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 ابمسه تعاىل

 مرتكزات هنج اإلمام اخلميين )قده(

 سكينة أبو محدان

 

يف العصر احلايل اليت نظّرت وأّسست لرؤية إسالمّية  1تعترب شخصّية اإلمام اخلميين من الشخصّيات االستثنائّية 
صحيحة على ضوء القرآن الكرمي، ومستقاة من عدم الفصل بني النظريّة والتطبيق يف احلياة الفرديّة والعملّية، وقد 

بصرية عنون هذا النهج ابلنهج احملّمدي األصيل ألنّه دمج بني األصالة اإلسالمّية يف املعرفة والفهم والسلوك وال
 .كّلها  واالستقامة يف نواحي احلياة

على رؤية اإلمام  اليت حنن بصددها للكشف عن بعض مرتكزات هذا النهج، وحتديدها بناء   هذه املقالة تسعى
، وحين ا )قّدس سرّه( ، فتارة نستعني بكلمات اإلمام اخلمييناخلامنئي )حفظه هللا( لنهج اإلمام اخلميين )قّدس سرّه(

ًّيا أصول النهج هنجهما مع ا ألهّنما جيّسدان سو  والنهج آخر نستفيد من عبارات اإلمام اخلامنئي )حفظه هللا(.
 مدا لصوغ هذه املنظومة اإلسالمّية؟احملّمدي األصيل، فعالَم اعت

الشاملة العاّمة ملنظومة احلياة، وهذه الرؤية   ةالرؤية التوحيدي  على    أّوال  وأخري ا  يرتكز هنج اإلمام اخلميين )قّدس سرّه(
 تنطلق من اهلدف العاّم والسامي خللقة اإلنسان، وهو وصوله إىل مقام "خليفة اإلنسان على األرض".

كز أمسى ما قد يصل إليه ذلك املخلوق الذي اختاره هللا تعاىل لقابلّيات أبدعها فيه، وهذا يعين أّن يعّد هذا املر 
ويستطيع الوصول   ،اإلنسان الذي نفخ هللا فيه من روحه حيوي على نفحة إهلّية غري موجودة يف غريه من املخلوقات

 
"لقد توّفر ذلك اإلنسان الفّذ على جمموعة من اخلصال   من كالم لإلمام اخلامنئي )حفظه هللا( بشأن اإلمام اخلميين )قّدس سرّه(:    1

يف إنسان واحد، إذ كان جيمع قّوة اإلميان إىل العمل الصاحل،    –إاّل بندرة    –النفسّية، والصفات السامية اليت مل جتتمع لقرون متمادية  
الفوالذيّة إىل اهلّمة العالية، والصفاء املعنوي والروحي إىل الذكاء والكياسة، والتقوى والورع إىل السرعة واحلزم، واهليبة ووقار   واإلرادة 

هنج اإلمام يف بيان   القيادة إىل الرقّة والعطف والرأفة... وهي لعمري صفات يندر اجتماعها مرّة واحدة". عباس نور الدين،
 . 14(، الصفحة 1998، 1مركر بقية هللا األعظم، الطبعة  )بريوت:   /3القائد/ 
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هذه املهّمة ألّن هللا يستحيل، مبا كتب على نفسه الرمحة، أن ، وإاّل ملا أوكل إليه إىل مقام اإلنسان الكامل ابختياره
 .يكّلف إاّل على قدر الوسع والطاقة

التوحيد من كون "هذا املفهوم يشّكل أعمق أسس حمتوى  يف معاجلة موضوع )حفظه هللا( انطلق اإلمام اخلامنئي
من   .2نقاذ البشريّة املعّذبة على مسرح التاريخ"األدًّين، وال يناظره مفهوم آخر يف عمق اجّتاهه حنو حترير اإلنسان وإ

هنا، فإّن "األنبياء كانوا يطرحون كّل أهدافهم من خالل شعار التوحيد، كما كانوا حيّققون تلك األهداف أو ميّهدون 
وفق تعريف وتبيان مضمون التوحيد،  ،ومن املالحظ .3لتحقيقها يف أعقاب كفاح ينشب حتت راية هذا الشعار"

 الصلة الوثيقة للتوحيد حبياة الرسالة وأّمة اإلسالم؛ فيما توايل وفيما تعادي. 

