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 معالم الدولة اإلسالمّية

 عّباس نور الدين

 .اجملتمع اإلسالميّ  ؛اإلمام اخلميين ؛ةالدولة اإلسالميّ  ؛اس نور الدينعبّ ة: الكلمات المفتاحيّ 

 فيقول: ،املعامل الصحيحة لتهيئة بيئة تقوم األّمة اإلسالمّية فيها ،يف كالم له ،يفّصل اإلمام اخلامنئي

اإلسالمّية، وبعدها تشكيل النظام اإلسالمّي، مثّ تشكيل الدولة اإلسالمّية، ليأيت بعدها تشكيل احللقة األوىل هي الثورة 
 اجملتمع اإلسالمّي، مثّ تشكيل األّمة اإلسالمّية، هذه سلسلة مستمرّة ذات حلقات مّتصلة ببعضها البعض.

وريّة؛ وإن كانت الثورة مبعًنى آخر شاملةى جلميع هي احلركة الث –واليت هي احللقة األوىل  –املقصود من الثورة اإلسالمّية 
املراحل. نقصد هنا بالثورة اإلسالمّية، تلك احلركة الثوريّة والنهضة الثوريّة، اليت تسقط النظام الرجعّي والقدمي والفاسد 

 والتابع وختلق األرضّية املناسبة لقيام النظام اجلديد.

عين به هنا، اهلويّة الكلّّية ذات التعريف احملّدد واليت خيتارها البلد والشعب احللقة التالية: هي النظام اإلسالمّي، وأ
بالنسبة لنا، فقد اختار شعبنا اجلمهوريّة اإلسالمّية، أي النظام الذي تنبثق  –والذين هم الناس  –وأصحاب الثورة 

ذه احللقة. املقصود بالدولة اإلسالمّية حاكمّية الشعب فيه من اإلسالم ويتوافق مع القيم اإلسالمّية. وحنن قد عربنا ه
 إداريّة للبالد قد دحّددت عل  أساس ما وجد يف مرحلة تعيني هو أّن هناك دستورىا وقوانني أصلّية ومؤّسسات وبُ ًنى 

النظام اإلسالمّي. هذه اجملموعة من املؤّسسات اإلداريّة هي الدولة اإلسالمّية. وليس املقصود هنا بالدولة السلطة 
نفيذيّة )احلكومة( فقط، بل جمموع األجهزة اإلداريّة يف البالد واليت يلق  عل  عاتقها مهّمة إدارة البالد، النُُّظم الت

 اإلداريّة املختلفة يف البلد.

ها احللقة اليت تليها هي اجملتمع اإلسالمّي، وهي مرحلة أساسّية وشديدة األمهّّية بعد قيام الدولة اإلسالمّية، فإّن مسؤوليّت
 والتزامها يكمنان يف دحقيق اجملتمع اإلسالمّي.

 ما هو اجملتمع اإلسالمّي؟

هو اجملتمع الذي تتحّقق فيه املثل العليا اإلسالمّية واألهداف اإلسالمّية واآلمال الكربى اليت يرمسها اإلسالم للبشريّة. 
سّي يف إدارة البالد وبناء مستقبلهم وتقّدمهم. جمتمع عادل، مفعم بالعدالة، جمتمع حّر، يكون للناس فيه دور وتأثري أسا

 –جمتمع ذو عزّة وطنّية واكتفاء وطيّن، جمتمع يتمّتع بالرفاهية وخاٍل من الفقر واجلوع، جمتمع متقّدم يف مجيع االبعاد 
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، ويف وأخريىا، جمتمع ال يعرف السكون، بدون ركود، بدون توّقف –تقّدم علمّي، وتقّدم اقتصادّي، وتقّدم سياسّي 
 حال مسري دائم إىل األمام، هذا هو اجملتمع الذي نسع  له ونرغب به.

هذا اجملتمع مل يتحّقق حّّت اآلن، ولكنّنا نسع  جاهدين لتحقيق هذا اجملتمع، فإذىا، أصبح هذا هو هدفنا األساسّي 
 واملهّم والوسطّي.

