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املقّدمة
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، وال 
ّ
تقع اأمام املرء اأحداث فكرّية كربى ذات بعد وج�دّي اأنط�ل�جي

دون  اإليها،  باالإ�شارة  االكتفاء  يتّم  اأو   ،
ّ
اإيجابي ب�شكل  معها  التعامل  يتّم 

 للنظر يف تفا�شيلها، اإن اإيجابيًّا اأو �شلبيًّا مب�شاديق عمالنّية. 
ّ
�شعي حقيقي

احلدث  من  جتعل  ال  ُتنَكر،  ال  التي  اأهّمّيتها  وعلى  االأبحاث،  وهذه 

اإىل  ت�ؤّدي  والتي  اجلانبّية  الفكرّية  الت�شّ�رات  يحّرك  براديغًما  الفكرّي 

نف�س امل�شداق، اأي ح�شن التعاطي مع امل��ش�ع وتقليبه من كّل ج�انبه.

ا مّنا  وعليه، يظّل من ال�اجب التعامل مع احلدث مبا يليق به، حر�شً

على جتاوز التقطيع يف القراءة والفهم، بت��ّشط منهجّيات معرفّية حتفظ له 

 un simple fait زخمه وال ت�دي به اإىل مقام االأحداث ال�شغرى املختلفة

.divers

التاريخ  يف  وقع  حدث  اأهّم  اإيران  يف  االإ�شالمّية  الث�رة  ُتعترب  ورمّبا 

 كربوّي على جممل الت�شّ�رات 
ّ
 احلديث، وقد اأّثرت ب�شكل كّلي

ّ
االإ�شالمي

من  وهناك  التبّني،  اإطار  يف  اإيجابيًّا  معها  تعاطى  من  فهناك  الدولّية، 

اأو  منّفرة،  قدحّية  باأو�شاف  وت��شيفها  ا�شتبعاًدا،  اإن  معها  �شلبيًّا  تعاطى 

حماولًة للتبيئة مع املنظ�مة الفكريّة الك�نّية، مطالًبا اإيّاها بتقدمي تنازالت 

اإن�شانّيًة  ت�شحي  حّتى  اإ�شالمّية  لبنى  وتفكيك  جتُهل،  ال  ا�شرتاتيجّية 

عن  النظر  وبغ�ّس  االإ�شالمّية،  فالث�رة  الك�يّن.  الليربايّل  وال�شقف  تّتفق 

ت�شارب وجهات النظر بخ�ش��شها، ظّلت حمافظًة على مقام الريادة يف 

 
ّ
، وظّلت حا�رضًة حّتى يف اأدّق تفا�شيل احلراك ال�شيا�شي

ّ
الهاج�س العاملي

 املع�مل.
ّ
واال�شرتاتيجي

ه�  فمق�ش�دنا  كربوّي،   
ّ
كّلي ب�شكٍل  اأّثرت  اإّنها  نق�ل  وعندما 

ح�ش�رها يف ال�شيا�شات العاملّية الكربى، �ش�اء تتحّرك يف اجّتاه املعّية اأو 

لي�س فقط عند  بامتياز،  تاريخيًّا  اعُتربت حدًثا  بالذات،  ال�شّديّة، ولهذا 

امل�شلمني وح�شب، بل واإن�شانيًّا.
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اأهّمّية هذا البحث فما �ش�ف ن�شعى اإىل تف�شيله لي�س  ومن هنا تاأتي 

االإعالمّية  ال�رضاعات  يف  والتمّحك  ال�قائع  على  فكرّية  اإ�شبارة  و�شع 

للخل��س اإىل نتيجة مع اأو �شّد، بل ما �ش�ف نعمل على بحثه ه� تلك 

الت�شاري�س العميقة يف البنية املعرفّية للث�رة االإ�شالمّية، ب��شفها مكّ�نات 

 
ّ
ة، ومن هنا اأهّمّية التعاطي ب�شكل م��ش�عي بني�ّية �شامنة له�ّيتها اخلا�شّ

ومتعاٍل مع هذا احلدث.

