري تختلف عن مهام الفنان. 

حا�صي�ص  فالفنان يحول الوقائع اإلى اأحا�صي�ص مرهفة ومعّبرة. لكن مهمة الثوري اأن يحول هذه الأ

اإلى م�ص��اعر فاعل��ة وواقعية وعملية. وحينما يكون القائد ثائ��ًرا وفّناًنا، فهو يدرك حاجة الّثورة 

لء الّثوار المنغم�صين في ق�صايا الّثورة  اإلى الفّن وحاجة الفّن اإلى الثورة كذلك. ففي كوالي�ص هوؤ

لء القادة.  توجد اإ�ص��راقة روحية تلتقي مع جنوح فّني قّلما يجد عناية من الباحثين في �ص��يرة هوؤ

واإّل م��ن يكاد ي��درك اإّل النزر القليل اأّن اأحد رفاق ال�ص��يد الخامنئي ف��ي الجبهة، وزير الدفاع 

ولية  ��ى حياته في الكفاح الفل�ص��طيني قبل اأن يلتحق بالثورة وم�صوؤ م�ص��طفى �ص��مران الذي ق�صّ

الّدفاع، كان رجًا فّناًنا ذو رّقة �صعرية، وفوق هذا وذاك، كانت يده التي اأتقنت حمل ال�ّصاح، 

تحتف��ظ برقة فّنان في كثي��ر من الّلوحات التي اختطها بري�ص��ته. كان ذلك حال الكثير من قادة 

�صامية في اإيران. هنا نتحدث عن مواقف داخل الممار�صة الفنية ولي�ص عن مواقف من  الثورة الإ

اأ�ص��ل الفّن. عاقة الفّن بالّثورة عاقة قديمة. يحتاج الفّن اإلى الثورة بقدر ما تحتاج الّثورة اإلى 

الفّن. وهذه حقيقة اأّكدها ال�ص��يد علي الخامنئي حينما قال: »ل ينبغي ال�ص��ك في حاجة الثورة 

�ص��امية في اإي��ران، هو اأّنها تجربة قامت في بيئة ومناخ  اإلى الفن«. الّافت في تجربة الثورة الإ

هم من ذلك اأن قيادات الّثورة  كان ول يزال للفّن فيه مكانة رمزية ل تكاد ي�ص��اهيها نظير. والأ

دب والّر�صم وغيرها.  ا كال�صعر والأ ولعوا هم ببع�ص اأنواع الفنون ولًعا خا�صًّ

مام الخامنئي، ال�صيرة والم�صيرة، م�صدر �صابق، �ص5. ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 8-7.
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الفّن والفكر الّديني

مازال الفن الغائب/ الحا�ص��ر في تفكير الم�صلمين، �ص��رعان ما ازدادت اأهميته في ع�صرنا 

ط��ار التاريخي  المو�ص��وم بع�ص��ر الفنون الجميل��ة. اإذا كان الفن في القرون الو�ص��طى وهي الإ

والح�ص��اري ال��ذي كان للفن هام�ًص��ا اأقل نف��وًذا مما نراه في ع�ص��رنا، فاإن الفن اليوم ي�ص��كل 

مو�ص��وًعا مركزيًّا في الح�صارة المعا�ص��رة. وتزداد اأهمية الفن والموقف منه اإلحاًحا في دائرة 

ولى كانت عامرة  �صامية الأ المت�صرعة على مّر الع�صور. لم يخل زمان قط من الفن. والحياة الإ

بالفنون الجميلة التي تنا�ص��ب اأذواق وتقنيات ذلك الع�ص��ر. ففي تل��ك الحقبة عرف المجتمع 

ال�ص��عر وهو اأقدم الفنون. وقد اخت�صر ال�صعر حياة العرب واأذواقها ومعارفها. ثّم حلت الر�صالة 

�صامية في بيئة فنانة بامتياز. بل لقد جاءت المعجزة القراآنية كتحدٍّ فني نازع العرب في فنون  الإ

قوله��ا، حيث اأكد على جمالية التكام��ل بين الفكرة والتعبير. ففي هجاء القراآن لفنون الجاهلية 

كد اأن القراآن ل ينازعها �ص��رورة القول البليغ، بل ينتقدها  اأنه اتهمها ب�ص��خف القول وزوره ليوؤ

في عدم مطابقة القول المبين لنبل الحقائق وجديتها؛ اإنه بتعبير اآخر تاأكيد على ر�صالية الفّن ونبل 

اأهدافه. فّن الثورة اإًذا هو فن ر�صالي هادف ذو غاية تتحقق معها متعة الذات العارفة ولي�ص متعة 

الذات الم�صتقيلة. 

ماذا يعني »فّن ديني«؟

ل��م يكن الدي��ن يوًما معاديًا للفّن. كبرى واأولى معالم الفّن ظه��رت مع تطور الرموز الدينية 

والمظاه��ر التعبيرية للمقّد�ص. لكن ما حدث ه��و اأّن الفّن في نهاية المطاف اأراد اأن يحّل محل 

ثر الفّني عن اإ�صباع حاجتنا  يمان.  كان هيغل قد اعترف بعجز الأ الّدين وي�ص��غل وظيفة رموز الإ

�ص��مى في الفّن.  النهائية اإلى المطلق. بينما تحتل الديانة والثقافة المنحدرة من العقل الّدرجة الأ

. بالّن�صبة اإلى تيلي�ص 
���

ّد هذه الوظيفة، اأعلن اأّن الع�صر لي�ص موافًقا اأبًدا للفن لذا وبما اأّنه لم يعد يوؤ

يمان، اأي الدين، ل يمكن ا�صتبدالها برموز اأخرى مثل الفن كما ل ينفع النقد العلمي  اإن رموز الإ

ن�صاني كما هي �صائر الرموز  في اإزالتها. وال�ص��بب في ذلك اأن هذه الرموز مركوزة في العقل الإ

�صطوري يمكن اأن  خرى الفنية والعلمية؛ ل �صيء يعو�ص �صيًئا. فا يوجد �صيء غير الرمزي والأ الأ

كد ردولف اأوتو على التعبير الفني، كتعبير  . ويوؤ
�2�

ق�صى ن�صان عن التعبير عن قلقه الأ يعاو�ص الإ

مر  غير مبا�صر عن القد�صي. لكن دون اأن يمنحه قدرة التعبير الكامل عن ذلك. ق�صارى ما في الأ

نه ارتاأى في الفن الغربي اأ�صلوبين  لوهي. وذلك لأ اأنه يملك �ص��يًئا من التعبير غير المبا�ص��ر عن الأ

يًّ��ا كان اأمرها، فاإنه »هيهات اأن يكون للمو�ص��يقى 
فق��ط في هذا التعبير: الظلمة وال�ص��مت. واأ

��� اأندريه كونت � �صبونفيل، الفل�صفة، م�صدر �صابق، �ص ��3.

��2 ليف تول�صتوي، ما هو الفّن؟، م�صدر �صابق، �ص �5 � 64.
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و�صيلًة اإيجابيًة تعبر بها عن القد�صي رغم اأنها ت�صتطيع اأن تمد م�صاعر الذهن جميعها ب�صتى اأنواع 

التعبير، على نحو فارق؛ بل حتى اأ�صّد مو�صيقى القدادي�ص اإرهاًفا يكاد ل يقوى على حبو اأقد�ص 

ديان  . وفي نظر ليف تول�ص��توي، فاإّن الأ
���

اللحظ��ات واأكثره��ا األوهيًة في ت�ص��اعيف القدا�ص«

حا�صي�ص النابعة من  ن�صانية. فتنّوع الأ حا�صي�ص الإ وحدها كانت ول تزال ت�صكل اأ�صا�ًصا لتقويم الأ

نها تعك�ص العاقة الخّاقة  الوعي الديني، -يقول تول�ص��توي-، ل نهاية له وهي دائًما جديدة لأ

حا�ص��ي�ص الّنابعة من الّلذات لي�ص��ت محدودة فح�ص��ب، بل هي  ن�ص��ان والعالم، بينما الأ بين الإ

وربي  قديمة ومعروفة �صبق التعبير عنها. ومن هنا كان عدم اإيمان الّطبقات العليا في المجتمع الأ

��ور تول�صتوي، فاإّن  . في ت�صّ
�2�

قد قادهم اإلى »اأكثر الفنون فقًرا و�ص��عًفا من حيث الم�ص��مون«

هذا الّنوع من الفّن لم يقّدم اإل اأحا�صي�ص �صغيرة الحجم، منذ كّف الفّن في اأوروبا اأن يكون فنًّا 

حا�صي�ص الّدينية، ول ي�صتطيعون  لء ل ي�صتطيعون نقل اأحا�ص��ي�ص كبيرًة مثل الأ دينيًّا و�ص��عبيًّا. هوؤ

نهم متنّف��ذون اأغنياء. هناك تقارب كبير بين نظرة تول�ص��توي  نقل اأحا�ص��ي�ص ال�ّص��عب العامل لأ

حا�ص��ي�ص الّدينية اأ�ص��مى من كل  هم للفن ونظرة ال�ّص��يد الخامنئي. فهو يعتبر الأ وتيلي�ص ونظراوؤ

ن�صان الجّدية  حا�ص��ي�ص. بل يعتقد اأن بع�ص التعبيرات الفّنية مهما بدت �ص��رعية فهي تفقد الإ الأ

ما عدا ما هو حا�ص��ل في مثال تجويد القراآن عند بع�ص المقرئيين الم�صاهير، فهو يربطك دائًما 

بق�صايا تحافظ على يقظتك و�صّموك الروحي والعقلي ومنتهى جّديتك. وكما ذهب تول�صتوي، 

حا�صي�ص الّدينية. لكن في  يمكن للفّن اأن يكون رفيًعا بمقدار ما ي�ص��تطيع اأن يعك�ص��ه من تلك الأ

نظر ال�ص��يد علي الخامنئي، فاإّن الّدين نف�ص��ه يحتاج اإلى الفّن من حيث هو اأداة تبيين. وبتعبيره: 

ي ر�ص��الة ودعوة وثورة وح�ص��ارة وثقافة، من التاأثير والنت�ص��ار  »لقد قلت مراًرا اأن ل حظ لأ

. الفّن 
�3�

والبقاء اإذا لم يطرح في �ص��كل فني، ول فرق في ذلك بين الدعوات المحقة والباطل«

الّديني عند ال�ص��يد علي الخامنئي ل يتعّلق ب�ص��كل من اأ�ص��كال التنميط الّديني للتعبيرات الفّنية. 

ديان  ن�ص��انية الّرفيعة التي نادت بها جميع الأ بل هو في نهاية المطاف فّن يلتقي مع كل القيم الإ

ن�صانية. فالفّن الّديني ل يعني الرداءة والّتحجر. ولي�ص من ال�صروري اأن يتمّيز  والرموز الدينية والإ

��ة، بل يكفيه اأن يتبّنى ق�صايا قيمية كبيرة. هي اإًذا ق�صية م�صمون  الفّن الّديني بلغته الّدينية الخا�صّ

ولي�صت ق�صية لغة و�صكل. هكذا يحّدد ال�ّصّيد الخامنئي معنى ووظيفة الفن الّديني حينما يقول: 

»لي�ص من ال�ص��روري في الحوارات ال�صينمائية اأو الم�ص��رحية اأن يكون ثمة ا�صم اأو �صكل يرمز 

للدين حتى يكون ذلك الفن دينيًّا، ل، بو�صعكم التحدث في الفنون الم�صرحية باأبلغ الكام عن 

مر نف�صه بالن�صبة للفّن الذي يعك�ص اأحا�صي�ص ال�صعب  . والأ
�4�

العدالة وعندها �صيكون الفن دينيًّا«

ويعك�ص فرادته. فال�صيد الخامنئي يعتبر ذلك منتهى الفّن. فمقت�صى خدمة الفّن لل�صعب اأن يعك�ص 

��� رودولف اأوتو، فكرة  القد�صي، ط � � دار المعارف الحكمية، بيروت، 20�0، �ص 93.

��2 ليف تول�صتوي: ما هو الفّن؟، م�صدر �صابق، �ص 80 � 96.

�صامي، �ص 4. دب في الّت�صور الإ مام الخامنئي، الفن والأ ��3 الإ

عام، قم. مام الخامنئي،موقع ن�صر وحفظ اآثار القائد، دار الولية للثقافة والإ ��4 الفن والفّنان في كلمة الإ
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اأحا�صي�صه الحقيقية. »فاإذا كانت ق�صية اأن الفن لل�صعب وفي خدمته حقيقة ولي�صت �صعاًرا مجرًدا 

�صا�صية لمحتوى  فمما ل �ص��ك فيه اأن مو�صوع الحرب يجب اأن ي�ص��كل اأحد المو�صوعات الأ

الفن اليوم، وفي الحقيقة فاإن هذه الحرب هي من اأعظم الماحم المليئة بال�صور الفنية. والقيم 

. �صعبية الفّن �صرورية هنا. والفّنان اإذا ر�صي لنف�صه �صكنى 
���

التي ج�صدها �صعبنا في هذا الع�صر«

براج العاجية وعّبر عن اأحا�ص��ي�ص ل يفهمها ال�ص��عب عزله ال�ص��عب. اإن ال�ص��يد الخامنئي ل  الأ

يعتبر اأّن غرابة ال�ّص��اعر ناتجة هنا عن اأّن �صعره غير مفهوم. ل عذر اإًذا للفّنان اإن هو �صلك طريق 

العزلة والغربة. وكان ال�ص��يد الخامنئي قد اأجاب عن ر�ص��الة ت�صّكي من اأحد ال�صعراء المعروفين 

في اإيران، حيث �ص��كا عدم اهتمام اأحد باأمره على الرغم من اأنه اأن�ص��د ق�صائد كثيرًة بعد الثورة. 

راجع ال�صيد الخامنئي تلك الق�صائد ثم كان ما حّدث به في منا�صبة اأخرى: »وعندما قراأت هذه 

خوة اأن يكتب  حد الأ الق�صائد وجدته يب�ّصر في اإحداها »بقرب رحيل هذا الخريف«!! فقلت لأ

في الجواب على ر�صالته: اإن نظرك �صعيف اإلى درجة توهمك اأن هذا هو عهد »الخريف« فا 

ترى هذا الربيع المزهر، ورغم ذلك ت�ص��كو من انف�ص��الك عن ال�صعب!! لقد حل الربيع ولكن 

يدي واإخراج الحمار  اأيدي ال�صراق هاجمته لقتطاع زهوره، لذا فالواجب هو مواجهة هذه الأ

الذي دخل هذه الريا�ص، ولي�ص اإنكار اأ�صل وجود الربيع الذي اأزهر بخ�صرته وجماله، لكنك 

يته! وتقول اإن الفجر �صياأتي؛ فاأي ب�صر لديك واأنت ل ترى هذا الفجر  اأنت الذي ل ت�صتطيع روؤ

ال�صادق الذي انفلق؟! وقد رد هذا ال�صاعر بر�صالة ثانية اأعرب فيها عن �صروره الكبير وقدم فيها  

. الفّن اإًذا اإّما اأن يكون 
�2�

خ عليها بر�ص��الة بليغة للغاية« قواله؛ وقد اأجاب ذلك الأ تو�ص��يحات لأ

ّن اأ�صلمة الفّن  حا�صي�ص ال�صعب، فهو اإًذا فنَّا اإ�صاميَّا؛ لأ �صعبيًّا اأو ل يكون. واإذا كان ي�صتجيب لأ

ن�صانية. اإّن م�صاحة هذا الفّن بقدر نفو�ص الم�صت�صعفين  هنا ل تعني اأكثر من الهتمام بالق�صايا الإ

�صامية اأ�ص��الته ورفعته في تبيان معاناة  ومجالت عي�ص��هم: »يجد الم�ص��رح في الجمهورية الإ

ن�ص��ان و�ص��رح ق�ص��ة مظلوميتهم؛ وميدان هذا العر�ص الفني الكبير وا�ص��ع ب�صعة محيط  بني الإ

دق والعدالة والّت�صحية. اإّن  اة اإلى ال�صّ �ص��ام ينطلق من ال�صّ . فالإ
�3�

ر�ص« عي�ص م�صت�ص��عفي الأ

غربة الفّنان اإًذا هي غربة اأحا�صي�ص��ه عن اأحا�ص��ي�ص ال�ّص��عب. ولعّله من مفارقات بع�ص ال�صعراء 

والفّنانين اأنهم ينف�ص��لون عن اأحا�ص��ي�ص ال�ص��عب ولكنهم يطالبونه بالعتراف. ففي نظر ال�صيد 

 الخامنئي، فاإّن هذا اأمر جبّلي في طبيعة ال�ّص��اعر والفّنان، اأّنه يجد في نف�ص��ه ح�صا�ص��ية من 
ّ
علي

نظ��ر المتلّق��ي لعمله الفّني. وبتعبي��ره: »اإّن  الفّنانين هم من الفئات الحري�ص��ة اأكثر من الجميع 

ديب من  خ��رون قدرها، وهذا هو �ص��بب الحالة التي ترونها في الفن��ان والأ عل��ى اأن يعرف الآ

ذى، مرهف الح�صا�ص��ية، فهو عندما يتحدث مع �صخ�ص ويرى اأنه  كونه �ص��ديد التاأثر، �صريع الأ

�صامي، م�صدر �صابق، �ص 9. دب في الّت�صور الإ مام الخامنئي، الفن والأ ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه، �ص 22.

��3 الم�صدر نف�صه، �ص 60.
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ل يفهم كامه يتاأذى ب�صرعة ويقول لنف�صه: ماذا اأقول لمن ل يفهم قولي، لذا يجفوه ول يكلف 

. وقد كان رّد ال�ص��يد الخامنئي على ال�ّصاعر المت�صّكي در�ًصا في 
���

نف�ص��ه عناء النقا�ص والبحث«

ا اأن الّناظر في �صكواه  ّنه من ح�ص��ن حظ ال�صاعر المذكور اأو من �صوء حظه اأي�صً مذاهب الفّن، لأ

ا. قائد و�صاعر وناقد اأدبي اأي�صً

نجازات، ي�صتوي في ذلك كل اأنواع  الفّن اإًذا، �ص��رورة بل هو اأبلغ و�ص��يلة لتحقيق �صائر الإ

الفنون ومذاهبها. والحاجة اإلى الفّن اإًذا تنطلق من هذه الحقيقة اإذ ل غنى عنه مطلًقا. و�ص��رطه 

ا من ا�صتحالة  في المقام اأن يكون فنًّا ر�ص��اليًّا يحمل م�ص��موًنا اأخاقيًّا. وتنبع هذه ال�صرورة اأي�صً

تج��ّرد الفّن عن اأي م�ص��مون اآخر. فلئن كان الفن ل بد اأن يحتوي على م�ص��مون، فليكن هذا 

�ص��ام نف�صه. على اأّن اإ�ص��امية الفّن ل تعني تناوله بال�ص��رورة للمو�صوعات  الم�ص��مون هو الإ

�صامية  �صام نف�صه، بل الإ الّدينية المح�ص��ة. فهذا نف�ص��ه لم يكن هو المحتوى الذي يختزل الإ

�ص��امي اأن يتبّنى الق�ص��ايا  ن�ص��ان العادلة. وعليه، ل يكفي الفّن الإ هنا تعني تبّني كل ق�ص��ايا الإ

الّدينية ولو باإمكانات فّنية �صطحية وجامدة. ل بد اأن يرقى هذا الفّن اإلى مراتب الجودة العالية. 

بداع فيه. فقد كانت تلك خا�صة نظرته اإلى الفّن ور�صالته  ومن هنا اأهمية التجديد في الفّن والإ

دبيًّا قبل اأن يتحّدث عن الفّن 
وو�ص��عيته، مما يعني اأن الولي الفقيه مار�ص من موقع��ه نقًدا فنيًّا واأ

خيرة تكمن واحدة من الم�ص��كات الت��ي تعر�ص على الفقهاء  فقهيًّ��ا واجتهاديًّ��ا. وفي هذه الأ

والمجتهدين حول بع�ص اأنواع الفنون. ويمكننا فهم موقف ال�ص��يد الخامنئي الفقهي في �صوء 

يته الكاملة للفّن. فمن هذا المنطلق اّت�ص��ح اأننا ل�ص��نا ب�ص��بيل حديث عن فنًّ ل يكون فنًّا اإّل  روؤ

اإذا خدم م�ص��موًنا ور�ص��الًة معّينًة. بل الفّن يحتمل من خال الم�صامين التي يحملها واحدًة من 

حكام الفقهية. هنا يجب اأن نتحّدث عن اختاف المفاهيم والمو�ص��وعات واأهمية العرف  الأ

حكام وما �ص��ابه. فال�ص��يد الخامنئي الفّنان ذو الّذوق ال�ص��عري والخبرة النقدية في  ون�ص��بية الأ

جوبة الفقهية المقّدمة في مجال الفّن ل �ص��يما  دبية يدرك مدى �ص��عف الأ مج��الت الفنون الأ

ما يّت�ص��ل بم�صاألة الغناء والمو�ص��يقى. فهو يدرك خطورة الم�ص��األة واأهميتها كما يدرك الفارق 

�ص��ئلة الملّحة اليوم حول الفّن وفروعه. وقد �ص��بق وتعّرفنا على  راء الفقهية التقليدية والأ بين الآ

ية ال�ص��يد علي الخامنئي للفن هي واح��دة وما عدا ذلك هي فروع للفّن، تختلف بمقدار  اأّن روؤ

�ص��كاليات التي تترّك��ز على فرع من  انت�ص��ارها وقدرته��ا على التاأثير الوا�ص��ع. ومن هنا فاإّن الإ

ية، اأي اأّن الم�ص��األة في اأ�صا�ص��ها ل تتعّلق باأ�صل الفّن بل  فروعه يجب فهمها في �ص��ياق هذه الّروؤ

ن  بالعوار���ص التي تطراأ على الفّن نف�ص��ه. ومن هنا ل يرى ال�ص��يد الخامنئي فيم��ا قّدم حّتى الآ

من اجتهادات فقهية  في م�ص��األة الغناء والمو�ص��يقى، ما هو وا�صح ومقنع، مّما يفر�ص مزيد من 

همية وخطورة الم�صاألة. فا زال الكثير من الفقهاء يعتبرون اأن  الجتهاد والّنظر وال�ص��تيعاب لأ

�صامي، م�صدر �صابق، �ص 22 � 23. دب في الّت�صور الإ مام الخامنئي، الفن والأ ��� الإ
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ة بالّلهو محّرمة. وكان كما يحكي عن نف�صه ممن يعتبرون المو�صيقى  المو�صيقى الغنائية المخت�صّ

دوات الحما�صية اأو طريقة »اأبو  له: » ما هو حكم الأ ة بمجال�ص الّلهو. ومن هنا نبع ت�صاوؤ مخت�صّ

ن�ص��ادية، يخرجون اأنغاًما تنطبق على هذه  عطا« اأو »همايون« واأمثالهما؟ اإن جميع الحناجر الإ

يقاعات( الثني ع�ص��رة.اإًذا، فهذه لي�ص��ت محرمة؛ والمو�صيقى لي�صت �صوى هذه  جهزة )الإ الأ

. وهذا 
���

طوار. وعليه، فهي لي�صت محرمة اإل اإذا داخلها �صيء محرم« يقاعات والأ نغام والإ الأ

ل جاء في �صياق الّتاأريخ لتطور النظرة الفقهية لم�صاألة الغناء والمو�صيقى ي�صتعر�صه ال�صيد  الّت�ص��اوؤ

 يتّم ب�صوت عاٍل. ويعتبر ال�صيد الخامنئي 
ٍّ
علي الخامنئي ب�صورةت�ص��عك اأمام تفكير ونظر فقهي

اأّن راأيه في هذه الم�صاألة لي�ص بعنوان الفتوى بل بعنوان راأي فقهي اأو لنقل بلغة ال�صطاح راأي 

�ص��ناعي. لقد كان راأيه اأّن م�ص��األة حرمة الغناء لها عاقة بالمحتوى ل بال�ّصكل. فا جدوى من 

بحث �صكل الغناء، بل المطلوب بحث محتواه. وهذا يعني اأّن ت�صخي�ص المحرم منه والمحلل 

ل ي�ص��تند اإلى العرف كما هو راأي بع�ص الفقهاء، بل يمكن اأن يكون ال�صكل غنائيًّا ول ي�صّر مع 

تحقق المحتوى الم�ص��روع. ويعتبر ال�ص��يد الخامنئي اأّن هذا الراأي المحتمل قوي لديه بعد اأن 

تعّرف على راأي ال�صيخ المنتظري من اأّن الم�صار اإليه في اأحكام الغناء هو المحتوى ل ال�ّصكل. 

مام  ّك��د ال�ص��يد الخامنئي على اأّن هذا ظلَّ هو المطروح قب��ل اأن يتّم الّتعرف على مذهب الإ ويوؤ

الخميني في م�ص��األة عاقة ال�ّص��كل بالمحتوى في المقام. فقد اأ�ص��بح ال��راأي بناء على اجتهاد 

غاني على نحو مطلق.  فا اإ�ص��كال  لت المو�ص��يقية والأ مام الخميني ل يّتجه نحو تحريم الآ الإ

فيما ين�ص��د باأنغام منا�ص��بة ويتوّفر على م�ص��مون منا�ص��ب. وهنا ل يكون المحتوى وحده �صبًبا 

في الحّلية اأو الحرمة، بل حّتى الّنغم اإن كان قبيًحا، ي�ص��بح �ص��بًبا في الحرمة. فالحرمة تطراأ من 

جهة الم�ص��مون ال�ّص��يء والنغم القبيح. يعود الّراأي ال�ّص��ائد اإلى ال�ص��يد البروجردي الذي كان 

ة بمجال�ص اللهو. وهذه محّرمة حتى  نماط المو�صيقية الخا�صّ ن�صودة والأ نغام والأ يعتبر الغناء الأ

لو تّمت في مجال�ص غير لهوّية. غير اأّن راأي ال�ص��يخ المنتظري بهذا الخ�ص��و�ص اختلف كثيًرا 

خير  فيما يرويه ال�صيد الخامنئي حينما زار ال�صيخ المنتظري في طب�ص وتعّرف على راأي هذا الأ

في م�ص��األة الغناء، حيث اعتبره » م�ص��األة محتوائية«. وح�صب ال�صيد الخامنئي فاإنه يرى اأّن راأي 

خير لم يتغّي��ر. اأي اأّن المحّرم منها ما انطبق علي��ه معنى) لهو الحديث(  ال�ص��يخ المنتظ��ري  الأ

و)لي�ص��ّل عن �ص��بيل اهلل(. وكان ذلك راأيًا فقهيًّا ولي�ص فتوى. بينما في حال ال�ّص��ك، نكون في 

�ص��ل البراءة. اأي المباح ما ل يدخل في  �صول مجرى لأ وارد �ص��بهة مفهومية وهي ح�ص��ب الأ

عنوان الغناء المحّرم وما �ص��ّك في غنائيته. على اأّن الغنائية لي�ص��ت هي النغم والمو�صيقى مطلًقا 

�صال عن �ص��بيل اهلل. لقد تطّور راأي ال�صيد  بل خ�صو�ص��ية فيه ي�ص��دق عليها لهو الحديث والإ

علي الخامنئي حول الغناء والمو�ص��يقى بكثير من العمق الفّني والفقهي وكثير من الّتوا�ص��ع في 

�صامي، م�صدر �صابق، �ص 24. دب في الّت�صور الإ مام الخامنئي، الفن والأ ��� الإ
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ن بهذا الخ�ص��و�ص. بل يعترف باأّنه كان اأولى لو  نظرته لنتائج الجتهادات المطروحة حتى الآ

تحّدث الفقهاء عن موقف حا�ص��م في م�ص��األة المو�صيقى منذ زمن بعيد. وقد انتهى �صماحته اإلى 

راأي فقهي لفت وجديد ويحتوي على مقاربة فّنية ت�صخي�ص��ية دقيقة لمفهوم الفّن والمو�صيقى 

والغن��اء. فقد اأعاد ت�ص��كيل المفاهيم الفّني��ة، وبدل اأن يفكر في حكم الغن��اء بمعزل عن حكم 

�ص��ام هو الغناء ل المو�صيقى. والمو�صيقى هنا ل  المو�ص��يقى، اعتبر اأّن مو�صوع التحريم في الإ

لة اأو  ا؛ اأي كل ما ي�صدر من اأ�صوات عن الآ ن�صاد اأي�صً لة، بل ي�صمل الإ ادر عن الآ تعني النغم ال�صّ

ليًّا اأو �صوتيًّا. بتعبير اآخر، 
عن الحنجرة. والمحّرم هو نمط خا�ص من هذه المو�صيقى اأكان نغًما اآ

 يحرم ب�صبب م�صمون ما، وهنا ينطبق عليه عنوان الغناء. ويعتبر اأّن 
ّ
يمكننا اعتبار النغم المو�صيقي

حاديث التي  يات والأ ريح من الآ �صبب اختاف الفقهاء حول هذه الم�صاألة راجع اإلى افتقاد ال�صّ

تعّرف الغناء تعريًفا كامًا. وفي هذا ال�ّص��ياق يتوّجه ال�ص��يد عل��ي الخامنئي اإلى جمهور الفقهاء 

��ل اإليه  ية دقيقة حول هذه الم�ص��األة. ويعتبر اأّن ما تّم الّتو�صّ والخبراء والمجتهدين اإلى تطوير روؤ

ن ل يكفي واأنه مجرد اآراء فقهية غير فتوائية. ونظًرا لعدم وجود فر�ص��ة ل�صتطالة الّنظر  حتى الآ

والّتف��ّرغ له في هذا المجال طالب باأن يتوّجه المجتهدون والفقهاء لبحث هذه الم�ص��األة بحًثا 

�ص��افًيا. يقول: »من ال�ص��روري جًدا اأن نقوم بعمل تحقيقي �ص��حيح في ه��ذا المجال، وهذه 

ن ل نملك  �ص��اتذه: اإننا الآ خواننا الكبار من الفقهاء والأ ولية الفقها ء.  وقد قلت مراًرا لإ م�ص��وؤ

الفر�ص��ة الازمة للبحث في هذه الق�صايا، ولي�ص لدينا المجال الازم للن�صاط العلمي والفقهي، 

�ص��اميين اأن يعمدوا للبحث وحل م�ص��األة الغناء  خوة في قم من الفقهاء والخبراء الإ لذا فعلى الأ

.
���

والمو�صيقى للنا�ص«

الفن ر�صالية واأخالق

حينم��ا تحدث ال�ص��يد القائد عن فن الث��ورة فاإنه األزم الفن باأن يكون حامًا لكل م�ص��امينه 

ا. ل تقّل  الح�ص��ارية. اأي وجب اأن يكون فن الثورة نابًعا من الذوق الذاتي ولي�ص تقليًدا رخي�صً

بداع  ّن اإ�ص��راقة الإ خرى. لي�ص التقليد فنًّا، لأ خطورة التبعية في الفن عن �ص��ائر مظاهر التبعية الأ

��دق في التعبير عن الم�ص��اعر والخبرة ال�ص��عورية اأمر  ��دق. وال�صّ تخلوا منه. اإنه يخلوا من ال�صّ

ّكد في العمل الفّني. وبما اأننا ل ن�صتطيع اأن ننفي التمّكن الفّني عن الفنان لمجرد  �صروري وموؤ

ّدي ر�ص��الًة نبيلة اأو يعك�ص معنًى موحًيا في اتجاه كم��الت النف�ص الخيرة، فكذلك ل  اأن��ه ل يوؤ

��رب من الفن الذي يت�صبث اأ�ص��حابه بنبل الم�صمون والغاية من  ينزع �ص��فة الفّن عن ذلك ال�صّ

خاقي في الفّن الذي رافق الفن ول يزال حتى اليوم يج�ّص��د اتجاًها را�ص��خ  الفن. اإنه التجاه الأ

خاقية في الفّن اأف�صل  ن�صار. وقد اّت�صح اأّن ال�ّصيد الخامنئي يمّثل المدر�صة الأ الجذور عديد الأ

تمثي��ل حينم��ا يقول: »قراأت قوًل )اأظن اأنه للكاتب الفرن�ص��ي رومان رولن(  فحواه اأن العمل 
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الفني واحد بالمائة منه فن وت�صعة وت�صعون بالمائة منه اأخاق. اأو اأقول لاحتياط ع�صرة بالمائة 

منه فن وت�ص��عون بالمائة اأخاق. لح لي اأن هذا الكام غير دقيق. لو �ص��األوني لقلت الفن مائة 

بالمائ��ة فن ومائ��ة بالمائة اأخاق. هاتان الفكرتان غير متناق�ص��تين. ينبغ��ي عر�ص العمل الفني 

ه في الوقت نف�ص��ه مائة بالمائة بالم�ص��امين الراقية والمت�ص��امية  باإب��داع فني مائ��ة بالمائة وملوؤ

ا بالن�صبة لبع�ص المخل�صين فيما يتعلق  والمتقدمة والمعبرة عن الف�ص��يلة. ال�ص��يء الذي يمثل همًّ

خاق بذريع��ة حرية الخيال اأو  بالق�ص��ايا الفنية هو اأن ل يخرق الفنان الف�ص��يلة ول ي�ص��حق الأ

 .
���

همية. وبالتالي فالفن الملتزم عبارًة �ص��ائبًة« الحري��ة الفنية. هذا اأمر على جانب كبير من الأ

خاقية للفن وجدت دائًما في تاريخ المذاهب الفنية ومن  ّكد كروت�ص��ه، فاإن النظرية الأ وكما يوؤ

ن. هذا مع اأنها �ص��قطت لدى الراأي العام. اأما عن ال�ص��بب  ال�ص��عوبة الحديث عن اندثارها الآ

خاقية في الفن  الحقيقي وراء �ص��قوطها، فاإن كروت�ص��ه يعزو ذلك لي�ص اإلى �ص��قوط النظرية الأ

خاقية في بع�ص التجاهات الحديثة. ومن هنا لن يخلَّ  لذاته��ا، بل هي معلولة لزوال القيمة الأ

نه ل يزال ي�صّر على  خاقي في الفن بف�ص��ل تناق�ص��اته نف�صها عند كروت�صه، ذلك لأ المذهب الأ

خ��اق فالفّنان لي�ص  الف�ص��ل بي��ن الّلذة والفن وال�ص��مّو به. فاإن كان الف��ّن خارًجا عن نطاق الأ

خارًج��ا عنه��ا ومن هنا فه��و مكّلف بواجبات كاإن�ص��ان، وم��ن ذلك وجوب نظرت��ه اإلى الفّن 

. وهذا تمام ما يح�ص��ر في وعي ال�ص��يد الخامنئي بر�ص��الة الفّنان 
�2�

كر�ص��الة وواج��ب مقّد���ص

ن�ص��ان. ق�ص��ية الفّن الملتزم في نظر ال�صيد الخامنئي هي ق�صية الفّنان من حيث هو اإن�صان قبل  الإ

م��ر هاهنا تقييد، ب��ل اإّن »الفنان قب��ل اأن يكون فناًنا هو اإن�ص��ان،  اأن يك��ون فّناًن��ا. لي���ص في الأ

. وكما اأّن اإن�صانية الفّنان تلزمه باللتزام، فكذلك 
�3�

وًل« ن�ص��ان ل يمكن اأن ل يكون م�ص��وؤ والإ

حاجته اإلى المعرفة والفكر. في نظر ال�صيد الخامنئي ل يكفي اأن يكون الفّنان فّناًنا بل ل بّد اأن 

يك��ون عارًفا ومفكًرا. وبتعبيره، ل بد اأن يكون الفّنان ملتزًما حيال حقيقة ما. »ل بد من �ص��ند 

دراك الفني ومن ثم التعبير الفني«. ما اأ�ص��اب المذهب  اأو منطلق اأو منبت فكري قوي يرفد الإ

خاقية من �ص��مور وفتور. ودائًما نجدنا اأمام  خاقي في الفن هو نتيجًة لما اأ�ص��اب القيم الأ الأ

ت�ص��ّلط الراأي العام. وهذه حكاية اأخرى يمكن الوقوف على خطورتها عند غو�ص��تاف لوبون 

ّن الفن مثل العلم تدرك  وم�ص��توى المدارك العقاني��ة التي يدين بها الجمهور عموًما. ذل��ك لأ

يام يقبل باأكثر  فروقه الخوا�ص ل العوام. ذوق الجمهور قابل للف�ص��اد. ويحدث اأّنه مع مرور الأ

اأ�ص��كال الفّن انحطاًطا. وهنا �ص��مير القي��ادة التي تمار�ص وظيفة اأخرى، م��ن حيث هي ممّثلًة 

على فهي حتًما  ن�ص��اني ومن حيث هي حافظًة واأمينًة للمثل الأ خاقي والإ لل�ص��مير العلمي والأ

�ص��تناه�ص النحطاط في العلم والفن و�صائر مناحي الحياة. وفي نظر ال�صيد علي الخامنئي، فاإّن 

الفّن موهبًة خا�ص��ًة ل توجد عند عامة الّنا�ص. غير اأّن هذه الميزة ل تمنع من اأن تتم ال�ص��تفادة 

عام، قم. مام الخامنئي،موقع ن�صر وحفظ اآثار القائد، دار الولية للثقافة والإ ��� الفن والفّنان في كلمة الإ

�ص�صة محمد بن را�ص��د اآل مكتوم، والمركز الثقافي العربي، 2009م،  ��2 بندتو كروت�ص��ه، فل�ص��فة الفّن، ت�: �صامي الدروبي، ط �، موؤ

بيروت- الدار البي�صاء، �ص 36.
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من هذه الموهبة. وهنا يكمن الّدور المهم لر�ص��الة الفّن.  من هنا نعتقد اأّن �ص��فة الر�ص��الية في 

خاقي  الفّن تاأخذ معناها من م�ص��مون الر�ص��الة نف�صها. اإذا كان كروت�ص��ه اعتبر اأن المذهب الأ

ف��ي الف��ن مفيد لتكري�ص الف�ص��ل بين الف��ن ومجرد الّلذة، فاإّن مفهوم الّلذة نف�ص��ه في الّت�ص��ور 

�ص��امي ه��و الذي يمنح للر�ص��الية هنا م�ص��مونها، كم��ا اأّن للفه��م العرفاني لق�ص��ايا الخير  الإ

والجمال وما �ص��ابه من �ص��اأنه اأن يقّدم ت�ص��وًرا اأعمق للفن من هذه المقاربة ال�ص��طحية المتاأثرة 

خاقيين اأنف�ص��هم  لء الأ خاق في الفن اأو ت�ص��ور ه��وؤ ى الرتذك�ص��ية عن��د خ�ص��وم الأ بال��روؤ

�صياء. اإّن الّلذة موجودة ومطلوبة دائًما في الفّن. واللّذة هي محرك التاريخ  المتاأّثرين بظواهر الأ

خرة  عانات القراآنية عن ملّذات الآ قناع الّديني. وقد كانت كل الإ وهي عن�ص��ر اأ�صا�ص��ي في الإ

نه طريق للفوز بتلك  ��الح في الدنيا والقبول بالزهد لأ ّجلة بمثابة وعد بالبيع لقاء العمل ال�صّ الموؤ

جل��ة. لكن مثل هذا الّت�ص��ور الم��اّدي لّلذة ال��ذي غزى حتى الت�ص��ّور الظاهري  المل��ّذات الآ

خرة هو �صبب انق�صام الفهم الّديني نف�صه اإلى فهم ظاهري ل يمّيز بين اللذة الدنيوية  لملّذات الآ

جل، وبين فهم حكمي وعرفاني مّيز  خروية �ص��وى كعملية ا�ص��تبدال زمني بين العاجل والآ والأ

خرة بل  ّجلون ل��ّذة الآ لء ل يوؤ بينهم��ا حي��ث جعل الّل��ذة الحقيقي��ة هي لّل��ّذة العقلي��ة. وه��وؤ

ي�صتح�ص��رونها ويعي�ص��ونها. وعلي��ه، يمكن اأن ل ينف�ص��ل الفّن عن الّلذة، ولك��ن الّلذة التي ل 

��ا عن لّذة مفقودة بل ه��و ارتقاء بالّروح  ت�ص��مو بالف��ّن هي الّلذة الرخي�ص��ة. والفّن لي�ص تعوي�صً

ولّذًة اأ�ص��يلًة ل �ص��اأن لّلذة في معناها الج�ص��دي بها. الفن في نظر ال�ص��يد علي الخامنئي حالة 

معنوي��ة ت�ص��به الروح من حيث يتعّذر معرف��ة ماهيتها، ولكن يمكننا الّتع��ّرف على اآثارها. واإذا 

كان الفّن كذلك، اأ�ص��بح من الم�ص��تحيل تعريفه. ومن هنا، مهما تعّددت اأ�صكال الفنون، فهي 

. كم��ا اأّن حقيقة الفّن في نظره 
���

ف��ي النتيجة اأمر واحد م�ص��ترك اأو مج��رد اأنواع لجن�ص واحد

ّدي دور البيان. فالجانب التعبيري  ثر الفّني الذي يوؤ عطي��ًة اإلهيًة ل يمكن معرفتها من خ��ال الأ

ل يعك�ص حقيقة الفّن كّلها، بل الفّن خبرًة �ص��عوريًة عميقًة اأو بتعبير ال�ص��يد الخامنئي هو اإدراك 

��دد: »كل فنان هو لوحده عالم، وهذه هي خ�صو�صية الفن في  . يقول بهذا ال�صّ
�2�

و�ص��عور فّني

ن�ص��ان اأن ي�ص��تمع لختاجات قلوب الفنانين ب�صفقة وعطف ل�صاهد عالًما  وجوده. لو اأتيح لاإ

م��ال والقلق والمثل. الفن جوهرة جد  فراح والآ حزان والأ عجيًب��ا وجميًا زاخًرا بالهموم والأ

ثمين��ًة ل تعود قيمته��ا وقدرها الكبير اإلى مجرد اجتذابها للقل��وب والعيون، -الكثير مما لي�ص 

. والموهبة هنا 
�3�

بفن يمكن اأن يجتذب اإليه العيون والقلوب-، ل بل هي موهبًة وعطيًة اإلهيًة«

ثر الذي تحدثه تلك الموهبة  لي�صت لفًظا با معنى. بل هذا يعني اأن وجود تكليف بم�صتوى الأ

في عالم الّنا�ص. يقيم ال�ص��يد الخامنئي مثاًل عن ذلك بمن يمتلك ماًل وثراًء بجهده وتعبه، فاإن 

العالم �ص��يدينه اإن لم يكن ياأبه لل�ص��عفاء. ومثل الّثري الذي ل ُيحتّج ب��اأن تلك ثروته التي كدح 

عليها بنف�ص��ه، فكذلك ملكة الفّن وموهبته؛ » فحينما تكون هناك ثروة وموهبة ومك�ص��ب فا 

مام الخامنئي، الفّن مراآة فاخرة، �ص 4. ��� الإ
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ن�ص��ان ذو  . والفّن في نظر ال�ص��يد علي الخامنئي �ص��اأن فطري يدركه الإ
���

بد من تكليف حياله«

خي��ر الغريزي بح��ّب الجمال. ول مانع م��ن العتراف  الطب��ع ال�ص��ليم. ذل��ك لرتباط هذا الأ

بالجان��ب البتهاجي في الفن بالن�ص��بة للفنان. فهو يبتهج بفّنه، لكن ه��ذا ل يمنع من القول اإن 

ن�صان حتى ت�صاءل كيف يمكن  الفّن اأداة. وقد �ص��رب مثًا بالبيان الذي عّد من اأبرز �ص��فات الإ

ن�ص��ان، عّلمه البيان(-، ومع ذلك كان البيان مجّرد  ن�صان من دون بيان، -) خلق الإ ت�ص��ّور الإ

طار يرف�ص ال�ص��يد الخامنئي مقولة )الفن للفن(. وهذا اأمر طبيعي وتح�صيل  . وفي هذا الإ
�2�

اأداة

خاقي للفن، وهي بالّتالي على طرفي  حا�ص��ل. فهذه المقولة اإنما جاءت لتناه�ص المذهب الأ

ن�ص��ان. ففي  نقي�ص من ر�ص��الية الفّن. فالفن في نظره اأداة هادفة. ولهدفها اأ�ص��ا�ص في وجود الإ

يرانيين كان ال�ص��يد الخامنئي يرّكز على م�ص��األة الهدفية في العمل  توجيهات��ه لنخبة الفّناني��ن الإ

�صامي لهذا الفن و�صائر الق�صايا الوطنية والجتماعية  الفّني. كما يرّكز على اأهمية الم�صمون الإ

�ص��امية في اإيران لها معًنى اأعمق منه في المجال العربي.  ن�ص��انية التي تحتاج اإلى الفن. الإ والإ

�ص��ام. تجد القومية العربية  والتركيز عليها اإّنما لكي ل ت�ص��تغرق الفّن نزعة �ص��وفينية معادية لاإ

�ص��ام الّتاريخي في حياة العرب. بينم��ا تنزع التّيارات  نف�ص��ها مجب��رة على العتراف بدور الإ

�ص��ام. ومن ثّم��ة كان كثير من الفنانين والنق��اد يتحّدثون عن  القومي��ة ف��ي اإيران اإلى معاداة الإ

و�ص��تائية(.  يرانية القديمة والحكمة الأ فردو�ص��ي باعتباره ج�ص��ًدا في ال�ّص��اهنامة )كل القيم الإ

يران��ي والفكر  تجاه الذي ل يف�ص��ل بي��ن الفكر الإ وبالن�ص��بة لل�ص��يد الخامنئي فه��و ينتمي لاإ

�ص��امي. لهذا ال�صبب تحديًدا، يعتبر اأّن تلك القيم التي وجدت في ال�ّصاهنامة لم ت�صتلهم من  الإ

�ص��امي. فالحكمة الو�ص��تائية ل��م تكن في زمن  و�ص��تائية بل من �ص��ميم الفكر الإ الحكمة الأ

ّثر تماًما مثلما نتحدث ع��ن اإيران اليوم. ومن هنا ف��اإّن العناية باإظهار  فردو�ص��ي لها ح�ص��ور موؤ

. ما يفهم من اإ�صامية الفن 
�3�

�صامية �صمى المفاهيم الإ يرانية الوطنية هو ن�صر لأ هذه الحكمة الإ

في نظر ال�ص��يد علي الخامنئي هو تحديد مجال الفّنان في اأن يعّبر عن اأفكار وقيم اإ�صامية واآراء 

فل�ص��فية اأو وطني��ة اأو ما �ص��ابه. فهو يعتبر اأن من ح��ّق الفّنان اأن ل يلتزم باأي من هذه الق�ص��ايا، 

��ة. لّكنه يرى اأنه اإن كان ل بّد للفّنان من اأن يتبّنى  ويمار�ص حّقه في التعبير عن م�ص��اعره الخا�صّ

�صام و�صائر الق�صايا الوطنية. ومن هنا نفهم اأن  ق�ص��يًة اأو فكرًة ويدافع عنها، فلتكن تلك هي الإ

ر�ص��الية الفن هن��ا ل تعني الّتقّي��د باأطر فكرية وعقدية اأو ما �ص��ابه ذلك، ولكّنها م�ص��األة اختيار 

ف�صل عند القت�صاء. بما اأّن الفّن اأداًة، بل اأداة تكاد تعادل الم�صمون الفّني نف�صه من  ولى والأ الأ

خرى. ويرى اأن  همية، فيجب اأن تكون دقيقة في ر�ص��التها القيمية ك�ص��ائر الو�صائط الأ حيث الأ

خرى،  فكار الباطلة التي ي�ص��عب تمريرها بوا�صطة الفكر اأو �صائر الو�صائل الأ الكثير من تلك الأ

. فالفّن يمتلك قدرًة فائقًة ل يناف�صه فيها ل العلم 
�4�

اأمًرا ممكًنا بوا�ص��طة الفن. ومن هنا خطورته

مام الخامنئي، م�صدر �صابق. ��� الفن والفّنان في كلمة الإ
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هتم��ام بالفن والرفع من  ول الموعظ��ة. اإنه��ا اأبلغ لغًة. ومن هنا يحث ال�ص��يد الخامنئي على الإ

مكانته وعدم الغفلة عنه وعن رقيِّه يوًما بعد يوم ؛ اإّن » الفّن خير و�صيلة لن�صر فكر �صحيح وغير 

مام زين العابدين عن الروح باأنها اأثمن  . وي�ص��تلهم ال�ص��يد الخامنئي من حديث لاإ
���

�ص��حيح«

�ص��ياء الت��ي ل يعادلها اإل الجّنة، باأن ي�ص��مو الفّنان بهذا المعنى نف�ص��ه في مج��ال الفّن الذي  الأ

ن�ص��انية. غير اأن اأ�ص��لمة الفّن وجعله هلّل ل يعني ت�صطيح العمل الفّني  يحمل خ�ص��ائ�ص الروح الإ

.
�2�

وال�صقوط في و�صعية المرائي

خامتة

�ص��امية في اإيران في ق��ّوة حدثها العالم��ي اأو اإنجازاتها العلمية   ل تكم��ن اأهمي��ة الثورة الإ

فح�ص��ب، بل تكمن اأ�صا�ًص��ا في روحانيتها وطموح اأبنائها واإح�صا�ص��هم العارم باأّن م�صروعهم 

�ص��اح  لم ينجز بعد. اإّن اإح�ص��ا�ص القيادة باأن ثمة الكثير مما وجب النهو�ص به على �ص��عيد الإ

و�صال غير م�صدود بواقعية العمل  مر ل يتعّلق بنمط من الثورات مقطوع الأ ّكد اأّن الأ والتنمية يوؤ

والفع��ل الّتاريخ��ي، بل يبدو اأّننا اأمام ث��ورة تجتهد وتمانع لكي تقنع العال��م بحّقها في الوجود 

يرانيين ل  م�ص��تقّلًة خارج منط��ق الهيمنة متغايرًة خارج منط��ق الحلولية الكونية. ويب��دو اأن الإ

يتعبون بالممانعة بينما بدا اأّن خ�ص��ومهم ل يملكون هذا الّنف�ص الذي ل نكاد نفهمه اإن كّنا لم 

نجاز كما تج�صده امراأة قروية في اإيران  �صرار على الإ بر والإ نتعّرف عليه بعد من خال قوة ال�صّ

عاكفًة على ن�صج �صّجاد في ظروف �صعبة، ما اإن يكتمل حتى يثير ده�صة العالم من حولها؛ عالم 

لم تره ولم يرها لكنه من�ص��غل بنجاحها اأكثر مما ي�ص��غل بالها. ول يخفى اأن للقيادة دوًرا كبيًرا 

في كل هذه المنجزات. �صيظهر للعالم الكثير من اأخطاء اإيران مادامت تتفّلت من اأ�صر الهيمنة. 

واأحياًنا قد يظهر في اأعينهم ما هو من ح�ص��ناتها �ص��يئات. وقد بات العالم ل يرى �ص��يًئا جميًا 

يراني  نه يغالب عدم العتراف. وهو الب�ص��اط الإ يراني لأ في كل منجزات اإيران غير ال�ص��ّجاد الإ

الوحيد الذي يطيق الم�ص��ي عليه حتى األّد خ�ص��ومهم. لكنهم لم يلتفتوا اإليها حينما اأرادت اأن 

ان�ص��ة الكوانتوم  تبلغ بالممانعة حّد ك�ص��ر ال�ص��قف التقني عنها لت�ص��ارك الدول العظمى في  موؤ

وا�صت�صعار الف�صاء. بينما من يقراأ الحدث في خطاب ال�صيد الخامنئي يكت�صف اأّن الغرب منزعج 

من تاأّلق اإيران في التقنية الّنووية والّت�صنيع، وهو �صيء ل ي�صغل بال قيادة ل زالت تذّكر باأن ر�صالة 

�صا�ص��ية تكمن في الروحانية ال�صيا�ص��ية التي تحدث عنها مي�صيل فوكو منذ فجر الثورة؛  اإيران الأ

ن�صانية. لكن كّل هذا الهجاء  اأي عودة المعنى للّروح  التي ق�صمت المادة كل معانيها ومثلها الإ

يرانوفوبي، �صيته�ّص��م على �صخرة الممانعة. وحينئذ �صتطوى �ص��فحة هذا العناد الّرخي�ص،  الإ

لينظر العالم اإلى اإيران كبلد عادي لم يتمّيز �صوى بغناه الّرمزي وباإرادة العي�ص با�صتقال في عالم 

هيمنت عليه فكرة الغزو و�صيا�ص��ة الّتدّخل ونزعة الكراهية وعدم العتراف. اإن الغرب يخا�صم 
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ّنه يختلف عنها ول يخ�ص��ى منها غير ممانعتها، بينما نحن  اإيران بح�ص��اب الّربح والخ�ص��ارة لأ

�ص��امي نخا�ص��م اإيران كثيًرا، لي�ص ب�ص��بب ممانعتها ول ب�صبب الم�صالح  في العالم العربي والإ

اأو ب�ص��بب اختافنا عنها، بل م�صدر حذرنا وخ�ص��يتنا منها هو اأّنها ت�صبهنا كثيًرا. نجحت اإيران 

وخاًف��ا لكثير من نظرائها في كبح جماح الغزو الثقافي و�ص��ّعدت �صيا�ص��ة الممانعة بو�ص��ائل 

�ص��امية الجماهيرية في  تجم��ع بين ال�ص��ابة والمرونة. فقد تعاط��ى العالم مع حدث الثورة الإ

مر هن��ا كما لو اأننا اأمام  عجاب، يبدو الأ اإي��ران تعاطًيا عجيًبا حمل نبرة الده�ص��ة كما و�ص��م بالإ

مكان توقعه لكنه حدث بالفعل. في الغرب انطلقت قراءات مختلفة �ص��اهم  ح��دث ما كان بالإ

كد اأننا اأمام حدث يقت�ص��ي الكثير من التاأمل ويحر�ص  م��ن خالها اآباء الفك��ر الحديث باآراء توؤ

مر ل يخلوا البتة من اإح�ص��ا�ص ظل  عل��ى قراءة الم�ص��هد ق��راءة متاأنية. في العالم العرب��ي كان الأ

يتفاوت بين المواقف الر�ص��مية الم�صروطة بظروف المرحلة وبين الموقف ال�صعبي  الذي مثلته 

و�ص��اط ال�صيا�ص��ية والمثقفة، وبطبيعة الحالة جحافل ما �صمي حينها بال�صحوة  بع�ص الفئات والأ

جواء العربية كان ول يزال متوتًرا متنوًعا نظًرا لقوة تاأثير  ح�ص��ا�ص الذي �ص��اد الأ �ص��امية، الإ الإ

يدين  النموذج وت�ص��ابه التجارب وتداخل الم�ص��اريع والخطابات التي جعل��ت الكثير من الموؤ

العرب ينظرون اإلى هذه الثورة كما لو كانت م�ص��روعهم الذي انت�ص��ر في اإيران. لم تقراأ الثورة 

��ا. ل يحتاج المرء اأن يبحث  �ص��امية كما يجب في العالم عموًما وفي العالم العربي خ�صو�صً الإ

�ص��باب التي جعلت العالم يرك��ب متن المغالطة بحًثا عن ت�ص��ويه نمطي للتجربة  كثي��ًرا وراء الأ

الجدي��دة يجعلنا اأمام �ص��يء من الخيال المري�ص واأحياًنا اإرادة جماعية �ص��لبة بحًثا عن �ص��ورة 

يرانية بتعبير ح�صنين هيكل،  افترا�ص��ية بديلة للواقع، ينتهي معه الموقف اإلى �ص��يء من الدراما الإ

لكن في نظري تبدو الدراما هنا تعبيًرا عن الم�ص��هد الدولي والعربي تحديًدا اإزاء ثورة اأ�ص��غلوها 

�صعب للمنطقة، وهو اأن  بحرب ا�ص��تنزفت كل �ص��يء في المنطقة، لكنها �ص��كلت المتحان الأ

جها�ص ثورة في المهد.  الذي ت�ص��رر اأكثر هو من ارتمى اأكثر في ح�ص��ن المخطط العالم��ي لإ

�ص��يلة النابعة من روح ال�ص��عب، ل ت�صقطها  يرانية دليًا اآخر على اأن الثورة الأ اأعطت الثورة الإ

قوى في المنطقة  امرات. وهكذا انقلب ال�صحر على ال�صاحر، وبات وا�صًحا اأن المعادلة الأ الموؤ

ه��ي تلك التي متحت من رحيق هذه التجربة التي اأعطت روًحا لثقافة الممانعة وخلقت توازًنا 

قل  ا�صتراتيجيًّا في معركة العرب التاريخية مع العدو ال�صهيوني، كان ل بد اأن ل نن�صى اأو على الأ

يرانية؟ وماذا كانوا  مكان اأن يخ�ص��ره العرب فيما لو لم تنجح الثورة الإ اأن نت�ص��اءل ماذا كان بالإ

قل  �صيح�ص��دون من مغانم �صيا�صية فيما لو ا�صتبد ال�صاه المقبور بالمنطقة وكان كما كان على الأ

�ص��رائيل؟ خال كل هذه الم�ص��يرة بمحنته��ا واإنجازاتها كان نجم  ف��ي حرب �973 حليًفا لإ

لًّقا في �ص��ماء الثورة ومفاعيلها، يعك�ص اإ�ص��رار �صعب ل يعرف معنى  ال�ص��يد علي الخامنئي متاأ

لا�صت�ص��ام. فقد بدت تجربة ال�صيد علي الخامنئي غنيًة من حيث اإنها عاي�صت لحظات متباينة 

م��ن عمر الثورة من��ذ بداياتها حتى اليوم. وظّل وفيًّا لخطاب مجتهد وممانع. اإّنه عّينة نادرة من 

القادة الذين تتمّتع بهم الدّيار ويزدهر بهم الّتاريخ؛ مثاًل في الوطنية والّدين والفكر والّثورة. لقد 

مام الخميني ذات مّرة، لّما قال عنه اإنه رجل الحرب والمحراب! حق عليه و�صف الإ
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ال�صيخ محمد تقي ال�صبحاني

�ص��امي والعربي، نجد اأّن  خيرين في العالم الإ قيا�ًص��ا اإلى الثورات ال�صيا�ص��ّية في القرنين الأ

�ص��امّية في اإيران تتمّيز بميزات متعّددة تحتاج اإلى مراجعاٍت جاّدة والقيام بدرا�صاٍت  الثورة الإ

ن ب�ص��دد ا�صتعرا�ص��ها في هذه  ن. ومن هذه الخ�ص��ائ�ص – ونحن الآ اأكث��ر مّما يجري حّتى الآ

 والفك��رّي لهما مكانتهما بي��ن اأهداف الث��ورة ويقعان داخل 
ّ
المقال��ة – هو الجان��ب العلمي

�ص��تراتيجّيات في  هداف والإ . ورغ��م ذلك فنحن نعتقد اأّن بق��اء هذه الأ
ّ
�ص��تراتيجي اإطارها الإ

، ما لم يتحّول البحث حولها من 
ّ
مرحلة ال�صعارات الكبرى، ل يجدي على ال�صعيد الجتماعي

هداف الكبرى اإلى م�صتوى التخطيط وو�صع القوانين التي تف�صي اإلى تحقيقها. م�صتوى الأ

�ص��امية في القرن  حداث الجتماعّي��ة التي �ص��هدتها المجتمعات الإ وم��ن المعل��وم اأّن الأ

الما�ص��ي وما زالت في طور التحّقق حتى اللحظة الراهنة تنق�ص��م اإلى ق�ص��مين: فمنها ما هو ذو 

 يهدف اإلى غايات �صيا�صّية، ومنها ما هو ثقافي يهدف اإلى تغيير ثقافي على م�صتوى 
ّ
طابع �صيا�صي

هداف واآلّيات التطبيق؛ ولذلك ن�ص��تطيع ت�ص��نيف النخب اإلى: �صيا�صيين ومفّكرين، وقّل ما  الأ

نعثر على الثورّيين الذين يريدون التغيير الجذري في ال�ص��احة الثقافية، ف�ص��ًا عن بناء ال�صيا�ص��ة 

ن�صاف اإلى ما جرى ول يزال يجري في  على قرارات واأ�ص�ص علمّية وفكرّية. واإذا نظرنا بعين الإ

يراني – كتجربة محّددة لتطبيق قيم الثورة ومقا�ص��دها – نرى اأّن فيها على الرغم  المجتم��ع الإ

ا في طريق اأّي م�ص��روع علمي  زمات والم�ص��اكل والكمائن التي تكاد تمّثل �ص��دًّ م��ن بع�ص الأ

وفك��ري، اإل اأّننا ن�ص��هد في كل مرحل��ة من مراحل عمر الثورة تقّدًما كبي��راً في مجال التطوير 

بعاد ال�صيا�صّية والقت�صادّية. العلمي اإلى جانب الهتمام بالأ

�صامي«. ��� رئي�ص »مركز الح�صارة لتنمية الفكر الإ

مام الخامنئي النه�صة العلمّية في فكر الإ
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وقد اأجرينا مجموعة من الدرا�صات على �صوء هذه الفكرة حول المكّونات العلمية للنه�صة 

ن وما لم ينَجز بغ�ّص النظر عن اأ�ص��باب عدم  �ص��امّية، و�ص��ّلطنا ال�ص��وء على ما اأنِجز حتى الآ الإ

�ص��امّية في اإيران، م�ص��كلة هي اأّن  اإنجازه. وقد واجهتنا اأثناء درا�ص��تنا لهذا البعد من الثورة الإ

��ة، وكان ذلك اأحد   في وثيقة خا�صّ
ّ
هداف الثقافّية والفكريّة للثورة لم تدّون ب�ص��كل ر�ص��مي الأ

المعيقات في �ص��بيل تحّقق هذه الدرا�ص��ة، وق��د تجاوزنا هذه الم�ص��كلة، بالعتماد على كثير 

مر ب�ص��كل غير مبا�صر،  من الخطط والوثائق الر�ص��مّية وغير الر�ص��مّية التي تتعّر�ص لمثل هذا الأ

 
ّ
واعتمدن��ا م��ن بين ما اعتمدن��ا عليه خطابات قادة الث��ورة. وقد نتج عن ه��ذا الهتمام البحثي

���
درا�صتان �صوف تن�صران بالعربّية قريبًا اإن �صاء اهلل.

