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 مفهوم " الثورة "
 علي شريعتي وآية اهلل الخمينيالدكتور بَ ْين 

 
 محمود إسماعيل د.

 حممود امساعيل، الثورة، علي شريعيت، اإلمام اخلميين، التقية، الفقه. الكلمات المفتاحية:
؛ إذ يث واملعاِصر اإلسمامي احدتُ َعّد أهم الثورات االجتماعية يف العامل .م1979أّن الثورة اإليرانية َسَنة معلوم 

عن مؤاَزرة الواليات املتحدة  فضمًا  ،م الشاهاين البهلوي الذي كان َيستند على قوة عسكرية عاتيةَأسقطت اُحك
" ِلإلجهاز على احركات الثورية يف الشرق لنظام مبثابة القوة اليت ََتمل "العصا الغليظةاألمريكية اليت اعترَبت هذا ا

 .رىخوعي بَ ْين أقطاره ِمن ناحية أفة إىل احيلولة ُدون َتَسرُّب النظام الشيباإلضا ،األوسط ِمن ناحية
ر َمفاسد النظام الشاهاين  ،كذا عن األطماع األمريكية يف املنطقة  ،وََننن يف ِغََن عن االسرتسال يف ذِكن

 ى الفكري   اإليديولوجي   أووما يعنينا هو برهنة أّن جناح الثورة اإليرانية كان نتيجة إعداد ثورّي سواء على املستو 
 ري املنظَّم .على صعيد العمل السياسي الس

وأّن  ،ومعلوم أّن الثورة اإليرانية اختَذت ِمن املذهب الشيعي االثين عشري   بَ عند جتديده   إيديولوجّيًة ثوريّةً 
لرضوخ لِلوضع القائم ريثما َيظهر "   أي االتقية"وا يف َتويل هذا املذهب ِمن عقيدة حُمَنظَّري الثورة ومفكِّريها جن

اإلمام الثاين عشر بَ عند َغينبته الطويلة   إىل عقيدة ثورية أو إيديولوجية لِلتغيري التام والشامل بَ عند إخفاق سياسات 
 .والبطش باحركات الثورية السابقةاإلصماح 

حاِفظ ا االجتاه ": أوهلمب يَنقسمون إىل اجتاهْين فكريْين فقهاء املذه نّ   أ امعلوم   أيضً 
ُ
اإلخباري" امل

جَ  ،التقليد"السلفي الذي يعول على "
ُ
ر املذهب ومعتَقداته؛ خصوصً وثانيهما هو االجتاه األصويل امل بَ عند  ادِّد لِِفكن

 .1أنن َضبََّبتنه اخلرافات والشعوذات واهلرطقات إبّان العصر الصفوي
نتيجة تَفاُقم املشكمات السياسية  – فَقدن ََتَكَّن االجتاه الثاينوإذ ساد االجتاه األول ما يزيد على ألنف َسَنة     

م الشاه حممد رضا هبلوي  ِمن جتديد املذهب والعودة به إىل مضامينه  –واالقتصادية واالجتماعية خمال ُحكن
 األوىل ذات األبعاد الثورية، واختاذه إيديولوجّيًة لِلثورة اإليرانية .

" بَ عند أنن "طَلَّ"" "معتِداًل  ادارسْي الذين اعترَبوا املذهب االثين عشري مذهبً وُهَنا َيسقط َزعنم بعض ال
ا تعويل األئمة على العمل السياسي السري؛ أئمُته السياسَة وانصَرفوا إىل طلب العلم وتعليمه؛ فالثابت تارخييً 

ََمالس العلم " واالشتغال بالتجارة  نتيجَة ما َحّل هبم ِمن َبطنش واضطهاد خمال العصر العباسي ؛ إذ اخَتذوا ِمن "
ماِئم، بلن ثَ َبت اتصاهلم بالكثريين 

ُ
وسيلًة ِلكسنب األتباع واألعوان واألنصار، وإعدادهم لِلثورة ريثما َيَِْي الوقت امل
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، ِلذلك مل يتقاعس خلفاء بين العباس عن 2ِمن زعماء املعاَرضة ومساَعدهتم فيما قاموا به ِمن ثورات َرغنم فشلها
ن بعض األئمة بلن واغتيال البعض اآلَخر.  َسجن

ره الثوري وِمن .على ذلك اتأسيسً      .. نَ َرى أّن فقهاء املذهب األصولّيْي بتجديدهم املذهب انطَلقوا ِمن ِفكن
 نضال أئمته لِتحقي" العدل االجتماعي يف صياغة إيدولوجيتهم الثورية .

