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المقّدمة 

أخــرج اإلمــام الفكــر اإلســالمّي مــن ســاحة العقــل إلــى ســاحة الفعــل، ومــن العرفــان واألخالق 
ــرح  ــك ط ــة، وبذل ــاء الدول ــورة وبن ــى الث ــه إل ــاد والفق ــن االجته ــة، وم ــخ والتجرب ــى التاري إل
ــم ُتطــرح فــي الفكــر اإلســالمّي،  ــرًة مــن القضايــا واإلشــكالّيات التــي ل ــا مجموعــًة كبي أمامن
ــا ال يقــّل عــن تأثيرهــا السياســّي  والشــيعّي خصوًصــا، قبــل ثورتــه، التــي أحدثــت زلــزااًل فكريًّ
ــّي،  ــه الذات ــج، بتفاعل ــزال ينت ــة ال ي ــة اإلســالمّية الحديث ــى أن إطــالق التجرب ــّي، عل والتاريخ

ــدة وحادثــة. قضايــا ُمتولِّ

تجربــة اإلمــام الخمينــي )قــّدس ســرّه( علــى حــدٍّ أقــّل، تختــزن الكثيــر مّمــا لــم نعمــل علــى 
استكشــافه. تجربــٌة تعــددت أبعادهــا بشــكل كبيــرٍ، لكــّن صاحبهــا تعــرّض فــي نصوصــه 
ــات  وخطابــه إلــى توضيــح جــزٍء مــن فلســفتها، فيمــا تــرك أجــزاًء أخــرى متناثــرًة فــي طّي
ــك  ــض تل ــٌع لبع ــي جم ــا، ه ــا هن ــرض له ــي نتع ــة الت ــات. القضّي ــا الصفح ــكالم وثناي ال
ــة  ــك التجرب ــاد تل ــن أبع ــد م ــيرًا لواح ــي تفس ــا يعط ــروج بم ــعًيا للخ ــا س ــرات، وقراءته النث

ــّي.  ــد المعرف ــة، أال وهــو الُبع المتأّلق

ــاه  ــًة تج ــؤولّيًة تاريخّي ــه مس ــى كاهل ــاًل عل ــّية حام ــاحة السياس ــى الس ــام إل ــروج اإلم إّن خ
ــى  ا عل ــبيًّ ــارٍئ نس ــيٍّ ط ــريٍّ وعقل ــوٍض فك ــاق خ ــى نط ــه إل ــران، أدخل ــّيع وإي ــالم والتش اإلس
العقــل الدينــّي الشــيعّي، الــذي كــرّس تاريخــه فــي مجــال المعرفــة الدينّيــة حصــرًا إلــى حــدٍّ 
بعيــد، موّفــرًا مقّدماتهــا النظرّيــة، وموجــًدا مناًخــا علمّيــا يوّجــه العقــل نحــو حصــر االهتمــام، 
وبنــاء ملــكات تفكيــر خاّصــة بمناهــج هــذه المعرفــة، بــدًءا بالمنطــق األرُســطي، إلــى 
العقائدّيــات، واألخــالق، والفقــه، واألصــول، والفلســفة، والعرفــان وغيــر ذلــك. ودخــل اإلمــام 
ــا فــي اهتمامــه ومنهجــه وإشــكالّياته عــن عقــل  ــا مختلًف إلــى ســاحة تحتــاج عقــاًل تجريبيًّ
المعرفــة الدينّيــة. واعتبــر أّن هــذا الخــوض الجديــد مــن أوجــب الواجبــات، موضًحــا أّن العمــل 
فــي مواجهــة الطاغــوت فــي الدنيــا هــو صنــو التوحيــد الــذي ُيبنــى علــى الجــزء األّول مــن 
ال إلــه إال اللــه، فرفــض الطاغــوت َوكّل ألوهّيــة لغيــر اللــه تعالــى، هــو مقّدمــة التوحيــد 