يتها اإلى اأهداف الثورة  مام الخامنئي واحداً من ال�صخ�صّيات التي حاولنا اكت�صاف روؤ وكان الإ

 والثقافي والفكرّي، ووجدنا في ثنايا كلماته وتوجيهاته في منا�صباٍت �صّتى 
ّ
على ال�صعيد العلمي

ن�ص��انّية، كما العلوم الطبيعّية والتكنولوجّية،  �صامّية والإ ت�ص��ّورات ملفتة حول تطوير العلوم الإ

�صارة اإلى اأّننا �صوف  وهذه المداخلة �صوف تدور حول اأفكاره وت�صّوراته للنه�صة العلمّية، مع الإ

نبقى في م�ص��توى العر�ص العاّم، مع اإحالة التفا�ص��يل اإلى الدرا�ص��ة التي �صوف تن�صر لحقًا كما 

اأ�صرنا اإليه اأعاه.

حداث والوثائق، اأّن �ص��ماحة ال�ص��يد الخامنئي )ُمدَّ ظّله الوارف(  وقد ظهر لنا من متابعة الأ

 اأن يلّبيها وي�صعى 
ّ
�صامي يرى اأّن ق�صّية »النه�صة العلمّية« هي اأهّم حاجة علمية على المجتمع الإ

ّكد مراًرا على �صرورة تحقيقها في المحافل الحوزوّية والجامعّية. لتحقيقها، وهو يوؤ

وبالرغم من اأّن هذه الق�ص��ّية قد ُطِرحت عقب ق�ص��ايا اإ�صاحية اأخرى كانت مطروحًة من 

قب��ل؛ مثل: »الث��ورة الثقافية«؛ و »اأ�ص��لمة الجامعات«؛ و »تطوير الح��وزات العلمّية«، وكلها 

ت�ص��ير اإلى �ص��رورة تدوين »اأيديولوجيا الثورة«، ولكن مع ذلك، فاإّن ما ا�صطلحنا على ت�صميته 

�صامي في هذه المرحلة  ب�»النه�ص��ة العلمية« ينّم وب�صورٍة وا�ص��حٍة عن فراٍغ يواجهه النظام الإ

 في هذه 
ّ
�ص��امي من تاريخ الثورة، وينّبهنا لنقطة مهّمة وهي اأّن اأهّم م�ص��كلٍة يواجهها النظام الإ

دارة المن�صودة لحركته، واأّن  الحقبة التاريخية، هي فقدانه العلوم المنا�ص��بة التي ت�صاعده على الإ

 �صتة وع�صرين عاًما من 
ّ
الم�ص��اعي التي ُبِذلت في الحوزة والجامعة ل�ص��ّد هذا الفراغ بعد م�صي

 يواجه هذا التحّدي الخطير.
ّ
�صامي عمر النظام لم تكن كافيًة، وما زال النظام الإ

والعل��وم والمعارف يجب اأن تكون اأهّم المح��ّددات والمرتكزات التي يجب على النظام 

، كما يجب اأن تكون هذه العلوم 
ّ
�ص��امي  اأن يعتمدها في اإدارة مفا�صل المجتمع الإ

ّ
�ص��امي الإ

�ص��امي« مهّمة ترجمة هاتين الدرا�صتين بالعربّية ون�صرهما، ويجدر بنا اأن ن�صكر كا من  ��� لقد تولّى »مركز الح�ص��ارة لتنمية الفكر الإ

نجازه وهم: م�صطفى جمالي، على اأ�صغر كوثري،  ، وبذلوا جهوداً كبيرًة لإ
ّ
عّزاء الذين �صاركونا في هذا الم�صروع العلمي الباحثين الأ

ومهدي قربان زادة، واأخ�ّص بال�صكر زميلي الفا�صل ال�صيخ علي اأ�صغر ن�صرتي لمتابعته لهذه الور�صة البحثّية اإدارة واإنجازاً.
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�ص��ا�ص الذي ُتبَنى عليه ال�صيا�صات المختلفة لحركة النظام على ال�صعد ال�صيا�صّية والثقافّية  هي الأ

والقت�ص��اديّة. وعليه، اإذا لم تتمّكن الثورة – بعد هدمها ونق�صها لهيكليات النظام البائد – من 

دارة المجتمع بما يتوافق مع مبادئها واأهدافها، ف�صتبقى  تقديم الُبنيان البديل والنظام المتنا�صق لإ

تلك الثورة على م�ص��توى ال�ص��عارات، ولن يبقى منها بعد فترٍة �ص��وى الن�ص��يد والَعَلم، وتر�صيم 

دارة المجتمع في ع�ص��ر التعقيدات المتزايدة الذي  الهيكلّيات والنظام ال�ص��امل والمتنا�ص��ق لإ

نعي�صه، يحتاج قبل كّل �صيء اإلى اإنتاج العلوم الفاعلة، والنظريّات، والمعلومات الهادفة.

، وبعد مرور ق��روٍن عّدة من اإنتاج العلوم والمعارف التي 
ّ
�ص��امي ولئن تمّكن العالم غير الإ

ت�ص��اعده على بناء ح�صارة تن�صجم مع هذه العلوم والمعارف ذات الطابع المادّي غالبًا،  فا بّد 

ا اإنتاج علومه الوطنية والدينية؛ ليخرج من و�صع النفعال  �صامي اأي�صً من اأن يت�صّنى للمجتمع الإ

�صيلة اإ�صراقه على  �صامية الأ وال�صت�صام المح�ص للعلوم الم�صتوردة، ويب�صط بالفكر والثقافة الإ

العالم.

�ص��تراتيجّية« للنظام  م��ن هذا المنطلق، يجب اعتبار النه�ص��ة العلمّية في عداد الق�ص��ايا »الإ

�ص��امي، والتي يعّد التعامل الخاطئ معها، اأو الت�ص��اهل ب�ص��اأنها اأمًرا يجعل النظاَم كّله يواجه  الإ

. ومن منطلق هذا الهاج�ص، وم�ص��افًا 
ّ
 والدولي

ّ
اأزمة هوية، اأو اأزمة كفاءة على ال�ص��عيد الوطني

مر المهم، فقد قام �صماحة  �ص�صات المنتجة للفكر في المجتمع بهذا الأ اإلى المطالبة الحثيثة للموؤ

بع��اد والجوانب المختلفة لهذه الق�ص��ية بين ي��دي المحافل الثقافّية  القائ��د �صخ�ص��يًّا بطرح الأ

والعلمّية المتنّوعة.

ولذلك، فمن ال�ص��روري بادئ ذي بدء اأن يّت�صح هذا المو�صوع واأبعاده وجوانبه في كام 

�ص��ماحته ب�صكل جلي؛ لتت�صّكل على اأ�صا�ص ذلك اأدبّيات م�صتركة بين النخب العلمّية والثقافّية؛ 

اأدبياٌت تتبّين فيها اأهداف هذه النه�صة والقفزة العلمّية العظيمة ونطاقها واإ�صتراتيجّيتها بال�صكل 

المطلوب.

�صا�ص، در�صنا  النه�صة العلمّية في تلك الدرا�صة الم�صار اإليها اأعاه �صمن ثاثة  وعلى هذا الأ

محاور، هي:

�-  ماهّية النه�صة العلمّية وعنا�صرها.

ة ببرنامج تحقيق هذه النه�صة )التحّديات والحلول لتحقيق النه�صة  ركان الخا�صّ 2-  اأهّم الأ

العلمّية(.

جهزة التنفيذّية  3-  توجيهات �صماحته ب�صاأن واجبات الحوزات العلمية، والجامعات، والأ

 من اأجل تحقيق هذه النه�صة المرجّوة.
ّ
�صامي للنظام الإ
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وبما اأّن هذا المحفل الكريم ل يّت�صع لبيان جميع العنا�صر الم�صار اإليها، فقد قمنا با�صتعرا�ص 

�صا�ص ل�صائر مرتكزات هذه النظرية. ّنه هو الأ ّول؛ لأ ما اأنجز في المحور الأ

1- اأهّم مفاهيم النه�صة العلميّة وعنا�رشها

�ص��ارة اإلى اأّن النه�صة العلمّية من اأهم المو�صوعات التي يعالجها ال�صيد الخامنئي  تقّدمت الإ

في كثير من كلماته؛ ولذلك �ص��وف نتناول بادئ ذي بدء المفاهيم الم�ص��تخدمة في التعبير عن 

�ص��ول المو�صوعّية للنه�صة الفكرّية،  طروحة، وبعد ذلك نعمل على تبيين المبادئ والأ هذه الأ

واأخيًرا، �صوف نتطّرق اإلى م�صاحات الحراك الفكرّي واأطره، ثّم نحّدد ما هي المجالت التي 

يجب اأن تكون �صاحًة للتطّور المن�صود.

وينبغي في البداية اأن يّت�صح مفهوما »النه�صة العلمّية« و»اإنتاج العلم« بناًء على اآراء �صماحته؛ 

. وبالطبع، ل ينبغي 
ّ
طر المفاهيمّية ل�صرورة هذه النه�ص��ة واأهدافها ب�صكٍل جلي لكي تّت�ص��ح الأ

اأن نتوّقع الح�صول على تعريفات �صريحة ومبا�صرة لمفاهيم هذا المو�صوع اأو مفرداته في كام 

�ص��ماحته؛ بيد اأّننا ن�ص��تطيع ا�ص��تخا�ص المعنى والمغزى من خال البحث في الدللت غير 

المبا�صرة لكلماته وفحواها.

1-1- مفهوم العلم

ل يوج��د في خطابات �ص��ماحة قائد الثورة تعريف �ص��ريح لهذا المفهوم؛ لكّنن��ا اإذا تاأّملنا 

مجموعة الر�ص��ائل والكلمات والمفردات التي طرحها في هذا ال�صاأن، فمن الممكن الو�صول 

يته ُيطلق بالمعنى العام لي�ص��مل جمي��ع العلوم؛ ولذا، فاإنه يرى اأّن   في روؤ
ّ
اإل��ى اأّن الِحراك العلمي

ولية  ه اإليه الخطاب هو كلٌّ من الحوزة العلمّية والجامعة، واأّن م�ص��وؤ  بكامه وم��ن ُيوجَّ
َّ
المعن��ي

�ّص�صتين. متابعة ما يدعو اإليه تقع على عاتق هاتين الموؤ

وفي هذا الخ�صو�ص يقول �صماحته:

ولى العلوم المرتبطة بالق�صايا  »عندما نتحّدث عن العلم، رّبما يتبادر اإلى الذهن بالدرجة الأ

ال�ص��ناعّية والتقنّية ]...[؛ ولكّنني اأق�ص��د م��ن كلمة »علم« معناها الع��امِّ والمطلق؛ اأي المعنى 

ن�صانّية والذي يدخل في دائرة العلوم ال�صيا�صّية والقت�صادية والجتماعّية،  الذي ي�صمل العلوم الإ

ون المجتمع بطريقٍة علمّية.  وغيرها من العلوم التي يمكن اأن ت�صاهم في اإدارة الباد وتنظيم �صوؤ

���
بداع والتجديد والتفكير الع�صري؛ اأي اإلى الجتهاد.« فهذه العلوم جميعًا تحتاج اإلى الإ

مام الخامنئي، من حديث اأدلى به في لقاء له باأ�ص��اتذة وطاب جامعة اأمير كبير ال�ص��ناعية، بتاريخ: �379/�2/9ه�.�ص. = 9/  ��� الإ

مار�ص/ �200م.
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1-2- اإنتاج العلم

بعاد اللغوية لكلمة »اإنتاج« في عبارة: »اإنتاج  رّبما ل يكون من ال�ص��رورّي الخو�ص في الأ

فاق  العلم«، وعلى اأي حال عندما ي�ص��تخدم ال�ص��يد الخامنئي كلمة »اإنتاج« يق�ص��د بها فتح الآ

ى الحديثة في العلوم، للخروج من الحدود المر�صومة للعلوم  �صاليب والروؤ الجديدة، وابتكار الأ

ف��ي مراحل تاريخّية �ص��ابقٍة. فلم تكن الكثير م��ن الفروع العلمّية، والنظرّي��ات التي تطرح في 

داخلها موجودًة �ص��ابقًا، ولم يك��ن لها وجود، واإّنما هي موجود مت��دّرج الوجود وهي نتيجة 

ن�صان في ميدان العلم طريقه �صيًئا ف�صيًئا، وفتح اآفاًقا لم تكن مفتوحًة،  جهود جماعية. وقد �صّق الإ

ل اإلى نظريات اأعمق م�صتهدًفا الو�صول اإلى كفاءات وبراعات متنّوعة واأكثر تقّدًما، وقد  وتو�صّ

�ص��اعدت ه��ذه النظريّات الجديدة في ت�ص��ريع عملّية التنمية الجتماعّية وزادته��ا دّقة وفاعلّية؛ 

ولذا، با�صتطاعتنا نحن اأي�صًا في ظّل اأجواء المعرفة العلمّية الع�صرّية اأن ن�صل اإلى منتجاٍت جديدٍة 

على �صّتى ال�صعد.

وفي هذا المجال يقول ال�صيد الخامنئي:

ولى – ق�ص��ّية النه�صة العلمّية، وكنت  »طرحُت قبل اأعوام في جامعة اأمير كبير – وللمّرة الأ

اأق�ص��د بذلك اإيجاد نه�ص��ٍة وحرك��ٍة عظيمة في مج��ال العلم، واإنتاج العل��م، وتجاوز الحدود 

الحالي��ة للعلم القائم حاليًّا... النه�ص��ة العلمية تعني اأن ل تجل�ص��وا وتم��ّدوا اأيديكم في مجال 

خرين، ليزرعوا هم، ويجن��وا الثمار، ثم يعطوكم ما ي�ص��تغنون عنه من  المعرف��ة والعلم اإل��ى الآ

خرون؛  العل��وم والمعارف. بل اذهبوا اأنتم، وازرعوا، وا�ص��قوا زرعكم، وابن��وا على ما بناه الآ

ن �صمعت من هنا وهناك،  فهذا هو هدفنا. كان البع�ص يقول: اإّننا ل نفهم ما المراد! وكذلك الآ

اأّن بع�ص النا�ص يرّددون العبارات المثّبطة، وي�ص��األون: هل ن�ص��تطيع فعل ذلك؟! نعم، ن�صتطيع. 

نحن قادرون – في مختلف المجالت، وفي اأجواء المعرفة العلمّية المعا�صرة للعالم – قادرون 

���
مر ممكٌن على كافة ال�صعد.« على فعل اأمور ما زالت حديثة في العالم. وهذا الأ

تي: كيف يمكن اإنتاج العلم، في حين  ال، الآ قد يعتر�ص بع�ص النا�ص هنا، ولو ي�ص��يغة ال�ص��وؤ

ن�ص��انّية بكافة ميادينها؟ وكيف لنا  اأّنن��ا ما زلنا متاأّخرين ع��ن ركب الغرب في العلوم التقنّية والإ

اأن ننت��ج العل��م ونحن ما زلنا مقّلدين لهم وعالًة عليهم؟ ول ينكر ال�ص��يد القائد وجود مثل هذه 

التبعّي��ة؛ ولكّن��ه رغم ذلك ي��رى اأّننا ومن خال الهّمة العالية وبوا�ص��طة »الفك��ر« و»المنهج« 

نتاج. بداع والإ الحديث، نحن قادرون على الخروج من هذه التبعّية التي ت�صّد علينا طريق الإ

وتن�ص��ب جميع طموحاتنا اليوم عل��ى اأن نتعّلم منهم لي�ص العلم فح�ص��ب، بل والمنتجات 

مر الذي ينبغي  المترّتب��ة على هذا العلم والتقنّيات الدقيقة التابعة له. والحال اأّنه لي�ص هذا هو الأ

�صاء الجامعات: �383/�0/�7 ه�.�ص. 6/ يناير/ 2005م. مام الخامنئي، من حديث خال لقائه بوزير العلوم وروؤ ��� الإ
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 اأن تح�صل 
ّ
مور من الطبيعي ف ال�ص��عوب همَمها من اأجله. ول �ص��ك في اأّن مثل هذه الأ اأن توظِّ

 اأّن يقتر�ص من يحتاج اإلى �صيء ل يملكه، مّمن يتوّفر على ذلك ال�صيء. 
ّ
وتتحّقق، فمن الطبيعي

 اأن يحذو من يريد �ص��نع �ص��يٍء حذو من �ص��نعه قبله، ولكّن هذا �ص��يء 
ّ
ومن المقبول والمنطقي

���
والتبعّية المطلقة والرتهان الكامل �صيء اآخر. فعلينا ال�صعي لختراق �صدود التبعّية.

1-3- اإنتاج العلم والتجديد العلمّي في مقابل التقليد والتحّجر

يِة �ص��ماحِة القائد له معنًى خا�ّص ُيطلق  �ص��ا�ص، فاإّن اإنتاج العلم والمعرفة في روؤ على هذا الأ

، وهذا بال�ص��بط هو المعنى المقابل لنظرة ال�صتن�ص��اخ، اأو الترجمة 
ّ
غالًب��ا على التجديد العلمي

التي يّتبعها تيار التحّجر والتبعّية في ميدان العلوم.

يقول �صماحته في هذا الخ�صو�ص:

»اإح��دى المه��اّم المهمة للجامعات ه��ي: التجديد العلمي. فم�ص��األة التحّج��ر ل تعّد باًء 

فكار الدينّية فح�ص��ب، ففي جميع البيئات، يعتب��ر التحّجر والجمود  و�ص��اط الدينّية والأ ف��ي الأ

ن�ص��ان من دون اأن يقترن به��ا ما يدّل على  واللت��زام بالم�ص��ّلمات الفكرّية المفرو�ص��ة على الإ

�ص��ّحتها بال�ص��رورة ابتاًء. وما ينبغي اأن تطمح اإليه المحافل العلمّية، هو التفكير المعا�صر في 

�2�
الق�صايا العلمّية.«

��ة ظهرت في مجتمع من المجتمعات، دعت  والنظرّيات العلمّية هي وليدة حاجاٍت خا�صّ

نتاج الفكر. ومن الوا�ص��ح اأّن ل��كّل مجتمع حاجات��ه النابعة عن ثقافته  العلم��اء اإل��ى التفكير لإ

خرين ع�صوائيًّا، والتعامل معها وكاأّنها وحي منزل!  ة؛  ومن هنا ل معنى لترجمة اأفكار الآ الخا�صّ

؛ من اأجل 
ّ
وحّتى اإذا كان ل بّد لنا من ا�ص��تيراد العلوم، فيجب علينا اأن نفعل ذلك ب�صكٍل انتقائي

�ص��امّية الثرّية.  يرانّية الإ �ص��امّية، والثقافة الوطنّية المتمّثلة بالثقافة الإ حفظ وبناء الح�ص��ارة الإ

ولك��ن مع ذلك كّله، يجب علين��ا اأن ننتبه اإلى اأّن التوطين اأو التبيئ��ة، ل يجوز اأن تكون منهًجا 

فكار والنظرّيات وتبيئتها اإنما ي�صلح منهًجا  ، فا�ص��تيراد الأ
ّ
�ص��تراتيجي دائًما على الم�ص��توى الإ

نتاج. بداع والجتهاد والإ  هو الإ
ّ
�صتراتيجي  والإ

ّ
لمرحلة النتقال، والحل الحقيقي

 هو اأن يعي�ص كّل �صعب ذاته، ويفّكر بعقله، ويرى بعينيه، ويختار باإرادته، 
ّ
اإّن الحل الواقعي

وال�ص��يء الذي يخت��اره ينبغي اأن يكون مفيًدا ل��ه. ويجب علينا –مع محافظتنا على ح�ص��ارتنا 

فكار. فالبع�ص  – اأن ننجز اأعمالنا باأنف�صنا، ول يكون محّط اهتمامنا الوحيد الترجمة ونقل الأ
، لتقويمه! بل 

ّ
يتقبلون الفكر المنقول والمترجم؛ ولي�صوا م�صتعّدين لعر�صه على الميزان الداخلي

 قد راأى ذلك، اأو جاء 
ّ
يقولون: ما دام اأّن عاِلم النف�ص اأو عاِلم الجتماع اأو عالم القت�صاد الفاني

ولمبياد العالمي والدولي، والطلبة المميزين في امتحانات  مام الخامنئي، من كلمة له اأثناء لقائه بمجموعة من نخب م�صابقات الأ ��� الإ

عامي 80و �8 ه�.�ص. �38�/7/3 ه�.�ص. = 25/ �صبتمبر/ 2002م.

مام الخامنئي، من كامه اأثناء لقائه باأ�صاتذة وطاب جامعة اأمير كبير ال�صناعية، �379/�2/9 ه�.�ص. = 9/ مار�ص/ �200م. ��2 الإ
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خذ والرّد، ومن يرى خاف كامه فكاأّنما كفر! وبعد عّدة اأيام،  به��ذه المعادلة، فا مج��ال لاأ

لو رجع اأولئك العلماء عن كامهم، وقالوا كاًما اآخر، ف�ص��يعود هذا ال�صخ�ص لياأخذ بكامهم 

 هو 
ّ
مر. فالحّل الحقيقي مّرة اأخرى، من دون اأّي تحليل! وهذا م�ص��كلة لكّل بلٍد يبتلي بهذا الأ

اأن ُينِجز كّل �ص��عٍب بعقله، ويجتهد، واأن يتطور باختراعاته واإبداعاته، ولو بال�صتعانة بتجارب 

���
خرين وخبراتهم. الآ

وجميع الثورات العلمّية التي �ص��هدها العالم هي نتيجة لت�ص��ّدع اأ�صاب النظرّيات ال�صابقة؛ 

ولذل��ك ل بّد من اأن يكون ل��دى علماء بادنا الجراأة على اختراق ح��دود العلم. وحول ذلك 

يقول �صماحته:

»من جملة ما ُيلحظ في بيئتنا العلمّية، وهو من وجهة نظري خلل كبير، هو اأّننا ولع�ص��رات 

جنبّية، فنقراأها، ونحفظها، ونبني حركة التعليم على اأ�صا�صها؛  ال�صنين نرّدد الن�صو�ص الغربّية والأ

ل اأو العترا�ص. فمن ال�صروري مراجعة الن�صو�ص  ول نجد في اأنف�ص��نا قدرة على طرح الت�صاوؤ

العلمّية، وتلّقي العلم من اأّي �ص��خ�ص؛ ولكن يجب اأن يرافق العلم في م�ص��يرة رقّيه، اأنا�ص ذوو 

اأرواح قوّية و�صخ�صّيات �صلبة وكفوءة يتحّلون بالجراأة على النهو�ص بالعلم؛ حتى يمكن لذلك 

.
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العلم اأن يتطّور، وعن مثل هذا التطّور ومن خاله ت�صّكلت الثورات العلمّية في العالم«

رّبم��ا يتط��ّور بلد م��ا في مج��ال التعليم من الناحي��ة الكّمية، ويق��ّدم لمجتمعه اأع��داًدا من 

الخّريجي��ن، اأو رّبم��ا يفع��ل اأكثر من ذلك، كاأن يمتلك ر�ص��يًدا كبيًرا م��ن الباحثين؛ ولكّنه مع 

. وبناًء عليه، فاإن تركيز التعليم 
ّ
نتاج العلمي ذلك يكون في عداد البلدان الفقيرة على �ص��عيد الإ

ّكد ال�ص��يد  . ومن هنا يوؤ
ّ
ّي نظام تعليمي مور الم�ص��يرّية والحيوّية لأ نتاج هو من الأ ف��ي اّتجاه الإ

الخامنئي على اأّنه:

»يجب اأن ل نقنع بالتح�ص��يل العلمي فقط، بل يجب اأن يكون الهدف من بحوثنا وتعليمنا 

اإنتاج العلم؛ اأي بلوغ النقطة التي بلغتها �صائر البلدان التي ا�صتطاعت اإنتاج العلم واإبداع المعرفة. 

مكانّيات ل ينق�ص��نا �ص��يء قيا�ًصا بالذين اأنتجوا العلم في العالم، وعملوا على  فنحن من ناحية الإ

تنميته وتطويره، والذين ا�ص��تطاعوا اإيجاد تقنّي��ات معّقدة اعتمدوا فيها على علومهم ومعارفهم 

.
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هم«

ولى في م�صيرة اإنتاج العلم، هي التمييز بين »التعليم  والنقطة الجوهرّية التي تمثل الخطوة الأ

مور – في راأيي – اأن يوّجه طموح مجتمعنا العلمي  المنِتج« و»التعليم الم�صتهلك«: »اإّن اأهّم الأ

مام الخامنئي، من كام له خال ا�صتقباله ح�صداً من �صباب محافظة كيان، �380/2/�2ه�.�ص.= 2/ مايو/ �200م. ��� الإ

م��ام الخامنئ��ي، من كلمة له خال لقائه باأ�ص��اتذة وط��اب جامعة اأمير كبير ال�ص��ناعية، �379/�2/9 ه�.���ص. = 9/ مار�ص/  ��2 الإ

�200م.

يراني��ة، �382/8/8 ه�.���ص. = 30/اأكتوبر/ م��ام الخامنئ��ي،  في لقائه بح�ص��د من اأ�ص��اتذة الجامعات م��ن مختلف المدن الإ ��3 الإ

2009م.
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خرين؛ ولي�ص معنى  نح��و اإنتاج العلم. فيجب اأن ل نكتفي بالترجمة، والقتبا�ص من خبرات الآ

ذلك اأن ل ناأخذ منهم، فا اأحد يمكن اأن يدعَو اإلى ذلك، بل يجب اأن ناأخذ منهم ون�صتفيد من 

.
���

تجاربهم، ولكن �صرط اأن يقع ذلك في م�صيرة و�صياق اإنتاج العلم«

، واإنتاج المع��ارف الدينّية المبتكرة والكفوءة في الحوزة العلمّية، ل 
ّ
اإّن الجته��اد الحقيقي

ى الجديدة وتقديمها؛ ولذلك  يكون بتكرار كام عظام الحوزة وم�صاهيرها؛ بل باكت�صاف الروؤ

ل ينبغي العتقاد باأّن اإنتاج العلم في الحوزة معناه تاأليف كتاب جديد في مو�ص��وعات �صبق اأن 

عولجت من قبل. بل هو ر�صالة في اتجاه »اإنتاج الفكر التكاملي«، وحركة مهتمة بالحتياجات 

ذهان تاأليف  المعا�ص��رة للعالم باأ�ص��ره: »اإذا تكّلمنا عن علم الكام، فا ينبغ��ي اأن يتبادر اإلى الأ

بع���ص الكت��ب في علم الكام، فلي�ص��ت مهّمة الح��وزة العلمّية العمل عل��ى تكثير الكتب؛ بل 

نتاج ياأتي دور الن�صر بعد ذلك، فالن�صر ما هو  مهمتها »اإنتاج الفكر التكاملي«. فعندما يزداد الإ

.
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اإل م�صاألة ثانوّية«

1-4- النه�صة العلمية

 كبير و�ص��امل يهدف اإلى خلق تّيار ي�صير باّتجاه هدٍف معّين، 
ّ
النه�ص��ة هي تحّرك اجتماعي

ية �صماحة ال�صّيد الخامنئي )دام ظّله( هي الم�صاعي الحثيثة باتجاه تطوير  والنه�صة العلمّية في روؤ

ثقافة المجتمع من اأجل خلق الثقة بالنف�ص، والعتزاز بالذات؛ الثقة بالنف�ص التي في ظّلها لي�ص 

ّهلين في �صتى ميادين  فقط ن�ص��تنكف عن التقليد وال�ص��تهاك فح�ص��ب؛ بل ونعتبر اأنف�ص��نا موؤ

بداع، بل ومكّلفين بتحقيق تطّور جذرّي  نتاج والإ الحياة الفردية والجتماعّية وقادرين على الإ

يتنا�ص��ب مع الع�ص��ر، وتقوم اأ�ص�ص��ه على الدين، ويعتمد عل��ى اأركاٍن اأهّمها الكف��اءة والوطنّية 

جواء العاّمة للباد هي اأجواء ن�صر العلم، واإنتاجه  والمناه�ص��ة لا�ص��تكبار: »يجب اأن تكون الأ

جواء العامة كذلك،  وتنميت��ه، والتحقيق في��ه، وتخريج العلماء والباحثين. واإذا ما اأ�ص��بحت الأ

فهذا ل يعني بال�ص��رورة اأن يظهر العلم في كّل بيت اأو في كّل زاوية من زوايا المجتمع. ل؛ بل 

جواء اأجواًء علمّية، واأجواًء بحثية؛ غير اأّنه  يجب اأن يوجد العلم في مكانه المنا�صب. فتكون الأ

جواء العلمّية في الباد، فاإّن هذا العلم وتلك البحوث �ص��تنمو وتتطور  من البديهي لو توفرت الأ

.
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في المو�صع والمكان المنا�صبين؛ مثل: الجامعات، والمعاهد، وما �صابه ذلك«

ولمبياد العالمي والدولي، والطلبة المتمّيزين في امتحانات عامي 80  مام الخامنئي، في لقائه بمجموعة من نخب م�ص��ابقات الأ ��� الإ

و �8 ه�.�ص. �38�/7/3ه�.�ص. = 25/ �صبتمبر/ 2002م.

��2 نقًا عن: �صحيفة كيهان، �374/9/�6ه�.�ص. = 7/ دي�صمبر/�995م.

مام الخامنئي، من كلمة له خال لقاء مع نخب �صبابّية، بتاريخ: �2/��/�382 ه�.�ص.= �0/ فبراير/ 2004م. ��3 الإ
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2 . ال�رشورة

ن�صانّية كّلها في هذا الع�صر هو  ، بل الإ
ّ
�ص��امي  والعالم الإ

ّ
�ص��امي اأهّم تحدٍّ يواجه النظام الإ

�ص��امّية،  الف��راغ الناتج عن انع��دام العلوم  والمع��ارف المحلّية والفاعلة. ومع بروز الثورة الإ

: فراًغا يتمّثل في انعدام 
ّ
قليمي  والإ

ّ
�ص��ام، نواجه من جهٍة، وعلى الم�ص��توى الوطني واإحياء الإ

�صامّية، ومن جهٍة اأخرى، وعلى الم�صتوى العالمي: نلحظ  دارة الدولة الإ نموذج ال�صالح لإ الأ

ن�ص��ان الما�ّص��ة اإلى  – في ظّل بداية النهيار التدريجي للح�ص��ارة الغربّية، وت�ص��اعد حاجة الإ
�ص��امي الحنيف وقَيِمه،  اأنموذج للحياة ال�ص��عيدة – اأّن العلوم المتوائمة مع معتقدات الدين الإ

هي اأف�صل بديٍل ل�صّد هذا الفراغ، وهذه الحاجة.

�صالمي دارة النظام الإ نموذج لإ 2-1- غياب الأ

�ص��امية في الع�ص��ر الحديث، �ص��ببًا من اأ�ص��باب اإعادة اإحياء  ل��م يكن بزوغ فجر الثورة الإ

�صام واأحكامه وتعاليمه فح�صب؛ بل ا�صتطاعت هذه الثورة اإعادة الدين ب�صكٍل عاّم اإلى �صاحة  الإ

مر ال��ذي اأذهل جميع المنّظرين للفكر المادّي الذي كان يب�ّص��ر باأفول الدين من  المجتم��ع، الأ

بد؛ وقد كان ذلك غايًة من غايات الحداثة والع�صرنة. وبالتالي  ن�ص��انّية اإلى الأ م�ص��رح الحياة الإ

�صامّية اأن تثبت اأن الدين ما زال �صالحًا ليكون نقطة ارتكاز لتوازن النظام  ا�صتطاعت الثورة الإ

.
ّ
العالمي

ولى من خطوات هذه الثورة  طاحة بالهيكلّية ال�صيا�ص��ية هي الخطوة الأ لقد كانت عملّية الإ

العظيمة، وهي ما يمكن ت�ص��ميته بالثورة ال�صيا�صّية؛ لكّن ن�ص��ج اأّي ثورة ل يكون اإل اإذا اُتبعت 

ا. وبعبارة اأخرى: اإّن كل ثورة ل بّد لها اإذا  الثورة ال�صيا�ص��ّية ونق�ص هيكلّياتها، بثورٍة ثقافّية اأي�صً

اأريد لها اأن تبقى وت�صتمّر – ل بّد لها من اأن تنتج ثقافتها وفكرها؛ كي تقّدم على اأ�صا�صه اأنموذج 

دارة الجديدة. الإ

. اإحدى مراحل  ّ
عّزة! الثورة لي�ص��ت اأمًرا يحدث دفعًة واحدًة؛ بل هي اأمر تدريجي »اأّيها الأ

 قد تح��دث دفعة واحدة؛ لكّن تحقق الث��ورة ياأتي بمرور 
ّ
الث��ورة، وهي تغيير النظام ال�صيا�ص��ي

ج��زاء التي تخّلفت ولم تتطّور  الزم��ن. كيف يكون ه��ذا التحّقق؟ هذا التحّقق يكون بتطّور الأ

بعد، ويوًما بعد يوم �ص��وف تن�صاأ وتتطّور في المجتمع اأ�صاليب واأعمال واأفكار جديدة، وطرق 

حديثة في اإطار تلك القيم وعلى اأ�صا�ص��ها؛ ليتمّكن ذلك ال�ص��عب من ال�ص��ير بحيوية وقّوة تجاه 

��ا، فيجب اأن  هدفه. فالتراجع خطاأ، وال�ص��ير اإلى الوراء خ�ص��ارة؛ وحّتى الوقوف يعّد خطاأً اأي�صً

يتحّرك ال�ص��عب ويتقّدم. ح�ص��ًنا؛ فاأين يكون هذا التقّدم؟ واأين يكون ه��ذا التطّور الذي نقول 

مام؟ اإّنها في كّل الم�صاحات المتعّلقة بالحياة والمجتمع،  ب�صرورة حدوثه، وهذه الحركة اإلى الأ

خاق  كمل، كما ينبغي للثقافة والأ ف�صل الأ فالقوانين ينبغي لها �صيًئا ف�صيًئا اأن تتطّور، لتكون الأ

العاّم��ة للنا�ص اأن تتطّور وتتقّدم با�ص��تمرار. ويج��ب اأن يتحّرى اأهل الفكر وال�ص��جاعة والراأي 



���

 للباد، 
ّ
 والتعليمي

ّ
فكار والتطلعات الجديدة في النظام العلمي عمال والأ �صاليب والأ ال�صديد الأ

ون الدولة، واإدارة الباد، وحّتى في الحوزات  ن�ص��طة القت�صاديّة، وفي الفّن، وفي �ص��وؤ وفي الأ

.
���

العلمية«

؛ 
ّ
 والعالمي

ّ
�ص��امي قد نجح في ثورته ال�صيا�ص��ّية على الم�ص��توى الوطني ورغم اأّن النظام الإ

دارة المبني على  �صف – لم تتحّقق بعد. وتبًعا لذلك، فاإّن اأنموذج الإ ولكّن ثورته الفكرّية – لاأ

مر بالذات هو �ص��ّر التاأكيدات المتكّررة  خر. وهذا الأ اأ�ص���ص الثورة واأهدافها لم يتبلور ه��و الآ

مام الراحل )ر�ص��وان اهلل تعالى عليه( و�صماحة ال�صيد القائد )مد ظله الوارف( ب�صاأن  من قبل الإ

.
ّ
�صامي دارة النظام الإ الثورة الثقافّية، والفراغ الناتج عن فقدان النماذج ال�صالحة لإ

 لهو اأمر متوّقف على اإنتاج 
ّ
�صامي دارة للنظام الإ اإّن تحقق الثورة الثقافّية، وتقديم نماذج لإ

وب في  مر – في حّد ذاته – يتطّلب �ص��نين من العمل وال�ص��عي الدوؤ العل��وم المطلوبة. وهذا الأ

�ص��امّية« يجب اأن يتّم عن  الح��وزة والجامع��ة. وبتعبير اآخر، فاإّن »ا�ص��تنباط اأنموذج الحياة الإ

؛ اأي الحوزة والجامع��ة؛ بمعنى اأن تنمية 
ّ
طري��ق المراك��ز المنِتجة للفكر ف��ي المجتمع الدين��ي

 في الحوزة العلمّية من جانب، وتنمية العلوم 
ّ
وتكام��ل المباحث الفقهّية ومنهج البحث الفقهي

نتاج نماذج  ر�ص��ية لإ خاق من جانب اآخر، كّل ذلك �ص��وف يمّهد الأ الجامعّية، واقترانها بالأ

دارة. الإ

�صالميّة نموذج الحياة الإ �صرورة تقديم الحوزة والجامعة لأ

�صامّية.   هي عدم تقديم اأنموذج �صامل للحياة الإ
ّ
�صامي المع�صلة المهّمة والرئي�صة للنظام الإ

خر على عاتق  مر مهّمة يقع جزء منه��ا على عاتق الحوزات العلمّية، والجزء الآ وتحقي��ق هذا الأ

جامعات الباد.

�صامّية من قبل الحوزات  ويبّين �صماحة القائد الفراغ الناتج عن عدم تقديم اأنموذج الحياة الإ

العلمية قائًا:

�ص��ام، واأّن نجاحه وف�صله �صيكون  ّول هو اأّن النظام تاأ�ّص���ص على قواعد الإ »المو�ص��وع الأ

�ص��ام؛ �صواء �ص��ئنا – اأنا واأنتم – اأم اأبينا. هذا النظام �صّيد  في العالم وفي التاريخ من�ص��وًبا اإلى الإ

�صامّية  ى الإ  ومحوريّته، ويجب اأن ُيدار على اأ�صا�ص القوانين والروؤ
ّ
�صامي على اأ�صا�ص الفكر الإ

ى والمق��ّررات؟ واأين ينبغي  ومحوريّته��ا. واأي��ن يجب تحقي��ق هذا الفك��ر وتنقيح هذه ال��روؤ

اأن يج��اب ع��ن هذه الت�ص��اوؤلت؟ اإذا ل��م تتكّفل حوزة ق��م العلمّية – التي تعّد ف��ي بادنا، بل 

ّم، ومحور كّل الحوزات – وفي الدرجة الثانية بقّية  ، الحوزة الأ
ّ
وعلى م�ص��توى العالم ال�ص��يعي

�ص��امّية التي على وفقها �ص��تكون  حكام والمعارف الإ الحوزات بتنقيح وتبيين المقّررات والأ

مام الخامنئي، من خطبة �صاة الجمعة بطهران، �379/2/23ه�.�ص. �2/ مايو/ 2000م. ��� الإ
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ولّية.  حرك��ة النظام، فمن ال��ذي ينبغي اأن يتكّفل بذلك؟ ينبغي للحوزة اأن ت�ص��عر بهذه الم�ص��وؤ

ولّية ب�صورة مبا�صرة، واأنا اأذكر هذه النقطة  ن – لم تتكفل بهذه الم�صوؤ الحوزة العلمّية – حّتى الآ

ب�صورة �صريحة. الحوزة تكّفلت ذلك ب�صورة غير مبا�صرة، ولكّنها لم تقم بذلك ب�صكل مبا�صر. 

هناك في الحوزة اأفراد يعملون، ويبذلون الجهد، ويحّلون باأبحاثهم م�ص��اكل النظام وتعقيداته، 

وهم طاقات انطلقت من الحوزات، وانت�ص��رت في اأنحاء الباد، اأو ان�ص��موا اإلى اأجهزة النظام 

�صامية  ن – لم تتكّفل بتنظيم المقّررات الإ المتعّددة؛ ولكّن الحوزة – ب�صفتها حوزة، ولحّد الآ

خاق العاّمة التي نريد لل�ص��عب اأن يتحّلى بها، والتي  �ص��امّية، والأ وتقنينها، ومنظومة القيم الإ

دلة ال�ص��رعّية القطعّية التي تح�ص��م الجدل فا مجال بعدئذ ل��� »ليت« و »لعّل«،  ت�ص��تند اإلى الأ

�ص��امّية.  دارة الحياة الإ و»لم« و »بَم«، والحوزة العلمّية لم تقّدم اأنموذًجا كامًا �ص��الحا�ص لإ

�ص��امية؛ فمن يجب اأن يقوم بهذا العمل؟ من  دائًما يقال لنا: ائتونا بمثال اأو اأنموذج للحياة الإ

.
���

الطبيعي اأّن الحوزات العلمّية هي التي ينبغي اأن تخطو في هذا الم�صمار«

دارة لم يقّدم اإجابات فقهّية لمعالجتها،  لت في باب ق�صايا ال�صلطة والإ توجد اآلف الت�صاوؤ

مر طبيعيًا اإلى ما يقرب من عقود م�ص��ت، حيث اإن الحوزات العلمّية قبل اإقامة  وقد كان هذا الأ

�صامي لم تكن معنّيًة ب�صورة مبا�صرة بمعالجة اأمثال هذه الق�صايا؛ ومن ذلك اأثر ال�صلطة  النظام الإ

، فاإّن طبيعة الفقه التكاملّية تقت�صي  ّ
�صامي ، واأّما وقد اأقيم النظام الإ

ّ
والحكم على البحث الفقهي

بحث هذه المع�ص��ات الجتماعية وال�صيا�صية والقت�صادية والثقافية كافة، ول ينبغي ا�صت�صهال 

يات  مر والعتقاد ب�ص��هولة هذه المعالجات، ووجود اأجوبة جاهزة ت�صتفاد من عموم الآ هذا الأ

ول هو اأّن  مر مّما يلتفت اإليه ال�ص��يد الخامنئي، حين يقول: »ال�ص��بب الأ حاديث، وهذا الأ والأ

�ص��ا�ص لم يتطّور ويّت�ص��ع لي�صمل المجالت الم�صتحدثة، اأو  »الفقه« الذي يعّد محّل اهتمامنا الأ

اأّن تط��وره كان محدوًدا. واليوم هناك الكثير من الق�ص��ايا التي ينبغي للفقه اأن يحّدد م�ص��يرها؛ 

ولكّنه لم يفعل. الفقه يتحّلى بالقدرة الازمة على ذلك؛ لكّن الظروف المحيطة لم تِتح للباحث 

والمحّقق الكفوء اأن يتناول هذه الق�صية؛ فعلى �صبيل المثال ق�صّية المال. فما هو »المال« اأ�صًا؟ 

وما هو هذا الدرهم اأو الدينار اللذان كثيًرا ما يرد ا�ص��ماهما في اأبواب الفقه المختلفة؛ كالزكاة 

والديات والم�ص��اربة؟ يجب تناول مو�ص��وع المال، ويجب اأن يبّين اأمره. من ال�ص��هل جًدا اأن 

يداعات في عداد القرو�ص؛ بل والقرو�ص  نعتبر هذه العملّيات الم�صرفّية با�صتثناء م�صاألة المال والإ

الربويّة، واأن نعتبرها من الخطوط الحمراء؛ ولكن، األ ينبغي هنا اأن نتعّمق في المو�صوع اأكثر؟ 

ونرى اأهي حًقا قرو�ص، اأم ل؟ فهل يعّد اإيداع المال في الم�صرف اإقرا�صًا للم�صرف؟ من يقبل 

بذلك؟ اإّنكم اإّنما ت�ص��عونه كوديعة في الم�صرف؛ ول تقر�صونه. والم�صائل التي من هذا القبيل 

 الم�ص��اعف، ول اأتحّدث عن حالت 
ّ
كثي��رة. م��اذا عن قيمة المال في فترة الت�ص��ّخم الجنوني

 في كل النظم القت�صاديّة، فالت�صّخم 
ّ
 الذي يحدث ب�ص��كٍل طبيعي

ّ
الت�ص��ّخم الطبيعي التدريجي

مام الخامنئي، حديث الولية، �368/9/7 ه�.�ص. = 27/ نوفمبر/ �989م، ج3، �ص 42- 43. ��� الإ
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 مفيد ي�ص��اعد على تطّور القت�صاد؛ اإذ من دون الت�صخم �صوف ينتهي اأمر المجتمع اإلى 
ّ
الطبيعي

الركود. لي�ص حديثنا حول ذلك؛ بل المق�ص��ود تلك الت�ص��ّخمات التي تح�صل بن�صبة ع�صرين، 

رقام الثاثة التي تت�صّبب في انخفا�ص قيمة  وثاثين، وخم�ص��ين بالمائة، اأو الت�صخمات ذات الأ

خر؛ فماذا ب�ص��اأنها؟ ما هو م�صير المال في هذه الحالت؟ ماذا عن الديون  المال من اأ�ص��بوع لآ

ن نريد  المالّية والقرو�ص التي نتبادلها؟ اإذا كنا قد اقتر�صنا منكم مائة تومان قبل �صّتة اأ�صهر، والآ

ت�ص��ديدها؛ فهل يوجد فرق بي��ن تلك المائة تومان، وهذه المائة توم��ان حاليًّا؟ على اأّي حال، 

مور. وبالطبع، فاإّن باإمكان  يجب اأن تح�صم هذه الم�صاألة فقهيًّا، ول بّد من اإيجاد اأ�ص�ص لهذه الأ

مور لن تحّل بهذه  ن�صان اأن يجعل اأمره �صهًا بالقت�صار على المطلقات والعمومات، لكّن الأ الإ

.
���

الطريقة«

نموذج الحياة  �ص�ص لأ ّكد �صماحة القائد على دور الجامعات في اإيجاد الأ وفي ال�صياق ذاته، يوؤ

�صامّية، ويرى اأّن اأهّم ما ُيتوقَّع من الجامعات، هو تقديم الحلول الجديدة والحديثة بناًء على  الإ

�ص���ص الدينّية. ويقول في هذا ال�ص��دد: »يجب على العقول المفّكرة من اأ�صاتذتنا وطلبتنا، اأن  الأ

يحّللوا الكثير من المفاهيم القانونّية والجتماعّية وال�صيا�ص��ّية التي تعتبر ب�صكلها وقالبها الغربي 

لت  دنى ت�صكيك فيه. عليهم اأن يثيروا الت�صاوؤ في نظر البع�ص كالوحي المنزل الذي ل مجال لأ

حولها، ويناق�صوا في يقينّيتها، واأن يك�صفوا عن  طرٍق جديدة لتناولها �صمن ور�ص بحثّية كبرى 

تق��ام للعل��وم المختلفة، فتنتهي بالنفع عليه��م، ويتمّكنوا من اقتراحها على الب�ص��رية. اإن بادنا 

اليوم بحاجة اإلى ذلك، واإّنها تتوقعه اليوم من الجامعات؛ فعلى الجامعة اأن تتمّكن من التاأ�صي�ص 

لحركة فكريّة �ص��املة ومعّمقة، ت�صعها تحت ت�صّرف البلد وال�صعب؛ في�صتطيع اأ�صحاب الهمم 

�صامية، وذلك  فكار والقيم الإ والمثابرة ت�صييد بناء حقيقي لمجتمع عامر وعادل، مبني على الأ

.
�2�

من خال مقترحاتهم، واأطاريحهم، واإبداعاتهم العلمية المحلية«

�ص��امّية فيجب ماحظة نقطة مهّمة؛ وهي  اأّما في البع��د المتعّلق بتقديم اأنموذج للحياة الإ

�ّصرات الدينّية في تر�صيم النظم الحكومّية، واإدارة المجتمع؛  �صرورة العتماد على المعايير والموؤ

�صامّية، ولن  ّننا اإذا اأردنا ال�ص��ير على اأ�ص��ا�ص النماذج الرائجة، ف�ص��يفقد النظام هويته الإ ذلك لأ

ينتج عن ذلك �صوى تفّككه.

وهنا ي�ص��ير �ص��ماحته اإلى هذه النقطة بقوله: »اإن كنا قد اأخطاأنا ونخطئ في ن�صياننا المعايير 

نظمة  �صامية حول اأمر الدولة، واإدارة المجتمع، واإذا كّنا ن�صير في الّتجاه الذي ت�صير فيه الأ الإ

�ص��امي؛ وهذه نقطة   المهيمنة على العالم المعا�ص��ر، ف�ص��وف لن يبق��ى اأي معنى للمجتمع الإ

.
�3�

م�صيرية ل بّد من اللتفات اإليها«

مام الخامنئي، �صحيفة كيهان، �374/9/�6 ه�.�ص. = 7/ دي�صمبر/ �995م. ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه.

مام الخامنئي، حديث الولية، �369/4/20 ه�.�ص. = �2/ يوليو/ �990م، ج5، �ص 26. ��3 الإ
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�صرورة اقتران العلم بالقيم المعنوية

خرى التي تدفعن��ا اإلى اأن نكون �ص��ّباقين في اإنتاج العل��م، هي ربط العلم  �ص��باب الأ م��ن الأ

ن العلوم الغربية منف�صلة عن القيم المعنوية. بالمبادئ الروحانية؛ لأ

ي�صير اإلى ذلك �صماحة ال�صيد القائد بقوله:

خيرة – اأ�صّرت على اإق�صاء  »اإّن قوى ال�ص��تكبار العالمي – وخا�ص��ة خال المائة �ص��نة الأ

ن�ص��انية ال�ص��امية من حياة المجتمعات الب�ص��ريّة. فكانت نتيجة ذلك، تف�ّصي  المبادئ والقيم الإ

، وكذلك تنامي ال�ص��تغال، 
ّ
باحّية، وتفّكك النظام العائلي دمان، والإ ، والإ

ّ
خاقي الف�ص��اد الأ

واّت�صاع الفجوة بين ال�صعوب الفقيرة والغنّية، والبتعاد الم�صتمّر عن العدالة الجتماعّية، وعدم 

ا  �صلحة الفّتاكة، وازدياد المجازر الجماعية. والعلم اأي�صً ن�ص��ان، واإنتاج الأ الكتراث بكرامة الإ

.
���

ن�صان راح �صحية اإق�صاء المبادئ وعدم الكتراث بالقيم الدينية« على غرار الإ

�ص��امّية دعاًة للحفاظ عل��ى القيم، فا بّد من اأن تك��ون لنا اإبداعاتنا  واإذا كّن��ا في الثورة الإ

ّننا اإذا علقنا في م�صتنقع الجمود وال�صكون والتقليد، فاإّن القيم الدينّية والثورة �صوف  العلمية؛ لأ

ّكد: »اأّن الركود وال�ص��كون والخمول من اأ�ص��باب ن�ص��وء  تتا�ص��ى. من هنا، نجد �ص��ماحته يوؤ

الرجعّية والتقليديّة، وفقدان الفاعلّية والن�ص��اط. والتقليدّية عاقبتها الدمار. واإذا كنتم ل تريدون 

مام  مام. وهذا النبعاث والتحّرك اإلى الأ اأن ت�ص��تفحل التقليديّة، فينبغي التقّدم والتحّرك اإل��ى الأ

�صاحات والتقّدم  �ص��احات الثوريّة«. اإذا لم تكن الإ هو الذي عّبرُت عنه يوم تا�ص��وعاء ب� »الإ

بداع على اأ�ص��ا�ص من القيم الثوريّة، ف�صيبوء المجتمع بالف�صل. هذه هي المبادئ الر ئي�صّية،  والإ

مام ف��ي اإطار القيم بكل  فتعال��وا نهت��م بالقي��م، ول نمّيز بينها، ولنتابع التط��ّور والتحّرك اإلى الأ

.
�2�

جّدية«

�صالمي بعدم الكفاءة اتهام النظام الإ

�صامية، هو ال�صعي  خرى التي ت�صاعف �صرورة اإنتاج العلم واأنموذج الحياة الإ مور الأ من الأ

اإلى درء التهمة الموّجهة للنظام بعدم الكفاءة. واأن اأبرز �ص��بهة طرحها المغر�ص��ون والمعاندون 

�صامي وح�صب؛  والمراكز ال�ص��تكبارّية في العالم في هذا الع�ص��ر، لي�ص فقط بالن�صبة للنظام الإ

�صامي  �صام عن التطبيق«. لقد دخل النظام الإ �صام، هي �صبهة »عجز الإ بل بخ�صو�ص اأ�صل الإ

اإلى الم�ص��رح العالمي تحت �ص��عار �ص��يادة الدين في مرحلة التطبيق، ومن المفتر�ص اأن يترجم 

هذا ال�ص��عار على اأر�ص الواقع؛ كي ل يخّيب اآمال جميع الم�صت�ص��عفين في العالم والم�ص��لمين 

من جهة، ولكي يدفع عن نف�ص��ه تهمة عدم الكفاءة من جهة اأخرى. واإلى ذلك ي�ص��ير �صماحته 

مام الخامنئي، حديث الولية، �370/�0/7 ه�.�ص.= 7/ يناير/ �992م، ج9، �ص 74- 75. ��� الإ

مام الخامنئي، من خطبة �صاة الجمعة بطهران، �379/2/23 ه�.�ص.= �2/ مايو/ 2000م. ��2 الإ
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بقوله:

»م��ن اأهّم هذه الم�ص��ائل: اأّن معظم الجهود المعادية التي ُتبذل الي��وم هي من اأجل اأن ُيتهم 

 بعدم الكفاءة فكًرا وعمًا. هناك جهود وا�ص��عة ُتبذل في مجالت القت�صاد، 
ّ
�ص��امي النظام الإ

وال�صيا�ص��ة، والثقاف��ة، والفكر من قبل المراكز ال�ص��تكبارّية؛ لتوجيه تهم��ة العجز والوهن اإلى 

يراني؛ ليفقد  �ص��امي، وبثها للراأي العام في البلدان الم�صلمة، وكذلك عند ال�صعب الإ النظام الإ

�ص��امّية من جهة، ومفّكري  ولين في الجمهوريّة الإ بذلك تاألّقه وجاذبيته. وحالًيا، فاإّن الم�ص��وؤ

الثورة ومثقفيها من جهة اأخرى، قد اعتبروا اأنف�ص��هم معنّيين بالت�صّدي – كلٌّ في مجاله – لهذا 

�صامي، و�صابته، ومكانته الراقية  الهدف ال�صيطاني، وليثبتوا بعون اهلل من جديد، قّوة النظام الإ

.
���

فكًرا وعمًا«

�ص��ام بع��دم الكفاءة اأو عدم الفاعلّي��ة، واإل فاإّن التجربة  ويجب الحتراز وتجّنب اتهام الإ

�ص��امّية �ص��وف تنهار من الداخل، و�ص��وف يكون ذلك مقتًا للثورة ولت�ص��حيات ال�صعب  الإ

يراني الم�صلم، يقول �صماحته في هذا ال�صدد: الإ

ّي��دي الجامعة التي تك��ون مبدئية، وفريدة م��ن نوعها، ومتوّجه��ة للجماهير،  »اأن��ا من موؤ

وفعالة، ون�ص��طة من الناحية العلمّية والفكرية. ول اأو�صي الجامعات والجامعيين اأبًدا بالتزّمت 

والكتفاء بما لديهم من الفكر والثقافة والمعرفة. كا، فاإّن الجامعة يجب اأن ترتقي �صّلم المعالي 

وتتقّدم. واأنا اأعتقد اأن التزّمت والكتفاء بما هو متوّفر لدينا وانعدام المثابرة والطموح في كافة 

المجالت الفكرّية والثقافية يعّد مقتًا للثورة. الثورة اأ�صا�ًصا تمّثل الخطوة العظيمة التي ينبغي اأن 

طر  تليها خطوات عظيمة اأخرى. علينا اأن ندرك المفاهيم جيًدا، واأن نعرفها، ون�ص��ير �صمن الأ

.
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ال�صحيحة لهذه المفاهيم«

�صالمي �صالمية في العالم الإ 2-2- غياب نماذج ال�صيادة الإ

دارة  لم ينح�ص��ر طرح �ص��ماحة ال�ص��يد القائد لم�ص��األة الفراغ الناتج عن انعدام نم��اذج الإ

قليمي، وعلى م�ص��توى  بالم�ص��توى الوطن��ي فقط؛ بل قام بتبيين هذا الفراغ على الم�ص��توى الإ

ا. �صامي اأي�صً العالم الإ

�ص��امية في اإيران لي�ص��ت هي الدولة الوحيدة اليوم التي  وبعبارة اأخرى، فاإن الجمهورية الإ

�ص��امي؛ بل وببركة هذه الثورة ف��اإن المفّكرين  دارة الدولة على اأ�ص��ا�ص النموذج الإ ت�ص��عى لإ

مر. وبتعبير اآخر،  ا قد التحقوا بركب المطالبة بمثل هذا الأ �صامية اأي�صً الم�صلمين في البلدان الإ

�ص��امّية، ي�ص��عرون بف��راغ انعدام النماذج  فاإن المفكرين الم�ص��لمين في عالم ما بعد الثورة الإ

�صام والثقافة الوطنية في بلدانهم. دارية التي تقوم على الإ الإ

مام الخامنئي، من كلمة له في م�صتهّل در�صه الفقهي )البحث الخارج(، �380/6/�9ه�.�ص. = �0/ �صبتمبر/ �200م. ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه.
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وقد اأ�ص��ار �صماحته اإلى هذا المعنى بقوله: »يمكن القول حاليًّا: اإّن ع�صر العمل بالو�صفات 

�ص��امي يوج��د الكثير من  �ص��امية ق��د ولّى، وفي العالم الإ وروبي��ة في البلدان الإ الغربي��ة والأ

وروبية و�ص��فًة فا�ص��لة، وي�صعون للعمل  المثقفين المتنّورين الذين يعتبرون الو�ص��فة الغربية والأ

.
���

�صامية العادلة« بو�صفة الحكومة الإ

وقال في مو�صع اآخر:

»الي��وم يوجد في جميع اأنحاء العالم مليارات الب�ص��ر الذين يئّنون تح��ت وطاأة ظلم القوى 

العظم��ى وجوره��ا، وهم بحاجة اإلى مثال ُيحتذى، وين�ص��دون نموذًجا يّتبع، واأنتم في �ص��دد 

.
�2�

تقديم ذلك النموذج«

دارة  ية ال�ص��يد الخامنئي، هو اعتقاده باإمكان اكت�ص��اف اأكثر من نموذج لإ والملفت في روؤ

�ص��امّية قد تختلف من بلد اإلى بلد، بح�ص��ب طبيعة البلدان، ولذلك عندما ي�صاأل عن  الدولة الإ

�صامية؟ يقول: قامة الحكومة الإ اأف�صل اأ�صلوب �صعبي لإ

ن، اإن عليكم اأن تبذلوا جهودكم، واأرى اأّن اهلل �ص��بحانه وتعالى  »م��ا يمكنني قوله لك��م الآ

�ص��ام ل تنح�ص��ر ف��ي طريقة واحدة؛ بل  �ص��يهدينا في ذلك. فقد اأثبتت التجربة اأن حاكمية الإ

و�صاع تختلف باختاف  ربما اأمكن اأن نفتر�ص وجود تجربة مخت�صة بكل بلد على حدة؛ فالأ

الظروف في كل مكان. وال�صيء الذي ينبغي اأن يلتفت اإليه علماء الدين هو اأن يكونوا محيطين 

.
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باأمور زمانهم ومكانهم«

�صامية لكي تكون نًدا ومناف�ًص��ا للح�صارة المادية  �ص��ارة اأّن الح�ص��ارة الإ ومن الجدير بالإ

�ص��امي لهذه المناف�ص��ة في �صبيل  في العالم الحديث، فا بّد من تعبئة جميع اإمكانيات العالم الإ

�ص��امية بما ينا�صبها جميًعا، واأن يتحول العالم  اإيجاد نموذج �ص��امل متفق عليه بين ال�صعوب الإ

�صامي باإمكانه اإن اأتحد اأن يتحول اإلى كتلة  ّن: » العالم الإ �ص��امي اإلى جبهة قوية ومنيعة؛ لأ الإ

.
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قوية«

فــول التدريجي للح�صارة الغربية والحاجة اإلى نماذج جديدة مبنية على القيم المعنوية على  2-3- الأ

ال�صعيد العالمي

�صراع والتعجيل في اإحداث النه�صة الفكرية في  ّكد �صرورة الإ خر الذي يوؤ العامل المهم الآ

هذه الحقبة من التاريخ هو انك�ص��اف عجز الح�ص��ارة المادية، وياأ�ص الب�ص��ر من هذه الح�صارة 

ونزوعه��م نحو القيم المعنوية. فبعد هزيمة القطب ال�ص��رقي للح�ص��ارة المادي��ة وانهياره، فاإن 

مام الخامنئي،  �صحيفة كيهان، �376/5/2 ه�.�ص. = 24/ يوليو/ �997م. ��� الإ

مام الخامنئي، حديث الولية، �368/�2/�0 ه�.�ص. = �/ مار�ص/ �990م، ج3، �ص 290. ��2 الإ

مام الخامنئي، حديث الولية، �4/��/�370ه�.�ص. = 3/ فبراير/ �992م، ج9، �ص 253. ��3 الإ

��4 نقًا عن: �صحيفة »جمهوري اإ�صامي«، �383/6/26 ه�.�ص. = �6/ �صبتمبر/ 2004م.



