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مقدمة
اإىل ع�سرها تغيريًا كبريًا امتد  التاريخ حملت  الثورات الكربى يف  اأن  ل �سك 
التطورات  يف  عميقة  اآثارًا  وترك  احلياة,  و�سوؤون  مناحي  كافة  لي�ستوعب 

ال�سيا�سية-الجتماعية على م�ستوى الإن�سانية كافة .
والثورة الإ�سالمية يف اإيران. والتي حدثت اأواخر القرن املا�سي, كان �ساأنها �ساأن 
الثورات الجتماعية يف اأنها حملت مفردات واأفكارًا جديدة بل قيمًا ومبادئ, 
انعك�ست تغيريا يف النظام ال�سيا�سي, ويف املوؤ�س�سات والبنى الطبقية, ويف كثري 

من مفردات الأيديولوجيا احلاكمة يف حياة النا�س.
تزال  وما  كانت  التغيري,  طالها  التي  املوؤ�س�سات  اإحدى  باعتبارها  واجلامعة, 
الإمكانيات والطاقات  للتفاعل, �سواء من حيث  واأر�سًا خ�سبة مهياأة  م�سرحًا 
كذلك,  حالها  كان  واإذا  والعطاء.  ال�ستقطاب  حيث  من  اأم  لديها,  املتوفرة 
العام  امل�سروع  اإطار  �سمن  اجلامعة  موقع  نحو  املقاربة  تتجه  اأن  املفيد  فمن 
اإىل منطلقات  ا�ستندت  التي  الإ�سالمية  بالثورة  الذي جت�سد  لالإمام اخلميني 
دينية اإ�سالمية ور�سمت لنف�سها م�سارًا م�ستقاًل عن التبعية للغرب اأو لل�سرق. 
وامل�سوؤولية  اجلامعة  تلعبه  الذي  الدور  معرفة  مواجهة  يف  فنحن  وبالتايل 
املقاربة  تتجه  ذلك  من  انطالقًا   . عاتقها  على  امللقاة  واحل�سارية  املجتمعية 
نحو �سياغة نظرة تاأ�سي�سية �ساملة لنكت�سف, من خالل اأقوال الإمام, اأن الدور 
الذي تلعبه اجلامعة يف ت�سكل جمتمعها ويف ر�سم حا�سر وم�ستقبل بلدانها يعد 

دورًا خطريًا.
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ويجدر  العالمَ  اأو  الأمة  �سلحت  العالمِ  �سلح  اإذا  اأنه  دائمًا  يوؤكد  الإمام  كان 
ُتناق�س  اجلامعة  ففي  املجتمع,  �سلح  اجلامعة  �سلحت  اإذا  اأنه  ن�سيف  اأن  بنا 
يف  دم  وُتقَّ وامل�ساريع,  احللول  وُتطرح  الأ�سا�س,  املجتمع  وق�سايا  البالد  هموم 
مراكز بحوثها احللول مل�ساكل املجتمع, فهناك عالقة تاأثري وتاأثر بني اجلامعة 
واملجتمع, فمن ناحية هي انعكا�س حلاجات وتطور املجتمع, ومن ناحية اأخرى 
هي املطبخ الفكري الذي ي�سوغ النظريات يف جو من احلرية الفكرية, حيث 
نحو  دفع ملجتمعها  والأجنع يف عملية  الأمثل  لتّولد  بينها  فيما  الأفكار  تتالقح 

التقدم والرقي والرفاهية.
ما نرمي اإليه يف هذه الدرا�سة املخت�سرة هو اأن ن�سلط ال�سوء على اجلامعة يف 
الدور من كلمات وو�سايا  لهذا  الكلي  املنهج  لن�ستنبط   الإمام اخلميني فكر 
خالل  ومن  والإن�سان  الوجود  اإىل  ال�ساملة  نظراته  �سمن  الإمام  وتوجهات 
م�سروعه احل�ساري األ�ستنها�سي الذي اأ�س�سه عرب قيام دولة حديثة اأ�سبحت 
تناف�س بجدية النظم القائمة و»املتح�سرة« يف العال بل وتتفوق عليها يف الكثري 

من املجالت.

أمهية املقاربة

تنبع اأهمية هذه املقاربة من الإ�سكالية املطروحة التي حاولت تبيان البعد 
العالئقي للجامعة مع الروؤية العامة لالإمام اخلميني، اأي مع م�سروعه الإ�سالمي 
الذي ا�ستندت اإليه الثورة الإ�سالمية الإيرانية, ل �سيما واأننا نزعم اأن ما ُكتب 
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جرى  متوا�سعة  حماولت  �سوى  لي�س   اخلميني الإمام  فكر  يف  اجلامعة  عن 
خاللها اإعادة ت�سنيف اأقوال الإمام مع اإ�ساءات ق�سرية خ�سو�سًا من باحثني 
غري اإيرانيني, علمًا اأن هذه الإ�ساءات وفرت موئاًل لإغناء معلومات ومعارف 
الهادفني للبحث ممن ل يتوفر لديهم اطالع على اللغة الفار�سية خ�سو�سًا اإن 
ما ورد يف �سحيفة النور التي جمعت اأقوال الإمام. مع ذلك يقت�سي التوا�سع 
العلمي القول اأن هذه املقاربة مع مراعاتها لأ�سول البحث وللمو�سوعية العلمية 
اإليها الكثري من  اأخرى ت�سيف  واأبعاد  حتتاج ل�ستكمال واإىل روؤيتها من زوايا 
واإن  واحدة,  مقاربة  يف  باحثني  ثالثة  ا�سرتاك  فاإن  كذلك  املعريف.  الإغناء 
به  كما هو معمول  وفق جتان�س حاد  ي�سري  �سياق  اإىل  ما  نوعًا  جعلها حمتاجة 
التي  تنوع املعاجلة  الوقوف على  للقارئ  لكنه يوفر  الأطروحات اجلامعية,  يف 

جتعلها حتمل الكثري من الغنى املعريف.
ولهذا العتبار جند يف املقاربة ما يف�سح املجال اأمام باحثني اآخرين ممن 
لديهم ت�سلُّع ب�سرب اأغوار املعرفة ل�ستكمال ما قد يجدونه قا�سرًا عن الروؤية 
بعد  للجامعة  الراهنة  التجربة  حول  �سيما  ل  متكاملة  اأخرى  اأبحاث  ولإعداد 
رحيل الإمام اخلميني باعتبار اأن اجلهد كان قد ان�سب على العنوان املطروح 
اأن  الأهمية  جمال  يف  نزعم  اأخريًا  اإل.  لي�س  اخلميني  الإمام  وجود  زمن  يف 
املقاربة ا�ستطاعت اإبراز بع�س معال روؤية الإمام اخلميني للجامعة با�ستلهامها 
العري�سة يف  العناوين  ي�سكل  العام  امل�سروع  اأن  باعتبار  اخلا�س  م�سروعه  من 
حني اأن البحث يف تفا�سيل امل�سروع معقود اللواء للمفكرين الثوريني ولالأ�ساتذة 
انطالقًا من  الإ�سالمية  الثورة  انت�سار  �ساهم يف جناح جتربة  اأنف�سهم ممن 

املنطلقات ومن العناوين التي كان قد ر�سمها الإمام اخلميني هو نف�سه.
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املنهجية العلمية

يف �سبيل الرد على الإ�سكالية املطروحة عمدت املقاربة اإىل تق�سيم العمل 
اإىل ثالثة اأق�سام:

الق�سم الأول: الذي حمل عنوان » منابع املعرفة يف منطلقاتها الإ�سالمية«, 
متت معاجلته يف ف�سلني �سمل الف�سل الأول من هذا الق�سم التعرف اإىل اأهمية 
 ,العلم يف الإ�سالم واأهميته كمنهج لال�ستنها�س وفق نظرة الإمام اخلميني
وهي خطوة منهجية كان ل بد لها حني التاأ�سي�س النظري الذي ميهد ل�سياقات 
اجلامعة  على  اأ�سا�س  ب�سورة  ركز  الذي  الثاين  الف�سل  يليه  اأن  على  املقاربة 
الإمام  يراها  التي  الوظيفة  وجلهة  بها  اخلميني  الإمام  اهتمام  جلهة  نف�سها 
لهذه اجلامعة من منظور عالقتها باحلوزة الدينية ودورها يف تر�سيخ اأوا�سر 
الوحدة, ف�ساًل عن التعر�س ملبادئ الرتبية واأ�ساليبها لكونها ت�سكل اأحد مداميك 
بناء �سخ�سية الإن�سان وفق الإمام اخلميني, وبينها الأ�ستاذ اجلامعي الذي 

ي�سطلع بدور تعليمي وتربوي.
الق�سم الثاين: حمل عنوان »الإمام اخلميني على �سوء امل�سروع احل�ساري 
و  والتعليم  الرتبية  من  الهدف  تناولت  عناوين  اإىل  تفريعه  جرى  الإ�سالمي«, 
ركزت على دعوات الأنبياء اإىل التوحيد وبناء الإن�سان وتزكيته ومن ثم ربطها 
العال  مل�ست�سعفي  الإمام  خطاب  تبيان  حاولت  مكملة  اأخرى  فرعية  بعناوين 
خ�سو�سًا يف ظل الثنائية القطبية ال�سائدة يف العال اآنذاك غري املعتمدة على 

املنهج التوحيدي بل املقت�سرة على البعد املادي لالإن�سان.
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الإمام  فكر  يف  اجلامعي  والطالب  الأ�ستاذ   « عنوان  حمل  الثالث:  الق�سم 

امللقاة  امل�سوؤولية  اأ�سا�س على  ب�سكل  تركزت  وفيه عناوين فرعية   ,»اخلميني
على عاتق الأ�ستاذ جلهة دوره التوعوي والتح�سيني للمجتمع اأي مبعنى ما هو 

متوقع من الأ�ستاذ من دور ل �سيما جلهة احلفاظ على مبادئ الثورة.
ت�سكل  التي  املتوفرة  املعطيات  بد من احل�سول على  ل  كما يف كل مقاربة 
اأ�سا�سًا �سلبًا للتحليل وال�ستنتاج. لقد جرى احل�سول على هذه املعطيات من 
خالل النظر يف كلمات ون�سو�س الإمام بهذا ال�ساأن من م�سادر عّدة �سكلت 
ركيزة اأ�سا�سيًا ومن بني هذه امل�سادر �سحيفة النور وهي تت�سمن اأجزاء عّدة 
اإىل عمق هذه  اأتاح اطالعنا عليها ومعرفتنا بها الولوج  باللغة الفار�سية التي 
الن�سو�س ف�ساًل عن امل�سادر املعربة على غرار كتاب منهجية الثورة الإ�سالمية 
الذي تولت ن�سره موؤ�س�سة تنظيم ون�سر تراث الإمام اخلميني, وفيه غالبية 
خطب الإمام اإن ل نقل كلها حول اجلامعة وعناوين اأخرى. وهناك امل�سادر 
الكثرية التي يح�سن النظر اإليها يف هوام�س ال�سفحات حيث ل ُيرتك قول اأو 

خطبة لالإمام اإل ومت النظر فيها لتوظيفها يف مقت�سيات اإ�سكالية البحث.

املشكالت والصعوبات

كما يف كل بحث برزت �سعوبات متنوعة تركزت ب�سكل اأ�سا�س يف احل�سول 
على املعطيات املتوفرة.

فقد مت جمع العديد من الكتب التي جمعت اأقوال الإمام باللغة العربية ولكن 
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غالبًا ما كانت مكررة, وتالفيًا للنق�س جرى الطالع على امل�سادر الفار�سية 
ك�سحيفة النور وجرت ترجمتها التي احتاجت اإىل جهد م�ساعف تطّلب املزيد 

من الوقت واإن كان من �سلب اجلهد البحثي املطلوب.
كذلك متثلت ال�سعوبات من التعرف اإىل ما ُكتب حول الإمام يف هذا ال�سياق 
اأي يف مو�سوع اجلامعة, ولكن الغرابة كانت حني قراءة بع�س الكتب التي حملت 
عناوين كربى و�سخمة �سمت مئات ال�سفحات قالت اأ�سياء كثرية ولكنها حول 
لدينا  املق�سود  يكن  باأنه ل  علمًا  القليل  النزر  اإل  املطروح ل حتمل  عنوانها 
بالذات ما كتب حول الإمام جتنبًا للتكرار واإمنا التعرف اإىل اأقوال الإمام نف�سه 

لإغناء الدرا�سة بالنظر واملعاجلة والتحليل.
بيننا  للتن�سيق  املبذول  اجلهد  يف  امل�ساعب  اإحدى  جتلت  اأخرى  جهة  من 
على  احلفاظ  وبني  ومن�سجم  واحد  �سياق  اإىل  الو�سول  اأجل  من  كباحثني 
خ�سو�سية الباحث جلهة طريقته يف املعاجلة التي ت�ستند اإىل جتربته ولزاوية 
مقاربته, ونزعم اأنها كانت مقبولة ومعقولة واإن ل ت�سل اإىل م�ستوى الطموح 

اخلال�س وامل�سفى.