ــل فــي الجــزء الثانــي إال اللــه.  المتمّث
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ــا  ــق، أّم ــة الخال ــى معرف ــفّي إل ــدّي والفلس ــتوى العقائ ــي المس ــة ف ــة الدينّي ــدف المعرف ته
فــي الفقــه واألصــول فتهــدف إلــى معرفــة الشــريعة اإللهّيــة وفهمهــا. إّننــا بصــدد تلــك 
ــة  ــّص الشــرعّي، وكيفّي ــق بالشــريعة وبالن ــزء اآلخــر المتعّل ــا الج ــه، أّم ــة الل ــة بمعرف الُمهتّم
ــز للمعرفــة  ــا أن نقارنــه كمكــّون ممّي ــيٌّ بحــت، وليــس لن اســتنباط الحكــم، فهــو مجــاٌل عقل
الدينّيــة بــإزاء المعرفــة الزمنّيــة، بــل إّن نقطــة االفتــراق هــي المعرفــة العقائدّيــة والروحّيــة 

ــة.  ــة المادّي الســماوّية فــي مقابــل المعرفــة األرضّي

الموضــوع، ال فيمــا يتعّلــق باألبعــاد وال  التجريبّيــة ليســت محــّددة  الزمنّيــة  المعرفــة 
ــا،  بالمســتويات. فالموضوعــات غيــر محصــورة، وغيــر ثابتــة دوًمــا، وقــد تتغّيــر أو تنتفــي كّليًّ
ــر مراتــب المعرفــة بهــا، وهــي تتعامــل مــع الممكنــات، وليــس  ناهيــك عــن اختــالف وتغّي
ــة  ــة محدودّي ــة نتيج ــظ، ضعيف ــا نلح ــة، كم ــة الزمنّي ــود. فالمعرف ــب للوج ــا واج موضوعه
ــى  ــة، فتبق ــر تجاوزّي ــي غي ــا، وه ــا وزمانيًّ ــان مكانيًّ ــراف اإلنس ــاق إش ــق نط ــواس، وضي الح
ــة اّدعــاء المعرفــة بموضــوٍع  منحصــرًة فــي اإلطــار المــادّي. ويصعــب فــي الســاحة التجريبّي
مــا، ألّن الجهــل ونتائجــه فيهــا واضَحيــن، ويســهل كشــفهما للــّذات ولآلخريــن، كمــا دّلــت 
علــى ذلــك آالف التجــارب العلمّيــة والنظرّيــات فــي العلــوم الدنيوّيــة كّلهــا من دون اســتثناء. 
وهــي مــن ناحيــٍة أخــرى، مثــل المعرفــة الدينّيــة، تحمــل بــذور النقــص ولكــن للموضــوع أيًضا، 
مضاًفــا إلــى المعرفــة بمتعّلقاتــه، فهــي نســبّية وغيــر مســتقرّة فــي منهجهــا وموضوعهــا 
ــا  ــي أيًض ــّي، وه ــاط الذهن ــى النش ــع إل ــة، تدف ــة متواضع ــي تفاعلّي ــذا ه ــا، ول وتفاصيله
 ، ــيٍّ ــن البحــث فيهــا بشــكل جماع ــة، فيمك ــه الفردّي ــة الل ــة، بعكــس معرف ــة اجتماعّي معرف

ــب اإلنســان المفــرد.  ــة، فمحّلهــا قل ــا المعرفــة الدينّي ــا، أّم ــك اإلدراك أيًض وكذل
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اإلشكالّية 

ــى  ــٌل عل ــارٌف كام ــن: ع ــي كاّل المعرفَتي ــبقّية ف ــة ذات أس ــب تجرب ــي صاح ــام الخمين اإلم
ــة  ــّية وثورّي ــة سياس ــاء تجرب ــد بن ــى صعي ــتوى عل ــع المس ــرٌ رفي ــّي، ومفّك ــتوى الروح المس
وشــاملة لكاّفــة أبعــاد المجتمــع، فكيــف رســم خطــوط العالقــة بيــن ِضّفَتــي بحــر المعرفــة 

