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المقدمة
ّ
أخــرج اإلمــام الفكــر اإلســام ّي مــن ســاحة العقــل إلــى ســاحة الفعــل ،ومــن العرفــان واألخالق
إلــى التاريــخ والتجربــة ،ومــن االجتهــاد والفقــه إلــى الثــورة وبنــاء الدولــة ،وبذلــك طــرح
أمامنــا مجموعــةً كبيــر ًة مــن القضايــا واإلشــكال ّيات التــي لــم تُطــرح فــي الفكــر اإلســام ّي،
صــا ،قبــل ثورتــه ،التــي أحدثــت زلـ ً
ـزال فكر ًّيــا ال يقـ ّـل عــن تأثيرهــا السياسـ ّي
والشــيع ّي خصو ً
والتاريخ ـ ّي ،علــى أن إطــاق التجربــة اإلســام ّية الحديثــة ال يــزال ينتــج ،بتفاعلــه الذات ـ ّي،
قضايــا ُمتو ِّلــدة وحادثــة.
تجربــة اإلمــام الخمينــي (قـ ّدس سـرّه) علــى حـ ٍّد أقـ ّـل ،تختــزن الكثيــر م ّمــا لــم نعمــل علــى
استكشــافه .تجربــةٌ تعــددت أبعادهــا بشــكل كبيــرٍ ،لك ـ ّن صاحبهــا تع ـرّض فــي نصوصــه
ـزاء أخــرى متناثــر ًة فــي ط ّيــات
وخطابــه إلــى توضيــح جـ ٍ
ـزء مــن فلســفتها ،فيمــا تــرك أجـ ً
الــكالم وثنايــا الصفحــات .القض ّيــة التــي نتعــرض لهــا هنــا ،هــي جمــ ٌع لبعــض تلــك
النثــرات ،وقراءتهــا ســع ًيا للخــروج بمــا يعطــي تفســيرًا لواحــد مــن أبعــاد تلــك التجربــة
المتأ ّلقــة ،أال وهــو ال ُبعــد المعرف ـ ّي.
إ ّن خــروج اإلمــام إلــى الســاحة السياســ ّية ً
حامــا علــى كاهلــه مســؤول ّيةً تاريخ ّيــةً تجــاه
طــارئ نســب ًّيا علــى
اإلســام والتشــ ّيع وإيــران ،أدخلــه إلــى نطــاق ٍ
خــوض فكــر ٍّي وعقلــ ٍّي ٍ
العقــل الدينـ ّي الشــيع ّي ،الــذي كـرّس تاريخــه فــي مجــال المعرفــة الدين ّيــة حصـرًا إلــى حـ ٍّد
بعيــد ،مو ّفـرًا مق ّدماتهــا النظر ّيــة ،وموجـ ًدا منا ًخــا علم ّيــا يو ّجــه العقــل نحــو حصــر االهتمــام،
بــدءا بالمنطــق األرُســطي ،إلــى
وبنــاء ملــكات تفكيــر خا ّ
صــة بمناهــج هــذه المعرفــةً ،
العقائد ّيــات ،واألخــاق ،والفقــه ،واألصــول ،والفلســفة ،والعرفــان وغيــر ذلــك .ودخــل اإلمــام
إلــى ســاحة تحتــاج عقـ ًـا تجريب ًّيــا مختل ًفــا فــي اهتمامــه ومنهجــه وإشــكال ّياته عــن عقــل
المعرفــة الدين ّيــة .واعتبــر أ ّن هــذا الخــوض الجديــد مــن أوجــب الواجبــات ،موض ًحــا أ ّن العمــل
فــي مواجهــة الطاغــوت فــي الدنيــا هــو صنــو التوحيــد الــذي ُيبنــى علــى الجــزء األ ّول مــن
ال إلــه إال اللــه ،فرفــض الطاغــوت َو ّ
كل ألوه ّيــة لغيــر اللــه تعالــى ،هــو مق ّدمــة التوحيــد
المتم ّثــل فــي الجــزء الثانــي إال اللــه.