ه ملؤسف حقاا أن يبقى حمتوى "إنّ النظرّي هو تسطيح هلذا املبدأ و اقتصار تقدمي التوحيد على اجلانب لذا، فإنّ 
ذلك أّن "التوحيد ال ينحصر يف إطار نظريّة فلسفّية ،  4سطحياا ال يتجاوز اإلطار الذهيّن"التوحيد جمهوال  أو حمرَّف ا أو  

ّي وسياسّي اقتصادبل هو نظريّة أساسّية حول اإلنسان والعامل، ومنهج اجتماعّي و  - كما هو الشائع-ذهنّية 
 .5للحياة"

 –من معرفة واّطالع يلزمان اإلنسان    طلق امن  والتوحيد الذي نعنيه يف مرتكزات هذا النهج األصيل هو الذي يكون
 .6واملسؤولّيات  مبجموعة من التكاليف والوظائف  –تبع ا هلما  

 وينبثق عن هذا املرتكز األساس مرتكزات ثالثة هي:

 التقوى -1
 االقتدار -2
 والعدالة االجتماعّية -3

 
 . 15(، الصفحة 2014، 1)بريوت: دار املعارف احلكمية، الطبعة   روح التوحيد ورفض عبودي ة غري هللااإلمام اخلامنئي،   2
 املصدر نفسه.  3
 املصدر نفسه.   4
 . 16املصدر نفسه، الصفحة  5
 . 15(، الصفحة 2015)بريوت: دار املعارف احلكمّية،   وآاثرهالتوحيد اإلمام اخلامنئي،   6
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 التقوى  -أو ًل 

املثرية للمعصية، والتقوى اإلجيابّية هي التحّصن ابإلخالص املانع التقوى، وهي االمتناع عن دخول احلرام أو األجواء  
ذاًت  عن أّي معصية، وقد عرّب اإلمام الصادق )عليه السالم( عنها ابلقول: "أن ال يفقدك هللا حيث أمرك، وال يراك 

راطه يف كّل ما يصدر عن حيث هناك". فالتقوى هي اخلشية من هللا سبحانه الداعية ملن حتّلى هبا أن يلتزم إميانه واخن
الباري سبحانه، بشكل دقيق وعميق وحمسوب عند كّل خطوة أو قرار أو عمل. وهي متّثل العمق النفسي واملعنوي 
يف االرتباط ابهلل تعاىل، فإهّنا تظهر ابلتجّليات الوجدانّية يف العبادة، كما تظهر يف االستقامة والبصرية اإلميانّية يف 

 .7لسياسي واجلهادياحلراك اجملتمعي وا

لألنبياء  خريل واألفالتقوى جتلب الرمحة واهلداية الراّبنية للشخص املّتقي وللمجتمع املّتقي؛ وقد كان الدستور األوّ 
 .8واألوصياء هو التقوى

واالمتثال ألمر هللا،   ،اإلمام اخلميين اكتسب صفاته من جرّاء التقوى والتمّسك ابلدين  كما ذكر اإلمام اخلامنئي أنّ 
ما موجود إّّنا هو ِمْن هللا، وكنتيجة للذوابن يف  إىل أّن كلّ  اهذا املعىن بني طّيات كالمه، ملّوح   اوقد بنّي شخصي  