ــود؟  والوج

تتمحــور إشــكالّيتنا إذن حــول عالقــة المعرفَتيــن الزمنّيــة والحضورّيــة فــي تأسيســاتها 
الفلســفّية والفكرّيــة، وتطبيقاتهــا المنهجّيــة والعملّيــة، هــل هــي عالقــة تناقــض أم انســجام 
وتكامــل؟ وكيــف تنســجم المعرفــة الزمنّيــة، الموّظفــة فــي بنــاء القــّوة وعمــارة األرض، مــع 
المعرفــة الحضورّيــة الهادفــة إلــى إدراك الفقــر، والتعّلــق بواجــب الوجــود والوصــول إلــى عــزّ 

الربوبّيــة مــن خــالل ذّل العبودّيــة؟

عالم تنطوي حالة التفاعل، في نطاق العقل والنفس، بين عالم المعرفة الحضورّية وعالم 
المعرفة الزمنّية التجريبّية؟ وتبًعا لذلك، ما البنية الداخلّية المنطقّية والمعرفّية لهذا 

التفاعل؟ وما تأثير كّل مستوى معرفّي على اآلخر؟ هل يشّكل االمتزاج حاجًة معرفّيًة 
ضرورّيًة أم أنها عرضّية جانبّية؟ وما مفاعيلها ونتائجها؟ كيف تتأّثر المعرفة الروحّية 

باالنشغال العقلّي الزمنّي التجريبّي؟ وكيف حّدد اإلمام الخميني موقع كّل من المعرفَتين 
بالنسبة إلى بعضهما البعض؟ وكيف نفهم نحن فلسفة هذا التموضع؟

االّدعاء 

نيــوي التجريبــّي فــي تصفيــة العقــل الدينــّي والروحــّي علــى  اســتفاد اإلمــام مــن العقــل الدُّ
أســاس أّن الدنيــا مزرعــة اآلخــرة، هــذه المقولــة الرئيســة لهــذه الصفحــات، وبكلمــات أخــرى: 
كان طريــق الجهــاد األرضــّي معبــرًا للتكامــل علــى طريــق العرفــان الســماوّي. ولــم تكــن رؤيــا 
ــر ذلــك  ــا، بــل كان يعتب ــد علــى عــدم جــواز تــرك الجهــاد فــي الدني اإلمــام الفلســفّية تؤّك
ــا فــي ســاحة الملكــوت. واعتبــر اإلمــام أّن المتصــّوف المنعــزل فــي  الجهــاد، مفتاًحــا معرفيًّ
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صومعتــه »معتكــف مرآتــّي«، ال يصــل إلــى مــدارج الكمــال الملكوتّيــة الحقيقّيــة، وقــال فــي 
أحــد خطاباتــه: »أّيهــا العــارف الــذي تعتبــر أّن اللــه هــو المؤّثــر الوحيــد فــي الكــون، لمــاذا 
تخــاف مــن الطاغــوت«، فعلــى المســتوى العملــّي، اعتبــر أّن تطبيــق العمــل وتصديقــه لمــا 
فــي القلــب هــو حقيقــة اإليمــان، أّمــا علــى المســتوى المعرفــّي، فقــد شــّكل اإلمــام مدرســًة 
ــى مراتــب  ــة الذيــن قّدمــوا أنفســهم تالمــذًة، وهــم فــي أعل ــة القليل ــه مــن القّل خاّصــًة. إّن
المعرفــة فــي النصــوص والكلمــات. ولــم يــّدِع اكتمــال معرفتــه العرفانيــة، وال حّتــى مــدح 
ــان:  ــي العرف ــالًة ف ــا رس ــب له ــه أن يكت ــت من ــي طلب ــه الت ــة ابن ــول لزوج ــتواها؛ إذ يق مس
ــدوا  ــم ينتق ــن ل ــا الذي ــة أيًض ــن القّل ــو م ــة«، وه ــن نمل ــليمان م ــرش س ــن ع ــك تطلبي »إّن
ــر  ــم يعتب ــة والفلســفّية، ل ــه الِقَيِميَّ ــه، ألّن فــي رؤيت ــرأّي عين ــل ال ــرأي فحســب، ب صاحــب ال
اإلنســان مؤّهــاًل للوصــول إلــى كمــال المعرفــة، كــي يصبــح مّتهًمــا عنــد نقصهــا. وكان عــدم 
اّدعــاء المعرفــة وإعــالن العجــز علــى مســتوى المعرفــة الدينّيــة، نتيجــة تجربــة أرضّيــة تقــول 
إّنــه علينــا أداء التكليــف ومــا علينــا بالنتيجــة، فمــا »النصــر إاّل مــن عنــد الله«حصــرًا، ألّنــه 
ــر باســتمرارٍ،  ــم الواقــع المضطــرب والمتغّي ــة الوصــول فــي عال ــا تكــون النتائــج صعب عندم
ــل لوشــاتو كان  ــن نوف ــاد م ــا ع ــوّكل. وعندم ــة الت ــى واقعّي ــًة عل ــف عالم ــح أداء التكلي يصب
نائًمــا ألّنــه وصــل إلــى مرحلــٍة لــم يعــد يطلــب فيهــا تحّقــق النتائــج، بــل يحصــر الســعي 