اص ِمن العودة ِلكتابات اثنْي ِمن كبار فقهاء املذهب، وُُهَا: ال من –وتلك مهمة الدراسة  –إلثبات ذلك     
الفيلسوف "علي شريعيت" والزعيم "آية اهلل اخلميين"، كمثال ليس إال؛ إذ مثة كتابات أخرى عديدة تنحو املنحى 

سائل السياسية واالجتماعية واالقتصادي
َ
ة وفن" رؤية ثورية، ذاته، بلن ُوِجد ِمن أعمام املذهب َمن عاََل الكثري ِمن امل

 .3سواء قَ بنل قيام الثورة أو بَ عند جناحها
ان عن مفهوم "الثورة"      ؛ قناعًة ِمنَّا بأّّنما ميثِّمان ويعربِّ على أنّنا َسنقتصر على دراسة األمنوذجْين السابقْين

ة تنظريية فلسفية، بينما اتََّسم هذا املفهوم يف مقاَرب –علي شريعيت  –َأصنَدق َتثيل وَأونََف تعبري؛ إذ َقدَّم األول 
بالواقعية والطابع العمل ؛ باعتباره قائد الثورة وحُمَرِّكها ورئيس "احكومة  – آية اهلل اخلميين –َعرنض الثاين 

 اإلسمامية" األول يف إيران الثورة.
ن أفرادها بالعلم والنضال يف أمَّا عن "علي شريعيت": فينتمي إىل أسرة إيرانية ميسورة احال، اشتهر الكثريون مِ     

 1978، حىت اغتياله عام اآن، ِلذلك فَقدن ماَرس العمل الثوري وهو يف مقتبل عمره، وتَ َعرَّض لِلسجن والنفي مرارً 
ِمن طراز فريد، ََجَع بَ ْين العلوم الدينية والدنيوية، فَتَخصَّص يف علم االجتماع  اقُ بَ ينل قيام الثورة، كما كان مفكِّرً 

عن دكتوراه أخرى يف التاريخ اإلسمامي ِمن جامعة باريس، َصنَّف ما  اسي، وحاز فيه درجة الدكتوراه، فضمًا السي
 .اخمال عمره القصري؛ إذ اغتيل وهو يف ِسّن اثنْي ومخسْي عامً  ايربو على مائة وأربعْي كتابً 

ا على صياغة مفهومه عن "الثورة" يف صورة " مبعَن الكلمة، وهو ما جعله قادرً اوال نباِلغ إذا اعتربناه "فيلسوفً     
 تنظريية؛ إذ َجنَّد معلوماته الضافية واملعمقة عن التاريخ اإلسمامي وعقائد وتاريخ املذهب االثين عشري، فضمًا 

عن إحاطته بتاريخ الثورات وأمناط الفلسفات وتاريخ األديان واملعتقدات، يف تقدمي َتَصوُّره املفلَسف عن مفهوم 
 ة"."الثور 
 فماذا عن هذا املفهوم ؟    

نَا    ؛ 5العودة إلى الذاتوعلى كتابه  4على دراسته "بناء الذات الثورية"  –يف هذا الصدد  –نُ نَ وِّه بأنّنا اعتمدن
 .لِلكشف عن رؤيته وآرائه بصدد "الثورة"

                                           

 . 15، الصفحة 3اجلزء ،اإلمام الصادق والمذاهب األربعة، أسد حيدر -2
بصدد اجلانب االقتص ادي، وذل ك يف كتاب ه " التفس ري الث وري  اكبريً   اازً ِمن هؤالء ننوِّه باسم " محيد اهلل بايدار " الذي َقدَّم إجن -3

 .الفصل األخري يف الكتاب ،الثورة اإليرانية ،: إبراهيم شتااِجعن ر ، ديلِلجانب االقتصا
 1979دراسة ترَجها وأَث نَبتها د./ إبراهيم شتا يف كتابه " الثورة اإليرانية "، بريوت  -4
 .إبراهيم شتاترَجة  ،إلى الذاتالعودة  ،علي شريعيت -5
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على صعيد العمل  َنستخلص مراحل ثماث َرَأى "علي شريعيت" ضرورة وضنعها كعمامات ،لِلوهلة األوىل    
 الثوري، تُ فنِضي ُكّل مرحلة منها إىل املرحلة التالية، وهي:

ر املذهب اإل     ة غثين عشري خاّصًة، وصيااملرحلة األوىل: وتتعل" بتجديد الفكر اإلسمامي بعامة، وِفكن
 "إيديولوجيا ثورية" مستَمدة منهما، غايتها "توحيد" املذاهب اإلسمامية.