 

منابع املعرفة يف منطلقاهتا اإلسالمية
)نظرة تأسيسيه لفكر اإلمام اخلميني( 

بقلم د. غ�سان طه

الق�سم الأول
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متهيد
الق�سية الأ�سا�س التي تواجه الإن�سان منذ فجر التاريخ هي حماولته الدائبة 
عالقته  عن  ف�ساًل  وغايته  دوره  لناحية  بالوجود  وعالقته  نف�سه,  اأغوار  ل�سرب 

مبحيطه الجتماعي.
الباري  ا�ستودعه  الذي  املعريف  الدافع  وليدة  �سوى  تكن  ل  املحاولت  هذه 
من  فوقها  ورفعه  كرمه  التي  املخلوقات  من  لغريه  خالفًا  الإن�سان  طبيعة  يف 
خالل العقل, والذي من خالله ا�ستحق الإن�سان اأن يكون خليفة هلل يف الأر�س. 
واإثبات جدارته يف هذا  ال�ستخالف  الإن�سان وحده يف معركة  ول يرتك اهلل 
الوجود, فرفده بالأنبياء والر�سالت ال�سماوية لإقامة احل�سارة الب�سرية على 

اأ�سا�س التوحيد والعدل واإر�ساء القيم الإن�سانية ال�سامية.
غري اأن تاريخ الب�سرية, رغم ذاك, ل يكن لي�سري �سريًا مطردًا باجتاه حتقيق 
العدالة الإن�سانية والرتقاء نحو املطلق املتعايل. ففي عال العتقاد كان الكفر, 
وكان ال�سرك كما كان التوحيد. بنى الإن�سان لنف�سه عاملًا من الأفكار والفل�سفات 
ح�سارات  وقامت   , الوجود  يف  ولغايته  لوجوده  نظرته  تعك�س  التي  املتناق�سة 
واندثرت اأخرى لن�سهد اأكرب ح�سارة يف تاريخنا الب�سري هي احل�سارة املادية 

بو�سائلها وقيمها التي تطرح نف�سها بو�سفها ح�سارة عاملية �ساملة.
لقد كانت تلك احل�سارات مبثابة معركة العقل اإزاء التحدي الذي تطرحه 
العالقة مع الطبيعة وحماولة الإن�سان لتلبية حاجاته املادية. لقد حاول تلبيتها 
من خالل الو�سائل التي راح يكت�سفها باإعمال العقل ومن خالل معرفته بقوانني 
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الطبيعة التي انتهى يف �سراعه معها اإىل تطويعها وال�سيطرة عليها. فمن ع�سر 
ال�سيد بو�سائله البدائية اإىل ع�سر اكت�ساف الزراعة وتدجني املوا�سي مرورًا 

بخو�سه اأعماق البحار و�سرب اأغوار املحيطات و�سوًل اإىل عنان ال�سماء.
ويف جمال ترتيب العالقات الجتماعية كانت النظم الجتماعية وال�سيا�سية 
التي ا�ستندت اإىل منظومات من القيم حيث اختلفت وتنوعت عرب مراحل طويلة 
من التطور الب�سري والتي ت�سهد من خاللها حماولة اإر�ساء العدالة ومنع الظلم 
والتجاوز فكانت روؤى الفال�سفة واملفكرين الذين كانت لهم اإ�سهامات كبرية يف 
رفد احل�سارات الب�سرية باأفكار تعينها على اإر�ساء نظمها, كتلك التي كانت يف 
الثانية قبل  الألفية  والبابلية يف  ال�سومرية  النهرين مع احل�سارة  بالد ما بني 
امليالد, ومن ثم احل�سارات الأخرى الفار�سية والهندية والفرعونية, فاليونانية 
تاريخ  حفل  ذاك  رغم  احلديث.  الع�سر  اإىل  و�سوًل  والإ�سالمية,  والرومانية 
الطويلة  امل�سرية  ت�ستقّر  والتنكيل, ول  واملجازر  بالكثري من احلروب  الب�سرية 
حلياة الب�سر على منوال واحد, بل تراوحت بني العزلة, والحتكاك, بني العنف 
والتالقح الثقايف, والندماج اجلغراف�ي والدميغرايف. وارتبطت هذه العالقات 
بروؤى ومواقف متباينة من الحتالل وال�ستعمار, بني الرف�س والتاأييد والذي 
يجد تعبرياته ومتعيناته ب�سكل خا�س عرب الحتكاك بني احل�سارة الإ�سالمية 
هذه  اأفق  حول  امل�سلمني  على  ال�سوؤال  تطرح  زالت  ما  التي  الغرب,  وح�سارة 
يف  الثالث  العال  �سعوب  على  اأي�سًا  ال�سوؤال  تطرح  كما  وحدودها,  العالقة 
امل�ستوى  التطور, ويف مو�سوع �سلتها باحل�سارة على  ركاب  ميدان �سريها يف 
الوطني والقومي والإن�ساين, و�سلتها بتاريخها وتراثها وطبيعة قيمها واأ�ساليبها 
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ومناهجها وروؤاها يف جمالت العقيدة والت�سريع والثقافة وكل اأ�ساليب العي�س.
ع�سرنا  يف  خ�سو�سًا  والت�ساوؤلت  املواقف  هذه  تطرح  ل  احلال  وبطبيعة 
درجة  يف  تبيانات  وجود  مع  بع�سًا  بع�سها  باإزاء  ح�سارات  وجود  لول  الراهن 
املنطلقات  باختالف  تختلف  معايري  اإىل  ي�ستند  الذي  احل�ساري  الرتقاء 
م�سرية  عن  الناجت  العال  انفتاح  فاإن  ذلك  ومع  املعايري.  هذه  حول  والروؤى 
التطور الب�سري, تبقي هذه الت�ساوؤلت ماثلة خ�سو�سًا يف جمال حدود العالقة 

وجمالت النفتاح, والإ�سهامات احل�سارية اخلا�سة وغاياتها املن�سودة.
ففي العال الإ�سالمي ومنذ حلظة ال�سطدام بال�ستعمار الغربي يف القرن 
التا�سع ع�سر تراوحت املواقف بني اجتاهات ثالثة, اجتاه منفتح ب�سكل مطلق 
اإىل تعميم ثقافة الغرب وا�ستلهام جتربته كما هي, واجتاه  على الغرب يدعو 
مع  وتوليفه  واأ�سيل  موجود  هو  ما  بني  اأي  واحلداثة  الرتاث  بني  يرتاوح  اآخر 
الوافد, واجتاه ثالث يدعو لالنفتاح على الرتاث وحماولة التطوير من الداخل 

دون احلاجة اإىل الغرب.
واأما اخليط الذي يو�سل بني هذه املواقف فهو الإح�سا�س بالعجز احل�ساري 

مقابل الغرب بغ�س النظر عن كيفية اللحاق بركب التطور.
اآخر. ملاذا كان هذا  الت�ساوؤل يف مكان  العجز, يطرح  الإح�سا�س بهذا  ومع 
الإخفاق احل�ساري؟ وقد كانت الإجابات كثرية ومتنوعة, غري اأننا ويف جمال 
الرتكيز حول اأهمية العلم يف م�سرية التطور الب�سري, ل بد لنا من حماولة تبيني 
نظرة الإ�سالم للعلم والعقل وكيفية التعامل مع املعرفة انطالقًا من الن�سو�س 
و�سوًل اإىل التجربة التاريخية مقارنة مع احلا�سر للوقوف فيما بعد على روؤية 
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باعتبارها  الإ�سالمية  الثورة  تواجه  التي  التحديات  الإمام اخلميني يف جمال 
ثورة تطرح نف�سها يف اإطار التحديات الروؤيوية للح�سارة الإن�سانية, من خالل 
الراهن,  ع�سرنا  يف  الإن�سان  م�سكلة  لعالج  والعلم  الدين  بني  الع�سوي  املزج 

وملعاجلة حتديات التطور.
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الف�سل الول

عند  االستنهاض  ومنهج  اإلسالم  يف  العلم  أمهية 
اإلمام اخلميني

 

- أهمية العلم في اإلسالم  1

تبيينًا لأهمية التعليم يف الإ�سالم يكفي الإ�سارة اإىل اأن اأول اآية نزلت على 
النبي حممد‘ هي: { چ چ چ ڇ ڇ})1(, ومن ثم ما ورد من اآيات كثرية حتث 
د  ويوحَّ اهلل  ُيعرف  وحده  بالعلم  لأنه  والعلم  املعرفة  وطلب  العقل  اإعمال  على 
لي�سل الإن�سان اإىل حتقيق دوره يف ال�ستخالف. وقد اقرتن هذا الإحلاح بكون 
اإرجاع  اإىل الباري �سبحانه وتعاىل اإىل حد  العلم ي�سكل املدخل الأول للتعرف 
اخل�سية من اهلل اإىل العلماء.{  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ})2(. وفرق 
بني من يعلمون وبني من ل يعلمون {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ})3(. ولأهمية ما ورد 
على  امل�سلمني  الأكرم‘  الر�سول  حث  العلم  اأهمية  حول  الكرمي  القراآن  يف 
الهتمام بهذا الأمر وجعله واجبًا وفري�سة »طلب العلم فري�سة على كل م�سلم 

وم�سلمة« »اطلب العلم من املهد اإىل اللحد...«.

)1( العلق/1
)2( فاطر/28
)3( الزمر/9
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والتي  املاأثورة  النبوية  والأحاديث  الكرمي  القراآن  الدعوة يف ن�سو�س  بهذه 
باتت معروفة لدى عموم امل�سلمني, نتبني الدعوة اإىل الثورة الثقافية التي اأولها 
الإ�سالم حيزًا كبريًا من الهتمام وجعل الن�سداد اإليها حمل تقدير اإىل احلد 

الذي جعلها قرينة للعبادة بحد ذاتها.
كافة ول  للنا�س  نزل  واأنه  الديانات,  الإ�سالم خامت  ولأن  وبطبيعة احلال, 
يقرن بع�سر نزوله فح�سب واإمنا جعل ليكون هداية و�سرعة للب�سرية على امتداد 
الأزمنة, جند اأن تلك الدعوة ت�سكل �سرورة لإحداث التغيري النوعي يف املجتمع 
الآباء  تقليد  اإىل  والن�سداد  وباجلهل  بالأ�ساطري  يحفل  كان  الذي  اجلاهلي 
والأجداد وق�سور النظام الجتماعي عن التطور ورزوحه حتت وطاأة العادات 
القبلية والع�سبية واجلاهلية. كان ذلك مدخاًل �سروريًا لإحداث هذا التغيري, 
غري اأن عاملية الإن�سان واإف�ساح القراآن الكرمي عن فل�سفة اخللق وغاية الإن�سان 
مقرونة  غري  املعرفة  اإىل  الكرمي  القراآن  دعوة  اأن  على  يوؤكدان  ما  الوجود  يف 
بالزمان اأو املكان وهي دعوة يراد لها بناء النموذج احل�ساري الإ�سالمي ليكون 

عاماً بني النا�س, وليكون اأ�سا�ساً يف م�سرية الب�سرية يف ارتقائها نحو اهلل {ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ})4( لُي�ساأل الإن�سان حينذاك عما قدمه لنف�سه وما قدمته الأمة 

يف معرتكها الإن�ساين.
 وبو�سف الإن�سان باملعنى العام خليفة هلل يف اأر�سه, تزود بقدرة العقل واأُمر 
باإعمار الأر�س على اأ�سا�س التقوى واإقامة العدل واأُنزلت له الر�سالت ال�سماوية 
مع الأنبياء لإعانته على اأداء هذا الدور املن�سود, يف الإعمار والإبداع والو�سول 

)4( الن�سقاق/6
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اإىل اأق�سى ملكاته كممكنات مفتوحة على الرتقاء وال�سعود يف م�سرية التكامل 
الب�سري.

اإذن املرتكز الأ�سا�س للدعوة الإ�سالمية العامة, اأنها تقوم على الإميان بالعقل 
احل�سارة  بناء  نحو  والنطالق  باهلل  الإميان  عقيدة  تثبيت  يف  اإليه  وال�ستناد 
والعلم,  القراءة  اإىل  الدعوة  كان  الكرمي  القراآن  به  نزل  ما  فاأول  الإن�سانية. 
وتبيان ما فيه من  الوجود  النظر بحقائق  اإىل معرفة اهلل من خالل  والدعوة 
اإبداع ومن �سنن وقوانني. وبطبيعة احلال, هي دعوة عامة مفتوحة على التعرف 
الدائم اإىل حقيقة الكون, وهي اأكرب واأعمق من اأن يحدها جيل من الب�سر يف 
مرحلة تاريخية واحدة ملا فيها من اأ�سرار تعنيَّ على الإن�سان اإدراكها من خالل 
منهج املالحظة واإعمال العقل بالنظر اأوًل اإىل حقيقة خلق الإن�سان بحد ذاته 
وجود{ من  به  يحيط  وما   )5({ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  {ٿ 
ڤ  {ٹ  ڎ})6(  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ...})7( والدعوة 
اإىل النظر باأحوال الأمم وال�ستفادة من التجارب والوقوف على فل�سفة تاريخ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   } واندثارها  الأمم  هذه  قيام 
اإليه ف�ساًل عن  والركون  العقل  ڦ ڦ ڄ})8( ومن ثم حتكيم 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ    } النا�س  بني  للمفا�سلة  معيارًا  كونه 
)5( الطارق/6-5

)6( ق/6
)7( الروم/8

)8( النعام/11
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ٴۇ})9(. وعلى هذا الأ�سا�س انطلق العال الإ�سالمي باحثًا عن اأحوال 
الوجود  بفل�سفة  والنظر  والطبيعيات,  والهند�سة  والريا�سيات  والفلك  النجوم 
لهذه  املّطرد  التطوير  على  عاماًل  واملالحظة  والتفكري  التاأمل  مناهج  و�سلك 

العلوم.
اكت�سافاتهم  اأ�سافوا  ثم  العلوم  هذه  من  بع�سًا  امل�سلمون  اإقتب�س  لقد 
م�ساهمات  عن  مبعزل  العلم  تاريخ  در�س  م�ستحياًل  يغدو  بحيث  ومناهجهم 
كتاب  الفرازي  اإبراهيم  بن  حممد  ترجم  فقد  واملتعددة,  النوعية  امل�سلمني 
الهندي  الفلكي  اأهداه  الذي  هند«  �سند  اأو  هانتا  »ال�سد  امل�سهور:  »برهمبكت« 
اأهم ما احتواه تراث  »كانكا« اإىل اخلليفة املن�سور وهو الكتاب الذي يت�سمن 

الهنود يف الفلك والريا�سيات.
خال�سة  وهو  «لقليد�س  والأركان  »الأ�سول  كتاب  حنني  بن  اإ�سحق  وترجم 
الهند�سة اليونانية. كما ترجم اإ�سحق نف�سه كتاب »املج�سطي« الذي يحوي اأهم 

ما تو�سل اإليه »بطليمو�س« يف الفلك والريا�سيات.
وبذلك يكون امل�سلمون قد اأخذوا عن الهنود الأعداد والنظام الع�سري وعن 
الإغريق ح�ساب »فيتوغورا�س« وهند�سة اأقليد�س وفلك بطليمو�س)10(. ومن ثم 
اأفالطون  اأعادوا كتابة احل�سارة اليونانية كلها باللغة العربية, فرتجموا كتب 
واأر�سطو وتالمذتهما يف الفل�سفة, كما ترجموا كتب اأبقراط الطبية وجميع ما 
الندمي وخا�سة يف �سناعة  ابن  اأخرى ذكرها  وكتب  الطب  كتبه جالينو�س يف 

)9( النعام /50
)10( د. علي ال�سامي, احل�سارة والنظام العاملي, دار الإن�سانية, بريوت 1995, �س262.
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العقاقري وطرق ال�ست�سفاء, ونقلوا عن ح�سارة الفر�س الأدب وال�سعر والتاريخ 
وال�سيا�سة والإدارة وعلم النجوم. 