���

الح�ص��ارة الغربية بتفّردها في ال�ص��احة وبناًء عل��ى مبادئها واأهدافها الت��ي تبلورت في النماذج 

نم��وذج الليبرال��ي الديمقراطي، وبطرق اإدارية خا�ص��ة؛ مثل النظام الراأ�ص��مالي  داري��ة؛ كالأ الإ

ون الحياة؛ ولم  المعّقد، اّدعت اأّنها تحمل ال�صعادة والرفاهية والزدهار للب�صرّية في مختلف �صوؤ

مد حتى تبّين اأّن هذه الح�صارة المغّررة لي�صت فقط عاجزًة عن جلب ال�صعادة والرفاهية  يطل الأ

والكرامة للب�ص��ريّة؛ بل ت�ص��ّببت م�صافًا اإلى ذلك في اإيجاد م�صاكل وا�صطرابات عديدة في �صتى 

الجوانب النف�ص��ية والذهنية وال�ص��لوكية في المجتمعات الغربية وال�صرقية، وقد اأ�صبحت اليوم 

فول: »وبطبيعة الحال، اأنا اأعتقد اأّن هذا قمة الف�صاد، وبالتالي فهو نهايته.  ح�صارة مّتجهة نحو الأ

واأعتق��د اأّن هذه الدرجة من الغطر�ص��ة والظلم في العالم اليوم من قب��ل القوى الكبرى – وعلى 

راأ�ص��ها اأمريكا – ي�ص��ير اإلى اأّن هذه نهايتهم. وي�ص��ير اإلى اأّنهم يّتجهون نحو التا�صي والزوال. 

ول �صك عندي في اأّنهم قد و�صلوا اإلى ذروة قّوتهم، ويعني ذلك بداية النهاية لهذه القّوة، وفي 

مريكي الحالي ن�صاأ وبلغ هذا  بد. فالنظام الأ النهاية لن تبقى ال�صعوب الم�صت�صعفة �صابرًة اإلى الأ

المقدار من القوة في ال�ص��نوات الما�صية باجتهاد �صعبه واإبداعاته وحيويّته، وهو اليوم – بف�صل 

.
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حماقة اإدارته وهمجّيتها وتهّورها – يّتجه نحو ال�صعف وال�صقوط في الهاوية«

لقد تاأ�ّص�صت الح�صارة المادية الحالّية على اأ�صا�ص مناه�صة القيم المعنوّية، ولهذا فقد راحت 

ا علومها ال�صانعة للح�صارة باأكملها – �صحية اإق�صاء القيم  جميع اأبعاد هذه الح�صارة – خ�صو�صً

المعنوي��ة، وعدم الهتمام بالمبادئ الدينّية، وهذا هو ما يراه ال�ص��يد الخامنئي ويعّبر عنه بقوله: 

»تاأ�ص�ص��ت الح�ص��ارة الغربية الحالية على اأ�صا�ص مناه�صة القيم المعنوية ورف�ص المبادئ، وكان 

ه��ذا خطاأ كبيًرا ارتكبه الذين اأ�ّص�ص��وا للح�ص��ارة والحركة العلمية وال�ص��ناعية في اأوروبا؛ فقد 

اهتم��وا بالعل��م، وكان هذا اأمًرا جيًدا، غير اأّنهم انبروا لمحاربة القي��م المعنويّة، وكان هذا اأمًرا 

�صيًئا وانحراًفا. ولهذا ال�صبب، فاإّن هذه الح�صارة الماديّة المف�صولة عن المبادئ كّلما تطورت، 

زاد انحرافها، وهي التي تجّرعهم، وتجّرع جميع الب�ص��رية كذلك مرارة ثمارها ال�ص��اّمة. وهي 

كذل��ك تفعل اإلى يومنا ه��ذا. اإن ظاهرة ال�ص��تعمار التي من خالها اأدخل الغربيون ع�ص��رات 

مور التي نتجت من ف�صل العلم عن  البلدان، ومايين الب�صر في اأ�صد المحن واأ�صعبها، هي من الأ

خاق في اأوروبا.  القيم الروحية، وف�ص��ل ال�صيا�ص��ة عن المبادئ الروحية، وف�صل الدولة عن الأ

��ا كانتا من تلك الثمار المرة. وال�ص��يوعية وحكومات  ولى والثانية اأي�صً والحربان العالميتان الأ

ثار والثمار المّرة لف�صل حركة ال�صناعة العلمية  ال�صطهاد المارك�صي كذلك تعتبر من �صمن الآ

�ص��رية، وانت�ص��ار الف�صاد الجن�ص��ي، وطغيان الراأ�صمالية  عن القيم الروحية. وتفّكك الروابط الأ

المتطّرفة، كل ذلك من تداعيات هذا الف�صل.

خيرة، اأ�صّرت على حذف المبادئ  اإّن القوى الظالمة للعالم، وخا�ص��ة خال المائة �صنة الأ

ن�ص��انية ال�ص��امية من حياة المجتمعات الب�ص��رية. فكانت نتيجة ذلك، انت�صار الف�صاد  والقيم الإ

مام الخامنئي، حديث الولية، �368/�0/�9 ه�.�ص. = 9/ يناير/ �990م، ج3، �ص ��3. ��� الإ
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دمان، والنحال، وتفّكك النظام العائلي، وكذلك تنامي ال�ص��تغال، وات�صاع  خاقي، والإ الأ

الفجوة بين ال�صعوب الفقيرة والغنّية، والبتعاد الم�صتمّر عن العدالة الجتماعّية، وعدم الكتراث 

ا على غرار  �صلحة الفّتاكة، وازدياد المجازر الجماعّية. والعلم اأي�صً ن�ص��ان، واإنتاج الأ لكرامة الإ

.
���

ن�صان راح �صحّية حذف المبادئ وعدم الكتراث للقيم الدينّية« الإ

ن�ص��ان  و�ص��اع العالمّية في هذه المرحلة من التاريخ اأو�ص��لت الإ وعل��ى اأّي ح��ال، فاإّن الأ

المعا�صر اإلى حالة من الياأ�ص من الح�صارة القائمة، ومن جهة اأخرى – ولنف�ص ال�صبب – ا�صتاأنف 

ن�صان في عالم اليوم التوّجه نحو القيم الروحية من جديد. الإ

�صامي في هذه الظروف العالمية اأن يقّدم للب�صرية المتعّط�صة  وحاليًّا، لو ا�ص��تطاع النظام الإ

لهّية، فاإّنه �صيمهد اأر�صية التوّجه  نموذًجا جديًدا من الحياة، مبنيًّا على القيم الروحّية والهداية الإ

�ص��ام.   للجماهير المحَبط��ة من الغرب، والمتعّط�ص��ة اإلى القيم الروحّية، نحو دين الإ
ّ
العمل��ي

دارة  خاق والقيم، من اأجل تقديم نماذج لاإ وبهذا تّت�صح اأكثر �صرورة اإنتاج علوم مبنّية على الأ

�صامي اليوم اأثار الت�صاوؤلت  ن�ص��ان، وبالتالي فاإّن: »النظام الإ �ص��امية، وتلبية احتياجات الإ الإ

ح��ول هوية النظام الغربي واأهدافه وقدرات��ه. وها هم اأعظم المفّكرين الغربّيين يظهرون �ص��يًئا 

ف�ص��يًئا مدى ال�صجر وال�صاأم من النظام الغربي، ويتكّلمون �ص��ّده؛ وبالتالي، فاإّن الح�صارة التي 

ن�صانّية المعا�صرة اليوم تبحث عن بديٍل  بداأت بع�صر النه�صة باتت تقترب اليوم من نهايتها. والإ

مريكية واأوروبا  �ص��ام الموجود ف��ي الوليات المتحدة الأ للنظام الغربي، وهذا التوّجه نحو الإ

.
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مر« واإفريقيا ما هو اإل نتيجة لهذا الأ

3 . اأهداف النه�صة العلمية

ية �صماحة القائد، فاإّنه عمد  لّما كانت م�ص��احة الحركة والنه�صة الفكرّية وا�صعًة جًدا في روؤ

هداف الرئي�ص��ة التي يمكن اكت�ص��افها من  اإلى تر�ص��يم اأهداٍف متنّوعٍة وعديدٍة لها. ومن اأهّم الأ

�ص��امية باأبعاد عالمية وا�صعة  ولويّة -: بناء الح�صارة الإ كلمات �ص��ماحته – ح�ص��ب ترتيب الأ

�ص��امّية، حرية  دارة الإ يرانّية، اإنتاج وتقديم نموذج الإ �ص��امّية الإ النط��اق تحت لواء الثورة الإ

�ص��امي من الهيمنة العلمّي��ة والفكرّية للعالم الغربي، واأخيراً  الفكر، وانعتاق مفّكري العالم الإ

�صامّية الحفاظ على الكرامة الإ

�صالمية 3-1-  بناء الح�صارة الإ

ّن:  �ص��امية«؛ لأ اإّن اأّول اأه��داف النه�ص��ة الفكرّي��ة واأهّمها ه��و »اإعادة بناء الح�ص��ارة الإ

�صامية �صوف ت�ص��رق مرة اأخرى على م�صاحات كبيرة  »الم�ص��ير المحتوم هو اأّن الح�ص��ارة الإ

مام الخامنئي، حديث الولية، ج9، �ص 74- 75، �370/�0/7ه�.�ص. = 7/ يناير/ �992م. ��� الإ

��2 نقًا عن: �صحيفة »جمهوري اإ�صامي«، �374/5/3ه�.�ص. = 25/ يوليو/ �995م.
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�ص��امي هو طريق الو�صول اإلى اإعادة بناء الح�صارة  من العالم. والطريق الذي ير�ص��مه النظام الإ

���
�صامية.« الإ

�صامية قلبت نظام موازين  وقد اأ�صبحت اليوم هذه الحقيقة ملمو�صة بو�صوح؛ فاإّن الثورة الإ

ثر الكبير في اإزاحة قطب  القوى في العالم المعا�صر؛ بمعنى اأّن الثورة بعد انت�صارها كان لها الأ

عالمي، وا�ص��تمّرت بعد ذلك في تحّولها اإلى �ص��ّد وحائل حقيقي في طريق انبثاق عالم اأحادي 

�ص��امية اأن تحتفظ بمكانتها على الم�ص��رح العالمي؛ بل  القطب. وحاليًّا، اإذا اأرادت الثورة الإ

طاحة بالح�ص��ارة المادية، فيتوّجب عليها اأن  ر�ص��ية لاإ واأكث��ر من ذلك، اإذا ابتغت اأن تمّهد الأ

تقّدم للعالم اليوم ح�ص��ارة جديدة على اأ�ص��ا�ص مبادئها واأهدافها و�صعاراتها؛ وعلى �صوء ذلك: 

»يجب اأن ُيبنى هذا البلد، ويجب اأن يتقدم، ويجب اأن تزدهر طاقات هذا ال�صعب العظيم، ول 

�ص��امية العظيمة  بّد له اأن يلمع في �ص��ماء العالم، واأن يبرز في نهاية المطاف تلك الح�ص��ارة الإ

اأم��ام اأعي��ن اأهل العالم، ويدّلهم عليها. ما زلنا في اأول الطري��ق، وفي بداياته، والثورة قد اأزالت 

.
�2�

ن نحن في البداية« العقبات، وو�صعتنا في الطريق، وبداأنا م�صيرتنا، واإلى الآ

�صامي محورية هو التاأ�صي�ص  وعلى هذا، يكون اأهّم مو�صوع واأكثر اأهداف حركة النظام الإ

لحركة عظيمة على الم�ص��توى العالمي، تحيي بها اآمال الب�ص��رية الُمتَعبة من الح�صارة المادية، 

فُتقِب��ل عل��ى الحياة في ظل هذه الحركة. ويعّبر عن الفكرة نف�ص��ها في مح��ّل اآخر، بقوله: »اإن 

ق�ص��ية بناء نظام اإ�صامي وح�صارة اإ�صامية وتاريخ جديد، ق�ص��ية جادة لهذا ال�صعب؛ فخذوها 

بجّدية. قد يحدث في بلد ما اأن يقوم اأحدهم بانقاب، في�صتلم اأحد الع�صكريين ال�صلطة، ويبقى 

مور اإلى ما كانت عليه، اأو يت�ص��لم �ص��خ�ص اآخر الحكم  لفت��رة، ث��م يذهب بعد ذلك، وتعود الأ

منه. مثل هذا المو�ص��وع لي�ص بذي بال، اأّما ق�ص��يتنا فهي ق�ص��ية نه�ص��ة عظيمة على الم�صتوى 

.
�3�

العالمي«

�صالمية وتداعياتها اأ- اآثار اإعادة بناء الح�صارة الإ

�ص��امية العظيمة �ص��نكون قادرين على التح��ول اإلى قوة ل  في ظّل اإعادة بناء الح�ص��ارة الإ

��ا في داخل الثورة، وما ينق�ص��نا  ت�ص��اهى عالميًّا، واإّن مقومات مثل هذه الحركة موجودة اأي�صً

هداف: ف� »اإذا قمنا بالتخطيط – ول �ص��ك في اأّن مقّدمات هذا  ه��و التخطيط لتحقيق ه��ذه الأ

التخطيط واأر�ص��ّيته موجودة اأ�صا�ًص��ا في وزارة الخارجّية – فاإّنه يمكننا اأن نفتر�ص تحّول اإيران 

�ص��امّية اإلى ق��وة اإقليمّية حقيقّي��ة، وبالتدريج اإلى ق��وة دولّية حقيقّية؛ ومعن��ى ذلك اأّن هذه  الإ

ر�صّية موجودة، اأما  ر�ص��ّية متوفِّرة في بادنا اليوم. في ما م�صى وقبل الثورة، لم تكن هذه الأ الأ

الي��وم فهي موجودة؛ بالطبع هذا ال�ص��يء ل يتاأّتى من خال حقل ال�صيا�ص��ة الخارجية ومجالها 

��� نقًا عن: �صحيفة »جمهوري اإ�صامي«، �374/5/3ه�.�ص. = 25/ يوليو/ �995م.

غر، 27/�/�377ه�.�ص. = �6/ اأبريل/ �998م. ��2 من كلمة له بمنا�صبة عيد الغدير الأ

��3 نقًا عن: �صحيفة »جمهوري اإ�صامي«، �372/8/�2 ه�.�ص.= 2/ نوفمبر/ �993م.



���

دارية في الق�ص��ايا  فق��ط؛ ب��ل يجب اأن يتوافق ويتناغم مع الجه��ود العلمية والفنية والعملية والإ

الداخلية على وجه ال�ص��رعة. فهناك الكثير من الم�ص��اكل التي يجب معالجتها؛ ولكن على اأّي 

.
���

ر�صية موجودة« حال، فاإّن هذه الأ

م�صافًا اإلى ذلك، يجب علينا من خال اإيجاد هذه الح�صارة اأن نتمكن من ت�صجيع الم�صلمين 

على التفكير بتلبية حاجاتهم القت�ص��ادّية باأنف�ص��هم؛ كي ل يبقى ال�ص��عور بالنق�ص هو المهيمن 

على عقول الم�ص��لمين في مقابل الدول ال�ص��ناعّية التي تتوّلى هي تاأمين ما نحتاج اإليه في العالم 

: و»ينبغي ل�ص��بابنا الذين يتابعون درا�ص��اتهم في المعاهد الفنّية وال�صناعّية والعلمّية، 
ّ
�ص��امي الإ

 باأفق اأرحب. لماذا 
ّ
�ص��امي اأن يعلم��وا باأّنهم هم الذين يجب اأن يعّمروا اإيران. انظروا للعالم الإ

 �صعيًفا ومحتاًجا اإلى هذه الدرجة؟ ولماذا ينبغي اأن يكون كّل 
ّ
�ص��امي ينبغي اأن يكون العالم الإ

�ص��امّية الثريّة اليوم تنفق  ما يملكه، هو مّما ي�ص��تجديه م��ن اأمام اأعتاب اأعدائه؟ بع�ص الدول الإ

وروبّية!  اأمواًل فُيجلب لها بالطائرات حّتى ما ت�صتهلكه من الفواكه والخ�صراوات من الدول الأ

لت، وف�ص��ًا عن بناء الموانئ، وف�صًا عن الكت�ص��افات؛ لماذا يجب اأن يكون  ف�ص��ًا عن الآ

�صامية؟ مة الإ مر هكذا؟ ماذا يا ترى ينق�ص الأ الأ

ا اأنهم في بلدان  اإّن الم�ص��لمين في العالم المعا�صر ي�ص��ّكلون اأكثر من مليار ن�صمة، خ�صو�صً

�ص��ام،  ح�صا�ص��ة كالت��ي لدينا نحن الم�ص��لمين. اليوم جزء كبير م��ن العالم تحت اأقدام اأبناء الإ

وم��ع وجود كل هذه الثروات، وهذا الموقع الجغرافي، هل يج��وز اأن تكون اأمريكا وبريطانيا 

وحكومات كهذه مهيمنة على هذه البلدان؟ يجب على الم�صلمين اأن ي�صتيقظوا، واأن ي�صتفيدوا 

خر و�صناعاته وموارده كاأ�صرة واحدة، واأن ي�صّكلوا بذلك جبهة قوية في  كل منهم من علوم الآ

.
�2�

قبال العدو العالمي«

�صالمية ب- دور النه�صة العلمية في اإعادة بناء الح�صارة الإ

�ص��امي )اأي: بناء الح�ص��ارة( تت�صح مكانة النه�صة  بالنظر اإلى الهدف المحوري للنظام الإ

�ص��ا�ص من هذه النه�ص��ة؛ فالح�ص��ارة التي تظهر للوجود، وت�صتمّر  الفكريّة، وكذلك الهدف الأ

ف��ي حياتها هي الت��ي تمتلك جميع المكّونات الح�ص��ارّية، وب�ص��ورة متنا�ص��قة. والمكّونات 

ن�ص��اء اأّي ح�صارة هي: »العلوم«، و»النظم الجتماعّية«، و»المنتجات«؛ بما  الثاث المهمة لإ

ي�صمل: المنتجات ال�صيا�صّية والثقافّية والقت�صادّية. وفي نف�ص الوقت، فاإن اأهم هذه المكّونات 

�صامية هي  والعنا�صر هي »العلوم ال�صانعة للح�صارة«، واأهّم خطوة في طريق اإن�صاء الح�صارة الإ

يجاد ح�ص��ارة اإ�ص��امية – كاأي ح�صارة  »النه�ص��ة الفكرية« و»اإنتاج العلم«، ومن هنا فاإّنه: »لإ

خر »تربية  مر ي�ص��تلزم وجود عن�صرين رئي�صيين: اأحدهما: »اإنتاج الفكر«، والآ اأخرى – فاإن الأ

�ص��امية في الخارج، �379/5/25ه�.�ص. =  �ص��اء ممثليات الجهورية الإ ��� من توجيهات �ص��ماحته في لقائه بوزير الخارجّية، وروؤ

�5/ اأغ�صط�ص/ 2000م.

��2 حديث الولية، ج8، �ص 260؛ �370/9/�3ه�.�ص.= 3/ دي�صمبر/ ��99م. 
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�ص��امي كبحر عميق، اأو ي�ص��به المحيط ... والغو���ص في هذا المحيط  ن�ص��ان«. والفكر الإ الإ

العظيم، وبلوغ اأعماقه وا�صتك�ص��افه – وكّل هذا م�صتفاد من الكتاب وال�صنة – هو عمل واجب 

على الجميع، وفعل ينبغي القيام به على مّر الزمن. واإن »اإنتاج الفكر« في كل ع�صر بما يتنا�صب 

���
مع احتياجات ذلك الع�صر من هذا محيط المعارف العظيم هذا، لهو اأمر ممكن ومي�صور.«

واإّن تاأثيرنا في العالم المعا�ص��ر مرهون بقدرتنا على اإنت��اج العلم والمعرفة، من اأجل اإنجاز 

ن�ص��انّية، من اآفة حّب الدنيا واّتباع ال�صهوات، ولذلك »ل  ن�ص��انّية التي هي اإنقاذ الإ ر�ص��التنا الإ

ا من دون العلم. هب اأّنكم اأف�صل النا�ص في العالم، وهب اأننا اأف�صل  يمكن التاأثير في العالم اأي�صً

ال�صعوب، واأ�صرفها، واأعّزها؛ ولكن ما فائدة ذلك حينما ل ن�صتطيع التاأثير على الب�صرية، وعندما 

ن�صان لي�صت ر�صالة فردية  ل نتمكن من كبح جماح هذه الدّوامة المدّمرة واإيقافها؟ اإّن ر�صالة الإ

ن�صان  ن�صاني. الإ اأو عائلية، ول ر�صالة وطنية بالمعنى المحدود؛ بل هي ر�صالة على الم�صتوى الإ

عمال العظيمة بعيًدا عن  ن�صانية، فهل يا ترى يمكن اإنجاز كل هذه الأ يعي�ص اأ�صا�ًص��ا في نطاق الإ

.
�2�

العلم؟ اأين هو علمنا؟«

�صالمية دارة الإ 3-2- تقديم اأنموذج الإ

دارة«؛ فاأي بلد، يحتاج  الهدف الثاني من اأهداف النه�ص��ة الفكرية هو »تقديم اأنموذج الإ

من اأجل اإدارته اإلى »اأنموذج« يمكن على اأ�صا�ص��ه توزيع »ال�ص��لطة«، و »الثروة«، و »المعرفة« 

دارة  ��ا في الع�ص��ر الحديث، حيث ل تكون نم��اذج الإ ف��ي المجتمع ب�ص��ورة عادلة؛ خ�صو�صً

ون  ا لتنمية �ص��املة ومن�صجمة مع جميع �صوؤ بعاد القت�ص��ادية فح�صب، بل ت�صعى اأي�صً مهتمة بالأ

�صامي  بعاد »ال�صيا�ص��ّية« و»الثقافّية« و»القت�صادّية«. والنظام الإ الحياة الجتماعية؛ ومنها: الأ

��ا في حياته الجتماعّية بحاجة اإلى ت�صميم نماذج خا�صة به، فا يمكنه اإطاًقا اأن ي�صتخدم  اأي�صً

خاق،  ّن اأ�ص�ص تلك النماذج تتعار�ص مع الأ النماذج الم�صتوردة من ال�صرق اأو الغرب؛ ذلك لأ

ن�صانّية، وهذا ما يفهمه ال�صيد الخامنئي من كلمة ثورة:  ف�»الثورة تغيير جذري  وتتعار�ص مع الإ

م��ام. فالذي حدث في بادنا هو ثورة  مبن��ي على اأ�ص��ا�ص منظومة من القيم، وهي حركة اإلى الأ

اإ�ص��امية، وهي نقلة عظيمة في العنا�ص��ر ال�صيا�صّية والقت�صاديّة والثقافّية للمجتمع، وحركة اإلى 

مام، وخطوة في طريق تطوير هذه الباد، وهذا ال�ص��عب. وبالطبع، فاإّننا لم نقتد بال�صرق ول  الأ

الغرب في النظام الذي تكّون على اأ�ص��ا�ص الثورة؛ وهذه نقطة مهمة جًدا. فلم يكن باإمكاننا اأن 

نقتدي بالذين نرى اأّن اأنظمتهم خاطئة، وتتعار�ص مع م�صلحة الب�صرية. ولم تكن الم�صاألة م�صاألة 

�ص���ص ال�ص��يوعّية التي قامت  ��ب ديني اأو مذهبي اأو جغرافي؛ بل كانت الم�ص��األة هي اأّن الأ تع�صّ

�ص�ص  نظمة ال�صرقية في ذلك الوقت، والتي لم يعد لها اأّي هوية في عالم اليوم، وكذلك الأ عليها الأ

�صا�ص؛ ولهذا لم نكن ن�صتطيع، ولم نكن  نظمة الغربية، كانت خاطئة من الأ التي قامت عليها الأ

مام الخامنئي، من كلمة له خال لقائه بح�صد من طلبة المدر�صة الفي�صية، �379/7/�4ه�.�ص. = 5/ اأكتوبر/ 2000م. ��� الإ

مام الخامنئي، حديث الولية، �369/5/23 ه�.�ص. = �4/ اأغ�صط�ص/ �990م، ج5، �ص 78. ��2 الإ



���

ن الغرب قد  ا، ما كنا ن�صتطيع ول كّنا نريد القتداء به؛ ذلك لأ نريد اأن نقتدي بها. والغرب اأي�صً

يمتلك اأ�صياء، بيد اأّن ثمن امتاكه لها هو فقدان اأ�صياء اأهّم منها. فالعلم كان موجوًدا في الغرب؛ 

خاق فيه منعدمة، الثروة كانت متوفرة، لكن العدالة مفقودة، كما كانت التكنولوجيا  لك��ّن الأ

.
���

ن�صان« متطورة، غير اأّن تطورها كان مقترًنا بتدمير الطبيعة، واأ�صر الإ

بعد انت�ص��ار الثورة، وب�ص��بب الحاجة الفورية اإلى وجود اأنموذج م��ن جهة، وجراء غياب 

�ص��امي الم�صتنبط من جهة اأخرى، لم يكن اأمامنا خيار �صوى انتقاء نموذج من بين  النموذج الإ

النم��اذج المتوّفرة في العالم، ومحاولة ال�ص��تفادة من تلك النماذج الموجودة اأمثل ا�ص��تفادة، 

وبما تقت�ص��يه الحاجة، ويتنا�ص��ب مع ثقافتنا؛ ولكن ينبغي اللتفات اإلى اأّن هذا النتقاء والدمج 

مثل؛ بل تعتبر هذه ال�صيا�ص��ة في اأمر  �ص��امي الأ ��لنا اإلى النموذج الإ والتهجين ل يعني اأّننا تو�صّ

�صامي تتمّثل في  مد، واإل فا�صتراتيجّية حركة النظام الإ ّقتة وق�صيرة الأ  موؤ
ّ
�صامي اإدارة النظام الإ

دارة. يقول �صماحة ال�صيد القائد في هذا ال�صدد: ل اإلى نماذج اإ�صامّية في الإ التو�صّ

»لقد اأوجدنا نظاًما، وجئنا بفكر في م�ص��مار النظم ال�صيا�ص��ّية والجتماعية. وعلى اأ�صا�ص��ه 

اأن�صاأنا اأجهزتنا، وعالجنا به ق�صايانا، ولم نر�صخ للقبول ب�صيء. بالطبع، ل اأريد اّدعاء اأّننا لم نقبل 

ّننا وجدنا فيها �صيًئا ح�صًنا، اأما  ، ل؛ لي�ص كذلك، فقد قبلنا ببع�ص النماذج؛ لأ
ّ
باأّي نموذج اأجنبي

ّننا لم ن�صتطع تخلي�ص اأنف�صنا منها؛ بمعنى اأّنها ُفر�صت علينا. وبالتاأكيد  خر فقبلنا به؛ لأ البع�ص الآ

.
�2�

فاإّن النوع الثاني ينبغي اأن يو�صع له برنامج للتخل�ص منه، واإبعاده عن منظومة عملنا«

نموذج اإدارة مبنّي على القيم �صرورة التخطيط لأ

بتعبير اآخر، اإّن تكامل الثورة ي�ص��تدعي متطّلبات اأخرى ل يمكن تلبيتها على المدى البعيد 

�صاليب  حّتى من خال انتقاء بع�ص النظم والنماذج ال�صرقّية اأو الغربّية، ومن الواجب اإ�صاح الأ

الخاطئة �ص��يًئا ف�صيًئا، وت�صميم النماذج ال�صاملة والكاملة المبنّية على اأ�صا�ص القيم الدينّية، وهذا 

�صام يعني بناء نظام اجتماعي، وحياة  ، فاإّن: »الإ ّ
�ص��امي ينبغي اأن يكون من بديهّيات الفكر الإ

خرة، والتي  �ص���ص الثابتة التي ت�ص��تطيع اأن ت�صمن �ص��عادة الدنيا والآ عامة لل�ص��عب تقوم على الأ

ت�ص��تطيع اأن توّفر لل�ص��عب العلم، والتقّدم، وال�ص��ناعة، والثروة، والرفاهي��ة، والكرامة الدولّية 

وكّل �ص��يء. وهذا ما كان ال�ص��عب ي�ص��عى اإليه.. فهذه القيم الموجودة في المجتمع والتي هي 

خر،  �صامي ل بّد اأوًل من اأن ُيقبل بها كلًيا؛ فلو قبلنا ببع�صها ورف�صنا البع�ص الآ اأ�صا�ص النظام الإ

خر، فلن يتحّقق الهدف؛ وثانًيا:  ا؛ واإذا اهتممنا ببع�صها واأغفلنا بع�صها الآ �صي�ص��بح العمل ناق�صً

مام، وعلى اأ�صا�ص هذه القيم ينبغي على المجتمع  الثورة نف�ص��ها تعّد تطوًرا ونقلة وحركة اإلى الأ

�صاليب الخاطئة �صيًئا ف�صيًئا، ويتقّدم  مام؛ وعليه اأن ي�ص��ّحح الأ اأن يتحرك ويتطور وي�ص��ير اإلى الأ

مام الخامنئي، من خطبة �صاة الجمعة بطهران، �379/2/23ه�.�ص. = �2/ مايو/ 2000م. ��� الإ

�ص��امية في الخارج،  �ص��اء ممثليات الجمهورية الإ م��ام الخامنئ��ي، من توجيهات �ص��ماحته، خال لقائ��ه بوزير الخارجية، وروؤ ��2 الإ
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بخطوات جديدة؛ حتى يتمّكن من تحقيق نتائج... ح�صًنا، فاأين يكون هذا التقدم؟ واأين يكون 

مام؟ اإّنها في كّل الم�ص��احات  ه��ذا التطور الذي نقول ب�ص��رورة حدوثه، وهذه الحركة اإلى الأ

كمل،  ف�صل والأ المتعّلقة بالحياة والمجتمع، فالقوانين ينبغي لها �صيًئا ف�صيًئا اأن تتطّور، لتكون الأ

خاق العاّمة للنا�ص اأن تتطّور وتتقّدم با�ص��تمرار. ويجب اأن يتحّرى اأهل  كم��ا ينبغي للثقافة والأ

فكار والتطّلعات الجديدة في النظام  عمال والأ �صاليب والأ الفكر وال�ص��جاعة والراأي ال�صديد الأ

ون الدولة، واإدارة  ن�ص��طة القت�ص��اديّة، وفي الفّن، وفي �ص��وؤ  للباد، وفي الأ
ّ
 والتعليمي

ّ
العلم��ي

�ص��ا�ص هو تل��ك القيم، وفي اإطار تل��ك القيم عليهم  الب��اد، وحّت��ى في الحوزات العلمية. والأ

اأن يطّوروا، ويحدثوا التغييرات؛ وعندها �ص��وف ت�صبح الثورة ثورًة كاملًة وع�صرّيًة ومتجّددة. 

وهذا يعني اأّنك لو نظرت اإلى الباد مّرة كّل ع�ص��ر �ص��نوات اأو ع�ص��رين �صنة، ف�صتاحظ وجود 

.
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تح�صينات وتطويرات في مختلف القطاعات«

وهذا المعنى هو نف�ص »تدوين اأيديولوجيا الثورة«؛ التي يطالب �صماحة قائد الثورة بتدوينها. 

يديولوجيا باأيدي القوى الملتزمة، �صوف يف�صي اإلى اآثار وعواقب  واإّن التاأّخر عن تدوين هذه الأ

�ص��ّيئة؛ ونتيجة اإح�صا�ص��ه بهذه الحاجة الملّحة، يدعو ال�ص��يد القائد، الباحثي��ن والمفّكرين اإلى 

العمل الجاّد على هذا ال�صعيد، ويخاطبهم بقوله:

مور، ويقوم��وا بتدوين فكر  »فليجل���ص الباحثون ال�ص��باب من اأمثالكم، ويق�ّص��موا هذه الأ

�ص��فنا اأننا لم نجد م��ا يقابلها في لغتنا بعد  وروبيون – ويوؤ الث��ورة وعقليته��ا، وكما يعّبر عنها الأ

– »اأيديولوجيا الثورة«. وليقوموا باإخراجها �صمن اأكثر من مجّلد، و�صمن اأكثر من تعبير؛ حتى 
اإذا �ص��ئلنا: ما هي ثورتكم؟ نقول: هذه هي. واإذا لم تقوموا اأنتم بهذا العمل، ف�ص��وف يقوم به 

.
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هلين لذلك« اآخرون، وفي الغالب �صوف يكونون من غير الموؤ

�صالمية والرتقاء بها 3-3- الحفاظ على الكرامة الإ

 ل يعتمد على ال�صتقال 
ّ
�ص��امّية وتنميتها على الم�ص��توى العالمي الحفاظ على الكرامة الإ

ن المجتمع  ؛ ذلك لأ
ّ
 والعلمي

ّ
ا على ال�صتقال الثقافي  والقت�صادّي فقط؛ بل يعتمد اأي�صً

ّ
ال�صيا�صي

بعاد، ف�صوف يواجه في حياته تحّديات  ّ اإذا ما اأ�صبح تابًعا للخارج والعالم في كّل الأ
�ص��امي الإ

نابعة من هذه النقطة نف�صها. ويلفت �صماحة القائد اإلى خطورة الدور الذي تلعبه كّل من اأمريكا 

واإ�صرائيل: 

»اإّن من اأهم هواج�ص ال�صتعمار وال�صتكبار واأمريكا وال�صهاينة ال�صانعين للف�صاد في العالم 

نظمة الثورية بالتقّدم من الناحية العلمّية، وهذه الح�صا�صية  اليوم هو اأن ل ي�صمحوا للبلدان ذات الأ

�صامّية لم يكن  �صام والثورة الإ ّن الح�صا�صية التي يحملونها تجاه الإ تت�صاعف بالن�صبة لبلدنا؛ لأ

مام الخامنئي، من خطبة �صاة الجمعة بطهران، �379/2/23ه�.�ص.= �2/ مايو/ 2000. ��� الإ
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ول يك��ون ول��ن يكون لهم مثلها تجاه اأّي ثورة اأخرى. اليوم، يجب على الذين ي�ص��تطيعون اأن 

ّن العدّو ل يريد اأن  ولّيتهم اأكثر من ذي قب��ل؛ لأ يط��ّوروا العلم في هذا البلد اأن ي�ص��عروا بم�ص��وؤ

ي�صمح لنا بالوقوف على اأرجلنا. وهذا العتماد على النف�ص يتحّقق فقط عندما يكون العلم نابًعا 

.
���

عداء« من م�صادرنا وينابيعنا، وعندما نتوّقف عن مّد اأيدينا لا�صتجداء من الأ

فكار؛ بل يراها  جنبية تب��ادًل لاأ وهن��ا، ل يقبل قائد الثورة بت�ص��مية التبعّية العلمّية للدول الأ

فكار يكون دائًما بي��ن طرفين متكافئين؛ غير اأّنه في التبعّية  ّن تبادل الأ عين ال�ص��تجداء؛ ذلك لأ

؛ بل هناك تو�ّص��ل من جهة، وبذل للعل��م مقرون بالحتقار من جهة  العلمّي��ة، لي�ص هناك تكافوؤ

��ا: »اإّن واجبكم الي��وم اأن تبذلوا الجه��ود، واأن تكون هذه  ّكد اأي�صً اأخ��رى. م��ن هنا، تجده يوؤ

�صامّية. اجعلوا بادكم م�صتقّلة من  يران الإ �ص��ام ومنح ال�صتقال لإ الجهود من اأجل كرامة الإ

جميع الجوانب؛ وبالطبع؛ فاإّن المق�ص��ود بال�ص��تقال لي�ص اأن نغلق باب ال�ص��تفادة من كّل ما 

مم ت�ص��تفيد  ه��و خارج الحدود؛ فهذا ل ُيعق��ل، ول يدعو اإليه اأحد. فعلى مّر التاريخ كانت الأ

موال بين طرفين  ف��كار والأ وتفي��د وتتب��ادل العلوم والمعارف؛ ولكّن هن��اك فرق بين تبادل الأ

له  متكافئين متعادلين ومت�صاويين، وبين ا�صتجداء �صخ�ٍص من �صخ�ص اآخر بالتو�ّصل، واإعطائه �صوؤ

.
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مع الحتقار له؛ وهذا ما كان حا�صًا قبل الثورة اإلى حّد ما«

يرانّية لم تكن مجّرد تغيير في راأ�ص ال�ص��لطة  �ص��امّية الإ من ال�ص��روري اإثب��ات اأّن الثورة الإ

�ص��عدة الوطنية والدولية،  ونقل الحاكمية من جهة اإلى جهة اأخرى؛ بل هي ثورة على جميع الأ

ن�ص��ان والمجتمعات عن طريق دعوة الجميع اإلى  تحّققت في �ص��بيل اإعاء المكانة الحقيقّية لاإ

مراجعة كل ما هو موجود، بغية اإيجاد ما يجب اأن يكون؛ ولذلك:

��ا مه��ًدا للعبقرّيات والكوادر  �ص��امية اأن تثب��ت اأّنها ما زالت اإلى اليوم اأي�صً »عل��ى اإيران الإ

العلمّية الفريدة، واأّن قرنين من ال�ص��لطة ال�ص��تبدادّية وال�ص��تعمارّية لم يتمّكنا من محق الذات 

النفي�ص��ة لهذا ال�صعب. واإذا كان ت�صّلط ال�صتعمار وال�صتبداد خال القرنين الما�صيين قد اأعاق 

بروز المواهب، فينبغي اليوم التعوي�ص عن ذلك التخّلف والتاأّخر خال عهد الحرية و�ص��حوة 

�ص��امّية، ويجب اأن توا�ص��ل الجامعات جهوده��ا العلمّية والبحثّية  ال�ص��عب، وببركة الثورة الإ

�ص��امي؛ واإل فلن يكون م�ص��يرها اأف�ص��ل من الجامعات في  بتلك الروح الثورّية والحما�ص الإ

جانب، وال�ص��تهانة بالقيم الوطنية يعوق  عه��د الطاغوت؛ حيث كان النهزام النف�ص��ي اأمام الأ

.
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ظهور المواهب، وي�صّجع العقول المبدعة على الهجرة من وطنها«

مام الخامنئي، حديث الولية، م.�ص، �368/9/29 ه�.�ص. = 20/ دي�صمبر/ 20�0م، �ص 92. ��� الإ
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الدكتور ال�صيد اإبراهيم الجعفري

ا  َ ِنِعمَّ َمانَاِت اإِلَى اأَْهِلَها َواإَِذا َحَكْمتُْم بَْيــَن النَّا�ِص اأَْن تَْحُكُموا ِبالَْعْدِل اإِنَّ اهللَّ وا اْلأَ دُّ َ َ يَاأُْمُرُكــْم اأَْن تُــوؤ {اإِنَّ اهللَّ

.
يَِعُظُكْم ِبِه})�2

ن�ص��ان /  ربعة مفاهيم مع تلّم�ص م�ص��داقية التطبيق: الدين / الإ ل��دّي اأرب��ع وقفات معرفية لأ

الدولة / الفقيه.

مفهوم الدين:

يُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ  ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َص َعَلْيَها َل تَْبِديَل ِلَخْلِق اهلِل َذِلَك الدِّ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اهللَّ { َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

.
اأَْكثََر النَّا�ِص َل يَْعَلُموَن })�3

�ص��ام يعني باللغة النقياد والت�ص��ليم وقد اأطلق في ال�ص��طاح على الدين الذي جاء به  »الإ

 
�4�

»
f

النبي محمد 

ية ال�ص��ريفة تثبت حقيقة فطرّية الدين واإّن الن�صان مطلق الن�صان جبله اهلل تعالى على  اإّن الآ

ه��ذه الفطرة، وجعل علي��ه حّجة باطنة وهي العقل، والذي تمّيز بخا�ص��ّية »القبح والح�ص��ن« 

العقليين.

ن�ص��ان ويخاط��ب عقله كذلك... وهو ما يجعل الخطاب  من هنا، فالدين يخاطب قلب الإ

��� رئي�ص �صابق لمجل�ص الوزراء العراقي.

ية 58. ��2 �صورة الن�صاء، الآ

ية 30. ��3 �صورة الروم، الآ

�صامية � الجزء الثاني � �ص ��9. ميني، من الثقافة الإ ��4 العامة اإبراهيم الأ

تمر. *        اأبقيت الهوام�ص كما وردت في الن�ص، الذي و�صل اإلى اإدارة الموؤ

*
مام الخامنئي ن�صان في فكر الإ الدين والإ
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ن�ص��ًا ل ي�صتثني اأحًدا من الب�صر... بل يعمق فيهم الجانب الفطري ويحّذرهم من مغبة  الديني موؤ

ال�صقوط في هاوية التحريف ال�صيا�صي للدين والذي يبرر للملوك والحكام انحرافهم.

مويين والعبا�صيين، فالدين  من بالدين الحكومي � كدين الأ يقول ال�صيد: »اإنني �صخ�صيًّا ل اأوؤ

هو دين اهلل وهو اإيمان و�صعور قلبي � اأما اأنتم فحكومة دينية، اأي اأن م�صروعيتكم منبثقة من فكر 

. تحت عنوان الدين تندرج 
���

دين��ي وعمل ديني، فا مندوحة من الندكاك م��ع هذا المفهوم«

المفاهيم التالية: التوحيد، النطاقة القلبية، العدل.

ومفهوم التوحيد الخال�ص اأن ل يعبد غير اهلل تعالى »اإّياك نعبد«، اأي نعبدك ول نعبد �صواك.. 

واأن ل نفكك اأو نجّزئ بالعبادة: اأي نعبدك بال�صاة وال�صوم وكذلك في المعامات في التجارة 

�ص��رة... بل حتى في هذه العبادة لي�ص من موقع ال�صتغناء عنك بل  دارة والأ وال�صيا�ص��ية... والإ

ية ال�صريفة »اإّياك نعبد« ب� »اإيّاك ن�صتعين«. بال�صتعانة بك على عبادتك... لذلك اأردفت الآ

�ص��نام  يق��ول ال�ص��يد: »التوحيد الخال�ص، اأي نف��ي العبودية لغير اهلل، فالتوحيد لي�ص نبذ الأ

�صنام الخ�ص��بّية والحجرّية دائًما، اإنما التوحيد هو معنى  �صنام مكة والأ فح�ص��ب، فا وجود لأ

�ص��امل وعام طوال التاريخ. اإّن روح ومعنى التوحيد عبارة عن نفي عبودية و�ص��جود الن�ص��ان 

لغير اهلل.

فل��و األقيتم نظرة ب�ص��يرة وواعية، نظرة اأ�صا�ص��ها العلوم الجتماعية والتربوي��ة واأمثالها لهذا 

غال التي تقّيد الب�ص��ر يعتبر كل منها  العنوان لراأيتم مدى �ص��عة دائرة العبودية، فهذه القيود والأ

نظمة الجتماعية الخاطئ��ة، وعبودية العادات والتقاليد الخاطئة  ن��وع من العبودية، كعبودية الأ

هواء النف�صية الرائجة اأكثر  فراد والقوى الم�ص��تبدة، وعبودية الأ وعبودية الخرافات، وعبودية الأ

 .
�2�

من غيرها، وعبودية المال والقدرة فهذه كلها عناوين للعبودية«

وقفات:

نها مع�ص��ية هلل  نظمة الجتماعية الخاطئة ينطوي على رف�ص��ها لأ اأوًل: الت�ص��ريح بعبودية الأ

تعالى... وهي تعني الثورة عليها.. اإذ ل طاعة لمخلوق في مع�ص��ية الخالق.. وهذا ي�صفي على 

نظمة الخاطئة. ا لاأ الموّحد بعًدا �صيا�صيًّا راف�صً

خرى رف�ص )للمورث التقليدي( حين يتعار�ص  �صارة لعبودية العادات والتقاليد هي الأ ثانيًا: الإ

مع الدين و�ص��رورة التحّلي »بعقلية المراجعة« و »�صجاعة الرف�ص« للكثير من الموروثات.... 

وهذا عمل مرفو�ص. يقول اهلل تبارك وتعالى:

�صامية والنظرة الماّدية. ية الإ ��� ال�صفحة التا�صعة من المقولة الثقافية بين الروؤ

��2 خ�صائ�ص البعثة النبوية �ص2.
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 وهو ما ي�صفي على الموّحد بعًدا اجتماعيًّا 
ٍة َواإِنَّا َعَلى اآثَاِرِهْم ُمْهتَُدوَن})�1 {اإِنَّا َوَجْدنَا اآبَاَءنَا َعَلى اأُمَّ

ا للعادات والتقاليد الخاطئة.   راف�صً

هواء النف�ص��ية: وهي من اأقبح العب��ادات {اأََراأَيْــَت َمِن اتََّخــَذ اإِلََهُه  ثالثًــا: الت�ص��ريح بعبودي��ة الأ

مرا���ص بالمعالجة لذلك تدخل ف��ي ميدان الجهاد  مور والأ ... وهي من اأ�ص��عب الأ
َهــَواُه}��2

كبر، وهي ما تعك�ص اأهمية ممار�صة الرف�ص للهدى في داخل النف�ص. الأ

رابًعا: الت�ص��ريح بعبودية الخرافات: وهو ما ي�ص��ير ب�ص��جاعة اإلى الكفر بها والوقوف منها 

دي »فكر التخريف اأو التزييف« اإلى »فكر التحريف« كما ينت�صر في بع�ص  بح�صم. اإذ كثيًرا ما يوؤ

�صامية اليوم؛ اإن بع�ص الم�صلمين يتم�صك بخرافة معينة ويعتبرها من مقومات الفكر  البلدان الإ

�ص��امي!! وحين يثبت له بطانها ل يقف عند حّد �صقوط الخرافة بل ت�صقط عنده المنظومة  الإ

دي اإلى فكر التحريف. الفكرية كلها وهو ما يوؤ

اإن م�ص��كلة الكثير من النا�ص الذين يثيرون اتهامات بوجه الدين -فيما لو كانت �ص��حيحة- 

هي في الحقيقة لي�صت ب�صبب الدين اإنما ب�صبب التدين اأي بطريقة فهم الدين.

اأّما النطاقة القلبية، فيقول اهلل عز وجل:

.
ْر�َص َحِنيًفا َوَما اأَنَا ِمَن الُْم�ْصِرِكيَن}��3 َماَواِت َواْلأَ ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر ال�صَّ {اإِنِّي َوجَّ

م��ا يميز المتدين هو ارتباطه القلبي باهلل تبارك وتعالى، وينفعل بداخله لمجرد ذكره تعالى. 

ُ َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم َواإَِذا  ِمنُوَن الَِّذيَن اإَِذا ُذِكَر اهللَّ ن�ص��ان. {اإِنََّما الُْموؤْ فالعلم والّدعاء لي�ص��ا كافيين لتدين الإ

 {اأَلَْم يَاأِْن ِللَِّذيَن اآَمنُــوا اأَْن تَْخ�َصَع ُقُلوبُُهْم ِلِذْكِر 
ُلوَن})�4 تُِليَــْت َعَلْيِهــْم اآيَاتُُه َزاَدتُْهْم اإِيَمانًا َوَعَلى َربِِّهــْم يَتََوكَّ

.
�5({ِ اهللَّ

ن�ص��ان »الت�صاهي القلبي الكوني«  هناك ثمة تجاوب كوني خارجي لما يتحرك في قلب الإ

بل هناك حافز قلبي وتجاوب كوني وهذا »المحفز القلبي والم�صتجيب الكوني« ت�صير له اأكثر 

من اآية �صريفة.

اإّن م��ا يتعر���ص ل��ه العالم اليوم م��ن مظاهر كونية غير ماألوفة تمظهرت على �ص��كل �ص��يول 

مطار وظهور حالة الت�صحر.. وزيادة الزلزل مع ا�صتداد درجاتها على مقيا�ص  جارفة اأو �صّحة الأ

رختر، حّفزت علماء الفيزياء الكونّية لو�ص��ع نظريات متعددة لغر�ص تف�ص��يرها ومحاولة و�صع 

ية 22. ��� �صورة الزخرف، الآ

ية 43. ��2 �صورة الفرقان، الآ

ية 79. نعام، الآ ��3 �صورة الأ

ية 2. نفال، الآ ��4 �صورة الأ

ية �6. ��5 �صورة الحديد، الآ
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مح��ددات لتافي حال��ة التدهور اأكثر فاأكثر.. غير اأن كل ه��ذه النظريات جنحت اإلى الجانب 

المادي فقط وهملت الجانب الروحي والمعنوي.

فيم��ا نج��د اأن الق��راآن الكريم يثب��ت الحقيقتين ف��ي اآن واح��د حقيقة العاقة بي��ن القلب 

ز« والكون »كم�ص��تجيب«؛ وهذه العاقة »المحفز القلبي« و»الم�صتجيب الكوني« 
ّ
»كمحف�

ت�صير لها اآيات قراآنية كريمة كثيرة، منها:

بُوا َفاأََخْذنَاُهْم  ْر�ِص َولَِكْن َكذَّ َمــاِء َواْلأَ {َولَــْو اأَنَّ اأَْهَل الُْقــَرى اآَمنُوا َواتََّقْوا لََفتَْحنَا َعَلْيِهْم بََرَكاٍت ِمَن ال�صَّ

.
بُوَن})�1 ِبَما َكانُوا يَْك�صِ

ِلُحوَن})�2. {َوَما َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك الُْقَرى ِبُظْلٍم َواأَْهُلَها ُم�صْ

.
ُب})�3 َ يَْجَعْل لَُه َمْخَرًجا * َويَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل يَْحتَ�صِ { َوَمْن يَتَِّق اهللَّ

ه��ذا الفه��م المعنوي لتف�ص��ير التجاوب والت�ص��اهي القلبي الكوني ل ُيلغ��ي الفهم المادي 

�صباب الماديّة وهي الحقيقة الثانية. و�صرورة توفير الأ

.
نْ�َصاِن اإِلَّ َما �َصَعى * َواأَنَّ �َصْعيَُه �َصْوَف يَُرى})�4 {َواأَْن لَْي�َص ِلاْلإِ

رادة اهلل تعالى وتحمل على نحو  اًذا، العاقة القلبية الكونية هي لي�صت مادية. اإنها خا�صعة لإ

ة 
ّ
ن اهلل تعالى هو الم�ص��بب الوحيد لهذا الوجود، واإن اإرادته ق�صت اأن يجعل �صن� »الم�ص��بّبية« لأ

�صباب في طول اإرادته. الأ

�ص��باب فقد ع�ص��ى اهلل �ص��بحانه، ومن اأخذ األ�ص��باب وترك  فمن اأخذ بالم�ص��بّبية وترك الأ

الم�صبب فقد كفر اأو اأ�صرك باهلل )�صبحانه(.

مام العظيم )قده(  مام الخميني )قده(: »فاإّن من ينظر اإلى الإ يقول ال�ص��يد الخامنئي بحق الإ

مام لو لم يكن تجّلًيا للتقوى  �ص��لية لهذه الحركة العظيمة هي التقوى، فالإ يعرف اأن القاعدة الأ

 .
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ن« مر اإلى ما نحن عليه الآ والتوّجه التقوي والمعرفة اإلى هذه الدرجة لما اآل الأ

��د عليها القراآن 
ّ
اإّن العاق��ة بين البنية التحتية )ك�ص��بب( والبني��ة الفوقية )كنتيجة( والتي اأك�

؛ هذه العاقة اأ�ص��بحت م�ص��ّلمة في علم 
ِهْم})�6 َ َل يَُغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما ِباأَنُْف�صِ الكريم {اإِنَّ اهللَّ

مريكية اأن  م��ة الأ مريكي الثان��ي جون اأدمز: ما كان لاأ الجتماع ال�صيا�ص��ي. يق��ول الرئي�ص الأ

ية 96. عراف، الآ ��� �صورة الأ

ية ��7. ��2 �صورة هود، الآ

يتان 2 و3. ��3 �صورة الطالق، الآ

يتان 39 و40. ��4 �صورة النجم، الآ

��5 في�ص من رم�صان، �ص 5.

ية ��. ��6 �صورة الرعد، الآ
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تتحرر من نير الحتال البريطاني وتح�صل على ال�صتقال لو لم تحقق ال�صتقال في داخلها، 

بعقلها كيف تفكر، وبقلبها وما تحمل من م�صاعر.

في �صياق العاقة بين البناء الفوقي والبنية التحتية من جانب، ومدى تاأثير وفعل البنية التحتية 

خر. فقد نقل اأحد منّظري الفكر المارك�ص��ي قول��ه: »اإنَّ القّمة  بالبن��اء الفوقي من الجان��ب الآ

ت�ص��تجيب اإلى القاعدة« اأي البناء الفوقي يتجاوب مع البنية التحتية.. وهنا نجد الف�صل وا�صًحا 

 :
c

منين بي��ن القاع��دة والقّم��ة وكاأن العاقة عاقة ميكانيكي��ة. فيما نجد في قول اأمي��ر الموؤ

»كيفما تكونوا يوّل عليكم«. اإن العاقة بين القمة والقاعدة لي�صت عاقة جزئين منف�صلين اإنما 

ت�صير اإلى اأن القمة تولد من رحم القاعدة وتنفعل بها. 

 م�ص��توحاة من قول اهلل تبارك وتعال��ى: {اإِنَّ اهلل َل يَُغيُِّر َما 
c

منين مير الموؤ وه��ذه المقولة لأ

ِهْم})�1 ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما ِباأَنُْف�صِ

ن. لماذا احتل العدل مكانة متميزة بالعقيدة والفقه؟ ال الآ وعن العدل، ُيطرح ال�صوؤ

لماذا العدل دون غيره من �صفات اهلل تعالى الح�صنى يكون من اأ�صول الدين؟

ولماذا ا�صترطت العدالة بال�صهادة في الطاق؟

 حال الظهور؟
b

مام المهدي المنتظر  ولماذا التركيز على العدل فيما يحمله الإ

ن�صان على م�صتوى الفرد  كل ذلك وغيره يح�ص��ل لما للعدل من اأثر تربوي ونف�ص��ي على الإ

�ص��رة والمجتمع، وحتى في الفقه ال�صيا�ص��ي هناك تمييز بين النظام ال�صيا�صي العادل والظالم  والأ

نظمة الكافرة.. حتى في الأ

عندما نتحدث عن العدل في اأفق الدولة نتحدث عن تطبيقاته على �صرائح مجتمعية مختلفة 

وفي حقول تخ�ص�صية متعددة وما لم يكن التعامل تعامًا عادًل �صت�صطرب اإدارة الدولة و�صيعاني 

المواطن��ون من حي��ث التطبيق في مختل��ف مجالت حياته��م، كذلك يقّيم النظام ال�صيا�ص��ي 

م��ن زاوية مدى اإقامته للعدل واإر�ص��اء الحي��اة على قاعدة العدالة الجتماعية، اإ�ص��افة اإلى نقاط 

َمانَاِت اإِلَى اأَْهِلَها َواإَِذا َحَكْمتُْم  وا اْلأَ دُّ َ ومرتكزات اأخرى. قال اهلل تبارك وتعالى: {اإِنَّ اهلل يَاأُْمُرُكْم اأَْن تُوؤ

ا يَِعُظُكْم ِبِه})�2 َ ِنِعمَّ بَْيَن النَّا�ِص اأَْن تَْحُكُموا ِبالَْعْدِل اإِنَّ اهللَّ

ية ��. ��� �صورة الرعد، الآ

ية 58. ��2 �صورة الن�صاء، الآ
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يقول ال�صيد الخامنئي:

خرى ظالمة وكانتا غير اإ�صاميتين، كان  »واإن كانت في العالم ق�ص��يتان اإحداهما عادلة والأ

 هو الذي اأمر المهاجرين بالهجرة 
f

كرم  �صام مع العدل واإن كان من غير اإ�صامي. فالنبي الأ الإ

.
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اإلى الحب�صة؛ اأي اأنه �صلوات اهلل عليه واآله اأمرهم باللجوء اإلى ملك كافر ولكنه عادل«

مفهوم الن�صان:

.
ْمنَا بَِني اآَدَم})�2 {َولََقْد َكرَّ

ن�ص��ان ب�ص��رف التكريم اإذ اعتبره دون �صائر مخلوقاته مكّرًما بذاته  لقد مّن اهلل تعالى على الإ

ّنها لم تك��ن في معر�ص المقارن��ة بينه وبين  ��لنا بن��ي اآدم.. لأ ية لم تقل ف�صّ بم��ا ه��و اآدمي. والآ

المخلوقات.

.
يْتُُه َونََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا لَُه �َصاِجِديَن * َف�َصَجَد الَْماَلِئَكــُة ُكلُُّهــْم اأَْجَمُعــوَن})�3 َذا �َصوَّ {َفــاإِ

ن�ص��ان قب�ص��ة من طين ونفخة من روح اهلل تعالى. هكذا يت�ص��كل ب�ص��قه المادي  هذا هو الإ

والمعنوي، وهكذا يت�صنم موقعه الذي اأراده اهلل تعالى له، اإّنه �صيد المخلوقات.

ن�ص��ان ببعده الروحي الحالة المائكّية التي ي�ص��مو بها اإلى اأعل��ى المقامات فيما  يحق��ق الإ

 
c

منين يتدنى اإلى اأ�صفل مقام حين ت�صتبد به نزعته الماديّة... ولعّل ما ورد على ل�صان اأمير الموؤ

ب بالمائكة عقًا با غريزة وبالحيوان 
ّ
خير ت�صوير لهذه الحقيقة حيث ت�صير الرواية »اأن اهلل رك�

ن�ص��ان عقًا وغريزة. فمن غلب فيه عقل��ه غريزته فهو اأعلى من  ب في الإ
ّ
غري��زة با عقل ورك�

المائكة، ومن غلبت فيه غريزته عقله فهو اأدنى من الوحو�ص«.

ن�ص��ان لذاته اأ�ص��عب اأنواع البناء ويبقى جهاد النف���ص اأكبر من كل جهاد.. مّرة  يبقى بناء الإ

�صرة والمجتمع. يقول ال�صيد: »اأعظم  ن�ص��ان بما هو فرد واأخرى بما هو وحدة بناء الأ لذات الإ

.
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�صامية« مة الإ وليته ولاأ بنائه ولمن هم تحت م�صوؤ ن�صان لذاته، ولأ عمال بناء الإ الأ

ن�صان فيه اإ�صارة اإلى الجانب المعنوي وهو الروح. بل اإّن مفهوم الحياة واإحياء الإ

ن�ص��ان اإلى الغذاء والطع��ام المادي يحتاج اإلى الطع��ام اأو الغذاء المعنوي  ومثلم��ا يحتاج الإ

�ص��رة اإلى مدى  لتموي��ل الجانب المعنوي في �صخ�ص��يته، وبنف���ص المديات ينتقل من مدى الأ

المجتمع.

��� خ�صائ�ص البعثة النبوية �ص 3.