ِلم" إعدادً  : فتتعل" بإعدادالثانية أمَّا املرحلة     ُسن
 .ا قوامه تلك "اإليديولوجية الثورية"ا ثوري  "الفرد امل

 .َتشمل العامَل اإلسمامي برُّمته؛ لِ فهي خاصة بعمومية ومشولية الثورة: أمَّا املرحلة الثالثة    
ينطوي على طاقة ، وحضارةً  اراثً ت، ةً قيدًة وشريعع، خبصوص جتديد الفكر اإلسمامي: يَ َرى شريعيت أّن اإلسمام    

عودًة " أو العودة إليها باعتبارها "وِمن ََثّ مُينِكن "استحضارها حافزة على الثورة، وَقدن ََتقَقت بالفعل يف التاريخ،
ويعترب هذا اخلصم  "،ملنسوب إىل "ذوات ُأَخرا –لغرب ا –منها ِلمواَجهة اخلصم األََلّد  ، واالنطماق6"إىل الذات

؛ بلن داِخل أقطار العامَل اإلسمامي بَ عند احتماهلا وإقامة نُُظم ه صورة اإلسمام ليس فقط يف الغربعن تشوي سئواًل م
 .يربايلعميلة تدين بثقافة الغرب الل

َجدِّد حاممًا     
ُ
احقيقية القادرة على مواَجهة  لِثقافة اإلسمام وَأَلَّ على اعتبار املذهب االثين عشري امل

 .7"سواء يف املاضي أو يف "اآلخر "،ب"االغرتا
كون عن ثقافة اإلسمام؛ "، وِمن ََثّ فهو أَب نَعد ما يَ كر االشرتاكي فقد اعترَبه نتاج "العقل الغريبوإذ أشاد بالف    
 .لِتغليبه "املادي" على "الروحي" انظرً 
َهَما يف ختريب "ِمن ُهَنا اعترَب الرأمسالية واالشرتا      ِلم ِمن املستوى اإلكية صنوينن َأسن ُسن

نساين باِطن الفرد امل
َهَما يف "تشويه الوجدان اجلامعي  ،8"والفكري والشخصية اخلماّقة " بصرفه عن مضامْي اإلسمام ومبادئه كما َأسن

 .9العليا
م : ذات اإلسمام، وذات اجملتَمع، وذات الفرد، واإلسماىل الذات تنطوي على مفاهيم ثماثة.. فالعودة إ.ِلذلك    

، َسن تقومي"   يف نظره ََينَمع الذاتْين األوليْين َلكات والفاهلل سبحانه "َخَل" اإلنسان يف َأحن
َ
قدرات ؛ إذ أََمّده بامل

 .بلن وَُتَكِّنه ِمن "عمران" العاملَ  " وتغيري َمتَمعه ََننو األفضل،واإلمكانات اليت تؤهِّله "لِتحقي" ذاته
صورة ثورية  –  التحليل األخرييف –وهي  ،10" اخلارق ثلى والواقعية يف "أمنوذجهم الصورة املاإلسمام ِلذلك َقدَّ     

 "،عَمرًة ثقافّيًة لِلشرق اإلسماميَجَعَلت الغرب مستاريخ حْي أقامت حضارًة وثقافًة "َتقَقت وجَتَلَّتن يف الت
ِلمْي "خلفاء اهلل وأشباه اهلل ُسن

 .11" وَجَعَلت امل
                                           

 36 املصدر نفسه، الصفحة -6
 50 املصدر نفسه، الصفحة -7
 63 املصدر نفسه، الصفحة -8
 70 املصدر نفسه، الصفحة -9

 .116 املصدر نفسه، الصفحة -10
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    ،اجلماهري"وذات " "،وذات "النخبة "،ية: فتتعل" بإعادة "صياغة الذات": ذات "الفردأمَّا عن املرحلة الثان    
عودة إىل اإليديولوجيا اإلسمامية؛ "، وذلك بالريعيت ضرورة ختليقها يف صيغة "ثوريةشيَ َرى  "ذات الفردخبصوص "

، وأنن يُ ثنِبت وجوده 12"د َتكاُملهيع أنن َُتَقِّ" لِلفر ؛ لِتستطحبيث َيري إعدادها "يف صورة أصنل وأصالة وهدف
 الفاعل يف التاريخ .