يف حني دخلت احل�سارة الهندية بعلومها واأخالقها وكانت ح�سارة الفر�س 
دخلت الإ�سالم عن طريقني الرتجمة والإميان بعدما اأعطوا حل�سارتهم انتماًء 
جديدًا. اأما علماء الهنود اأنف�سهم فمنهم من بقي هندو�سيًا ومنهم من اختار 

الإ�سالم دينًا)11(.
اإن اقتبا�س امل�سلمني عن غريهم قد يطرح اإ�سكالية حول اأ�سالة احل�سارة 
الإ�سالمية كما داأب بع�س امل�ست�سرقني على  القول معتربين احل�سارة الإ�سالمية 

قد تاأ�س�ست على معطى خارجي.
ا�ستيعابها  على  عمل  احل�سارات  هذه  عن  اأخذ  عندما  الإ�سالم  اأن  غري   
بروحية الإ�سالم التوحيدية ف�ساًل عن تكييفها مع ال�سريعة. �سحيح اأن امل�سلمني 
ا�ستفادوا من جتارب الآخرين ولكنهم اأعطوا لالآخرين ما اأبدعوه يف جمالت 

كثرية وقد برز ذلك يف �سواهد كثرية فعلى �سبيل املثال:
 اأبو بكر الرازي كان كتاباه ر�سالة يف اجلدري واحلاوي... مرجعًا لدرا�سة 
الطب يف الغرب لعدة قرون .وقد برع يف خياطة اجلروح, اإذ كان اأول من ا�ستعمل 

اأمعاء احليوان يف التقطيب, وكان اأول من عالج اأمرا�س اجلدري واحل�سبة.
من جهته ظل كتاب »القانون« لبن �سينا مرتبعًا على عر�س املعرفة الطبية 
للمعاجلة.  عقارًا   760 على  احتوى  اإذ  ع�سر,  ال�سابع  القرن  حتى  العال  يف 
اأثبت بطالن نظرية »بطليمو�س« حول النعكا�س ال�سوئي  وكان ابن الهيثم قد 

)11( امل�سدر نف�سه, �س254.
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العك�س,  الروؤية نتيجة لنعكا�س ال�سوء اخلارجي يف العني بدل  عندما اعترب 
امليالدي  العا�سر  القرن  الهيثم يف  ابن  ين�سب نظريات  الغرب  اأن  بالرغم من 
حول انعكا�س وانك�سار ال�سوء اإىل نيوتن يف القرن ال�سابع ع�سر كما ن�سب اإىل 
»وليم هاريف« اكت�ساف الدورة الدموية ال�سغرى التي تو�سل اإليها »ابن النفي�س« 
الذي كان اأول من حتدث عن تنقية الدم يف الرئتني وانتقد نظرية »جالينو�س« 

املتعلقة مبجرى الدم الوريدي من البطني الأمين والبطني الأي�سر)12(.
معرفية  حقول  اإىل  تعداه  واإمنا  الطبية  املعارف  على  الأمر  يقت�سر  ل   
متنوعة فقانون اجلاذبية عرف تطورًا ملحوظًا على يد »اخلازن« الذي كان اأول 
من حتدث عن جذب الأج�سام اإىل الأر�س وحدد قوانني اجلاذبية انطالقًا من 

�سرعة ت�ساقط الأج�سام واأوزانها قبل نيوتن بعّدة قرون.
وابن  البريوين  . وكان  »تور�سيلي«  ال�سغط اجلوي قبل  اكت�سف  الذي   وهو 
الريا�سيات  يف  ومثله  ال�سوت  �سرعة  من  اأكرب  ال�سوء  اأن  اكت�سفا  قد  �سينا 
اإىل  اإ�سافة  �سبقه,  ما  كل  على  طاغيًا  اخلوازمي  جرب  ظل  حيث  والهند�سة 
اكت�ساف العدد »ال�سفر« والك�سور الع�سرية, واملتواليات احل�سابية والهند�سية, 
امل�ساحات  وت�سنيف  وامل�سلعات  واللوغاريتم,  والتفا�سل,  التكامل  وح�سابات 
والأحجام)13(. كذلك كان امل�سلمون قد �سنعوا الروافع والطواحني, وم�سخات 
املياه, واملوازين واأنابيب ال�سوائل وال�ساعات املائية وال�سم�سية ورقا�س ال�ساعة, 
الفلكية  والآلت  املرا�سد  �سناعة  يف  واأبدعوا  الزيتية,  والفواني�س  والدمى 

)12( امل�سدر  نف�سه �س261.
)13( امل�سدر نف�سه, �س262.
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والأ�سطرلب اإ�سافة اإىل معرفة متنامية مبواقع الكواكب والنجوم)14(, والكثري 
املنطق  اإليهم, رغم  ن�سبتها  الباحثني يف  ال�سك  يعرتي  ل  التي  الإبداعات  من 

الإنكاري لدعاة متايز احل�سارة الأوروبية.

-  االرتباط بين العلم واإليمان  2

لتف�سري معال الرتباط بني العلم والإميان ومن ثم الوقوف على راأي الإمام 
العلم  اأن  باعتبار  والعلم  العمل  اأوًل عقد مزاوجة بني  الأمر  يقت�سي  اخلميني 
كلمة  وردت  بل  القراآن,  يف  ترد  ل  عقل  كلمة  اأن  علمًا  العقل.  خمت�سات  هو 
والإميان.                        العقل  بني  الإ�سالم  اأ�س�سها  التي  العالقة  تلك  على  كدللة  القلب 
القلب كما ورد يف القراآن الكرمي هو عقل يتدبر به امل�سلم اأمور دينه ودنياه.»من 
كان له قلب« هو بح�سب املف�سرين من كان له عقل و»اأويل الألباب« يعني اأويل 
الطباطبائي  العالمة  تف�سري  القلب.وح�سب  وهو  فوؤاد  جمع  والأفئدة  العقول. 
مرادفة  القراآن  يف  الواردة  والقلوب  والفكر.  ال�سعور  هو  القراآن  يف  به  املراد 
للعقول واإليها تعود مهمة التعقل والتفقه بح�سب الآية 179 من �سورة الأعراف 

»لهم قلوب ل يفقهون بها«)15(.
علمية  معرفة  نحو  بتوجيهه  العقل  غايات  حدد  قد  كان  الكرمي  والقراآن 
اأي�سًا الب�سر  بالكون والطبيعة والإن�سان من خالل التب�سر والنظر.واإمنا حث 

)14( امل�سدر نف�سه, �س262.

)15( امل�سدر نف�سه, �س220.
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على ت�سغيل العقل يف معر�س تنظيم �سوؤون دنياهم على قاعدة اللتزام مبا جاء 
به الوحي من هداية والتمييز بني اخلبيث والطيب من خالل ما جاء به النبي 

من ت�سريعات.
الب�سري  الكائن  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  ميثل  الكرمي  القراآن  بح�سب  العقل 
وبالتايل ميثل امل�ساواة الإلهية يف تكوين املخلوق. فهو واحد لدى الأفراد ولكن 
يختلف عقل فرد عن اآخر يف خا�سية التفكري يف حكمة اخللق من ناحية, ويف 
كيفية ال�سلوك الدنيوي املجتمعي من ناحية ثانية. فاإذا حقق العقل قدرته   عمل 
تراه احلوا�س ظاهرًا  الطبيعية من خالل ما  الظواهر  والربط بني  ال�ستدلل 
بالتدبري  الإميان  فيتدعم  اخلالق  معرفة  اإىل  ي�سل  بها  ومرتبطًا  وب�سيطًا 
واحد  �سياق  يف  ي�سع  والنواهي,  الأوامر  الإن�سان  تعقل  اإذا  وكذلك  الإلهي, 
العقل والإميان, وهو ي�سع جتربته يف احلياة, بحيث ي�سبح قادرًا على تنظيم 
الجتماع الب�سري تنظيمًا عقليًا ياأخذ من الإميان تفريقه بني احلق والباطل, 
واخلري وال�سر, ويقيم معرفة موؤمنة تر�سد العمل وحتدد غاياته, وينتهي العقل 
هكذا اإىل تاأ�سي�س م�سوؤولية مزودجة, م�سوؤولية الإن�سان جتاه اهلل, وم�سوؤوليته 

جتاه نف�سه واملجتمع والطبيعة)16(.
اأما حول نظرة الإن�سان نف�سه للعقل كعقل م�ستقل عن الإميان الديني, فنجده 
يف م�سار تاريخي طويل ميتد اإىل عهد اليونان حني كان هناك علماء يعتربون اأن 
الإن�سان مقيا�س كل �سيء, وكانوا يرون هذا يف جمال الفل�سفة والعلم واأن معيار 
الواقعية واحلقيقة هو الإن�سان وما يراه. فاإن راأى هذا ال�سيء حق, فهو حقًا واإن 

)16( امل�سدر نف�سه, �س213.
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راآه باطاًل فهو باطل. الإن�سان معيار احلقيقة ولي�س العك�س فلو كنا نقول اإن اهلل 
موجود فبما اأن الإن�سان يراه كذلك فهو حقيقة, واإن قيل غري موجود, فاإن اهلل 

معدوم وهكذا)17(.
خ�سع   - الع�سور  هذه  طوال  الكني�سة  �سيطرة  مع   - الو�سطى  القرون  يف 
العقل ل�سلطة تف�سري الن�س الديني. ومع ع�سر احلداثة كان الغرب قد اأعطى 
يف �سراعه مع الكني�سة للعقل �سلطة عليا مبعزل عن اأي ارتباط بالن�س الديني 
الإن�سان كمقيا�س للحقيقة, و�سيتوحد  التاأويلي. ولكن �سيتكرر مع الغرب هذا 
الإن�سان مع الطبيعة وفق مبداأ الواحدية املادية يف عال مادي ل ي�سري اإىل �سيء 
اإلغاء الثنائيات داخله, ثنائية الإن�سان والطبيعة, وثنائية  خارجه هو عال مت 
اإن  القائل  للوهم  �سيء  يوجد  ل  املادي  العال  مثل هذا  واملخلوق. ويف  اخلالق 
الإن�سان والطبيعة يحويان من الأ�سرار ما ل ميكن الو�سول اإليه, واإن فيه جوانب 
غري خا�سعة للقوانني املادية. كما ميكن اإخ�ساع كل �سيء للمقاربة التجريبية 
وي�سبح العال الطبيعي امل�سدر الوحيد للمنظومات املعرفية والأخالقية ويظهر 
العلم املنف�سل عن الأخالق وعن الغائيات الإن�سانية والدينية. وقد اأحرز هذا 
النموذج املادي التف�سري �سيوعًا غري م�سبوق  و�ساعت معه قدرة العلم على تف�سري 

كل ما يحيط بالإن�سان وقدرته على حل م�ساكله مبعزل عن اأي مطلقات)18(.
 حتى القرن ال�سابع ع�سر اأي قبل بروز ما ي�سمى ع�سر الأنوار, كان الإن�سان 
املطلق  الكائن  اخلالق,  هناك  اأوًل  كان  لقد  اهلل.  من  انطالقًا  يفكر  الغربي 
متناه  كنق�س  نف�سه  يعرف  الب�سري  الكائن  كان  معه,  وبالعالقة  الالمتناهي. 

)17( مرت�سى مطهري, الرتبية والتعليم يف الإن�سان, دار الهادي, بريوت, �س90.
)18( عبد الوهاب امل�سريي, الفل�سفة املادية وتفكيك الإن�سان, دار الفكر, دم�سق 2003, �س39.
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مقابل الكامل الالمتناهي. وكان اهلل ياأتي منطقيًا, اأخالقيًا وميتافيزيقيًا قبل 
الإن�سان. كان ل يزال يتوافق مع التاأ�سي�س الديني لالأخالق. يف ع�سر الأنوار 
�سهدنا العودة اإىل تاأكيد الكائن الب�سري يف كل ميادين الثقافة, اإىل حد اأن اهلل 
بداأ يظهر كفكرة عند الإن�سان. برزت فكرة احرتام الإن�سان لالآخر من املنظور 
اإذ ل حاجة للدين لكي نكون نزهاء م�ستقيمني, ول حاجة بنا  القيمي املادي, 
اإطالقًا لالإميان بوجود اإله للقيام بالواجب الأخالقي, ول يعد الإميان بوجود 
اهلل يحكم الف�ساء ال�سيا�سي يف عال علماين اختفى فيه اهلل كليًا واأ�سبح �ساأنًا 
�سخ�سيًا ينتمي اإىل احلياة اخلا�سة, فيما فر�س على املجال العمومي اأن يتخذ 

بهذا ال�سدد موقفًا خا�سًا)19(.
وبهذا املعنى �سكلت املادة ع�سب النه�سة, واأرخت بكل اأثقالها على نه�سة 
املعرفة وتربعت العقالنية على قمة النظام الفكري حيث ل يعد العقل مقموعًا 
تنتظم  باألوهية  الإميان  جدوى  حول  موجودًا  الهتمام  يعد  ول  الكني�سة,  من 
يثبته  الواقع هو ما  اأن  العلم  والعال, فقد افرت�س  الب�سر  وفق مبادئها حركة 
العلم وحده وانتهى الأمر اإىل انك�سار العالقة بني العقل والإميان ل�سالح الأول, 
بدون  للدولة  مفهومًا  اأنتجت  التي  املادة  �سيادة  عن  تعبريًا  العقل  بات  بحيث 
حاجة اإىل مرجعية دينية, واأ�س�س لتوازن جمتمعي وفق مبادئ ال�سوق والرثوة 
يف  ما  تعوي�س  انتظار  دون  املجتمعي,  والتقدم  ال�سخ�سية  وامل�سلحة  وامللكية 

مملكة ال�سماء)20(.
)19( لوك فريي, الإن�سان املوؤله اأو معنى احلياة, اأفريقيا ال�سرق, الدار البي�ساء, 2003, �س26.

)20( علي ال�سامي, احل�سارة والنظام العاملي, م�سدر �سابق, �س394.