مسؤوليّاته أن يتمّكن الناس، يف ظّل هكذا جمتمع ملاذا نقول الوسطّي؟ ألنّه عندما يتشّكل هذا اجملتمع، فإّن أهم 
ْنَس ِإالَّ }وهكذا حكومة وهكذا أجواء، أن يصلوا إىل الكمال املعنوّي والكمال اإلهلّي، حيث  َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

يعين أن "َعَبَد" تعين "َعَرَف" {، أن يصل الناس إىل عبوديّة اهلل. لقد ُفسِّرت "ليعبدون" ب "ليعرفون". وهذا ال لِيَ ْعُبُدونِ 
وأّن العبادة تعين املعرفة، كاّل، بل تعين أن العبادة بدون املعرفة ال معًن هلا، ليست ممكنةى وليست عبادةى. بناءى عل  هذا، 

هذا هو فإّن اجملتمع الذي يصل إىل العبوديّة هلل، يكون قد وصل إىل املعرفة الكاملة باهلل ووصل للتخّلق بأخالق اهلل، و 
هناية الكمال اإلنسايّن، وعليه فإّن اهلدف النهائّي هو ذلك اهلدف، واهلدف الذي قبله هو إجياد اجملتمع اإلسالمّي، 

 والذي هو هدف كبري جدًّا وعال جدًّا.

، وهذه حسٌن، عندما يوجد هكذا جمتمع ستتحّقق أيضىا األرضّية إلجياد األّمة اإلسالمّية أي توّسع هذا اجملتمع ومتّدده
 .1اآلن مقولة أخرى وحبث آخر

إّن قيد اإلسالم يف مفهوم الدولة يدّل عل  أمهّّية االنطالق من املبادئ والقيم اإلسالمّية، واليت تكون العدالة 
حمورها، وتدور الفضائل فيها مدارها. والعدل يعين رعاية حقوق كّل الكائنات، بشرىا وحيوانات ونباتات ومجادات. 

، عل  طريق التحّرك حنو ة احلقيقّي يستلزم استثمار كّل الطاقات البشريّة ألبنائها، فاعلةى كانت أو كامنةى ومعًن الدول
 اهلدف املنشود.

ليس من مذهب سوى اإلسالم ميتلك اخلطّة الشاملة للقضاء عل  الظلم وإقامة العدل الشامل، وذلك ألّن 
شيء، وإّّنا حّد األشياء حبسب موقعها ومرتبتها عند اهلل تعاىل، وال إعطاء احلقوق ومنع التعّدي يستلزم معرفة حّد كّل 

ميكن ألّي خملوق أن يعرف حدود الكائنات بالنسبة إليه سبحانه، ما دام غري حميط مبقام ربّه. هلذا، مل يكن سوى اهلل 
وقيمة اإلنسان ال تتوّقف من عنده علم تعيني كّل كائن ضمن دائرة الوجود العاّم، ودحديد موقعه عل  سّلم درجاته. 
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3 
 

عند معرفة القواعد العاّمة للحدود واحلقوق التابعة هلا، بل تتطّلب قدرةى عل  دحديد مصاديقها يف اخلارج، ويف االلتزام 
 مبقتض  العدل واجتناب أّي نوع من التعّدي.

ا، ألّن له املنزلة الرفيعة عند اهلل، وهو أف ضل ناطق عن ربّه، وأعل  مظهر لكماله، إّن حّق العامِل الربّايّن عظيم جدًّ
واألوىل يف بيان إرادته وتربية الناس عل  عبوديّته. وجيب عل  اإلنسان أن يتعّرف عل  هذا العامِل الربّاين ويقّدره 
، ويعّظمه مبقدار منزلته عند اهلل. فلو عّظمه مبقدار ما، مّث عّظم شخصىا آخر، يقّل عنه رتبةى عند اهلل، بنفس املقدار

ىا. ألّن املساواة بني العظيم واألقّل عظمةى ظلم وتعّد! ومثل هذا الظلم ال يرتك دون عقاب. 
فإنّه يكون عندها ظامل