له وبيئته وتارخيه وِفطنرته؛ لكنن عن طري" "الرتبية" وتغذية َمَلكة "االكتسابصحيح أّن الفرد نتا      " مُينِكن ج أصن
 تَ ننِفي اإلسمام اليت، وذلك بالعودة إىل تعاليم  يَِتّم إال بتحرير الذات أّواًل أنن يَتجاوز تلك املؤثِّرات، وذلك ال

 .العبودية لَِغرين اهلل
ا على عندئٍذ يصبح الفرد قادرً  ،13إلثبات وجوده و"العمل" َمااًل  لِتحرير الفرد، ا" طريقً ن ُهَنا اعترَب "اإلميانمِ     

 . َيستهدف َتقي" طموحاته و"َتكاُمله"ويصوغ لِنَ فنسه ِمثَااًل  "،التخلص ِمن "احتميات
سواء أكان يف "املاضي" أو يف  ،" أّواًل ا ِمن "االغرتاب: فَتحتاج إىل ختليصهة الذات الثوريةأمَّا عن تربي    

 ري" التسلح "بالتصوف العرفاين""، َُثّ تأهيلها لِتحقي" مُسُّوها عن ط"اآلخر
ُ
ُثل ؛ باعتباره يسمو بالذات إىل عامَل امل

ا كبريًا
ً
 ."وان الصفاإخثُّره بفكر َجاعة "ُهَنا يبدو تأ"، و ويُ لنِهمه الطاقة لِيكون "عامل

َُثّ بَ عند ذلك يُِلّح على ضرورة اكتساب الذاِت الوعَي بالتاريخ، وذلك مبعرفة مغزاه ومقاصده اليت تتلخص يف     
عندئٍذ تصبح الذات قادرًة على السيطرة على التاريخ،  .ارق الطبقية والعنصرية والطائفيةَتقي" العدالة وحَمنو الفو 

ذ َمَلكاهتا لَِتسعى إىل ما هو أَفنَضل، وجَتاُوز ما هو قائمبَ عند سيط  .14رهتا على نَ فنسها، وَشحن
 .ِن" "احرية والعش" واملساواة": أاَل وهي تربية الذات لُِتعايعيت تلك اخلطوات يف مقولة حمددةيُ َلخِّص علي شر     
"، وأّن تراث املذهب االثين هو الذي يُ لنِهم "العش" وفويَ َرى أّن اإلسمام َقدَّم الصورة املثلى لِلحرية، وأّن التص    

ُثل العليا يَتحق" وجود "اإلنسان الكامل" الذي هب .َُتَثِّل َخرين أمنوذج لِلمساواةعشري وِسرَي األئمة الَعَلوّيْي 
ُ
ذه امل

 .وذلك بالتفكري يف مصائر اآلَخرين؛ "ريصل إىل حالة "اإليثا
رته على  –  منظورهيف –والعمل  "،ه إىل "العملري َيب ترَجتعلى أّن التفك     "ثورّي" باألساس؛ ثورّي ِلقدن

إنه نتيجة "وعني  هو الذي يعي قيمة اإلنسان يف التاريخ، – ن َثَّ مِ  –فالعمل الثوري  "،"تغيري الواقع وَتقي" املِثَال
 .15"ح َمسارهى أَرنض الواقع وُيَصحِّ فُيثنِبت الفكر علثاقب" يَنبث" ِمن قيمة يف ذاهتا "

                                                                                                                                   

 127 املصدر نفسه، الصفحة -11
 87 املصدر نفسه، الصفحة -12
 89 املصدر نفسه، الصفحة -13
 .92و 91 نفسه، الصفحتاناملصدر  -14
 .116 املصدر نفسه، الصفحة -15
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فالناس يف األزقّة واألسواق يَعتربون الثوري يمته إال بتوجهه ِلصاَل اجلماهري؛ "ولن َيكتسب العمل الثوري ق    
ِحَرف ؛ فجميع الرسل وكبار املصِلحْي امتَهنوا اوال غرو " يف َشرنع اإلسمام،.. إنّه "العمل النافع16"ا منهمواحدً 

 .واملَِهن والصناعات
الثوري معجزة عظمى، يَ َهب املفكِّر موهبته... وميزجه بالطبقة احملرومة... وَيوِّل اإلنسان ِمن َكوننه  العمل"    