والتطّلــع نحــو أداء التكليــف. إّنــه دوًمــا فــي محضــر اللــه. 

ــم أصــلِّ صــالًة  ــال: »ل ــة فق ــن مســتوَيي المعرف ــه بي ــه وعبودّيت ــي تواضع ــام ف ــج اإلم دم
واحــدًة للــه، ويــا ليتنــي واحــد مــن أفــراد الحــرس«. وقــال للســّيد الحكيــم فــي بدايــات الثورة: 
»ِســرْ ونحــن خلفــك« ومــا إلــى ذلــك. إّن هــذا الدمــج الــذي صهرتــه التضحيــات، والعذابــات، 
ــة، هــو الــذي أعــاد اإلســالم  ــة والمعرفّي والمنافــي، واالنتصــارات، وصقلتــه الشــجاعة الروحّي
إلــى معالجــة مشــكالت العصــر علــى مســتوى بنــاء التجربــة الزمنّيــة فــي ســياق إقامــة الدولــة 

اإلســالمّية.

وإّن عقــل اإلمــام التجريبــّي والواقعــّي الُمالحــظ لضيــق نطــاق المعرفــة اإلنســانّية األرضّيــة 
هــو العقــل والقلــب نفســهما المالحَظيــن فــي العجــز عــن إكمــال معرفــة اللــه. وهــذا العقــل 
ــي  ــة الت ــع كّل هــذه المهــاّم الهائل ا أن يتاب ــذي كان مســتعدًّ ــك ال ــا ذل ــب هــو أيًض الُمتوّث
حملهــا علــى كتَفيــه، مدفوًعــا بدفــٍق روحــيٍّ مخلــٍص، منــذ الثــورة إلــى االنتصــار، وأولّيــات 
بنــاء الدولــة، والحــرب، وإدارة المجتمــع اإلســالمّي الوليــد، إضافــًة إلــى تعــّدد األبعــاد المعرفّية 
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والثقافّيــة والوضعّيــة والدينّيــة التــي كان يحملهــا. 

ــق  ــن طري ــيٍّ ع ــياٍق إله ــي س ــه ف ــه، لتضع ــن واقع ــان ع ــة باإلنس ــة الدينّي ــي المعرف ترتق
ــام  ــرد أم ــاٍن ف ــه كإنس ــا بمحدودّيت ــره دوًم ــي ُتذّك ــة، الت ــة الزمنّي ــام المعرف ــة، أم العبودّي
ــن الموجــب والســالب شــكال  ــه. واّتخــذ هــذا التجــاذب بي البشــرّية، والمجتمــع، والكــون، والل
مُحتدًمــا فــي تجربــة اإلمــام، وهــو معيــار اّتــزان الســير إلــى اللــه، والحامــي مــن ضياع اإلنســان 