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تهــدف المعرفــة الدين ّيــة فــي المســتوى العقائــد ّي والفلســف ّي إلــى معرفــة الخالــق ،أ ّمــا
فــي الفقــه واألصــول فتهــدف إلــى معرفــة الشــريعة اإلله ّيــة وفهمهــا .إنّنــا بصــدد تلــك
ـص الشــرع ّي ،وكيف ّيــة
ال ُمهت ّمــة بمعرفــة اللــه ،أ ّمــا الجــزء اآلخــر المتع ّلــق بالشــريعة وبالنـ ّ
اســتنباط الحكــم ،فهــو مجــالٌ عقل ـ ٌّي بحــت ،وليــس لنــا أن نقارنــه كمك ـ ّون مم ّيــز للمعرفــة
الدين ّيــة بــإزاء المعرفــة الزمن ّيــة ،بــل إ ّن نقطــة االفتــراق هــي المعرفــة العقائد ّيــة والروح ّيــة
الســماو ّية فــي مقابــل المعرفــة األرض ّيــة الماد ّيــة.
المعرفــة الزمن ّيــة التجريب ّيــة ليســت محــ ّددة الموضــوع ،ال فيمــا يتع ّلــق باألبعــاد وال
بالمســتويات .فالموضوعــات غيــر محصــورة ،وغيــر ثابتــة دو ًمــا ،وقــد تتغ ّيــر أو تنتفــي ك ّل ًّيــا،
ناهيــك عــن اختــاف وتغ ّيــر مراتــب المعرفــة بهــا ،وهــي تتعامــل مــع الممكنــات ،وليــس
موضوعهــا واجــب للوجــود .فالمعرفــة الزمن ّيــة ،كمــا نلحــظ ،ضعيفــة نتيجــة محدود ّيــة
الحــواس ،وضيــق نطــاق إشــراف اإلنســان مكان ًّيــا وزمان ًّيــا ،وهــي غيــر تجاوز ّيــة ،فتبقــى
ـوع
منحصــر ًة فــي اإلطــار المــاد ّي .ويصعــب فــي الســاحة التجريب ّيــة ا ّدعــاء المعرفــة بموضـ ٍ
مــا ،أل ّن الجهــل ونتائجــه فيهــا واض َحيــن ،ويســهل كشــفهما لل ـذّات ولآلخريــن ،كمــا د ّلــت
علــى ذلــك آالف التجــارب العلم ّيــة والنظر ّيــات فــي العلــوم الدنيو ّيــة ك ّلهــا من دون اســتثناء.
ضا،
وهــي مــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،مثــل المعرفــة الدين ّيــة ،تحمــل بــذور النقــص ولكــن للموضــوع أي ً
مضا ًفــا إلــى المعرفــة بمتع ّلقاتــه ،فهــي نســب ّية وغيــر مســتقرّة فــي منهجهــا وموضوعهــا
ضــا
وتفاصيلهــا ،ولــذا هــي تفاعل ّيــة متواضعــة ،تدفــع إلــى النشــاط الذهنــ ّي ،وهــي أي ً
معرفــة اجتماع ّيــة ،بعكــس معرفــة اللــه الفرد ّيــة ،فيمكــن البحــث فيهــا بشــكل جماع ـ ٍّي،
ضــا ،أ ّمــا المعرفــة الدين ّيــة ،فمح ّلهــا قلــب اإلنســان المفــرد.