ية 70. �صراء، الآ ��2 �صورة الإ

يتان 29 و30. ��3 �صورة الحجر، الآ

��4 معالم طريق الهداية، �ص 6.
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ن الجوهر  ن�ص��انية جمعاء، وذل��ك لأ يقول ال�ص��يد: »فهداية اإن�ص��ان واح��د كاأّنها هداية لاإ

.
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ن�صان كما في كافة الب�صرية« ن�صاني واحد في هذا الإ الإ

 ي�ص��ّرح في بع�ص 
c

مام  ن�صان اإلى طعامه}. فاإن الإ فحت��ى عندم��ا يقول تعالى: {فلينظــر الإ

خ��اق... وهذا يدل على  الرواي��ات ب��اأن هذا الطعام هو الطعام المعن��وي اأي طعام الدين والأ

 .
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اأهمية الغذاء الروحي والمعنوي«

ن�ص��ان بهذه الخلقة ال�صّوية التي فطره اهلل تعالى عليها اأ�صبح جديًرا لت�صّنم موقع الخافة  والإ

ر�ص وين�ص��ر  ن يعمر الأ ر�ص. وهذه حقيقة تكوينية وهي حقيقة التكريم. تجعله اأهًا لأ ف��ي الأ

فيها العدل وال�صعادة.

مريكي ال�ص��اد�ص ع�ص��ر والرئي�ص الجمهوري  فحين ينق��ل عن اأبراهام لنكول��ن الرئي�ص الأ

ول قوله الم�ص��هور: »الديمقراطية من ال�ص��عب واإلى ال�صعب وبوا�ص��طة ال�صعب«، فاإن هذه  الأ

ن�ص��ان هذه الملكة  ن�ص��ان الفوقية باعتباره وحدة بناء المجتمع. اأما الذي وهب الإ قراءة لبنية الإ

بالتكوين، وجعله جديًرا بممار�ص��ة ه��ذا الدور، فهو اهلل تعالى، ومن خ��ال تكريمه له {َولََقْد 

من ُبعًدا   ن�صان الموؤ ن�صانية لكل بني الب�صر ي�صفي على الإ ، والت�صاع بالنظرة الإ
ْمنَا بَِني اآَدَم})�3 َكرَّ

ن�ص��ان. وهذا ما ي�ص��من اإعمار الحياة واإ�ص��عاد النا�ص ويجنبهم  بّناًء يتمنى فيه الخير لكل بني الإ

الحروب والم�صاكل.

ولية اإن�صانية ل تقف عند حدود فرٍد ما اأو �صعب معين  اإن تعميم الخير واإزالة ال�ص��رور م�ص��وؤ

اإنما تعّم النا�ص كّلهم. واإن �ص��عار »نفع النا�ص« الذي ورد على ل�ص��ان الحديث ال�ص��ريف »خير 

ا َمــا يَْنَفُع النَّا�َص  بَُد َفيَْذَهــُب ُجَفاًء َواأَمَّ النا���ص من نفع النا���ص« اأو كما جاء في قوله تعال��ى: {َفاأَمَّا الزَّ

منين جميًعا. ، ي�صع �صعار نفع النا�ص على عاتق الموؤ
ْر�ِص})�4 َفيَْمُكُث ِفي اْلأَ

يقول ال�صيد:

»اإنن��ي ل اأدري اإن كنتم قد قراأتم ذلك الكتاب لل�ص��يدة )اإيزابيل اآلنده( اأم ل، فهو كتاب جيد 

ورائ��ع جًدا، واإّنها من اأفراد عائلة )�ص��لفادور اآلنده( الذي نعرفه. اإّنه��ا تذكر في هذا الكتاب، اأن 

ماكن المرذولة  ولين الكبار في اإحدى دول اأمريكا الاتينية قد التقى ابنه في اإحدى الأ اأحد الم�صوؤ

ول قد توّجه اإلى ذلك  ن تف�صيل الحديث هنا ب�صاأنها. وكان هذا الم�صوؤ اأخاقيًّا، والتي ل يمكن الآ

المكان من اأجل الطاع على الممار�ص��ات الااأخاقية لل�ص��باب فوقع ب�صره على ابنه هناك من 

طريق ال�صدفة! فكان وقع ال�صدمة عليه بحيث اأدى به مثًا اإلى ال�صكتة القلبية اأو الجنون«.

�صامية والنظرة المادية، �ص 4. ية الإ ��� المقولة الثانية بين الروؤ

�صامية والنظرة المادية، م�صدر �صابق، �ص 5 ية الإ ��2 المقولة الثانية بين الروؤ

ية 70. �صراء، الآ ��3 �صورة الإ

ية �7. ��4 �صورة الرعد، الآ
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ثم يعّقب ال�صيد:

خرين، فاإذا وجدت في ابنك �ص��فة  �ص��ام ف��رق بين اأبنائك واأبن��اء الآ »اإّن��ه ل يوجد في الإ

ولية وهذا ال�صعور تجاه اأبناء  مرذولة ول يمكن تحملها، فاإن عليك اأن ت�ص��عر بنف�ص هذه الم�صوؤ

.
���

خرين« الآ

ويذكر ال�صيد في حديث اآخر:

»فحينما كنت في اأيام الثورة والجهاد م�ص��جوًنا، وكان ال�صغط ي�صتّد علينا كنت اأ�صفق على 

ال�ص��يوعيين لعدم اإيمانهم ب��اهلل، فكّنا نبث همومن��ا اإلى اهلل ونناجيه ونجه���ص بالبكاء وندعوه 

ن�صان اإذا كان اهلل  مل في قلوبنا، في حين اأّنهم كانوا يفتقرون اإلى هذا ال�صيء. فاإّن الإ في�ص��طع الأ

.
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معه كان اأفقه رحًبا ووا�صًحا«

مفهوم الدولة:

قامت فل�ص��فة الدولة بالغرب على اأ�ص��ا�ص ف�صل الدين عن ال�صيا�ص��ة... والف�صل بين الروح 

بدان، وهذا  رواح وقي�ص��ر ملك الأ والمادة )فما هلل هلل وما لقي�ص��ر لقي�ص��ر(... واإن اهلل ملك الأ

ن�ص��ان جاء بعد مخا�ص طويل و�ص��راع بين الكني�ص��ة وما مّثلت  النف�ص��ام النكد بين جانبي الإ

والمل��ك وما مّث��ل... ومنه ن�ص��اأت العلمانية منذ زمن )�ص��ان بول( حتى عّرف��ت العلمانية في 

ن�صان(. خروية من حياة الإ المو�صوعة البريطانية باأنها )الدنيوية ونفي الأ

ومث��ل هذا القتراف الفاح���ص اأدى اإلى ظاهرة الميكافيلية.. وانته��ى هذا النوع من الفكر 

اإلى ما انتهى اإليه في ع�ص��ر الثورة الفرن�ص��ية بالقرن الثامن ع�ص��ر حيث اأّدى اإلى�صقوط الكني�صة 

والملك مًعا... اإذ كان ال�صعار »اقتلوا اآخر ملك بم�صران اآخر ق�ّص«.

اأما فل�صفة الدولة بالفكر المارك�صي، فاإنها ظاهرة تطراأ مرحليًّا في التاريخ لتنتهي اإلى الزوال 

خيرة في نهاية المطاف. عندها يتحقق  ولى اإلى ال�صيوعية الأ عندما تعبر الب�صرية من ال�صيوعية الأ

المجتمع المثالي حيث يحكم نف�ص��ه بنف�ص��ه من دون دولة.. ويكون مبداأ التوزيع القت�ص��ادي 

على قاعدة »من كل ح�ص��ب طاقته ولكل ح�ص��ب حاجته« بعد اأن كان في المرحلة ال�صتراكية 

على قاعدة »من كل ح�صب طاقته ولكل ح�صب عمله«.

�ص��امي فهي تعبير ع��ن حاج��ة المجتمع، لتحقي��ق العدالة  اأم��ا فل�ص��فة الدول��ة بالفكر الإ

دّل�ة ال�صرعية  الجتماعية في كافة المجالت، وهي اإ�صافة لما ت�صير اإليه ال�صرورة العقلية، فاإن الأ

�صامية والنظرة المادية، �ص 6. ية الإ ��� المقولة الثانية بين الروؤ

خيرة. ��2 اأهمية الجانب التعليمي والتربوي، ال�صحفة الأ
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َمانَاِت اإِلَى اأَْهِلَها  وا اْلأَ دُّ َ َ يَاأُْمُرُكْم اأَْن تُــوؤ ت عليها. {اإِنَّ اهللَّ
ّ
النقلي��ة بالقراآن الكريم وال�ص��ّنة المطهرة دل�

.
ا يَِعُظُكْم ِبِه})�1 َ ِنِعمَّ َواإَِذا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّا�ِص اأَْن تَْحُكُموا ِبالَْعْدِل اإِنَّ اهللَّ

�ص��اع الثاثة: المجتمع، الد�ص��تور، القيادة..  يبق��ى اأّن مثّلث الدولة يقوم على اأ�ص��ا�ص الأ

ر�ص وال�صيادة  قامة �ص��رحها. فما لم تتوفر هذه العنا�صر اأو اأّي منها مع الأ كعنا�ص��ر �صرورية لإ

فا معنى للدولة.

طهار عليهم ال�صام،  ئمة الأ �صامية في ع�صر �صل�ص��لة الأ وهو ما يف�ّص��ر عدم اإقامة الدولة الإ

رغم ما يتمتعون به من الع�ص��مة ورغم ما جاءوا به من د�ص��تور كامل لبناء الدولة. غير اأن ال�صلع 

المفقود في هذا المثّلث هو المجتمع وهو ما يف�ّص��ر �ص��رورة العمل م��ن اأجل اإقامتها حتى في 

�صامية حالًيا. غياب المع�صوم، وهو ما تحقق فعًا بقيام الدولة الإ

�ص�صات الدولة لكن مفهوم الدولة  �ص�صة من موؤ وقيام الدولة غير قيام الحكومة، الحكومة موؤ

اأ�ص��مل. فالدولة اأبعُد مدًى واأكبر حجًما واأطول عم��ًرا من الحكومة وهو ما يتطلب من الدولة 

�ص�ص��اتها بحيث تتهياأ لها عملية تداول ال�صلطة  اأن توفر لنف�ص��ها فكًرا يتكفل بناء الدولة بكل موؤ

ّمن لها عملية ال�صتمرار والتداول على َمّر الزمن ول تقف عند حدود الحاكم  ب�صكل �صلمي، ويوؤ

اأو تنته��ي بانتهائ��ه اأو تنحرف اإذا ما تعر�ص هو لانحراف. نح��ن اإًذا اأمام ثاثِة اأحجام، حجم 

الحاكم وهو ال�صخ�ص الذي يقف على راأ�ص ال�صلطة من الناحية التنفيذية، واأمام حجم الحكومة 

�صحاب الفعل التنفيذي، واأمام مفهوم الحكم الذي يعّبر عن الهوية لتلك الدولة  والتي تت�ص��ع لأ

جيال. اإن الرتكاز على قاعدة الحكم )الدولة( ي�صفي  وعن خطها وا�صتراتيجّيتها على مدى الأ

ا�ص��تقراًرا عل��ى الحكومة والحاكم، وبنف���ص الوقت يدفع الحاكم اأو الحكومة اإلى المعا�ص��رة 

�صالة رغم مرور الزمن. والتجديد مع الحفاظ على الأ

يقول ال�صيد:

�ص��ام، �ص��واء القي��م الفردية كعاقة  »يج��ب العمل بجمي��ع القيم الكريمة التي جاء بها الإ

ن�ص��ان مع رّبه �ص��بحانه وتعالى والتو�ّص��ل والت�ص��ّرع اإليه، والتي كانت من اأهم القيم الفردية  الإ

، اأو القيم والموازين الجتماعية التي ترتبط بق�صايا المجتمع ال�صيا�صية 
c

منين  مامنا اأمير الموؤ لإ

.
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والقت�صادية والدولية، اأو تلك التي ترتبط بعادات المجتمع وتقاليده«

�ص��امية ل تعني فر�ص الدولة على بلدان العالم المختلفة. ذلك الفر�ص  اإن عالمية الدولة الإ

الق�ص��ري والذي ياأخذ نمطية ع�صكرية اأو �صيا�صية اأو اقت�صادية.. اإنما يعني اأّن الفكر والقيم التي 

ا اأو وقًفا  ن�ص��ان، واأنها ت�صلح لحل م�صاكله وهي لي�صت �صرًّ تقوم عليها الدولة تخاطب عموم الإ

على اأحد.

ية 58. ��� �صورة الن�صاء، الآ

��2 قب�ص من الغدير، �ص 5.
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ن�ص��ان ف��ي اأي منطقة من مناطق العالم وهو يبحث عن حلول لم�ص��اكله،  وهو ما يجعل الإ

ر�صاء عاقاته قد يجد فيها �صالته. وقيم لإ

يقول ال�صيد:

ون الدول وال�صعوب  »اإن لثّورتنا ُبعًدا عالميًّا ودوليًّا، ل نعني بذلك اأن الثورة تتدخل في �صوؤ

�ص��امية ر�ص��الة ومبداأ ومنطًقا ونهًجا وا�ص��ًحا هو بمراأى من  خرى، واإنما نعني اأّن للثورة الإ الأ

 .
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ال�صعوب«

�ص��امية منذ ولدت راأيً��ا  عاًما  غربيًّا   عام الغربي المنحازة �ص��د الثورة الإ كان��ت نظرة الإ

مف��اده، اأنها لي�ص��ت ثورة بل عمًا  غوغائيًّا  اأقرب اإلى التم��رد منه اإلى الثورة، وهذا ما اأخذ من 

جهزة المخابراتية و�صرعان ما فر�صت الثورة نف�صها على  المعلومات المنحازة التي �ص��نعتها الأ

عامي المنحاز... المنطق الإ

�ص��امية في اإيران عام �979م، كانت قد دّوت ب�ص��وتها الهادر في  حي��ن ولدت الثورة الإ

�صامي والعربي خا�صة، رغم ذلك فقد �صّم البع�ص من دول  اأرجاء العالم كافة وفي العالمين الإ

العالم اأذنه في البداية متجاهًا  ومتنكًرا  لحقيقة ما ح�ص��ل، غير اأن توا�ص��ل الفعل الثوري في 

قربين يراجعون اأنف�صهم  بعدين ف�صًا عن الأ داخلها اأ�ص��فى عليها هوية اإن�صانية خا�ص��ة جعل الأ

قرار باأنها ثورة عالمية بم�صاف الثورات العالمية الخم�ص في التاريخ... في قراءتها والإ

وم�صطلح الثورات الخم�ص لدى بع�ص اأ�صحاب الفكر الغربي اأطلق على: 

نكليزية عام �688م. الثورة الإ

مريكية عام �783م. الثورة الأ

الثورة الفرن�صية عام �789م.

الثورة الرو�صية عام �9�7م.

. 
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الثورة ال�صينية عام �949م

�ص��امية فر�ص نف�صه على اأ�ص��اطين ال�صيا�صة الغربية عامة وعلى العقل  غير اأّن واقع الثورة الإ

ذعان لذلك اأو التعبير عنه، لكّن ما اأدلت به  مريكي خا�صة، واإن كابر البع�ص على الإ ال�صيا�صي الأ

�صبق بل كلنتون في كتابها  مادلين اأولبرايت وزيرة خارجية اأمريكا في اإدارة الرئي�ص المريكي الأ

ننا لم نر �ص��يًئا مماثًا لها  »الجبــروت والجبــار« خير دليل على ذلك، »فاجاأتنا الثورة في اإيران لأ

�صام كقوة �صيا�صية، في طور النح�صار ل المد. واأفتر�ص اأن الجميع  من قبل. كان يعتقد باأن الإ

�صامية ور�صالتها العالمية الكبرى، �ص 7. ��� الثورة الإ

��2 عبد الوهاب الكيالي، مو�صوعة ال�صيا�صية، ج�، �ص 872.
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قت�صاد والتحديث. هل يمكن اأن تقع ثورة في اإيران  في المنطقة من�صغل في الم�صاكل العملية لاإ

مر �صوى حفنة  ت�صتند على ردة فعل عنيفة �صد اأمريكا والغرب؟ من يمكن اأن يدعم مثل هذا الأ

من المتع�صبين؟

تباع المخل�صين الذين يمكن اأن يح�صدهم  نا في ا�صتيعاب عمق العداء لل�صاه اأو الأ ف�صل خبراوؤ

رجال الدين، حتى و�صط تف�ّصي المادّية في نهاية القرن الع�صرين. وفاقم �صّناع ال�صيا�صة خطاأهم 

بافترا�ص��هم اأن الثوار �ص��يقعون بالتخل�ص من ال�صاه وتن�ص��يب حكومة ديمقراطية. و�صرعان ما 

يرانية لم تكن انقاًب��ا اأو تغييًرا  للنظام اأو حتى حرًب��ا  اأهلية، واإنما »زلزال  عرفن��ا اأن الث��ورة الإ

�صيا�صي« حقيقي مماثل للثورتين الفرن�صية والرو�صية. وبعد مغادرة ال�صاه في كانون الثاني / يناير 

.
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منية القديمة« �979م، ا�صتولى اآية اهلل الخميني على ال�صلطة وانهارت الهياكل الأ

الفقيه:

ية القراآنية تثبت اأ�صًا عقليًّا  وهو رجوع الجاهل   الآ
ْكِر اإِْن ُكْنتُْم َل تَْعَلُموَن})�2 {َفا�ْصاأَلُوا اأَْهَل الذِّ

اإل��ى العال��م فيما ل يعلم.. ومن هنا، ف��اإّن رجوع من ل يعلم اإلى من يعلم لي�ص��ت مجرد قاعدة 

مذهبية ول مجرد قاعدة اإ�صامية ول مجرد قاعدة دينية، اإّنما هي قاعدة اإن�صانّية، وبذلك ينق�صم 

��ة.. كما اأّن غي��ر المخت�ص منطقيًّا   ��ة واإلى قّلة مخت�صّ الجتم��اع الب�ص��ري اإلى كثرة غير مخت�صّ

يكون معتمًدا  على المخت�ص..

فقاعدة المعتمد والمخت�ص ت�ص��ير اإل��ى الغالبية والقّلة... ومثلما تك��ون في مجال التعليم: 

مة( تكون في مجال 
ّ
��ة المعل� قلية المخت�صّ الطال��ب والمعل��م، )الغالبية الطابية المتعلم��ة، والأ

الطب: المري�ص والطبيب، في مجال الفقه: المقل�ِّ��د والمجتهد..

خاق��ي. ولذلك ورد في الحديث  اإنما يراعى في الفقيه اإ�ص��افة اإل��ى البعد العلمي البعد الأ

ال�صريف: من كان من الفقهاء �صائًنا  لنف�صه.. مخالًفا  لهواه..« كما اأن الفقه اأخ�ص من العلم..« 

ّه اإذا 
اإن التفقه اأعلى من التعلم وهو بمعنى التخ�ص�ص.. وفي اأحكام ال�صريعة قال الراغب: »وتفق�

.
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طلبه فتخ�ص�ص به، قال ليتفقهوا في الدين«

طاق، �صواء ما  اإن الفقه ال�صيا�ص��ي هو من اأ�ص��عب اأبواب الفقه، اإن لم يكن اأ�صعبها على الإ

يرتبط بالمعار�ص��ة اأو ما يرتبط بالحكم، وهو ما يجعل الفقيه المت�ص��ّدي لل�ص��اأن ال�صيا�صي على 

مور ال�صيا�صية وبالظروف المحيطة و�صاحب تجربة بالممار�صة ال�صيا�صية.. دراية كافية بالأ

ولى عام 2007، الدار العربية للعلوم، �ص 47.  ��� مادلين اأولبرايت، الجبروت والجبار، الطبعة الأ

ية 43. ية 7. و�صورة النحل، الآ نبياء، الآ ��2 �صورة الأ

�صامية، �ص 299. ميني، درو�ص في الثقافة الإ ��3 العامة اإبراهيم الأ
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�صولية تقول: اإن المو�صوع  ونظًرا  للترابط الوثيق بين الحكم والمو�صوع، واأن القاعدة الأ

اأقدم مرتبة من الحكم بل اإن العاقة بين المو�صوع والحكم هي عاقة بين العلة والمعلول واأن 

حاطة  حكام ال�ص��رعية من م�صادرها المعتبرة تقت�صي الإ المو�ص��وع علة الحكم. اإنَّ ا�صتنباط الأ

بالمو�ص��وعات ولو بالوا�ص��طة والعتماد على اأ�ص��حاب الخت�صا�ص��ات، وحين نعود للعمل 

ال�صيا�ص��ي، فاإن الت�صدي والمبا�صرة لل�صيا�صة وتولّي موقع رئا�صة الجمورية ل�صخ�صية علمية، قد 

وّفرت له فر�صة جيدة لوعي المو�صوع بكل تعقيداته.

�ص��ارة، من اأن كلم��ة الفقهاء قد اجتمعت على ج��واز التقليد التجزيئي. ومن  ول ب��ّد من الإ

ب��واب الفقهية  علم في الأ عل��م في المج��ال ال�صيا�ص��ي مثلما يرج��ع لاأ الطبيع��ي اأن ُيرج��ع لاأ

خرى. الأ

�ص��امية ومن خال ت�ص��دي ال�ص��يد  اإن الظروف والتحديات التي واجهتها الجمهورية الإ

)حفظه اهلل( لرئا�ص��ة الجمهورية لدورتين متتاليتين اأك�ص��بته حنكًة في التجربة ال�صيا�ص��ة، اإ�صافة 

�صامية. لت�صديه قيادة الدولة الإ

كد في خاتمة الحديث، من اأن النا�ص عموًما ينظرون اإلى ال�ص��خ�ص ويحكمون  بق��ي اأن اأوؤ

عليه من خال »المطبَّق« ولي�ص من خال »المّدعى«، كما اأنهم يراجعون »الم�ص��موع« على 

�صوء »المرئي«.

مة،  ف�ص��يرة اأي قائد وباأي مرتبة من مراتب القيادة �ص��تكون محّط نظر ومراجعة وتقييم الأ

ُينظر اإليه في حياته الخا�ص��ة والعامة، في خطابه وفي �صلوكه، في ال�صدة والرخاء.. وحين يتمتع 

القائد بم�صداقية في كامه و�صلوكه �صيكون مو�صع ثقة النا�ص، وما لم يتمتع بثقة النا�ص ل يمكن 

له اأن يوا�صل دوره القيادي.

اإن توا�صل ال�صيد في ت�صّديه القيادي رغم التحديات الكبيرة دليل على ملكته القيادية.
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           ال�صيخ مح�صن مهاجر نيا

لقد كان فيثاغور�ص اأّول من �ص��ّمى نف�ص��ه بالفيل�ص��وف، وكان قد  �ص��ّبه الحياة الجتماعّية 

ولى: جماعٌة ح�ص��رت لتكون طرًفا في هذا ال�ص��باق،  ��باٍق ي�ص��ترك فيه ثاث طوائ��ف. الأ ب�صِ

والثانية: جماعٌة ح�ص��رت لتتاجر بالتذاكر، وبطاقات الدخول، والثالثة: جماعٌة قدمت للتفّرج 

والم�ص��اهدة. وق��د راأى اأّن الفا�ص��فة كالطائفة الثالث��ة، ياحظون الكون من زاوية الم�ص��اهد 

على، ويحكمون ويق�صون وفًقا لذلك. والمتفّرج من الأ

ن�ص��انّية بجملتها بالقافلة الت��ي لها نقطة انطاق، وغاية   الحياَة الإ
ّ
مام الخامنئي وقد �ص��ّبه الإ

عليا؛ حيث ت�صير الخليقة نحوها باأجمعها. وقد �صّبه المجاَل الواقع بين المبداأ والمعاد بمخّيم، 

. وما من 
يُر}��3 ِ الَْم�صِ ، {َواإِلَى اهللَّ

لهّية: {ُكلٌّ اإِلَْينَا َراِجُعوَن}��2 اأو مع�ص��كر، �ص��ائر باّتجاه الغاية الإ

�صّك في اأّن �صعادة كلِّ اإن�صاٍن رهينة باأن يعرف هذه الغاية، واأن يتناغم �صلوكه الختيارّي معها.

نبي��اء والحكماء والفا�ص��فة هو اأن ُينيروا للب�ص��رّية طريق هذه الغاي��ة العليا، واأن  اإّن دور الأ

ُيذّك��روه وُينّبه��وه باأّن جمي��ع ما وقع تحت اختياره من نعٍم ظاهرة وباطنة لي�ص��ت  اإل و�ص��ائل 

ومعّدات اأتيحت له من اأجل اأن ُتعينه في �ص��فره، ومن اأجل اأن َي�ص��قَّ طريقه نحو الهدف بي�ص��ر 

و�صهولة.

مام الخامنئي، و»الم�صاهد المتفّرج«  ية الإ « في روؤ
ّ
ومن هنا، فاإّن بين »الفيل�صوف ال�صيا�صي

ول الذي ي�صتجمع  ن�صان الم�صوؤ ية �صماحته، هو ذلك الإ عند فيثاغور�ص فرًقا، فالفيل�صوف، في روؤ

في �صخ�صيته الخ�صائ�ص والميزات التالية:

�صامي في اإيران. ��� ع�صو الهيئة العلمية في معهد الثقافة والفكر الإ

ية 93. نبياء، الآ ��2 �صورة الأ

ية 42. ��3 �صورة النور، الآ

مام الخامنئي الفل�صفة ال�صيا�صّية في فكر الإ
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وٌل، ملتزٌم،  ولّية؛ بل هو اإن�صاٌن م�صوؤ  لي�ص متفّرًجا عديم الم�ص��وؤ
ّ
اأّوًل: الفيل�ص��وف ال�صيا�صي

و�صاحب هّم.

ثانًي��ا: الفيل�ص��وف ل يفّك��ر في ف��راغ؛ بل اإّن فكره على �ص��لة مبا�ص��رة بالِح��راك والنب�ص 

.
ّ
الجتماعي

ثالًثا: الفل�صفة ال�صيا�صّية مبنّية على اأ�ص�ٍص فكرّيٍة وعقائدّيٍة.

رابًعا: تبلورت الفل�صفة ال�صيا�صّية وفق مبادئ الحّريّة وال�صجاعة في الفكر والعمل.

 ناقد، وُمنّظر، ومنِتج.
ّ
خام�ًصا: الفيل�صوف ال�صيا�صي

 يحمل في ُجعبته ذاكرة تاريخّية وثقافّية.
ّ
�صاد�ًصا: الفيل�صوف ال�صيا�صي

�صابًعا: الفل�صفة ال�صيا�صّية منظومة من�صجمة ل تقبل التناق�ص.

اأّما التاأّمات الفل�صفّية ثاث فتندرج �صمن طوائف:

، جعل منه محوًرا لدرا�صاته وبحوثه.
ّ
 فّني

ّ
ولى: تناول بع�صهم الفل�صفة كفرع معرفي الأ

بحاث ال�صيا�ص��ّية، واأدلوا فيه��ا بدلوهم بنحو اأو  ��وا الطرف عن الأ الثانية: بع�ص��هم لم يغ�صّ

باآخر.

، بل قاموا بتاأ�ص��ي�ص 
ّ
الثالثة: بع�ص المفكرين لم يكتفوا بمزاولة الفكر في المجال ال�صيا�ص��ي

.
ّ
ن�صاني فل�صفة �صيا�صّية، تلّبي الحاجة الفكرّية والعملّية للمجتمع الإ

��ع في اإطار الفل�ص��فة ال�صيا�صّية،  ال المرتبط بال�صيا�ص��ة لي�ص يعني التمو�صُ وعندهم، ال�ص��وؤ

-، واإّن الفل�ص��فة ال�صيا�ص��ّية لي�ص��ت مجاًل ومنتًدى ُمغلًقا يخت�ّص به 
ّ
 وفّني

ّ
-بما هي فرع معرفي

الفا�ص��فة، ليتناق�صوا تحت قّبته في اأمر الفل�صفة، بل اإّنها نتاٌج لحوار جاٍر بين المواطنين، مقّدم 

في قوالب المفاهيم الفكرّية وم�صطلحاتها. 

ن�صان في المجتمع ال�صيا�صي  ل حياة الإ خيرة، حول غاية ت�صكُّ �صا�صي عند الطائفة الأ ال الأ فال�صوؤ

نظمة ال�صيا�ص��ّية. ولعّل  على لاأ وكيفّيتها. وتحديد اأف�ص��ل نماذج الحياة الجتماعّية والمثال الأ

ال  هذا هو ال�ص��بب في ا�صتمرار ال�صلطة بو�صفها ق�صّية هاّمة من ق�صايا الفل�صفة ال�صيا�صّية. وال�صوؤ

.
ّ
�صات ال�صلطة وكيفية تطّورها في المجتمع المدني �ّصّ خر الذي ُيطرح هنا يتعّلق بموؤ الآ

 عملّية فردّية لها 
ّ
وهكذا يتحّول التفكير في ال�صيا�ص��ة اإلى عملّية فل�ص��فّيّة، والفكر الفل�ص��في

ال عن الحياة  نها تتحّدث عن مفاهيم كلّية وكونية. بعبارة اأخرى، اإن ال�ص��وؤ ، لأ
ّ
مفهوم جماعي

 له دللٌت مختلفٌة في مختلف المجتمعات ال�صيا�صيَّة.
ٌّ

اٌل فل�صفي الب�صر كّلهم �صوؤ
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 باأ�ص��ره، والفيل�صوف هو الذي يبحث 
ّ
ن�صاني ال يخ�ّص المجتمع الإ ال ال�صيا�صة �ص��وؤ اإّن �ص��وؤ

خرين بعقلّيٍة منفتحٍةٍ وتفكير حّر.  ال الم�صترك، وهو يحاور الآ عن اإجابٍة اأو اإجاباٍت لهذا ال�ص��وؤ

ال ال�صيا�صة اإلى الفل�صفة ال�صيا�صّية. جابة عن �صوؤ ويحتاج الفيل�صوف في �صعيه لاإ

 وابن ع�ص��ره، فباإمكانن��ا القول اإّن 
ّّ
وبما اأّن الفيل�ص��وف نف�ص��ه مواطن المجتمع ال�صيا�ص��ي

. بعبارٍة اأخرى بقدرما واكبت ال�صيا�صة 
ّ
الفل�صفة ال�صيا�صّية نف�صها ابنة الع�صر والمجتمع ال�صيا�صي

ال  ن�ص��ان طيلة القرون المتمادية بو�ص��فها اآلّياٍت لتنظيم المجتمع، واكبه بالقدر نف�ص��ه ال�صوؤ الإ

 عن ال�صيا�صة في المجتمعات ال�صيا�صّية.
ّ
الفل�صفي

وتختلف الفل�ص��فة ال�صيا�ص��ّية ع��ن العلوم ال�صيا�ص��ّية، فالمق�ص��ود بالعلوم ال�صيا�ص��ّية معرفة 

معطيات العمل ال�صيا�ص��ي وهذه المعرفة تهتم باآلّيات اّتخاذ القرارات ال�صيا�ص��ّية، دون اأن تهتّم 

بجوهر ال�صيا�ص��ة، في حين اأّن الفل�صفة ال�صيا�صّية تتناول ماهّية ال�صيا�صة، ومفهومها، وتطّور هذا 

 وا�صطباغها 
ّ
المفهوم. ولعّل هذا هو ال�ص��بب في ابتعاد الفل�ص��فة ال�صيا�صّية عن الروتين ال�صيا�صي

 وموقفها النقدّي من ال�صيا�صة.
ّ
باللون النظرّي الكلي

ر�صطوطالي�ص  فاطون فل�ص��فٌة �صيا�صيٌة كما اأّن لأ لكل مفكٍر ومدر�ص��ٍة فل�صفته ال�صيا�صّية، فاأ

وللفارابي فل�ص��فٌة �صيا�صّيٌة، وللغرب الحديث فل�صفته ال�صيا�ص��ّية التي تبحث عن مجتمع دنيويٍّ 

مام الخامنئي فت�ص��توعبه منظومة تزيل  علمانيٍّ ، اأّما مفهوم ال�صيا�ص��ة في الفل�ص��فة ال�صيا�ص��ّية لاإ

ن�صان. ول  ، ل ي�صع �ص��لطة الرّب اأمام �صلطة الإ
ّ
لهي  والمق�صد الإ

ّ
ن�ص��اني الم�ص��افة بين المبداأ الإ

ها ال�صعادة، فالعمل   في هذه الفل�صفة الح�صول على حياة معنوّية ملوؤ
ّ
تتعّدى غاية العمل ال�صيا�صي

 هنا ل ي�صاوي �صيًئا.
ّ
ن�صاني الإ

مام الخامنئي ال�صيا�صَة من متاهة الم�ص��افة بين المبداأوالمق�صد  فتنقذ الفل�ص��فة ال�صيا�ص��ّية لاإ

وتنه��ي ال�ص��يادة المطلقة لنظرّيّ��ة البطليمو�ص��ّية ونظريات اآب��اء الكنائ�ص في القرون الو�ص��طى 

، وحّققت هذه الفل�ص��فة ال�صيا�صّيّة والنظرّيات 
ّ
والنظريّات الماّديّة المبنّية على العقد الجتماعي

�صامّية  مام الخامنئي عبر ا�صتلهامه التعاليم الإ �ّص�ص الإ العقلّية ال�صيا�ص��ية للمفكرين الغربّيين. ويوؤ

« اإذ ل يحتل الحق الطبيعي  ّ
لهي «، و»النظ��ام الإ

ّ
لهي «، و»المجتمع الإ

ّ
لهي ن�ص��ان الإ نظرّية »الإ

مام القائد من خال خم�صة مجالت  ، بل يتوّحد الحّقان. وطرحت الفل�صفة ال�صيا�صّية لاإ
ّ
لهي الإ

هي:

�. النظام الفكري الذي يبّين مفاهيم التفكير والمنظومة الفكرية وماهّيتهما.

 الحّق الفردّي 
ّ
2. نظ��ام المجتمع الذي يهتم بمق��ولت خم�ص هي: »العاقة بين مجال��ي

من«.  العام«، و»عاقة الدين بال�صيا�صة«، و»القانون«، و»العدالة«، و»الأ
ّ
والحّق الجتماعي

.
ّ
ي 3. نظام المواطنة الذي هو �صمن الفل�صفة ال�صيا�صّية، وُبني على مفاهيم مثل حّقّ
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4. نظام المملكة وهو النظام الذي يتناول ال�ص��لطة ال�صيا�صّية ودورها، اإدارة المجتمع، كما 

نظمة ال�صيا�صية، وينتهي بطرح نموذج الديمقراطّية الدينّية على ثوابت ماأخوذة  يتناول اأ�صناف الأ

 ونظام ولية الفقيه، وُبني هذا النموذج على اثني ع�ص��ر مبدًءا، هي »�ص��يادة 
ّ
م��ن النظ��ام النيابي

كفاء«، »�ص��يادة الواجب«، »العدالة«،  الدين«، »�ص��يادة الف�صيلة«، »�صيادة الغاية«، »�صيادة الأ

«، و»انتخاب النا�ص«. 
ّ
يمان الديني »ر�صى النا�ص«، »الهداية«، »الحق«، »الإ

5. نظام ال�صعادة الذي ُبني على خم�صة مفاهيم غائية وهي الكمال، ال�صعادة، الحياة الطّيبة، 

الف�صيلة، والخير. فالفل�صفة ال�صيا�صّية لل�صّيد القائد َمبنّية على الغايات الفا�صلة.

�صامّية اإلى  مام القائد الخامنئي الم�صتلهمة من الِقيم الإ واأخيًرا، ت�صعى الفل�صفة ال�صيا�صّية لاإ

جابة المعنويّة عن نوع، وحياة المواطنة، ونظام الحكم، وتبيين ال�ص��عادة الحقيقّية. ويحظى  الإ

ال�صّيُد القائُد بموقٍع مرموٍق في تطّور نظرية ولية الفقيه �صمن الديمقراطّية الدينّية. والديمقراطّية 

 ويعادل مفهوم الولية، وولية 
ّ
�صامي الدينّية في فل�ص��فته ال�صيا�ص��ّية اأمر َينبع من داخل الدين الإ

الفقيه من م�ص��اديقها. بم��ا اأّن الماهّية الدينّية للديمقراطّية الدينّية تقت�ص��ي �ص��يادة الدين وقيادة 

��ة واأّن القيادَة الدينّيَة في ع�ص��ِر  دينّي��ة، فالديمقراطّي��ة الدينّيِة تعادل الديمقراطّية الفقهّية، خا�صّ

الغيب��ِة للفقيه. اإًذا، نحن اأماَم ديمقراطّية يحكم فيها الوالي الفقيه. ومواكبة �ص��يادة ال�ص��عب في 

ماُم الخمينيُّ ر�صوان اهلل عليه، ثّم جاء  �صها الإ �صَّ
هذه الديمقراطية مع حكم الفقيه نظرية حديثة اأ

ماُم الخامنئي حفظه اهلل تعالى وَتبّناها. بها الإ
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���
ال�صيخ الدكتور اأحمد واعظي

رغ��م اهتمام الم�ص��لحين الجتماعّيين والمفكرين، وال�ص��عوب المحرومة والم�صت�ص��عفة 

خاقية والجتماعية، اإل  ة في النظم الأ بالعدالة كمفهوم قيمي طوال التاريخ، ونيلها منزلة خا�صّ

اأّنها لم تحَظ بمكانة بحثّية تت�صم بالعمق والجديّة وال�صمولية.

ينق�ص��م الفّكر الممنهج والمنّظم الذي يتناول مو�ص��وع العدالة اإلى ق�صمين اأحدهما نظرّي 

خر عملي. ففي المجال النظري الذي يمثل التنظير في محتوى العدالة الجتماعية ياحظ  والآ

وجود وجوٍه واأبعاد متعددة، منها البحث في مفهوم العدالة وتعريفها واأق�ص��امها، وكذا البحث 

بعاد المتنوعة. ا من تلك الأ في تعيين اأ�صول العدالة حيث يمّثل ما ذكر بع�صً

بعد الفراغ من عملية التنظيم ال�صامل للعدالة الجتماعية ومحتواها، ت�صل النوبة اإلى الجانب 

العملي ل�ص��تقرار العدالة الجتماعية في مختلف م�ص��تويات الحي��اة الجماعية، اأي البحث في 

الكيفية التي يمكن اإعمالها وكذا المنهجية، وذلك بماحظة ال�صاخ�ص والختبار الذي يجري 

لتحقي��ق العدالة في المجالت المختلفة للمجتمع من قبيل التقنين والق�ص��اء والقت�ص��اد مروًرا 

بالمناهج التعليمية وكذا ال�صّحة والعاج.

لقد ركّز اأغلب المفكرين في مجال بحوث العدالة على الجانب النظري من البحث، لكن 

ورغ��م ذلك لم ُيبِد اأحٌد اهتماًما حتى في هذا البعد النظري، بحيث يتطرق ب�ص��كل �ص��امل اإلى 

بعاد النظرية لمبحث العدالة الجتماعية. واكتفى بع�ٌص بتعريف العدالة وتق�ص��يماتها،  جميع الأ

خاقية للعدالة  �ص�ص العدالة، وتطرق اآخرون اإلى المباحث القيمّية والأ فيما ذكر البع�ص ر�صًما  لُأ

من منظار فل�صفي. 

��� رئي�ص دفتر تبليغات اإيران.

مام الخامنئي العدالة في فكر الإ
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وتمتاز اآراء �ص��ماحة اآية اهلل الخامنئي في مجال العدالة بعدم اكتفائها بالجانب النظري فقط 

اإذ يتطّرق �صماحته اإلى ماحظات ظريفة في مجال ال�صتقرار العملي للعدالة في واقع المجتمع 

�صامي. الإ

ويرى �صماحته اأّن ُح�صَن العدالة، والرغبة الوافرة في تحقيقها، والحديث الفل�صفي عن ذلك 

ل ُيَعّد كافًيا بل ينبغي اأن ين�ص��ّب الهّم الرئي�صي على اإقامة المنا�صبات الجتماعية في المجالت 

المختلفة للحياة الجتماعية وعلى اأ�صا�ص العدل. 

يقول �صماحته: 

ولي النظام من  �ص��ا�ص للَبّت في جميع الم�ص��ائل التنفيذيّة، فعلى جميع م�صوؤ »تعّد العدالة الأ

ولين في المرافق التنفيذية،  �ص��امي الموقرين وجميع الم�ص��وؤ قبيل اأع�ص��اء مجل�ص ال�صورى الإ

ا ال�صخ�ص��يات الم�صرفة على تقنين ال�صيا�صات، والخبراء والق�صاة واأع�صاء ال�صلطات  وخ�صو�صً

الق�ص��ائية، الحّد والجهد والعمل باإخا�ص على تحقيق العدالة في المجتمع. اإن اأف�ص��ل خطوة 

يمكن اأن تخطى لتحقيق العدالة في مجتمعنا هي اإزالة الحرمان عن جميع ال�ص��رائح المحرومة 

.
���

والبائ�صة وذات الدخل المحدود«

ولعل ما ينبغي ماحظته في هذا الحديث هو اأّن �صماحته تناول مو�صوع العدالة الجتماعية 

مة، وكذا من خال ال�ص��خ�ص  م��ن منطل��ق ما يفكر به القائد والمر�ص��د للحركة الجتماعية لاأ

�صامي والم�صرفين على اأمره. لذلك لم  ولين في النظام الإ المنّظر للخطوط العامة لحركة الم�صوؤ

كاديمية، ولم يمزجها ببحوث ا�صتدللية وفل�صفية  تكن كلماته في هذا ال�صياق متاأثرة بال�صبغة الأ

مر في هذا المقال على تنقيح وتو�ص��يح الخطوط  متعارف��ة. وه��ذا ما دعاني اإلى اأن ين�ص��ّب الأ

�صتراتيجية ل�ص��ماحته في مجال العدالة الجتماعية، هذا اأوًل، وثانًيا اإبراز  العامة والرئي�ص��ية والإ

ا  راء على التجاه الفكري ال�صائد في الفكر الغربي المعا�صر وخ�صو�صً واإظهار اأرجحية هذه الآ

الفكر الليبرالي الديمقراطي في اأكثر المجتمعات المعا�صرة.

1- مكانة العدالة الجتماعية بين الف�صائل الجتماعية 

من المباحث الهامة في مجال العدالة تعيين مكانة العدالة بين بقية ف�صائل المجتمع ال�صيا�صي 

خاًفا لليبراليين التقليديين وال� »مدافعون عن الحريات )libertarians(«، المعا�صرين الذين 

�ص��اروا وفق ما ذهب اأ�ص��افهم الليبراليون، ف��ي العتقاد باأن العدال��ة الجتماعية، والعدالة في 

�ص��ا�ص ف�ص��يلة. في حي��ن تذهب الكثير من مدار���ص علم الجتماع  توزي��ع الثروة ل تعّد في الأ

وال�صيا�ص��ة ومفكروها اإلى اعتبار العدالة الجتماعية نوًعا من الف�ص��يلة وخيًرا اجتماعيًّا. غير اأّن 

الختاف يكمن في اأّن العدالة هل تعّد اأف�ص��ل الف�ص��ائل الجتماعية ورائدة في هذا المجال اأم 

هي في َعر�ِص �صائر الف�صائل الجتماعية من قبيل الرفاهية، والزدهار القت�صادي و...

مام الخميني رحمه اهلل، �370/3/�3ه�. �ص. مام الخامنئي، نداء �صماحته بمنا�صبة الذكرى ال�صنوية الثانية لرحيل الإ ��� الإ
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ويدعو �صماحة اآية اهلل الخامنئي اإلى التفكيك بين الغايات والكمالت الجتماعية من جانب 

والكم��الت الفردية من جانب اآخ��ر لينطلق من خال ذلك اإلى مقارنة بين العدالة والف�ص��ائل 

والخي��رات الجتماعية، جازًما باأّن العدالة في مرحلة اأعلى من تلك الف�ص��ائل لكنها رغم ذلك 

تعتبر في م�ص��توى متو�ص��ط اإذا ما تّم مقارنتها ببقية الكمالت الباطنية للفرد وفاحه الحقيقي. 

ن�ص��ان. يقول �ص��ماحته في الحديث عن المكانة  وعلى هذا فالعدالة ل ُتَعدُّ هدًفا وغاية نهائية لاإ

ال�صامية للعدالة الجتماعية: 

�ص��امّية تدعو اإلى تحقق الق�ص��ط والعدل. لقد تاأ�ص�ص هذا النظام  مة الإ »منذ األف �ص��نة والأ

�ص��امي، وكان اأّول م��ا رام اإليه هو تحقيق الق�ص��ط والعدل. اإّن الق�ص��ط والعدل من اأوجب  الإ

 
���

ا« الواجبات. فما نبغيه هو اأن تكون الرفاهية �صبيًا لتحقيق الق�صط والعدل اأي�صً

 ويقول �صماحته في مو�صوع اآخر:

مور تك�ص��ب  اإّن ما ن�ص��بو اإليه هو ا�ص��تقرار العدل في المجتمع. نحن نبغي هذا. فجميع الأ

مة، مع ازدياد الثروة فاإن  قيمتها من اإقامة العدل. اإّن المجتمعات التي ل تت�صاوى فيها �صرائح الأ

الم�صتفيد من ذلك لي�ص اإّل �صنًفا وفئة واحدة من النا�ص. لكن في المجتمعات التي يتحقق فيها 

.
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العدل والم�صاواة فاإنَّ الجميع �صينتفع من تلك الزيادة«

ا الفكر الليبرالي ودعاة ال�صوق الحّر  وفي مقابل هذا يرى الفكر الغربي المعا�صر وخ�صو�صً

ب��اأنَّ الزدهار والتط��ّور يقع في مرتبة اأعلى من مرتبة العدال��ة الجتماعية عند المقارنة وترتيب 

�ص��امية في اإيران على  كد �ص��ماحة قائد الثورة الإ ولوي��ات للف�ص��ائل الجتماعية والقيم ويوؤ الأ

�ص��امية اإذ يجب اأن يكون النمو القت�ص��ادي  اأّن ه��ذا التوج��ه يخالف ما تذهب اإليه النظرّية الإ

والزدهار ذا منحًى محدًدا وفي �صياق تحقيق العدالة الجتماعية.

يقول �صماحته في هذا ال�صدد: 

»نحن ل ن�ص��ير ب�ص��كل يتوافق وال�صيا�ص��ات التي تحكم عالمنا اليوم، ويدعمها الكثيرون. 

فهذا لي�ص منطقنا. اإن النظرية التي يذهب اإليها نظامنا هي هدفّيته في اإقامة العدل وذلك بموازاة 

.
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النمّو القت�صادي واأن يكونا جنًبا اإلى جنب«

»يظ��ن البع�ص اأن علينا اأن نحدد فترة من الزمن للنمو والزدهار، وحينما ن�ص��ل اإلى مرحلة 

.
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مطلوبة نعمل حينها على تحقيق العدالة الجتماعية«

يرانية  �ص��امية الإ م��ن الداخلي ف��ي الجمهورية الإ م��ام الخامنئ��ي، م��ن خطاب ل�ص��ماحته في جمع م��ن قادة واأع�ص��اء قوى الأ ��� الإ

�376/4/25 ه�. �ص.

 �37�/�0/�7 ه�. �ص.
c

منين  مام الخامنئي، من خطاب ل�صماحته بمنا�صبة ولدة اأمير الموؤ ��2 الإ

مام الخامنئي، من خطاب ل�صماحة القائد في لقائه اأع�صاء الحكومة �383/6/4 ه�. �ص. ��3 الإ

مام الخامنئي، من خطاب ل�صماحة القائد في لقائه اأع�صاء 6/8/ �37 ه�.�ص. ��4 الإ



���

لكن لو قارنا بين الكمال وال�ص��عادة الفردي��ة من جانب والعدالة من جانب اآخر، فحينها ل 

تتخذ العدالة �صبغة مقد�صة ول تطرح كاأداة لهدف نهائي.

يقول �صماحته في هذا ال�صدد:

عمال المختلفة من قبي��ل ]الرفاهية، والبناء، والتطور[ تحقيق الق�ص��ط  » نح��ن نري��د من الأ

والع��دل، فحينما تتحق��ق العدالة في مجتمع ما، ف��اإّن جميع اأبناء المجتمع �ص��ينهلون من تلك 

الخيرات، و�ص��وف ل يظلم وي�ص��طهد بع�ص النا�ص. ففي بيئة يحكمها الق�ص��ط والعدل يمكن 

ن�صاني. فالق�صط والعدل  ن�ص��ان اأن ينمو ويتطور. وي�صل اإلى مقامات رفيعة ويحقق كماله الإ لاإ

 .
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ن�صان« يعتبران مقدمة واجبة لتحقيق الكمال الغائي لاإ

2- واجبات الحكومة في تحقيق العدالة الجتماعية 

اأ�ص��رنا في ما م�ص��ى اإلى اأن التجاه الرئي�ص��ي ال�ص��ائد في اإطار المدر�ص��ة الليبرالية يخالف 

تحدي��د نوع خا�ص للعدالة في التوزيع. )distributive Justice(  ويرى اأّن ل معنى للعدالة 

الجتماعية في اإطار دعم الفئات البائ�صة التي تتاأثر بالواقع القت�صادي وكذا بتغير الحالة ال�صعبة 

ثر من خالها على  ثار ال�صلبية الناتجة عن هيمنة ال�صوق الحّرة والذي يوؤ التي يعي�صونها نتيجة الآ

لء هو  البائ�صين والفقراء، فالدعم المذكور يفتقد اإلى اأي دليل وحجة. ويعتبر اأهم ا�صتدلل لهوؤ

اأن من ل يوّفق في ال�ص��وق الحّرة ول يجمع ثروة ويعاني من الفقر وعدم النجاح اقت�صاديًّا لي�ص 

ن الظلم اإّنما يكون فيما لو كانت هناك عملّية ممنهجة ومق�صودة من قبل  الظلم وعدم العدالة. لأ

فقار �صخ�ص ما، وهذا ما ل نراه متحقًقا فيما يخ�ّص ال�صوق الحّرة، فالم�صاألة  مجموعة محددة لإ

ت�صبه �صيًئا ما المباريات الريا�صية حيث يفوز البع�ص ويخ�صر اآخرون، فالخ�صارة ل يتحملها اإل 

وليًة قبال  �ص��خا�ص الذين خ�ص��روا، وعلى ه��ذا ل تتحمل الحكومة ول الفائزين م�ص��وؤ نف�ص الأ

.
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لء خ�صارتهم ولية تعوي�ص هوؤ تعوي�صهم الخ�صارة. ولذلك  فا تحمل العدالة الحكومة م�صوؤ

لكن �ص��ماحة اآية اهلل ال�ص��يد الخامنئي يعار�ص ه��ذا الراأي، ويعتقد م�ص��تنًدا اإلى ما ورد من 

�صامية الدفاع عن المحرومين  وليات الدولة الإ �صامية باأن من اأهم م�صوؤ روايات في الم�صادر الإ

م الفئات البائ�ص��ة في المجتم��ع. لذلك يخاطب  والم�صت�ص��عفين، واإزال��ة الفق��ر وت�ص��كين الآ

ولين الحكوميين بالقول: الم�صوؤ

»�ص��ّمنوا برامجك��م م�ص��األة اإزال��ة الفق��ر والحرمان في الب��اد واجعلوا ذل��ك  في مقدمة 

ن هذا المو�ص��وع من اأركان العدالة. نعم اإّن مفهوم العدالة ل ينح�ص��ر فقط  في  اأولوياتكم. لأ

.
�3�

ا من تلك المهمة« اإزالة الفقر والحرمان، هذا بالرغم من اأن ذلك يمثل جزًءا مهمًّ

من الداخلي �376/4/25 ه�.�ص. مام الخامنئي، من خطاب له في جمع من قادة واأع�صاء قوى الأ ��� الإ

��2 كنموذج لهذا راجع اأراء فردريك هايك وهو اأحد �صخ�صيات الليبراليين الجدد المرموقين . راجع:

Fredric hayek,law, legislation and liberty, p، 65. 

مام الخامنئي، من خطاب ل�صماحته في لقاء اأع�صاء الحكومة 6/8/ �374 ه�.�ص. ��3 الإ
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يجاد الم�ص��اواة بين  اإن اإزال��ة حالة الفق��ر والتقلي�ص من الهّوة بي��ن الطبقات الجتماعية لإ

مكانات والت�صاوي في الفر�ص يعّد اإحدى المقدمات الرئي�صية  �ص��خا�ص في ال�صتفادة من الإ الأ

�صام وفق ما يتبناه اآية اهلل ال�صيد الخامنئي. يقول �صماحته  للعدالة الجتماعية التي يطمح اإليها الإ

في هذا ال�صدد: 

»نح��ن نرى اأن العدالة تتج�ص��د في تقلي�ص حال��ة الطبقّية الجتماعية، وك��ذا التقلي�ص من 

�ص لبتعادها عن مركز القرار، في حين تنعم  الفوا�ص��ل الجغرافية. ينبغي اأن ل تعي�ص منطقة البوؤ

المناط��ق القريبة منه، فهذا ل يعّد عدًل. يجب اإزالة الفوا�ص��ل الطبقّية وكذا الجغرافية، وينبغي 

 .
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مكانات والفر�ص« ايجاد حالة من الت�صاوي في ال�صتفادة من الإ

3- �صرورة مالحظة �صاخ�ص، ومعايير العدالة

لق��د اكتفى الكثير من المفكرين في مجال العدالة بتعريف العدالة وتق�ص��يماتها، وكان جّل 

اهتمامهم و�ص��عيهم ف��ي ذكر بع�ص المباح��ث النظرية، هذا في حين توج��د مباحث مهمة في 

مجال العدالة وهي توجب ماحظة المعايير وال�صاخ�ص الذي ينبغي ماحظته في عملية تحقيق 

العدالة في اأي مجال من مجالت الحياة الجتماعية.

والماح��ظ اأن الفا�ص��فة والمفكري��ن الباحثي��ن في هذا المج��ال اإّما اأنه��م غفلوا عن هذا 

مر ب�صكل مقت�صب وكلي، وذلك من قبيل جون رالز  البحث ب�صكل تاٍم، اأو اأنهم تطرقوا اإلى الأ

مر الخطير لكن وفق نظرة عامة، ق�ّص��م من خالها المعايير وال�ص��اخ�ص اإلى  حيث تناول هذا الأ

العاقات الجتماعية وفق هذين المبداأين.

هذا في حين لحظ �ص��ماحة القائد هذه الم�ص��األة المهمة وذهب اإلى القول باأّن كل مرحلة 

من مراحل الحياة الجتماعية لها مقت�ص��ياتها الخا�ص��ة. فلكي تتحقق العدالة في تلك الميادين 

ن تعريف العدالة والتنظير، و�ص��ياغة  ينبغ��ي اأن يحدد ويعّرف ال�ص��اخ�ص والمعيار ف��ي ذلك لأ

المفاهيم المحددة ل تكفي لتحقيق العدالة، اإذ من ال�ص��روري التعامل مع اأنواع العدالة ب�صكل 

مختلف وذلك من قبيل القت�ص��اد والتقنين ونظام الق�ص��اء والمناهج التعليمية والنظام ال�صحي 

مور �ص��اخ�ص مح��دد ومعيار مختلف. ليكون لدينا ميزان  حيث يحدد لكل واحدة من تلك الأ

وا�صح للحكم في تلك المجالت في م�صاألة تحقيق العدالة.

وليتوف��ر لدينا العلم في اأن هذه الن�ص��اطات هل ا�ص��تطاعت اأن توفر ال�ص��تقرار اأوًل؟ يقول 

�صماحته:

»كي��ف يمكن تحقيق العدالة؟ اأي هل يجب اأن يكون هناك ميزان محدد، وهل نحتاج اإلى 

ق�ص��ام التعليمية والتربوية، اأو التعليم  ق�ص��ام الثقافية، اأو الأ معيار ما لنجد اأين يكون العدل في الأ

مام الخامنئي، من كام له للح�صور في م�صهد المقد�صة �/ �/ �388 ه�.�ص. ��� الإ
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مر وذلك  من العدالة، ينبغي اأن ن�ص��خ�ص هذا الأ العال��ي، لنعرف ما هو معيار العدالة؟ وكيف توؤ

كي ندخل هذا المعيار في تلك البرامج لن�ص��ل في مقام العمل والتنفيذ اإلى العدالة التي ن�ص��بوا 

 .
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اإليها«

4- �صرورة التوفيق بين العدالة والمعنويّة والعقالنيّة

�ّص  خ��اق والمعنوية والعبودي��ة يمثان الأ اإن حقيق��ة ك��ون روح التوحيد والدعوة اإلى الأ

دي هذه الحقيقة بنا اإلى اأمر مهم وهو كون العدالة الجتماعية  �ص��امية وتوؤ بالن�ص��بة للتعاليم الإ

�ص��امي، بل ينبغي اأن تاحظ حقيقة اأن المعنوية ينبغي  ل تحقق لوحدها الف�ص��ائل للمجتمع الإ

�صامي. ولو تجاوزنا هذا فا بد  اأن تكون- اإلى جانب العدالة - ال�ص��غل ال�ص��اغل للمجتمع الإ

اأن ن�صير اإلى اأن العدالة ل يمكن اأن تتابع وتتحقق ب�صكل واقعي وحقيقي ما لم تترافق والدوافع 

المعنوي��ة. فلقد اأثبتت التجربة اأن الدعاة ال�ص��ادقين الذين يدعون اإل��ى العدالة هم من المتدينين 

الذي��ن يتمتعون بالخلفّية المعنوية والدينية الرا�ص��خة كما اأن من القطعي اأّل تكون هذه المعنوية 

لوحدها ال�صامن لتحقيق العدالة ما لم تترافق والتدابير والعقانية الكافيين.

�ص��امية وفي منا�ص��بات عديدة على هذا الجانب. وي�ص��ّر  لقد اأكد �ص��ماحة قائد الثورة الإ

�ص��ماحته على اأن تحقق العدالة بحاجة اإلى ب�ص��ط مفهوم العتقاد بالمبداأ والمعاد والمعنوية في 

المجتمع. فما لم تعّم هذه المعتقدات اأفراد المجتمع فاإن العدالة الجتماعية الحقيقية التي يرنو 

. هذا من جانب ومن جانب اآخر يرى �ص��ماحته �صرورة اأن 
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�ص��ام ل يمكن تحقيقها اإليها الإ

يت�صم العاملون على تنفيذ العدالة الجتماعية وتحقيقها بالمعنوية والعقانية. فالعقانية تقت�صي 

اأن ي�ص��تفيد القائم��ون على تحقيق العدالة وف��ي جميع مواقع المجتمع م��ن التجارب العقائية 

ل�ص��ائر ال�صعوب وانتهاج التدبير والمحا�صبة والدقة الكافية وال�صتعانة باأراء الخبراء حيث يمثل 

هذا عملّية معقولة ودقيقة. يقول �صماحته في هذا ال�صدد:

ينبغي ماحظة العقانية في العدالة، وكذا المعنوية. فما لم تترافق المعنوية والعدالة �صتكون 

العدالة �ص��عاًرا اأجوًفا، فالكثير من النا�ص يتحدثون عن العدال��ة لكن ولفقدانهم المعنوية فاإن ما 

يدعون اإليه �ص��يتخذ طابًعا �صيا�صيًّا و�ص��كليًّا. والثاني العقانية فما لم ترافق العدالة العقانية فاإن 

.
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ول العدالة قد تتحول اإلى حالة ال�صّد ... ففي العدالة تكون العقانية ال�صرط الأ

فكار  �ص��ارة اإلى اأن ما ذكرناه هنا يمثل الخطوط الرئي�ص��ية لأ وف��ي نهاية المقال يجدر بنا الإ

يرانية ف��ي مجال العدالة الجتماعية ول ي�ص��تمل على جميع  �ص��امية الإ �ص��ماحة قائد الثورة الإ

اأفكار �صماحته في العدالة.

مام الخامنئي، من خطاب ل�صماحته في لقاء اأع�صاء الحكومة 8/ 6 �389 ه�.�ص. ��� الإ

�صتراتيجية  27/ 2/ �390 ه�.�ص. فكار الإ مام الخامنئي، من خطاب له في الملتقى الثاني لاأ ��2 الإ

مام الخامنئي، من خطاب ل�صماحته في لقاء اأع�صاء الحكومة 8/ 6/ �388 ه�.�ص. ��3 الإ
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ال�صيخ نعيم قا�صم

الحمد هلل رب العالمين، وال�ص��اة وال�ص��ام على اأ�ص��رف الخلق مولنا وقائدنا اأبي القا�صم 

برار المنتجبين، ال�صام عليكم ورحمة  ، وعلى اآل بيته الطيبين الطاهرين، و�ص��حبه الأ
f

محمد

اهلل وبركاته.