 .17"فيليات إىل إنسان شبيه باألنبياءبالط اشبيهً 
؛ فالسياسة هي الرابطة بَ ْين الفرد وَمتمعه، وهي َمونِضع جَتَلِّي اإلرادة والوعي والعمل الثوري عمل سياسيّ     
هتماَم ختيار، ويَنعي على فقهاء العصر وساسته َفصنل الدين عن السياسة، كما يأخذ على رواد اإلصماِح االواال

بذلك سبب إخفاق دعواهتم  ا" املعزول عن النضال السياسي، مفسِّرً باللجاج الفكري واجلدل "السفسطي
 . 18اإلصماحية 

م الصيغة املثلى لِلعمل الثو      والسماح  القلي يف عبادة، والعقل يف تَ َفكُّر،مقولة أنن َيكون "ري السياسي يف ويُ َقدِّ
 .20، ولن يتأيت ذلك ُدون َوعني الذات بذاهتا ومبجتمعها، وبالقوانْي العلمية ِلعلم اإلنسان19" يف اليد

وتراث  : فهو يف مكنون شرعة اإلسمام، كما أّن سائر األديانأو "العضوية" " امللتزِمةأمَّا عن َدونر "النخبة    
هم برهان  األنبياء   إبراهيم وبوذا وزرادشت وموسى وحممد   واألئمة الَعَلوّيْي وحاِفظ وجمال الدين الرومي وَغرين

 .22" د والقوة وطلب العدلََننو العمل على َتقي" ِقَيم " العزة واجلها 21ساِطع ودليل عمل لِتوجيه النخبة 
ُثل، ِلذلك َجَرى تزييفه وَتريفه ِمن ِقَبل مؤرِّخي السلنطة، وِمن ويَ َرى يف "التاريخ    

ُ
" حَمنض جتليات لِتحقي" تلك امل

ََثّ َوَجب إعادة كتابته على أساس اعتباره نتاج فعاليات الشعوب   ال امللوك   وجتليات قُ َوى املعاَرضة يف نضاهلا 
 .ضّد السلنطة

وختلي" الوعي  إليقاظ قَ لنب األُمَّة،رة استيعاب دروس التاريخ؛ "فكِّ َوَجب على النخبة امل Kِمن ُهَنا    
 . 23"االجتماعي

؛ باعتبار اجلماهري َحَجر الزاوية يف الثورة والتغيري –نظر شريعيت يف  -أمَّا عن "ذات اجلماهري": فتمثِّل     
املادية ركسي قصور نظريته اخلاصة ب "املا"، وُهَنا يأخذ على الفكر "الواعية" قادرًة على جَتاُوز "حتمّيات التاريخ

                                           

 .117 املصدر نفسه، الصفحة -16
 .119 املصدر نفسه، الصفحة -17
 .125 املصدر نفسه، الصفحة -18
 .25و 24 املصدر نفسه، الصفحتان -19
 .72 فحةصال ،العودة إلى الذات ،علي شريعيت -20
 .79 املصدر نفسه، الصفحة -21
 .82 نفسه، الصفحة املصدر -22
 .100 املصدر نفسه، الصفحة -23
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األمر "ة واخلنوع واالستسمام ِلمعطَيات بالتواكل وتُ فنِضي إىل الَقَدرية العدمي –  نظرهيف –التارخيية" اليت تُوِحي 
 .24"الواقع
الطريَ"  وبالوعي "َيَِد الناسُ  ؛ فبالعلم يتخل" الوعي،" سبيمًا اهري فما مناص عن "العلموكيما يتحق" وعني اجلم    

 .26" يف آن والوعي ُهَنا "بالذات" و"باآلخر ،25"بأنُفسهم
"َيّول  إذ –  إصماحيّ ال –واإلميان ثورّي بالضرورة  ،27وإذا كان العلم يُ فنِضي إىل ذلك فاإلميان حُنَمته وُسَداه    

؛ بلن لديهم لوضع الراهنفما ثورة "ُدون إميان جديد وصحيح" إميان "أحرار" ال َيستسلمون لِ  ،28"اإلنسان واجملتَمع
، فدونر النخبة يَقتصر على إيقاظ 30"قيام َمن يَ ُنوب عنهم يف إحداثهلِ " ابأنُفسهم، ال انتظارً  29القدرة على التغيري 