وكذلــك اإلدراك أي ً
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اإلشكالية
ّ
عــارف كامــلٌ علــى
اإلمــام الخمينــي صاحــب تجربــة ذات أســبق ّية فــي ّكل المعرف َتيــنٌ :
المســتوى الروحــ ّي ،ومفكّــرٌ رفيــع المســتوى علــى صعيــد بنــاء تجربــة سياســ ّية وثور ّيــة
وشــاملة لكا ّفــة أبعــاد المجتمــع ،فكيــف رســم خطــوط العالقــة بيــن ِض ّف َتــي بحــر المعرفــة
والوجــود؟
تتمحــور إشــكال ّيتنا إذن حــول عالقــة المعرف َتيــن الزمن ّيــة والحضور ّيــة فــي تأسيســاتها
الفلســف ّية والفكر ّيــة ،وتطبيقاتهــا المنهج ّيــة والعمل ّيــة ،هــل هــي عالقــة تناقــض أم انســجام
وتكامــل؟ وكيــف تنســجم المعرفــة الزمن ّيــةّ ،
الموظفــة فــي بنــاء الق ـ ّوة وعمــارة األرض ،مــع
المعرفــة الحضور ّيــة الهادفــة إلــى إدراك الفقــر ،والتع ّلــق بواجــب الوجــود والوصــول إلــى عـزّ
الربوب ّيــة مــن خــال ّذل العبود ّيــة؟
عالم تنطوي حالة التفاعل ،في نطاق العقل والنفس ،بين عالم المعرفة الحضور ّية وعالم
المعرفة الزمن ّية التجريب ّية؟ وتب ًعا لذلك ،ما البنية الداخل ّية المنطق ّية والمعرف ّية لهذا
التفاعل؟ وما تأثير ّ
كل مستوى معرف ّي على اآلخر؟ هل يشكّل االمتزاج حاجةً معرف ّيةً
ضرور ّيةً أم أنها عرض ّية جانب ّية؟ وما مفاعيلها ونتائجها؟ كيف تتأ ّثر المعرفة الروح ّية
باالنشغال العقل ّي الزمن ّي التجريب ّي؟ وكيف ح ّدد اإلمام الخميني موقع ّ
كل من المعرف َتين
بالنسبة إلى بعضهما البعض؟ وكيف نفهم نحن فلسفة هذا التموضع؟
االدعاء
ّ
اســتفاد اإلمــام مــن العقــل ال ُّدنيــوي التجريبـ ّي فــي تصفيــة العقــل الدينـ ّي والروحـ ّي علــى
أســاس أ ّن الدنيــا مزرعــة اآلخــرة ،هــذه المقولــة الرئيســة لهــذه الصفحــات ،وبكلمــات أخــرى:
كان طريــق الجهــاد األرضـ ّي معبـرًا للتكامــل علــى طريــق العرفــان الســماو ّي .ولــم تكــن رؤيــا
اإلمــام الفلســف ّية تؤ ّكــد علــى عــدم جــواز تــرك الجهــاد فــي الدنيــا ،بــل كان يعتبــر ذلــك
الجهــاد ،مفتا ًحــا معرف ًّيــا فــي ســاحة الملكــوت .واعتبــر اإلمــام أ ّن المتصـ ّوف المنعــزل فــي
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صومعتــه «معتكــف مرآتـ ّي» ،ال يصــل إلــى مــدارج الكمــال الملكوت ّيــة الحقيق ّيــة ،وقــال فــي
أحــد خطاباتــه« :أ ّيهــا العــارف الــذي تعتبــر أ ّن اللــه هــو المؤ ّثــر الوحيــد فــي الكــون ،لمــاذا
تخــاف مــن الطاغــوت» ،فعلــى المســتوى العمل ـ ّي ،اعتبــر أ ّن تطبيــق العمــل وتصديقــه لمــا
فــي القلــب هــو حقيقــة اإليمــان ،أ ّمــا علــى المســتوى المعرفـ ّي ،فقــد شـكّل اإلمــام مدرســةً
صــةً  .إ ّنــه مــن الق ّلــة القليلــة الذيــن ق ّدمــوا أنفســهم تالمــذةً ،وهــم فــي أعلــى مراتــب
خا ّ
المعرفــة فــي النصــوص والكلمــات .ولــم ي ـ ّد ِع اكتمــال معرفتــه العرفانيــة ،وال ح ّتــى مــدح
مســتواها؛ إذ يقــول لزوجــة ابنــه التــي طلبــت منــه أن يكتــب لهــا رســالةً فــي العرفــان:
ضــا الذيــن لــم ينتقــدوا
«إنّــك تطلبيــن عــرش ســليمان مــن نملــة» ،وهــو مــن الق ّلــة أي ً
صاحــب الــرأي فحســب ،بــل الــرأ ّي عينــه ،أل ّن فــي رؤيتــه ال ِق َي ِم َّيــة والفلســف ّية ،لــم يعتبــر
اإلنســان مؤ ّهـ ًـا للوصــول إلــى كمــال المعرفــة ،كــي يصبــح م ّته ًمــا عنــد نقصهــا .وكان عــدم
ا ّدعــاء المعرفــة وإعــان العجــز علــى مســتوى المعرفــة الدين ّيــة ،نتيجــة تجربــة أرض ّيــة تقــول
إ ّنــه علينــا أداء التكليــف ومــا علينــا بالنتيجــة ،فمــا «النصــر ّإل مــن عنــد الله»حص ـرًا ،أل ّنــه
عندمــا تكــون النتائــج صعبــة الوصــول فــي عالــم الواقــع المضطــرب والمتغ ّيــر باســتمرارٍ،
يصبــح أداء التكليــف عالمــةً علــى واقع ّيــة التــوكّل .وعندمــا عــاد مــن نوفــل لوشــاتو كان
نائ ًمــا أل ّنــه وصــل إلــى مرحلـ ٍـة لــم يعــد يطلــب فيهــا تح ّقــق النتائــج ،بــل يحصــر الســعي
والتط ّلــع نحــو أداء التكليــف .إ ّنــه دو ًمــا فــي محضــر اللــه.