33
اجلامعة يف فكر اإلمام اخلمينـي

وهكذا لعبت اأ�سولية املادة دورًا حا�سمًا يف �سيادة املطلق الراأ�سمايل وحلت 
قوانني  معرفة  على  القدرة  �سيء.يف  كل  يف  توظف  باتت  التي  العقل  مطلقات 
الوجود, يف التقدم, ويف و�سائل قيام نظم اجتماعية تعك�س الرفاهية وال�سالم 

بدون �سوابط اإن�سانية اأو حمرمات دينية.
يف  العلم  وقع  ما  و�سرعان  ال�ساحر  على  انقلب  ما  �سرعان  ال�سحر  لكن 
امل�سيدة التي اأعّدها بنف�سه, فلقد حتول العلم اإىل نقي�سه اأي �سار غري علمي 
ميدان  يف  طراأت  التي  التحولت  اإىل  فبالنظر  الن�سبية.  دوامة  يف  دخل  حني 
من  اأ�سبح  احلتمية,  مبداأ  وبطالن  الن�سبية  نظرية  ظهور  واأهمها  الفيزياء, 
املمكن اإعادة النظر يف �سدق النظريات العلمية ومناهج العلوم الطبيعية. كما 
اأنه اأ�سبح من امل�سكوك فيه اإمكانية تف�سري الوجود بالنطالق من العلم وحده. 
يف  هامًا  دورًا  اخل�سو�س  وجه  على  والأملان  الفرن�سيون  الفال�سفة  لعب  ولقد 
عملية نقد العلم هذا, ودح�س النظريات العلمية وجتريدها مما ن�سب اإليها من 
قيم مطلقة وروجوا ملذهب يف الن�سبية داخل العلم, ومن بني هوؤلء كان كارل 
بوبر, وتوما�س كون وباول فاير. وبنظر هذا الأخري كان العلماء وفال�سفة العلم 
العقول.  العلم برغبة جاحمة لفر�س �سيطرتهم على  قبل ذاك, يدافعون عن 
كان العلم بنظر هوؤلء وحده هو ال�سحيح, وقد ا�ستطاع اأن يحقق نتائج باهرة 
اأو يتفوق على غريه, لأنه كان مبناأى عن النقد نتيجة ارتباطه مبراكز القرار 

التي ت�ستعمله لأغرا�سها اخلا�سة.
اإىل العلم  اإليه الذين نظروا  ل ي�سذ موقف الإمام اخلميني عما انتهى 
العلم  ت�سل  التي  املمكنات  اأق�سى  حتى  م�سى  اإنه  بل  والريبة,  ال�سك  بعني 
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بالإن�سان يف فهم الطبيعة لينتهي به اإىل عال جمهول هو عال ما وراء الطبيعة 
بهذا  الإحاطة  التف�سري  على  قدرة  من  بلغت  مهما  العقول  ت�ستطيع  ل  حيث 
العال. اإن هذا الق�سور هو عند الإمام اخلميني مبثابة اأحد معال الرتباط 
بني الإميان بالعلم من جهة, وعدم جترد العقل عن الإميان الديني. فلو جمعت 
كل طاقات الب�سرمِ وو�سعت فوق بع�سها بع�سًا لتمكنت من فهم خا�سية الطبيعة 
الإمام  ولكن  باأجمعها  الب�سر  يكت�سفها  ل  الطبيعة  خ�سائ�س  اأن  علمًا  فقط, 
اأنف�سهم حيث  الن�سبية  علماء  املجال من  تفاوؤًل يف هذا  اأكرث  كان   اخلميني
يرى اأن ما يجهله العلماء حول الطبيعة ميكن اأن يكت�سف فيما بعد, ولكن مهما 
يكن من اأمر, فاإنه لن يخرج عن اإطار الطبيعة, لأن ال�سيء الوحيد الذي ميكن 
فهم  من  متكن  فلو  الطبيعي.  اإدراكه  حدود  �سمن  يدخل  يدركه  اأن  لالإن�سان 
كل خ�سو�سيات عال الطبيعة وكل ما يرتبط بكمالها, ولو حاول الإن�سان حتى 
الأ�سياء  بني  التي  العالقات  تلك  يتمكن من معرفة  فاإنه  وبذل جهده,  النهاية 
يف الطبيعة, والعلة واملعلول, وال�سبب وامل�سبب, فلو اكت�سف الزلزلة وعالقتها 
بالأر�س, ومتى حتدث وما هو نوعها وقوتها واكت�سف كل ما تبقى من عالقات 
ول يبق جمهول اأمامه, فاإنه �سيبقى �سمن اإطار الطبيعة ول ميكنه اأن يتحرك 
الإمام  يربط  ال�ستدلل  هذا  ومن  وراءها.  ما  ويدرك  وفوقها  خارج حدودها 
الإميان  اأو  الديني  والإميان  املحدودة,  العلم  بقدرات  الإميان  بني   اخلميني
تقوم  العمل,  يف  اأخرى  معاٍن  اإىل  بحاجة  الطبيعة  وراء  ما  عال  لأن  بالوحي؛ 
على اأ�سا�س العتقاد مبا جاء به الأنبياء الذين بعثوا لرتبية اجلانب الآخر من 
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الإن�سان)21(.
تت�سح منهجية الإمام اخلميني يف الربط بني العلم والإميان من خالل 
عن  الغربي  الإن�سان  فيها  اأعلن  التي  املراحل  يف  �سواء  نف�سه  العلم  م�سرية 
تقدي�سه للعقل ولالإن�سان نف�سه من خالل هذا العقل, والذي انتهى اإىل املزيد 
من التوجه نحو مركزية الإن�سان يف الكون. فبمجرد اأن بداأ العلم يفقد جدارته, 
اجتهت الأنظار اإىل التوابع ال�سلبية املمكنة للعلم على الوجود الإن�ساين, وبداأنا 
نف�سه يف  يعلن  اأخالقيًا  الع�سرين, خطابًا  القرن  ثمانينات  نهايات  ن�سمع منذ 
نف�سه,  العلم  عن  ال�سادرة  املحتملة  الأ�سرار  من  الب�سر  بحفظ  ويتعلق  العلم 
فظهرت اللجان الأخالقية, املكلفة بتقييم نتائج وعواقب التقدم العلمي. اأما يف 
الفل�سفة التي كانت قد ب�سرت مبجيء الإن�سان الأعلى, والتي �سرطت التخل�س 
من فكرة الإله التي تقف عقبة يف �سبيل حرية الإن�سان وقوته الإبداعية ف�سرعان 
ما ف�سلت يف حماولتها, اإذ عرف الفكر الفل�سفي املعا�سر ابتداًء من ال�ستينات 
تيارات فل�سفية جديدة راحت تردد باأ�سوات عالية » اإن الإن�سان كما ت�سورناه, 
وكما اأحببناه فينا ويف غرينا, ودافعنا عنه وعن ق�ساياه, ل يعد له وجود اأو هو 
على و�سك الختفاء واملوت, لأنه ل يعد بالإمكان الدفاع عن ت�سورات مثالية 
العامليتني  احلربني  بني  وقع  ما  ا�ستح�سار  يكفي  اإذ  بها,  التب�سري  اأو  لالإن�سان 
املا�سيتني, اأو يف راوندا, اأو يف البو�سنة, اأو يف العراق ليربز لنا اأنه بدل اأن يحل 
الإن�ساين حمل الإلهي حل حمله ال�سيطاين, واأننا ما زلنا على حد تعبري لوك 
فريي بعيدين عن الق�ساء على ال�سيطان لأن الفال�سفة بدل اأن ي�سغلوا بالق�ساء 

)21(  الإمام اخلميني, منهجية الثورة الإ�سالمية, موؤ�س�سة تنظيم ون�سر تراث المام اخلميني, طهران 1996 , �س44.
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كل  يلهم  ال�سنني  لآلف  كان  بعدما  اهلل  على  بالق�ساء  ان�سغلوا  ال�سيطان  على 
جمالت الثقافة الب�سرية من الفل�سفة اإىل الفن اإىل الأخالق)22(.

ل يكن ذلك ليحدث يف م�سارات العلم والفل�سفة لول الرتكاز على الف�سل 
وقدرة  الإن�سان  بعال  املحيطة  الألغاز  كل  حل  على  الإن�ساين  العقل  قدرة  بني 
العقل على الرتقاء وحيدًا, ولكنه ما زال يح�سد الإخفاق تلو الإخفاق طاملا ل 

يح�سر البعد الإمياين ول يكن رديفًا للعقل.
بقدرة  يوؤمن  والعلماء  الفال�سفة  �سائر  غرار  على   اخلميني الإمام  كان 
العلم وبقدرة العقل, ولكنه ل يكن على الإطالق ليجعل منه عقاًل جمردًا بل 
م�سنودًا اإىل الفطرة التي فطر اهلل النا�س عليها. هذه الفطرة هي التي تقود 
الإن�سان نحو اهلل فاطر ال�سماوات والأر�س, فطرة املعرفة التي تقود الإن�سان 

نحو الكمال املطلق واأ�سل حقيقة الوجود واإىل العلة التامة.
ي�ستند الإمام اخلميني اإىل ما ورد من اآيات يف القراآن الكرمي لريبط بني 
الغيب,  بعال  ال�سهادة  اأجل ربط عال  لي�س فقط من  الإميان  و�سرورة  العلم 
واإمنا من اأجل تف�سري اأ�سباب ارتكابات الإن�سان للظلم جراء عدم تربية النف�س 

وعدم الإقرار بتعاليم الأنبياء^, فالآية الأوىل يف القراآن الكرمي هي { 
چ چ چ ڇ ڇ})23( فُدعي مَ الر�سول الأكرم منذ البداية للقراءة, و جاء 
يف نف�س هذه ال�سورة {گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ})24(.  يرى الإمام 
اخلميني اأن حتول الإن�سان اإىل طاغوت هو من اأخطر الأمور, وللتخل�س من 

)22(جمال مفرج, الفل�سفة املعا�سرة,  الدار العربية للعلوم, بريوت 2009 , �س18.
)23(�سورة العلق, الآية 1.
)24(�سورة العلق, الآية 7.
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هذه احلالة, ل بد من تعليم الكتاب واحلكمة, لأن الإن�سان بنظر الإمام يطغى 
مبجرد اأن ي�ستغني. ال�ستغناء املايل يجره اإىل الطغيان بقدر هذا ال�ستغناء, 
ويطغى الإن�سان عندما ي�ستغني علميًا, وعندما يح�سل على مقام مبقدار ذلك 
املقام, بل اإن �سائر الأمور الدنيوية جتره اإىل الطغيان فيما لو ل يزك ِّ نف�سه. 
واإن جذور جميع الختالفات بني الب�سر وبني ال�سالطني وبني اأ�سحاب النفوذ 
تعود اإىل الطغيان املوجود يف النفو�س, وغاية البعثة تزكية النا�س حتى يتعلموا 

ولو تزكوا ملا ح�سلت كل الختالفات بني الب�سر.
والإميان  وحده,  املادي  بالبعد  الإن�سان  ح�سر  فاإن  الأ�سا�س  هذا  وعلى 
الجتماعي,  وجوده  وم�ساكل  اخلا�سة  م�ساكله  حل  على  واإمكاناته  بحريته 
يبقى قا�سرًا عن بلوغ املراد. ي�سري الإمام اخلميني اإىل نتائج تفّرد الإن�سان 
فقد  العال,  عرفوا  اأنهم  يّدعون  الذين  »هوؤلء  بالقول  وحده  العلمي  بالعقل 
عرفوا جانبًا متدنيًا من العال, واكتفوا بذلك, واأولئك الذين يقولون باأنهم 
عرفوا الإن�سان, فاإنهم عرفوا �سبحًا من هذا الإن�سان, ولي�س الإن�سان نف�سه, 
لقد عرفوا �سبحًا من حيوانية الإن�سان, وظنوا اأن هذا هو الإن�سان«)25(. وبهذا 
اأن الإمام اخلميني ي�سدد من خالل ربط العقل بالإميان على  املعنى, جند 
تفوق العلم الإلهي ويجعله فوق املعرفة الب�سرية, وتابعًا للوحي , يف معر�س بحثه 
عن احلقيقة, ويجعله مكماًل لالإميان يف حقل الت�سريع. ومعه يظل هذا العقل 
اأن ينتهي  اإلهيًا مهمته التفكر يف جتليات الألوهية يف هذا الوجود بدون  خلقًا 
اإىل تعظيم الإن�سان ومعارفه على ح�ساب العلم الإلهي املطلق, وهي الروؤية التي 

)25( الإمام اخلميني, منهجية الثورة الإ�سالمية, م�سدر �سابق,  �س132.
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بع�سرنا  وانتهاًء  الكني�سة  مع  �سراعه  منذ  الغرب  يف  معكو�سة  ب�سورة  تظهر 
احلايل...

توحيدية  فيه  تربز   ,اخلميني الإمام  وفق  والإميان  العلم  بني  الربط  اإن 
الإن�ساين  الفعل  �سميم  ينعك�س يف  الذي  الفكري  نظامه  اأ�سا�س  على  الإ�سالم 
وروؤيته لعالقته مع اهلل ومع ذاته ومع العاملية الإن�سانية كروؤية لالأخوة يف الدنيا 
خا�سعة  �سلعة  الإن�سان  جتعل  التي  املادية  الروؤية  من  النقي�س  على  والآخرة, 
يقدم  الآخرة.  عن  منف�سلة  دنيا  يف  وال�ستغالل  املادي,  ال�ستخدام  ملقايي�س 
للعالقات  مرجعية  قيمة  وبو�سفه  للوجود  عامة  روؤية  بو�سفه  الإ�سالم  الإمام 
الالمتناهي  املتعايل  املطلق  مع  والإن�سان  والطبيعة,  الإن�سان  وبني  الب�سر  بني 
وح�سوره يف التجربة الب�سرية من خالل الأنبياء والر�سل لكي يو�سلها يف نهاية 
الأمر اإىل الكمال عرب اتباعها ال�سراط امل�ستقيم الذي يخرجها من الظلمات 

وال�سكوك والتمزق.

- ماهية العلم في فكر اإلمام الخميني  3

احلايل  ع�سرنا  يف  املوجودة  التخ�س�سية  هذه  العلم  ي�سهد  اأن  قبل 
الوجود,  وراء  وما  الوجود,  وكان مو�سوعها هو  العلوم,  اأم  الفل�سفة هي  كانت 
واأخرى  طبيعية  علوم  ق�سمني  اإىل  العلوم  هذه  انق�سمت  التطور  مع  والإن�سان. 
والكيمياء,  والريا�سيات  والفيزياء,  الفلك,  الطبيعية.  العلوم  اإن�سانية, �سمت 
والطب وغريها, و�سارت العلوم الإن�سانية ت�سم الفل�سفة, وال�سيا�سة, والتاريخ, 
هذه  فروع  من  فرع  لكل  ,واأ�سبح  العلوم  من  وغريها  والنف�س  الجتماع  وعلم 
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العلوم فروع متخ�س�سة. وقد حققت هذه العلوم جراء تطورها وتخ�س�سها, 
الكثري من الإجنازات والك�سوفات. ومعها �ساد ال�سعور اأن العلوم قادرة على حل 
كل م�ساكل الإن�سان, يف روؤيته لنف�سه, وروؤيته للعال املحيط به, ولتفاعالته مع 

�سائر الب�سر.
كبرية  اإ�سهامات  له  كانت  بل  العلوم  هذه  اإزاء   متفرجًا  الإ�سالم  يقف  ل 
وجادة يف تطورها. غري اأن اإ�سكالية هذه العلوم ل تقف عند حدود اإجنازاتها, 
واإمنا عند النتائج التي تو�سلت اإليها, ومن بينها الت�سكيك مبا جاءت به الأديان 
عن  وف�سلها  الطبيعة,  وراء  وما  الطبيعة  عال  بني  والف�سل  النبوات,  وعال 

منطق التوحيد الإلهي يف عال الوجود.