ولن نقف عند هذا احلّد، بل �ش�ف نعمل على تفكيك رهان املقّد�س 

اإليها من  ينتبه  العاّم، لنالحظ حتّقق م�جبة هاّمة مل  الف�شاء  والدني�ّي يف 

، الأّن هذا ال�رضط يظّل اأ�شا�شيًّا 
(1(

قبل؛ وه� اندكاك االإثنينّية ب�رضوط معّينة

لبحث �ش�ؤال االأنط�ل�جيا يف اأعلى جتّلياتها، حيث ال مدخلّية للزمان اإاّل 

 ُيذكر.
ّ
مبا ه� حتقيب دون اأثر حت�يلي

على  ارتكزت   ،
ّ
�شيا�شي  

ّ
اجتماعي هي حراك  مبا  االإ�شالمّية،  فالث�رة 

املقّد�س، مّطلعًة به، وقائمًة عليه، من باب ما يلزم، فاملقّد�س �رضط لي�س 

، يتحّكم يف م�شاّم الث�رة االإ�شالمّية، 
ّ
ا بقدر ما ه� �رضط تاأ�شي�شي عار�شً

لي�شتدخل الدني�ّي يف رحمه. وهي جدلّية ت�شل حّد االإعجاز مبا لل�اقع 

االجّتاه  يف  تتحّرك  قد  الك�نّية  والتدافعات  التجاذبات  الأّن  �شاأنّية،  من 

بني�يًّا،  ت�ؤّثر عليها  اأن  للث�رة االإ�شالمّية، دون   
ّ
القد�شي للمنبنى  املعاك�س 

ومفاهيم  باأدوات  الكربى  الك�نّية  احلركة  تدخل  فكرًة  ت�شحي  بحيث 

ج�شم  يف   
ّ
االإ�شالمي التاريخ  فّ�هة  من  طلقة  اأّنها  ل�  كما  متاًما،  خمتلفة 

ليربايّل كبري مت�شّخم باالأنا، ال يرى يف نف�شه اإاّل نهايًة للتاأريخ.

العاّم، وحقيقة جتّليه يف  الف�شاء  لبحث حيثّية  الباب م�رّضًعا  يفتح  مّما 

اأ�شل الفكرة الث�ريّة، وكذا مماحكات الق�ى االأخرى، يف �شبيل نق�شه 

ال  متعالية  مبقايي�س  املقّد�س  �ش�ء  على  الب�رضّي  العمل  ه�  والدني�ّي  املقّد�س  باندكاك  )1) املق�ش�د 

تتداخل مع ال�قائع اخلارجّية اإاّل يف اجّتاه لّيها لفائدة املقّد�س. 
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وحماولة اإزالة �رضعّيته. على اأّن مبتغى هذا الكتاب ه� اإعادة النظر يف حالة 

لتجّليات  باأّن االرتهان  نعتقد  لذا  فل�شفيًّا،  فتًحا  �شيا�شّية ب��شفها  فكرّية 

 
ّ
نف�شي اأو   ،

ّ
اجتماعي اأو   ،

ّ
ديني اأو   ،

ّ
�شيا�شي اأي   ،

ّ
مقطعي ب�شكل  احلالة 

مع  الته�يل،  من  حالًة  ي�شنع  ما  بقدر  املقاربة،  غر�س  يخدم  ال  حّتى، 

 ما 
ّ
تف�شيلي اإّن االنكباب على بحث  اأي  العماء،  ن�شبة من  احلفاظ على 

دون النظر ال�شرتاتيجّية الفكرة، �ش�ف يجيب على �ش�ؤال، وينق�س اأ�شئلًة 

كثريًة جتعل القارئ يف حالة ده�شة، ال يف حالة فهم وا�شتفهام، �شحيح 

اأّن هذا الكتاب ال يّدعي و�ش�له اإىل لّب البنية الفل�شفّية للث�رة االإ�شالمّية 

مبا هي هي، لكن على االأقّل يح�ز �رضف االنتباه اإىل هذه احليثّية، والتي 

تظّل غري م�شب�قة.

وطبًعا، التعاطي مع البنية الفكرّية لن يك�ن ا�شتغراًقا ملجمل التفا�شيل، 

دون اأن يعني باأّنه يرتفع عنها. بل على العك�س، فالعمل ه� يف التفا�شيل 

مقاربة  خالله  من  واأحاول  الفكريّة.  بالبنية  مهج��ًشا  يظّل  الأّنه  فقط، 

ت�شاري�شها بال�شكل الذي مينحني روؤيًة اأعمق ملجمل امل�ج�د الفكرّي.  

ولالإحاطة بامل��ش�ع بدرجة معّينة من العمق، اآثرت تق�شيم البحث 

، الأّنه 
ّ
ال�ش�ؤال املنهجي اأ�شا�شّية، جعلت االأّول باحًثا يف  اأق�شام  اإىل ثالثة 

�شي�شّكل اأداة ا�شتيعاب ملتبّقي االأبحاث، حماواًل التعامل مع بع�س االأجهزة 

اأن  ميكن  وما  اأهّمّيتها  تبيان  حينه  يف  �شاأحاول  ة،  خا�شّ بطريقة  املعرفّية 

اإجراء قراءة تركيبّية  اإىل  ثّم عمدت  تقّدمه من خدمات يف هذا االإطار. 