وأسوأ ما فيه، ما جيلبه من فساد عل  العامل كّله. وقد أشري يف كثري من األحاديث والروايات إىل أّن الظلم يتسّبب 
 لعامل.باهتزاز العرش الذي هو عبارة عن نظام ا

ومهّمة الدولة اإلسالمّية، يف مثل هذه احلالة، أن تعني الناس عل  تشخيص العلماء الربّانّيني، وإنزاهلم منازهلم اليت 
عّينها اهلل هلم، ألهّنم ميثّلون أفضل الطرق والوسائل املوصلة إىل األهداف. وتعظيمهم، مبقتض  احلال، يعين االستفادة 

الرأي، وعدم تفضيل غريهم عليهم. وقد جاء أّن العلماء حّكام عل  السالطني، وهي  القصوى منهم، واتّباعهم يف
 إشارة إىل قيمة العلم احملوريّة.

تتبّدل معها القيم. فتعظيم  ضع املمتاز، حيتاج إىل مراحل عّدةال شّك يف أّن وصول اجملتمع اإلسالمّي إىل هذا الو 
العامِل ورفعه فوق غري العامِل، ال حيصل إاّل بعد أن يصبح العلم احلقيقّي عند الناس أشرف وأوىل من مجع املال 
والسلطة واجلاه والشهرة والشهوات. فها هنا ثورة قيمّية شاملة، جيب أن تكون ضمن الربامج األساسّية للدولة 

 لظلم وعّم اجلور.اإلسالمّية، وإاّل وقع ا

إّن املسؤول التنفيذّي يف أّي مشروع، عندما يستبعد العامِل اخلبري عن عمله، ال يكون قد ارتكب ظلمىا حبّق 
م العامِل فمعًن ذلك أّن العلم املشروع فحسب، بل يكون قد شرّع باب ظلم العلماء يف أماكن أخرى. وعندما يُظلَ 

كقيمة أساسّية وحموريّة يف العمل والتحّرك. ويؤّدي ذلك إىل أن يسود اجلهل   سُيظلم. ومعًن ظلم العلم هو استبعاده
 وحيكم، فيجلب وراءه مجيع الشرور والرذائل.
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إّن عدم تفعيل الطاقات اإلنسانّية الكامنة هو ظلم عظيم، ولعّله املقصود من وراء معًن الظلم. وإّن طريق هذا 
ا عن هذا العمل التفعيل إّّنا يتحّقق عندما يسري البشر عل ا بعيدى   طريق إصالح العامل. وهلذا، لو تركنا إنسانىا واحدى

واملشاركة يف اإلصالح، نكون قد مسحنا بظلمه. وال شّك يف أّن األوضاع الروحّية والنفسّية اليت ستسود يف اجملتمع 
ائل. وكما يشعر الناس باحلرمان يف املثايّل، ستشّكل بيئةى رائعةى يشتاق فيها الناس مجيعىا ويتنافسون عل  طريق الفض

عندما تكون معيشتهم دحت خّط الفقر، فإّن عامل الغد سيشهد ظاهرةى مشاهبةى من املشاعر فيما لو كان هذه، امنا أيّ 
  احلرمان واالفتقار يف عامل املعنويّات والكماالت.

توجيه الدولة هو دف األعل  لإلسالم إحراز املشاركة الشعبّية الكاملة الشاملة. واهل هو اهلدف األعل  للدولة
الشعبّية حنو األهداف العليا. وعندما يتبًّن الناس مبادئ اإلسالم عن وعي وبصرية، ويتمّكنون من بناء دولتهم 
الشعبّية، فإّن طاقاهتم ستّتجه حنو عمارة األرض وتبديلها إىل جّنة، تظهر فيها عظمة القدرة اإلهلّية بإحدى درجاهتا، 

 حبثىا عن مظاهر العظمة الكربى. ،فتح أبواب السماوات، ويسع  البشر للنفوذ فيهاهناك ستُ 

اجتماع الناس كّلهم عل  ذلك. وهنا يتطّلب دحقيق اهلدف املنشود، إذىا، جهودىا جّبارةى، وال ميكن ذلك إاّل ب
نّه يستلزم تشّكل قناعة راسخة باهلدف تكمن قيمة وأمهّّية الدولة الشعبّية الواقعّية. أّما السعي اجلماعّي حنو اهلدف، فإ

ومتعّلقاته، وهنا يأيت دور اإلسالم كدين ومنهاج. فأن يّتجه الناس كّلهم حنو أهداف تعلو عل  الدنيا وما فيها، هلو 
 داللة عل  دحّول جوهرّي يف نفوسهم، وتغرّي جذرّي يف منظومتهم القيمّية وثقافتهم.