 .ب هو املنوط بالثورة"الشعو" الوعي،
هم  : َأِشرن لِلناس على الطري"، ال تضع اخلطط مِ وُهَنا يبدو تأثري "جان جاك روسو" حيث قال     لهم، َعلِّمن ن أجن

 .دون الطري" ويضعون برامج أعماهلمكينف يَفهمون، وُهمن أنُفسهم َيد
خيرج ِمن يديولوجيا "إ –  نظر شريعيتيف –مية اإلسمام"؛ فاإلسمام عالَ ُهَنا تأيت املرحلة األخرية: مرحلة ََتَقُّ" "    

ويُ َعبِّئها يف جبهة مشرتكة ضّد أعداء  اويها َجيعً إطارها ما هو حمدود ودييّن ومدرسّي وفلسفّي وطائفّي، بلن َيت
 .31"اإلنسانية ؛ أعداء احّ" واحرية

ر علي شريعيت مفهوم متعدد األبعاد، مستوحى ِمن اإلسمام وتارخيه خماصة القول: أّن مفهوم "الثورة     " يف ِفكن
اإلسمام نَ فنسه كإيديولوجية ثورية، : ذات لثورة تتلخص يف مقولة واحدة هي "العودة إىل الذات"وتراثه، وهذه ا

ري الواعية والقادرة تلك اإليديولوجيا، وذات النخبة املنوطة بإذكاء الوعي، وذات اجلماه وذات الفرد باعتباره حاممًا 
 .على التغيري

ِكن الوقو  :مَّا عن مفهوم الثورة في ِفْكر "آية اهلل الخميني"أ     "احكومة ف عليه ِمن خمال مؤلَّفه اهلام فُيمن
 .32" اإلسمامية

                                           

 .104 املصدر نفسه، الصفحة -24
 .105 املصدر نفسه، الصفحة -25
 .127 املصدر نفسه، الصفحة -26
 .146 املصدر نفسه، الصفحة -27
 .152 املصدر نفسه، الصفحة -28
 .225 املصدر نفسه، الصفحة -29
 .243 املصدر نفسه، الصفحة -30
 .330 صدر نفسه، الصفحةامل -31
 .1979َحَسن حنفي، القاهرة  قَّقه وَنَشره الصدي" العامِل د.حَ  -32
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بريف باخلميين كفقيه اثين عشرّي "أصويلّ وََننن يف ِغََن عن التع     ه اجتهاده املعروف بصدد " أين َمتِهد، وَحسن
 .ثين عشريًة يف الفكر السياسي اإل" اليت تُ َعّد ثور إقرار "حكومة الفقيه

؛ األمر الذي أَفنَضى م املهاَدنة ورفنض احلول الوسطيعد؛ إذ ََتَيَّز بالصمابة و ِمن طراز فريد كما كان مناضمًا      
نه مرارً  يه خارج إيران، ومل ََيُلن ذلك ُدون مواَصلة نضاله ؛ حيث ُعِرف بالرباعة يف التن اإىل َسجن ظيم وحذق َُثّ نَ فن

 .فنون السياسة وأساليبها
ر هلا النولعّل ذلك يفسِّر زعامته لِلثورة اإليرانية ال     أو  ا؛ مل َيُكنن هذا النجاح عفوي  م 1979جاح عام يت ُقدِّ

َنا مُينِكن معاجَلة مفهومه عن ِمن هُ . بور ودائب ودائمَمرد خبطة عشواء، بلن كان نتيجة إعداد وعمل سياسّي ص
 ."الثورة" موضوع هذه الدراسة

مه لِلثورة بفهمه وُدون مصاَدرة على املطلوب أو الوقوع يف منزل" أحكام القيمة نستطيع تأكيد ار      تباط فَ هن
يف  ا؛ مفيدً ته بعوامل جناح الثورات أو فشلهاوَوعنيه مبفهوم اإلسمام بصددها، كذا مبماَرسته العمل السياسي وِخربن 

 اذلك ِمن التاريخ اإلسمامي بعامة وتاريخ التشيع الذي كان سلسلًة ِمن الثورات تراوَحت نتائجها بَ ْين النجاح حينً 
 .َظم األحيانوالفشل يف ُمعن 

ر اهتمامه باجلوانب  – يتكما هو حال علي شريع  –عدم اهتمامه باجلانب التنظريي  وَلَعّل هذا يفسِّر     َقدن
إىل َتقي" غايات " ذي آلّيات وطرائ" تُ فنِضي أو باألحرى صياغة "برنامج ثوريّ  العملية واإلجراءات التنفيذية،