ــس. ــداح النف ــاء وامت ــب أو اإلّدع ــّي أو الُعُج ــكاف المرآت ــي االعت ف

ــوّي  ني ــل الدُّ ــدرة العق ــى ق ــاد عل ــدم االعتم ــي ع ــا ف ــذه الرؤي ــرى له ــة األخ ــن الوجه وتكم
التجريبــّي، وكذلــك االبتــكارّي التركيبــّي فــي ســبيل تحقيــق األهــداف، بــل فــي االنّصــراف 
ــكال علــى الخالــق القــادر، فــي حــال القــدرة أو الضعــف  ــا إلــى المحضــر اإللهــّي، واالّت دوًم
علــى حــدٍّ ســواء علــى المســتوى الدنيــوّي. فاالكتفــاء بســاحة التجريــب وعقــل التجريــب بدون 
عقــد النّيــة الخالصــة، والمنزهــة عــن غايــة اكتســاب القــوة، وبــدون التــوّكل واالعتمــاد علــى 
الخالــق، وبــدون عقــل التجريــب، واألدوات المادّيــة، والمناهــج المعرفّيــة، ووســائل الســيطرة، 
وغيــر ذلــك. يشــكل هــذا كّلــه، المدخــل لخســران اآلخــرة، كمــا يمكــن أن يكــون ســبًبا لعــدم 

التوفيــق والخســران فــي الدنيــا. 

ــة  ــة الزمنّي ــال المعرف ــي مج ــام، ف ــد اإلم ــة عن ــة خاّص ــة معرفّي ــن نظرّي ــث ع ــا البح يمكنن
وموقعهــا فــي المنظومــة المعرفّيــة. 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 مدخــاًل فــي المعرفــة 
اإللهّيــة الحقيقّيــة. ولكــن يمكننــا الخــروج برؤيــا معرفّيــة مســتندة إلــى تجربــة اإلمــام، ولــو 
لــم يطرحهــا اإلمــام بشــكل نظــريٍّ منّظــٍم، لكّنهــا انعكســت فــي خطابــه ونّصــه وفعلــه الذي 
يبّيــن رؤيتــه وتفاعلــه مــع تجربتــه. ويمكــن االســتفادة منهــا، كواحــدة مــن خالصــات تجربــة 
ــة مختلفــة. وقــد أشــار اإلمــام إلــى  ــة وأخالقيــة وتطبيقّي اإلمــام، فــي مقاربــة قضايــا نظرّي

واحــدة منهــا، وهــي العالقــة بيــن الحــوزة والجامعــة. 
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النطاق العلمّي

ــة المعرفــة،  ــة جديــدًة فــي تطبيقــات نظرّي يتنــاول البحــث الــذي نحــن فــي صــدده، قضّي
ــة فــي هــذا  ــة اإلمــام المرجعّي ــى تجرب ــا فــي هــذه القــراءة االستكشــافّية، عل وقــد اعتمدن
المجــال، علــى المســتوَيين الفكــرّي والعملــّي، لنخُلــص إلــى محــّددات ورؤيــا عاّمــة للعالقــات 

ــة.  المعرفّي

نشــأ حجــم البحــث وتعقيــده مــن عناصر شــّتى، منهــا تعــّدد أبعــاده العلمّيــة، واّتســاع تجربة 
اإلمــام فــي األبعــاد والزمــن، وحداثــة تجربتــه وفرادتهــا، وعــدم وجــود أبحــاث ســابقة، وعــدم 
لياقــة الباحــث فــي التحــّدث عــن تجربــة اإلمــام، وظــروف الوقــت، وصعوبــة الســيطرة علــى 
ــي  ــاث، الت ــن األبح ــط م ــذا النم ــى ه ــرّق إل ــابٍق تط ــّي س ــج علم ــاب منه ــرًا لغي ــث، نظ البح

تخلــط المجــال التجريبــّي الزمنــّي بالبعــد الروحــّي للفــرد. 

ومــن ناحيــٍة أخــرى، طــرح أســلوب اإلمــام إشــكالّيات عــّدة، فلــم يقــّدم نفســه كمفّكــرٍ نظــريٍّ 
ــا للرؤيــا اإلســالمّية؛ إذ لــم يجــد الوقــت  ــا وتطبيقيًّ ــا وواقعيًّ ، بــل قــّدم نموذًجــا عمليًّ وفلســفيٍّ

الكافــي لطــرح الخلفّيــة الفلســفّية التــي انطلــق منهــا بشــكل منّظــم. 