الإ�سالم بنظر الإمام اخلميني اإذ يفتح العقل على باب النظر والتق�سي 
يف حقيقة هذا الوجود, جاء ليعيد جميع املح�سو�سات وجميع العال اإىل مرتبة 
التوحيد, فتعليماته لي�ست تعليمات طبيعية اأو تعليمات ريا�سية اأو طبية اأو التي 
الذي  بالتوحيد  ولكنها مرتبطة  تلك,  كل  ت�سمل  اإنها  �ستى,  ميادين  تدر�س يف 
تبتغيه  الذي   ���  اخلميني الإمام  وفق   ��� فاملعنى  الألوهية.  مقام  اإىل  ينتهي 
الظاهري  املعنى  بني  ف�سل  ثمة  ولكن  كبرية,  قيمة  ذو  هو  اجلامعية  العلوم 
وهو معنى م�سرتك بني كل العاملني يف حقل هذه العلوم, واملعنى الذي يبتغيه 
الإ�سالم, وهو اأن ترتبط جميع هذه العلوم الطبيعية اأو غري الطبيعية بالتوحيد 
اأي اأن يكون لكل علم جانب اإلهي, فريى الإن�ساُن اهلل عندما ينظر اإىل الطبيعة, 
وجود  من  بد  ل  اأنه  مع  الكائنات.  و�سائر  املادة,  اإىل  ينظر  عندما  اهلل  ويرى 
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الطب, ووجود العلوم الطبيعية, والعالج البدين اإل اأن املهم هو مركز الثقل هو 
التوحيد الذي ينظر اإىل تلك املعنويات بتلك املرتبة العالية, اأي حني ي�ستح�سر 
نظر  ولو  الغيب,  عال  من  موجهة  واأنها  الطبيعة,  خالل  من  الألوهة  �سورة 

الإن�سان اإىل الطبيعة بهذا العنوان كان ميكنه اأن يكون كائنًا اإلهيًا)26(.
اأن يكون الإن�سان كائنًا اإلهيًا يعني حت�س�س كل ما يف الوجود من عظمة ليجد 
فيه جتليات النور الإلهي, والتفكر يف طبيعة التجربة الب�سرية ل�ستخال�س ما 
يف اأحوال الأولني من عرب. وهو ما جنده يف مقا�سد القراآن الكرمي حيث كرثت 

فيه الدعوة اإىل التفكر ومتجيده { ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ})27( وكذلك يف موارد اأخرى {ې ى 

ى ائ})28(.
ومن خالل الربط بني العقل والإميان يرى الإمام  اخلميني اأن هناك الكثري 
من الآيات التي فيها مدح عظيم للتفكر . وينقل احلديث عن الر�سول الأكرم يف 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  معر�س اإي�ساحه لالآية 190 من �سورة اآل عمران {
يقول  حيث  گ}  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
الر�سول الأكرم »ويل ملن قراأها ول يتفكر بها«. والعمدة التي يراها الإمام يف 
ال�سعادة  اإىل املق�سود وهو  تلّم�س الب�سرية للو�سول  التفّكر هو  اأن  هذا الباب 
املطلقة التي حت�سل بالكمال العلمي والعملي اإىل ال�سالمة املطلقة وعال النور 

)26( الإمام اخلميني, منهجية الثورة الإ�سالمية, م�سدر �سابق, �س132.
)27( �سورة النحل, الآية 44.

)28( �سورة الأعراف, الآية 176.
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والطريق امل�ستقيم)29(.

-  تحرير األفكار من التبعات )العقل والحرية(  4

اإن معال الرتباط التي جت�سدت بني الإميان والعقل الذي ا�ستلهمه الإمام 
اخلميني من روؤية الإ�سالم لتلك العالقة وهي تعبري عن نظرة حمددة لالإن�سان 
ببعديه الروحي واملادي, وبالفطرة امل�ستودعة لديه من الباري تعاىل هي فطرة 

معرفة اهلل وتعقل املوجودات, و�سعيه نحو الرتقاء يف مدرجات الكمال.
اأن  غري  املوجودات,  �سائر  عن  لالإن�سان  املميزة  اخلا�سية  العقل  كان  وملا 
هذا العقل يف ممار�سته لوظيفته ويف احتكاكه مع عال الطبيعة وتعقله للتجربة 
الذاتية ولتجربة الآخرين, �سرعان ما يلحق به الكثري من التبعات التي حترفه 
 عن الغايات املن�سودة من وراء ممار�سته لوظيفته. ولذلك كان الإمام اخلميني
القيود  العقل من  اإىل حترير هذا  الدعوة  اإىل  قد عمد ويف منا�سبات متنوعة 
وهي كثرية وهي مبثابة اأوهام ل بد من اإزالتها من عال التاأثري الذي يحجب 

الإن�سان عن اأن يكون اإن�سانًا اإلهيًا واإن�سانًا م�ستخلفًا هلل يف اأر�سه.

اأ- وهم التقليد

من املعلوم اأن الإن�سان اأكرث ما  يوؤثر ببنائه العقلي والوجداين هو الثقافة 
التي ت�سكل  اأي جمتمع كان هي  بالتن�سئة, فالثقافة يف  التي يكت�سبها  ال�سائدة 

)29( الإمام اخلميني, منهجية الثورة الإ�سالمية, امل�سدر اأعاله, �س110.
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و�سعوره  املجتمع  خواء  اإىل  يوؤدي  ثقايف  انحراف  اأي  واإن  املجتمع,  ذلك  هوية 
بالفراغ رغم اأنه قد يكون مقتدرًا يف املجال القت�سادي وال�سيا�سي وال�سناعي 

والع�سكري.
الثقايف  ال�ستقالل  حتقيق  يف  خا�س  اهتمام   اخلميني لالإمام  كان  وقد 
رفع  الغربية.  للثقافة  امل�سلمني  تبعية  بفعل  الإ�سالمي  العال  عن  غاب  الذي 
الدعوة  بينها  متنوعة,  دللت  يحمل  الذي  غربية  ل  �سرقية  ل  �سعار  الإمام 
اإىل ال�ستقالل الثقايف والفكري والدعوة اإىل التحرر من وطاأة تبعية امل�سلمني 

الكرمي { ہ ھ  القراآن  اآيات  اإحدى  ال�سعار من  ا�ستوحى هذا  وقد  للغرب. 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ})30(.
الرتباط  لأن  الفكري  لال�ستقالل  الدعوة  كانت  ال�سعار  هذا  خالل  ومن 
بالثقافة املخالفة ُيفقد الثقافة الأ�سلية وجودها, ولذلك فاإن من ال�سذاجة وفق 
راأيه اأن نت�سور اإمكانية حتقيق ال�ستقالل يف اأبعاده املختلفة مع وجود التبعية 

الثقافية التي داأب ال�ستعمار على اإحاللها حمل ثقافة املجتمعات.
ولفهم موقف الإمام اخلميني من م�ساألة التبعية يف اأ�سبابها ومظاهرها 
واأبعادها ميكن الوقوف على ن�سو�س من كالم له, حيث يرد اأ�سباب هذه التبعية 
فقدان  اإىل  تعود  م�ساألة  هي  وبالتايل  والثقايف.  النف�سي  بالبعد  ارتباطها  اإىل 

)30( �سورة النور, الآية 35.
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ال�سعب ثقته بنف�سه من جهة, وانبهاره املطلق بال�سعب املتبوع اإىل درجة التقليد 
والأتباع الأعمى من جهة ثانية)31(. اأما مظاهرها فتبدو يف موا�سع متفرقة ففي 
خطاب األقاه بتاريخ 5 اأيلول عام 1979 قال: اإن جميع م�ساكلنا وم�سائبنا هي 
اأننا فقدنا اأنف�سنا وجل�س غرينا يف مكاننا. اإن ثقافتنا واقت�سادنا كانا غربيني, 
ولقد ن�سينا اأنف�سنا حقًا.لقد ن�سي ال�سرقيون مفاخرهم كلها ودفنوها وو�سعوا 
الغربيني,  باأقوال  ي�ست�سهدون  املو�سوعات  يذكرون  وعندما  مكانها.  الآخرين 
وهذا هو العيب, اإنهم متاأثرون بالغرب, اإنهم ن�سوا األفاظهم ولغتهم, وما دامت 

هذه التبعية موجودة فلن يكون هناك ا�ستقالل)32(.
تقدم  ت�ساهدون  عندما  الأمور  عليكم  ت�ستبه  ل  املجال:  هذا  يف  ويقول 
الثقافة  جمال  يف  متقدمون  اأنهم  تت�سوروا  ول  ال�سناعة,  جمال  يف  الغربيني 
اأي�سًا, ينبغي لكم اأيها الطلبة اجلامعيون الأعزاء, اأن تفكروا بكيفية التخل�س 

من هذا التغرب والعثور على ما �سيعتموه واأن نكون م�ستقلني واأحرارًا)33(.
العتماد على الذات تلزمه خطوات مت�سافرة لي�ست حم�سورة باجلامعيني 
يف  الإمام  يقول  الإن�سان.  بناء  اأجل  من  املجتمع  مكونات  بكافة  واإمنا  وحدهم 
هذا ال�سدد: ل ميكننا اإ�سالح الأمور ما ل ننبمِ على اأننا ب�سر, وميكننا العمل 
لأنف�سنا, واأننا م�ستعدون لتناول اخلبز امل�سنوع من ال�سعري هنا ول نريد �سيئًا من 
اخلارج. ل ميكننا اأن نحقق ال�ستقالل ما ل ي�سمم هذا ال�سعب على اأن يكون 
كل �سيء من عنده, واأن تكون ثقافته من عنده واقت�ساده من عنده. اإن الدعاية 

)31( ال�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل, كتاب املنطلق, 1990, �س49.
)32(امل�سدر نف�سه, �س47.

)33(الإمام اخلميني, منهجية الثورة الإ�سالمية, م�سدر �سابق, �س354.
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�سلبت منا اآدميتنا واأوجدت عندنا يقينًا باأنهم كل �سيء. مب تختلفون عن �سائر 
الب�سر؟ الب�سر يف كل مكان من جن�س واحد ومن نوع واحد... اإنهم ل ي�سمحوا 
املفكرة  العقول  اإن  تعمل.  اأن  املفكرة  العقول  ولهذه  يكون,  اأن  عندنا  لالأف�سل 
التي هربت من اإيران اإمنا كانت اأفكارها تعمل خلدمة الأجانب, ولكن احلمد 
هلل فقد اأثبتم واأثبت �سبابنا قدرتهم على العمل. ثقوا اأنكم قادرون على القيام 
وتنزعوا عنكم  العقول,  ُتعملوا  اأن  واآمل  الطويل.  امل�ستقبل  الأعمال يف  بجميع 
الثقايف  وال�سرق يف بالدنا.مار�سوا عملكم  الغرب  اأوجدها  التي  تلك املخاوف 
باأنف�سكم, وقللوا اتكالكم على الأجانب)34(  اأعمالكم  اأي�سًا, ومار�سوا  ب�سجاعة 
.لقد جنومت اإىل حٍد كبري من تلك امل�سائد وال�سباك حيث هّب اجليل املعا�سر 
اأجهزة  ويف  امل�سانع  من  العديد  يف  اأجنزه  ما  راأينا  .وقد  والإبداع  العمل  اإىل 
الطائرات وغريها يف وقت ل يكن يت�سور اأن اخلرباء الإيرانيني قادرون على 
القت�سادية.  واحلرب  املفرو�سة  املقاطعة  ظل  يف  واأمثالها  امل�سانع  ت�سغيل 
اأو�سيكم اأن تقطعوا دابر التبعيات باإرادتكم ال�سلبة �سريطة التوكل على اهلل 

والعتماد على النف�س)35(.

ب ��  وهم احلرية

كمقدمة  الثقايف  ال�ستقالل  اإىل   اخلميني الإمام  عند  الدعوة  اقرتنت 
للتخل�س من �سائر اأ�سكال التبعية باإبراز مظاهر هذه التبعية وخطورتها على 

)34( امل�سدر نف�سه, �س356.

)35( امل�سدر نف�سه, �س357.
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هوية املجتمع الإ�سالمي. ومن بني مظاهر هذه التبعية كان وهم احلرية وهو 
املفهوم الذي �ساد يف الأو�ساط الأوروبية بعد الثورة الثقافية يف القرن الثامن 
معركة  للكني�سة يف  املناه�سة  باأفكارهم  املفكرون  برز  عندما  اأوروبا  ع�سر يف 
ا�ستقالل العقل عن املوؤثرات الدينية وتزامن ذلك مع نظرة جديدة لالإن�سان 

اقرتنت مع ماعرف باحلقوق الطبيعية وعلى راأ�سها احلرية.
ويف اأعقاب امتدادات الثورة يف القرن التا�سع ع�سر/ كان الغرب قد نظم 
موئاًل  �سكلت  ما  �سرعان  التي  للحرية  اجلديد  الفهم  اأ�سا�س  على  جمتمعاته 
للمثقفني يف عاملنا الإ�سالمي الذي راح ي�ستلمهم الغرب يف مناهجه التعليمية 
وترافق  والفكري,  الثقايف  املجال  يف  خ�سو�سًا  الغرب  اإبداعات  على  مركزًا 
الذي  الثقايف  التنميط  اإىل  الدعوة  من  نابعة  جديدة  �سلوكات  بروز  مع  الأمر 

يحاكي الغرب كتعبري عن حق الإن�سان يف حريته.
من  املكت�سبة  الثقافة  عنا�سر  اأهم  اأحد  مبثابة  هو  التنميط  هذا  كان  وملا 
خالل الأطر الرتبوية والتعليمية, كان الإمام اخلميني �سديد احلر�س على 
املراكز  هذه  اأن  �سيما  ل  التبعية,  هذه  روا�سب  من  واجلامعات  املناهج  تنقية 
العاملة يف ميادين �ستى يف املجتمع و منها و�سائل  الكفاءات  ت�سطلع بتخريج 

الإعالم, والفن, والإدارات التي ت�سطلع ب�سناعة الراأي العام.
التبعية  اأ�سكال  �سائر  مواجهة  يف   اخلميني الإمام  وقف  احلال  وبطبيعة 
التبعية  نتائج هذه  وتعقيدات  تو�سيح مالب�سات  بعد  اإل  لذلك  يعمد  يكن  .ول 
وبينها وهم احلرية ال�سائد كما يف الغرب. دون اأن يعني هذا الأمر اأن لالإمام 
اخلميني نظرة �سلبية ملفهوم احلرية بقدر ما يعرب عن نظرة خا�سة متوائمة مع 
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تاأ�سيله الإ�سالمي لكل ما ميت لالإن�سان ب�سلة.
احلرية بنظر الإمام اخلميني هي نعمة اإلهية ممنوحة للب�سر, وهو يجدها 
�سوى  لي�ست  الإ�سالمية, وهذه اجلمهورية  انت�سار اجلمهورية  قد حتققت مع 
ثمرة �سعور الأفراد بالتحرر من كم الأفواه الذي كان �سائدًا يف زمن ال�ساه. ومع 
ارتكازًا  م�سونة  احلرية  هذه  تبقى  الإ�سالمية,  اجلمهورية  قيام  جناح  حتقق 

على تعاليم الإ�سالم التي متنح الإن�سان حرية العمل والعتقاد.
وفق  �سائد  هو  كما  احلرية  ملفهوم  مغايرة  نظرة   اخلميني لالإمام  ولكن 
الطراز الغربي الذي يراه يوؤدي اإىل النحراف وتدمري ال�سبان وال�سابات, وهذا 
الطراز الذي اأذن له اأن يكون �سائدًا يف جامعات ومدار�س اإيران كما يف �سائر 