دمــج اإلمــام فــي تواضعــه وعبود ّيتــه بيــن مســتو َيي المعرفــة فقــال« :لــم أصــلِّ صــا ًة
واحــد ًة للــه ،ويــا ليتنــي واحــد مــن أفــراد الحــرس» .وقــال للسـ ّيد الحكيــم فــي بدايــات الثورة:
«سـرْ ونحــن خلفــك» ومــا إلــى ذلــك .إ ّن هــذا الدمــج الــذي صهرتــه التضحيــات ،والعذابــات،
ِ
والمنافــي ،واالنتصــارات ،وصقلتــه الشــجاعة الروح ّيــة والمعرف ّيــة ،هــو الــذي أعــاد اإلســام
إلــى معالجــة مشــكالت العصــر علــى مســتوى بنــاء التجربــة الزمن ّيــة فــي ســياق إقامــة الدولــة
اإلســام ّية.
وإ ّن عقــل اإلمــام التجريبـ ّي والواقعـ ّي ال ُمالحــظ لضيــق نطــاق المعرفــة اإلنســان ّية األرض ّيــة
َ
المالحظيــن فــي العجــز عــن إكمــال معرفــة اللــه .وهــذا العقــل
هــو العقــل والقلــب نفســهما
ضــا ذلــك الــذي كان مســتع ًّدا أن يتابــع ّ
ـام الهائلــة التــي
ال ُمتو ّثــب هــو أي ً
كل هــذه المهـ ّ
ـص ،منــذ الثــورة إلــى االنتصــار ،وأول ّيــات
حملهــا علــى كتفَيــه ،مدفو ًعــا بدفـ ٍـق روحـ ٍّي مخلـ ٍ
بنــاء الدولــة ،والحــرب ،وإدارة المجتمــع اإلســام ّي الوليــد ،إضافــةً إلــى تعـ ّدد األبعــاد المعرف ّية
12

والثقاف ّيــة والوضع ّيــة والدين ّيــة التــي كان يحملهــا.
ســياق إلهــ ٍّي عــن طريــق
ترتقــي المعرفــة الدين ّيــة باإلنســان عــن واقعــه ،لتضعــه فــي ٍ
كإنســان فــرد أمــام
العبود ّيــة ،أمــام المعرفــة الزمن ّيــة ،التــي تُذكّــره دو ًمــا بمحدود ّيتــه
ٍ
البشــر ّية ،والمجتمــع ،والكــون ،واللــه .واتّخــذ هــذا التجــاذب بيــن الموجــب والســالب شــكال
محتد ًمــا فــي تجربــة اإلمــام ،وهــو معيــار ا ّتــزان الســير إلــى اللــه ،والحامــي مــن ضياع اإلنســان
ُ
الع ُجــب أو اإل ّدعــاء وامتــداح النفــس.