مام الخامنئي)دام حفظه( مرحلة دقيقة وح�صا�ص��ة تمر به��ا منطقتنا والعالم، في  يعا�ص��ر الإ

مريكي للهيمنة وال�ص��يطرة على مقدرات و�صيا�ص��ات  وبة لا�ص��تكبار الأ ظ��ل المحاولت الدوؤ

ا غليظة للتطويع، ومع المحاولت  بلداننا، وتثبيت ح�ص��ور الكيان ال�صهيوني بما يمثل من ع�صً

يرانية، واإحاطتها بخافات مفتعلة  �صامية الإ المتكررة لت�صويه �ص��ورة ونموذج الجمهورية الإ

�ص��رار بمنجزات واأ�صول وثوابت  مع جيرانها العرب، وتغذية مجموعة النقاب الداخلي لاإ

�صامية  �ص��امية المباركة، وت�صليط ال�ص��وء لمواجهة تجربة ولية الفقيه والحكومة الإ الثورة الإ

الم�صتقلة عن ال�صرق والغرب.

ية  مام الخامنئي)دام حفظه( بالدور المركزي من موقع الولية ل�ص��تكمال بناء الروؤ يقوم الإ

عمدة التي  �ص��يل، منطلًقا من الأ �صام المحمدي الأ المعا�ص��رة للقيادة والدولة على اأ�ص��ا�ص الإ

جابات العملية الم�صتجدة  مام الخميني)قده(، متابًعا تر�صيخها وتف�صيلها واإعطاء الإ اأ�ص�ص��ها الإ

ف��ي هذا الع�ص��ر المل��يء بالتط��ورات والتحديات. فاإذا ما �ص��ح اإطاق لقب »باعث النه�ص��ة 

ولى  مام الخميني)قده( خال ال�صنوات الع�صر الأ �صامية« على الإ �ص�ص الدولة الإ �صامية وموؤ الإ

�ص��امية ومثبِّت الدولة  مام الخامنئي)دام حفظه( هو »راعي النه�ص��ة الإ من عمر الثورة، فاإنَّ الإ

�صامية« في ال�ص��نوات الع�صرين التالية وما بعدها، معتمًدا على قواعد اإ�صتراتيجية في حركته  الإ

الفكرية وال�صيا�ص��ية، ومعبًرا عنها بالتوجيهات والمواقف الوا�ص��حة. �ص��نذكر في هذا البحث 

مام الخامنئي)دام حفظه(. �صتراتيجية في الفكر ال�صيا�صي لاإ ية الإ ا من الروؤ بع�صً

مين العام لحزب اهلل. ��� نائب الأ

مام القائد  الفكر ال�صيا�صي عند الإ

الخامنئي)دام حفظه(
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مام الخميني اأف�صل �صاخ�ص لنا: 1-الإ

مام القائد الخامنئ��ي)دام حفظه(، ل بدَّ اأن  �ص��تراتيجية ال�صيا�ص��ية لاإ عندم��ا نتحدث عن الإ

ن اإ�صتراتيجية  مام الخميني)قده(، لأ �ص��ا�ص وهو اإ�صتراتيجية الإ ول والعري�ص والأ نبداأ بالعنوان الأ

مام الخميني)قده( بالكامل، وبالتالي عندما نرى تف�ص��يًرا اأو تطويًرا اأو  القائد تاأخذ من منهل الإ

مام الخميني)قده(، ولعلَّ اأف�صل  مام القائد، فاإننا ل نجده يحيد قيد اأنملة عن الإ تو�صيًحا عند الإ

مام الخميني هو اأف�صل  مام الخامنئي نف�ص��ه، عندما اعتبر اأن الإ تعبير عن هذا الرتباط ما قاله الإ

�ص��اخ�ص لنا: بمنهجه الكامل، ومحور هذا المنهج، وولية الفقيه، وهنا اأ�ص��وق مجموعة من 

مام القائد،  بيِّن هذا المعنى الذي عبَّر عنه الإ
مام الخامنئي)دام حفظه( لأ الكلم��ات التي قالها الإ

مام الخميني)قده( عندما قال: »اإنني اأقول اإن  وذلك في الذكرى الواحدة والع�ص��رين لرحيل الإ

مام هو اأف�ص��ل �صاخ�ص  مام، الإ مام وفي خط الإ �ص��رات والعائم تكمن في نف�ص الإ اأف�ص��ل الموؤ

لنا«. 

مام  نف�صه ي�صكل اأبرز ال�صواخ�ص؛ اأفعاله واأقواله.  الإ

مام و�صخ�ص��يته هي بهذه المواقف التي اأظهرها بنف�ص��ه ببيان �ص��ريح وباأو�صح  اإن هوية الإ

مور التي ه��ّزت العالم. نف�ص هذه المواقف ال�ص��ريحة هي التي  األف��اظ وكلمات. ه��ي هذه الأ

جعلت الجماهير الغفيرة تميل اإلى �صعب اإيران وجعلت الكثيرين يتبعون هذا ال�صعب.

مام وتجربته تجّلت اأقواًل  مام الخامنئي)دام حفظه( يركز على اأن �ص��خ�ص الإ وا�ص��ح اأن الإ

�صامية،  �صامية، وبعد اإقامة الدولة الإ واأفعاًل من خال م�ص��ار حياته، قبل اإن�صاء الجمهورية الإ

د معال��م الطريق، التي ت�ص��ير عليها الثورة  عمال ه��ي التي تحدِّ قوال والأ ه��ذه الت�ص��رفات والأ

�ص��امية، والتي يعتبرها القائد الخامنئي)دام حفظه( هي المعلم وهي ال�صاخ�ص وهي التجاه  الإ

الذي يجب اأن ن�صير عليه.

مام  وف��ي كام اآخ��ر له قال��ه �ص��نة 2008، اعتب��ر »اأن ال�صخ�ص��ية الكامل��ة وال�ص��املة لاإ

مام  الخميني)ر���ص(، هي قدوة ملهمة وجذابة للتحرك في الم�ص��ار ال�ص��حيح، م�ص��يًفا: اإن الإ

�ص��امية من اأج��ل المحافظة على هوية الثورة  العظيم �ص��عى دوًما في مختلف مراحل الثورة الإ

جنبية، وهذا النهج  �ص��امية للحيلولة دون حدوث النحراف وال�ص��ال وتغلغل العنا�صر الأ الإ

در�ص كبير بالن�صبة لنا«.

مام الخميني )ر�ص( تجاه الق�ص��ايا المختلفة من اأجل  ّ اإلى مواقف الإ
واأ�ص��ار �ص��ماحة الولي

مام الراحل ومن اأجل  �ص��امية : »اإن الإ اإبراز الحدود ال�صيا�ص��ية والعقائدية لنظام الجمهورية الإ

�صامية منع حتى ا�صتخدام بع�ص المفردات الدخيلة مثل الجمهورية  الحفاظ على هوية الثورة الإ
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ية الديني��ة والعقائدية  ب��داع وا�ص��تحداث مفردات في اإط��ار الروؤ الديمقراطي��ة، واأك��د على الإ

.
���

للثورة«

مام الخميني)قده(، هو ل يجعل نف�ص��ه في موقع التقليد  مام القائد اتجاه الإ وعندما ُيبيِّن الإ

مٍر جديد، واإنما يجعل نف�صه في محل القتداء بنهٍج تغييرٍي اأحدث تغييًرا حتى على م�صتوى  لأ

دارة والقيادة واإقامة الدولة، وطرح  لفاظ، ف�ص��ًا عن التغيير الذي ح�ص��ل في الإ المفردات والأ

مام الخميني)قده(  مام القائد ي�صرح في مجال اآخر، لماذا �صمى الإ الق�صايا ال�صيا�صية المختلفة، والإ

��مِّ الخافة الديمقراطية، فمن ناحية: ا�صُتخدم م�صطلح الخافة  �ص��امية ولم ُي�صَ الجمهورية الإ

�صامي، والديمقراطية: م�صطلح جذاب على الم�صتوى المعا�صر، هنا  على م�ص��توى التاريخ الإ

مام الخميني)قده( كتعبير عن طريقة الحكم،  مام القائد اأن م�صطلح الجمهورية اأراده الإ كد الإ يوؤ

كد على ا�ص��تفتاء وقرار وخيار ال�ص��عب، بينما ا�ص��م الخافة اأو  هذه الطريقة مفهوم منها اأنها توؤ

فكرة الخافة تحيط بها مجموعة من اللتبا�صات التاريخية، اأعطت انطباًعا متحجًرا عن طبيعة 

م��ام ل يريد اأن يحمل تلك التركة للعنوان بتجربته ال�ص��ابقة في حياتنا  �ص��ام، والإ الدولة في الإ

حوال م�ص��طلًحا تنزيليًّا،  المعا�ص��رة، كي ل ي�ص��طر للدفاع عن م�ص��طلح لي�ص في حاٍل من الأ

�صامية، اأذكر  ولذا ا�ص��تخدم لفظة الجمهورية، وهذا ما اأحدث اإ�صكاًل عند بع�ص الحركات الإ

على �ص��بيل المثال: حزب التحرير، الذي اعتبر اأن ا�ص��تخدام م�صطلح الجمهورية هو ا�صتخدام 

غربي، وبالتالي هذا خروج عن حرفية الن�ص، على قاعدة اأن ال�صياق التاريخي هو كلمة خافة، 

ولكن ل يوجد لدينا ن�ص �ص��رعي من النبيf يذكر اأن الخافة هو الم�ص��طلح الذي يجب اأن 

�ص��امية تقف عند التجارب ال�صابقة، فتعتبرها جزًءا ل  ن�ص��تخدمه، ولكن بع�ص التجاهات الإ

نَّة التي يجب متابعتها بحرفيتها وبظاهرها. يتجزاأ من ال�صُ

وا�ص��تخدم كلمة اإ�صامية ولم ي�ص��تخدم كلمة ديمقراطية رغم جاذبيتها، واإذا اأراد اأن يعطي 

اإ�ص��ارة معينة من خال كلمة جمهوري��ة، كان من الممكن اأن تك��ون الجمهورية الديمقراطية 

مام الخميني)قده( كلمة اإ�صامية مبا�صرة بعد ت�صمية الجمهورية،  �صامية مثًا. لقد ا�صتخدم الإ الإ

�ص��يل بكل اأبعاده من دون زيادة اأو نق�صان،  �صامي الأ ليقول باأن م�ص��روعي هو الم�ص��روع الإ

خ��رى التي تدخل في باب  في م�ص��األة المبادئ والتوجهات الرئي�ص��ة، وطبًعا كل التفا�ص��يل الأ

الجتهاد والتطور، وما ي�ص��مح به ال�صرع المقد�ص، فهذا اأمر مفتوح ومتاح ان�صجاًما مع انفتاح 

مام في الفهم الفقهي اأو ال�صيا�صي ب�صكل عام. باب الجتهاد وطريقة الإ

مام الخميني)قده(،  مام القائد)حفظه اهلل ورعاه( هي اإ�صتراتيجية الإ من هنا، اإ�ص��تراتيجية الإ

بقواعدها واأ�ص�ص��ها و�ص��وابطها، ومن اأراد اأن ياأخذ التفا�ص��يل التي قد يتلم�صها اأو ل يتلم�صها 

نباء 2008/9/25. ��� وكالة مهر لاأ
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مام الخامنئي)حفظ��ه اهلل( ي�ص��تطيع اأن يعود اإلى  م��ن خ��ال بع�ص الت�ص��ريحات التي قاله��ا الإ

�صتراتيجية  مام الخميني)قده(، فقد اهتدى بهديه ب�ص��كل مبا�صر، هذا اأوًل في فهمنا لمنبع الإ الإ

مام القائد. ال�صيا�صية عند الإ

�صيل: �صالم المحمدي الأ 2- الإ

ية  �ص��يل كمنطلق وقاعدة، وبم��ا اأنَّ اأي روؤ �ص��ام المحمدي الأ مام القائد على الإ ك��د الإ يوؤ

�ص���ص للم�ص��تقبل،  ثر وتوؤ ي��ة الفكرية هي التي توؤ ي��ة فكرية، وهذه الروؤ �صيا�ص��ية تحت��اج اإلى روؤ

�ص��يل، هذا يعني اأنَّه ير�صم  �ص��ام المحمدي الأ مام القائد الإ وُتبيِّن معالم الثورة، فعندما يتبنى الإ

�ص�ص بعد ذلك خطواتنا  الخطوات الرئي�صة التي يجب اأن ننطلق منها على الم�صتوى الفكري، لنوؤ

ال�صيا�صية، ول يوجد �صيا�صة من دون خلفية فكرية وقواعد فكرية.

، واأنهم اأ�ص��ا�ص 
h

مام الخامنئي)حفظه اهلل( على دور اأهل البيت كد الإ مثال على ذلك، يوؤ

حوال  ثر �صلًبا في اأي حال من الأ �صل ل يوؤ �صام والتعاطي مع الحياة، وهذا الأ واأ�صل في فهم الإ

مام القائد بمنا�صبة يوم الغدير على  �صامية والعاقة مع باقي الم�صلمين. »اأكد الإ على الوحدة الإ

 م�صيًرا اإلى اأن علماء ال�صيعة اأقدموا على تاأليف كتب تت�صمن 
c

منين  التم�صك بولية اأمير الموؤ

ا�صتدللت منطقية طيلة التاريخ، معتبًرا اأن اإثارة النعرات الطائفية ل ي�صاهم في الدفاع عن ولية 

. اإًذا، هو يريد اأن يقول ب�صكل مبا�صر 
���

 واإنما يعد دفاًعا عن اأمريكا وال�صهاينة«
h

اأهل البيت 

، ومن يراقب خطاباته وكلماته المختلفة يجد تركيزه على 
h

اإننا متم�صكون بولية اأهل البيت

كد على  فكار التي توؤ ، و�ص��ياق كل الأ
c

منين علي  والدفاع عن ولية اأمير الموؤ
h

اأهل البيت

�صيل على خط الت�صيع من دون اعتبار هذا  �صام الأ تبني هذا المنهج، وهذا ما يعيدنا اإلى فهمه لاإ

نه في النهاية خيار فكري ثقافي عقائدي له مبرراته وله اأدلته. خرين، لأ الخط ا�صتفزاًزا لاآ

يات القراآنية والروايات التي تدل على الموقف  ي�صتخدم القائد كثيًرا في خطبه �صواهد من الآ

ال��ذي يريد اأن يعبِّر عن��ه، ليربط دائًما الموقف ال�صيا�ص��ي اأو التوجيهي اأو الوعظي، بالم�ص��در 

ول الذي هو القراآن الكريم، وبالم�ص��در الثاني الذي هو ال�صنَّة ال�صريفة من اأقوال  الت�ص��ريعي الأ

�ص��امية عبر  ، وهو دائًما ي�صتح�ص��ر ال�صخ�ص��يات الإ
h

طهار ئمة الأ  والأ
f

ومواق��ف النب��ي

كد على اأن هذا المنهج هو منهج مترابط عبر التاريخ،  �صاميين، ليوؤ التاريخ اأو المعا�ص��رين الإ

مام المهدي  والعلماء اإلى قيام الإ
h

ئمة ، وي�صتمد ا�صتمراريته من ا�صتمرارية الأ
f

يبداأ بمحمد

�ص��تراتيجية ال�صيا�ص��ية ل ينف�ص��ل عن الخلفية  ز هذا التجاه. من هنا، فاإنَّ نقا�ص الإ  الذي ُيعزِّ
b

�صيل. �صام المحمدي الأ �صيلة التي يتم�صك بها القائد وهي الإ الفكرية الأ

نباء 2008/�2/�8 ، بمنا�صبة يوم الغدير. ��� وكالة مهر لاأ
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�صالمية واجب: 3- المحافظة على الجمهورية الإ

�ص��امية اأ�ص��ل واأ�ص��ا�ص، واأنه يجب المحافظة عليها،  مام القائد اأن الجمهورية الإ يعتبر الإ

نهم بذلك  وعل��ى الجميع اأن يتقيدوا بقوانينها واأنظمته��ا، واأن ل يعملوا خارج هذه الدائرة، لأ

�ص��ام. مع العل��م اأن هذه الجمهورية التي يدافع عنها القائد  يكونون من الذين يخرجون عن الإ

�صام يعني خيار  ويتم�صك بها هي الجمهورية التي ل تميل ل اإلى �صرٍق ول اإلى غرٍب، فخيار الإ

�صامية بال�صتفادة  ل �صرقية ول غربية، وبالتالي يعتبر اأنَّ علينا بناء واإنعا�ص وتقوية الجمهورية الإ

فكار  من كل العوامل التي ت�ص��اعد على ذلك، بل يجب علينا اأن ن�صتخدمها، وهو دائًما يبث الأ

مة على تثبيت معالم الجمهورية، وتقدير ح�صورها القت�صادي  التي تحاول اأن تنه�ص بقدرة الأ

والجتماعي والتربوي، ففي النهاية ل يوجد تعبير �صيا�ص��ي خارج عن دائرة الحكم وال�ص��لطة 

مبا�صرة، اأو في حالت اأخرى في اإطار المعار�صة لل�صلطة، ولكن بما اأن هذه الجمهورية قائمة 

�صام فهو يدافع عنها، ويطلب تطوير مقوماتها ا�صتناًدا اإلى اأنها تمثل هذا التجاه  على اأ�صا�ص الإ

�صل. �صا�ص والأ الأ

مة في �ص��نة 2008، قال فيه: »اإن الب��اد بحاجة اإلى معيارين  م��ن هن��ا، وجه خطاًبا اإلى الأ

�صامية عقدها الرابع، م�صدًدا على �صرورة  هامين جًدا هما التطور والعدالة قبل دخول الثورة الإ

بداع والبتكار في اأ�صاليب عملهم من اأجل تنفيذ  جهزة بالإ ولين في جميع الأ قيام جميع الم�صوؤ

جميع الم�ص��اريع واإنجازه��ا في العام الهجري ال�صم�ص��ي الجديد �387ه�-�ص، وبم�ص��اندة 

ال�صعب«.

بداع  مام الخامنئي اإلى �ص��بب ت�ص��مية الع��ام �387ه�-�ص )2008( بع��ام الإ »واأ�ص��ار الإ

�ص��امية قد حطم الفكرة الباطلة التي كانت موجودة في  والزدهار قائًا: اإن انت�ص��ار الثورة الإ

العال��م لفترات طويلة وق�ص��م الدول اإلى فئتين اإحداهما �ص��لطوية واأخرى خا�ص��عة، واإن نظام 

يرانية اأعلن �ص��راحة اأنه يعار�ص الدول ال�ص��لطوية وكذلك لن يكون  �ص��امية الإ الجمهورية الإ

 .
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مطلًقا دولة �صلطوية«

ف��كار الجديدة في تحقيق  بداع والبتكار، ويدعو لا�ص��تفادة من الأ اإًذا، ه��و يدعو اإلى الإ

نتاج،  نتاجية وم�ص��اعفة الإ التطور القت�ص��ادي، وتوفير الظروف لا�ص��تثمار في القطاعات الإ

واإعطاء اأف�ص��ل ما يمكن في كل المجالت في داخل البلد لمواجهة القوة ال�ص��لطوية، فهو مع 

�ص��امي، الذي يقوم على التطوير في اإطار العدالة، ولي�ص مع نظام تكون فيه ال�ص��لطة  النظام الإ

قمعي��ة تمنع �ص��عبها م��ن التقدم ومن التط��ور، وهو يعتبر اأن قي��ام جمهورية اإ�ص��امية فيها هذه 

ية ال�صيا�ص��ية الفكرية ال�ص��حيحة، واإلَّ ل  الموا�ص��فات ه��و التعبير الفعلي والحقيق��ي عن الروؤ

نباء �2008-3-2. ��� وكالة مهر لاأ
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�ص��امية عل��ى عبادة النا�ص واإيمانهم وقناعاتهم الثقافية  يمكن العتماد في داخل الجمهورية الإ

يماني��ة بمعزل عن التط��ور والعدالة، وبمعزل عن البتكار، ه��ذه عوامل يجب اأن تكون  اأو الإ

�ص��امية اإلى �ص��لطة قمعية ترف���ص حالة التطور  ��ا ل يجوز اأن تتحول الدولة الإ موجودة. واأي�صً

من ل بالعدالة ول  والتغيير، واإلَّ تكون ال�ص��لطة القمعية مثل تلك ال�ص��لطات الظالمة التي ل توؤ

مام الخامنئي)حفظه اهلل ورعاه(. ية ركزها الإ بالتطوير، وهذه روؤ

من هنا قال في �ص��نة 2007: »�ص��رورة اإيجاد تغيير في نظام التربية والتعليم عبر ال�ص��تعانة 

 .
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بالنخب الفكرية والكفوءة على اأ�صا�ص الهوية الدينية والوطنية«

مام القائد في واقع هذه الدولة، هو يريد تطويًرا واإبداًعا من  وه��ذا م��ا ُيبيِّن لنا كيف يفكر الإ

خ��ال المثقفين والمفكرين، ويريد اأن ياأخذ اأف�ص��ل النتائج في العملية التطويرية، ولكن يوجد 

ول: الهوية الدينية، والقيد الثاني: الهوية الوطنية. قيدان اأ�صا�صيان: القيد الأ

ون من  الهوية الدينية ل�صبط التجاه الفكري والثقافي، والهوية الوطنية من اأجل اأن ترعى �صوؤ

وليتهم، واإلَّ ل يمكن النطاق بفكرة نحو هوية  كان��وا في هذه الدولة، والدولة تتحمل م�ص��وؤ

�صائعة على الم�صتوى الوطني، فعندها نخ�صر اإمكانية اأن ي�صعر هذا ال�صعب اأن هذا النظام يعطيه 

كما ياأخذ منه، وهذا اأمر اأ�صا�ص. ولعلَّنا في ال�صابق لم نكن نلتفت كثيًرا اإلى المعنى الوطني على 

ن التربية الفكرية  الم�صتوى ال�صيا�صي، لم نكن نهتم بالمعنى الوطني على الم�صتوى ال�صيا�صي، لأ

ة واإن�ص��انية تتجاوز الح��دود الجغرافية، ولكن  والثقافي��ة تتحدث عن اإ�ص��ام عالمي وعن اأخوَّ

كي��ف يمكن التطبيق العملي في هذا المجال لهوية اإ�ص��امية اإن�ص��انية عالمية تتجاوز الحدود؟ 

ا روحيًّا ومعنويًّا فيمكن اأن نعي�ص��ها كم�ص��اعر، ويمكن اأن نوجد  مَّ
�صيا�ص��يًّا ل يمكن تطبيقها، اأ

د  مام القائد اأكَّ حال��ة من التعاطف، والتع��اون فيما بيننا، ولكن كيف يمكن تطبيقها عمليًّ��ا؟ الإ

على الخ�صو�ص��ية الوطنية للمواطنين في داخل الوطن الواحد، الذين يخ�ص��عون لنظام اإ�صامي 

خ��ذ بعين العتب��ار، واأن يكون لها مفاعيله��ا. فكما تاحظون في  واح��د، والت��ي يجب اأن توؤ

يرانية ويتكلمون عن  مة الإ مام الخميني وال�ص��يد القائد فهما يرك��زان دائًما على الأ خطابات الإ

ثر الهوية الوطنية  �صامي واإنما يندك فيها، كما توؤ يرانية، هذا العنوان ل يِخلُّ بالعنوان الإ مة الإ الأ

�صل هو ارتباط  �صامية، فالأ ية الإ خذ من خيراتها من دون اأن تقف حاجًزا ومانًعا اأمام الروؤ في الأ

�ص��امي على م�ص��توى  النا���ص عاطفيًّا بهذه اللحمة القومية اأو الوطنية، وفي اآٍن مًعا بالعنوان الإ

التجاه الفكري، وعلى م�ص��توى التطبيقات ال�صيا�ص��ية والعملية التي تن�ص��جم مع هذا التجاه 

م��ن دون اأي تعار���ص بينهما. فلذلك نجد اأن القائد ركز على الهوية الدينية والوطنية في اآٍن مًعا 

كاأ�صا�ص لتغيير نظام التربية والتعليم كما ذكر لمن خاطبهم.

نباء 2007-7-25. ��� وكالة مهر لاأ
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مام القائد فيقول: »اإن تلقي العلوم وال�ص��تفادة من التجارب  وف��ي مجاٍل اآخر، يتحدث الإ

خرى هي اإحدى �صرورات التقدم العلمي، معتبًرا تلقي العلوم ل  والتقدم العلمي لدى الدول الأ

بداع  بداع، بل ينبغي اأن تعتمد م�صيرة التقدم العلمي اأ�صا�ًصا على الإ يعني التبعية العلمية وعدم الإ

.
���

�صامية ـ الوطنية ومتطلبات الباد« العلمي المبني على النظرة الوطنية والثقافة الإ

�صامية، اأينما  ل باأن ال�صتفادة من الخبرات والطاقات والكفاءات خارج الدولة الإ هنا يف�صِّ

كان التط��ور العلم��ي موجوًدا، ل يخل بالهوي��ة الوطنية والدينية. فالعلم عب��ارة عن تطور تقني 

ية ال�صيا�ص��ية اأو الفكرية، وبالتالي اإذا ا�ص��تطعنا اأن ناأخذ  قائ��م بذاته ولي���ص مجبوًل حكًما بالروؤ

م��ن الغرب اأو من ال�ص��رق اأو من اأي جهة موجودة في العال��م تقدمها العلمي من دون اأن ناأخذ 

ثرات �صيا�ص��ّية فهذا اأمر واجب  م��ا يرافق ه��ذا التقدم العلمي من متغيرات فكرّية اأو ثقافّية اأو موؤ

مام القائد، وهو ل ي�ص��كل خلًا اأو تاأثيًرا على الواقع الداخلي وعلى  و�ص��روري، حثَّ عليه الإ

ية الفكرية وال�صيا�صية التي نحملها. الروؤ

خيرة في  مام القائد في النتخابات الرئا�ص��ية الأ وهن��ا اأذّكر بالموقف البارز الذي اتخذه الإ

اإيران، يومها طلب كل من ال�صيد مير ح�صين مو�صوي وال�صيخ كروبي اأن يتم اللجوء اإلى هيئات 

عطاء الحق  ون النتخابات وقواعد النتخاب الرئا�صي لإ ل  لتف�صل في �صوؤ ولجان جديدة ُت�ص��كَّ

مام الخامنئي)حفظه اهلل ورعاه( موقًفا �ص��لًبا  لم��ن نجح، بادعائهم اأن الح��ق معهم!! وقف الإ

مور يجب اأن تتم وفق ال�ص��وابط القانونية، من دون  اتج��اه مخالف��ة القانون، واعتب��ر اأن كل الأ

فراد، واإلَّ اإذا �ص��ربنا هذا القانون الحاكم لم�صلحة لجان  ٍي من خ�صو�ص��يات الأ اأي مراعاة لأ

جراء، ف�صن�ص��ل اإلى ال�ص��ياع والفو�ص��ى، ونخ�صر الم�صدر  واأعمال خارج القوانين المرعية الإ

مام الخميني)قده( عنوان و�ص��احيات  ن الإ ��ا كيف دوَّ الذي نحتك��م ونعود اإليه. وُنذّكر اأي�صً

�صامية، ليكون القانون حاكًما ومرجًعا،  الولي الفقيه كجزء ل يتجزاأ من د�ص��تور الجمهورية الإ

راء وال�صتن�صابات ال�صخ�صية. ولي�ص الآ

4- الموقف من ال�صتكبار:

م��ام الخامنئي)حفظه اهلل ورعاه( من ال�ص��تكبار العالمي وخا�ص��ة اأمريكا، هذا  موق��ف الإ

الموق��ف له عاقة بمواجهة �صيا�ص��ات ال�ص��تكبار، ولي�ص له عاقة بالنظر اإل��ى اأفراد من قوٍم اأو 

�ص��عٍب معين، فعندما تكون له مواقف �ص��د اأمريكا هذا ل يعني اأن هناك م�ص��كلة مع ال�ص��عب 

مريكي، المهم هو كيف تت�ص��رف هذه الدول الكبرى مع اإيران،  مريكي، ول مع التاريخ الأ الأ

يراني  وكيف تت�ص��رف هذه الدول الكبرى مع ق�ص��ايا ال�ص��عوب في منطقتنا ومنها ال�ص��عب الإ

الم�صلم. 

نباء 2008/9/25. ��� وكالة مهر لاأ
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مر بو�صوح، فيقول في �صنة 2008: »الخاف بين الجمهورية  مام القائد عن هذا الأ يعبِّر الإ

يرانية واأمريكا هو اأو�ص��ع واأعمق من الختاف في وجهات النظر ال�صيا�ص��ية، اإنَّ  �ص��امية الإ الإ

. اإًذا، 
���

يراني لتحقيق ا�صتقاله وهويته ومجده« اأمريكا لن تتمكن من عرقلة م�ص��يرة ال�صعب الإ

مام القائد هو ال�صتقال والهوية الخا�صة  �صا�ص  في الموقف من ال�ص��تكبار عند الإ العن�ص��ر الأ

ي��ران، فهو ل يقبل اأن تكون اإيران تابعة، حتى ولو كانت موازين اللعبة الدولية موازين تعطي  لإ

مريكا في هذا العالم، لذلك يتابع ال�ص��يد القائد: »اإنَّ كراهية ال�ص��عب  ق��وة كبيرة اأو اآحادي��ة لأ

امرات المختلفة التي  ��ا، مو�ص��ًحا اأن �صبب هذه الم�ص��األة هي الموؤ مريكا عميق اأي�صً يراني لأ الإ

يراني على مدى اأكثر من الخم�ص��ين عاًما الما�صية،  مريكية �ص��د ال�ص��عب الإ دارة الأ حاكتها الإ

مريكان لم يعتذروا عن تلك الممار�صات ووا�صلوا نهجهم ال�صتكباري«. كما اأنَّ الأ

واأ�ص��اف �ص��ماحة القائد: »نحن من دعاة المحافظة على هويتنا وا�ص��تقالنا وعزتنا ول�صنا 

يراني، فاإن ال�صعب  من دعاة النزاع، ولكن اإذا اأراد اأحد اأن ينال من هوية وا�ص��تقال ال�ص��عب الإ

. هذا اأمر مفروغ منه، على قاعدة اأنه ل يوجد ان�صجام بين ت�صكيل الهوية 
�2�

يراني �صيقطع يده« الإ

ال�صيا�ص��ية الم�ص��تقلة، ووجود قوى ا�ص��تكبارية تريد اإلغاء هذه الهوية ثقافيًّا و�صيا�صيًّا واقت�صاديًّا 

واجتماعيًّا، وتعتدي على هذه الدولة النا�صئة، اأو على دول المنطقة ب�صكل عام. 

ية ال�ص��تكبار ومن  م��ام القائد على اأن الموقف من ال�ص��تكبار ه��و موقف من روؤ يرك��ز الإ

توجهات��ه وطموحات��ه واأطماع��ه، ولي���ص الموقف من مجرد وج��ود اختاف �صيا�ص��ي، فهذا 

الخت��اف ال�صيا�ص��ي موجود بين كل ال��دول وهو اأمر طبيعي، على قاعدة اأن ل ين�ص��اأ عن هذا 

مام يو�ص��ح  الختاف ال�صيا�ص��ي ت�ص��لط دولة على دولة اأخرى واإنما يبقى مجرد خاف. فالإ

لغاء هويتنا الم�ص��تقلة، وبالتالي اأي تدخل تحت  باأنَّ نظرتنا اإلى ال�ص��تكبار تنطلق من رف�ص��نا لإ

اأي عنوان ا�ص��تكباري يريد اإلغاء الهويات اأمر مرفو�ص، وهذه هي القاعدة التي يجب اأن نعمل 

كد عليها. عليها واأن نوؤ

مام الخميني)قده(:  ويقول في مجال اآخر في الذكرى ال�صنوية الحادية والع�صرين لرحيل الإ

�ص��ام، ل  »اإنن��ا ل يمكن اأن نكون في جبهة واحدة مع الذين يعار�ص��ون �ص��راحة رفع راية الإ

يمكن القبول باأن تجتمع اأمريكا وبريطانيا وال�صي اآي اإيه والمو�صاد واأن�صار الملكية والمنافقين 

مام«. هنا ير�ص��م حًدا فا�ص��ًا، فعندما  حول محور واحد ثم يدعي اأفراد منهم اأنهم في نهج الإ

�ص��امية والرتباط الوطني، اأتى التف�صيل التطبيقي  تم و�ص��ع القاعدة الكلية من خال الثقافة الإ

الذي له عاقة ب�ص��ياغة التحالفات ال�صيا�ص��ية في حمل الهموم الم�ص��تركة بالتعاون مع اأطراف 

قليمية اأو الدولية والتي تخ�ص��ع للتماهي وال�ص��تراك في  موج��ودة على ال�ص��احة المحلية اأو الإ

نباء 2008/�0/30. ��� وكالة مهر لاأ
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المواقف والتجاه ال�صيا�ص��ي العام. ل يمكننا اأن نعم��ل جنًبا اإلى جنب مع الذين يختلفون معنا 

هداف التي يريدون الو�صول اإليها اأهداف  ن الأ اهم وم�صالحهم وتوجهاتهم ال�صيا�صية، لأ في روؤ

يمان  مختلفة ومتفاوتة، وهنا ير�صم القائد منهًجا اأ�صا�صيًّا لبناء التحالفات هو منطق العتقاد والإ

ني��ة القابلة للتغيير والخلل، واإلَّ يمكن اأن  والحق، فا يبني التحالفات على قاعدة الم�ص��الح الآ

تكون هناك م�ص��الح �صيا�ص��ية اآنية اأحياًنا تقت�صي اأن تكون هناك عاقة مع اأمريكا، ونحن نعرف 

ن هي في حالة خاف م��ع اأمريكا، ولم تتوقف  �ص��امية منذ ن�ص��اأتها حتى الآ اأن الجمهورية الإ

مريكية على اإيران لحظة واحدة، مع العلم اأن الكثير من الم�ص��الح ال�صيا�صية كانت  العقوبات الأ

يران اأن تندفع نحو بناء �صات وعاقات وا�صعة  موجودة في المراحل ال�صابقة، وكان يمكن لإ

مريكي  م��ع اأمريكا، ولكن الحدود التي منعت م��ن اإقامة هذه العاقة هو التجاه ال�صيا�ص��ي الأ

المخال��ف لمنطق الح��ق، والمتعار���ص مع الهوي��ة، والمخالف لم�ص��الح بني��ان الجمهورية 

�صلي، لذلك ل يمكن القبول اأن تجتمع اأمريكا وبريطانيا وال��صي اآي اإيه والمو�صاد  �صامية الأ الإ

ن التجاه ال�صيا�صي  �ص��امية من جهة اأخرى، لأ واأن�ص��ار الملكية من جهة، ومع الجمهورية الإ

هو اتجاه مخالف. 

اليوم كل الموقف من اأمريكا ب�ص��بب محاولة اأمريكا ال�ص��يطرة والت�صلط، وفر�ص �صروطها 

�ص��امية، وخا�ص��ة  �ص��ام، وعل��ى المنطقة العربية. راقبوا مواقف الجمهورية الإ على اإيران الإ

ن في الم�صاألة الليبية وحراجتها، فمع وجود ثورة  مام القائد في الم�صاألة العراقية، والآ مواقف الإ

نه �صي�صتثمر التدخل الع�صكري بعد  �ص��عب، ل يحق لا�صتكبار العالمي اأن يتدخل ع�ص��كريًّا، لأ

ولى كما قال بع�ص العراقيين �ص��ابًقا: اإنه ل  ذلك لم�ص��الح �صيا�ص��ية. قد يقول البع�ص للوهلة الأ

مريكي من قبل  ي�ص��تطيع اأحد اإنقاذنا من �ص��دام اإلَّ اأمريكا، هذا ل يبرر اإعطاء �صرعية للتدخل الأ

ية تريد اأن تحافظ على ال�ص��تقال، ولذلك  القيادة الدينية وال�صيا�ص��ية، ول من قبل من يملك روؤ

مريكي في  مريكي، وعندما ح�ص��ل التدخل الأ ولى كان هناك رف�ص للتدخل الأ م��ن اللحظة الأ

عي اأنها اأتت لم�ص��اعدة ال�ص��عب العراقي،  �ص��ا�ص، � اإذا كانت اأمريكا تدَّ العراق كان المطلب الأ

ر �، فلتخرج اأمريكا ول معنى لبقائها. فاحتجت  لقد انتهينا من �ص��دام وال�ص��عب العراقي تحرَّ

من وتر�صل  مم المتحدة ومجل�ص الأ اأمريكا باأن الفو�صى �صت�صود البلد، ولكن يمكن اأن تتفق الأ

نَّه يلغي  من، ولكن اأمريكا لم تقبل هذا المنطق لأ قوات دولية، تكون مهمتها المحافظة على الأ

احتالها و�صرقتها لخيرات العراق. 

نية التي يمك��ن اأن تكون  ث��ار الآ المه��م، اأن الموق��ف من ال�ص��تكبار موق��ف ل يلحظ الآ

يران، و�صرب طالبان  �ص��امية في اإيران، فاإزاحة �صدام مريح لإ من�ص��جمة مع تطلعات الدولة الإ

يران، ولكن هل ت�ص��تدعي اإيران هذا الطلب؟ ل، بالعك�ص، فقد رف�صت  في اأفغان�ص��تان مريح لإ

مر، وعندما ح�ص��ل تعاطت مع المرحلة الثانية ما بعد الع��دوان. واحدة من التهامات  ه��ذا الأ
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التي توجه اليوم اإلى اإيران هي اأن اإيران متعاونة مع اأمريكا في المو�ص��وع العراقي والمو�ص��وع 

فغان��ي! فاأي��ن التع��اون؟ يقولون: كان على اإي��ران اأن تقات��ل اأمريكا عندما اأت��ت اإلى العراق  الأ

يران على ذلك، ول ينا�ص��بها اأن تزج نف�ص��ها في  واأفغان�ص��تان! هذا اأمر غير ممكن، ول قدرة لإ

معركة لم�ص��لحة خ�صم �صيا�ص��ي معاٍد في الواقع، لذا اكتفت اإيران بالموقف ال�صيا�صي الراف�ص، 

جنبي. وعلى اأهل البلد اأن ياأخذوا المبادرة لحماية بلدهم من الأ

5- دور ال�صعب:

مام القائد على الحالة ال�ص��عبية، و�ص��رورة مواكبته��ا في الخيارات ال�صيا�ص��ية. اإذ  اأك��د الإ

ه  يجب اللتفات دائًما اإلى ال�ص��عب، واإلى مطالبه ورغباته وقناعاته واأفكاره، بل يجب اأن يوجَّ

مام. ف��ي الذكرى الواحدة  هذا ال�ص��عب ليفهم كيف يت�ص��رف، وكيف ياأخذ خط��وات اإلى الأ

مام القائ��د هذه اللفتة الممي��زة للجمهورية  مام الخميني)ق��ده( يذكر الإ والع�ص��رين لرحي��ل الإ

ول من  �ص��امية فيق��ول: »ل يوجد في اأي ثورٍة في ع�ص��ر الثورات، -حيث اإن الن�ص��ف الأ الإ

القرن الع�ص��رين كان ع�صر الثورات المختلفة؛ وقد اندلعت في ال�صرق والغرب ثورات متعددة 

وباأ�ص��كال مختلفة-، اأية �ص��ابقة يجري فيها بعد �صهرين من انت�ص��ار الثورة ا�صتفتاٌء عام من اأجل 

مام)قده(. ولم يكن  اختيار اأ�ص��لوب الحكومة والنظام؛ ولكن هذا ما حدث ف��ي اإيران بهمة الإ

��ّوب وتم ال�ص��تفتاء عليه، ولم  قد مّر على الثورة اأكثر من �ص��نة حتى كان الد�ص��تور قد ُدّون و�صُ

تتعطل النتخابات في اأحلك مراحل الحرب واأ�ص��دها حينما كانت طهران تتعر�ص للق�ص��ف؛ 

ّخر النتخابات في اإيران يوًم��ا وحًدا. فاأية ديمقراطية تجدونها في العالم  واإل��ى يومنا هذا لم توؤ

تفعل ما تفعل اإيران؟«. 

مام القائد يتكلم دائًما عن ال�صعب  هذا يعبر عن الهتمام بالو�صع ال�صعبي، والماحظ اأن الإ

يران��ي، وكفاءاته، وقدرات��ه، واإمكاناته، ويحاول اأن يركز على عن�ص��ر ال�ص��باب وقدرتهم،  الإ

ثرين. فالمو�صوع  ويخاطبهم دائًما كواحد منهم، ليعبروا وليح�صروا في ال�صاحة، وليكونوا موؤ

ال�صعبي مو�صوع اأ�صا�ص، واأي �صيا�صة ل تاأخذ بعين العتبار الراأي العام، �صتكون وباًل وم�صكلة 

مام  يراني هو في الواقع، -بعد توفيق اهلل تعالى وحكمة الإ عليه. واليوم الراأي العام اأو ال�صعب الإ

�صامية المباركة. القائد-، من يحقق الحماية الفعلية لهذه الثورة الإ

6- الق�صية الفل�صطينية:

مام الخميني)قده(، واأن الحل هو زوال  مام القائد اأن اإ�صرائيل غدة �صرطانية كما الإ يعتبر الإ

الحتال، ول يمكن القبول بت�ص��ريع الحتال، وبالتالي اأي حل يجب اأن ياأخذ بعين العتبار 

خيارات ال�صعب الفل�ص��طيني، وقد طرح فكرة ا�صتفتاء ال�صعب الفل�صطيني بم�صلميه وم�صيحييه 

واليهود الذين كانوا من �ص��كان فل�صطين قبل اأن ياأتي اليهود من مختلف اأنحاء العالم، ليختاروا 
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الدول��ة الت��ي يريدونها و�ص��كل الحكم ال��ذي يتبنونه، طبًعا في ه��ذه الحالة لن تك��ون الدولة 

ن عدد اليهود قليل بالن�ص��بة اإلى عدد الم�صلمين والم�ص��يحيين، وبالتالي اأي خيار  �ص��هيونية، لأ

�صيختارونه لن يكون خياًرا �صهيونيًّا، وفي النهاية اإذا اختار اأهل البلد خياًرا علمانيًّا اأو راأ�صماليًّا 

ولية خيارهم، ولكن بهذا ال�صكل  اأو �ص��يوعيًّا اأو اإ�ص��اميًّا اأو غير ذلك، وقتها هم يتحملون م�صوؤ

حد اأن يبيع وي�صتري ل من العرب  ي�ص��من اأن تكون فل�صطين للفل�ص��طينيين. وبالتالي ل يحق لأ

حد اأن يتنازل، بل يجب اأن يكون هناك  ول من الفل�صطينيين على ح�صاب فل�صطين، ول يحق لأ

�ص��ام، وكل  دع��م للمقاومة التي تواجه اإ�ص��رائيل. لذلك المقاوم��ة اليوم مدعومة من اإيران الإ

ية التي تقول باأنَّ من حقهم اأن  الف�ص��ائل الفل�ص��طينية المجاهدة مدعومة، هذا من�ص��جم مع الروؤ

دي  نها مدعومة من اإيران واإنما تت�صرف بقناعتها وتوؤ يحرروا بلدهم. حما�ص لم ت�صبح اإيرانية لأ

�صامي يقاتل من اأجل اأن يحرر فل�صطين، نعم،  وظيفة تريدها هي ولم�صلحة بلدها، والجهاد الإ

لء لي�ص��وا عماء اإيران، العميل هو الذي ينفذ م�ص��لحة من  من بهذا التحرير، ولكن هوؤ اإيران توؤ

ا �صاحب الحق فيعمل من اأجل حقه، وكل ما تفعله اإيران هو دعم اأ�صحاب الحق  مَّ
يتعامل له، اأ

يتها وقناعتها. بما ين�صجم مع روؤ

مريكيون  عندما بداأت المفاو�ص��ات حول العراق واأفغان�ص��تان زمن جورج بو���ص، قال الأ

يرانيين: ب�ص��راحة، م�صكلتنا معكم موقفكم من الق�ص��ية الفل�صطينية، اتركوا فل�صطين ونحن  لاإ

ر عليها!!  موال الموجودة ف��ي اأمريكا والمحجَّ حا�ص��رون اأن نتفق على كل �ص��يء، بما فيها الأ

�ص��تراتيجية العامة، نعم انعكا�ص هذا  ية، وبالإ مام القائد فالمو�ص��وع ل��ه عاقة بالروؤ لم يقبل الإ

الموق��ف انعكا�ص اإيجابي جًدا من ناحية النتائج العملية الم�ص��تقاة، فعندما يكون هناك موقف 

مقاوم �ص��د اإ�ص��رائيل التي زرعها ال�ص��تكبار، هذا يعني تهيئة الفر�ص المنا�ص��بة لفل�صطين وغير 

جنبية ي�صبح هناك تناف�ص بين  جنبية، فاإذا تحررت من التبعية الأ فل�ص��طين اأن تتحرر من التبعية الأ

جنبية، وهذا ما يعيد الفر�ص��ة ب�ص��كل كبير  ال��دول في اأن تكون بعيدة عن متناول ال�ص��يطرة الأ

�صامية ل�صتقال وحرية �صعوب المنطقة. هذا الدعم هو نف�صه  �ص��امي وال�صحوة الإ للمناخ الإ

ية  ��ا على قاعدة مقاومة اإ�ص��رائيل، �ص��حيح اأننا ن�صترك مع اإيران بروؤ الذي ُيعطى لحزب اهلل اأي�صً

مر المهم ه��و اأن اإيران تتحمل  فكري��ة وثقافية واح��دة من باب اإيماننا بولي��ة الفقيه، ولكن الأ

تبعات واأثمان هذا الدعم على قاعدة اأن اإ�صتراتيجية القائد قائمة على دعم المقاومة �صد اإ�صرائيل 

مهما كانت النعكا�صات والتكلفة.

�صالمية: 7- الوحدة الإ

جل المذهب  �صامية مخالًفا اأولئك الذين يعتبرون العمل لأ مام القائد على الوحدة الإ اأكد الإ

ًما على العمل من اأجل الم�ص��لمين اأو وحدتهم! بل كان البع�ص يعتبر عنوان الوحدة �ص��عاًرا  مقدَّ

نه ُي�ص��عف الموقع ال�ص��يعي من التاأثير الفاعل عند اأن�ص��اره اأوًل، ويحّد من امتداده  م�ص��لًا؛ لأ
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مام القائد مقتنع تماًما باأن  بت�ص��ييع الهوية ثانيًّا، وهذه اأفكار خاطئة ل اأ�صا�ص لها من ال�صحة. الإ

ية �صيا�صية لها مقدماتها الثقافية والدينية  �صامية من�صجمة مع الخط الفكري، وهي روؤ الوحدة الإ

ن هذا التجاه الوحدوي في  دي خدمات جليلة للم�صلمين ولل�صيعة، لماذا؟ لأ العميقة، وهي توؤ

�ص��امي يجع��ل هذه القلَّة تدخل في بحر الكثرة، وعندما ل يكون هناك تح�ص���ص من  العالم الإ

فكار والتاأثير المتبادل قائًما، ف�صًا عن اأن  الكثرة تجاه القلَّة ي�صبح التماهي والتفاعل وتاقح الأ

مة ل�صد الهجمات ال�صيا�صية الغربية وال�صرقية،  اإمكانات التعاون وال�ص��تفادة من كل طاقات الأ

والعتداءات على مناطقنا على كل ال�صعد، ي�صبح ممكًنا، لوجود اأر�صية �صالحة لهذا الت�صابك 

وهذا التوحد الذي يرتكز على الموقف ال�صيا�ص��ي الوحدوي ب�ص��كل اأ�صا�ص. وفي هذا التجاه 

ومن اأجل عدم اللعب على الوتر المذهبي، اأو ال�صتفادة من المواقف المت�صنجة لبع�صهم، اأعلن 

مام القائد فتواه الم�صهورة: »َيْحُرم النيل من رموز اإخواننا ال�صّنة، ف�صًا عن اتهام زوج النبي  الإ

��ا  نبياء، وخ�صو�صً مر ممتنع على ن�ص��اء الأ )�ص��ّلى اهلل عليه واآله( بما يخّل ب�ص��رفها، بل هذا الأ

عظم )�صّلى اهلل عليه واآله(«. �صيدهم الر�صول الأ

مام القائد اأ�ص��ل واأ�ص��ا�ص، وبالتالي هو يدعم هذه الوح��دة، وهو جاد في  الوح��دة عند الإ

ولين على الرتباط بال�ص��نة والعاق��ة معهم والوقوف اإلى  ذلك، واأعلم تماًما كم يحث الم�ص��وؤ

ن هذه الوحدة هي التي تح�ص��ننا جميًعا، وهي التي تجعلنا  جانبهم، وماحظة احتياجاتهم؛ لأ

اأق��وى في مواجهة التحديات. وهذه الوحدة ل تبغي تعديل اأو تغيير المذهب، فكل اتجاه لديه 

مذهب��ه وقواعده التي يعتمد عليها، ولكن بدل اأن يتحول المذهب اإلى حالة ع�ص��بوية ومعادية 

خر، يكون المذهب �صكًا من اأ�صكال اللتزام الديني، ل ينعك�ص �صلًبا على التجاه  للمذهب الآ

ال�صيا�ص��ي والعاقات التي تحكمها لعبة الم�ص��الح والق�ص��ايا والتحديات الم�صتركة، والتي اإذا 

ُبنيت على قاعدة وحدة الم�صلمين حققت النفع لهم جميًعا في مواجهة اأعدائهم.

�صالمية: 8- عالمية النه�صة الإ

يران فقط اإنما هي لكل العالم، وهذا  مام القائد على عالمية النه�صة، فالثورة لي�صت لإ اأكد الإ

ل  �ص��ام العظيم هو لانت�صار والتبليغ ولي�ص مح�صوًرا ل بجماعة ول ب�صعب خا�ص، وقد ف�صَّ الإ

مام الخميني)قده(: »من  فهمه لت�ص��دير الثورة، فقال في الذكرى الواحدة والع�صرين لرحيل الإ

مام كان يعتبر النه�صة عالمية، ويعد الثورة  مام هي عالمية النه�صة، فالإ النقاط الوا�صحة لخط الإ

مر، وهو  مام ياأنف من ذكر هذا الأ �صامية. ولم يكن الإ �صامية، بل وغير الإ لجميع ال�صعوب الإ

ون الدول الذي ل نفعله، وهو غير ت�صدير الثورة على الطريقة ال�صتعمارية  غير التدخل في �ص��وؤ

الما�ص��ية، التي ل نقوم بها، ول�صنا من اأهلها، بل اإن معناه اأن تنت�صر الرائحة الطيبة لهذه الظاهرة 

�صامية هويتها  الرحمانية في كل العالم، فتعرف ال�صعوب ما هو دورها، وتكت�صف ال�صعوب الإ

وموقعيتها«.
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ية-، على م�ص��روعية وحق ن�ص��ر الفكر  م��ام القائد �ص��راحة، -من خال هذه الروؤ ��ز الإ ركَّ

�صامية، ولو اخترقت حواجز �صيا�صية مختلفة وتعقيدات �صيا�صية مختلفة،  �صامي والثقافة الإ الإ

ن ل اأح��د يمك��ن اأن يمنع هذه التج��ارب من اأن تنتقل من مكان اإلى مكان اآخر، فال�ص��عوب  لأ

ت�صتفيد من التجارب الب�صرية ، التي ل تكون حكًرا على اأحد.  

مام القائد اإلى ت�ص��دير الثورة والتجربة، اأنها ت�ص��ديٌر ثقافي وفكري و�صيا�ص��ي،  اإنَّ نظرة الإ

يمان بولية الفقيه على  ا الإ مَّ
�صامية. اأ ولي�صت اإجراًء عمليًّا اأو تنظيميًّا اأو ربًطا بهيكلية الدولة الإ

�ص��ا�ص اأن يكون الرتباط بهذه الولية من �ص��من القواعد التي  الم�ص��توى العالمي فمحورها الأ

مة من  ير�ص��مها الول��ي، من دون الحاجة لخط��وات تنظيمية مع اإيران، فالولية قي��ادُة الفقيه لاأ

منين بخ�صو�ص��ياتها، وبما ين�صجم  دون اأن تقيده خ�صو�ص��يات الدولة في اإيران، ول يقيد الموؤ

�صل  مع القيام بالتكليف ال�ص��رعي بح�صب الظروف المو�صوعية في اأنحاء العالم المختلفة، فالأ

ه��و الرتب��اط بتوجيهات الول��ي الفقيه لمن اآمن به��ذا المنهج، من دون قي��ود تنظيمية جامدة 

دة. ومحدَّ

مام الخامنئي)حفظه اهلل ورعاه( من موقعه كفقيٍه له الولية والحكم،  ا�ص��تفتى حزب اهلل الإ

ح��ول الدخول اإل��ى مجل�ص النواب ع��ام �992، وهو اأمٌر جديد بالن�ص��بة اإلي��ه، وكل الثقافة 

�ص��ام ودار الحرب،  �ص��ام ونظام الكفر، اأو دار الإ �ص��امية مبنية على نظام التعار�ص بين الإ الإ

لي�ص هناك ما ي�ص��اعد على ا�ص��تخا�ص فكرة تقول باإمكانية التعاون مع نظام غير اإ�صامي. نعم 

في التاريخ ُوِجدْت لدينا حالت �صخ�صية ) كعلي بن يقطين...(، ولكن هذه الحالة ال�صخ�صية 

دي اإلى اإحداث تغيير في المفاهيم، واإلى  لم تكن اتجاًها �صيا�ص��يًّا، ول جماعة، ول انخراًطا يوؤ

تاأثي��ر ف��ي المعادلة، واإلى القيام بخطوات قد توحي في لحظة م��ن اللحظات اأنها تدعيم للنظام 

مر: »ل وجه لعدم الم�صاركة في  مام القائد)حفظه اهلل( ح�ص��م هذا الأ ال�صيا�ص��ي القائم. لكن الإ

مر  مر ُيعتبر اختياًرا �صعبيًّا، وهذا الأ ، على قاعدة اأن هذا الأ
���

النتخابات النيابية اإذا كانت حرة«

�صامي على قاعدة اأنكم باإمكانكم من موقعكم  فتح فر�ص��ة للم�ص��اركة في تركيبة النظام غير الإ

دوا م�ص��اهمة معينة في التركيبة الوطنية، في تركيبة الدولة التي تعي�صون فيها، وت�صتطيعون  اأن توؤ

دي اإلى ارتكاب الحرام. وهنا  توفير الحماية الازمة لمنهجكم من خال المتناع عن كل ما يوؤ

تاأتي التف�ص��يات التطبيقية التي تكون على عاتق المكلفين، على عاتق قيادة الحزب التي تقوم 

�صامية جزًءا  جراءات التطبيقية، ولكن التجاه العام اتجاٌه موافق لتكون هذه المجموعة الإ بالإ

ن الظروف المو�ص��وعية تقت�ص��ي اأن ل نكون في  خيار  �ص��ام، لأ من تركيبة نظام ل يحكم بالإ

�ص��ام واإما العداء، واإنما هناك حالة بينية ت�ص��اعد على اأن نتعاطى  ا نحن واإما هم، اإما الإ حاد: اإمَّ

���  لمراجعة تفا�ص��يل النقا�ص والموقف، كتاب: حزب اهلل: المنهج-التجربة-الم�ص��تقبل، ال�ص��يخ نعيم قا�ص��م، ط 7،  دار الهادي، 

بيروت، �ص:337.
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خرون بنا، واأن  خرين ويعترف الآ مع الظرف ال�ص��تثنائي الطائفي الذي يتطلب اأن نعت��رف بالآ

نجد �صيغة معينة، تحقق ال�صيغة الوطنية العامة. هنا يمكننا اأن نتحدث عن وطن في لبنان، وعن 

�ص��رورة تفاهم اأبناء هذا الوطن، واإقامة حكومة للوطن، ورعاية خ�صو�صيات الوطن، من دون 

ننا ل نناق�ص حالة وطنية مت�صادمة  �ص��امي، لأ يمان الإ �ص��امي وبالإ مر بالفهم الإ اأن يخل هذا الأ

�ص��ام، وتاأخذ م�صاحة عملية  �ص��امية، بل حالة تتظلَّل وتتفياأ بموقفنا وقناعاتنا بالإ مع الحالة الإ

لها عاقة بالخ�صو�ص��ية التي نعي�ص��ها في بلدنا، وهذا ما جعلنا نطبق العنوان الوطني في م�صارنا 

انا واأفكارنا وطموحاتنا المختلفة. �صامي العام، ول على روؤ ثر على العنوان الإ من دون اأن يوؤ

كما ا�ص��تفاد حزب اهلل بح�ص��م خياره، في �صدور ت�صكيله التنظيمي مقت�صًرا على لبنان، من 

مام القائد لمعنى ت�صدير الثورة. ناق�ص الحزب: هل يكون لدى حزب اهلل تنظيم عالمي  ية الإ روؤ

بحي��ث يكون له فروع ف��ي البلدان المختلفة، اأو نقت�ص��ر على ح��زب اهلل اللبناني من دون اأي 

مام القائد، اأن واجبنا باأن نبني  امتدادات في الخارج؟ ا�ص��تنتجنا م�ص��تفيدين من هذا التوجه لاإ

ا  مَّ
خرين، فا حدود تمنع انتقال التجربة، اأ ، فاإذا كان المق�صود نقل التجربة لاآ

���
حزبنا في لبنان

خرى، هذا الرتباط  اإذا بنين��ا تنظيًما عالميًّا فهذا يعني وج��ود ارتباط هرمي بيننا وبين الدول الأ

خرى في التناف�ص الذي �صيكون  الهرمي �ص��يدخلنا في م�ص��كلة مع اأبناء ال�ص��عوب في البلدان الأ

مر  نظمة القائمة التي تعتبر الأ خرى، وفي م�ص��كلة مع الأ موج��وًدا بين جماعتنا والجماعات الأ

خرى  خرى والحركات الأ حزاب الأ ونها، اإًذا ل م�ص��لحة لنا في ذلك. فلتقم الأ تدخًا في �ص��وؤ

وليتهم بن��اًء لقناعاتهم، وه��ا هي تجربتنا  خ��رى كٌل في بلده، ليتحملوا م�ص��وؤ والتجمع��ات الأ

مك�صوفة ووا�صحة ومعلنة، ولينظموا اأمورهم ويعملوا كما يريدون، فاإذا تبيَّن اأنهم يعملون كما 

فكار تاقحت، وا�صتفادت الروائح الطيبة من بع�صها، من دون اأن يكون هناك  نحب يعني اأن الأ

دي اإلى عقبات وم�ص��كات. واإذا لم ي�ص��تفيدوا من هذه التجربة فهذا �صاأنهم  رابط تنظيمي، يوؤ

ولية في ذلك. ولي�ص علينا اأي تكليف اأو م�صوؤ

خامتة

مام القائد الخامنئي)دام  مام الخميني)قده( ويتابعها الإ �صامية التي اأطلقها الإ اإن ال�صحوة الإ

قليمية والدولية، وهي  حفظه( �ص��تبقى في حالِة تفاعٍل وتاأثير في الفكر المعا�صر وال�صيا�صات الإ

كثر من ثاثين  �صامية في اإيران لأ التي �صمدت وتاألَّقت في ا�صتمرار وا�صتقرار ونجاح الدولة الإ

مام القائد  �ص��نة، واأوج��دت حراًكا مهًما في المنطقة، و�ص��يبقى الفكر ال�ص��تراتيجي المتَّقد لاإ

الخامنئي)دام حفظه( م�صار اإلهاٍم وتاأثير في م�صتقبل المنطقة والعالم.