هّم القيم بيد، وهّم الدولة الشعبّية بيد أخرى. ويعارضه، بشكل أساسّي، جهل  حيمل قائد هذا املشروع، اليوم،
األمر الذي يسمح للمستغّلني واملتآمرين أن يستخدموا اجلاهل لتحقيق مآرهبم  .الناس حبقيقة اإلسالم ومعًن الدولة

يزيد الطني بّلةى هو اخنداع الناس  . ومافهي من أشّق األعمال وأمحزها ،والتعطيل عل  القائد. أّما صناعة هذه املعرفة
ناة الدولة الشعبّية، املسّماة بالدميقراطّية، وهم أشّد الناس عداءى للدين. وحينما تتطّلع بأشخاص ُعرفوا يف الدنيا بأهّنم بُ 

من جهة، معظم الشعوب املسلمة إىل النظام الشعيّب، وتسع  للتحّرر من االستبداد، فإّن اجلهل مبنظومة القيم الدينّية 
والتجربة الغربّية املاثلة أمامها من جهة ثانية، لن يرتكا هلا فرصةى مناسبةى الستكشاف الرؤية اإلسالمّية األصيلة. اللهّم 

 إاّل إذا استطاع علماء اإلسالم أن:
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 يقّدموا جتربةى رائدةى يف احلكم واإلدارة. .1

 يكشفوا عن زيف الغرب وخداعه. .2

 الكاملة.يستنبطوا الرؤية اإلسالمّية  .3

أّما األّول، فإنّه يسري ُقُدمىا، ولو خبطوات متباطئة؛ وأّما الثاين، فلن يصّعب الغرب عليهم ذلك، نظرىا الستكباره 
 واستعالئه وتعثّره وفشله؛ وأّما الثالث، فإنّه ميّثل التحّدي األكرب الذي له شؤون وشجون.

هذا املشروع حنو أهدافه اإلهلّية، فنسع  للبحث يف طّيات  يف هذا الكتاب، تتمّثل لنا جتربة عامِل فقيه وهو يقود
كلماته ومواقفه عن معامل هذا املشروع ومراحله، وعن العقبات اليت تواجهه واإلجنازات اليت دحّققت بفضل اجلهاد 

، اإلمام الكبري. ويف هذا املعرتك الواسع، نشاهد هذا اإلمام وهو يعمل ليل هنار من أجل احملافظة عل  إجناز سلفه
اخلميين، الذي متّثل بإحضار الناس إىل امليادين االجتماعّية، حسب تعبريه، وإقناعهم بأهّنم أصحاب الدولة الواقعّيون، 
وأهّنم قادرون عل  إجناز املستحيل، ومنه بناء دولة شعبّية حقيقّية؛ ومواجهة أكرب عملّية تضليل وهتويل ميارسها الغرب 

ة األخطبوطّية، ويف نفس الوقت، دفع أهل العلم لكي يستمّروا يف مسامهتهم، اليت ال غًن عنها، بإمرباطوريّته اإلعالميّ 
من أجل تقدمي املنظومة اإلسالمّية الكاملة إلدارة اجملتمع اإلسالمّي، انطالقىا من هنج اإلمام اخلميين وإجنازاته الكربى 

 يف هذا اجملال.