 .9ة، وأّن هللا هو الذي نصر الثورةاإلرادة اإلهليّ 

فالتقوى   وتعترب مرتكز ا يُبىن عليه.كّلها،  والتقوى ال تقتصر على األمور الفرديّة فحسب، بل تندرج يف األمور احلياتّية  
ر للغاية. فمن ، ومؤثّ اجد   ة أمر أصعب وأهمّ ة والعامّ ة والسياسيّ ماعيّ ة أمٌر، ويف القضاًّي االجتيف القضاًّي الشخصيّ 

املمكن أن نكون معارضني ألحٍد أو معادين له فكيف حنكم بشأنه؟ فلو حكمتم بشأن ذلك الذي ختالفونه وتعادونه 
 .10عن هنج التقوى  ًّي  تعدّ   هذا يُعدّ  بغري ما هو الواقع فإنّ 

ة املرتبطة ابجملتمع واالجتماع اإلنساين، هي أن نبذل جهدان يف سبيل التقوى اإلسالميّ ة أو "التقوى االجتماعيّ فـ
 .ةهو خالف هذه التقوى االجتماعيّ  فصل بني الدين والشأن العامّ  وأيّ ، 11حتقيق األمور اليت طالبنا اإلسالم هبا"

 
 .109(، الصفحة 2018، 1 بعةطال )بريوت: دار املعارف احلكمّية،  اإلسالم احملم دي شفيق جرادي،   7
 .هـ4/6/1999هـ. 19/2/1420ش. 14/3/1378كلمة اإلمام اخلامنئي يف الذكرى العاشرة لرحيل اإلمام اخلميين، يف    8
 املصدر نفسه.   9

 هـ.6/1431/ 21ش. 14/3/1389الزمان:  ( الذكرى السنوية احلادية والعشرون لرحيل اإلمام اخلميين )قدس سره  10
 لرحيل اإلمام اخلميين قدس سره.   27الذكرى كلمة اإلمام اخلامنئي دام ظله يف     11
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ة تعين ابتعاد املرء عن أيض ا. والتقوى السياسيّ ة إىل جانبها ق التقوى السياسيّ ة، ستتحقّ قت التقوى الدينيّ فلو حتقّ 
 .12استغالهلا  املزالق اليت يستطيع العدوّ 

ات ببصرية انفذة وحنكة ة على حتّمل املسؤوليّ ة إذ ا، تعين قدرة صاحب التقوى الدينيّ تعريف التقوى السياسيّ   نّ كما أ
 وتدبري سياسي وقيادي.

اة طّيبة متتّد من شخص اإلنسان الفردي إىل اجلماعة اإلميانّية املخّولة وإذا كان اإلنسان متٍق أمكنه أن يؤّسس حلي
 لتأسيس جمتمع توحيدي إهلي كما أراده هللا، وهو غاية ما أراده هللا بناء دولة وجمتمع مّتٍق.

 

 القتدار  -اثنًيا

 ي.قتصادوهو على شّقني: االقتدار السياسي واالقتدار اال

مصاديقه االهتمام مبقّدرات البالد حّّت تصبح مكتفية وغري متأثرة مبا ميكن أن تقوم ي الذي من قتصاداالقتدار اال
الستسالم واخلضوع هلا، وهذا ما أباله الشعب الذي يودي إىل اي قتصادبه الدول االستكباريّة من الضغط اال

ات هنج اإلمام اليّ ّن من فعّ ي عليها يف احلرب املفروضة. فقد ذكر اإلمام اخلامنئي أقتصاداإليراين يف احلصار اال
يّة واألعمال األساسّية من انحية أتمني الدخل العائد قتصادأصّر على بناء البالد من الناحية اال أنّه اخلميين العظيم

من قدرة  قتصادوملا ميثّله اال ،13للشعب والدولة حّّت تتمّكن من تقدمي أّنوذج عيين وعملي من البناء اإلسالمي
م التبعّية للغرب يف حني كان الشعب مكتفي ا بنفسه أو يستطيع أن يصمد د على االستقالل السياسي والثقايف وع

 يف الظروف الصعبة.