زوايا املجتمع.
الدعاية  و�سائُل  الطراز  لهذا  التنظري  خالله  من  يتم  ما  اأكرث  بني  من 
واخلطابات والكتب وال�سحافة. وبطبيعة احلال اإن الفئة املوجلة بهذا الأمر, 
موؤهالتهم.  تنا�سب  باأدوار  ي�سطلعون  الذين  واجلامعيني  املثقفني  فئة  هي 
ا�ستنادًا اإىل هذا الأمر, كان الإمام اخلميني �سديد احلر�س على دعوة هذه 
الفئات كما �سائر اأفراد املجتمع, اإىل التنبه خلطورة هذه امل�ساألة. يقول يف هذا 
ال�سياق »اإننا ومنذ اليوم الأول الذي حتققت فيه ثورتنا كانت جميع احلريات 
موجودة, ولكن هل من ال�سحيح اأن يتحدث الإن�سان مبا ي�ساء جتاه الآخرين 
بحيث تدب الفو�سى؟ هل هذا هو معنى احلرية؟ هل احلرية يف الغرب التي 
من  متكنهم  التي  احلرية  اأرادوا  اإنهم  ال�ساكلة؟..  هذه  على  هي  نهبنا  تريد 
اإف�ساد اإخواننا و�سبابنا, اإنهم يريدون حرية الفح�ساء بكل اأنواعها... يف حني 
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هذا  فهل  امل�سري.  تقرير  حق  هو  ال�سعوب  من  �سعب  لأي  الأولية  احلرية  اأن 
واإحالل  الأفواه من جهة  الذي عمل على كم  البائد  �سائدًا خالل احلكم  كان 
ثقافة احلرية الفا�سدة وفق النمط الغربي؟ متى كان النا�س وال�سبان وطالب 
اجلامعات وطلبة العلوم الدينية اأحرارًا مع وجود الويالت التي حلقت بنا من 

ال�سرق والغرب)36(؟
اأمام تاأكيد نزعة احلرية  وبهذا املعنى جند الإمام اخلميني يقف �سلبًا 
التي كان النا�س يفتقونها. ولكنه مع ذلك يقف مبواجهة املفهوم ال�سلبي للحرية 
وفق النمط الغربي حيث ل يتم ال�ستفادة منها ب�سكل �سحيح والتي من بني 
نتائجها اإف�ساد اجليل ال�ساب حيث طاولتهم الربامج الثقافية والفنية يف مراكز 

التعليم التي كانت مبعظمها ا�ستعمارية.
وعلى هذا الأ�سا�س, جند اأن الإمام اخلميني يعطي للحرية مفهومًا اأكرث 
اأن  اإن�سان  لأي  يحق  ل  اأنه  خالله,  من  يرى  حيث  الوحي  تعاليم  مع  ان�سجامًا 
يفر�س على الآخرين اأن يخ�سعوا له, واأنه ل يحق لإن�سان اأن ي�سلب حرية اإن�سان 
اآخر اأو جمتمع معني في�سع له القانون اأو ينظم عالقاته مبوجبه ومبوجب ميوله 

ورغباته.
مع  خ�سو�سًا  احلرية  معنى  حول  اآخر  منوذجًا   اخلميني الإمام  يقدم 
تقدم العلوم وتقدم و�سائل الت�سال, وخ�سو�سًا يف ميدان الفن الذي كان قد 
تاأثرًا  اأكرث  والذي كان  الإ�سالمية,  الثورة  اإيران قبل  اكت�سب حرية جديدة يف 
حول  كثرية  ب�سكوك  اليوم  يحاط  احلرية  مع  املتالزم  الفن  اأن  علمًا  بالغرب. 

)36( الإمام اخلميني, منهجية الثورة الإ�سالمية, م�سدر �سابق, �س361.
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اأ�سكال  وهيمنته على خمتلف  القت�سادي,  املردود  مبداأ  �سيطر  بعدما  جدواه 
الفنون  ال�سلطة وال�سركات ال�ستهالكية  ا�ستخدمت  الإن�سانية, وبعدما  احلياة 
وتعميم  والإعالن,  للدعاية  مرادفًا  الفن  واأ�سبح  منتجاتها  لرتويج  كاأدوات 
اأ�سكال ال�سلوك املتالزم مع الروؤية املادية لالإن�سان, وتقدمي ثقافة هي من اإنتاج 
املجتمع ال�سناعي والتكنولوجي الذي تغدو فيه الثقافة ممثلًة الواقع ال�سناعي 
املغرتب عن البعد الروحي لالإن�سان لأنها حتاول �سياغة وجدان اجلماهري يف 
�سياق يتفق مع م�سالح املوؤ�س�سات ال�سائدة. وحني يتداخل الفن مع هذه الثقافة 
التي ت�سنعها اأجهزة الت�سلط والهيمنة, فاإن الفن كجوهر لفعل التحرر يتحول 
معينة,  �سورة  يف  وتدجينها  اجلماهري  لتخدير  واأداة  ا�ستهالكية,  �سلعة  اإىل 
اإذ ل يعد احللم الإن�ساين مو�سوعها  اأ�سكال فنية ممزقة ملجتمع ممزق  وفق 

واإمناالأ�سياء)37(.
ونظرًا  �سائد,  هو  كما  احلرية  مبداأ  مع  الفن  لتالزم  ونظرًا  املعنى  وبهذا 
احلديثة  العلوم  توفره  مما  بال�ستفادة  الإن�سان,  �سياغة  يف  الكبري  لتاأثريه 
ال�سناعة  الآراء حول هذه  من  �سل�سلة   لالإمام اخلميني كان  منجزات,  من 
اخلطرية. فالفن كما يراه الإمام, يحظى بالقبول القراآين, لكنه الفن الكا�سف 
مر  على  وامل�سطهدين  والبوؤ�ساء  الفقراء  ق�سايا  جتاه  الإ�سالم,  حقيقة  عن 
التاريخ. الفن اجلميل يجده يف الفن النقي الذي ي�سخ�س وي�سري اإىل غوام�س 
ومبهمات امل�ساكل الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية والع�سكرية, هو �سورة 
الإمام  بنظر  ت�ستتبع  الفن  وموجبات  والق�سط.  والكرامة  للعدالة  وا�سحة 
اخلميني موجبات جتب مراعاتها من قبل الفنانني حيث ل ميكنهم التخلي عن 

)37( جمال مفرج, الفل�سفة املعا�سرة, م�سدر �سابق, �س25.
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النحو, تظهر  التي حملوها على عاتقهم)38(. وعلى هذا  والأمانة  م�سوؤولياتهم 
خطورة الدور الذي ي�سطلع به الفنانون ولي�س هوؤلء �سوى خريجي اجلامعات 
الربامج  دور  وهو  الخت�سا�س.  من  النوع  لهذا  تعدهم  التي  العليا  واملعاهد 
�ساأنها حت�س�س  التي من  والنف�سي والرتبوي  الطابع الجتماعي  والبحوث ذات 
الفن  خ�سو�سًا  �ستى,  ميادين  يف  ا�ستفادة  مورد  ت�سكل  والتي  املجتمع  ق�سايا 
,ولي�س الفن ال�سائد الذي كان يراه الإمام اأ�سياء مبتذلة تربي ال�سباب �سواء يف 

اجلامعات اأم خارجها ب�سكل يكونون فيه جميعًا منحرفني)39(.
لي�س مبنظور  الفن  تربط عال  التي  املعال  تلك  اأي�سًا, جند  املعنى  وبهذا 
احلرية ال�سائدة ومنط ال�ستهالك كما هو يف ع�سرنا الراهن, واإمنا مبعايري 
اأخالقية واإن�سانية �سامية يعي�س معها الإن�سان حريته احلقيقية, ولي�ست احلرية 
الإثارة  وعال  املو�سة  لثقافة  اأ�سريًا  ميتًا  اإن�سانًا  منه  جتعل  التي  املوهومة 

وال�ستهالك.

- كسر األنماط واألطر الفكرية التقليدية  5

تقدم يف �سياق ال�سطور ال�سابقة معنى العلم يف القراآن الكرمي وتلك العالقة 
الذي  النظري  اجلانب  يف  كامنة  اأطروحة  وهي  والإميان,  العقل  بني  النا�سئة 
بالوجود.  املعرفية  عالقته  مقام  يف  الإن�سان  عليه  يكون  اأن  ينبغي  مبا  يرتبط 
غري اأن ثمة اأ�سكاًل �سائدة لأمناط فكرية ترتاوح بني الف�سل يف مقامي العلم 
بني  للمالءمة  احلقيقي  املعنى  عن  القا�سر  اأو  امل�سوه  التالزم  وبني  والإميان, 

)38( الإمام اخلميني, منهجية الثورة الإ�سالمية, م�سدر �سابق, �س306.
)39( امل�سدر نف�سه, �س307.
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العقل والإميان. وهو ما ميار�سه امل�سلمون اأنف�سهم يف ميادين �ستى, خ�سو�سًا 
خالل �سلوكاتهم العملية جتاه القراآن الكرمي وما ورد فيه من اآيات كثرية تدعو 

اإىل التفكر ومتجد التفكري من قبيل {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
كان  الكرمي  القراآن  اعتناء  �سّدة  ومن  ڦ})40(.  ڤ  ڤ  ڤ 

هذا التمجيد للتفكر لكونه يرتبط بغايات ومقا�سد اإلهية { ې ى 
ى ائ})41(.

العمل  ولكن  امل�سلمني  الكرمي كان موجودًا لدى  القراآن  التفكر يف مقا�سد 
املقا�سد  تلك  كنه  اإىل  لي�سل   اخلميني الإمام  بنظر  يكن  ل  املوجب  بهذا 
ثم  ومن  خ�سائ�سها,  واإبراز  الأطر  تلك  تبيان  على  عمل  ولذلك  وحقيقتها. 
الذي  الكرمي  للقراآن  النظر  يف  �سائد  هو  ملا  املتجاوزة  التفكري  لقواعد  و�سعه 
فيه تبيان لكل �سيء. ففي و�سفه لأمناط التفكري التي �سادت فيما م�سى, يحدد 
الإمام معال الف�سل ال�سائد يف التعاطي املعنوي مع القراآن الكرمي اأو التعاطي 
اهتمت  الكرمي  القراآن  نزول  من  مّدة  م�سي  بعد  اأنه  يعترب  حيث  الظاهري, 
جمموعات من اأهل العلم مبعنويات الإ�سالم وركزوا اأنظارهم على تلك الآيات 
املرتبطة باملعنويات وتهذيب النف�س وعال الغيب, فيما كان الهتمام معدومًا 
بتلك الأحكام الجتماعية وال�سيا�سية الواردة يف الإ�سالم. ثم برزت تدريجيًا 
جمموعات اهتمت بامل�سائل الجتماعية وال�سيا�سية وق�سايا ال�ساعة, واقت�سرت 
نظراتهم على تلك امل�سائل فقط. اأ�سحاب الجتاه الأول كان بينهم الفال�سفة 

)40( �سورة النحل, الآية 44.
)41(  �سورة الأعراف, الآية 176.
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املعنويات.  حول  يدور  كالمهم  جل  كان  حيث  واأمثالهم,  واملت�سوفة  والعرفاء 
والبتالء الآخر لالإ�سالم كما يراه الإمام, هم فئة ال�سباب واملثقفني والعلماء 
الذين تعلموا العلوم املادية فحاولوا تف�سري القراآن تف�سريًا طبيعيًا اأو غفلوا عن 
املعنويات وهوؤلء مهتمون بالإ�سالم, ولكنهم ينظرون اإليه من جانب واحد يف 
حني اأن الإ�سالم يدعو اإىل كليهما لكونه جاء من اأجل بناء الإن�سان وتربيته يف 

جميع اأبعاده)42(.
كذلك يرى الإمام اأن ثمة اأمناطًا �سائدة يف التعاطي مع القراآن الكرمي, هذه 
الأمناط هي مبثابة حجب جتب اإزالتها ليح�سل املق�سود من النظر يف القراآن 
�سرد  وقد  والكمال.  ال�سعادة  اإىل  والدعوة  والأخالق  للمعارف  ككتاب  الكرمي 
الإمام يف هذا املقام موارد عّدة هي مبثابة التبيني لطرق ال�ستفادة التي يتعني 

على املتعلم اتباعها وهي كثرية نورد منها الآتي:
النف�س حني يرى  روؤية  ال�ستفادة حجاب  املانعة من  العظيمة  من احلجب 
املتعلم بوا�سطتها نف�سه م�ستغنية اأو غري حمتاجة لال�ستفادة وهذا من مكائد 
التجويد  اأهل  يقنع  مثاًل  املوهومة.  الكمالت  لالإن�سان  يزين  الذي  ال�سيطان 
بذاك العلم اجلزئي, وي�سقط �سائر العلوم عن اأعينهم, ويقنع اأهل العلوم بعلم 
الأدب  اأ�سحاب  وير�سى  واأمثالها,  الحتجاجات  ووجوه  فقط  الدللت  فنون 
بتلك ال�سورة بال لب, ويحب�س الفيل�سوف واحلكيم والعارف ال�سطالحي يف 

)42( الإمام اخلميني, منهجية الثورة الإ�سالمية, م�سدر �سابق, �س102.
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احلجاب الغليظ لال�سطالحات واملفاهيم واأمثال ذلك)43(.
ومن احلجب: حجاب الآراء الفا�سدة وامل�سالك واملذاهب الباطلة. والأغلب 
اإذا ر�سخ يف قلوبنا اعتقاد فا�سد مبجرد  اأنه يوجد من التبعية والتقليد, مثاًل 
العقيدة  هذه  تكون  املنرب  اأهل  جهلة  بع�س  اأو  الأم  من  اأو  الأب  من  ال�ستماع 

حاجبة بينها وبني الآيات ال�سريفة)44(.

- علوم العصر وتحريك المقدس في التكامل اإلنساني  6

منذ فجر الب�سرية وعال الإن�سان حتيط به الكثري من املقد�سات �سواء 
منها ما جاء به الأديان ال�سماوية اأو تلك الأوهام التي �سنعها الإن�سان 

لنف�سه وجعل منها مقد�سات.

واملقد�س يف الفهم الب�سري هو احلقيقة الثابتة التي ل ي�سوبها اللتبا�س 
والغمو�س, اأ�سفى الإن�سان عليها طابع القدا�سة لأنها ت�سمو عليه وتوؤثر 

يف جمرى حياته.