سالم يف األوساط الشعبّية، لكّن مشكلة اجلهل مبعارف الدين والقرآن ما رغم حجم التأييد والتبيّن واالنتماء لإل
 زالت مستفحلةى، ما مينع من انطالقة ثورة قيمّية هادرة، تكون مبستوى التحّديات املفروضة. وهلذا األمر أسبابه، ومنها:

 املناهج احلوزويّة اليت مل تفّرق بني عرض الدين وعرض األحكام الشرعّية. .1

 مواكبة متطّلبات العصر عل  مستوى البيان واحلاجات والتحّديات.ضعف  .2

 تفّوق الغرب يف عرض منظومته الفكريّة وثقافته املنحطّة. .3

 غلبة التّيارات التقليديّة املناهضة لإلصالح يف الوسط العلمّي. .4
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سة واحملّققة، مع ما دحمله فاقتصار معظم اجلهود يف احلوزات العلمّية عل  دحليل ودراسة الكثري من املسائل املدرو 
هذه التجربة من تركيز اجلهود يف قضايا بعيدة عن احلاجات الواقعّية، جيعلها شبه عقيمة يف إنتاج الفكر الذي حنتاج 
إليه لصناعة الرأي العاّم اإلسالمّي. فإذا كانت جهود معظم الطلبة واحملّققني تبذل يف مناقشة قضايا ال يؤثّر تغيري 

عل  مسار اجملتمع ومصريه، فهل سيبق  لديهم مّتسع من الوقت للتحقيق بشأن العديد من القضايا اليت اآلراء فيها 
 دحتاج إىل االجتهاد والبحث والعرض؟

إّن جهودنا يف املاضي كانت منصّبةى عل  جمّرد كتاب الصالة والطهارة والزكاة والصوم واحلّج أو عل  البيع 
قضّيتنا واحتياجاتنا اآلن قد باتت شاملةى لكاّفة شؤون حياة اجملتمع. إنّنا واإلجارة عل  أحسن تقدير، فإّن 

حنتاج إىل فقه بوسعه تلبية مطالب احلكومة والسياسة اخلارجّية والعالقات الدولّية وكيفّية التعامل مع 
فالن دحمل متاعىا من الشبكات االقتصاديّة العاملّية الكربى. إّن قضّيتنا اليوم مل تعد جمّرد أّن بغلة فالن ابن 

آخر، أو جمّرد بيان أحكام البيع والشراء بالنسبة إىل بائع متجّول. إنّنا نتعامل اليوم مع  ]إىل[ مكان اىل
شبكات اقتصاديّة عاملّية، ضمن ذلك موضوع النفط، وقيمة الدوالر، وقضايا التجارة اخلارجّية، واملصادر 

القضايا أم ال؟ فلو أجبنا بالنفي العتربنا اإلسالم ناقصىا، وهذا  الطبيعّية، فهل لإلسالم أحكام يف مثل هذه
 .2غري ممكن. ولكّننا جنيب باإلجياب، وعل  ذلك فمن الذي عليه استنباط األحكام؟

 
إّن ظروف مرحلة الثورة، والتوّجه املتعاظم حنو اإلسالم خارج حدود بلدنا اإلسالمّي، يستدعي من 

أمام اجملتمع اإلسالمّي، من خالل دحّليهم بالرؤية احلديثة، وباالستعانة باملدد علماء الدين متهيد السبيل 
الذي ال ينضب من املعارف الدينّية، مّتبعني يف ذلك منهجّية الفقه التقليدّي واالجتهاد الفاعل احلّي، 

ن تستهدف يف وعل  احلوزات العلمّية التساوق مع متطّلبات العامل املعاصر عرب إحداث تطوير أساسّي، وأ
خططها دحقيق اإلبداع، والعمل عل  سّد الطريق بوجه االلتقاطّية والغواية بتوظيف الوقت الضرورّي لذلك، 
وإبراز مباين الفقاهة وأصوهلا. جيب أن تعيش احلوزات حالةى من اإلنتاج الدائم، إنتاج الكتاب، واإلنسان 

 .3نّفذ مطالبهالعامِل املتدّين، والفكر والرأي الناضج، ممّا مل ت
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ميكن القطع بأّن ما قصده اإلمام من تأكيده عل  الفقه التقليدّي، املعروف بالفقه اجلواهرّي، ال يعين أن يتحّول 
العلماء إىل مقّلدين يف األصول والقواعد اليت حيتاج إليها الفقيه يف استنباط األحكام. ألّن الفقه اجلواهرّي إّّنا يعرّب عن 