املعريّف  املهند�س  ب��شفه  )قده(  اخلميني  االإمام  عند  الد�شت�رانّية  لفكرة 

للث�رة االإ�شالمّية، دون اأن اأغفل االإتيان بت�شّ�رات معرفّية اأخرى تخدم 

الرتكيز  الق�شم  هذا  يف  حاولت  وقد   ،
ّ
الكّلي بالت�شّ�ر  االإحاطة  غر�س 

على االأ�ش�س العقائدّية، وكيف مّت التعامل معها، وباخل�ش��س فيما يتعّلق 

 ،
ّ
باحلركة احل�شينّية، لي�س ب��شفها حدًثا تاأريخيًّا قابًعا يف الالوعي اجلمعي

ولكن طفقت اأقارب تعامل فكر الث�رة االإ�شالمّية مع احلدث، وب�شكل 

، والغاية من هذا هي االإم�شاك بروح فكر الث�رة االإ�شالمّية، 
ّ
اأنط�ل�جي
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�شمن   
ّ
احل�شيني ْكز  الرَّ يف  البحث  مبعنى  التعاقلّية،  معامل  يف  والغ��س 

براديغم  المتحان  البحث  من  الثالث  الق�شم  �شت  وخ�شّ املعرفّية.  البنية 

االإميان  اأّن  ذلك  املهدوّي،  بالرباديغم  وت�شميته  هند�شته  على  حر�شت 

وحده ال يظّل كافًيا اإن مل تكن ثّمة روؤية عميقة للجنبة املعرفّية االإميانّية يف 

ع�رض الغيبة الكربى وكيف يتّم ال�شعي للبقاء على اخلّط املهدوّي، وبعد 

يحتاج  الرباديغم  نحت  الأّن  العاّمة،  تفا�شيله  اإعطاء  على  حر�شت  اأن 

على  عكفت  املقب�ل،  املبنى  اإىل  ال��ش�ل  قبل  قراءة  واإعادة  قراءة  اإىل 

من  لي�س  االإ�شالمّية،  للث�رة  الفكرّي  البعد  �شمن  واآلّياته  تفا�شيله  تبيان 

املفا�شل  تبيان  ا  اأي�شً حاولت  بل  وح�شب،  االأ�رضاط  �شقف  بحث  جهة 

 والكّل 
ّ
املفاهيمّية االأ�شا�شّية يف فكرة الث�رة، ورفعها اإىل اجلهد الفل�شفي

الق�شم  يف  املطروح   
ّ
املنهجي البعد  نف�شه  ه�   ،

ّ
اأنط�ل�جي ملدماك  وفاًقا 

االأّول من الكتاب.  

لت�شهيل  مقّدمة  اإاّل  ه�  ما  التب�يب  اأّن  هاّمة،  جّد  م�شالة  اإىل  واأنّ�ه 

، قد تتكّرر 
ّ
التفاعل مع الكتاب، لكّن بطن البحث ما ه� اإاّل �شعي تركيبي

م�شامينه يف تفا�شيل معّينة من البحث، لكّن الغر�س كان دائًما اأن اأقّدم 

 غري مت�افر 
ّ
�شمانة للفهم اأكمل. بقيت م�شاألة اأخرية اأّن البعد االأكادميي

اإاّل  فما عليه  املعل�مات،  اال�شتزادة يف  يريد  البّتة، فمن  الكتاب  يف هذا 

اأن يرجع للكتب املعنّية بتلك امل�ا�شيع، الأّن هدف الكتاب االأعلى ه� 

االإم�شاك بالتالبيب، دون ال�شعي اإىل اإعطاء درو�س مكت�بة.

�شلطة ممزوجة  اإاّل هاج�س  فيه  اأرى  الدر�س، وال  اأمقت  فاأنا �شخ�شيًّا 

بالطغيان املعريّف، يدفع الطالب اإىل التلّقي دون م�شاءلة، لتتكّرر الدورة 

ال  املعرفة  حمراب  يف  عنجهّية  وهكذا  اأ�شتاًذا،  ي�شحي  عندما  غريه  مع 

اأ�شتطيع ال�شرب عليها، فمن يحمل يف ذاته اأخالق اال�شتخذاء، �شي�شاب 

بال�شدمة عندما ال يجد هكذا عنجهّية يف الطرح، فما �شعيي اإاّل اأن اأفتح 

اآفاًقا اأعمق يف قراءة الظ�اهر اخلارجّية وا�شتيعابها، وم�شاركة الغري فيها ما 

دام البحث كّله مقّدمة تفكري بقلم مكت�ب، اأو ِلَنُقل جميًعا، باأّن البحث 

ه� فر�شّية لي�س اإاّل.