فــي االعتــكاف المرآت ـ ّي أو ُ
وتكمــن الوجهــة األخــرى لهــذه الرؤيــا فــي عــدم االعتمــاد علــى قــدرة العقــل ال ُّدنيــو ّي
التجريبـ ّي ،وكذلــك االبتــكار ّي التركيبـ ّي فــي ســبيل تحقيــق األهــداف ،بــل فــي االن ّصــراف
دو ًمــا إلــى المحضــر اإلله ـ ّي ،واال ّتــكال علــى الخالــق القــادر ،فــي حــال القــدرة أو الضعــف
علــى حـ ٍّد ســواء علــى المســتوى الدنيــو ّي .فاالكتفــاء بســاحة التجريــب وعقــل التجريــب بدون
عقــد الن ّيــة الخالصــة ،والمنزهــة عــن غايــة اكتســاب القــوة ،وبــدون التــوكّل واالعتمــاد علــى
الخالــق ،وبــدون عقــل التجريــب ،واألدوات الماد ّيــة ،والمناهــج المعرف ّيــة ،ووســائل الســيطرة،
وغيــر ذلــك .يشــكل هــذا ك ّلــه ،المدخــل لخســران اآلخــرة ،كمــا يمكــن أن يكــون ســب ًبا لعــدم
التوفيــق والخســران فــي الدنيــا.
صــة عنــد اإلمــام ،فــي مجــال المعرفــة الزمن ّيــة
يمكننــا البحــث عــن نظر ّيــة معرف ّيــة خا ّ
وموقعهــا فــي المنظومــة المعرف ّيــة .فالعناصــر والقرائــن حاضــرة ،والمنطــق متناســب
ومنســجم ،ولــم نعثــر علــى كالم لإلمــام ســوى فــي كتــاب جنــود العقــل والجهــل ،فــي
حديــث عــن فقــه المنــازل ،والمــدن ،وسياســة الدولــة ،وضــرورة كونــه مدخـ ًـا فــي المعرفــة
اإلله ّيــة الحقيق ّيــة .ولكــن يمكننــا الخــروج برؤيــا معرف ّيــة مســتندة إلــى تجربــة اإلمــام ،ولــو
لــم يطرحهــا اإلمــام بشــكل نظــر ٍّي ّ
منظـ ٍـم ،لك ّنهــا انعكســت فــي خطابــه ون ّصــه وفعلــه الذي
يب ّيــن رؤيتــه وتفاعلــه مــع تجربتــه .ويمكــن االســتفادة منهــا ،كواحــدة مــن خالصــات تجربــة
اإلمــام ،فــي مقاربــة قضايــا نظر ّيــة وأخالقيــة وتطبيق ّيــة مختلفــة .وقــد أشــار اإلمــام إلــى
واحــدة منهــا ،وهــي العالقــة بيــن الحــوزة والجامعــة.
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العلمي
النطاق
ّ
يتنــاول البحــث الــذي نحــن فــي صــدده ،قض ّيــة جديــد ًة فــي تطبيقــات نظر ّيــة المعرفــة،
وقــد اعتمدنــا فــي هــذه القــراءة االستكشــاف ّية ،علــى تجربــة اإلمــام المرجع ّيــة فــي هــذا
المجــال ،علــى المســتو َيين الفكــر ّي والعملـ ّي ،لنخ ُلــص إلــى محـ ّددات ورؤيــا عا ّمــة للعالقــات
المعرف ّيــة.
نشــأ حجــم البحــث وتعقيــده مــن عناصر شـ ّتى ،منهــا تعـ ّدد أبعــاده العلم ّيــة ،واتّســاع تجربة
اإلمــام فــي األبعــاد والزمــن ،وحداثــة تجربتــه وفرادتهــا ،وعــدم وجــود أبحــاث ســابقة ،وعــدم
لياقــة الباحــث فــي التحـ ّدث عــن تجربــة اإلمــام ،وظــروف الوقــت ،وصعوبــة الســيطرة علــى
ـابق تط ـرّق إلــى هــذا النمــط مــن األبحــاث ،التــي
البحــث ،نظ ـرًا لغيــاب منهــج علم ـ ّي سـ ٍ
تخلــط المجــال التجريبـ ّي الزمنـ ّي بالبعــد الروحـ ّي للفــرد.
ومــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،طــرح أســلوب اإلمــام إشــكال ّيات عـ ّدة ،فلــم يقـ ّدم نفســه كمف ّكــرٍ نظــر ٍّي
وفلســف ٍّي ،بــل قـ ّدم نموذ ًجــا عمل ًّيــا وواقع ًّيــا وتطبيق ًّيــا للرؤيــا اإلســام ّية؛ إذ لــم يجــد الوقــت
الكافــي لطــرح الخلف ّيــة الفلســف ّية التــي انطلــق منهــا بشــكل ّ
منظــم.