خاّصة تقوم عل  االعتناء الشديد بالنّص الدييّن وظواهر الكتاب والسّنة، وحيول دون إعمال األهواء روحّية علمّية 
واآلراء اليت ال ينجم عنها سوى البدع واخلرافات. هذا هو الفقه الذي يطلق العنان للعقل السليم الظاهر باألدّلة 

كبرية جلهود العلماء والفقهاء السابقني واملعاصرين، نظرىا ملا   والرباهني، ليسبح يف حبار التعاليم الدينّية، ويويل أمهّّية
يتضّمنه من روحّية اإلخالص والتقوى. ولو روعيت هذه الروحّية الفقهّية التقليديّة رعايةى تاّمةى، وامتزج هبا هّم اجملتمع 

عديد من األصول والقواعد، اليت والدولة اإلسالمّية، وخاض الفقيه فيها جتربة العمل واإلدارة، لظهر من جرّاء ذلك ال
ا من القدرة عل  االستنباط والتحقيق.  ستمنح الفقيه مزيدى

وكافّة احلوزات األخرى أن ال تبق  مبعزل عن التطّورات العاملّية، وعل  الذين سيقومون بإدارة شؤون  عل  حوزة قمّ 
ا وأحداث العامل، ال أن يكونوا منعزلني احلوزة أن يفّكروا وخيّططوا من أجل أن يكون الطلبة عل  اّطالع بقضاي

وبعيدين عن تطّورات العامل وأخباره، وعن املواضيع العلمّية واالكتشافات اجلديدة يف اجملاالت املختلفة، سواء عل  
صعيد العلوم الطبيعّية أو عل  صعيد العلوم اإلنسانّية بوجه خاّص. ملاذا؟ ألّن العلم باملوضوع هو أحد األركان 

مل يعرف املوضوع فإنّه لن يستطيع استنباط احلكم اإلهلّي من الدليل الشرعّي  ]إذا[ة للفتوى. إّن الفقيه إذ املهمّ 
 .4كما هو حّقه

ورغم أّن احلوزات العلمّية انتقلت من هامش اجملتمع إىل متنه، إاّل أّن مواكبتها ملقتضيات العصر والزمان ما زالت 
النظر إىل الغرب وعدم إدراك حجم خطر ثقافته، هي اليت تلعب الدور األكرب  دون املستوى املطلوب. ولعّل سذاجة

 يف منع املشتغل بالفقه واالستنباط من معرفة ما جيري يف الدنيا من موضوعات دحتاج إىل أحكام اإلسالم ونظريّته.

يعرف ماذا يدور يف هذا لو كان هناك، ال قّدر اهلل، عامٌل عل  قدٍر كبري من التقوى، لكّنه جاهل بزمانه، وال 
هذا الثقل من العلم والتقوى قد تبّدل  العامل، وال يستطيع التفريق بني الصديق والعدّو، فإنّه سُيفاجأ بأّن كلّ 

ا يف ذلك أو أنّه يريد أن يرتكب عمالى سيّ  ئىا ال مسح اهلل، بل وانتقل اىل كّفة الباطل، وبالطبع فإنّه ال يكون عامدى
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)العامل بزمانه ال  . فعليكم بالوعي، ألنّ وعدم معرفة العدّو ماذا يريد مناباألوضاع املعاصرة  للجهل يكون نتيجةى 
 .5هتجم عليه اللوابس(

هو ذاك  –حينما كان املسلمون نيامىا  –ال ننس  أّن من عنّي مسرية أحداث العامل ودحّوالته وأوضاعه وعالقاته 
إرادة اإلنسان هنا(. وال يغيب عن بالنا أّن أغلب ما جيري يف العامل، عل  الغرب الظامل )أجرى اهلل سّنته يف دحقيق 

صعيد املسائل االجتماعّية والسياسّية والعلمّية والرتبويّة واإلعالمّية والنفسّية والفكريّة، هو صنيعة هذا الغرب املستكرب. 
فيه دحّوالته ومستلزماته. يقول اإلمام اخلامنئي  وهلذا جيب أن ّنّيز بني عدائنا لثقافته وحضارته، وبني الواقع الذي فرض