��� حزب اهلل: المنهج - التجربة - الم�صتقبل، م�صدر �صابق، �ص 390.
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         المطران �صيبوه �صرك�صيان

، والفريد في حّد ذاته، كونه يعالج 
ّ
تمر العالمي ي�ص��عدني وي�ص��ّرفني اأن اأ�ص��ارككم هذا الموؤ

على، �ص��ماحة العّامة  مو�ص��وًعا ذا اأهمّي��ٍة بالغة، األ وهو الجتهاد والتجديد عند المر�ص��د الأ

يرانّية. �صامّية الإ �صامّية في الجمهورّية الإ  وقائد الثورة الإ
ّ
مام الخامنئي، المر�صد الروحي الإ

ّنه، اأّوًل، لي�ص فقط  اإّن المو�ص��وع قيد الدرا�ص��ة �صامٌل و�ص��اقٌّ يجب بحثه بعمٍق وجّدّية، لأ

 فح�ص��ب، بل وفي 
ّ
��ة في العالم ال�ص��يعي ، وخا�صّ

ّ
�ص��امي متعّلٌق ب�صخ�ص��ّيٍة بارزٍة في العالم الإ

ّن للمو�صوع ُبعًدا دينيًّا، وفل�صفيًّا كذلك. المنطقة التي تحيطنا. وثانًيا، لأ

اإّنني ل�ص��ت مجتهًدا، ول اخت�صا�ص��يًّا في هذا المجال، ولكن ي�صّرني اأن اأ�صارككم في هذا 

تمر كونه منبثًقا عن فكر  تمر لكي اأ�ص��هد اأمامكم ببع�ص الحقائق المرتبطة بمو�ص��وع الموؤ الموؤ

مام الخامنئي)حفظه اهلل(. الإ

تمر، تحّيات وبركات قدا�صة  في بداية حديثي ي�صّرفني اأن اأنقل لكم جميًعا، منّظمي هذا الموؤ

رثوذك�ص لبيت كيليكيا في اأنطليا�ص. ل �صّك  رمن الأ ّول، كاثوليكو�ص الأ الكاثوليكو�ص اآرام الأ

اأّن الكثير منكم يعرفون �ص��احب القدا�ص��ة ك�صخ�ص��ّيٍة منفتحٍة للحوار، الحوار البّناء والملتزم، 

حوار الحياة والعي�ص الم�صترك. اإّن لقدا�صته مواقف م�صّرفًة في هذا المجال.

اإخوتي واأخواتي،

�ص��امّية  التحّي��ة الثاني��ة التي ي�ص��ّرفني اأن اأنقلها اإليك��م هي تحّية �ص��عبي في الجمهورّية الإ

. ال�صعب الذي 
ّ
 من اأ�صٍل اأرمني

ّ
يراني  النبيل، وتحّية ال�صعب الإ

ّ
يراني يرانّية، تحّية ال�ص��عب الإ الإ

يرانّيات في الحياة منذ ق��روٍن بعيدة، ل بل ومنذ اأكثر من  يرانّيين والإ �ص��ارك اإخوت��ه واأخواته الإ

األفي وخم�صماية عام.

ول ك�صي�صيان(. ��� مطران اأبر�صّية طهران )ممثل الكاثوليكو�ص اآرام الأ

�صالمي قليَّات في المجتمع الإ الأ
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 ومنذ ا�صتقراره في اإيران �صارك في بناء وتعمير وازدهار اإيران، دافع 
ّ
رمني نعم، اإّن ال�صعب الأ

جل هذا الوطن الغالي. والدليل ال�صاطع على  عن حّرّيته وا�ص��تقاله، كما و�صّحى بدماء اأبنائه لأ

خيرة بين اإيران  رمن الذين ا�صت�ص��هدوا اأثناء الح��رب الأ هذه الحقيقة هو مئات ال�ص��هداء من الأ

 
ّ
رمني والعراق، ناهيك عن الدلئل التاريخّية العديدة التي ت�صهد على اإخا�ص ووفاء ال�صعب الأ

يران و�صعبه النبيل. لإ

ديان والثقافات. اإّنه لتقليٌد  اإّن اإيران، ومنذ بدء التاريخ، ا�صتهرت بالتعّددّية والنفتاح تجاه الأ

 يتمّيز اليوم ب�ص��رعة الّت�ص��الت، وتحّرك ال�صعوب، وارتباط بع�صها ببع�ص، والتعّددّية 
ٌّ

تاريخي

ديان تكتفي بمجّرد الوجود، اأو البقاء، في محيٍط منعزل، ل بل من  الدينّية والثقافّية. فلم تعد الأ

ال�صرورّي اأن تنفتح على بع�صها البع�ص وتت�صّدى مًعا للتحّديات التي تاأتي من العالم.

 في اإيران اإلى قرون م��ا قبل المياد. يحّدثن��ا التاريخ عن عاقاٍت 
ّ
رمن��ي يعود الح�ص��ور الأ

 في اإيران وارتبط 
ّ
رمني اجتماعّيٍة، و�صيا�ص��ّيٍة، وع�صكرّيٍة بين ال�صعبين والبلدين. عا�ص ال�صعب الأ

يرانّية وح�ص��ارتها، كما و�ص��اهم في تطوير هذه الثقافة والح�صارة مًعا. يذكر التاريخ  بالثقافة الإ

 الذي اأ�ّص���ص اأّول مطبعٍة في مدينة 
ّ
رمني ب��اأّن اأّول مطبعٍة دخل��ت اإلى اإيران على يد الكاه��ن الأ

جولفا الجديدة، وتخليًدا لهذه الم�ص��اهمة المهّمة ن�صبت بلدّية اأ�ص��فهان تمثاًل تذكاريًّا لهذه 

 
ٌّ

ال�صخ�ص��ّية البارزة اأمام مجتمع قائد حيث الكني�ص��ة ودار المطرانّية وداٌر للطباعة ومتحٌف غني

باآثاٍر وكنوٍز تاريخّية.

��ا،  رمن في اإيران اأ�ص��باٌب تاريخّيٌة، وجغرافّيٌة، واقت�ص��ادّيٌة، و�صيا�ص��ّيٌة، واأي�صً ولوج��ود الأ

يران. ال�ص��عب  اجتماعّي��ٌة، ودينّي��ة. جغرافيًّا كان��ت اأرمينيا، ول تزال، جارًة �ص��الحًة واأمينًة لإ

رّية.  هما من ال�صعوب الآ
ّ
رمني  كما وال�صعب الأ

ّ
يراني الإ

رمن كانوا من ال�صعوب المتحالفة  رمن تفيد باأّن الأ اإّن الوقائع التاريخّية الحديثة في تاريخ الأ

رمن تابعي��ن لدولة الفر�ص في عهد  مع الميديّين )اأ�ص��اف الفر���ص القدماء(. وفيما بعد، ظّل الأ

خمينيين، وفيما بعد، اأثناء الدولة البار�صّية، قامت دولٌة جديدٌة با�صم الدولة ال�صا�صانّية، والتي  الأ

يران في منت�صف القرن ال�صابع الميادّي.  لإ
ّ
�صامي دامت حّتى الفتح الإ

والجدير بالذكر، اأّنه بعد انهيار الدولة البار�صّية، اأو عند اإزالة العائلة البار�صّية من الحكم في 

اإيران، دام حكم هذه العائلة في اأرمينيا وجورجيا حّتى اأوائل القرن الخام�ص الميادّي.

 هو �صعٌب ا�صتهر بالعبقريّة وبال�صجاعة وبالت�صحية كما 
ّ
رمني لعّلكم تدركون باأّن ال�صعب الأ

رثوذك�صّية والر�صولّية، وهي  رمنّية الأ هو من اأقدم ال�صعوب في المنطقة، وكني�صته هي الكني�صة الأ

اأقدم كني�صٍة وطنّيٍة م�صيحّيٍة في العالم. واأرمينيا هي اأّول دولٍة في العالم اعتنقت الم�صيحّية كديانٍة 

ريّة. ا من ال�صعوب الآ  هو اأي�صً
ّ
رمني ر�صميٍة في عام �30 م، وكما ذكرنا، فاإّن ال�صعب الأ
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 يزدجر الثاني، 
ّ
 الذي بداأه الملك الفار�صي

ّ
، ورغم ال�صطهاد الديني

ّ
اأثناء الحكم ال�صا�ص��اني

رمن على التخّلي عن الديانة الم�صيحّية واعتناق  رمنّية، واإجبار الأ �صعًيا اإلى الق�صاء على الكني�صة الأ

 م�صيرته 
ّ
رمني  في الو�صول اإلى هدفه، وتابع ال�ص��عب الأ

ّ
الزراد�ص��تّية، لم يفلح الملك الفار�ص��ي

. اإّن اله��دف من هذه اللمحة التاريخّية،  ّ
 والديني

ّ
محافًظا على ديانته الم�ص��يحّية وتراثه القومي

 
ّ
طهاد الديني هو اإبراز بع�ص الحقائق التاريخّية المتعّلقة بنمط الحياة في اإيران. فبالرغم من ال�صّ

ة، والهادفة اإلى اإحياء  الذي قاده الملك يزدجر الثاني، والذي انفرد في التاريخ ب�صيا�ص��ته الخا�صّ

خامانّية، حافظت اإيران على مّيزتها التعّددّية  وا�ص��تعادة تاأ�ص��ي�ص اإيران جديدة بحدود الدول الأ

وعاقاتها التاريخّية مع ال�صعوب.

نعم، تتمّيز هذه الفترة بتقّلباٍت في �صيا�ص��ات الملوك ال�صا�ص��انّيين تجاه الم�صيحّية، فبع�صهم 

ا كني�صٌة معروفٌة با�صم كني�صة  ة الكني�صة الن�صطورّية. كانت هناك اأي�صً دافعوا عن الكني�صة، وخا�صّ

الفر�ص.

و�صاع في المنطقة. لقد احتّل العرب كاًّ من البلدين:  مع بدء الفتوحات العربّية، تغّيرت الأ

فار���ص واأرمينيا، كم��ا والبلدان المج��اورة. ما يهّمنا هو اأّن التطّورات الع�ص��كريّة وال�صيا�ص��ّية 

 الذي اأّدى 
ّ
والدينّية اأّدت اإلى اإقامة اإيران جديدٍة، جديدٌة بدينها، ب�صيا�ص��تها، وواقعها الجغرافي

فيما بعد اإلى اإن�ص��اء �ص��لطاٍت متعّددٍة في اإيران، منها ال�صفويّة، ثّم الخجرّية، فالبهلوية، واأخيًرا، 

�صامّية في اإيران التي فتحت �صفحًة جديدًة في تاريخ اإيران المعا�صر. الثورة الإ

اأثناء الحكم ال�ص��فوّي، واأثناء الحروب الدامية بين الدولتين ال�صفوّية والعثمانّية، تّم تهجير 

ّول من اأرمينيا اإلى اأ�ص��فهان، حيث بنوا   عّبا�ص الأ
ّ
رمن باإمرة ال�ص��اه الفار�ص��ي ع��دٍد كبيٍر من الأ

مدينًة جديدًة با�ص��م جولفا الجديدة، و�ص��اهموا بمهارتهم في تجديد وتطوير الحياة العمرانّية، 

والجتماعّية، والتجاريّة، وال�صناعّية، وتمّيزوا في �صناعة ال�صّجاد.

بادة التي دّبرتها ونّفذتها  ولى، بعد المذابح والإ هنالك هجراٌت اأخرى، منها الهجرتين، الأ

 بريء، واحتال وطنهم 
ّ
الدولة العثمانّية والتي اأودت بحياة اأكثر من مليون ون�صف مليون اأرمني

حمر في  ّم، حيث عا�ص��وا منذ ق��روٍن بعيدة، والثانية، بعد احتال اأرمينيا م��ن قبل الجي�ص الأ الأ

اأواخر العام �920 م، اإذ هاجر في حينه اأكثر من ع�صرة اآلف اأرمنيٍّ اإلى اإيران.

رمن في   لاأ
ّ
بع��د ه��ذه اللمحة التاريخّي��ة المخت�ص��رة، اأوّد اأن اأتطّرق اإلى الو�ص��ع الحال��ي

يرانّية، ومن ثّم �صاأتطّرق اإلى التعّدديّة الثقافّية فيها. �صامّية الإ الجمهوريّة الإ

�ص��امّية  ح�ص��اءات الر�ص��مّية، هن��اك اأكثر من مئة األف م�ص��يحيٍّ في الجمهورّية الإ وفق الإ

رمن، اأكثر من ثاثماية كني�صٍة منها قديمٌة، وبع�صها  يرانّية، ت�صعون بالمئة منهم مكّونون من الأ الإ

رمنّية في اإيران ثاث اأبر�صّيات، في كلٍّ من طهران واأ�صفهان وتبريز. هناك  جديد. للكني�ص��ة الأ
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بر�ص��ّيات، منها اثنتان وع�ص��رون في طهران. كما  ثمانيٌة وع�ص��رون مدر�ص��ٍة اأرمنّيٍة في هذه الأ

وهناك جمعّياٌت ثقافّيٌة، وخيريٌّة، وريا�صّيٌة، واجتماعّيٌة، وتربويٌّة، ون�صائّية.

يرانّيين الم�ص��لمين، قاوموا مًعا  رمن الم�صيحّيين، والإ ي�ص��هد تاريخ اإيران المعا�ص��ر باأّن الأ

جل مجتمٍع اأف�صل واأرقى. وفي هذا  ��طهاد والهيمنة ال�صاهن�صاهّية في اإيران، وعملوا مًعا لأ ال�صّ

ًة في  ، خا�صّ
ّ
يراني المجال، نوّد اأن ن�صّدد على اأّن التعّدديّة الدينّية هي اأحلى ممّيزات المجتمع الإ

يرانّية. �صامّية الإ خ�ّص بعد الثورة الإ هذا القرن، وبالأ

 في مجتمعنا 
ٍّ
 بي��ن اأتباع الديانات اأ�ص��بحا نمط حياٍة يوم��ي

ّ
اإّن الح��وار والتعاي�ص ال�ص��لمي

جل تكوين �صخ�صّيته. الحوار  خر، والعاقة به، لأ . نمط حياٍة في الوجود يعني دائًما الآ
ّ
يراني الإ

. بهذا المعنى ن�صتطيع 
ّ
 هو حواٌر بين اأ�صخا�ٍص وجماعاٍت ملتزمٍة بدينها وتراثها القومي

ّ
الحقيقي

منين وملتزمين يعملون مع اإخ��واٍن لهم في الخلق والدين  اأن نع��رف اأن الحوار ُينتج اأبط��اًل موؤ

جل حياٍة اأف�صل ومجتمٍع مزدهر.  لأ

دي��ان والثقافات. ح��واٌر بّناٌء وفّعاٌل  يرانّي��ة هي مهد حوار الأ �ص��امّية الإ اإّن الجمهوريّ��ة الإ

وحواٌر حيوّي. بهذا المفهوم، لي�ص��ت خ�صو�صّية الحوار في مو�صوعه، واإّنما في نمط الوجود 

��ا الحفاظ على تراثه  �ص��غاء له، وقبوله بما هو مختلف، واأي�صً خر والإ والعمل الذي هو تقّبل الآ

ّننا انطلقنا من اإيماننا باأّن الحوار هو اأ�صمى الو�صائل للتقارب  . وياأتي كّل هذا لأ
ّ
 والقومي

ّ
الديني

ا و�ص��يلٌة فريدٌة في حّل كّل الم�صاكل والت�صّنجات،  ديان وال�ص��عوب، وباأّنه اأي�صً والتفاهم بين الأ

وتفادي النق�صامات ب�صورٍة عاّمة.

يرانّية. هناك  �ص��امّية الإ ��ا ف��ي الجمهوريّ��ة الإ به��ذا المفهوم، نعمل ويحاور بع�ص��نا بع�صً

راء، وهناك ثمار هذا الحوار، كم�ص��اعدة اأتباع  فكار والآ جل�ص��اٌت حوارّيٌة حيث يتّم تبادل الأ

ماكن العباديّة، وي�ص��مل ذلك ترميم الكنائ�ص واأماكن العبادة  خرى للحفاظ على الأ الديانات الأ

مكنة، والعمل مًعا لو�صعها  بغ�ّص النظر عن انتماءاتهم الدينّية اأو القومّية، والحفاظ على هذه الأ

ديان -وبغ�ّص النظر عن   حيث اأتباع الأ
ٌّ

 يومي
ٌّ

تحت اإ�ص��راف هيئاٍت دولّية. وهناك حواٌر حياتي

عددهم- ي�ص��اركون اأفراح واأحزان بع�ص��هم البع�ص مع الحفاظ على خ�صائ�ص��هم وممّيزاتهم 

الدينّي��ة والقومّي��ة، كما وي�ص��اركون ف��ي ازدهار الحي��اة القت�ص��ادّية، والريا�ص��ّية، والثقافّية، 

والجتماعّية، وال�صيا�صّية. 

نع��م، هناك اأماكٌن مختلفٌة للحوار حيث يت�ص��ارك اأتباع الديانات، كم��ا هناك اأوقات نعمٍة 

واأحداٌث متمّيزٌة ي�صتركون فيها بالقيم والم�صاعر نف�صها.

ّدي، في الوقت ذاته، اإلى الم�ص��المة، والم�صالمة بدون  ل �ص��ّك اأّن هذا النوع من الحوار يوؤ

من عندما ي�صالم  �ص��كٍّ هي احترام الحياة بحّد ذاتها. الم�صالمة مفتاٌح لحياٍة �صعيدة. ي�صعد الموؤ
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ّن كّل النا�ص قد ُخلقت على �ص��ورة اهلل ومثاله. لقد اأمر اهلل  ؛ لأ
ّ
اإخواًن��ا ل��ه من غير تراثه الدين��ي

ْمنَا بَِني اآََدَم  ية �ص��بعين {َولََقْد َكرَّ �ص��راء في الآ اآدم اأن يكّرم اإخوانه من اأبناء اآدم. نقراأ في �ص��ورة الإ

. نقراأ 
ياًل}��� ْن َخَلْقنَــا تَْف�صِ ْلنَاُهــْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّ يِّبَاِت َوَف�صَّ َوَحَمْلنَاُهــْم ِفــي الْبَرِّ َوالْبَْحِر َوَرَزْقنَاُهــْم ِمَن الطَّ

ّنكم تظّنون اأّن لكم فيها حياة  ��ا في الكتاب المقّد�ص قول ال�صيد الم�صيح: »فّت�صوا الكتب لأ اأي�صً

.
�3�

. ثّم يتابع قائًا: »لقد جئت لتكون لكم الحياة ولتكون الحياة اأف�صل«
�2�

اأبدّية«

باخت�ص��ار، الحوار البّناء هو حوار الحياة للحياة، الحوار الذي يقود الب�ص��ريّة للعي�ص بروح 

جل حياٍة  عمال حي��ث يتعاون المتح��اورون لأ النفت��اح وح�ص��ن الجوار، كم��ا وهو حوار الأ

جل تبادل القيم الم�صتركة والخبرات الدينّية والجتماعّية.  اأف�صل، ولأ

نجازات التي تتّم في حقل الحوار بين  ا�ص��محوا لي اأن اأقول، وبكّل �ص��راحٍة واأمانة، اإّن الإ

يرانّية هي من ثمار العم��ل والجهد الذي  �ص��امّية الإ ديان والح�ص��ارات ف��ي الجمهورّية الإ الأ

منين بحتمّية هذا الحوار، وبهذا  ّنه من الموؤ ؛ لأ
ّ
يبذله قائد الثورة ال�ص��امّية ال�صيد علي الخامنئي

ا نوٌع من التجّدد في الجتهاد. و�صكًرا  النمط من الحياة الذي يعي�صه المرء في اإيران، فهذا اأي�صً

للجميع.

ية 70. �صراء، الآ ��� �صورة الإ

��2 يوحّنا، 39/5.

��3 يوحّنا، �0/�0.





املحـــــور الـخـامــ�س

مام اخلامنئي ونظرته للقانون  الإ

العام والعالقات الدولية
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ال�صيخ حميد المعّلة

نبياء والمر�ص��لين محمد وعلى اآله  الحمد هلل رب العالمين وال�ص��اة وال�ص��ام على خاتم الأ

الطيبين الطاهرين واأ�صحابه المنتجبين.

ال�صام عليكم اأيها ال�صيدات وال�صادة ورحمة اهلل وبركاته.

تمر المهم الذي ي�صعى اإلى ا�صتك�صاف )معالم  اإّن من دواعي �صروري اأن اأ�صارككم هذا الموؤ

مام  �ص��امي وهو الإ �ص��اح في العالم الإ الفك��ر الجته��ادي( في فكر زعيم كبير من زعماء الإ

الخامنئي دام ظّله العالي.

�ص��امي اأن نتح��ّدث غالًبا ع��ن علمائن��ا وزعمائنا وعن  وم��ع اأّنن��ا تعارفنا ف��ي عالمن��ا الإ

تمر ي�ص��ير اإلى اأهمية مثل هذا  م�ص��يرتهم وعطائهم الفكري بعد رحيلهم، اإل اأّن انعقاد هذا الموؤ

الحدي��ث وفائدته وجدواه اأثناء حي��اة المحتفى به، وهو اأمر يدعو اإلى الدقة والتعمق في التقييم 

وال�صتنتاج.

ية نهائّية غير قابلة للتجدد عند الراحل  حين نتحدث عن فكر الراحلين فاإّننا نتحدث عن روؤ

ية  حياء فنحن نتحّدث عن فكرة وروؤ يته تمّثل نهاية ما تو�ص��ل اإليه فكره، اأّما مع الأ نف�ص��ه، فروؤ

قابلة للتجدد والتغيير، وهذه �صّنة الحياة، فما يراه المفّكر �صحيًحا اليوم، رّبما يراه غًدا ب�صورة 

دوات المعرفية التي ق��ادت اإلى القناعة  اأخ��رى عندم��ا تتغير القناع��ات والمباني، وتتج��دد الأ

ولى. الأ

تمر ول اأهميته، اإذ اإّن مجرد و�ص��ع هذا الفكر للدرا�ص��ة  لكن ذلك ل ُيغّير من قيمة هذا الموؤ

بعاد المعرفّية لهذا الفكر وت�صليط ال�صوء عليه، وبالتالي  والتاأّمل، �ص��يكون مدعاًة لكت�ص��اف الأ

دوات ومن المنهج الذي �صاعد على اإنتاجه. ال�صتفادة منه ومن الأ

�صامي- العراق. على الإ ��� مثَّل ال�صيد عمار الحكيم رئي�ص المجل�ص الأ

القان�ن العام والعالقات الدولية

مام الخامنئي في فكر الإ
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ّنها �ص��تعنى  مام الخامنئي �ص��تكون مهّمة لأ اإّن درا�ص��ة الفكر الجتهادي المعا�ص��ر عند الإ

بدرا�صة فكر �صخ�صية لها ُبعدان، ُبعٌد يتعلق به كفقيه، كون �صماحته من بين المراجع الكبار في 

خر يتعلق بتمثيله  �صامي، والُبعد الآ  ينت�ص��ر مقّلدوه في مختلف بقاع العالم الإ
ّ
�ص��امي العالم الإ

اأكبر مرجعّية �صيا�صّية اإ�صامّية بحكم وليته كونه الحاكم المب�صوط اليد. 

ّن المناق�صة  همية، لأ ومن هنا، فاإّن البحث في فكره ياأخذ منحًى عمليًّا غاية في الحيوية والأ

وال�ص��تنتاج هنا �صتقودنا اإلى المقارنة والمفا�ص��لة واإعطاء الراأي بمدى مطابقة الحكم للواقع، 

فاإذا اختلف عن اأحكام وفتاوى من �ص��بقه فعلينا اأن نكت�ص��ف اأ�ص��باب الختاف مع اأّن الوقائع 

ّن  مت�ص��ابهة، واإذا اتفق، علينا اأن نكت�ص��ف اأ�ص��باب التفاق مع اأّن الزمان والظروف مختلفة، لأ

حيان.  حديًثا من هذا النوع هو حديث عن وقائع عملّية، لها �صوابق تاريخّية في اأغلب الأ

اإّن��ه حدي��ث عن الفكر، لكّنه لي�ص الفك��ر المجرد، ول عن نظريات بعي��دة عن الواقع، بل 

ه��و حديث عن الواقع المعا�ص. ولهذا يمكن اأن ن�ص��ّميه الفكر العمل��ي اإذا جازت لنا مثل هذه 

الت�صمية.

زمان، �صحيح اأّن  ع�ص��ار والأ �ص��ام باب وا�ص��ع يت�ص��ّعب مع مرور الأ اإّن فقه الدولة في الإ

قواعده العاّمة موجودة يمكن ا�صتنباطها من خال القراآن الكريم وال�صّنة النبوّية ال�صريفة و�صيرة 

اأئّمة اأهل البيت)عليهم ال�ص��ام(، ولكن ت�صّعبات هذه القواعد العاّمة تتزايد با�صطراد مع مرور 

الزمان، وهي ما ت�صير اإليه عموًما جملة )الحوادث الواقعة(، حيث تبرز الحاجة اإلى راأي الفقيه 

 المجرد في تلك 
ّ
( ولي�ص ال�صيا�ص��ي

ّ
الع��ارف بظروف الزم��ان والمكان، ليقول راأيه )ال�ص��رعي

الحوادث الواقعة، وهو اأمر يحتاجه الجميع في كّل زمان.

 
ّ
م��ام الخامنئي على �ص��عيد فقه الدول��ة تجربة غنية وفريدة، فه��و ابتاء يومي اإّن تجرب��ة الإ

��ا غنّية في �ص��عتها و�ص��عة  علي��ه اأن يمار�ص��ه بتمام الدراية والعمق والدّقة والحتياط، وهي اأي�صً

 الفقيه في مواجهة تحّدي كبير ب�صعة مفهوم 
ّ
مو�صوعاتها، فابتاء الدولة والحكم، تجعل الولي

 الفقيه هو بناء الدولة على اأ�صا�ص 
ّ
كبر الذي يواجهه الولي الحياة ومفرداتها اليومّية، فالتحّدي الأ

 �ص��حيح، ومن ثّم تحقيق العدالة الجتماعّية في هذه الدولة ولي�ص مجرد رفع �ص��عار 
ّ
اإ�ص��امي

�صامّية  جراءات، ونظام المحا�صبة وفق المعايير الإ العدالة، واإّنما بناء القواعد العاّمة وو�ص��ع الإ

التي ت�صاعد على تحقيق تلك العدالة.

اإّن م�ص��كلة اأغلب الدول هي م�صاألة الموازنة بين م�صلحة النظام القائم وبين الحقوق العاّمة 

ن�ص��ان(، وهذا بحث مرتب��ط بالعدالة الجتماعّية  للمواطني��ن اأو ما ي�ص��طلح عليه ب� )حقوق الإ

ا. اأي�صً

ن�ص��ان ومنحه مجموعة من ال�صفات والغرائز والحاجات  لقد اأعطى اهلل �ص��بحانه وتعالى الإ
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الطبيعّي��ة، واإن اإ�ص��باع تل��ك الغرائز والحاج��ات ل بّد اأن يتحّق��ق من خال البيئة الم�ص��اعدة 

ن�صان  ولية الدولة في تمكين الإ والظروف المنا�صبة، وفي مثل هذه الحالة يجب البحث عن م�صوؤ

حيان اإلى  دي بع�ص الأ جراءات التي ت�صعها والتي توؤ من حاجاته الطبيعّية، وما هي م�صروعّية الإ

ن�صان من تلك الحاجات اأو تقييده في الح�صول عليها.  حرمان الإ

�صام، ول نعرف في القراآن الكريم اآية ول �صيرة  اإّن حرية التعبير والختاف مكفولة في الإ

عظم قوًل وفعًا، ول في �ص��يرة اأهل البيت)عليهم ال�ص��ام( منًع��ا لهذه الحرية، ولكن   الأ
ّ
النبي

عندما تفر�ص الدولة قيوًدا على حرية التعبير، فهل اإن و�صع هذه القيود يمثل من الناحية ال�صرعية 

اإجراًء �ص��حيًحا كان يعود اإلى حفظ النظام اأو مراعاة الحقوق العاّمة، اأم يعتبر تعّديًا على الحرية 

التي منحها اهلل �صبحانه وتعالى لعباده؟

تمر المهّم بحًثا ودرا�صة مو�ّصعة  قّدم في هذا الموؤ كبر لأ لقد كنت اأتمنى اأن تتاح لي الفر�صة الأ

مام  عن واحدة من اأهّم المو�صوعات العالمّية اليوم األ وهي مو�صوع العاقات الدولّية في فكر الإ

الخامنئي)دام ظّله(، ولكن حال دون ذلك قّلة الفر�ص التي تتيح لنا وقًتا منا�صًبا للكتابة المو�ّصعة 

والتاأّمل والتفّرغ لهذا المو�ص��وع الحيوي المهم ب�صبب ان�ص��غالنا الوا�صع بالهموم اليومّية التي 

نعي�ص��ها في العراق، وهي ان�ص��غالت بحجم التحديات الكبيرة الت��ي نواجهها، والجميع يعلم 

حجم تلك التحديات. 

ولكنني حر�ص��ت على الم�ص��اركة ولو المخت�ص��رة به��ذا العنوان، وهو مّم��ا يدعوني اإلى 

�صا�ص��ّية التي وجدتها في مطاوي اأحاديث �ص��ماحته في  �ص��ارة اإل��ى مجموعة من العناوين الأ الإ

مختلف المراحل.

�ص�ص التي يجب اأن تبتني عليها  و�صاأ�صير اإلى هذه العناوين التي وجدتها تمّثل مجموعة من الأ

العاقات الدولّية على �صكل نقاط:

�صا�ص هو اإقامة العاقات مع  اأّن العاقات الدولّية �صرورة من ال�صرورات اليومية، والأ  -�

كّل الدول، اإل ما ا�صتثني ب�صبب انعدام اأو عدم توّفر ال�صروط الازمة لهذه العاقة.

ن اإّن �صيا�ص��تنا  ف�ص��ماحته يق��ول في ه��ذا المجال: »لقد قلنا في ال�ص��ابق ونك��رر القول الآ

قامة العاقات ال�صليمة البعيدة عن  الخارجّية القادمة لن تتغّير عن ال�ص��ابق، فنحن م�ص��تعّدون لإ

�صباب الخا�صة الوا�صحة« الفر�ص مع كّل الدول ما عدا بع�ص ال�صتثناءات ب�صبب بع�ص الأ

التكافوؤ في العاقة بين الطرفين، حيث يجب اأن ل تكون العاقة على نمط العاقة بين   -2

التابع والمتبوع، وهو النمط الذي كان �صائًدا في عاقات الدول اأثناء حقبة الحرب الباردة التي 

�صهدت انق�صام العالم اإلى المع�صكرين ال�صرقي والغربي.
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يج��ب اأن تكون العاق��ة بين الدول على اأ�ص��ا�ص الحترام المتبادل للم�ص��الح وعدم   -3

خر. خر، وعدم الم�صا�ص ب�صيادة الطرف الآ ون الداخلّية للطرف الآ التدّخل في ال�صوؤ

اإّن الختاف��ات بين الدول يجب اأن ُتحّل عبر الو�ص��ائل ال�ص��لمّية وعب��ر الحوار اإلى   -4

الو�ص��ول اإلى نقطة م�ص��تركة من اأج��ل التفاق على الحلول وت�ص��فية الخاف��ات دون فر�ص 

خر واإّنما باإرادة م�ص��تركة حقيقّية، ول يجوز ا�صتخدام القّوة  رادات من اأحد الطرفين على الآ الإ

ن�صان.  ر�ص والإ اإل في حالة الدفاع فهو حّق م�صروع للدفاع عن الأ

حي��ث يقول �ص��ماحته في هذا المج��ال: »وفيما يتعّلق ب�صيا�ص��تنا الخارجّي��ة وكما اأعلنت 

 �صعٌب ين�صد ال�صام 
ّ
يراني الحكومات ال�صابقة و�صتبقى كما هي في الم�صتقبل، هي اأّن ال�صعب الإ

�صامّية، وحتى في تاريخ  فهذا ال�صعب ل معركة لديه مع اأّي �صعب اآخر، ففي تاريخ الجمهورّية الإ

 يقف للدفاع عن اأر�صه وحدوده، وعن حقوقه وا�صتقاله، 
ّ
يراني اإيران ال�ص��ابق كان ال�ص��عب الإ

.
���

فنحن لم نعتدي على اأّي بلد ول على اأّي �صعب، ولكّننا ندافع باقتدار عن اأنف�صنا...«

يم��ان ببناء عاقات ح�ص��ن الجوار مع ال��دول المج��اورة ودول المنطقة، واإيران  الإ  -5

�ص��عاف الدول المجاورة، حيث يقول �صماحته على هذا ال�صعيد:  �ص��وف لن ت�صتخدم قّوتها لإ

يّد اإقامة عاقات اأخويّة و�ص��ميمّية م��ع جيراننا، وكذلك مع اإخواننا  »نح��ن نحترم جيراننا ونوؤ

خرى، و�صوف لن ي�صتخدم  �صامّية والدول ال�صديقة في هذه المنطقة والمناطق الأ في الباد الإ

خرى، بل �صي�صتخدم ذلك من اأجل   قوته واقتداره في �صبيل اإ�صعاف الدول الأ
ّ
يراني ال�ص��عب الإ

 .
�2�

المحافظة على م�صالحه...«

جنبّية والدفاع عن ال�صتقال وال�صيادة والقرار  الوقوف بوجه ال�ص��تكبار والهيمنة الأ  -6

الوطني. 

دعم ال�صعوب الم�صت�ص��عفة وتمكينها من اإرادتها وحقوقها وخ�صو�صّياتها وا�صتثمار   -7

جنبّية.  ثرواتها دون ا�صتحواذ من القوى الأ

 الغا�ص��ب من جميع القوى المقاومة ول �صّيما 
ّ
دعم المقاومة �ص��ّد العدّو ال�ص��هيوني  -8

�صامّية في لبنان. القوى الفل�صطينّية والمقاومة الإ

�ص��امي ودعمها بكل ال�صبل المتاحة،  اعتبار فل�ص��طين الق�صية المركزية في العالم الإ  -9

�صامّية وا�صتعادة لحقوق الم�صلمين جميًعا ولي�ص اأبناء ال�صعب  والنت�صار لها انت�صار للكرامة الإ

الفل�صطيني وحدهم.

مام الخامنئي، خطابات �صنة �384 ه�. �ص. ��� الإ

��2 الم�صدر نف�صه.
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اعتماد التوازن بين الحكمة والم�صلحة والكرامة اأ�صا�ًصا في المعادلة ال�صيا�صّية ل�صناعة   -�0

.
ّ
القرار الخارجي

 واعتبارها 
ّ
�صامي دعم التغيير الديمقراطي والثورات ال�صعبّية في العالمين العربي والإ  -��

اأ�صا�ًص��ا لتمكين ال�ص��عوب من اإرادتها وك�ص��ر المعادلت الظالمة المفرو�ص��ة عليها من عقود 

طويلة. 

تمر ه��ي عناوين حيوّية ومهّمة في حياتنا  اإّن عناوين المو�ص��وعات المدرجة في ورقة الموؤ

المعا�صرة، فهي كّلها تمّثل عنا�صر مهّمة في فقه الدولة، وهي اإلى جانب ذلك من المو�صوعات 

حيان لظ��روف الزمان والمكان، مّم��ا يفتح البحث فيها  المتج��ددة التي تخ�ص��ع في اأغلب الأ

المج��ال وا�ص��ًعا للمقارن��ات مع الفك��ر المعا�ص��ر بمختلف اتجاهات��ه ومذاهب��ه، ومثل هذه 

الدرا�ص��ات هي التي تغني الفكر وتعّمق التجارب وت�ص��اعد على تو�صيع اأفق المعرفة ومجالت 

التفكير وابت��كار الحلول والمعالجات للتحّديات التي يواجهها الم�ص��لمون اليوم في مختلف 

المجالت.

�ص��ادة بمعهد المعارف الحكمّية للدرا�ص��ات  اإّنني في هذه المعالجة اأجد نف�ص��ي ملزًما بالإ

تمر، وكما اأ�صلفت في البداية، حين اختار  الفل�ص��فّية والدينّية، على اختياره لمو�صوع هذا الموؤ

لهذا المو�ص��وع �صخ�ص��ّية حّية ما زالت تعُد بتقديم الكثير من العطاء من موقع المرجعّية الدينّية 

وال�صيا�صّية، وهو اأمر حيوّي بدون �صك.

تمر �صائلين المولى عز وجل اأن  كما اأ�ص��كرهم على توجيه دعوة الم�ص��اركة لنا في هذا الموؤ

تمر بالنجاح الكامل. تتكلل اأعمال هذا الموؤ

بحاث  تمر، وهو اأن ت�ص��در الأ كم��ا اأتمنى اأن ل ُنح��رم من الفائدة المتوخاة م��ن هذا الموؤ

والدرا�صات التي �صتلقى خال انعقاده في كتاب اأو كتب، لكي ن�صتفيد من جهد ال�صادة العلماء 

والمفّكرين الذين �صيدلون بدلوهم في هذا المجال.

وختاًما، اأ�ص��األ اهلل �صبحانه وتعالى اأن يحفظكم جميًعا من كّل مكروه، واأ�صاأله جّل �صاأنه اأن 

مام الخامنئي ومراجعنا العظام، واأن يتغّمد الما�ص��ين منهم برحمته الوا�ص��عة  يحفظ �ص��ماحة الإ

لم  مة اآية اهلل العظمى ال�ص��يد الخميني)قده( والذي نحتفي بذكرى رحيله الموؤ ول �ص��ّيما اإمام الأ

يام والمرجع ال�ص��هيد ال�صدر و�صهيد المحراب قد�ص اهلل اأ�صرارهم و�صهداء المقاومة  في هذه الأ

 المغفرة والتوفيق.
ّ
برار، اإّنه ولي �صامّية وقياداتها وجميع ال�صهداء الأ الإ
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          الدكتور منو�صهر محّمدي

 جرادي
ّ
          تعريب محّمد علي

ن�ص��ان اإحدى اأهّم الموا�ص��يع التي برزت بعد انت�صار الثورة الفرن�صّية. وقد  ُتعتبر حقوق الإ

وجدت لنف�ص��ها مكاًنا اإلى جانب مبادئ اأخرى، الحرّي��ة والليبرالّية والديموقراطّية، واّتخذت 

 المعا�ص��ر، وفي العاق��ات الدولّية. ولذلك، يب��دي الغربّيون 
ّ
��ا في التاري��خ الغربي حّي��ًزا مهمًّ

 كاأ�صا�ٍص ُبني عليه 
ّ
ح�صا�صّيًة �صديدًة في هذا المو�صوع. لقد ا�صُتخدمت مقّدمة الد�صتور الفرن�صي

مم المّتحدة. وقد تّم  ن�ص��ان الذي �ص��ادقت عليه الجمعّية العاّمة لاأ  لحقوق الإ
ّ
عان العالمي الإ

�صراف  �ّص�صات لاإ تاأمين وثائق كثيرة للتح�ص��ير لهذا المو�صوع، كذلك اُأ�ّص�صت عّدة لجاٍن وموؤ

من، وب�صاحّياٍت مهّمة.  ن�ص��ان بم�صتوى مجل�ص الأ ���ص مجل�ٌص لحقوق الإ �صِّ
عليه ومتابعته. واُأ

غير اأّن هذا المو�ص��وع اأ�صبح اأداًة وو�ص��يلًة بيد القوى الغربّية لمهاجمة الحكومات المعار�صة 

ن�صان. لها، مّتهمًة هذه الحكومات بانتهاك حقوق الإ

�صامّية في اإيران و�ص��قوط النظام البهلوّي الذي كان محكوًما ب�صكٍل  بعد انت�ص��ار الثورة الإ

ن�صان  كامٍل من قبل الغرب ومعتمًدا عليه )بل محتاًجا اإليه(، وهو نظاٌم لم يكن يحترم حقوق الإ

مام  �ص��امّية تحت قي��ادة الإ �ص��امّية. وقد جاءت الجمهوريّة الإ البّت��ة، ن�ص��اأت الجمهورّية الإ

 
ّ
 الذي قّدمه للعالم والب�صرّية نبي

ّ
ن�صان بمعناها الحقيقي �ّص�ص حقوق الإ الخميني )قّد�ص �صّره( لتوؤ

�صامّية، مع مراعاة  �ص��ام منذ �400 �صنة، ولتن�صاأ الحكومات الجديدة على اأ�صا�ص القيم الإ الإ

ن�ص��ان تماًم��ا. ولكّن الغرب انهال على الحكومة الجديدة ب�ص��يٍل من الّدعاءات، اإذ  حقوق الإ

ن�صان. يرانّية بانتهاك حقوق الإ �صامّية الإ اّتهم الجمهورّية الإ

مام الخامنئي، على التركيز  مام الخميني )قّد�ص �صّره(، كما خليفته الإ ولهذا ال�صبب، عمل الإ

ن�صان في خال فترة قيادته. على مو�صوع حقوق الإ

يرانية. ��� باحث في مركز الدرا�صات بوزارة الخارجية الإ

ن�صان من وجهة نظر  حق�ق الإ

مام الخامنئي الإ



��0

م��ام الخامنئي. وبالنظر اإلى ت�ص��ريحاته  ى الإ في هذه المقالة، �ص��اأقّدم مج��ّرد مراجعة لروؤ

ى من خال ثاث نقاط: ن�صان، يمكن ا�صتخراج و�صرح هذه الروؤ وكتاباته حول حقوق الإ

�صام. ن�صان في الإ • حقوق الإ

�صامّية. ن�صان في الجمهورّية الإ • حقوق الإ

ن�صان في الغرب. • حقوق الإ

�صالم ن�صان يف الإ اأّوًل: حقوق الإ

ن�ص��ان، كما جاء بها  م��ام الخامنئي هذه الم�ص��األة بعمٍق، وي�ص��ّرح اأّن حقوق الإ يناق���ص الإ

��ّقيها[؛ فالعدالة  �ص��ام، متقّدمٌة ب�ص��كٍل كبيٍر عن كّل ما جاءت ب��ه الديموقراطّية الغربّية ]ِب�صِ الإ

�صام  ، والحرّية الفردّية في الإ
ّ
�صام متقّدمة عن كل ما يّدعيه العالم ال�صتراكي الجتماعّية في الإ

 من حرّيٍة.
ّ
متقّدمٌة عن كّل ما يّدعيه العالم الغربي

�ص��ام، ل يمك��ن حّتى مقارنته��ا، من وجهة نظ��ر العلماء  ن�ص��ان في الإ فاأ�ص���ص حقوق الإ

ن�صان. �ص�ص الغربّية لحقوق الإ المحّققين، بالأ

اإّن اأ�ص�ص هذه المو�صوعات هي كالتالي: الم�صاواة في الخالق، الم�صاواة في حكمة وت�صريع 

ولى )اأعني بذلك الطين(، الم�صاواة في بداية ع�صر  خالق الب�ص��ريّة، الم�صاواة في ماّدة الخلق الأ

 من الخلق الذي ي�صترك 
ّ
ن�صانّية، الت�صاوي في الخا�صّيات العاّمة، الم�صاواة في الهدف النهائي الإ

كّل الب�ص��ر في اأّنهم وا�صلون اإليه، الم�صاواة في ال�ص��ير نحو هذا الهدف، الم�صاواة في الكرامة 

وال�ص��رف، الم�ص��اواة في الموهبة والذكاء الازم للو�ص��ول اإلى اأرقى درجات القيم، واأخيًرا، 

نظمة والقوانين. الم�صاواة التاّمة في الحقوق والواجبات وكذلك في الأ

ن�صان  ّن الإ ن�صان هذه، لأ وي�ص��تحيل على المنظومة الت�صريعّية الغربّية اأن ت�صل اإلى حقوق الإ

�صامّية. لهّية التي ل يمكن اإيجادها اإّل في المنظومة الت�صريعّية الإ كائٌن نبيٌل مّت�صٌل بالقيم الإ

ن�ص��انّية، فكّل م�ص��لٍم مرتبٌط وملتزٌم، وفًقا لمنظومة  �ص��ام هو اأكبر مانٍح للحقوق الإ اإّن الإ

�صام، بنجدة الم�صت�صعفين الطالبين العون. ن�صان في الإ حقوق الإ

�ص��امّية والغربّية في مبادئ هي: حفظ  كذلك تت�ص��ارك كلٌّ من المنظومَتين الت�صريعّيَتين الإ

ن�ص��ان، والحّق في الحّرّية، والحّق في الم�صاواة اأمام القانون. وهذه المبادئ  الحياة، وكرامة الإ

�صام والحكومة  ��ل هذه المبادئ اإّل في ظّل الإ �ص��ام منها لدى الغرب. ولن ُتح�صَّ اأقوى في الإ
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. فهذا الحكم �صيرف�ص 
�صام يقول: {اإِِن الُْحْكُم اإَِل هلِل اأََمَر اأََل تَْعبُُدوا اإَِل اإِيَّاُه}��� �صامّية، اإذ نرى الإ الإ

لء  اأيَّ حكومٍة ظالمٍة. فا اأحد يملك حّق حكم النا�ص اإّل �ص��من المعايير المقبولة وموافقة هوؤ

ن�صان  �ص��ام تحترم كرامة الإ �ص��ام هو الداعم لحقوق الب�ص��ر، ول مدر�ص��ة غير الإ النا�ص. والإ

�ص��ام الذي كان، منذ انطاقته، و�ص��يبقى  وقيمه. فاحترام الب�ص��ر وتكريمهم هو من مبادئ الإ

�صام هو  �صام. فالإ ل ولن ُت�صان اإّل في ظلِّ الإ ن�صان. وهذه المبادئ لن ُتح�صَّ نا�ص��ر حقوق الإ

ن�ص��ان بت�صريعاته الق�ص��ائّية والجنائّية والمدنّية وبقوانينه العاّمة وال�صيا�صّية  من ي�صون حقوق الإ

والقت�صاديّة.

�ص��تر )ر�ص��وان اهلل تعالى عليه(: »واأ�صعر   عليه ال�ص��ام في عهده لمالك الأ
ّ
مام علي يقول الإ

قلب��ك الرحم��ة للرعّية، والمحّب��ة لهم، واللطف به��م، ول تكونّن عليهم �ص��بًعا �ص��اريًا تغتنم 

. فكونك م�ص��لًما 
�2�

اأكله��م، فاإّنهم �ص��نفان: اإّما اأٌخ لك في الدي��ن، واإّما نظيٌر لك في الخلق«

لي�ص وحده ال�ص��بيل اأو الطريقة للدفاع عن المظلومين وتح�ص��يل حقوق النا�ص، فالم�صلم وغير 

ن�صانّية وقَيمها، وهي  �صامّية هي مدر�صة ن�صرة الإ الم�صلم يملكان الحقوق ذاتها. والمدر�صة الإ

خّوة، وهي مدر�صٌة تتجّلى معاييرها في مجال الحقوق الجتماعّية  مدر�صة التب�صير بالرحمة والأ

بخطابات الر�صول �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم الذي يقول: »ل ُقّد�صت اأّمة ل ياأخذ ال�صعيف فيها 

، وهذه هي 
ّ
 الحقيقي

ّ
�صامي �ص��ام، وهذا هو المجتمع الإ حّقه غير متعتع«. هذه هي ر�ص��الة الإ

�صام التي جذبت اإليها اأمًما  . وهذه هي ر�صالة الإ
ّ
�صامي ن�صان الفعلّية في المنظور الإ حقوق الإ

كثيرة.

يرانيّة �صالميّة الإ ن�صان يف اجلمهوريّة الإ ثانيًا: حقوق الإ

�ص��امّية  مبريالّية الغربّية على الجمهورّية الإ نظًرا للهجوم الكبير الذي ت�ص��ّنه الحكومات الإ

مام الخامنئي جزًءا من خطابه لهذه الم�صاألة  ن�صان، كّر�ص الإ يرانّية بحّجة انتهاكها لحقوق الإ الإ

�صامّية مبّيًنا كذب هذه الدعاءات. معتمًدا نهج المدر�صة ال�صيا�صّية  وللدفاع عن الجمهورّية الإ

مام الخميني )قّد�ص �صّره(، والتي ي�صرحها قائًا: والت�صريعّية لاإ

مام الخميني )قّد�ص �صّره(، النظرة   عند الإ
ّ
�ّص��رات مدر�ص��ة الفكر ال�صيا�ص��ي تبرز من بين موؤ

الدولّية والكونّية ب�صكٍل كبير. فالّتجاه الذي تاأخذه ت�صريحاته واأفكاره ال�صيا�صّية هو في الواقع 

. ولي�ص �صعب اإيران، فح�صب، وحده من تلّقى هذه الر�صالة، وقاوم وحارب 
ّ
ن�ص��اني الّتجاه الإ

�صامّية. بل هي تدعو  ّمة الإ يمان لكّل الأ من اأجلها، وا�ص��تطاع تحقيق ال�صتقال والكرامة والإ

كّل م�صلم لّتباعاها.

ية 40. ��� �صورة يو�صف، الآ

مام علي، نهج الباغة، �صرح ميرزا حبيب اهلل خوئي، بنياد فرهنكى امام مهدي، قم، �372 ه�، �ص 887. ��2 الإ
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ولّية عن العالم في  مام )قّد�ص �صّره( وبين القوى اّلتي تّدعي الم�صوؤ هنالك بالطبع فرٌق بين الإ

مام الفكرّية ل تفر�ص ر�ص��التها على اأّي اأّمٍة بناِر القّوة الع�صكرّية، بل  هذا المجال، فمدر�ص��ة الإ

ن�ص��انّية، كما الريح الربيعّية وعبق الزهور  اإّن هذه المدر�ص��ة الفكريّة تبلغ في مناٍخ من الذهنّية الإ

مم حول  حين يماأ الف�صاء ليح�ّص به كّل من يملك حا�ّصة �صمٍّ وي�صتعملها، كما فعلت كثيٌر من الأ

العالم اإذ قبلت هذه الر�صالة.

مام )قّد�ص �صّره(«.  يقول الفل�صطينّيون: »لقد ا�صُتنه�صنا واأعطينا حياًة جديدًة بف�صل ر�صالة الإ

وُي�ص��اف اإلى ذلك قول اللبنانّيين: »نحن ندين، في انت�ص��ارنا على ال�ص��هاينة وفي طردهم من 

مام«. اأر�صنا، للدرو�ص التي تلقيناها من مدر�صة الإ

ر�ص، ال�ص��باب منهم والمتن��ّورون والنخب، يعترف��ون باأّن كّل  فالم�ص��لمون في بق��اع الأ

 جاءت بف�ص��ل مدر�صة الفكر 
ّ
��لوها في المناخ ال�صيا�ص��ي يديولوجّية التي ح�صّ النت�ص��ارات الأ

�ص��امّية في اأّيامنا  ّمة الإ كب��ر من الأ مام )قّد�ص �ص��ّره(. كذلك ي�ص��عر الثقل الأ  عند الإ
ّ
ال�صيا�ص��ي

مام )قّد�ص �صّره(، في  ية العالمّية لاإ ��ا بف�ص��ل نف�ص الروؤ �ص��ام، وهذا اأي�صً هذه بالفخر با�ص��م الإ

 يهّم 
ّ
�صامي  وحده. وكّل ما يح�صل في العالم الإ

ّ
�صامي ن�صانّية التي تخ�ّص العالم الإ الق�ص��ايا الإ

مام العظيم، ل يمكن اأن يقفوا  �ص��عب اإيران، وكّل من هم غارقون في حّب ا�صم وذكرى هذا الإ

جل ذلك، يحاول العالم ال�ص��تكبارّي، الذي يرتكب  حداث. ولأ يدي اإزاء هذه الأ مكتوفي الأ

�ص��امّية، اأن يمنعهم حّتى ل يَروا ول يتظاهروا ول يفهموا. ولكّن  مم الإ اأفظع الجرائم �ص��ّد الأ

�ص��عب اإيران يفهم ويحتّج وياأخذ مكانه في الخندق المقابل للظالمين، فهو ل ي�صتطيع اأن يقف 

حداث العالمّية.  مكتوف اليدين حيال الأ

مم  ّن لجنة الأ ن�ص��ان، وتلتزم معاييره��ا ل لأ �ص��امّية �ص��رعة حقوق الإ تدعم الجمهوريّة الإ

�صام تدعم هذه الحقوق. ّن تعاليم الإ المّتحدة وغيرها من اللجان الدولّية تو�صي بذلك، بل لأ

نحن نفخر بالرجال والن�ص��اء وال�ص��باب والطّاب الثوريّين ال�ص��ائرين عل��ى خطى التعاليم 

خاق  مور العلمّية والجتماعّية والن�صاطات ال�صيا�صّية والملتزمين بالأ �صامّية، والمعنّيين بالأ الإ

�ص��امّية. وقد ترى ن�ص��اًء في المظاه��رات بكامل حجابهّن، يحِمل��َن اأولدهّن، في ظروٍف  الإ

، اأو للم�صاركة في �ص��اة الجمعة، اأو للتواجد في 
ّ
جل اإعان موقفهّن ال�صيا�ص��ي ا، لأ �ص��عبٍة جدًّ

. ونفخر بن�صائنا اللواتي يتطّورن في مجال 
ّ
 وال�صيا�ص��ي

ّ
ّدين واجبهّن الديني ماكن التي فيها يوؤ الأ

، ما �صيجعل الجمهورّية 
ّ
�صامي المعارف العلمّية في الجامعة، ويظهرن كفاءاٍت في المجتمع الإ

 اأن ُتظهر الن�صاء الم�صلمات للعالم 
ّ
�صامي �صامّية فخورًة بهم. ومن المفاخر الكبيرة للتنوير الإ الإ

�صام. كّله، وبكّل �صجاعٍة وا�صتقالّية قراٍر، اأّنهّن من رحم هذا الإ
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�ص��ام بعّدة ته��م، وتعّبئ هذه الحكوم��ات المنّظمات  تّته��م الحكوم��ات الغربّية اإيران الإ

�صخا�ص اأو الجماعات  ن�صان، وبا�صم الدفاع عن بع�ص الأ الملحقة بها في العالم با�صم حقوق الإ

ن�ص��ان. فهل يمكن ل�صخ�ٍص حكيٍم اإّل اأن يبت�صم  �ص��امّية بانتهاك حقوق الإ لتّتهم الجمهوريّة الإ

اأمام مثل هذه الت�صريحات التي ُتدلي بها قوًى ينتهك نف�ص وجودها حقوق وم�صالح الب�صرّية؟

مريكّية  ّمة الأ ن�ص��انّية، حّتى �ص��ّد الأ مريكّيين الق�ص��ير قد امتزج بجرائم �ص��ّد الإ فتاريخ الأ

نف�صها.

�صاميَّين، والم�صّرعون في الجمهورّية  ن�صان اإّل في ظّل النظام والعدل الإ ل حقوق الإ لن ُتح�صَّ

�صامّية. في هذا المو�صوع، قد نجد بع�ص  خذ بعين العتبار المعايير الإ �صامّية م�صطّرون لاأ الإ

�ص��خا�ص اأوالكيانات، يقومون باأفعاٍل �ص��ّد كّل ما يراه  ، بع�ص الأ
ّ
يراني ماكن في المجتمع الإ الأ

ن�ص��ان، ولكّن هذه قاعدٌة عاّمٌة ويجب على ال�ص��لطات الق�صائّية اأن تتعامل  �ص��ام حقوًقا لاإ الإ

معهم بحزم.

ن�صان هو في الواقع اأّن  �صامّية بانتهاك حقوق الإ  لّتهام الجمهوريّة الإ
ّ
اإّن ال�ص��بب الرئي�ص��ي

�صامّية. اإيران تلتزم القوانين وال�صرائع الإ

ويقول القراآن الكريم: {َوِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد اهلِل َفَقْد َظَلَم نَْف�َصُه})�1

ن�صان منتهكة في اإيران، وحين يطلب منهم تبيان هذه الحقوق  يّدعي الغربّيون اأّن حقوق الإ

ّنها  رهاب لأ يقول��ون باأّنكم اأعدمت��م مهّربي المخّدرات. ويّدعون اأّن اإيران اإرهابّيٌة وت�ص��ّدر الإ

ّن اإيران ل تعترف  مم الم�صت�ص��عفة، وتدعمها كما يح�صل في لبنان وفل�صطين، ولأ تدافع عن الأ

رهاب  بحكومة اإ�ص��رائيل ال�صهيونّية المبتذلة. ومن الم�صحك اّتهام اأنا�ٍص طردوا من بيوتهم بالإ

رهاب. ّنهم يدافعون عن اأنف�صهم، وباأّن اإيران ت�صّدر الإ لأ

ن�ص��ان مهّمٌة بالن�صبة  ن�ص��انّية وقيم حقوق الإ �ص��امّية، فالقيم الإ اأّما بالن�ص��بة للجمهوريّة الإ

يرانّية لدرجة اأّنها اأعّدت نف�ص��ها لمواجهة كّل قوى ال�ص��تكبار في العالم مقّدمًة  للحكوم��ة الإ

لف من ال�ص��هداء في هذا ال�ص��بيل. نحن نّدعي، وبثقٍة، اأّن اإيران هي المكان الوحيد  مئات الآ

ّمة والحكومة مّتحدتان مًعا �ص��ّد ال�صيا�ص��ات ال�صتكبارية ومنتهكي حقوق  في العالم حيث الأ

ن�صان. الإ

ية: �. ��� �صورة الطالق، الآ
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ن�صان يف الغرب ثالثًا: حقوق الإ

ن�ص��ان في الغرب و�صيا�ص��ة  مام الخامنئي ب�ص��عٍة في هذا ال�ص��ياق انتهاك حقوق الإ ناق�ص الإ

الكيل بمكيالين التي يّتبعها الغربّيون، فقال:

رهاب هي بالحقيقة  ن�ص��ان ومناه�ص��ة الإ اإّن القوى العالمّية التي تّدعي منا�ص��رة حقوق الإ

رهاب.  وروبّية تّدعي وقوفها بوجه الإ مريكّية وكثيٌر من الحكومات الأ كاذبٌة. فقادة الحكومة الأ

ولك��ّن الّدعاء �ص��يٌء، والحقيقة التي يعرفها المتنّورون جّيداً هي �ص��يٌء اآخر. ف�ص��جّات قادة 

ن�صان  ن�ص��ان وال�صتهزاء بلجان حقوق الإ مبريالّية ممتلئٌة بانتهاكاٍت لحقوق الإ ال�ص��تكبار والإ

ن�صانّية. ومبداأ الإ

��ا منا�ص��رو الف�ص��اد والغباء  ن�ص��ان بل اإّنهم اأي�صً فهم لي�ص��وا فقط غير منا�ص��رين لحقوق الإ

خرى. مم الأ وال�صيطرة على البلدان والأ

فهم الذين ل يرون الحّق اإّل من نافذات القّوة والبط�ص، ويرتكبون كّل الجرائم ل�ص��تغال 

خرى. وجرائمهم الوح�صّية والظالمة بحّق  اأمم العالم الثالث  في اآ�صيا واأفريقيا واأمريكا  مم الأ الأ

الاتينّية، وحّتى �ص��من اأممهم، معروفة للجميع. وال�ص��ورة البّراقة الت��ي اختلقها الغرب حول 

ا خدعة. ن�صان والحريّة والنتخابات هي حقًّ وجود حقوق الإ

ن�ص��ان اإّبان الحقبة البهلويّة. فالوليات  لق��د اختبرنا مفهوم ومعنى الديمقراطّية وحقوق الإ

ن�ص��ان هي ذاتها التي كانت تتعامل مع ال�ص��افاك وخايا  المّتحدة التي كانت الراعي لحقوق الإ

ّمن اأ�ص��اليب ا�ص��طياد ال�ص��باب المنا�ص��لين من اأجل الحريّة. اإّنه��ا الديمقراطّية  التعذيب، وتوؤ

عام. لقد ارتكبت الوليات  ن�صان التي يرّوجون لها في و�صائل الإ الليبرالّية نف�ص��ها وحقوق الإ

مريكّية تحت راية الديمقراطّية الكثير من الجرائم �ص��ّد اأمٍم ديمقراطّية. لقد نّفذوا  المّتحدة الأ

انقاًب��ا ع�ص��كريًّا في اإيران عام �952، وفي ت�ص��يلي عام �962، وفي ع��ّدة دول اأخرى، ثّم 

ن�صان، ولّتهام معار�صيهم بانتهاك حقوق  يعودون دونما ا�ص��تحياٍء لاّدعاء بمنا�صرة حقوق الإ

ن�صان. الإ

ن�صان، وبكّل اأدٍب،  وروبّيون ]الغربّيون[ المنا�ص��رون لحقوق الإ وي�ص��طهد المّدعوون الأ

يرانّية العظمى،  ا الم�صلمين الذين انتف�صوا اإّبان الثورة الإ ن�صانّية، وخ�صو�صً كرامة المجتمعات الإ

خرى من العالم الواقعة تحت  وذلك لتخّوفهم من اأن يتكّرر ما  ح�ص��ل في اإيران ف��ي البقاع الأ

�ص��يطرة القوى الغربّية. فمن ي�صّك باأّن اأ�صكال الوح�ص��ّية الموجودة هي نتاج اأفعال حكوماٍت 

كالولي��ات المّتحدة، –التي تمّثل رمز الف�ص��اد والوح�ص��ّية–، وب�ص��بب تدّخ��ات اأمثال هذا 

ال�صيطان؟ 
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ن�صان. لقد كان الظالمون في العالم  ثّم يعودون مجّدًدا ودون حياء لّدعاء ن�ص��رة حقوق الإ

دوًما هكذا. فالعالم اليوم محكوٌم من اأق�ص��ى ال�صيا�ص��ّيين ومن العتاة مالكي اأ�صباب القّوة الذين 

خاقّية. يخدعون النا�ص بدعاياٍت كاذبٍة قد ت�صل اأحياًنا لدرجة اّدعاء الأ

خرى ب��اأّي قراٍر يّتخذونه.  مم الأ ه��م يظّن��ون اأّنهم يملكون العالم باأ�ص��ره، واأن ل عاقة لاأ

ن�صان لي�صت اإّل اأداًة وو�صيلًة لمهاجمة معار�صيهم. فبالن�صبة لهم، حقوق الإ

ن�صان  اإذا اأرادت الوليات المّتحدة اأن ت�صّن هجومها على نظاٍم ما، فاإّنها ترفع راية حقوق الإ

ن�صان   حكوماٍت ل تعطي اأّي اأهّمّيٍة لحقوق الإ
ّ
لل�صغط على هذا النظام. وتجد في عالمنا الحالي

وروبّية. اإّن هذه الحكومات  ومع ذلك فهي مدعومٌة من قبل الوليات المّتحدة وبع�ص الدول الأ

تعي�ص وتنمو على ح�صاب ظلم �صعوبها.