جعل  القدم  يف  موغلة  تاريخية  ع�سور  يف  النبوات  عال  عن  فبمعزل 
اإليها �سفات عليا  الإن�سان من بع�س مظاهر الطبيعة مقد�سات ون�سب 
وال�سم�س وغريهما من  توؤثر يف جمرى حياته كاملطر  اآلهة  وجعل منها 

)43(  امل�سدر نف�سه, �س101.
)44( امل�سدر نف�سه, �س103.
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ومع  اإغ�سابها.  وهاله  القرابني  وقدم  لها  فخ�سع  الطبيعية  املظاهر 
تطور العلوم, وخ�سو�سًا لدى الغرب , ن�سب الغرب اأ�سباب بروز الأديان 
الطبيعة  وبقوانني  بعوامل  اجلهل  اإىل  مقد�سات  من  عنها  ينفرع  وما 
واإىل اخلوف منها جراء عدم قدرته علىال�سيطرة عليها, وراحت هذه 
املقد�سات تتداعى �سيئًا ف�سيئًا ليحل حملها العقل الإن�ساين, الذي غدا 
بالإن�سان, ول قدا�سة  مقد�سًا ملا له من قدرة على ك�سف كل ما يحيط 
حل  كذلك  الأر�سية,  املقد�سات  حمل  العقل  حّل  العقل.  به  جاء  ملا  اإل 
الأديان  اإليها  دعت  التي  املقد�سة  املطلقة  احلقيقة  الواحد  الإله  حمل 
التوحيدية امل�سنودة اإىل الوحي. غدا اهلل بنظر املدار�س املادية مقد�سًا 
ولكنه عدمي التاأثري يف عال الطبيعة والإن�سان.اهلل بنظر بع�س اجتاهات 
هذه املدار�س براأ الكون ولكنه ك�سانع ال�ساعة, التي ت�سري اإىل التناهي 
يف الدقة والخرتاع ولكن بعد �سنعها اأ�سبحت ال�ساعة م�ستقلة بحركتها 

عن �سانعها وكذلك الإن�سان.

العقل هو الوحيد القادر على اإدراك قوانني الطبيعة والإن�سان ,وهو القادر 
على اأن يعمل يف �سوء �سعوده التكاملي على ك�سف كل حقائق الوجود, 
وعلى بناء التجربة الب�سرية التي توؤمن ال�سعادة والرفاه لالإن�سان مبعزل 

عن تعاليم النبوات ومبعزل عن تاأثري املقد�س الإلهي, يف حياة الب�سر.
لدى  فطري  ح�سور  هو  التوحيد,  عقيدة  يف  اهلل  اأي  الإلهي  املقد�س 
الإن�سان الذي ا�ستودعه الباري التعرف اىل املطلق املتناهي. وقد اأر�سل 
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اأنبياءه ور�سله لإثارة ولإلفات الإن�سان اإىل فطرته هذه. وهو يتجلى يف 
اإىل الكمال من  عال الوجود, ويف عال الإن�سان يف �سّده نحو الو�سول 

خالل الرتقاء نحوه.

روؤية  حول  البحث  لدى  الأمر  هذا  ال�سابقة  ال�سفحات  يف  تقدم  وقد 
ت�ستند  روؤية  العلم والإميان, وهي  العالقة بني  الإمام اخلميني لطبيعة 

ب�سفائها اإىل ما جاء به الدين الإ�سالمي احلنيف.

غري اأنه يف معر�س البحث عن معال الرتباط بني علوم الع�سر والتكامل 
الب�سري ودور املقد�س يف التجربة الب�سرية ي�ستوجب الوقوف مّرة اأخرى 

عند اآراء الإمام اخلميني حيال هذا املو�سوع.

النحو  اأو  الفردي  النحو  على  �سواء  الب�سري  الكمال  اأن  الإمام  يرى 
الجتماعي هو اأمر فطري مبعنى اأن اهلل هو من براأ الإن�سان وفطره على 
اإدراك  يكمن يف  الفارق  اأن  الكمال. غري  لبلوغ  فيه  ي�سعى  الذي  النحو 

الإن�سان لأ�سباب هذه احلقيقة ولغاياتها ومقا�سدها الأ�سلية.

 يرى الإمام باأنه من الأمور الفطرية التي جبلت عليها �سل�سلة بني الب�سر 
باأكملها »ع�سق الكمال« الذي يحرك الإن�سان ويدفعه يف �سكناته وحتركاته 
ويف جهوده امل�سنية التي يبذلها يف جمال علمه وعمله وتخ�س�سه على 
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الرغم من الختالف بني بني الب�سر. ومن خالل هذه الفطرة تكون حال 
العلوم وال�سنائع والفل�سفات الأخالقية.

 بع�س  النا�س يرون الكمال يف ال�سلطان والنفوذ وات�ساع امللك فاإذا ملكوا 
�سلطان دولة ما توجهت اأنظارهم اإىل دولة اأخرى  واإذا ب�سطوا �سلطانهم 
على الأر�س واحتملوا وجود مكان للت�سلط على الكواكب الأخرى �سعوا 
العلوم وال�سناعات كلما و�سلوا فيها  اأ�سحاب  اإليها. وعلى هذا احلال 
اإىل مرتبة �سعوا اإىل اأخرى, وكذلك هي حول احلال بالن�سبة اإىل اجلمال 
ون�سارة الوجوه, فكلما عرث الإن�سان على وجه جميل توجه نحو الأجمل 

لي�سل اإىل الأكمل)45(.
الكمال املطلق هو هلل �سبحانه وتعاىل والكمال الإن�ساين يبقى اأمرًا موهومًا. 
ولإدراك حقيقة هذا الفارق, ي�سرط الإمام اخلميني العودة اإىل فطرة 
املعرفة والدعوة اإىل التاأمل يف حال النق�س الذي يعرتي الإن�سان, وفطرة 
التاأمل بالوجود كتجلٍّ للمطلق وح�سوره فيه, وهي دعوة تتوجه نحو الإن�سان 

للتب�سر يف خيالته املوهومة وكربيائه املزعوم.
 الع�سق الفعلي للكمال بنظر الإمام اخلميني ل يكون �سيئًا متوهمًا لأن 
كل موهوم ناق�س والفطرة اإمنا تتوجه اإىل الكامل, ول مع�سوق غري الذات 
الكاملة التي تتجه اإليها الفطرة, ولزم ع�سق الكامل املطلق وجود الكامل 

املطلق)46(.
)45(  الإمام اخلميني, حقيقة الثورة الإ�سالمية, م�سدر �سابق, �س5.

)46(  امل�سدر نف�سه, �س7.
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ومن خالل هذه الكلمات, جند الإمام اخلميني برتكيزه على فطرة 
املعرفة وهي الفطرة املتاحة لكل اإن�سان مهما بلغ من مراتب العلم, يعمد 
اإىل اإبراز وتاأكيد املقد�س وهو كذلك يف ذات الإن�سان نف�سه, وكذلك يف 

الطبيعة وغاية اخللق.
ومن امل�سلم به اأن املعرفة التي تتاأتى عن طريق احلوا�س هي كذلك متاحة 
لكل اإن�سان ي�ستطيع من خاللها اإدراك بدائع عال الوجود .ولكن علوم 
الع�سر اأي�سًا حتمل الكثري من املمكنات التي تك�سف احل�سور الإلهي يف 
عال الوجود, يف حني اأن اأوهام الإن�سان اأوقعته يف كربياء العلم الذي 
يف  الن�سبية  ملبداأ  واخل�سوع  اليقينيات  عال  برتاجع  لالإعتقاد  اأو�سله 
املعرفة. ففي جمال اإلفاته اإىل دور العلوم يف اإدراك الكمال الإلهي يقول 
الإمام يف هذا ال�سدد: دع عنك الأمور املعنوية اأي عال الروح والقوى 

الروحية للنف�س التي جعلت لها احلوا�س الباطنية.
الطبيعي,  وبنائها  وت�سريحها  الأبدان  علم  اإىل  بنظرك  واجته   
ما  انظر  والباطنة,  الظاهرة  الأع�ساء  من  ع�سو  لكل  واخل�سائ�س 
حتى  ي�سل  ل  الب�سر  علم  اأن  من  الرغم  وعلى  النظام.  هذا  اأغرب 
اإىل معرفة واحدة من الآلف منه والعرتاف ال�سريح  بعد مائة قرن 
باأف�سح ل�سان من جميع العلماء بعجزهم, مع اأن ج�سم الإن�سان بالن�سبة 
اإىل كائنات الأر�س الأخرى, ل يزيد عن جمرد ذرة تافهة, واأن الأر�س 
وجميع كائناتها ل تعدل �سيئًا اإزاء املنظومة ال�سم�سية, واأن كل منظومتنا 
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اأمامها عقول  ال�سم�سية, تقف  املنظومات  اإزاء  وزنًا  تعادل  ال�سم�سية ل 
الب�سر عاجزة عن فهم دقيقة من دقائقها اأيف اهلل �سك فاطر ال�سماوات 

والأر�س ؟)47(.

املقد�س  وعال  الفطرة  عال  بني  الفارق  عن  عر�سه  ميكن  اآخر  مثال 
املادي الذي حل حمله اهلل وهو وقوف الغرب اأمام الأ�سباب التي تدفع 
الإن�سان اإىل عال الكمال من خالل اجلمال الطبيعي اأو اجلمال الناجت 
عن الفن. ولعل اأهم م�سكلة �سغلت الفال�سفة املهتمني بعال اجلمال هو 
ال�سوؤال ملاذا يثري اجلمال الطبيعي اهتمامنا؟ وهل العتبارات اجلمالية 
الطبيعي,  اجلمال  تقدير  نحو  تدفعنا  التي  الوحيدة  العتبارات  هي 
التي  هي  اأخرى  اعتبارات  هناك  اأم  الطبيعة,  على  املحافظة  وتوجب 

تدفعنا اإىل ذلك؟

اإجابات كثرية ومتنوعة ولكنها  اأمام  اأنف�سنا  بطبيعة احلال �سوف جند 
لقد  الإلهي.  الكمال  نحو  الإن�سانية  الفطرة  تبتعد عن مقاربة  مبجملها 
ثبتت فل�سفة الغرب يف اأغلب مراحلها الراأي القائل باأن الهتمام باجلميل 
تقدير  اإىل  تدفعنا  التي  هي  الأخالق  اأن  اأي  اخلري  طبع  على  دللة  هو 
اجلمال الطبيعي, مبعنى اأنه العالمة على وجود نف�س خرية )مبعزل عن 

)47(  امل�سدر نف�سه, �س7.
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اهلل( اأو هو دللة على ا�ستعداد اأخالقي ولكنه ا�ستعداد لي�س عامًا واإمنا 
ا�ستعداد  الذين لديهم  اأو  الذين تدربوا على اخلري  اأولئك  يخ�س فقط 
لتلقيه. وادعوا من جهة اأخرى اأن الطبيعة تتحدث اإلينا بلغة اأخالقية عرب 
اأ�سكالها اجلميلة. غري اأن بع�س املفكرين املعا�سرين اعترب اأنه حتى لو 
اأن ا�ستح�ساننا لبيئة جميلة اأو ملوقع جميل يثري فينا اللذة التي ن�سعر بها 
اأمامه, فاإن ذلك يظل غري كاٍف ما ل تكن هناك اأخالق اجتماعية ت�سري 
اأخالقيًا.  التلوث مرذول  لأن  متلوث  موقع  اإزالة  اأو  موقٍع مرتٍد  لإ�سالح 
املفكرين  ا�ستح�سانًا لدى بع�س  الأخالقية قد ل جتد  ولكن العتبارات 
حيث ميكن خمالفة هذا الراأي من خالل اعتبار اأن مهرة الذوق هم عادًة 

اأنا�س »ل اأخالقيون م�ست�سلمون لل�سهوات املف�سدة«)48(.

وعلى هذا الأ�سا�س فاإن النظرة اإىل احل�س اجلمايل �سواء كان يعود اإىل 
احل�سية  املتع  اإىل  تركن  التي  النف�س  اإىل  اأم  بطبيعتها  اخلرية  النف�س 
الإمام  لدى  اآخر  جوابًا  لها  جتد  الرفيع,  الذوق  اأ�سحاب  من  املبتكرة 
اخلميني هو احل�سور الإلهي املقد�س يف عال الطبيعة وعال الإن�سان 
الذي ينزع نحو الكمال الإلهي دون اأن يجد �سالته لدى الإن�سان املادي 
الذي راح يفت�س عن معنى الكمال من خالل اإجابات تعك�س ح�سور املادة 

يف عال الوجود والإن�سان.
)48( جمال مفرج, الفل�سفة املعا�سرة, م�سدر �سابق,  �س42.
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بعال  الهتمام  يرى  حينما  كانط,  الأملاين  الفيل�سوف  يقدمه  اآخر  مثال 
اجلمال الطبيعي مرتبطًا بعال التمدن حيث يعترب اأن الإن�سان لو ترك لوحده 
يف جزيرة مقفرة ل يتزين ولن يزين كوخه بل يعي اأن عليه اأن يكون راقيًا 
يف جمتمع متمدن, ل ي�سعر فيه بعال الر�سا اإل باإبالغ �سعوره اإىل الآخرين 
ميكن  كانط  يقدمها  التي  الأطروحة  هذه  اأن  غري  تقديرهم.  ينال  الذين 
خمالفتها هي الأخرى. فهذه الأطروحة التي جتعل التمدن �سرطًا �سروريًا 
لتقدير اجلمال الطبيعي تعني من الناحية التاريخية اأنه كان ي�ستحيل على 
ما  وهو  الطبيعية,  لبيئتهم  جمايل  تقدير  اإىل  التو�سل  متدنهم  قبل  الب�سر 
ميكن دح�سه بالرجوع اإىل رو�سو الذي برهن على اأن اهتمام الإن�سان بجمال 
التمتع  الإن�سان من  التمدن حرم  واأن  البدائية  املجتمعات  الطبيعة ظهر يف 

بحالوة الطبيعة)49(.

مادي  كمطلق  اجلمال  نحو  ال�سروع  يف  املتناق�سة  الآراء  هذه  تتبع  وخالل 
ن�سل اإىل موقعية العلوم يف هذا النزوع تبيينًا للفارق بني الركون اإليها وبني 
تالزمها مع الإميان الديني حيث كان الإمام اخلميني قد ربط ومن موقع 

منطلقه الإمياين بينها وبني املطلق الالمتناهي.

ا�ستكماًل ملقاربة مو�سوع اجلمال ومن منظور اآخر, نقف مع »اآلن كارل�سون« 
الذي يعتقد اأن اجلمال الطبيعي وا�ستح�سانه يتطلب بع�س املعارف العلمية 
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لأننا نتعامل مع موا�سيع بيولوجية اأو جيولوجية ولي�س مع الطبيعة املجردة. 
وهذه املوا�سيع تكون وفق راأيه مو�سع ا�ستح�سان عندما ُتعرف لأن الذات التي 
متتلك املعارف �سيكون كل ما يف الطبيعة جمياًل بنظرها, و�سيكون حكمها 
اجلمايل حكمًا �سادقًا كونيًا, لأنه �سريتكز على معارف علمية اأو على معرفة 
مو�سوعية, كما اأن مربرات احرتامنا للطبيعة لن تكون اأخالقية اأو اجتماعية 

واإمنا �ستكون علمية)50(.