 ه: "إّنكم لو صرمت أعلم العلماء، وكنتم جاهلني بزمانكم وعصركم، فمن احملال أن تصبحوا مفيدين جملتمعكم".دام ظلّ 

لقد فرض هذا الغرب لغةى خاّصةى يتواصل هبا أبناء العامل. ودخلت هذه اللغة إىل املدارس واجلامعات ووسائل 
عالم املختلفة. ومع هذه اللغة، تأيت املفاهيم والتطّلعات والقضايا واالهتمامات. والكثري ممّن مل يواكبوا هذه اإل

 ،هنا ،التحّوالت، يصّرون عل  استعمال لغة ال يفهمها إاّل قليل من الناس )وهم أهل االختصاص(. وال نقصد باللغة
 اور والبيان.العربّية أو اإلنكليزيّة، بل طرق التواصل والتح

وينشر الغرب منذ عشرات السنني أفكاره وقيمه، مدفوعىا بآلة إعالمّية ضخمة، ومؤّسسات ثقافّية وعلمّية متتّد 
عرب القرون. فهو يستحوذ عل  أقوى اجلامعات واملعاهد العلمّية يف العامل، ويتفّوق بنسبة كبرية يف اإلنتاج العلمّي 

المّي. وقد رّكز جّل جهوده، يف املرحلة اليت أعقبت انتصار الثورة اإلسالمّية املباركة، والفكرّي واألديّب والفيّنّ واإلع
عل  حماربة منطلقاهتا الفكريّة ومبادئها عن عمد وختطيط. هذا يف الوقت الذي تقف معظم املؤّسسات املعنّية 

عات الدولة وشرائح اجملتمع. فما مل يؤمن باملواجهة الثقافّية شبه مشلولة أمام هذا الغزو واالجتياح الذي طال كّل قطا
م، ال عل  حنو اإلمجال فقط، ومل يسعوا من أجل عرضها عل  العامل كّله، املسلمون بعظمة ما لديهم من فكر وقيَ 

 فإهّنم سيبقون يف موقع الدفاع. ومع مجودهم عند الدفاع، فإهّنم يسامهون يف بقاء اهلزمية الثقافّية.

يعانون من فقدان االّتصال  ،ذين يُتوّقع منهم أن يسامهوا يف تطوير مسرية الفكر اإلسالميّ من املفّكرين ال كثري
مع التحّوالت الكربى اليت حّققها اإلمام اخلميين، ليس فقط عل  صعيد احلياة االجتماعّية السياسّية، بل عل  

َرضّية هو وجود التّيارات األخرى  مستوى الفكر واملعارف. وأغلب الظنّ 
َ
أّن السبب الذي يقف وراء هذه الظاهرة امل
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اليت سعت إىل جتاوز ظاهرة اخلمينّية الفكريّة، ألهّنا وجدت فيها خمالفةى ملا تعتقده يف البعد السياسّي وملصاحلها املاّديّة. 
، لكّن ذلك مل يعدم فكرة فصل السياسة عن ورغم أّن اإلمام استطاع أن يعيد معًن السياسة إىل الفكر اإلسالميّ 

الدين، فبقي هلا األتباع واألنصار يف الوسط احلوزوّي وغريه. وإّن سهولة جتاوز اإلجنازات الفكريّة لإلمام، يف هذا 
ة فكره الوسط بالتحديد، تؤّمن البيئة اليت يرتعرع فيها علماء لن يتعّرفوا عل  ما قّدمه اإلمام، ولن يتعبوا أنفسهم بدراس

 وهنجه، وهم حيوزون املناصب واملقامات.

يقول اإلمام اخلامنئي دام ظّله: "إّن البعض يعتلون املنرب، وعندما نسمع كلماهتم، نظّن أنّه مل دحدث أّي ثورة يف 
 هذا البلد، وكأنّه مل يظهر قائد مثل إمامنا الراحل رضوان اهلل عليه".

 