ــاب  ــدرس الخط ــل ت ــرًة، ب ــًة ومباش ــًة وحتمّي ــًة ملموس ــّدم أدّل ــا أن تق ــتطيع محاولتن ال تس
والتجربــة، وتحــاول أن تقــّدم فهًمــا يربــط بيــن خيوطهمــا، لتخــرج بمقاربــٍة لهــذه الشــخصّية 
فكــرًا، وتجربــًة، فــي زاويــة محــّددة، هــي اجتمــاع شــكلْي المعرفــة لديهــا: الروحــّي والزمنــّي، 

ــة لإلمــام. وتأثيــر كّل منهمــا علــى اآلخــر، وعلــى التجربــة الفردّي

اخترنــا اإلمــام الخمينــي كنمــوذج لتظهيــر قضّيــة العالقــة بيــن المعرفــة الزمنّيــة والروحّيــة، 
ــًة  ــًة زمنّي ــًة وزاهــدًة، وتجرب ــًة نقّي ــاش تجرب ــًة. وع ــًة وعملّي ــًة وأخالقّي ــًة فقهّي ــه مرجعّي كون
ا، غنّيــًة علــى المســتوى الزمنــّي، ونتجــت عنهــا إنجــازات تاريخّيــة،  موّثقــًة بشــكل كبيــر جــدًّ
فثّمــة علمــاء ُكثــر فــي التاريــخ الشــيعّي، كان لديهــم تجربــة فــي المعرفــة الزمنّيــة، لكّنهــا 
ــداد  ــر واالمت ــق والتأثي ــاع والعم ــال االّتس ــي مج ــة، ف ــة الخمينّي ــزات التجرب ــى ممّي ــر إل تفتق
الزمنــّي ومــدى االنشــغال. وقــد اهتــّم الفكــر اإلســالمّي بإثبــات الحقيقــة، وثبــات المعرفــة، 
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ــة فــي تداخــل  ــّي، والمتمّثل ــة الناشــئة فــي االنشــغال الزمن ــدرَس المشــكلة المعرفّي ــم ُت ول
ــى العمــل اإلنســانّي المعرفــّي  ــى بعضهــا البعــض، وعل الحقائــق، وترابطهــا، وتأثيرهــا عل
لكشــف العالقــات فيمــا بينهــا، بمــا يؤّهــل لالســتفادة منهــا فــي واقعــه المعــاش بتســخير 
ــًدا عــن الواقــع وحركــة  ــا، بعي ــى الفلســفّي للحقيقــة نظريًّ ــده. فظــّل المعن ــا يفي الكــون لم
العقــل فــي الحيــاة وذلــك نظــرًا لطبيعــة دائــرة اهتمــام الفلســفة اإلســالمّية والعقــل الدينّي.

منهج البحث
 

ــة  ــة الزمنّي يتجــزّأ البحــث إلــى قســَمين رئيَســين، األّول وصفــّي، يســتعرض التجربــة المعرفّي
ــير  ــج الس ــة لمنه ــا عاّم ــي رؤي ــتعراضه ف ــب اس ــى جان ــا، إل ــل منهجه ــام، ويحّل ــد اإلم عن
التكاملــّي الروحــّي الهــادف إلــى تحقيــق المعرفــة الحضورّيــة الحقيقّيــة، فــي فكــر اإلمــام. 
أّمــا القســم الثانــي، فيدخــل فــي معالجــة إشــكالّية العالقــة بيــن المعرفَتيــن، فــي مقّدمــة 
تأسيســّية لُبنيــة الجدلّيــة، علــى المســتوَيين الفلســفّي والمنهجــّي، وفــي مقاربــة تفصيلّيــة 

ــة.  ــة للجدلّي ــن العالقــات الداخلّي تبّي

ــة المعرفــة  ــة عــّدة: فــاألّول وصفــيٌّ يعتمــد عــرض نظرّي ســار البحــث علــى خطــوط منهجّي
الزمنّيــة ومناقشــتها، لينطلــق فــي اســتعراٍض اســتقرائيٍّ لتجربــة اإلمــام مــن خــالل دراســة 
خطابــه. أّمــا الثانــي أخالقــيٌّ يتنــاول بالتحليــل منهــج الســير التكاملــّي عنــد اإلمــام، والثالــث 

تحليلــيٌّ ُيســبر غــور العالقــة التفاعلّيــة الجدلّيــة بيــن المعرفَتيــن.