ال تســتطيع محاولتنــا أن تقــ ّدم أد ّلــةً ملموســةً وحتم ّيــةً ومباشــرةً ،بــل تــدرس الخطــاب
والتجربــة ،وتحــاول أن تقـ ّدم فه ًمــا يربــط بيــن خيوطهمــا ،لتخــرج بمقاربـ ٍـة لهــذه الشــخص ّية
فكـرًا ،وتجربــةً  ،فــي زاويــة محـ ّددة ،هــي اجتمــاع شــكل ْي المعرفــة لديهــا :الروحـ ّي والزمنـ ّي،
وتأثيــر ّ
كل منهمــا علــى اآلخــر ،وعلــى التجربــة الفرد ّيــة لإلمــام.
اخترنــا اإلمــام الخمينــي كنمــوذج لتظهيــر قض ّيــة العالقــة بيــن المعرفــة الزمن ّيــة والروح ّيــة،
كونــه مرجع ّيــةً فقه ّيــةً وأخالق ّيــةً وعمل ّيــةً  .وعــاش تجربــةً نق ّيــةً وزاهــدةً ،وتجربــةً زمن ّيــةً
مو ّثقــةً بشــكل كبيــر جـ ًّدا ،غن ّيــةً علــى المســتوى الزمنـ ّي ،ونتجــت عنهــا إنجــازات تاريخ ّيــة،
فث ّمــة علمــاء كُثــر فــي التاريــخ الشــيع ّي ،كان لديهــم تجربــة فــي المعرفــة الزمن ّيــة ،لك ّنهــا
تفتقــر إلــى مم ّيــزات التجربــة الخمين ّيــة ،فــي مجــال االتّســاع والعمــق والتأثيــر واالمتــداد
الزمن ـ ّي ومــدى االنشــغال .وقــد اهتـ ّـم الفكــر اإلســام ّي بإثبــات الحقيقــة ،وثبــات المعرفــة،
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ولــم ُتــدرَس المشــكلة المعرف ّيــة الناشــئة فــي االنشــغال الزمن ـ ّي ،والمتمثّلــة فــي تداخــل
الحقائــق ،وترابطهــا ،وتأثيرهــا علــى بعضهــا البعــض ،وعلــى العمــل اإلنســان ّي المعرف ـ ّي
لكشــف العالقــات فيمــا بينهــا ،بمــا يؤ ّهــل لالســتفادة منهــا فــي واقعــه المعــاش بتســخير
الكــون لمــا يفيــده .فظـ ّـل المعنــى الفلســف ّي للحقيقــة نظر ًّيــا ،بعي ـ ًدا عــن الواقــع وحركــة
العقــل فــي الحيــاة وذلــك نظـرًا لطبيعــة دائــرة اهتمــام الفلســفة اإلســام ّية والعقــل الدين ّي.
منهج البحث
رئيســين ،األ ّول وصف ـ ّي ،يســتعرض التجربــة المعرف ّيــة الزمن ّيــة
يتج ـزّأ البحــث إلــى قس ـ َمين َ
عنــد اإلمــام ،ويح ّلــل منهجهــا ،إلــى جانــب اســتعراضه فــي رؤيــا عا ّمــة لمنهــج الســير
التكامل ـ ّي الروح ـ ّي الهــادف إلــى تحقيــق المعرفــة الحضور ّيــة الحقيق ّيــة ،فــي فكــر اإلمــام.
أ ّمــا القســم الثانــي ،فيدخــل فــي معالجــة إشــكال ّية العالقــة بيــن المعرف َتيــن ،فــي مق ّدمــة
تأسيس ـ ّية ل ُبنيــة الجدل ّيــة ،علــى المســتو َيين الفلســف ّي والمنهج ـ ّي ،وفــي مقاربــة تفصيل ّيــة
تب ّيــن العالقــات الداخل ّيــة للجدل ّيــة.