مريكيين الذين يعتبرون  ن�ص��ان، والأ وروبّيي��ن الذين يّدع��ون الحّرّية ودعم حقوق الإ اإّن الأ

برتهيد«، وكّل من  اأنف�ص��هم مركًزا للحّريّة والم�ص��اواة هم واقًعا يمّثلون عنا�ص��ر التميي��ز و»الأ

يعار�ص هذا النظام الظالم �صيواَجه ب�صرامة.

خرى، بل وحّتى بين اأتباع  عراق الأ وثّمة تمييٌز عن�ص��ريٌّ وا�ص��ٌح بين البي�ص وغيرهم من الأ

منّية والطبّية لتقوية المناعة �صّد  الملل المختلفة كالم�ص��لمين. فهم ل يتمّتعون بنف�ص الو�صائل الأ

مرا�ص. فعلى �ص��عيد ال�صجون، ك�صجن غوانتنامو، اأو اأبو غريب، اأو باغرام، ترى الكثير من  الأ

ق�ص��ى اأنواع التعذيب، ومع ذلك ترى �صّجانيهم  برياء ُيعاَملون بطرٍق وح�ص��ّيٍة ويتعّر�صون لأ الأ

ن�صان ومبادئ الحّريّة. ّول من خّط الدفاع عن حقوق الإ يزعمون اأّنهم في ال�صّف الأ

مام الخامنئي وفق هذه المحاور الثاث  وعل��ى هذا، فما تق��ّدم كان نموذًجا لوجهة نظر الإ

.
ّ
�صامّية والفكر الغربي  ومنهج الجمهورّية الإ

ّ
�صامي المبنّية على الفكر الإ
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الدكتور ال�صيد محّمد مرندي

تعريب كريم �صرارة

خذ بعين العتبار، عندما تتّم مناق�ص��ة قيادة اآية اهلل  اإّن اإح��دى اأه��ّم النقاط التي يج��ب اأن توؤ

مام الخميني )ر�ص��وان اهلل  مام الخامنئي، هي اأّنه اختير لخافة القامة ال�ص��امخة لاإ العظم��ى الإ

��ا عظيًما اأحدث تغييراٍت ثورّيٍة في وظيفة المكان  مام الراحل كان �صخ�صً عليه(. وحقيقة اأّن الإ

والزم��ان ف��ي الفقه والجته��اد، وكان عارًفا، وفيل�ص��وًفا، و�ص��اعًرا مبدًعا، وقائًدا �صيا�ص��يًّا قاد 

ب�ص��جاعٍة ثورًة اإ�ص��امّيًة غّيرت العالم الذي نعي�ص فيه، هذه الحقيقة تجعل من ال�صعب، تقريًبا، 

ّي خلٍف اأن يماأ الفراغ الهائل الذي ح�صل بعد وفاته. لأ

بالرغم من ذلك، ا�ص��تطاع اآية اهلل الخامنئي، الذي يتمّتع بكّل ال�صفات التي ذكرناها �صابًقا، 

�ص��امّية ف��ي اإيران بنجاٍح خال اأوقات �ص��عبٍة  �ص��امّية والجمهورّية الإ اأن يدي��ر دّفة الثورة الإ

ومتقّلبة، وفي عالٍم في غاية الخطورة. حّتى اإّني اأتجّراأ واأقول اإّن بع�ص نواحي قيادته كانت اأ�صّد 

�ّص�ص الثورة. ّنه لم يتمّتع باأف�صلّية كونه موؤ مام الراحل، لأ عجاب من قيادة الإ اإثارًة لاإ

��ت القي��ادة على اآية اهلل الخامنئي بالرغم من معار�ص��ته. وفي خطاٍب ق�ص��يٍر األقاه في  ُفِر�صَ

ّلٌف من مجتهدين ذوي رتبٍة عاليٍة، منَتَخٌب لختيار  مجل�ص الخبراء )وهو ج�ص��ٌم د�ص��توريٌّ موؤ

�ص��راف عليه( تكّلم �ص��ّد اقتراح اختياره قائًدا و�صاأل اأع�صاء المجل�ص اإن كانوا   الفقيه والإ
ّ
الولي

ا اإن كانوا �صيتبعونه فعًا  ولّية التي يلقونها على عاتقه، و�ص��األهم اأي�صً يدركون فعًا حجم الم�ص��وؤ

��ًة اأّنهم يكبرونه �صنًّا. وبع�ص��هم، كالقائد، كان لهم  لو اأ�ص��بح قائًدا. تلك اأ�ص��ئلٌة مفتاحّيٌة خا�صّ

 في اإ�صقاط ال�صاه، اإ�ص��افًة اإلى كونهم �صخ�صّيات اجتماعّية مهّمًة في مرحلة ما بعد 
ٌّ

دوٌر اأ�صا�ص��ي

الثورة، ولكّنهم قد اّتخذوا قرارهم بالرغم من معار�ص��ته ال�صديدة. ومع انتخابه من قبل مجل�ص 

هت الكاميرات عليه وبدا للجميع اأّنه لم يكن م�صروًرا  الخبراء )وقد �صّوت هو �صّد ذلك(، ُوجِّ

ّنها ُتظهر راأيه فيما يتعّلق بال�ص��لطة والقّوة وعدم  بالق��رار. تلك كانت حادث��ًة تاريخّيًة مهّمة، لأ

��� اأ�صتاذ في جامعة طهران.

اآية اهلل خامنئي وال�صيا�صة الخارجّية المبدئّية
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مبالته بتح�صيلهما.

بعد اأقّل من �ص��هٍر من القرار، قال في خطاٍب له اإّنه لم يكن يريد اأن يكون حّتى ع�ص��ًوا في 

مام الخميني،  يّام وال�ص��اعات من حياة الإ مجل���ص قيادّي، وكان يناق�ص ذلك بجدّيٍة في اآخر الأ

�ص��كال معنيًّا بالقيادة   الفقيه. وقد دعا اأن ل يكون باأّي �ص��كٍل من الأ
ّ
ف�ص��ًا عن اأن يكون الولي

ّثر �ص��لًبا على اآخرت��ه. وقال لحًقا في الخطاب، وعلى الرغ��م من اأّن القيادة  اإن كان ذلك �ص��يوؤ

 عمًا بالمبادئ. واأثبت التاريخ لحًقا اأّنه 
���

ولّية بحزٍم ُفر�ص��ت عليه فاإّنه �صيتحّمل تلك الم�ص��وؤ

على حّق.

ّول في وزارة الخارجّية  ولي ال�صّف الأ ولى لقيادته، اأعلن اآية اهلل الخامنئي لم�صوؤ ّيام الأ في الأ

�صامّية في اإيران يجب اأن ُتبنى على مبادئ العّزة،  يرانّية اأّن ال�صيا�صة الخارجّية للجمهورّية الإ الإ

والحكمة، والم�صلحة.

هداف العليا، والمبادئ  يجب، براأيه، اأن يكون للحكم��ة دوٌر محوريٌّ من اأجل تحقيق الأ

. يقول اآية اهلل 
ّ
يراني �ص��امّية. وهو ما ي�صّرح بذلك الد�ص��تور الإ �ص��مى التي تقّدمها الدولة الإ الأ

�ص�ص المتينة،   على الح�صابات المنطقّية، وتر�صيخ الأ
ّ
الخامنئي: »معنى الحكمة هو العمل المبني

�ص��امّية  . وي�ص��يف اأّن الجمهوريّة الإ
�2�

والنّدّية، والمتناع عن التهّور، والجهل، والتعجرف«

خير، �صّرح فيه اأّنه »ل  في اإيران »مبدئّية«. ف�ّص��ر هذه الفكرة بتف�صيٍل اأكثر في خطاٍب �صابٍق لاأ

.
�3�

�صامّية« �صامّية والدبلوما�صّية مع مثالّياتنا الإ يجب اأن تتعار�ص تحّركاتنا وجهودنا الإ

�صامّية على حرَبي ��99 و2003 بين الوليات المّتحدة والعراق،  اإّن ردود الجمهوريّة الإ

 في ليبيا، تعطينا اأربعة اأمثلة 
ّ
رهاب، وعلى الو�ص��ع الحالي وعلى حرب بو�ص المزعومة على الإ

جّيدة عن ذلك؛ اأدانت اإيران في العام �990 غزو �ص��ّدام ح�صين للكويت ب�صّدة، وكان العداء 

 الامبّرر على 
ّ
 �ص��ديًدا. كان ذلك بالطبع ب�ص��بب تعّدي النظ��ام العراقي

ّ
 للنظام العراقي

ّ
يران��ي الإ

يرانّية في العام  را�ص��ي الإ برياء، ومحاولة احتال اأجزاء كبيرٍة من الأ يرانّيين الأ اإيران، وذب��ح الإ

�980، ما اأّدى اإلى حرٍب دمويٍّة ما بين البلدين دامت 8 �صنوات.

ها قلقين ب�ص��ّدٍة  في البداية، عندما احتّل العراق الكويت، كانت الوليات المّتحدة وحلفاوؤ

حيال مواجهة العراق ع�ص��كريًّا. لم يعلم اأحٌد حينها اأّنه من �7 كانون الثاني حتى 23 �ص��باط، 

هداف العراقّية طوال 24 �صاعة  مريكّيين وحلفائهم بق�ص��ف الأ كان �ص��ّدام ح�صين ي�ص��مح لاأ

يوميًّ��ا، مدّمرين بذلك القّوات الم�ص��ّلحة العراقّي��ة والبنية التحتّية تدريجيًّا، دون اأن يفعل �ص��يًئا 

�صامّية خال  يذكر للرّد عليهم. من هنا، قّدمت الوليات المّتحدة عّدة تنازلٍت للجمهوريّة الإ

مام الخامنئي، بتاريخ 3/ 7/ �989. ��� راجع: خطاب الإ

مام الخامنئي، بتاريخ 3/ 8/ �992. ��2 من خطاٍب لاإ

مام الخامنئي، بتاريخ �2/ �2/ �982. ��3 من خطاٍب لاإ
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 في الجهة المقابلة 
ّ
. وقام النظام العراقي

ّ
مريكي تلك الفترة بغر�ص جذب اإيران اإلى المع�صكر الأ

بتقديم عّدة تنازلٍت كذلك.

 عّما يجب اأن تفعله اإيران وعن الموقف 
ّ
يراني وقد جرت عّدة نقا�صاٍت جّديٍّة في الداخل الإ

، والّذي كان راديكاليًّا حينها 
ّ
يراني ال��ذي يجب اأن تعتمده. فمثًا قّدم اأحد اأع�ص��اء البرلمان الإ

، خطاًبا حما�صيًّا في البرلمان 
ّ
�ص��احي واأ�ص��بح لحًقا ع�ص��ًوا بارًزا في ما يعرف بالمع�صكر الإ

�ص��تاذ  �ص��احي هذا، الأ . ع�ص��و البرلمان الإ
ّ
يدع��و فيه لتحال��ٍف بين اإيران والدكتاتور العراقي

�صامّية في اإيران  محت�ص��مي، قارن �صّدام ح�صين بخالد بن الوليد قائًا: »اإّن على الجمهورّية الإ

اأن تن�صّم اإليه في معركته �صد الوليات المّتحدة«.

حداث هذه، وللنقا�ص الجاري داخل اإيران،  مام الخامنئي فقد بنى جواب��ه الحذر لاأ اأّم��ا الإ

، م�ص��الح م�ص��تركة قبل 
ّ
 والعراقي

ّ
مريكي عل��ى مبداأ الحكمة، واأعلن اأّنه كان لدى النظاَمين، الأ

غزو الكويت، واأّنه كثيًرا ما ارتكب، كلٌّ منهما، جرائم عديدًة بحّق �ص��عوب المنطقة. لذلك، 

�صكال،  يران اأن تنحاز اإلى جانٍب اأو اأن ت�صاعد جانًبا باأّي �صكٍل من الأ كان موقفه اأّنه ل يمكن لإ

ّنه كان من الممكن اأن  ّنه لدى الجانبين �ص��فاٌت قمعّيٌة ووح�صّية. وذلك جدير بالماحظة، لأ لأ

تنال اإيران العديد من التنازلت العظيمة اإن انحازت اإلى جانب الوليات المّتحدة، بل كان من 

الممكن اأن تحّل العديد من ق�ص��اياها الرئي�ص��ّية مع الوليات المّتحدة. ولكّن قرارها بعدم فعل 

�صامّية[. ذلك كان مبنيًّا على فكرة الحكمة، تلك المبنّية بدورها على المبادئ ]الإ

ية عينها جلّيٌة في ما يتعّلق بهجوم عام �200 على الوليات المّتحدة. فمبا�صرًة، بعد  والروؤ

وم في ت�ص��رين الثاني �200 قائًا للعالم: »اأنتم اإّما معنا  اأن اأطلق جورج بو�ص تحذيره الم�ص��وؤ

يران الوقوف اإلى جانب اأيٍّ من الوليات  واإّما �صّدنا«، رّد اآية اهلل الخامنئي قائًا اإّنه ل يمكن لإ

ن�صانّية. وتلك نقطٌة مهّمٌة،  ّن الطرَفين ارتكبا جرائم بحّق الإ المّتحدة اأو اأعدائها من القاعدة، لأ

 على َبلدْين من 
ّ
مريك��ي ا ب�ص��ّدٍة بعقوبات الحتال الأ و�ص��ط باأكمله كان مهتمًّ ّن ال�ص��رق الأ لأ

يرانّيين الذين كانوا قلقين ب�ص��ّدة من  قّل. حّتى اإّن هناك ع��دًدا من القياديّين الإ المنطق��ة على الأ

مام الخامنئي رف�ص ال�ص��ماح بتغيير �صيا�ص��ة مواجهة  مريكّي��ة تجاه اإيران. ولك��ّن الإ النواي��ا الأ

الحتال ومقاومته وال�ص��يطرة الغربّية. كما اأّنه �ص��ّرح عّدة مّرات اأّن خطوًة واحدًة اإلى الوراء 

ّدي اإلى مطالباٍت جديدٍة من القوى الغربّية. مبداأ الحكمة عينه ينطبق على ليبيا، حيث ُينَظر  �صتوؤ

ْين معنويًّا وكناهَبين للثروات الطبيعّية الليبّية. اإلى القّذافي والناتو كطرَفْين مفل�صَ

فيما يتعّلق بدعم المجموعات المعادية لحركة طالبان في اأفغان�ص��تان ول�ص��ّدام ح�ص��ين في 

الع��راق، يجدر الذكر باأّن هذا الدعم موجوٌد قبل الهجوم عل��ى الوليات المّتحدة في �200 

 ل�صّدام في ثمانينّيات القرن الما�صي، 
ّ
بكثير. كانت الوليات المّتحدة بالفعل الداعم الرئي�ص��ي

م��ارات العربّية المّتح��دة، والمخابرات الباك�ص��تانّية، �ص��اعدت طالبان  وم��ع ال�ص��عوديّة، والإ
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للو�صول اإلى ال�صلطة في اأفغان�صتان. لذلك فاإّن مواظبة الجمهورّية ال�صامّية في اإيران على دعم 

مريكّية ما بعد اأيلول �200. هذه الحركات لم يكن متعّلًقا بالتغيير الحا�صل في ال�صيا�صة الأ

��ل الى الحقيق��ة عبر المعرفة والمنطق،  مام الخامنئي، هي التو�صّ اإّن الحكم��ة في منظور الإ

مام: »اإّن  ول يمك��ن تحقيق ذلك اإّل عبر الندماج الكامل بين العدل والقيم الروحّية. يقول الإ

 على ثاثة مبادئ هي: القيم الروحّية والمنطق والعدل. 
ٌّ

ّيده ون�صّجع عليه مبني �صام اّلذي نوؤ الإ

. لذلك، يجب على اإيران، بح�ص��ب 
���

 اأو الليبرالّية«
ّ
�ص��ام الرجع��ي وه��و مختلٌف كليًّا عن الإ

ية الكونّية، اأن ت�ص��عى لتحقيق م�ص��الحها القومّية، ولكن فقط �صمن هيكلّية »مبادئها  هذه الروؤ

. وهو ي�ص��ّدد على اأّنه ل يمكن اأن ُتبنى م�ص��الح اإيران الوطنّية 
�2�

مام ومثالّياتها« كما ي�ص��يغها الإ

�صامّية في  . لعّله هذا �صبب �صعبّية الجمهورّية الإ
�3�

على الِعرق، واللغة، ولون الب�صرة، اأو القومّية

مريكّية،  �ّص�صات الأ ح�صاءات التي قامت بها الموؤ اأو�ص��اط المواطنين العرب، وذلك بح�صب الإ

يران التي تذيعها قنوات التلفزة العربّية التي تديرها اأو تمّولها  بالرغم من البروباغاندا المعادية لإ

الدول العربّية، والتي تدرج كّمّيًة مقلقًة من الخطابات الطائفّية والعرقّية.

�صا�ص��ّية  ف��ي العاقات الدولّية، مبداأ الكرامة وال�ص��رف اأو العّزة هو ثاني المبادئ الثاثة الأ

��ا على العرق اأو القومّية  مام. فهو يقول اإّنه ل يمكن اأن ترتكز الكرامة اأو ال�ص��رف اأي�صً عن��د الإ

حرى،  . ال�صرف، بالأ
�4�

ّنها، كما يقول، »اأ�صياء ي�صتعملها الجميع لبناء جدراٍن حول اأنف�صهم« لأ

، ولي�ص عبر الظلم 
�5�

ح�ص��ان اإليهم« يمان باهلل، وخدمة النا�ص ومخلوقات اهلل والإ يتاأّتى من »الإ

مم  والكبري��اء والتعجرف. بمعنًى اآخر، ال�ص��رف يقابل المظلومّية، وال�ص��ماَح به��ا،  وظلَم الأ

خرى في العالم. فبراأيه، كيفّية تعاطي اأّمٍة اأو �ص��عٍب مع مفهوم ال�ص��رف اأو العّزة  وال�ص��عوب الأ

يحّدد هوّيته.

ر�ص اأو ا�ص��تعادة ال�صيادة عليها، والتي هي اأهداٌف  مثًا، عندما ُينَظر اإلى مبداأ الدفاع عن الأ

حكيمٌة في ذاتها، مبداأ الكرامة هو الذي يمّيز بين ال�صيا�ص��ات المختلفة في هذا النطاق. فمثًا، 

 بدون خ�صائر ب�صرّية، 
ّ
ا�ص��تطاع النظام الم�ص��رّي ال�صابق ا�صتعادة اأرا�صيه من الكيان ال�ص��هيوني

مام  ه��ّم وراء رف�ص الإ ولك��ّن ذل��ك تّم تحت �ص��روٍط مخزيٍة ومعيب��ة، وكان ذلك ال�ص��بب الأ

عادة تاأ�صي�ص العاقات مع نظام مبارك خال العقَدْين الما�صَيْين، بالرغم من محاولة  الخامنئي لإ

اأ�ص��خا�ص ذوي نفوٍذ اإعادتها في اإدارات ها�ص��مي رف�صنجاني، وخاتمي، واأحمدي نجاد. فاآية 

اهلل الخامنئي يعتقد اأّن ال�صادات ومبارك قد اأذّل ال�صعب الم�صرّي ال�صريف.

مام الخامنئي، بتاريخ �6/ 8/ 2000. ��� من خطاٍب لاإ

مام الخامنئي، بتاريخ 9/ 7/ ��99. ��2 من خطاٍب لاإ

��3 راجع؛ الم�صدر نف�صه. 

��4 الم�صدر نف�صه.

��5 الم�صدر نف�صه.
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في المقابل، كان �صراع �صعَبي اأفريقيا الجنوبّية وفل�صطين �صّد الحتال والتمييز العن�صرّي 

رواح. لذلك، بما اأّن ال�ص��مت  م��ن اأجل الكرامة وال�ص��رف، بالرغم من الخ�ص��ارة الهائل��ة لاأ

طراف الثالث��ة يخالف مبداَأي الكرامة وال�ص��رف، فالجمهورّية  ف��ي وجه الظل��م الذي تعانيه الأ

�ص��امّية دعمت ال�ص��عَبين ب�ص��راحٍة، ول تزال تدعمهما، بالرغم من الثمن الذي دفعته جّراء  الإ

مام للبنان ومقاومته، وللبو�ص��نة، ول�ص��عب ك�صمير عبر مبدئه  ذلك. كما يمكن تف�ص��ير دعم الإ

�ص��امّية في اإيران البلد الوحيد في العالم  . بل في حالة البو�ص��نة، كانت الجمهورّية الإ
ّ
خاقي الأ

من العديد اأّنه لول دعم اآية اهلل الخامنئي  ِعين دعًما جّديًّا. وبالفعل، يوؤ الذي دعم البو�صنّيين المروَّ

 في اأوح�ص �صاعاته، لما ُوجدت البو�صنة اليوم.
ّ
لل�صعب البو�صني

جنبّية هو �ص��رٌط عجزت اأقوى الباد عن تحقيقه، ما  فال�ص��تقال والتحّرر من ال�ص��يطرة الأ

خيرة ثاني  ونة الأ اأّدى اإل��ى وجود عجٍز في الكرامة. فعجزت اليابان مث��ًا، التي كانت حّتى الآ

اأعظم اقت�صاٍد في العالم، اأن ت�صتقّل عن الوليات المّتحدة في اأّية ق�صّيٍة وطنّيٍة، اإقليمّيٍة، اأو عالمّيٍة 

على مدى عقود. كما ينطبق ذلك على كوريا الجنوبّية. وبالرغم من ثروته النفطّية الهائلة، فاإّن 

 على جميع ال�صعد. وبالرغم 
ّ
وروبي النظام ال�صعودّي يّتكل على الوليات المّتحدة والّتحاد الأ

ر بمئات مليارات الدولرات على مدى  وروبّية بما ُيقدَّ مريكّية والأ �صلحة الأ من �صرائهم من الأ

العقود الما�صية، فاإّنهم لم ينتجوا من عندهم �صيًئا جديًرا بالذكر.

ولكّن اإيران ا�صتطاعت تحت قيادة اآية اهلل الخامنئي، وبالرغم من العقوبات والحروب، اأن 

تتطّور في مجالت التقنّية العالية، كاأبحاث الخايا الجذعّية، وتكنولوجيا النانو، وتكنولوجيا 

قمار ال�ص��ناعّية، وبالطبع الطاقة النوويّة ال�ص��لمّية. وبقي مبداأ الكرامة وال�ص��رف وراء موقف  الأ

اإيران الثابت حيال برنامجها النووّي، بالرغم من ال�صغوطات الهائلة من الباد الغربّية وحلفائها 

في المنطقة. في الواقع، اإّن العديد من المنتقدين في الداخل ل�صيا�ص��ة اإيران الخارجّية يعتقدون 

مام  ن اأّن موق��ف اإي��ران المقاوم بات مبّرًرا. من ال�ص��ائع اأّن ثقافة المقاوم��ة التي رّوج لها الإ الآ

ن. كما اأّنه ُيعَتَقد اأّن ثقافة المقاومة  الخامنئي �صاهمت في الثورات والتغييرات التي ن�صهدها الآ

.
ّ
�صامّية محبوبًة في العالم العربي عينها جعلت الجمهورّية الإ

يمك��ن فهم مقاربة اآي��ة اهلل الخامنئي للولي��ات المّتحدة من المنظور عين��ه. فهو يعتقد اأّن 

ميركّية، حال اإ�ص��رارها عل��ى التعاطي بفوقّيٍة وتعج��رف، وعلى رف�ص  مفاو�ص��ة الحكومة الأ

خرى بنّدّية، اأو حّتى التكّلم معها، هو عمٌل ل طائل منه. العتراف اأو التكّلم مع الحكومات الأ

مام الخميني اأثبتا على مدى العقود الثاثة الما�ص��ية،  ما يثير الهتمام، هو اأّن �ص��ماحته والإ

ّمٍة اأن تحيا وتزده��ر دون اأن تقيم عاقاٍت مع الوليات المّتحدة. وبالفعل، حقيقة  اأّن��ه يمكن لأ

 
ّ
من المفرو�صة عليها عبر ال�صغط الغربي تعاظم قّوة اإيران، بالرغم من �صل�صلة عقوبات مجل�ص الأ

وروبّية  يتها الكونّية المتمح��ورة حول الذات الأ مبريالّية وروؤ ، ُتظهر اأّن الق��وى الإ
ّ
مريك��ي والأ

خرون. لي�صت عظيمًة بقدر ما يظّن الآ
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�صامّية، عمًا بهذا المبداإ، ل  المبداأ الثالث هو مبداأ الم�ص��لحة. فاإّن �ص��لوك الجمهورّية الإ

خاقّية. فمبداأ الم�ص��لحة ل يجب اأن يخالف مبداَأْي ال�ص��رف اأو  يجب اأن يخالف المبادئ الأ

�صامّية  الحكمة. بعبارٍة اأخرى، ل يجب اأن يتّم التعامل مع القرارات التي تّتخذها الجمهوريّة الإ

خَرْين، بل الم�صلحة  قليمّية اأوالدولّية عبر تف�صيل مبداأ الم�صلحة على المبداَأْين الآ ون الإ في ال�صوؤ

قوم نحو الحكمة وال�ص��رف. فبح�ص��ب اآية اهلل الخامنئي، »من الممكن  تعني اختيار الطريق الأ

هداف التكتيكّية اأو ا�صتعمال اأدواٍت تكتيكّيٍة  ه الهتمام نحو الأ في بع�ص نقاط التحّول اأن ُيوجَّ

�ص��امّية لم ولن يتغّير تحت اأّي  مختلفة، ولكّن روح وماهّية ال�صيا�ص��ة الخارجّية للجمهوريّة الإ

. لذلك، بقيت اإيران، وبالرغم من كّل ال�ص��عوبات التي تترافق مع كونها تقريًبا 
���

ظ��رٍف كان«

 لحقوق الفل�ص��طينّيين، ثابتًة على موقفها من اأّن اإ�ص��رائيل، 
ّ
ال�ص��وت الوحيد في دعمها المبدئي

، يجب اأن ُتزال م��ن الوجود، ومن حّق كّل الفل�ص��طينّيين العودة اإلى موطنهم. 
ّ
ككياٍن �صيا�ص��ي

وبخاف ما ن�ص��ره العديد من المفّكرين الي�ص��ارّيين في الما�صي من اأّن الغاية تبّرر الو�صيلة، فاإّن 

ف�صل مازٌم للحكمة  مفهوم الم�ص��لحة الذي ُي�ص��تّق من كلمة �ص��اح يعني اأّن اختيار النهج الأ

والف�صيلة.

و�صط، و�صمال اأفريقيا، هي  حداث في ال�صرق الأ ية اآية اهلل الخامنئي لكّل الثورات والأ اإّن روؤ

مام الخميني، اأّن اإيران  مام، في ذكرى وفاة الإ ية الكونّية. �صّرح الإ في الواقع مبنّيٌة على هذه الروؤ

، وال�صتقال 
ّ
�صام، والدعم ال�صعبي �ص�ص الثاثة: الإ قليمّية المبنّية على الأ تدعم كّل الثورات الإ

�ص��امّية ل يمكن اأن تدع��م اأّي عمٍل تدعمه  . كما قال اإّن الجمهورية الإ
ّ
جنبي ع��ن التدّخ��ل الأ

ّن هَذْي��ن النظاَمين لن يعما تحت اأّي ظرٍف كان لم�ص��لحة  الولي��ات المّتحدة واإ�ص��رائيل، لأ

ية تتج��اوز عوامل الع��رق، والمذهب، اأو القومّي��ة. وبالفعل،  . ه��ذه الروؤ
�2�

�ص��عوب المنطقة

اأظهر ذلك مراًرا من خال دعمه ل�ص��عوب اأفريقيا الجنوبّية، والبو�ص��نة، وفل�صطين، والاجئيين 

الكرديّين العراقّيين، ولبنان، الذين ينتمون اإلى خلفّياٍت عرقّيٍة ودينّيٍة مختلفة.

�ص��امّية بحاجٍة اإلى عالٍم دين��يٍّ ذي منزلٍة عاليٍة على دّفته��ا من اأجل اأن تعمل  اإّن الدول��ة الإ

خاقّية. وعلى ه��ذا العاِلم اأن يكون عادًل، وورًعا، وتقيًّا، و�ص��جاًعا،  �ص��من هذه الهيكلّية الأ

ولديه فهٌم دقيٌق للتعقيدات ال�صيا�صّية والجتماعّية. واإّل فا يمكن ولن يتّم العمل بمبادئ العّزة، 

 في العالم المعّقد الخطير الذي نعي�صه اليوم.
ّ
�صامي والحكمة، والم�صلحة من المنظور الإ

مام الخامنئي، بتاريخ �6/ 8/ 2004. ��� من خطاٍب لاإ

مام الخامنئي، بتاريخ 4/ 6/ 20�0. ��2 راجع؛ خطاب الإ
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الدكتور عبد الح�صين �صعبان

اأكاديمي ومفّكر عربي، ويعّد من الجيل الثاني للمجّددين العراقيين، وهو باحث في الفكر 

�صام،  ال�صيا�ص��ي والق�صايا ال�ص��تراتيجّية العربية والدولية. وله نحو 50 كتاًبا منها: اأمريكا والإ

رهاب الدولي، ثاثية الثاثاء الدامي، وفقه الت�صامح  �صام والإ ن�صان، والإ �ص��ام وحقوق الإ والإ

ول المو�ص��وم: تحطيم المرايا في  خًرا كتاب��ان: الأ �ص��امي، و�ص��در له موؤ في الفكر العربي الإ

المارك�ص��ية والخت��اف، والثان��ي بعن��وان: لئحة اته��ام: حلم العدال��ة الدولية في مقا�ص��اة 

اإ�صرائيل.

�صرف في �2 اآذار )مار�ص( �945، تخّرج من كلية القت�صاد والعلوم  من مواليد النجف الأ

ال�صيا�ص��ية في بغداد، وا�صتكمل درا�ص��اته العليا في براغ: جامعة �7 نوفمبر، وجامعة ت�صارل�ص 

)كلية الحقوق(، واأكاديمية العلوم الت�صيكو�ص��لوفاكية، ونال درجتي الماج�صتير والدكتوراه في 

فل�صفة القانون، واخت�صا�ص بالقانون الدولي.

�- اإذا كانت اأ�ص��ئلة الجدل بين الدين والعقل قد �ص��يغت في الما�صي البعيد والقريب على 

ال الدين من داخل الدين �صيطرح اإ�صكالته  اأنحاء مختلفة ومتباينة لمفهوم الدين نف�ص��ه، فاإن �صوؤ

النقدية هذه المّرة في �ص��وء البحوث المنهجي��ة المهمومة بالنتقال من مهمة تجديد الخطاب 

مكان تجديد الخطاب دون  نه لن يك��ون بالإ الدين��ي اإل��ى مهمات تجديد الفكر الديني ذاته، لأ

تجديد الفكر، ل�صيما بجعله ي�صتجيب للتطورات والمتغّيرات ويت�صاوق مع روح الع�صر.

ن كليهما ين�صغان  ال الدين من داخله، لأ ال الدين من خارج الدين  ي�صتبك مع �صوؤ لعّل �ص��وؤ

ن�ص��اني والروحي، �ص��واًء كانت تف�ص��يراته مثالية اأو مادية، باأ�صبقية الوعي اأو  بالهّم الفكري والإ

باألحقيته، باعتباره اإنعكا�ًصا للوجود المادّي.

ر عراقي. ��� مفكِّ

فقه التجديد والجتهاد في الن�ص الديني
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حيان على تف�ص��ير العقائد الديني��ة، التي يتعلق  م��ر قد اقت�ص��ر ف��ي الكثير من الأ واإذا كان الأ

بع�ص��ها  بالظواهر الغيبية وتعّط�ص الب�صر الروحي لل�ص��عور بالطماأنينة الداخلية، ل�صيما في ظل 

خر يتعلق بجانبها  �ص��ئلة التي تواجهه، فبع�صها الآ ن�ص��ان عن تف�ص��ير وحّل الكثير من الأ عجز الإ

الجتماع��ي والقت�ص��ادي والثقافي، ل �ص��ّيما بالقدر الذي يمكن اأن يكون جزًءا من ال�ص��راع 

ن�صان والطبيعة، ك�صياق ل�ص��يرورة وجودية ل متناهية،  ن�ص��ان وبين الإ ن�ص��ان والإ الدائر بين الإ

ا التي  فكار، خ�صو�صً ديان والفل�صفات والأ وبالقرب اأو البعد من المثل والقيم التي ترّوج لها الأ

خرة، ولنا في تف�صير هيغل للدين مثًا،  ن�صان ورفاهه، �صواًء في الدنيا اأو الآ تريد تاأمين �صعادة الإ

كمل ومن خاله يتج�ّصد،  على والأ ن�صاني نحو الأ فقد كان بالن�صبة اإليه يعني الرغبة في ال�صمو الإ

يته ب�صاأن الدين. له، وهو ما قام فيورباخ بنقده، ومنه ا�صتمّد مارك�ص روؤ الإ

يتين، التاريخانية والغيبية للدين، اأو المثالية والمادية ابتداأ النقا�ص المثير  و�ص��من هاتين الروؤ

�ص��كال المتعلق بالوعي الديني، اإلى اأن اأ�ص��بح  للج��دل ف��ي زمن الحداثة وما بعده��ا ليزداد الإ

الكام عن مقدرة الدين على مواجهة الع�ص��ر وتحّدياته ينح�ص��ر في مجموعة من الدرا�ص��ات 

فكار والمقترحات النظرية، لكيفية طرح التجديد �ص��من التبا�ص العاقة بين  طروحات والأ والأ

النقل والعقل وبين ال�ص��ريعة والزمن، اأي بين الثابت والمتحّرك، اأو بين القطعي الدللة والظّني 

الدللة، اأو فلنقل، بين القابل لانفتاح على الفكر والع�صر، وبين المغلق على الن�ص والزمن...

من هنا، كان ل بّد من فتح ملفات التجديد والجتهاد والحداثة لمقاربة الهواج�ص الم�صتركة 

بين الديني والعلماني في زمن الحداثة على اأن يتم انتهاج اأ�ص��لوب الحوار المو�صوعي الهادف 

�صكالية  ن الم�ص��األة ل تتعلق بقيم ال�صماء فح�صب، بل اإن الإ تمام التكامل بين الدين والدنيا، لأ لإ

ر�ص، ويدور ال�ص��راع حول القيم والمفاهيم التي يج�ّص��دها الدين والفكر فعًا ل  تكمن في الأ

قوًل، وارتباًطا مع مفاهيم الحرية والعدالة و�صعادة ورفاهة الب�صر. 

جال، اإّل اأّن الم�ص��افة الزمنية بين  وعل��ى الرغم م��ن تلقينا الن�صَّ الديني بكل القد�ص��ية والإ

ل عّما اإذا كان الموجود بين اأيدينا  ول وبين زماننا الحالي، تدفعنا للبحث والت�صاوؤ زمن الن�ص الأ

ولى، اأو فلنقل، هل  حاليًّا من معطيات و�صواهد اأو الذي و�صلنا هو نف�صه من »وحي« اللحظة الأ

دي اإلى ذات النتيجة المطلوبة  العاقة اليوم بين وعينا الفكري وتطبيق حرفية )ن�ص��ّية( الن�ص توؤ

ول؟!  ّول والمتلقي الأ في زمن الوحي الأ

ويمك��ن اأن ن�ص��األ بعبارة اأخ��رى: هل المكّون��ات الدللي��ة للن�ص واح��دة وثابتة في كل 

الم�ص��افات الزمنية بموجب وحدة الن�ص نف�ص��ه ووحدة م�ص��دره المقّد�ص؟ وهل ما يطراأ على 

الزم��ن من تغييرات وم�ص��تجدات اأ�صا�ص��ية وجوهرية، تفر���ص التقّيد بحرفية الن�ص اأو ت�ص��مح 

بالتغييرات؟ واإلى اأي مدى يمكن التحّرك لربط الن�ص والع�صر واأ�صلوب التلقي؟
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لقد و�صلنا الن�ص الديني عبر طرق النقل الب�صرية من خال الفعاليات الجتماعية والمدار�ص 

�ص��ا�ص ف��ي عملية النق��ل والتدوين  ول والأ الفقهي��ة، وكان للعق��ل والوع��ي الب�ص��ري التاأثير الأ

والت�ص��نيف والنتقاء والعر�ص. وفي حالت كثيرة ومن خال مناق�ص��ة الن�ص بالن�ص ذاته، نجد 

��ية( تغطية له�صا�ص��ة مقدرتهم  اأن بع���ص العلم��اء قد لجاأوا اإلى الت�ص��ّدد في التزام الحرفية )الن�صّ

المعرفية، اأو ل�ص��عف في مقدرتهم العقلية التي من المفرو�ص اأن تعمل على ا�صتنباط ما يتنا�صب 

مع الع�صر ومتغّيراته وتي�صر كل ما له عاقة بالدين بحيث ي�صبح مقبوًل ومن�صجًما مع متطلبات 

ع�صره.

ول��و اأخذن��ا بنظر العتبار اأنَّ ق�ص��ًما غير قليل من مكّونات الما�ص��ي قد ُفق��دت، اإّما لعدم 

تدوينه��ا المبا�ص��ر اأو لخت��ال في دقة النق��ل، كاأن ينقل جزًءا من الح��دث ل كامله، فاإّن ذلك 

ي�ص��ّكل م�ص��كلة الوقوع في ن�ص��ف الحقيقة، اأو بمعنى يمكن القول: اإن ما ُنقل هو انطباع اأو 

ت�ص��ّور اأو تفاع��ل الناقل م��ع الحدث وعنه ل الحدث نف�ص��ه، مع احتم��ال، اأن يكون الحدث 

ا من مجمل معطياته وماب�صاته ودرجة الحتمال هنا عالية.  المنقول منتق�صً

هذا، اإ�صافة اإلى تعار�ص المعطيات نف�صها وتناق�صها، ما يعني اأنَّ الحدث الما�صي ذهب ولم 

مكان تمثله اأو ت�ص��ّوره بالكامل، كما كان لغياب اأكثر اأجزائه المكّونة له ولح�ص��ول  يعد في الإ

الت�صوي�ص في الجزء المنقول منه، يجعله غير دقيق اأو ل يفي بمتطّلبات اإجاء الحقيقة كاملة.

اأ�ص��ف اإلى ذل��ك تعّر�ص الن�ص الديني ال�ص��فاهي نف�ص��ه اإلى تحّول نوعي ف��ي طبيعته زمن 

�صدوره، ل�صيما بانتقاله من ال�صفاهة اإلى التدوين، وهذا التحّول لم يعد تحّوًل �صكليًّا، بل ينال 

من نظام الت�صال وو�صعية العاقة ل بين المتكلم والم�صتمع فح�صب، بل بين ن�ص ومتلقي، ما 

بد ول يمكن ا�صترجاعه، واأنَّ ُمَبلِّغ الن�ص لم يعد حا�صًرا  ول قد انتهى اإلى الأ يعني اأن المتلقي الأ

مع ن�صه، بل اأ�صبح الن�ص هو المعّبر الح�صري له. 

وهكذا حّلت الكتابة المدّونة بدًل عن �صوت المتكلم، الذي بلَّغ الوحي، وفقد الكام قوة 

التاأثير الموجودة في الخطاب ال�صفهي ومجمل التاأثيرات المرافقة )نبرات، اإيماءات، حركات 

ج�ص��دية معّبرة...(  والت��ي ل يمكن للن�ص المكتوب اأن ينقلها، وبالتال��ي فاإن كل مكّونات اأو 

ول �صتكون غائبة. ماب�صات حدث التبليغ والتلقي الأ

والتجدي��د ل يعني تغيير الن�ص��و�ص، بل يعني تغيير الفهم لتلك الن�ص��و�ص بما يتنا�ص��ب مع 

�صف، فاإّن بع�ص علماء الع�صر اعتادوا اأّل ينظروا اإلى الن�صو�ص الدينية اإّل  الحال المعا�ص��ر. ولاأ

من خال الفقه القديم والتراث، ول �صيما الموروث منه باعتباره يمّثل القدرة على فتح مغاليق 

الفهم ال�ص��حيح للحا�صر، واإّن اأي خروج عن ن�ص الفقيه هو خروج عن المّلة. بينما المطلوب 

هو التدّبر والبحث عّما يتوافق ويتنا�صب مع واقع اليوم، الذي اأ�صبح مختلًفا، اختاًفا جذريًّا عن 

م�ص البعيد في زمان الفقه القديم. واقع الأ
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اإن الجته��اد، َمَلَكة فطرية مكت�ص��بة، تح�ص��ل للفقيه، وُيْمِكُنه، من خاله��ا، اأن يختار من 

الن�ص��و�ص والجته��ادات م��ا يتاءم مع الظروف الم�ص��تحدثة، وما يتنا�ص��ب م��ع واقع الحياة 

حكام والقواعد. المتجّدد، وما يمكن ا�صتنباطه من الأ

يتها وحرفيتها،  �صام دين ي�صلح لكل زمان ومكان بح�صب ن�صّ 2- واإذا ما اأخذنا مقولة اأن الإ

�صام لي�ص  بما فيها من اأحكام وقواعد خ�صعت لزمانها وكانت تعبيًرا عنه، فاإن هذا �صيعني اأن الإ

بحاج��ة اإلى التحديث والتجديد والتناغم مع التط��ور العلمي والتكنولوجي والعولمة والحداثة 

وما بعدها، ولعل ا�ص��تنتاًجا مثل هذا �صيقود اإلى التحجر وال�صنمية والجمود، من خال ن�ص ل 

ن�صان من تطور عقلي واكت�صافات  يمكن تكييفه لمتطلبات الزمن، اأو اإعادة قراءته بما امتلك الإ

علمية.

�صامي وو�صع  وهكذا، فاإن مثل هذا الحكم �ص��يعني اإقفال باب التطوير والتجديد للفقه الإ

حاجز ل يمكن اختراقه بين الما�صي والحا�صر، في حين اأن اأية فكرة اأو فل�صفة اأو دين �صتكون 

�صالحة بقدر ما يمكن تكييفها وتحديثها وع�صرنتها، بما يتما�صى مع تطور الع�صر والزمن. 

جمالية هي كّلية و�ص��املة، اأي عامة ومج��ّردة، فعلينا اأن  واإذا م��ا اأقّرين��ا باأن قواعد الدين الإ

ن اأمرها متروك لاجته��اد ومفتوح على الزمن، فهي غير  نبح��ث في الجزئيات والتفا�ص��يل، لأ

حدث من الجتهاد الدائم  مح�ص��ورة الحدوث في واقع واحد، وهذا ما يدعو اإلى ا�ص��تنباط الأ

الم�صتمر.

واإذا كانت الب�ص��رية قد تقّدمت في �ص��تى الميادين وخطت خطوات جادة في ميدان العلم 

ا هائًا م��ن المعلومات ي��زداد ارتفاًعا، بحك��م المعطيات  والمعرف��ة والثقاف��ة، واأ�ص��افت كمًّ

الجدي��دة، فاإن الفقه ال��ذي ل  يواكب الزمن بما يجب عليه، �ص��يبقى عاجًزا عن تلبية حاجات 

ول هو اأنه ل يت�صع لي�صمل المجالت المتغّيرة  ن�ص��ان المتطورة التي ل تتوقف، وال�ص��بب الأ الإ

والمتحّركة، اأو اأنه اّت�ص��ع ب�ص��كل �ص��ئيٍل جًدا، تارًكا الكثير من الم�صائل المعّلقة دون جواب، 

اأو حت��ى تركه��ا متقوقع��ة على ذاتها في اإط��ار الزمن الما�ص��ي. ولعل ذلك ل يلّب��ي الكثير من 

الحتياجات المعا�ص��ة والم�صتجدات الم�صتمرة، وهكذا �ص��تكون اآلف المو�صوعات الفردية 

نه ب�ص��راحة ل يمكنه النقا�ص  والمجتمعية، غير خا�ص��عة للبحث والتمحي�ص في بوتقة الفقه، لأ

دوات الازمة وال�صرورية لذلك.  حولها، لفتقاده الأ

فكار  ح�صا�ص بالزمن وخو�ص غمار الواقع وتحدياته على م�صتوى الأ وما من �صك في اأن الإ

يمان بفري�ص��ة النقد الذات��ي والمراجعة الفكرية، به��دف المواءمة لروح  والعل��وم من موقع الإ

ول، يتعلق  الع�ص��ر الجتماعية، �صي�ص��ع العقل ال�ص��كوني اأمام تحّديين اأ�صا�ص��يين: التح��دي الأ

ولوية في البحث  مر الذي ي�ص��تلزم اأن تكون له الأ بتحديد الهدف من اأي اجتهاد، اأو تجديد الأ
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وال�ص��تنباط ، وبم��ا اأن الن�ص القراآني هو ن�ص مفتوح على الزمان والم��كان، فاإنه يحّرك العقل 

ف�صل دوًما هو ما ا�صتجّد من  با�ص��تمرار نحو قراءة الواقع بحًثا عن حياة اإن�ص��انية اأف�صل، ولعل الأ

الحداثة والع�صرية. 

اأّم��ا التحدي الثاني، فهو اختيار الو�ص��ائل المنا�ص��بة للتجديد في اإط��ار رحب من الجتهاد 

والحرية، دون و�ص��اية م�ص��بقة اأو تابوهات ومحّرمات، با�ص��تثناء ما يتعّلق بثوابت الدين وقيمة 

ن�صانية كما يقال. الإ

�ص��ام، وبح�صب المفهوم القراآني، واإْن ا�ص��تمّد قوانينه وت�صريعاته من الوحي وبّيناته  اإن الإ

ن�ص��اني، اأي باآليات التطبيق  المثبتة في الكتاب، اإّل اأن مقّوماته المو�ص��وعية تت�ص��ل بال�صرط الإ

الفعل��ي الذي يغدو مع الزمن ج��زًءا من التاريخ ؛ واإلى اأن يتخل�ص العق��ل الديني من موروثات  

ي( المغلق للكتاب، فاإن الحداثة �صتظل غير قادرة على النتقال من حافة   التف�صير الحرفي )الن�صّ

الزمن اإلى حيث يجب، اأي عمقه وجوهره، وهكذا تبقى اأ�ص��يرة قوالب و�صيغ جاهزة وجامدة 

لمناه��ج التفكير، وتدريجيًّا تنقطع عن الحياة، كلما انقطعت و�ص��ائج ال�ص��لة بينها وبين العالم 

المتغير وعلومه وتقنياته ال�صريعة والملهمة.

هناك حواجز فقهية ومعرفية ا�ص��طنعها بع�ص المجتهدين تحت��اج اليوم اإلى اإعادة النظر في 

مبانيها وم�ص��ّوغاتها و�ص��احياتها، فهي و�ص��عت في زمان غير زماننا، ولكي ل ت�صتمر فتاوى 

يام، فا بّد من  قل في ا�ص��تهاك القديم واجتراره �ص��من اأطر تجاوزته��ا الأ المعامات على الأ

�صرورة البحث عن اأدوات جديدة متطّورة في اأ�صول جديدة ت�صاعد على تطوير نظام ال�صتدلل 

ّن اإهمالها يخالف منطق العقل والتاريخ ويحول دون تحقيق غاية الدين من  بو�ص��ائل ع�صرية، لأ

مام علي بهذا ال�صاأن، فقد جاء على ذكر ذلك  ن�صان للتي هي اأقوم. واإذا اأردنا العودة لاإ هداية الإ

نهم خلقوا لزمان غي��ر زمانكم«، ولعل في ذلك اإدراك  بقول��ه: »ل تعّلموا اأولدكم عاداتكم لأ

همية ت�صاوق الدين مع واقع التطور والحياة المتغّيرة. عميق ومبّكر لأ

راء والطاع على ما ا�صتجّد من تطورات ومتغّيرات،  كما يجب التاأكيد على �صرورة تبادل الآ

ا ونحن نعي�ص في ع�صر العولمة وثورة الت�صالت والموا�صات والمعلومات، ل �صيما  خ�صو�صً

ما يتعلق بالطفرة الرقمية »الديجيتل«، وبكل ما له عاقة بالثورة العلمية_التقنية ال�صوبر نيتيكية.

ولعل التطورات التي ح�ص��لت خال العقود الخم�صة الما�صية، تكاد تزيد بع�صرات ومئات 

المّرات عن التطورات العالمية على مدى خم�ص��ة قرون اأو ما يزيد، بل لكل ما اأنجبته الب�ص��رية 

في تاريخها، وهو الذي يدفع وي�ص��اعد على الجتهاد ا�ص��تناًدا اإلى القول الماأثور »للمجتهد اإن 

اأ�ص��اب اأجران، واإن اأخطاأ اأجر«، اأي هناك حرية للخطاأ، والخطاأ مع الجتهاد، حق م�ص��موح 

ويمكن اأن يعطي �صاحبه اأجًرا، لطالما حاول و�صعى لاجتهاد واأخطاأ فيه.



���

�صا�ص��ية في الو�ص��ول حيث  فكار، اأحد العوامل  الأ راء والأ هكذا ي�ص��بح  مبداأ اختاف الآ

يريد الفكر من التاقح والتفاعل، �صواًء على الم�صتويات النظرية اأو العلمية وفي الحقول العملية 

والجتماعي��ة كافة، وعل��ى الرغم من اأهمية الجتهاد ال�صخ�ص��ي ودور الفرد في التاريخ، لكن 

حداث  عم��ال الكبرى تحتاج اإلى عمل جماعي وطاقات منتجة ت�ص��ّب بع�ص��ها مع بع�ص لإ الأ

مام ال�صافعي »راأيي �صواب يحتمل الخطاأ، وراأي غيري خطاأ  التغيير المن�صود، وح�صب راأي الإ

يحتمل ال�صواب«؛ اأي اإعطاء ف�صحة للعقل وللتفكير والجتهاد.

ل تكمن الماأ�صاة في ا�صتنادها على الن�ص، بل في منهجية انحبا�ص قراءة الن�ص ودللته قراءة 

اأحادية، و�ص��من ظواهر التاأثيم والتحريم والتجريم، واأحياًنا دون معرفة كافية، ل �ص��يما بعلوم 

ا  م والقنوط، بل والعزلة، خ�صو�صً دي اإلى الفو�صى ويبعث على الت�ص��اوؤ مر الذي يوؤ الع�ص��ر، الأ

خير  ح��كام تتعار�ص مع المعطي��ات العلمية، لما اأنجزه العقل الب�ص��ري، وهذا الأ اإذا كان��ت الأ

»نعمة ربانية« ل بّد من ا�ص��تثمارها على اأح�صن وجه، اإْذ اإن اأية محاولة لغتيال العقل اأو اعتقاله 

ن�صاني، بل �صتعمل على تعميق  �صتلغي اإمكانية الحوار بين المقاربات المختلفة لن�صاط الفكر الإ

الختاف الم�صطنع بين العلم والدين اللذين �صيبدوان في تناق�ص ل يمكن الجمع بينهما.

نتاج المعرفي والثقافي  3- التجديد الديني يجب اأن ينطلق من وقفة �صحيحة على قنوات الإ

خذ بالعتبار، اأن لكل ع�ص��ر من ع�ص��ور »الفكر الديني« اأ�صاليبه في  لتف�ص��ير الن�ص��و�ص مع الأ

z لهي« تحت �ص��عار »حاكمية« هذا الن�ص على الواقع، وتتم قراءته اأحياًنا ا�ص��تخدام »الن�ص الإ

يكون ا�ص��تعادة ما نقله ال�صلف، بقدر ما ربط ذلك بالواقع من خال نقده بما ي�صتجيب لجوهر 

ن�صانية، ل �صيما في محاربة ال�صتغال والظلم والدعوة للحق والعدل والكرامة  الدين وقيمه الإ

ن�صانية.   الإ

ن الفكر الديني عند بع�ص المتكّلمين با�صم الدين يقوم على »فكر اللغة« ولي�ص على »لغة  ولأ

نه ي�صتند عند بع�صهم على مرجعية »التف�صير  الفكر«، فقد وقع اأحياًنا بالطوباوية والجمود، ولأ

ولية  التاريخي للن�ص«، فقد اتهم بت�صدير الم�صكات التاريخية على واقع ل يتحّمل �صيًئا من م�صوؤ

تل��ك الم�ص��كات اإّل بمقدار اإهماله في اأن يجد لها حًا ليت�ص��ّنى له تجدي��د وعيه بالدين على 

.
ا َكانُوا يَْعَمُلوَن})�1 ٌة َقْد َخَلْت لََها َما َك�َصبَْت َولَُكم مَّا َك�َصْبتُْم َوَل تُ�ْصاأَلُوَن َعمَّ قاعدة: { ِتْلَك اأُمَّ

حادية، فاإن ذلك ُيعّد من عوامل جمود  واإذا كان التقدي�ص يطال ال�ص��روحات والتفا�ص��ير الأ

الفكر الديني، ولتجديده يجب اأن يواجه تحّديات الختبار بدًءا من اإ�صكال المنهج ومن اإ�صكال 

�ص��امي ومبانيه، ليتمكن بالتالي  تجديد �صخ�ص��ية الفقيه المفتوح على تجديد اأ�ص��ول الفقه الإ

�ص��ئلة ال�ص��ائكة والمعقدة  جابة عن الأ الطاع على علوم الع�ص��ر بحي��ث يكون قادًرا على الإ

لواقعنا المعا�صر .

ية �34. ��� �صورة البقرة، الآ
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يًّا تكن درجة الت�ص��ابه بين م�صكاتنا وم�ص��كات ال�صلف ال�صالح، فاإن المنهج  ال�صحيح 
واأ

ا مع فهم من  ا اأو متناق�صً ول، حتى ولو كان متعار�صً في حّلها هو اأن ن�صيء فهمنا نحن للن�ص الأ

�ص��بقنا من الفقهاء، فثّم��ة فارق جوهري بين اأن نبحث عن حلول لم�ص��كاتنا الراهنة في كتب 

ال�صلف ال�صالح الذي اأثرى فكره وع�صره بتجربته العلمية في قراءة الن�ص، وبين اأن ن�صّب عقولنا 

وفاعليتنا الفكرية على الم�ص��كات التي تعتر�ص��نا لنجد لها الحل من واقعنا وزماننا مراعين اأّل 

تجيء نتائجنا الفكرية متعار�ص��ة م��ع تطورات الحياة ومتغّيراتها، ولي���ص في هذا النموذج من 

كمل  ح�ص��ن والأ �ص��امي ما يجافي دعوة القراآن الكريم بالنحياز اإلى الأ معنى تجديد الفكر الإ

عمال. قوال والأ فكار والأ جمل من الأ والأ

واأق��ول: اإّني اأرى اأن الدعوة اإل��ى التجديد تتكامل مع الدعوة اإلى العلم والتعّلم، وما هي اإّل 

ح�ص��ن، ول اأعتق��د باأن اأحًدا ما يمكنه الو�ص��ول اإلى اأعماق  كمل والأ جمل والأ بح��ث عن الأ

مفهوم القراآن بعيًدا عن التدّبر والتفّكر من اأجل تجديد الوعي بالن�صو�ص المدّونة، وقد تّم تاأكيد 

ن�صان اإليه في تدّبر اأمور دينه ودنياه. الدعوة اإلى اإعمال العقل واحتكام الإ

�ص��امي تعوق  وم��ن الجدي��ر بالذكر، اأن هناك بع���ص الكوابح من داخل وخارج الفكر الإ

اإرادة التجديد، �ص��واء عدم القناعة بالتجديد وال�صتكانة لما هو قائم، اأو انخفا�ص درجة الوعي 

خر، بحجة الحف��اظ على العقي��دة ونقاوتها ومنع  باأهميت��ه، اأو الخ�ص��ية من النفتاح عل��ى الآ

اختاطها بعقائد اأخرى، اأو التعار�ص مع م�ص��الح  وامتيازات با�صم الدين، قائمة وم�صتمرة، بل 

ومزدهرة، حتى واإن اتخذت لبو�ًصا طائفيًّا اأو مذهبيًّا.

خر باعتباره »عدًوا«، مما  دي اإلى التقوقع والنغاق والنظر اإلى الآ مر يوؤ ولع��ل مثل هذا الأ

دي اإلى حجب روح التجديد بحجة الثقافة الغازية اأو »الغزو الثقافي«، وهنا ت�صتح�ص��ر  ق��د يوؤ

�صام(، وهي النظرة  �صامفوبيا اأو )الرهاب من الإ ال�صورة النمطية منظوًرا اإليها عك�صيًّا، فبقدر الإ

رهاب، هناك  �ص��ام، باعتباره ديًنا يح�ص على الكراهية والعنف والإ ال�ص��ائدة في الغرب اإلى الإ

الوي�صتفوبيا )الغربفوبيا(، اأي النظر بعدائية اإلى كل ما هو قادم من الغرب باعتباره �صًرا مطلًقا.

واإذا كان الغرب ال�صيا�ص��ي بفل�ص��فاته واأنظمته ي�صتهدف فر�ص ال�ص��تتباع على الم�صلمين 

�صام وكبح جماح تنمية �صعوب العالم الثالث ومنعها من تمّثل هوّياتها الثقافية، فاإن الغرب  والإ

في الوقت نف�ص��ه م�ص��تودع للعلم والتكنولوجيا ولخير ما اأنجبته الب�صرية من اأدب وفن وجمال 

و�صاط في  وعمران، بما فيه تاأييد بع�ص حقوقنا العادلة والم�صروعة، ل �صيما من جانب بع�ص الأ

الغرب الثقافي.

لقد جرى ت�صويه �صورة العرب والم�صلمين على نحو �صارخ، ل �صيما بعد اأحداث �� اأيلول 

�صام ذاته  رهاب والعنف تكمن في الإ رة الإ جرامية، بحجة اأن بوؤ رهابية الإ )�صبتمبر( �200 الإ

كدين، وتم اختزال تلك ال�ص��ورة لتنطبق على اأ�ص��امة بن لدن وتنظيمات القاعدة وغيرها، اأما 
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�صام الح�صاري المعتدل وقيمه ال�صمحاء، فقد اختلطت �صورته والتب�صت قيمه عبر تنظيرات  الإ

�صاملوجيا«  �صرار، وبع�صها �صاذج وهو ما نطلق عليه »الإ اأيديولوجية بع�صها مغر�ص مع �صبق الإ

�صام«، وهي محاولت ل تقّل خواًء عن الفترا�صات الم�صبقة، ابتداًء من  �صام �صد الإ اأي »الإ

فكرة »نهاية التاريخ« التي جاء بها فران�صي�ص فوكوياما في نهاية الحرب الباردة وتحّول ال�صراع 

ا جديًدا بعد  �ص��ام ع��دوًّ يديولوجي من �ص��كل اإلى �ص��كل جديد عام �989، متخًذا من الإ الأ

انهيار ال�ص��يوعية، اإلى فكرة »�ص��دام الح�صارات« التي رّوج لها �ص��موئيل هنتنغتون منذ العام 

مريكان ال�صتين بعد اأحداث �� اأيلول )�صبتمبر(،  �993، والتي تج�ّصدت في بيان المثقفين الأ

وال��ذي كان اأقرب اإلى البيان الحربي منه اإلى اإعان ثقافي، على الرغم من دعوته للحوار، لكّن 

جواء التي �ص��ادت كانت كلها ت�ص��جع على التهمي�ص وال�صتئ�صال، وهو ما جرى التعبير عنه  الأ

رهاب الدولي، والتي وجدت �صالّتها في احتال اأفغان�صتان عام  خال الحرب العالمية �صد الإ

�200، واحتال العراق عام 2003، وما �ص��احب ذلك من اأعمال اإرهاب وعنف منفلتة من 

ن�صانية الدولية. عقالها وفي تعار�ص مع القواعد القانونية والإ

زم��ة العالمية القت�ص��ادية والمالي��ة التي ع�ص��فت بالوليات المتح��دة وبالنظام  ول��ول الأ

الراأ�صمالي العالمي وانهيار بنوك عماقة و�صركات تاأمين كبرى وانخفا�ص �صعر الدولر ب�صكل 

خا�ص، لكانت الحملة المعنونة »الق�صاء على محور ال�صر« قد طالت بلدان اأخرى كانت على 

خر لهذه الحملة كانت اإ�ص��رائيل بحربها الت��ي دامت 33 يوًما  لئح��ة التنفي��ذ. ولعل الوجه الآ

�ص��د لبن��ان وحزب اهلل تحديًدا عام 2006، ومن ثم حربها عل��ى غزة التي دامت 22 يوًما في 

اأواخر العام 2008، واأوائل العام 2009، بعد ح�صار مفتوح وهو ما ب�ّصرت به كونداليزا راي�ص 

مريكية ال�ص��ابقة حين وعدت بقيام �صرق اأو�صط جديد، ولم يكفها الحديث  وزيرة الخارجية الأ

عن �صرق اأو�صط كبير، ولكن �ص��مود ال�صعب الفل�صطيني وال�صعب اللبناني فّوت على وا�صنطن 

وحليفتها فر�صة ا�صتكمال مخططاتها العدوانية.