 .الثورة ومقاصدها
القول باتفاق واتساق مفهوم الثورة عند اخلميين وشريعيت، لكّن االختماف كان يف طبيعة ِمن ُهَنا مُينِكن     

 ا"، كان اخلطاب اخلميين موجَّهً إىل "النخبة ا: فبينما كان اخلطاب الثوري لَِعِلي شريعيت موجَّهً "خطاب" ُكّل منهما
 .اجلدل الكمامي واحذلقة الفكرية عن ايدً ؛ األمر الذي َجَعله يتسم بالبساطة والوضوح واملباَشرة، بعإىل الشعب

 :ه الثورية على النحو التاليِمن ُهَنا يُْمِكن َرْصد أفكار    
اِفية وُمغاِيرة ِلَشرنع أّن سائر النُّظُم السياسية اليت َعَرفها العامَل اإلسمامي منذ العصر األموي إىل وقنته َم :أّوًل 

م "أكاسرة وقياصرة وأب ؛ األمر الذي ألّّنا كذلك فَقدن َحَكم عليها "بالشِّرنك""، و اطرة وفراعنةاإلسمام؛ فهي ُحكن
 .33يربر مشروعية الثورة عليها وتقويضها

م على حُ      واعترَب الثورة عليهم  "،طواغيت؛ إذ اعترَبهم "ّكام العامَل اإلسمامي املعاصرينوينسحب هذا اُحكن
ِلم" اواجبً "  .على ُكّل ُمسن

إلسمامية؛ حيث أكَّد شعاره عن عامة وشاملة سائر األقطار ا – ندهع –فالثورة  لى ذلكع اتأسيسً  :اثانيً 
 ."تصدير الثورة"

                                           

 .33 املصدر نفسه، الصفحة -33
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  على حماَولة وَلَعّل هذا يفسِّر َتضافُر سائر النُّظُم العربية على إدانة الثورة اإليرانية والعمل   بالتحالف مع الغرب     
دها  .وأندها يف َمهن

" أو Neo-Islamismبأنّه "إسمام جديد" " " الُكّتاب والساسة الغربيون "إسمام الثواررَب ؛ إذ اعتوال غرو    
"Revelionary Islamكما ذُِكر يف أدبياهتم ". 

ل اإلعداد لِلثورة مبا َيضنَمن هلا  انظرً  :اثالثً  لِقوة وهيمنة خصوم الثورة َوَجب اإلعداد اجليد والتخطيط السليم ِمن أجن
 النجاح.

 :نوجزها فيما يلي؛ حيث ميّر بعدة مراحل، وسبيمًا  ااملرحلية" ّنجً ُمن هذا اإلعداد يف اتباع "وَيكن     
 :مرحلة الدعوة -أ

ر الفكر الثوري      بَ ْين الشعوب  –  صيغته اإلسمامية اجملدَّدةيف –وِمن خماهلا يتوجه الدعاة "الفقهاء" إىل نشن
ِمن قناعة بأّن جناح الثورة يف إيران سيمهِّد الطري" الندالع  ا؛ انطماقً اإلسمامية، لكنه يبدأ بالشعب اإليراين أّواًل 

 .شررها يف بقية األقطار اإلسمامية
؛  ا، واملذهب االثين عشري خصوصً اكما أناط الدعاة بتبصري الشعب مببادئ الثورة والعدالة يف اإلسمام عمومً      

تَ ّنها " الطواغيت 34باعتباره   بَ عند جتديده   ميثِّل اإلسمام احقيقي  ، كذا التبصري مبفاسد السياسات القائمة اليت اسن
بالفطرة واالكتساب على ِقَيم اإلسمام  َمبواًل  اجديدً  " وسادهتم االستعماريون، واألهّم ِمن ذلك إعدادهم جيمًا 

التبشري " يف الرتويج وُمثُله، بَ عند تبصريه مبحاَوالت االستشراق الغريب يف تشويه صورة اإلسمام، وجهود " حركات 
 لِتلك الصورة الزائفة .

  تقدمي اإلسمام احقيقي يف صيغة مبسَّطة بعيدة عن اللغو يف السفاسف والرتهات،  اوعلى الدعاة   أيضً     
َنتنها الشريعة، وأُّهها العدالة االجتماعية، و" عاَلمية الرسالة احملمدي  ة " .وُمِلّحة على املبادئ اجلوهرية اليت َتَضمَّ

وَدعاهم لِلحرص على َكسنب " الكوادر " اجلامعية ؛ باعتبارهم خنبًة مفكِّرًة ذات َوعني حبقائ" اإلسمام ِمن     
 ناحية، ومبفاسد " الطواغيت " ِمن ناحية أخرى، ومبجريات الواقع العاَلمي ِمن ناحية ثالثة .