يســتند ربــط المنهــج النظــرّي بالمنهــج االســتقرائّي إلــى انطبــاق أقــوال اإلمــام علــى أفعالــه، 
هــذا االنطبــاق الــذي أّكــد عليــه اإلســالم، والــذي يتحّقــق مــن خــالل التقــوى والرقابــة الذاتّيــة. 
ــه  ــة، وتقديم ــه الزمنّي ــه، وتجربت ــى معرفت ــه عل ــدى رقابت ــام م ــات اإلم ــي كلم ــس ف ونلم
ــّي  ــه االجتماع ــك موقع ــي ذل ــاعده ف ــر، يس ــى المنب ــن عل ــا م ــا له ــًدا ذاتيًّ ــات، ونق مراجع
ــّي األخالقــّي ســواًء فــي دروســه، أو  ــق مــن خــالل نّصــه الروحان ــك يتحّق والتاريخــّي، وكذل
خطاباتــه، أو رســائله، أو كتبــه الــذي يعكــس لنــا تلــك التقــوى والرقابــة الذاتّيــة. ومــن ناحية 
ــن لنــا أّن شــخصّية  أخــرى، زهــده والتفاتــه إلــى األحــكام الشــرعّية بدّقــة متناهيــة، مــا يبّي
ــر  ــن النظ ــزام بي ــذا االلت ــز به ا، وتتمّي ــدًّ ــٍد ج ــدٍّ بعي ــى ح ــًة إل ــخصّيًة ملتزم ــت ش ــام كان اإلم
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والعمــل، وبيــن النــّص والتطبيــق، فــي دّقتهــا العاليــة عــن القرنــاء المعاصريــن. وال بــّد مــن 
ــزت باالنطــالق مــن الفكــر الدينــّي واالســتناد عليــه،  االلتفــات إلــى أّن شــخصّية اإلمــام تمّي
ــة،  ــة للتطبيــق؛ إذ حــرَّك الفكــر الدينــّي خــارج أطــره التقليدّي ــة والعملّي لوضــع األطــر النظرّي
َلــه إلــى موّجــه لحركــة المجتمــع فــي كّل أبعــاده، مــن خــالل نظــرة شــاملة إلــى النــّص  وحوَّ
وااللتــزام بــه بشــكل كامــل ودقيــق. وهــذا مــا يحيلنــا إلــى القــول بــأّن تجربــة اإلمــام ارتكــزت 
إلــى مبــدأ ضــرورة االنطبــاق بيــن النظــر والعمــل، فــي مقابــل تجــارب عــّدة أخــرى، أعطــت 
ــل  ــت العم ــب أعط ــاوت النِّس ا، بتف ــالميًّ ــة إس ــر أصيل ــارب غي ــدوًدا، أو تج ــًدا مح ــل ُبع العم
المســاحة األوســع مــن دون االرتــكاز إلــى الفكــر. وبنــاًء علــى مــا تقــّدم، يمكــن لنــا أن نرســم 

رؤيــا لمنهــج البحــث، مســتندًة إلــى تجربــة اإلمــام ونصوصــه فــي آٍن واحــٍد.