ســار البحــث علــى خطــوط منهج ّيــة ع ـ ّدة :فــاأل ّول وصف ـ ٌّي يعتمــد عــرض نظر ّيــة المعرفــة
ـتعراض اســتقرائ ٍّي لتجربــة اإلمــام مــن خــال دراســة
الزمن ّيــة ومناقشــتها ،لينطلــق فــي اسـ ٍ
خطابــه .أ ّمــا الثانــي أخالقـ ٌّي يتنــاول بالتحليــل منهــج الســير التكاملـ ّي عنــد اإلمــام ،والثالــث
تحليل ـ ٌّي ُيســبر غــور العالقــة التفاعل ّيــة الجدل ّيــة بيــن المعرف َتيــن.
يســتند ربــط المنهــج النظــر ّي بالمنهــج االســتقرائ ّي إلــى انطبــاق أقــوال اإلمــام علــى أفعالــه،
هــذا االنطبــاق الــذي أ ّكــد عليــه اإلســام ،والــذي يتح ّقــق مــن خــال التقــوى والرقابــة الذات ّيــة.
ونلمــس فــي كلمــات اإلمــام مــدى رقابتــه علــى معرفتــه ،وتجربتــه الزمن ّيــة ،وتقديمــه
مراجعــات ،ونقــ ًدا ذات ًّيــا لهــا مــن علــى المنبــر ،يســاعده فــي ذلــك موقعــه االجتماعــ ّي
ـواء فــي دروســه ،أو
والتاريخ ـ ّي ،وكذلــك يتح ّقــق مــن خــال ن ّصــه الروحان ـ ّي األخالق ـ ّي سـ ً
خطاباتــه ،أو رســائله ،أو كتبــه الــذي يعكــس لنــا تلــك التقــوى والرقابــة الذات ّيــة .ومــن ناحية
أخــرى ،زهــده والتفاتــه إلــى األحــكام الشــرع ّية بد ّقــة متناهيــة ،مــا يب ّيــن لنــا أ ّن شــخص ّية
اإلمــام كانــت شــخص ّيةً ملتزمــةً إلــى ح ـ ٍّد بعيـ ٍـد ج ـ ًّدا ،وتتم ّيــز بهــذا االلتــزام بيــن النظــر
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ـص والتطبيــق ،فــي دقّتهــا العاليــة عــن القرنــاء المعاصريــن .وال بـ ّد مــن
والعمــل ،وبيــن النـ ّ
االلتفــات إلــى أ ّن شــخص ّية اإلمــام تم ّيــزت باالنطــاق مــن الفكــر الدين ـ ّي واالســتناد عليــه،
لوضــع األطــر النظر ّيــة والعمل ّيــة للتطبيــق؛ إذ ح ـرَّك الفكــر الدين ـ ّي خــارج أطــره التقليد ّيــة،
وح َّو َلــه إلــى مو ّجــه لحركــة المجتمــع فــي ّ
ـص
كل أبعــاده ،مــن خــال نظــرة شــاملة إلــى النـ ّ
وااللتــزام بــه بشــكل كامــل ودقيــق .وهــذا مــا يحيلنــا إلــى القــول بــأ ّن تجربــة اإلمــام ارتكــزت
إلــى مبــدأ ضــرورة االنطبــاق بيــن النظــر والعمــل ،فــي مقابــل تجــارب ع ـ ّدة أخــرى ،أعطــت
العمــل ُبعــ ًدا محــدو ًدا ،أو تجــارب غيــر أصيلــة إســام ًّيا ،بتفــاوت ال ِّنســب أعطــت العمــل
ـاء علــى مــا تقـ ّدم ،يمكــن لنــا أن نرســم
المســاحة األوســع مــن دون االرتــكاز إلــى الفكــر .وبنـ ً
رؤيــا لمنهــج البحــث ،مســتند ًة إلــى تجربــة اإلمــام ونصوصــه فــي ٍآن واحـ ٍـد.
يــؤ ّدي دمــج هــذه المناهــج بنــا إلــى منظومــة تســتند إلــى توحيــد المعرفــة عنــد اإلمــام ،وفــي
تفســر نظر ّيتــه التوحيد ّيــة ،فإنّهــا تشــكل منظومــةً معرف ّيــةً حديثــةً
الوقــت عينــه حيــث ّ
فــي النظــر إلــى المعــارف الزمن ّيــة ضمــن رؤيــا توحيد ّيــة .فــي حيــن أ ّن فصــل المعــارف
يض ّيــق زاويــة الرؤيــا ،وإمكان ّيــات الربــط والتفســير ،والبعــد الواقعـ ّي فــي النظــر إلــى األمــور،
ـاص بـ ّ
ـكل منهــا،
فــإ ّن ربــط المناهــج ال يلغــي تمايزهــا والطابــع التخصص ـ ّي والعلم ـ ّي الخـ ّ
بــل هــو محاولــةٌ لتواصـ ٍـل تكامل ـ ٍّي بينهــا.