يّة يف اإلنتاج والتوزيع، قتصادلى االكتفاء الذايّت، العدالة االالوطيّن، ع  قتصادعلى اال  قتصادتعتمد أصول اإلمام يف اال
رفض اإلمام سياسة الرأمسالّية الظاملة، لكّنه . قات احملرومة، مواجهة ثقافة الرأمسالّية واحرتام امللكّيةالدفاع عن الطب

العاملّي، وعلى  قتصادعلى عدم االضمحالل يف اال اد أيض  أّكد على احرتام امللكّية، الثروة، واحرتام العمل. وأكّ 

 
 لرحيل اإلمام اخلميين قدس سره.   27كلمة اإلمام اخلامنئي دام ظله يف الذكرى    12
 (. قدس سره)   الذكرى السنوية الثالثة لرحيل اإلمام اخلميينٍ كلمة اإلمام اخلامنئي دام ظّله يف     13
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. وهو ما يؤدي حبسب رأي اإلمام اخلميين إىل 14قتصادهذه هي أصول اإلمام يف اال الوطين. قتصادستقاللّية االا
 ، ابإلضافة إىل االقتدار التكنولوجي وغريها من اجملاالت.العزّة الوطنّية

وفيما خيّص االقتدار السياسي والعسكري، يدعو اإلمام اخلميين إىل التحّرر عن سلطة القوى الكربى، وأّن هناك 
األّول وهو ضغط االستكبار العاملي، والثاين خيتبئ خلف اجلماعات  يواجهان الدولة اإلسالمّية؛ حتديني اثنني

 فوذ هذه القوى وعدم التساوم معها.التكفرييّة، ويدعو إىل الصمود يف مواجهة ن

تدريب العسكري وامتالك ، واستعداد كاٍف ملواجهة أّي خطر عرب الواالقتدار السياسي يستدعي معرفة وافية ابلعدوّ 
 األسلحة املناسبة لصّد أّي هجوم.

 :وهناك أبعاد يف هذا املنهج نكتفي بذكر البارز منها

ت ابلسياسة، فال ميكن الفصل بينهما يف هذا املنهج، حيث ترى امتزاج السياسة ابلعرفان البعد األول: امتزاج املعنوًّيّ 
، وكان يسعى إىل تطبيقهما يف الواقع اللعرفان والسياسة مع    ي كان حاوًّي  اإلمام اجملّسد خلطّه السياس  واألخالق؛ فإنّ 

وجل،   ة هللا عزّ اخلارجي من خالل جهاده، فكان العرفان يشّكل نواة سلوكه، وكانت مجيع مواقفه تدور حول حموريّ 
 إبرادته التكوينيّ  اة وموقن  إبرادته التشريعيّ  احيث كان مؤمن  

 
ة يسعى إىل حتقيق الشريعة اإلهليّ أبّن الذي  اة، وكان عامل

كه حنو اهلدف هو العمل ابلتكليف، والقيام بوظيفته إاّل أّن الدافع الذي حيّر ، سيحظى مبساعدة قوانني اخلليقة
أو اليأس أو الغرور،   ق؛ ولذلك ال يتطّرق إليه اخلوف أو الشكّ ق النصر أو مل يتحقّ ة، وال يهّمه بعد ذلك حتقّ الشرعيّ 

 .وال حييد عن مواقفه، وال يعرتيه التعب

ة يف منهج اإلمام السياسي قيمتها ة اإلنسانيّ ة، إذ كانت للهويّ البعد الثاين: اإلميان الراسخ والصادق بدور األمّ 
يف تقرير  اأساسيا  اكان يرى ضرورة أن تلعب آراء الناس دور    ،وكرامتها وقدرهتا على التأثري واإلبداع، ونتيجة لذلك