ِلمْي   على اختماف  -ب ُسن
؛ باعتبارها  35أفكارهم ومذاهبهم   على الثورة استثمار مواسم احّج يف َتريض امل

بالنسبة لِلقضايا  اإسمامّيًة عاّمًة وليست قاصرًة على ُقطنر ِمن األقطار، كذا استجاشة اُحّجاج لِلجهاد، خصوصً 
 اإلسمامية السياسية العامة : كقضية فلسطْي .

َطب اجلمعة " يف املساجد لِلحث على " اجلهاد " .. استثمار كافة املناسبات واألعياد اإلسمامية و" خُ  اوأخريً     
 باعتباره فريضًة إسمامّية .

                                           

 .120 املصدر نفسه، الصفحة -34
 .135 املصدر نفسه، الصفحة -35
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َرفنع شعار الدعوة لِلجهاد   الصورة   " على املدى الطويل "، والتسلح بالصرب واإلميان بنجاح الثورة يف النهاية  -ج 
 َرغنم ضراوة وقوة وَبطنش اخلصوم ..

اد يف اإلسمام، سواء يف الداخل ضد النُُّظم املستِبّدة، أو يف اخلارج هبدف ويف هذا الصدد يَ ُعود إىل تاريخ اجله    
ج املرحلية   لُِيثنِبت مصداقية  َتقي" " عاَلمية اإلسمام "، ويُِلّح على إبراز تارخيية انتشار الدعوة اإلسمامية   وفن" نَ هن

 ى النهج ذاته .مفهومه، كذا بالنسبة االنتشار سائر األديان السماوية ؛ لِتعويلها عل
برغم التعويل على " الفقهاء " الثوريْي رَأى ضرورة االستعانة بسائر املدنيْي الثوريْي يف اإلعداد اإلداري و "  -د

ل خربة " ََتتاج الدعوة إىل جهودهم   . 36التقين " واإلحصائي وما شابه ؛ باعتبارهم " أهن
م، اإلعداد إلقامة " احكومة اإلسمامية "   بَ عند  -ه  جناح الثورة   وذلك بإقرار نُُظم إسمامية يف اإلدارة واُحكن

 وتشريعات خاصة بالشئون املالية والعقوبات ... إخل، مبا يتس" واملبادئ العامة لِلشريعة اإلسمامية .
م حبقيقة تلك احكومة ؛ عسى أنن ي نَبل بعض مبادئها ؛ عند -و ِلمْي القائمْي باُحكن ُسن

ئٍذ ال إعمام اُحّكام امل
تستهدفهم الثورة، بلن تدعم وجودهم، كذا تبصري الفقهاء الثوريْي يف األقطار اإلسمامية باملبادئ ذاهتا، وإعمامهم 

"  اأّن اإلسمام ال يَ فنِصل بَ ْين الدين والسياسة، والتنديد بفقهاء " احيض والنفاس " الذين يشّكلون " رديفً 
 . 37لِلطواغيت ولِلنُّظُم العلمانية 

ِلمْي إىل عدم االشتغال يف مؤسساهتم السياسية والقضائية  -ز ُسن
مقاطَعة املتشبثْي بالنُّظُم العلمانية، ودعوة امل

 . 38واالقتصادية والثقافية، واالبتعاد عن القيام بأّي نشاط ِمن شأنه مناَصرة تلك النُّظُم القائمة 
املا جتري النتائج لِتقويض النُّظُم القائمة وتأسيس الدعوة لِلمقاومة بشىّت السبل والوسائل " السياسية " ط -ح 

 . 39احكومة اإلسمامية 
برغم تَ نَ وُّع "  ،ومعَتقدات واحدةخماصة القول : أّن الفكر الثوري الديين االثين عشري ََيتمع َحونل مبادئ     

ويتوخَّى غايات  اواحدً  اد وَيتذي ّنجً طاملا يَنطل" ِمن منطَل" واح ابلن يُ َعّد هذا التنوع إَيابي   ،خطابات " مفكِّريه
 . اومقاصد موحَّدًة أيضً 

 
 
 

                                           

 .133 املصدر نفسه، الصفحة -36
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