إ ّن اعتمــاد اإلمــام فــي المعرفــة الدنيو ّيــة علــى المشــاهدة والتجربــة المباشــرة ،جعلــه يــدرك
موضــوع تلــك المعرفــة بشــكل واقعـ ٍّي ،يحـ ّدد ارتباطــه بالمراتــب الوجود ّيــة األخــرى ،وارتباط
المعرفــة بــه بالمعــارف األخــرى ،انطال ًقــا مــن مقولــة العلــم والعمــل ،والمنظــور الــذي نعالــج
مــن خاللــه متع ـ ّدد االختصاصــات فــي المعرفــة ،أل ّن اإلمــام كان متع ـ ّدد االختصاصــات
واالهتمامــات .يحتــوي الموضــوع الــذي نعالجــه علــى اختصاصــات متع ـ ّددة مندمجــة فــي
بعضهــا .وإ ّن دمــج العلــوم هــو عمل ّيــة بنــاء عالقــة إيجاب ّيــة بيــن النتائــج العلم ّيــة المتناقضة
التــي تق ّدمهــا االختصاصــات المختلفــة .وتنتــج عــن الدمــج معرفــة جديــدة مضافــة إلــى
االختصاصــات الســابقة ،فدمــج العلــوم يط ّورهــا.
تهــدف هــذه المنظومــة المعرف ّيــة المســتندة إلــى تع ـ ّدد المناهــج ودمجهــا وتفاعلهــا مــع
بعضهــا البعــض ،إلــى إنتــاج رؤيــا مع ّمقــة للتجربــة المعرف ّيــة عنــد اإلمــام فــي العلــوم
الدنيو ّيــة .هــذه الرؤيــا المع ّمقــة تب ّيــن لنــا الجدل ّيــة التفاعل ّيــة بيــن المعرفــة الزمن ّيــة والروح ّية
16

عنــد اإلمــام .فتحتــاج قــراءة ظاهــرة اإلمــام الخمينـ ّي إلــى تعـ ّدد مناهــج وزوايــا النظــر ،بســبب
تعـ ّدد أبعــاد شــخص ّيته ،وتداخلهــا لحظــة التجربــة مــع بعضهــا البعــض.
ص ّية عا ّمة للبحث الدين ّي؛ إذ:
يعتبر أحد قراملكي أ ّن هذه خا ّ
ـاالت شـ ّتى ،وت ّتصــل عبــر أواصــر متبادلــة بعناصــر
تمتـ ّد جــذور الظواهــر الدين ّيــة فــي مجـ ٍ
متن ّوعــة نفس ـ ّية وكيانــات اجتماع ّيــة مختلفــة ،وعلــى مســتوى البنــاء التحت ـ ّي لحضــارة
اإلنســان .األمــر الــذي ّ
يــدل علــى أ ّن للظاهــرة الدين ّيــة جوانــب متعــ ّددة ،ومســتويات
مختلفــة.1

ويرى في رؤيا نقد ّية:
يــؤ ّدي تجاهــل االت ّجــاه البيتخصصــ ّي فــي معالجــة مســائل هــذا الحقــل المعرفــ ّي
ـب مــن الحقيقــة ،و ُبعـ ٍـد واحـ ٍـد مــن الظاهــرة،
وقــراءة الظواهــر الدين ّيــة ،إلــى اكتشــاف جانـ ٍ
فيمــا يعنــي الجهــل بســوى ذلــك مــن األبعــاد ،أن يكــون المــرء عرضــةً للوقــوع فــي ف ـ ّخ
االختزال ّيــة.2

 1أحد فرامرز قرامليك ،مناهج البحث يف الدراسات الدين ّية (بريوت :معهد املعارف الحكمية ،)2004 ،الصفحة .394
 2قرامليك ،مناهج البحث ،الصفحة .395
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