يــؤّدي دمــج هــذه المناهــج بنــا إلــى منظومــة تســتند إلــى توحيــد المعرفــة عنــد اإلمــام، وفــي 
ــًة  ــًة حديث ــًة معرفّي ــة، فإّنهــا تشــكل منظوم ــه التوحيدّي ــر نظرّيت ــه حيــث تفّس الوقــت عين
ــارف  ــل المع ــن أّن فص ــي حي ــة. ف ــا توحيدّي ــن رؤي ــة ضم ــارف الزمنّي ــى المع ــر إل ــي النظ ف
يضّيــق زاويــة الرؤيــا، وإمكانّيــات الربــط والتفســير، والبعــد الواقعــّي فــي النظــر إلــى األمــور، 
فــإّن ربــط المناهــج ال يلغــي تمايزهــا والطابــع التخصصــّي والعلمــّي الخــاّص بــكّل منهــا، 

بــل هــو محاولــٌة لتواصــٍل تكاملــيٍّ بينهــا. 

إّن اعتمــاد اإلمــام فــي المعرفــة الدنيوّيــة علــى المشــاهدة والتجربــة المباشــرة، جعلــه يــدرك 
، يحــّدد ارتباطــه بالمراتــب الوجودّيــة األخــرى، وارتباط  موضــوع تلــك المعرفــة بشــكل واقعــيٍّ
المعرفــة بــه بالمعــارف األخــرى، انطالًقــا مــن مقولــة العلــم والعمــل، والمنظــور الــذي نعالــج 
ــات  ــّدد االختصاص ــام كان متع ــة، ألّن اإلم ــي المعرف ــات ف ــّدد االختصاص ــه متع ــن خالل م
واالهتمامــات. يحتــوي الموضــوع الــذي نعالجــه علــى اختصاصــات متعــّددة مندمجــة فــي 
بعضهــا. وإّن دمــج العلــوم هــو عملّيــة بنــاء عالقــة إيجابّيــة بيــن النتائــج العلمّيــة المتناقضة 
التــي تقّدمهــا االختصاصــات المختلفــة. وتنتــج عــن الدمــج معرفــة جديــدة مضافــة إلــى 

االختصاصــات الســابقة، فدمــج العلــوم يطّورهــا. 

ــة المســتندة إلــى تعــّدد المناهــج ودمجهــا وتفاعلهــا مــع  تهــدف هــذه المنظومــة المعرفّي
ــوم  ــي العل ــام ف ــد اإلم ــة عن ــة المعرفّي ــة للتجرب ــا معّمق ــاج رؤي ــى إنت ــض، إل ــا البع بعضه
الدنيوّيــة. هــذه الرؤيــا المعّمقــة تبّيــن لنــا الجدلّيــة التفاعلّيــة بيــن المعرفــة الزمنّيــة والروحّية 
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عنــد اإلمــام. فتحتــاج قــراءة ظاهــرة اإلمــام الخمينــّي إلــى تعــّدد مناهــج وزوايــا النظــر، بســبب 
تعــّدد أبعــاد شــخصّيته، وتداخلهــا لحظــة التجربــة مــع بعضهــا البعــض.

يعتبر أحد قراملكي أّن هذه خاّصّية عاّمة للبحث الدينّي؛ إذ:

تمتــّد جــذور الظواهــر الدينّيــة فــي مجــاالٍت شــّتى، وتّتصــل عبــر أواصــر متبادلــة بعناصــر 
ــارة  ــّي لحض ــاء التحت ــتوى البن ــى مس ــة، وعل ــة مختلف ــات اجتماعّي ــّية وكيان ــة نفس متنّوع
اإلنســان. األمــر الــذي يــدّل علــى أّن للظاهــرة الدينّيــة جوانــب متعــّددة، ومســتويات 

ــة1. مختلف

ويرى في رؤيا نقدّية:

يــؤّدي تجاهــل االتّجــاه البيتخصصــّي فــي معالجــة مســائل هــذا الحقــل المعرفــّي 
وقــراءة الظواهــر الدينّيــة، إلــى اكتشــاف جانــٍب مــن الحقيقــة، وُبعــٍد واحــٍد مــن الظاهــرة، 
ــرء عرضــًة للوقــوع فــي فــّخ  ــك مــن األبعــاد، أن يكــون الم ــي الجهــل بســوى ذل ــا يعن فيم

االختزالّيــة2.

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

2  قرامليك، مناهج البحث، الصفحة 395.