��ب والغلو التي تتم با�ص��م  وت�ص��تغل هذه التوجه��ات بع�ص اأعمال العنف والتزّمت والتع�صّ

�ص��ام وتريد اإعادة الزمن اإل��ى الوراء، اأي اإلى ما يزيد عن �400 �ص��نة اإلى الخلف، وتكفير  الإ

وتاأثيم وتجريم كل ما يعاك�ص نظرتها، وترف�ص اأي ت�صاوق مع التحديث والتجديد والمعا�صرة، 

ن تلك ال�ص��ورة النمطية الم�صّوهة والتي ما تزال  وهو ما ينبغي التوقف عنده ودرا�ص��ته بعمق، لأ

ولى، وحتى احتال العراق المفتوح على  عالقة بذاكرة الغرب ال�صيا�صي من غزوات الفرنجة الأ

احتال الهوية والثقافة والدين والم�صتقبل، ل ينبغي لها اأن تكون مبرًرا لحجب الفكر الديني في 

ية الحا�صر وا�صت�صراف  بحار في التاريخ ون�صو�صه، دون روؤ اإطار �صّيق والعي�ص مع الما�صي والإ

خر، ويتعامل معه على اأ�صا�ص الم�صاواة والحقوق والعدالة،  الم�صتقبل، بعقل منفتح وفكر يقبل الآ

وهو ما يفتر�ص اأن يتم التم�ّص��ك به لنا وله، ومن خال فقه التجديد والجتهاد في الن�ص الديني 

وما له عاقة بالحياة ومتغّيراتها.
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تمر الفعاليات التح�صيرية للم�ؤ

متر �صل�صلة فعاليات حت�صرييّة وكانت على ال�صكل التايل: انعقدت  للموؤ

ور�ص��ة عم��ل معال��م الفك��ر الجتهادي 

المعا�صر عند ال�صيد علي الخامنئي
ول/ نوفمبر  ��20 ربعاء 24 ت�صرين الأ الأ

دورة معالم نهج القتدار في فكر وتجربة 

مام الخامنئي الإ
الخمي�ص 24 اآذار/مار�ص ��20

�ص��تراتيجية  ن��دوة ح��ول: التطلع��ات الإ

يران الم�صتقبل لإ
ربعاء 23 ني�صان/اأبريل ��20 الأ

مام الخامنئي والثورات العربية ربعاء 4 اأيار/ مايو ��20الإ الأ

يراني عامي العربي- الإ الملتقى الإ

لمناه�صة ال�صتكبار والغزو ال�صيا�صي والثقافي

حد 22 اأيار/مايو ��20 الأ

ندوة اإقليمية حول: ق�صايا المراأة المعا�صرة

مام الخامنئي قراءات في فكر الإ

الثنين 23 اأيار/مايو ��20



�0�

ور�صة عمل »معامل الفكر الجتهادي املعا�رش عند ال�صيد علي اخلامنئي«:

م��ام الخامنئي: قراءة في التجارب  تم��ر »التجديد والجتهاد في فكر الإ �ص��من فعاليات موؤ

�ص��امية المعا�ص��رة« المنعقد في بيروت بتاري��خ 6-7 حزيران/ يوني��و ��20، اأقام معهد  الإ

المعارف الحكمية ]للدرا�صات الدينية والفل�صفية[ ور�صة تحت عنوان »معالم الفكر الجتهادي 

ربعاء الواقع في 24/ ��/ 20�0، تحّدث فيها  المعا�ص��ر عند ال�ص��يد علي الخامنئي » نهار الأ

�ص��تاذ علي يو�صف ]باحث اإ�صامي[، د. عبد الحليم ف�صل اهلل  كل من النائب د. علي فيا�ص، الأ

]مدير المركز ال�صت�ص��اري للدرا�ص��ات والتوثيق[، د. طال عتري�صي ]اأ�صتاذ محا�صر في كلية 
العلوم الجتماعية بالجامعة اللبنانية[. 

مام ال�ص��يد  ية الإ ولى من الور�ص��ة قّدم الدكتور علي فيا�ص ورقة حول: »روؤ في الجل�ص��ة الأ

ية ال�صيد  علي الخامنئي لمفهوم الديمقراطية الدينية. والدكتور طال عتري�صي ورقة حول: »روؤ

ية  الخامنئي للمجتمع؛ اأما في الجل�صة الثانية، فقد قدم د. عبد الحليم ف�صل اهلل ورقة حول: »روؤ

مام الخامنئي  ية الإ �ص��تاذ علي يو�ص��ف ورقة ح��ول: »روؤ مام الخامنئي لمفهوم التنمية«. والأ الإ

لمفهوم الدولة«.

مام اخلامنئي«: دورة »معامل نهج القتدار يف فكر وجتربة الإ

م��ام الخامنئي: قراءة في التجارب  تم��ر »التجديد والجتهاد في فكر الإ �ص��من فعاليات موؤ

�ص��امية المعا�ص��رة« المنعقد في بيروت بتاري��خ 6-7 حزيران/ يوني��و ��20، اأقام معهد  الإ

المعارف الحكمية ]للدرا�ص��ات الدينية والفل�ص��فية[ ور�صة تحت عنوان: » معالم نهج القتدار 

مام الخامنئي«. ا�ص��تمرت الدورة على مدى �صهرين حا�صر فيها مدير معهد  في فكر وتجربة الإ

المعارف الحكمية ال�صيخ �صفيق جرادي متناوًل النقاط التالية:

اأّكد ال�صيخ جرادي اأن  نهج القتدار ل يمكن اأن  يطبق في الحياة اإل على يد جماعة خا�صة 

ي��ات القراآنية الواردة في هذا  ر�ص مرتكًزا في ذلك على الآ ���ذ وتقّيم نهج القت��دار على الأ
ّ
تنف�

ال�ص��دد. وفّرق جرادي ما بين القتدار والقوة قائًا: »ال�صتكبار مبني على القوة القاهرة ]مثًا 

في حال �ص��عف القت�صاد ي�صتخدم �صاحب القوة ال�صاح والعنف وال�صتعمار[. م�صيًفا: »اأما 

�صام تتلخ�ص في اأن �صعفك  �صل، اإنما القدرة في الإ �صام فعن�صر البط�ص والقوة لي�ص الأ في الإ

ل يمنعك من الثبات وال�ص��مود في الميادين دفاًعا عن حقك، واإذا قويت، فتعفو عند المقدرة 

ن �صاحب القدرة هو �صاحب العفو عند المقدرة«. لأ

مام الخامنئي اإلى �صتة مرتكزات اأ�صا�صية:  وق�ّصم جرادي مرتكزات نهج القتدار في فكر الإ

ول، عقيدة التوحيد والمق�ص��ود فيه��ا لي�ص التوحيد المفاهيمي النظري العلمي، بل  المرتكز الأ
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التوحيد الذي يكون فيه اهلل حا�ص��ًرا ب�ص��كل دائم في وجدان وقلب و�ص��لوك الفرد. والمرتكز 

نبياء والر�صل  لهية المتمثلة باإقامة حكومة العدل التي جرت مع الأ الثاني، قراءة ال�صنن التاريخية الإ

طهار عليهم ال�صام لا�صتفادة من تجاربهم. اأما الثالث فهو اإقامة حكومة  ئمة الأ و�صياء والأ والأ

ئمة)عليهم ال�صام( على  نبياء والأ الق�ص��ط والعدل التي تعتبر من اأهم مقا�صد حركة الر�ص��ل والأ

مام الذي �صياأتي بعده. والمرتكز الرابع  امتداد التاريخ، اأما ب�ص��كل مبا�صر اأو ب�صكل تمهيدي لاإ

مل الدائم.  مام المهدي ال��ذي يعطينا الأ هو بناء م�ص��تقبل قائم على واق��ع حقيقي هو وجود الإ

اأما المرتكز الخام�ص فهو قدرة الفرد المعنوية التائقة دائًما لل�ص��هادة ولو لم يكن في �ص��احات 

القتال المبا�صرة، وهذا يو�صح الفرق بين فرد وظيفته المقاومة واآخر ر�صالي. اأما المرتكز ال�صاد�ص 

خير فهو العودة الى القراآن لي�ص فقط من باب القراءة والتبرك اأو ال�صتفادة اللغوية اأو تف�صير  والأ

يات، بل المق�صود بالعودة الى القراآن التدبر بالقراآن الكريم، والتدبر هو التربية بالقراآن وهو  الآ

التزام طريق ال�صراط الم�صتقيم.  

يران امل�صتقبل: �صرتاتيجية لإ ندوة التطلعات الإ

م��ام الخامنئي: قراءة في التجارب  تم��ر »التجديد والجتهاد في فكر الإ �ص��من فعاليات موؤ

�ص��امية المعا�ص��رة« المنعقد في بيروت بتاري��خ 6-7 حزيران/ يوني��و ��20، اأقام معهد  الإ

�صتراتيجية  المعارف الحكمية ]للدرا�ص��ات الدينية والفل�صفية[ ندوة تحت عنوان »التطلعات الإ

ربعاء الواقع في 23/ 3/ ��20، تحدث فيها اأ�ص��تاذ القت�ص��اد في  يران الم�ص��تقبل« نهار الأ لإ

ميركية الدكتور زياد الحافظ، مدير معهد كارينغي في بيروت الدكتور بول �ص��الم،  الجامع��ة الأ

الخبير القت�ص��ادي غالب بوم�صلح، ورئي�ص ال�ص��ركة الدولية للمعلومات جواد عدره، وعّقب 

يرانية في بيروت �صالح نيا، والح�صور. عليهم الملحق الثقافي في ال�صفارة الإ

بداية، تحّدث الدكتور الحافظ حول وجهة نظر العروبيين تجاه اإيران، فاأعرب عن »اإعجابه 

باإيران التي تتعّر�ص لح�ص��ار منذ ثاثي��ن عاًما ومع ذلك اأنتجت علًما وتطوًرا في القت�ص��اد«. 

ولّمح اإلى »ال�صراع الكوني الذي تخو�صه �صعوب المنطقة �صد الهيمنة الغربية واأ�صا�صه الكيان 

ال�صهيوني«. 

مة  ورّك��ز »على اأن المنطقة العربية هي مفتاح لكل المناطق«، مطالًبا »اإيران بالتفاهم مع الأ

ة من خال ح�صورها  يرانية وخا�صّ �ص��امية الإ ّن في ذلك �ص��مانة ل�صتمرار الثورة الإ العربّية لأ

في لبنان وفل�صطين«. 

ثم تحّدث جواد عدره فتناول اأموًرا اقت�ص��ادية وتنموية في اإيران، فاأ�ص��ار اإلى »تحدٍّ ق�ص��ير 

مد نتيجة العقوبات والح�ص��ار القت�ص��ادي على اإيران، واإلى تحدٍّ اآخ��ر يتعّلق باحتمال قيام  الأ



�0�

مد تتعّلق بازدياد عدد ال�ص��كان«، م�ص��يًرا »اإلى دور  ح��رب، في حين اأّن التحّدي��ات طويلة الأ

الدولة في ظل النظام الديني«، مت�صائًا عن »مدى تكّيف هذا الدور في ظّل هذا النظام«. 

اأّما الخبير القت�ص��ادي غالب بو م�ص��لح فقد تطرق اإلى »التحديات القت�ص��ادية في اإيران« 

يراني والحروب التي �ص��ّنت على  وقال: »علينا اأن ل نن�ص��ى الظروف التي مّر بها القت�ص��اد الإ

ميركي��ة«، معتبًرا »اأن ذلك لم يمنع اإيران من التقدم على �ص��عيد البناء  اإي��ران، ثّم التهديدات الأ

دي  ال�صناعي الع�صكري على �صبيل المثال«. و�صاأل: »هل تطوير القطاع القت�صادي يجب اأن يوؤ

اإلى تذويب القطاع العام؟«.

ثم كانت مداخلة للدكتور بول �ص��الم ف�ص��دد على �ص��رورة بناء وتوطي��د وتنظيم العاقات 

�ص��باب تاريخية وجيوا�ص��تراتيجية وطبيعية تربط بين هذه  يرانية- التركية، وذلك لأ العربية- الإ

تمرات �ص��نوية للو�صول اإلى قوا�صم م�ص��تركة بينها و�صوًل اإلى منظومة  الدول. واقترح عقد موؤ

اإقليمية ت�صم الدول العربية وتركيا واإيران. 

وخت��م مطالًبا اإيران الت��ي كانت نموذًجا في الثورة اأن تقراأ الحالة الجديدة في العالم العربي 

وتاأثير ذلك على اأو�صاعها في الداخل.

يراني �صالح نيا فقال: اإنه �صيتحدث ب�صفته ال�صخ�صية  بعد ذلك، تحدث الملحق الثقافي الإ

يرانية- العربية، وحمل الدول العربية  ل الر�ص��مية، فاأ�صار اإلى التق�ص��ير في العاقات الثقافية الإ

�صامية. ولية عدم اإقامة عاقات جيدة مع اإيران منذ انت�صار الثورة الإ م�صوؤ

مام اخلامنئي والثورات العربية: ندوة الإ

م��ام الخامنئي: قراءة في التجارب  تم��ر »التجديد والجتهاد في فكر الإ �ص��من فعاليات موؤ

�ص��امية المعا�ص��رة« المنعقد في بيروت بتاري��خ 6-7 حزيران/ يوني��و ��20، اأقام معهد  الإ

م��ام الخامنئي  المع��ارف الحكمي��ة ]للدرا�ص��ات الدينية والفل�ص��فية[ ندوة تح��ت عنوان »الإ

ربعاء الواقع في 4/ 5/ ��20، تحّدث فيها الوزير محمد فني�ص. والثورات العربية« نهار الأ

مام الخامنئي من التحّركات ال�ص��عبية في  اأّك��د فني�ص على اأن المقاربة ال�ص��ليمة لمواقف الإ

م��ام الخامنئي  ية والنهج والم�ص��روع الذي ترف��ع لواءه قيادة الإ العال��م العرب��ي تبداأ بفه��م الروؤ

�صامية في اإيران . للجمهورية الإ

وا�ص��تعر�ص فني�ص الخ�صائ�ص التي تمّيز بها م�ص��روع الثورة في اإيران قائا: »الم�صروع لم 

م�صاك بال�صلطة وا�صتبدال حاكم باآخر، بل ي�صعى لجعل  يكن �صيا�صيًّا؛ اأي لم يكن يهدف اإلى الإ

�ص��امية نموذًجا تطبيقيًّا �ص��الًحا ليكون قدوة لل�صعوب عامة وللم�صلمين  تجربة الجمهورية الإ
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�ص��امية لعموم الم�ص��لمين  خا�ص��ة بغير اإخفاء لخ�صو�ص��ية هويته، ودون تعار�ص مع الهوية الإ

ديان«. وذكر فني�ص اأن من اأهم مكّونات هذا الم�صروع   ن�ص��انية ل�صائر ال�ص��عوب والأ والهوية الإ

هو اتحاد الق�صايا والم�صالح.

م��ام الخامنئي من الثورات العربية ل �ص��ّيما في م�ص��ر فقال: »تظهر  كم��ا تن��اول موقف الإ

مام الخامنئي من تطورات الحركة ال�ص��عبية في م�صر تاأييًدا وحما�ًصا وتحليًا واقعيًّا،  مواقف الإ

ا على دعمها بالتاأييد وتقديم خا�صة التجربة  وتو�صيًفا لهوية هذه التحركات واأهدافها، وحر�صً

�ص��امية في اإيران وبع�ص الن�ص��ائح اأهمها : العّزة والقدرة على تحّمل ال�ص��عاب، الت�ص��ديق  الإ

بالوعد والتكال على اهلل، اتحاد ال�ص��عب والن�ص��جام بين قواه الفاعلة والعت�ص��ام بحبل اهلل 

وعدم الثقة بالغرب واأميركا«.

م��ام الخامنئي لي�ص ثمة اأكثر م��ن جبهتين اإما دعًما  واأ�ص��ار فني���ص الى اأن من وجهة نظر  الإ

ا ما دفعه لتو�صيف �صعب  لفل�ص��طين اأو الوقوف في الجبهة المقابلة، م�ص��يًفا: »ولعّل ذلك اأي�صً

م�ص��ر باأنه��ا حركة اإ�ص��امية تحّرري��ة دون اأن ينتق�ص ذلك م��ن دور بقية مكّون��ات المجتمع 

الم�ص��ري الدينية«. اأما عن التحركات ال�ص��عبية في بع�ص الدول العربية، فقد اأ�صار فني�ص اإلى اأن 

طار المطلبي  ال�صيد الخامنئي يعتبر اأن بع�ص التحركات رغم م�صروعيتها اإل اأنها خرجت عن الإ

ويتم ا�ص��تغالها والتحري�ص من خالها لغايات �صيا�صية، وهي جزء من هجوم م�صاد رًدا على ما 

ميركي واأنظمته من خ�صائر في تون�ص وم�صر. اأ�صاب المحور الأ

وختم فني�ص قائ��ًا: »اإن التحركات الجتماعية الكبرى لي�ص��ت اأحداثًا لحظية، بل تتكّون 

على مّر الزمن مع تتابع العوامل المختلفة وتراكمها، وتظهر فجاأة وبمنا�ص��بة معينة، وفي الوقت 

المنا�صب«.

يراين ملناه�صة ال�صتكبار والغزو ال�صيا�صي والثقايف: عالمي العربي- الإ امللتقى الإ

تم��ر الدائم للمقاومة  يرانية والموؤ نّظم معه��د المعارف الحكمية والم�صت�ص��ارية الثقافية الإ

يراني، في فندق الك��ورال بيت�ص، تحت عنوان »تحية للمقاومة  عامي العربي- الإ الملتق��ى الإ

والثورات العربية«. ح�ص��ر اللقاء الم�صت�صار الثقافي ح�صين اآغا زاده، ورئي�ص المجل�ص الوطني 

عاميين.  عام عبد الهادي محفوظ وعدد من الإ لاإ

افتتح ال�ص��يخ �ص��فيق جرادي مدير معهد المعارف الحكمية بكلم��ة منظمي الملتقى فلفت 

عام الذي  »اإلى ال�ص��حوة التي تح�ص��ل في بادنا ل�ص��ترداد الكرامة«. كما لفت »اإلى دور الإ

كّنا نظن اأّنه يمكن اأن يولّد حلًما اإعاميًّا يتجاوز �ص��لطة الحكومات والتبعّية للدولة الراعية لهذا 

 .»
ّ
عامي عام«. وقال: »اأحام عربّية واإ�صامّية �صاعت من اأجل بناء فكرة على الم�صتوى الإ الإ
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واقت��رح »اأن نخرج باإعام يتحّرك خارج اإرادة اإطار ال�ص��لطات والرقابة التي يمكن اأن تمار�ص 

خطًطا اإ�ص��امّية كانت اأو عربّية، علمانّية كانت اأو غير ذلك«. و�صاأل »ما هو م�صتقبل المنطقة؟ 

�ص��امّية اأّنها اأقل م��ن اإرادة ال�ص��عوب المتحّركة  اإل��ى اأين تتجه بع��د اأن اأثبت��ت الطروحات الإ

ن، واأّن الم�ص��اريع العربّية �ص��قطت اأو تكاد في نوافذ تطّل على ل �ص��يء«. واأ�صاف »ما هي  الآ

يديولوجّية واأي اإ�ص��ام هو الذي �صيتحّرك م�ص��تقبًا؟ وما هي المحاور التي يمكن اأن تكون  الأ

؟
ّ
فّعالة بين اال�صلطة واأّي حراك �صعبي

رادة  نظمة وال�صيا�صات في المنطقة وموقع الإ ولى عنوان: »م�ص��تقبل الأ حملت الجل�ص��ة الأ

�صتاذ عبد الهادي محفوظ الذي اأّكد اأن وا�صطن اأيقنت اأنها لن  ال�ص��عبّية فيها«. وتحّدث فيها الأ

تق��در على الوقوف في وجه الحراك ال�ص��عبي فاآثرت احتواء عملية التغيير ب�صيا�ص��ة براغماتية. 

�ص�ص��ة الع�ص��كرية ل�ص��بط التغيير في حدود معينة مع  ميركي هو على الموؤ وذكر اأن: »الرهان الأ

�ص�صة في الحالة الم�صرية حتى ل تندفع باتجاه اإحياء الدور القومي لم�صر  ال�صغط على هذه الموؤ

خوان الم�صلمين واللعب على الوتر  �صرائيلي وعبر اإغراء واختبار الإ في معادلة ال�صراع العربي الإ

الطائفي«. 

عام  يرانية ن�ص��يب النعيمي الذي تناول ق�ص��ية الإ ثم تحّدث رئي�ص تحرير جريدة الوفاق الإ

عامية قد ت�ص��تخدم ل�ص��لعة تجارية وقد ت�ص��تخدم لترويج اأكبر  الغربي قائًا: »اإن الم�ص��األة الإ

واأعظم �صيا�ص��ات في العالم واإن هناك اإ�ص��تراتيجية منظمة تعمل على ت�ص��ليل ال�صورة الحقيقية 

ّثر وتحّر�ص العقل الغربي«. �صامي، والتعّمد لتكرارها حتى توؤ التي يمثلها الدين الإ

حمل��ت الجل�ص��ة الثانية عنوان: »البدائل الم�ص��تقبلية المتوقعة على الم�ص��تويين ال�صيا�ص��ي 

يديولوج��ي«. تحّدث فيه��ا اإبراهيم المدهون من جمعية الوفاق ف��ي البحرين فقال: »هذه  والأ

�صام الواعد، و�صعب البحرين هو اأحد هذه الثورات. وتحّدث  الثورات هي واقًعا م�ص��تقبل الإ

عن مطالب �ص��عب البحرين وقال: »اإن �ص��عب البحرين هو من ال�ص��عوب التي نا�ص��رت ق�صية 

ردنية  فل�صطين لذلك هناك حكومات تريده اأن يبقى مهم�ًصا«. اأما رئي�ص تحرير جريدة اللواء الأ

بال التل فاأجرى قراءة في اأحداث المنطقة العربية وعر�ص للف�ص��اد ال�صيا�ص��ي والتبعية لل�صيا�صة 

ميركي في قطع  �ص��رائيل، اآ�ص��ًفا لغياب النخب العربية مما زاد في الدور الأ يدة لإ ميركية الموؤ الأ

الطريق اأمام محاولت تغييرية.
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مام اخلامنئي: ندوة اإقليمية حول: ق�صايا املراأة املعا�رشة: قراءات يف فكر الإ

يرانية، يوم الثنين الواقع في 23  اأقام معهد المعارف الحكمية بالتعاون مع الم�صت�ص��ارية الإ

اأيار ��20م، في مطعم ال�صاحة، ندوة اإقليمية تحت عنوان: »ق�صايا المراأة المعا�صرة: قراءات 

مام  تمر التجديد و الجتهاد الفكري عند الإ مام الخميني« وذلك �صمن فعاليات »موؤ في فكر الإ

الخامنئي«.

يرانية في لبنان ال�ص��يد محمد  وقد افتتحت الندوة بكلمة للم�صت�ص��ار الثقافي للجمهورية الإ

ح�ص��ين رئي���ص زاده، تلته��ا كلمة الفتتاحي��ة لنائب اأمين ع��ام حزب اهلل في لبنان ال�ص��يخ نعيم 

قا�صم.

ولى قّدمت ال�صيدة �صعاد الحكيم وهي اأ�صتاذة في  توّزعت الندوة على جل�صات اأربع. في الأ

ن�صانّية للمراأة  علم الت�صوف في الجامعة اللبنانية مداخلة عر�صت مداخلة تحت عنوان الهوّية الإ

مام الخامنئي  مام الخامنئي. ثم قّدمت مديرة الق�صم الن�صوي في مكتب ا�صتفتاءات الإ ى الإ في روؤ

مام الخامنئي«. ال�صيدة زهرا ر�صتي مداخلة تحت عنوان: »فقه المراأة المعا�صرة عند الإ

بداأت الجل�صة الثانية حيث عر�ص فيها د. ح�صين رحال مداخلة تحت عنوان: »حق المراأة 

يرانية في  ن�ص��انّية الدينّية« وتلته معاونة رئي���ص الجمهورية الإ بين الغرب وال�ص��رق في النظرة الإ

ون القانونية ال�ص��يدة د. فاطمة بداغي ممّثلة بال�ص��يدة ركن اآبادي والتي اأجرت قراءة في  ال�ص��وؤ

يراني. الد�صتور الإ

ا�صتاأنفت الجل�صة الثالثة مع ال�صيدة ليلى �صم�ص الدين والتي تناولت مو�صوع »المراأة والتعليم 

ودورها في اإ�صاح الجيل« ود. طال عتري�صي وهو اأ�صتاذ محا�صر في كلية العلوم الجتماعية 

م��ام الخامنئي. واأخيًرا  �ص��رة في فكر الإ في الجامعة اللبنانية الذي تناول مو�ص��وع: »اأهمّية الأ

مام الخامنئي لدور المراأة في اإنتاج الثورة وا�صتمرارها«،  ية الإ الجل�صة الرابعة كان محورها »روؤ

وقد �ص��اركت به��ا كل من الحاجة اأم عم��اد مغنية من لبن��ان ممّثلة المراأة المقاوم��ة في لبنان، 

عامية كوثر الب�ص��راوي ممّثلة الن�صاء الثوريات في تون�ص،  المدّونة نيفين �ص��مير من م�صر، والإ

اإ�صافة اإلى ال�صيدة اأن�صّية �صاه ح�صيني وهي مخرجة وكاتبة �صيناريو �صينمائية اإيرانية حيث قدمت 

قراءة لتجربة المراأة في ال�ص��ينما اليرانّية. وقد تخّللت الجل�ص��ات نقا�صات حول المو�صوعات 

المطروحة حيث اأّكد جميع الم�صاركين على النقاط التالية:  

نتاج معرفة جديدة اأ�صيلة. -  حاجة المراأة المعا�صرة لإ

لهّية تدعو اإلى اإحياء ال�صخ�صّية ال�صامية للمراأة اإ�صافة الى اأّن م�صاركة  ى الإ -  اإّن جميع الروؤ

المراأة ال�صيا�صّية تبداأ من حّق القتراع و�صوًل اإلى حق التر�صح لمنا�صب عالية ومهّمة. 
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-  ل ب��د م��ن ت�ص��كيل لجنة ن�ص��ائّية، ُت�ص��ّكل بدورها لجنة مو�ّص��عة من رجال ون�ص��اء من 

المخت�صين وعلماء الدين لمعالجة الم�صاكل التي تتعر�ص لها المراأة. 

مام  الخامنئي يدعو الى  اإيجاد حّل للمراأة باأن تتحّرر وُتن�ص��ف وت�ص��ل اإلى العدالة  -  اإّن الإ

�صام ل من خال ما يريده الغرب. من داخل الإ

-  الت�صديد على المطالبة ب�صرورة اإ�صاح القوانين المتعّلقة بالمراأة.

ختمت الندوة بالت�ص��امن مع ن�صاء م�ص��ر وتون�ص وفل�صطين وبالخ�صو�ص ن�صاء البحرين لما 

يعانين من اأ�صاليب ال�صغط وال�صطهاد والتعذيب والقتل. ودعا الحا�صرون اإلى يوم ت�صامن مع 

ن�صاء الثورات العربّية.
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مام الخامنئي )دام ظله(، عقدت  تمر »التجديد والجتهاد الفكري« عند الإ على هام�ص موؤ

جل�ص��ة �صيا�صية خا�ص��ة بالباحثين الم�صاركين لمناق�صة مو�ص��وع »الثورات العربية« في كل من 

تون�ص وم�صر واليمن والبحرين. وفي ما يلي خا�صة لما طرح في هذه الجل�صة.

1- يف طبيعة هذه الثورات:

�صارة اإلى:  تّمت الإ

� – اأ�ص��الة نموذجه��ا وجّدته وعدم وقوعه �ص��من اأي دائرة من دوائ��ر المقولت الثورية 

الكا�ص��يكية: ف��ا كام فيها عن نظرية ثورية اأو قيادة ثوري��ة اأو حزب ثوري، اأو قائد ملهم، اأو 

طائ��ع ثورية، ول كام عن قبليات يمينية اأو ي�ص��ارية اأو اإ�ص��امية، واإنما عن �ص��باب يعاني من 

القمع وال�ص��تبداد والف�صاد والقلق من الم�صتقبل، ويتقن التوا�صل والتجّمع و�صياغة ال�صعارات 

ّثرة والتي تلقى تجاوًبا �ص��ادًقا ومتو�ّصًعا با�صتمرار من جماهير اكتوت بنيران القمع  العامة والموؤ

فقار والذل. والف�صاد والإ

2 – ع��دم اكتماله��ا بعد، ما يجعل اإ�ص��دار اأح��كام نهائية بحقها متعّذًرا، وهذا ما يف�ص��ح 

�صئلة المعبرة عن احتمالت ممكنة اأكثر مما يف�صح المجال لتقرير اأو ترجيح اأي من  المجال لاأ

�صئلة على �صبيل المثال: ما هو الن�صيج الجتماعي الذي ينتمي اإليه  هذه الحتمالت: من هذه الأ

الثوار؟ هل لهذا الن�صيج خلفية فكرية؟ ماذا يريد الثوار وباأي اأ�صلوب �صيحققون ما يريدون؟ من 

�ص��امية في اإيران وحركتي  خطار التي تتهّددها؟ وما دور الثورة الإ �ص��يقود هذه الثورات؟ ما الأ

ية الغرب للق�ص��ية  حزب اهلل وحما�ص في اإحداث المتغيرات على ال�ص��احة العربية؟ ما تاأثير روؤ

الفل�صطينية وتعاطيه معها؟

جل�صة ح�ل الث�رات العربية
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2 – يف بواعثها:

كان هن��اك كام على بواعث متعّددة مثل: �( �ص��راع الهيمنات وو�ص��وح معالم �ص��راع 

يراني  �ص��امية في اإيران، ونجاح النم��وذج الإ الم�صت�ص��عفين �ص��د الم�ص��تكبرين بعد الثورة الإ

في �ص��راعه مع القمع والف�ص��اد وال�ص��تبداد في الداخل، وفي مواجهته مع ال�صتكبار الت�صلطي 

ميركية ف��ي الخارج، ما اأنتج ا�ص��تقاًل وتنمية ف��ي اآن. 2( غباء  دارة الأ ال�ص��تتباعي بقي��ادة الإ

نظمة العربية باعتمادها القمع وممار�صة الف�صاد والتغطية عليه في الداخل، والتبعية لا�صتكبار  الأ

والعاقة مع الكيان ال�ص��هيوني في الخارج، وا�صتخدامها جيو�ًصا اأن�صاأتها اأ�صًا لقتال اإ�صرائيل، 

�صامية واأ�صخطتها على ال�صتكبار  من اأجل قمع �ص��عوبها. 3( الهيمنة التي ظلمت ال�ص��عوب الإ

�صام بو�صفه بيئة حا�صنة، بغ�ص النظر عن اللتزام به. 5( دور النموذج  وتابعيه المحليين. 4( الإ

التركي في التعاطي مع الديمقراطية والتنمية. 6( حيوية الروح ال�صبابية وقدرتها على ال�صتفادة 

عام. وفي هذه البواعث تلتقي الدوافع الوطنية والقومية مع الدوافع  من و�ص��ائل الت�ص��ال والإ

التنموية والديمقراطية.

دي دور العامل  ّث��رة فاإنه لم يتم تحديد اأي منه��ا يوؤ )واإذا كان��ت كل العوام��ل المذكورة موؤ

�صا�صي، وقد يكون ذلك طبيعيًّا نظًرا لما اأ�صرنا اإليه حول طبيعة هذه الثورات(. الحا�صم اأو الأ

3 – يف م�صتقبلها:

هنا، دار الكام على مخاوف اأهّمها: �( �صعي ال�صتكبار العالمي والكيان ال�صهيوني بقيادة 

ميركية، بعد ا�ص��تيعاب ال�صدمة، اإلى تحوير اتجاهات الثورات العربية بما  الوليات المتحدة الأ

ن من ا�ص��تيعابها وا�صتتباعها. 2( وفي حال الف�ص��ل اللجوء اإلى احتياطي ال�صراعات الدينية  يمكِّ

ثنية.  والمذهبية والإ

كما دار الكام على اآمال اأهمها: �( احتمال تمّدد هذه الثورات. 2( احتمال تبّني نموذج 

�ص��امية المنفِتحة على الت�ص��الح مع الو�ص��ع المدني في ما  ��نة بالثقافة الإ البيئة الثورية المحت�صَ

مام الخامنئي، اأي »ال�ص��يادة ال�ص��عبية والديمقراطية الدينية«، حيث ل  ي�ص��ميه، ويدعو اإليه، الإ

تنف�صل التنمية والديمقراطية عن مقاومة ال�صتكبار وال�صهيونية، بل تتازم معهما تازًما بدونه 

ل يمكن تحقيق التنمية ول الديمقراطية بال�صورة الم�صتقلة لكل منهما.
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:Daily star 1. كتبت الـ

Politics

Nasrallah: U.S. keen to hijack Arab revolts
June 01:57  2011  ,07 AM
By Hussein Dakroub
The Daily Star

ال�صحافة المكت�بة
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BEIRUT: Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah accused the United 
States Monday of seeking to hijack the wave of pro-democracy popular uprisings 
sweeping the Arab world.

He also praised Palestinians who confronted Israeli troops on the 
Israeli-occupied Golan Heights despite knowing they would be fired upon.

Damascus said 23 people had been killed Sunday when Israeli troops 
opened fire on hundreds of Palestinian demonstrators who tried to push 
through the mined cease-fire line across Syria’s frontier with the Golan 
Heights. The protesters rallied on the Syrian side of the border with the Golan 
to mark the Naksa, which refers to the defeat of Arab armies in the June 5, 
1967, Middle East war which resulted in Israel capturing Egypt’s Sinai Penin--
sula, the West Bank, Gaza Strip and East Jerusalem. 

Israeli troops killed more than a dozen people along the Lebanese and 
Syrian borders on May 15 when Palestinian protesters gathered near the bor--
der with Israel to commemorate the Nakba, Arabic for catastrophe, marking 
the 63rd anniversary of the founding of the state of Israel.

In a televised speech addressing the opening session of an intellectual 
conference on Iran’s Supreme Leader Sayyed Ali Khamenei in Beirut, 
Nasrallah said: “We hold the Palestinians and those youths who rallied at 
the border of Syria’s occupied Golan Heights in high esteem and respect for 
their insistence on confrontation in a clear message of determination in this 
[Arab] nation.” 

“What happened yesterday on the anniversary of the Naksa on the Golan 
Heights has revealed that the U.S. administration wants to hijack the Arab 
revolutions,” Nasrallah said. 

“This event has confirmed Washington’s absolute commitment to Israel’s 
security. This is Washington which talks about human rights and freedoms,” 
he added, referring to U.S. officials’ statements that Israel has the right to 
defend itself against protesters who attempt to cross its border.

Leaders of the Group of 8 wealthiest industrialized nations pledged at the 
end of their talks in Deauville, France, last month to supply more than $20 
billion in aid to Egypt and Tunisia over the next three years to help economic 
transitions in these two countries after popular revolts led to the ouster of the 
presidents in both countries.

At a series of working sessions, representatives of the Group of 8 expressed 
concern that the democracy movement in the Arab world could be “hijacked” 
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by Islamic radicals if the West did not help stabilize the economies of the two 
countries that touched off the Arab Spring.

In his speech, the Hezbollah leader praised Khamenei as “a great imam in 
leadership, piety and jurisprudence, who has a comprehensive solid and deep 
vision.”

Recalling his meeting with Khamenei following the Sept. 11, 2001, attacks 
in the United States, Nasrallah said some Iranian officials came to the supreme 
leader, telling him that because of new facts, “we have to seek reconciliation 
with America.”

In rejecting any reconciliation with the U.S., Nasrallah quoted Khamenei 
as telling him: “Don’t worry, the United States of America has reached the 
zenith. This is the beginning of its downfall. When they come to and Iraq Af--
ghanistan, they are drifting into the abyss. This is the beginning of the end to 
America and its project in our region. You should behave on this basis. These 
words are based on information.”

Nasrallah quoted Khamenei as saying he believed Israel was doomed to 
extinction. “He [Khamenei] believes that this is not far off. He sees it [hap--
pening] soon,” Nasrallah said. He added that Iran’s supreme leader believes 
that peace talks between the Palestinians and Israel would lead nowhere.

Hezbollah and Iran staunchly oppose the U.S-sponsored Middle East 
peace process.

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on 
June 07, 2011, on page 2. 

Read more: http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Jun-07/
Nasrallah-US-keen-to-hijack-Arab-revolts.ashx?searchText=khamenei confe
rence#ixzz1PHTW5LsS 

)The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb(

http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Jun-07/ امل�ص��در: 

Nasrallah-US-keen-to-hijack-Arab-revolts.ashx?searchText=khamenei%20c
onference#axzz1PH9T2jDH
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2. كتبت »ال�صفري« يف العدد 11905، بتاريخ 7/ حزيران/ 2011

»قال لنا بانت�صاركم �صت�صبح�ن ق�ة ل تقف في وجهها ق�ة« 

ن�صر اهلل: الخامنئي تنباأ باإنجازي التحرير وتم�ز

ن حولنا في  مين العام ل�»حزب اهلل« ال�ص��يد ح�ص��ن ن�ص��ر اهلل، اأن »كل ما يجري الآ راأى الأ

فل�ص��طين وفي منطقتنا، �ص��واء ما ح�ص��ل في م�ص��ارات التفاو�ص اأو في اإنجازات وانت�ص��ارات 

خيرة لل�صعب الفل�صطيني  حركات المقاومة في لبنان وفي فل�ص��طين، اأو على م�ص��توى الهّبة الأ
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را�ص��ي المحتلة يثبت اأّن ال�صعب الفل�صطيني �ص��احب اإرادة �صلبة في المقاومة، بعد  خارج الأ

لم والم�ص��ائب والعذابات التي لحقت بهذا ال�صعب لم تدفعه اإلى الياأ�ص  اأكثر من 60 �ص��نة. فالأ

حباط، هذا الجيل من ال�ص��باب الذي ي�ص��مع بالنكبة وبالنك�ص��ة ولكنه �ص��هد زمن  ول اإل��ى الإ

كد اأننا اأمام اأجيال من ال�صعب الفل�صطيني تعي�ص اأمًا قويًّا واندفاعة  النت�ص��ارات، هذا الجيل يوؤ

ر�ص«.  عظيمة وهائلة للعودة اإلى الأ

مام  تمر »التجدي��د والجتهاد الفك��ري عند الإ ن�ص��ر اهلل كان يتح��دث، خال افتت��اح موؤ

�صامي المعا�ص��ر«، الذي نظمه معهد »المعارف  خامنئي- قراءة في الم�ص��روع النه�ص��وي الإ

الحكمية للدرا�صات الدينية والفل�صفية« في فندق غاليريا، اأم�ص، بح�صور م�صاعد وزير الخارجية 

يراني  وف �صيباني، النائبين ح�ص��ين المو�صوي وعلي عمار، ال�صفير الإ يراني محمد ر�ص��ا روؤ الإ

غ�صنفر ركن اأبادي، وح�صد من ال�صخ�صيات. 

بداي��ة تط��رق ن�ص��ر اهلل الى »البع��د القيادي وال�صيا�ص��ي في �صخ�ص��ية الخامنئي«، م�ص��يًدا 

»ب�ص��وابية المواقف الحكيمة وال�ص��جاعة التي اتخذها وما زال يتخذها«، وا�ص��تعر�ص �صواهد 

ميركيون بعد عا�ص��فة ال�ص��حراء وتغّيرت  تمر مدريد العام ��99، عندما جاء الأ »ل �ص��يما موؤ

معادلت في المنطقة وفي العالم واأ�صبحت اأميركا هي القوة العظمى الوحيدة، ودعت الجميع 

جماع تقول اإننا اأ�صبحنا  جماع اأو �ص��به الإ الى المفاو�ص��ات، حيث �ص��ادت حينها حالة من الإ

ميركيين �صيفر�صون �ص��روط الحل على جميع الدول  ن الأ على م�ص��ارف ت�ص��وية ل مفر منها لأ

المعنية بهذه الت�صوية«. 

جماع، فقال  جماع اأو �صبه الإ مام الخامنئي كان له راأي خارج هذا الإ واأكد ن�صر اهلل »اأن الإ

اإن مدريد لن ي�صل اإلى نتيجة واإن هذه الت�صوية لن تنجز، واإن اأميركا لن ت�صتطيع اأن تفر�ص ت�صوية 

على حكومات هذه المنطقة و�صعوبها«. 

�صرائيلية  وتحدث ن�صر اهلل عن »التطور اأو الختراق الكبير الذي ح�صل في المفاو�صات الإ

– ال�صورية، في العام �996، وما قيل عن وديعة رابين وا�صتعداد ا�صحاق رابين لان�صحاب كما 
قي��ل ف��ي ذلك الحين اإلى خط الرابع من حزيران �967، اإذ اإن الكل بداأ يقول اإن هناك ت�ص��وية 

مور اأ�ص��بحت في نهاياتها وما تبقى هو مجرد مجموعة من التفا�صيل التي يمكن  �ص��تنجز. فالأ

خال بع�ص جولت من التفاو�ص اأن يتم اإنجازها«. 

اأ�ص��اف »في تلك المرحلة وفي ظل هذا الجو جاء من يقول لنا في اأكثر من مكان ل تتعبوا 

ن  مور انتهت ول داعي لتقدموا دماء و�ص��هداء«، مو�ص��ًحا اأن »هناك من دعانا لأ اأنف�ص��كم، الأ

نب��داأ بترتيب اأمورنا على قاعدة اأّن الت�ص��وية ق��د اأنجزت، واإلى اإعادة النظ��ر لي�ص فقط بماهيتنا 

كحركة مقاومة بل حتى با�ص��منا وبهيكلياتنا وبخطابنا وبرنامجنا ال�صيا�صي، والتفكير ب�صاحنا 

واإمكانياتنا الع�صكرية«. 

جماع الذي كان م�صيطراً في لبنان كان هذا التحليل موجوداً  وقال ن�صر اهلل »خارج هذا الإ
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مام الخامنئي  ولين، ولكن عندما ذهبنا اإلى الإ في اإيران بدرجة كبيرة جداً عند عدد كبير من الم�صوؤ

ية، واأن هذا هو الموجود والمطروح في المنطقة، قال بو�ص��وح اأنا ل اأعتقد  مت هذه الروؤ وُقدِّ

مر �ص��يتم واأّن هذه الت�ص��وية بين اإ�صرائيل و�ص��وريا وبالتالي مع لبنان �صتنجز. اأنا اأقترح  اأّن هذا الأ

عليكم اأن توا�صل المقاومة عملها وجهادها بل اأّن ت�صعد في عملها وجهادها لكي تحقق اإنجاز 

النت�صار، ول تعيروا اآذانكم وعقولكم لكل هذه الفر�صيات والحتمالت والدعوات«. 

واأ�ص��ار اإلى اأنه بعد »اأ�ص��بوعين اأو ثاثة اأ�صابيع لي�ص اأكثر، قتل اإ�ص��حاق رابين وجاء �صيمون 

بيريز. ثّم كانت حرب »عناقيد الغ�ص��ب« في ني�صان عام �996، بعد قمة �صرم ال�صيخ، و�صقط 

بعدها في النتخابات �صيمون بيريز وجاء نتنياهو وعادوا اإلى ال�صفر«. 

واأ�صاف ن�صر اهلل »في م�صاألة المقاومة في لبنان كان )الخامنئي( دائمًا يتحدث عن انت�صارها 

لكّنه اإلى ما قبل العام 2000 لم يتحدث عن زمن، كان يتحدث عن مبداأ النت�ص��ار، ويعلن اأّنه 

�ص��رائيلي في و�ص��ع كالعالق في  من به«، م�ص��دًدا على اأنه »بعد عام �996 كان يقول اإّن الإ موؤ

الوحل، فا هو قادر على التقدم واجتياح لبنان من جديد اأو الن�ص��حاب اإلى فل�ص��طين المحتلة 

لمخاطر هذا الن�صحاب با قيد اأو �صرط، ول هو قادر على البقاء في مكانه، فهو في ماأزق �صديد 

مر مرهون با�صتمرار المقاومة«.  �صرائيلي. وهذا الأ وعلينا اأن ننتظر لنرى ماذا �صيفعل هذا الإ

�ص��رائيلية اأواخر عام �999 حدد  واأ�ص��ار اإلى اأنه »بعد ف��وز اإيهود باراك في النتخابات الإ

موعداً زمنيًّا لان�صحاب في 7 تموز عام 2000، وكان الجو الحاكم في لبنان و�صوريا والمنطقة 

�ص��رائيليون من ال�ص��ريط الحدودي المحتل...  اأّنه �ص��وف ن�ص��ل اإلى الموعد ولن ين�صحب الإ

ونحن في »حزب اهلل« على الم�ص��توى ال�صيا�ص��ي والجهادي، تبنينا وجهة النظر هذه، غير اأنه 

يران، كان له راأٌي مختلٌف تمامًا ومفاجئ، ومفاده اأّن  بعد لقائنا المام الخامنئي، خال زيارة لإ

انت�صاركم في لبنان قريب جداً جداً، وهو اأقرب مما تتوقعون، و�صوف ترونه باأّم اأعينكم، وقال 

نجاز، ما هو خطابكم ال�صيا�ص��ي،  خوة عندما ترجعون اإلى لبنان ح�ص��روا اأنف�ص��كم لهذا الإ لاإ

�صرائيلي اإلى الحدود... ولذلك لم يفاجئنا الن�صحاب  كيف �صتت�ص��رفون اإذا ان�صحب العدو الإ

��رنا اأنف�ص��نا جيداً للت�ص��رف مع منطقة ال�ص��ريط الحدودي  المفاجئ في 25 اأيار وكّنا قد ح�صّ

والعماء و�صكان المنطقة والتعاطي مع الحدود، عندما ن�صل اإلى الحدود«. 

ولى، حيث كان الحديث عن اأي انت�صار،  يام الأ وقال ن�صر اهلل، اإنه في »حرب تموز، وفي الأ

بل الحديث عن النجاة والخروج من هذه الحرب ب�صتر وعافية هو اأقرب اإلى الجنون، و�صلتني 

�صدقاء اإلى ال�صاحية الجنوبية، قال فيها »توكلوا  ر�صالة �صفهية من المام الخامنئي حملها اأحد الأ

على اهلل، اأنا اأقول لكم اأنتم منت�صرون حتمًا، وعندما تنتهي هذه الحرب بانت�صاركم �صت�صبحون 

قوة ل تقف في وجهها قوة«. 

وك�صف اأن الخامنئي قال له بعد اأحداث �� اأيلول، »ل تقلقوا، الوليات المتحدة و�صلت 

اإل��ى القمة، ه��ذه بداية النحدار، عندما ياأتون اإلى اأفغان�ص��تان والعراق بقواعدهم واأ�ص��اطيلهم 

ن معن��ى ذلك اأن اأمي��ركا لم تعد ق��ادرة على حفظ م�ص��الحها من  ينح��درون اإل��ى الهاوي��ة، لأ
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ميركي في منطقتنا ويجب اأن تت�ص��رفوا على  نظمة، وه��ذه بداية نهاية الم�ص��روع الأ خ��ال الأ

ميركيون اإلى هنا �ص��وف يغرقون في الوحول ويبحثون عن �صبيل  �ص��ا�ص، فعندما ياأتي الأ هذا الأ

مل«.  للهروب، ولذلك ما يح�صل لي�ص مدعاة للخ�وف بل مدعاة لاأ

واأ�صار الى اأن الخامنئي يعتقد جازمًا اأّن زوال الكيان ال�صرائيلي، »لي�ص بعيداً بل يراه قريبًا، 

ويعتقد اأّن هذه الت�ص��وية لن ت�صل اإلى مكان«. وتوجه »بالتحية اإلى ال�صباب المجاهد والمقاوم 

وال�صجاع والبا�صل من الفل�ص��طينيين وال�صوريين الذين احت�صدوا عند حدود الجولن ال�صوري 

المحتل، واإ�صرارهم على الح�صور والم�صاركة  والتحدي والمواجهة والت�صدي«. 

تمر كلمة لل�ص��يخ �ص��فيق ج��رادي، كما وردت برقية م��ن رئي�ص الجمهورية  وتخللت الموؤ

العماد مي�صال �صليمان، تاها ال�صيخ محمد مزهر.

الم�صدر:

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=1864&ChannelID=43902
&ArticleID=759
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3. كتبت »اللواء« يف العدد 13192، بتاريخ 7/ حزيران/ 2011



���

4. كتبت »امل�صتقبل« يف العدد 4019، بتاريخ 7/ حزيران/ 2011
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5. كتبت »احلياة« يف العدد 5609، بتاريخ 7/ حزيران/ 2011

ا�صرائيل اأمن  اأميركا  التزام  تف�صح  الج�لن  اأحداث  اهلل:  • ن�صر 
الثاثاء، 07 يونيو ��20

بيروت - »الحياة«

م�ص في ذكرى النك�صة  مين العام ل� »حزب اهلل« ال�صيد ح�صن ن�صراهلل اأّن ما ح�صل بالأ اأكد الأ

دارة الميركية تطمح اإلى م�صادرة الثورات العربية ويف�صح  على ه�صبة الجولن يك�صف اأن »الإ

مجدداً التزام وا�صنطن المطلق باأمن ا�صرئيل«.

كام ن�ص��راهلل جاء خال افتتاح »معهد المعارف الحكمية للدرا�ص��ات الدينية والفل�صفية« 

مام خامنئي«، في ح�صور عدد كبير  تمر التجديد والجتهاد الفكري عند الإ �ص��باح اأم�ص، »موؤ

�صامية والم�صيحية. من ال�صخ�صيات ال�صيا�صية والدينية الإ

وتليت في بدء الحتفال برقية وردت من رئي�ص الجمهورية مي�ص��ال �ص��ليمان تمنى فيها اأن 

تمر في اإغناء روح المعرفة ونهج الحوار الذي تميز  »ت�صاهم النقا�صات التي �صي�صهدها هذا الموؤ

ن�ص��انية جمعاء نحو العدالة وال�صام  به لبنان، وتعزيز القيم الروحية والح�ص��ارية التي ترتقي بالإ

وال�صفاء«.

مام الخامنئي من اأبعاد عدة،  واألقى ن�ص��راهلل عبر �صا�ص��ة عماقة كلمة تناول فيها �صخ�صية الإ

عداء يحا�صرونها ويحجبون حقيقتها، ول يعطيها  وا�صفًا اإياه باأنه »�صخ�صية ا�صتثنائية نرى اأن الأ

�صدقاء«. حقها الأ

تمر مدريد عام ��99، »يوم دعت اأميركا جميع الوفود العربية بما فيها  وذكر ن�صراهلل بموؤ

مام  تمر، في ظل اإعان اأميركا عن اإنجاز �ص��ام، يومها كان لاإ لبنان و�ص��ورية اإلى ح�ص��ور الموؤ

تمر مدريد لن ينجح واإن اأميركا لن ت�ص��تطيع اأن  جماع، اإذ قال اإن موؤ الخامنئ��ي راأي خ��ارج الإ

تفر�ص حلها على �صعوب المنطقة«.

�صرائيلية  وتحدث عما »�صموه الختراق الكبير الذي ح�صل في المفاو�صات ال�صورية - الإ

جماع الذي كان م�ص��يطراً في لبنان  عام �996، وما حكي عن وديعة رابين، ولكن خارج الإ

مام خامنئي، وقال لنا: اأعتقد اأن هذه الت�ص��وية مع �ص��ورية ولبن��ان لن تنجز واأنا اأقترح  التقينا الإ

عليكم اأن توا�صل المقاومة عملها. وبعد عودتنا باأ�صبوعين اغتيل رابين، وفي ظرف كانت حركتا 

�ص��امي تعر�صتا ل�صربة قا�ص��ية جداً لكنهما ا�صتاأنفتا العمليات ال�صت�صهادية  حما�ص والجهاد الإ

دانة  في القد�ص وغيرها، واأتى بعدها التوتر في جنوب لبنان وعقد اجتماع في �ص��رم ال�ص��يخ لإ

رهاب الذي األ�ص��قوه بحما�ص والجهاد، ثم كانت معركة عناقيد الغ�صب في ني�صان �996  الإ
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ول«. و�صقط بعدها بيريز وجاء نتانياهو فعادوا اإلى المربع الأ

كد لنا اأن انت�ص��اركم في لبنان قريب ج��داً واأقرب مما تتوقعون  مام كان يوؤ وذك��ر ب��اأن »الإ

و�صوف ترونه باأعينكم«.

ولى لهذه الح��رب العالمية التي  ي��ام الأ وع��ن حرب تموز 2006، قال ن�ص��ر اهلل: »في الأ

ول مرة عن ر�صالة �صفوية و�ص��لتني منه وفيها اأن هذه  كان عنوانها �ص��حق المقاومة، �ص��اأعلن لأ

الحرب ت�صبه حرب الخندق... وقال: اأنتم منت�صرون حتمًا، بل واأكد اأنه عندما �صتنتهي الحرب 

بانت�صاركم �صوف لن تقف في وجهكم قوة«.

مام الخامنئي يعتقد جازمًا اأن اإ�ص��رائيل اإلى زوال واأن  وعن فل�ص��طين واإ�ص��رائيل، قال: »الإ

ذلك لقريب واأن الت�صوية لن ت�صل اإلى مكان«. 

ورب��ط بين »تراجع اأميركا في المنطقة وزوال اإ�ص��رائيل والت�ص��حيات عند ال�ص��عب العربي 

والفل�صطيني وغياب الزعامات في اإ�صرائيل«. وتوقف »باإحترام �صديد اأمام ال�صباب الفل�صطينيين 

وال�ص��وريين الذين احت�ص��دوا في الجولن المحتل واأمام اإ�صرارهم على التحدي والعزم، وهذا 

ن اأميركا لم  ميركية والكونغر�ص الذي �صفق لنتانياهو لأ الدم جاء ليف�ص��ح خلقيات ال�صيا�ص��ة الأ

تدن ما ح�صل بقتل اإ�صرائيل ع�صرات ال�صباب«.

الم�صدر:

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/275137
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6. كتبت »النوار« يف العدد 17762، بتاريخ 7/ حزيران 2011
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7. كتبت »الديار« يف العدد 8030، بتاريخ 7/ حزيران 2011



���

8. كتبت »البلد« يف العدد 2593، بتاريخ 7/ حزيران 2011
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تمر معر�ص فني قدم فيه  مبادرة �صبابية اأطلقتها كليات الفنون في لبنان: اأقيم على هام�ص الموؤ

مام الخامنئي. طلبة من كليات الفنون اأعماًل تعّبر عن فكر الإ

�صورة جلزء من املعر�ص.

المعر�ص الفني
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بروفايل اخلامنئي �رشبل بركات

كلية الفنون اجلامعة  اللبنانية/ال�صنة الثالثة.

اهلل: اإبراهيم قبي�صي

كلية الفنون اجلامعة اللبنانية/ ال�صنة الثانية.

مام اخلامنئي لال�صتقالل  القت�صادي   ية الإ روؤ

�صــارة احللبــاوي، كليــة الفنــون، خريجة 

اجلامعة اللبنانية الدولية.

مــام اخلامنئي للغــزو الثقايف كلية  يــة الإ روؤ

الفنــون، �صارة احللبــاوي، خريجة اجلامعة 

اللبنانية الدولية.
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ية كونية. 2. العدالة.1. روؤ

4�صعادة.3. �صكينة.
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مام اخلامنئي: كلية الفنون،  املراأة يف كالم الإ

�صكينــة مطــوط، خريجة اجلامعــة اللبنانية 

الدولية.

 5. حريــة: اإيفــا يعقوب وريهــام العوطة، 

خريجتا اجلامعة اللبنانية الدولية.
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مام الخامنئي والثورات العربية« والتي اأقيمت في القاعة الثقافية لمعهد  بع�ص اللقطات من ندوة »الإ

تمر المعارف الحكمية بتاريخ 20��/5/4 �صمن فعاليات موؤ

مام الخامنئي« »التجديد والجتهاد الفكري عند الإ

مام الخامنئي والثورات العربية« �صورة للنائب محمد فني�ص اأثناء اإلقاء محا�صرته في ندوة »الإ

تمر فعالّيات الم�ؤ
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يران الم�صتقبل« والتي اأقيمت في القاعة الثقافية  �صتراتيجية لإ بع�ص اللقطات من ندوة »التطلعات الإ

تمر لمعهد المعارف الحكمية- بيروت- بتاريخ 20��/3/23، �صمن فعاليات موؤ

مام الخامنئي« »التجديد والجتهاد الفكري عند الإ

�صتاذ  �صورة للمحا�صرين: من اليمين الدكتور زياد الحافظ، في الو�صط الدكتور جواد عدرة والأ

ح�صن يون�ص، من الي�صار الدكتور غالب بو م�صلح
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يران الم�صتقبل« �صتراتيجية لإ جانب من الح�صور في ندوة »التطلعات الإ

يران الم�صتقبل«. �صتراتيجية لإ جانب من الح�صور في ندوة »التطلعات الإ
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جانب من الح�صور في ندوة ق�صايا المراأة المعا�صرة
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يراني« لدعم الثورات والحركات النهو�ص��ية  عالمي العربــي ـ الإ بع���ص اللقطات من »الملتقــى الإ

العربية، والذي عقد في فندق الكورال بيت�ص � بيروت � بتاريخ 20��/5/22، �صمن فعاليات 

مام الخامنئي« تمر »التجديد والجتهاد الفكري عند الإ موؤ

�ص��تاذ بال التل- من الي�ص��ار الدكتور  عامية كوثر الب�ص��راوي-  في الو�ص��ط الأ من اليمين الإ

اإبراهيم المدهون
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م��ن اليمين ال�ص��يد عبد الهادي محفوظ- في الو�ص��ط الدكتور م�ص��يب النعيمي- من الي�ص��ار 

عامي ثائر غندور الإ

يراني عامي العربي - الإ جانب من الح�صور في الملتقى الإ
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مام الخامنئي« بع�ص اللقطات من ندوة »ق�صايا المراأة المعا�صرة – قراءات في فكر الإ

تمر  والت��ي عق��دت في مطعم ال�ص��احة- بيروت- بتاري��خ 20��/5/23 �ص��من فعاليات موؤ

مام الخامنئي« »التجديد والجتهاد الفكري عند الإ

يراني في لبنان  مين العام لحزب اهلل ال�صيخ نعيم قا�صم، وال�صفير الإ �صورة تجمع كل من نائب الأ

يراني في لبنان ال�صيد محمد ح�صين رئي�ص  الدكتور غ�ص��نفر ركن اآبادي، والم�صت�صار الثقافي الإ

زاده، وال�صيد حامد الخفاف ممثل المرجع ال�صيد علي ال�صي�صتاني في لبنان، وال�صيخ دانيل عبد 

الخالق ممثل �صيخ عقل الطائفة الدرزية ال�صيخ نعيم ح�صن 

رات في الندوة: من اليمين ال�صيدة زهرا را�صتي، في الو�صط ال�صيدة زهرا بدر  جانب من المحا�صِ

الدين، ومن الي�صار الدكتورة �صعاد الحكيم
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تمر �ص�ر من الم�ؤ
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