 .مصري اجملتمع 

 
 )قدس سره(. الرحتال اإلمام اخلمييّن يف حرم اإلمام  24كلمة اإلمام اخلامنئّي يف مراسم الذكرى  14
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هي سيادة الشعب مبا للكلمة من  - ُصلب اإلسالماملنبثق من  -سيادة الشعب يف منهج اإلمام  وعليه، فإنّ  
ة وما شاكلها، فالشعب هو الذي د شعار خاّلب خادع كما هو احلال يف سيادة الشعب األمريكيّ معىن، وليست جمرّ 

 .ه ورأيهخيتار طريقه إبرادته وإميان

ة ة الوقوف بوجه مجيع القوى العامليّ كان يرى إمكانيّ   ة،من اعتماده على رأي الشعب وإرادته احلديديّ  اانطالق  و 
 .15املعتدية

 

 العدالة الجتماعي ة  -اثلثًا

خمتلف الطبقات، إّن العدالة االجتماعّية يف هنج اإلمام اخلميين )قّدس سرّه( ال تعين سوى ردم اهلّوة السحيقة بني 
ة إلصالح أوضاع املستضعفني واحملرومني واحلفاة محاة الثورة مظاهر احلرمان، والقيام مببادرة جادّ  والقضاء على كلّ 

 .نياحلقيقيّ 

ة وهضم املظاهر العدوانيّ   ني، ومكافحة كلّ ة الالزمة إلقرار العدالة واألمن االجتماعيّ إضافة إىل تشريع القوانني القضائيّ 
عتدى على حّقه، من هُتضم حقوقه أو يُ   لكلّ   احقوق املظلومني، والوصول ابلقضاء إىل املرحلة اليت يكون فيها مالذ  

 .16يف حياة آمنة مطمئنة

أساس إّن اجملتمع التوحيدي هو جمتمع ال يوجد فيه طبقات أو طبقّية؛ ال يوجد فصل بني مجاعاته البشريّة على 
ويتحرّكون ضمن   احلقوق واملزاًّي. فجميع الناس يف هذا اجملتمع يعيشون حتت سقٍف حقوقيٍّ واحد، والكّل يعيشون

ويتمّتعون بنوٍع واحد من اإلمكاانت ونوع واحد من احلقوق. هذا هو اجملتمع الذي يقّدمه ويعرضه  ة،مسرية واحد
 .17ة االجتماعّيةالتوحيد أمام أذهاننا وتصّوراتنا من انحية الطبقيّ 

وبُعد االقتدار يف كّل النواحي من غري أن يعين  ،يتالزم يف خّط اإلمام اخلمنيين )قّدس سرّه( البعد املعنوي العرفاين
ا عن احلياة والتطبيقات   االقتدار الشّدة والصالبة بني املؤمنني أنفسهم. فاملنهج العرفاين عنده ليس عرفاان  نظرًّيا بعيد 

 
 . ( الذكرى اخلامسة عشر لرحيل اإلمام اخلميين )قدس سره 15
 (. قدس سره) بيان اإلمام اخلامنئي مبناسبة مرور أربعني يوم ا على رحيل اإلمام اخلميين 16
 . 91سابق، الصفحة ، مصدر  التوحيد وآاثره  17
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متّكن اجملتمع من  وتوّفر القوانني والقواعد اليت ،العملّية، بل هو صلب املمارسات احلياتّية اليت تضمن للفرد اهلداية
 الرتّقي والصالح، فتحفظ للفرد خصوصّيته من جهة، وارتباطه ابجلماعة بشكل سليم من جهة أخرى.

هنج اإلمام اخلميين )قّدس سرّه( هو هنج اإلسالم احملّمدي األصيل املتكامل الذي يلحظ كّل شؤون احلياة إّن 
اليت تضمن سري األمور بشكلها السليم  اليت تعترب الضابطة وتفاصيلها لضمان حياة طّيبة كرمية حتت مظّلة التوحيد

 املناهج.  ، وهذا ما ميّيزه عن غريه مندون أن خيتّل النظام العامّ 

 