وبالعودة اإىل راأي الإمام اخلميني يف ال�سطور ال�سابقة حول ق�سور الإن�سان 
نحو  النزوع  كارل�سون  ربط  اأن  جند  به,  املحيطة  الظواهر  كل  معرفة  عن 
يحملنا  ذلك  لأن  املعنى  اإدراك  عن  قا�سرًا  يبقى  الطبيعي  اجلمال  تقدير 
على العتقاد باأنه من املتعذر على الب�سر تقدير اجلمال الطبيعي قبل تقدم 
العلم يف �سروحاته  الكمال كلما تقدم  اأنه يرتقي معها يف مدارج  اأو  العلوم 

الطبيعية.

يف حني اأن الفطرة الب�سرية يف النزوع نحو الكمال ومن خالل ربطها باملقد�س 
الإلهي وفق روؤية الإمام اخلميني تكون قد عربت الطريق نحو النزوع الفردي 
نحو الكمال وكذلك التجربة الب�سرية يف مراحلها املختلفة دون اأن حتتاج اإىل 
كل هذه املتاهات املتخبطة جراء الركون اإىل عال املادة التي اأ�سبحت معها 

كل املقد�سات هي مقد�سات اأر�سية غري مرتبطة بعال الغيب.



اجلامعة عند اإلمام اخلميني

الف�سل الثاين
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- اهتمام اإلمام الخميني بالجامعيين  1

�سواء  واملعارف  الأفكار  هي  اجلامعة  يف  امل�ستخدمة  والأدوات  العّدة  اإن 
اأي مبا لها من انعكا�س عملي  الواقع  التي تت�سل بعال  اأم تلك  النظرية منها 
يف حياة اجلماعة والعالقات بني الأفراد يف منظورها القيمي ويف توافقات هذه 

العالقات وتعار�سها.
ب�سكل  لالإن�سان  يتيح  الإن�سانية  العلوم  جمالت  يف  التخ�س�س  فميدان 
وهبوط  �سعود  وحركة  التاريخ  وبحوادث  الب�سرية  بالتجارب  الإحاطة  خا�س 
الإن�سانية  الفل�سفات  يف  واملذاهب  واملدار�س  الروؤى  واختالفات  احل�سارات 

وتنوعات العلوم.
ل  ما  وهو  والفهم  املعرفة  منها  يتولد  الإحاطة  هذه  فاإن  احلال  وبطبيعة 

يتي�سر عادًة اإل للم�ستغلني مبجال العلوم.
جديد  كل  على  بالإطالع  امل�سغوفني  املعرفة  لطالب  الأمر  هذا  يتي�سر  قد 
بني  ماثلة  اأهميتها  تبقى  اجلامعي  الأ�ستاذ  خ�سو�سية  ولكن  الأفكار  عال  يف 
الإحاطة والفهم املمنهج الذي ي�ستند اإىل مناهج البحث والتفكري والأ�ساليب 
اإىل  اأو  املعرفة  اإىل  ما  للعبور من اجلهل مبو�سوع  العلمي  وال�ستخدام  املتبعة 

احلقيقة.
فالأفكار والتجارة وتعددية الروؤية, وبروز الظواهر الجتماعية والأمرا�س 
الجتماعية لي�ست �سوى مادة خام ينبغي الإحاطة بها, والتي تعد مقدمة بحد 
ذاتها ولي�ست غاية نهائية يف معر�س البحث عن القوانني املتحكمة بالظواهر 
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الجتماعية. ومن هنا ي�سح القول اإن العاملني بهذا احلقل هم منتجو املعرفة 
دور  وبني  الفهم,  وبني  الإحاطة  بني  الفارق  يكمن  وهنا   . م�ستهلكيها  ولي�سوا 
ي�سطلعون  ممن  غريه  وبني  وبينه  املعرفة,  م�ستهلكي  وبني  اجلامعي  الأ�ستاذ 

بوظائف واأدوار خمتلفة.
اإحدى  �سي�سكل  �سك  بال  فاإنه  لالأفكار  منتجًا  اجلامعي  الأ�ستاذ  كان  ملا 
الدعامات التي ت�سيف املزيد من ال�ستنارة والإغناء ل�سجل املعارف الإن�سانية 
يف  اأم  الإن�سانية,  العلوم  حقل  يف  متخ�س�سًا  كان  �سواء  احل�سارية  وللتجربة 
ميادين العلوم الطبيعية لأن كليهما مفتوحان على عال الإبداع اإذ لي�س ت�سور 
عقول  عنها  تفتقت  التي  الإبداعات  من  الرتاكم  ذلك  نتاج  �سوى  احل�سارات 
فاإن  احلال  وبطيعة  �سنوفها.  ب�ستى  واملعرفة  الفكر  عال  يف  الكبار  الرواد 
لعبت  والتي  الإبداعات,  هذه  ملثل  الرئي�سة  احلا�سنات  اإحدى  ت�سكل  اجلامعة 
اأزمة  عن  النظر  بغ�س  احل�ساري,  الرتقاء  يف  املت�ساعد  التاريخي  دورها 
يف  الإن�سان  قلق  تبدد  ل  التي  الراهنة  احل�سارة  اأزمة  عن  الناجتة  الإن�سان 
عالقته مع وجوده ومع الطبيعة وعال اخللود والتي �سنفرد لها مبحثًا م�ستقاًل 

.يف هذا امليدان حني الولوج اإىل اآراء الإمام اخلميني
الأ�ستاذ  اأن  مبا  ولكن  العام.  للتغري  الرئي�سة  العلل  اإحدى  هي  الإبداعات 
له  يكون  اأن  بد  الأفكار, فال  املركوزة يف عال  ووظيفته  ومن موقعه  اجلامعي 
عالقته  عن  الناجت  اجلامعي  احلقل  يف  اأي  اخلا�س  ميدانه  يف  تغيريي  دور 
التفاعلية مع الطالب, هذا الدور هو دور تغيريي بامتياز ول يعوقه اأو يدح�سه 
التق�سيم بني حقل  الت�سنيف املعمول به حديثًا عرب  العميق بني  الف�سل  ذلك 
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يبداأ  الذي  التعليم  وحقل  املدر�سة  اأي يف  اجلامعي  التخ�س�س  قبل  ما  تربوي 
مع املرحلة اجلامعية. ومالك هذا التق�سيم يعود اإىل العتقاد باأن الرتبية اإمنا 
تكون يف املراحل الدرا�سية حيث يتم فيها �سياغة الفرد بتن�سئته الجتماعية 
والوطنية من خالل التعرف اإىل املحيط اأو الوطن الذي يعي�س فيه, حيث ينبغي 
له اأن يكوم متوافقًا ومتاآلفًا معه, تقدم له املعارف املت�سلة بالبيئة وبالقوانني 
ت�سكل  وتاريخ  و�سطه,  يف  يعي�س  الذي  ال�سيا�سي  النظام  وبطبيعة  ال�سائدة. 
حقوقه  وجممل  اجلغرافية,  وحدوده  وطنه  رموز  و�سائر  بالده  وعلم  نظامه, 

وواجباته كاإن�سان.
يف حني اأنه يف املرحلة اجلامعية يكون قد ح�سم خياراته الرتبوية من خالل 
ما يقدم له من معارف يف طفولته ليبداأ رحلة التعرف اإىل تخ�س�سه اجلديد 

اإيذانًا بال�سطالع بدور بعد التخرج يخدم من خالله جمتمعه ووطنه.
مالك الفارق بني الرتبية والتعليم, هو التحول يف امليدان الرتبوي من كائن 
بيولوجي اإىل كائن اجتماعي متوالف مع حميطه ولي�س غريبًا عنه يف حني تتم 
�سياغته يف امليدان التعليمي لال�سطالع بوظيفة من�سجمة مع حقل تخ�س�سه.

بح�سب  التن�سئة  اأن  وهو  اآخر,  مو�سع  يف  يكمن  الختالف  مالك  اأن  غري 
علماء النف�س ترافق الفرد منذ ولدته وحتى مماته, يف حني اأن مرحلة التعليم 
اجلامعي ميكن اأن ت�سكل املرحلة التي ل تخلو من اأهمية يف حياة الفرد من حيث 
مفتوحة  �سك  بال  تكون  التي  اجلامعية  العمرية  مرحلته  العقلية يف  املمكنات 
مرحلة  يف  عليه  كانت  مما  اأكرث  والنقد  واملراجعة  وال�ستيعاب  الفهم  على 
اأن  ذلك  على  ي�ساعد  معلومات.  من  له  يقدم  ملا  التلقي  مرحلة  وهي  الطفولة 
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املرحلة اجلامعية توفر منهجية التعرف اإىل اأ�س�س العلوم والطرق امل�ستخدمة 
يف الو�سول اإليها ف�ساًل عن احتواء املناهج خ�سو�سًا يف ميدان العلوم الإن�سانية 
على اآراء ونظريات قد تتعار�س وتتباين فيما بينها, الأمر الذي ينمي عنده ملكة 
اجلامعي  الأ�ستاذ  كان  بحال  ال�سياق  هذا  ويف  وال�ستنتاج.  والتحليل  املقاربة 
فيكون  يتعلمه  اأو  يدر�سه  وما  الطالب  بني  الو�سل  �سلة  ليكون  لالأفكار  ناقاًل 
تاأثريه معدومًا اأما بحال كان ناقدًا ومبدعًا لالأفكار �سيدخل ميدان التاأثري يف 
املطلقة  املحدودية  بني  التاأثري  هذا  حجم  تفاوت  واإن  التعليمية  العملية  م�سار 
وبني التو�سعة. غري اأن هذا التاأثري فيما لو انتقل اإىل اأذهان الطالب �سيرتك 
اأثره كعامل م�ساعد يف اجتاهات الطالب و�سيكون لالأ�ستاذ اجلامعي دعاة هم 

الطالب اأنف�سهم بحال كان متميزًا يف اإبداعاته.
الأ�ستاذ يف  الت�ساوؤل حول جمافاة املو�سوعية جّراء ح�سر ذاتية  قد يطرح 
العملية التعليمية وعدم اأمانته العلمية فيما يطلب منه كدور يف نقل املعلومات 
مبدعي  بني  حتى  النقا�س  فيها  �سيطول  وعدمها  املو�سوعية  ولكن  و�سرحها. 
النظريات يف ميدان العلوم الإن�سانية نف�سها ل �سيما و اأن اإعمال النقد واإبداع 
,املفاهيم والأفكار اإذا ما ا�ستند اإىل املبادئ العلمية, مهما كانت نتائجه �سيكون 
العلم  �ستربز مع عدم مراعاة جوانب  الذاتية  اأن  �سك يف حني  مو�سوعيًا بال 
واإطالق امل�ساعر يف التحكيم وعدم احرتام الآراء الأخرى والتعامل معها بكثري 

من التوهني والت�سخيف الذي يخلو من املنطق.
مع  واخلطورة  التاأثري  �سديدة  ف�ستكون  ال�سلبي,  باملعنى  املو�سوعية  اأما 
التعامل مع الأفكار على اأنها م�سلمات مما ي�سد اأفق تطوير العلم ويقفل اأبواب 
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الإبداع. وهل املطلوب من اجلامعات يف العال غري الأوروبي اأن تكون جمردة 
من وظيفتها الأ�سا�س حني تكون مبثابة الناقل ملا اأبدعه الآخرون؟

اإىل  اجلامعة  باأ�ساتذة   اخلميني الإمام  اهتمام  يرجع  اأخرى  جهة  من 
كان  اإذا  عما  النظر  بغ�س  اجلامعي  الأ�ستاذ  به  ي�سطلع  الذي  الدور  طبيعة 
هوؤلء اجلامعيون منا�سلني ثوريني اأم غري ثوريني, ومن ثم ت�سوره للدور الذي 
ينبغي لهم ال�سطالع به يف مرحلة حتقق الثورة وتر�سيخ دعائمها. مرّد هذا 
الهتمام اإىلاأن الأ�ستاذ اجلامعي ل ينبغي له اأن يكون معزوًل عن ال�سعب, فهو 
اخت�سا�س  على  ي�ستحوذ  اأنه  عن  ف�ساًل  املجتمع  يف  دوره  باأداء  مكلف  كفرد 
ي�سيف الكثري اإىل دوره هذا.ومع اأن خطاب الثورة كان ي�سمل جميع ال�سرائح, 
ولكن اجلامعيني كان لهم خ�سو�سية يف خطاب الإمام, فحني خاطب  الإمام 
على  ال�سالم  العاملية,  الإ�سالمية  الأمة  »اأيتها  بالقول  اجلامعيني   اخلميني
فاإنه كان قد  لالإ�سالم«)49(.  تكونون جنودًا  يا من  الأعزاء  والطلبة  اجلامعيني 
قرن هذا اخلطاب بالإ�سارة ابتداًء اإىل عاملية الإ�سالم كدين �سامل يختزن روؤية 
عاملية, اأي روؤية اإن�سانية وح�سارية �ساملة, ومن ثم عربَّ عن كينونة اجلامعيني 
انطالقًا من الدور املحدد لهم وهو اأن يكونوا جنودًا جمندة لالإ�سالم, وهو يعرب 
عن مدى الدور الذي �ست�سطلع به هذه الفئة املثقفة. ولي�س لهم اأن يكونوا على 
الثورة .وهذا الهتمام جنده من خالل دور  التغيري الذي تن�سره  اإزاء  احلياد 
هذه الفئةالذي يعول عليه الإمام. يقول الإمام »اإن النقطة امل�سيئة التي متثل 
الأمل يف نهاية حياتي هي وعي اجليل ال�ساب ويقظة ونه�سة املثقفني املت�سارعة 

)49( الإمام اخلميني, م. منهجية الثورة الإ�سالمية, م�سدر �سابق, �س271.
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املتنامية. واإن �ساء اهلل ت�سل اإىل نتائجها والتي هي قطع يد الأجانب وب�سط 
ال�ستار  وك�سف  ال�سعب  بتوعية  مكلفون  الطاهرون  ال�سباب  اأيها  اأنتم  العدالة. 
عن احليل املختلفة للجهاز احلاكم, وتعريف العال بالإ�سالم الذي يريد ن�سر 

العدالة«)50(.
اأي مع  حني يكون الأ�ستاذ اجلامعي حمايدًا يف مرحلة اتقاد جذوة الثورة 
عدم ت�سلل الوعي الثوري اإىل عقول هذه الفئة امل�ستنرية)الأ�ساتذة اجلامعيني(
يعني اأن الثورة كمنظومة من الأفكار الرائدة والهادفة نحو تغيري الو�سع املرتدي 
نحو و�سع اأف�سل, ي�سوبها الكثري من ال�سعف والعجز وعدم الو�سوح. يف حني اأن 
الثورة الإ�سالمية مبنطلقاتها وغاياتها كانت قد ا�ستندت اإىل روؤية م�ستمدة من 
فهمها لالإ�سالم كعقيدة و�سريعة, وكحركة �ساملة نحو بناء احل�سارة الإن�سانية 
اجلامعي  الأ�ستاذ  يكون  اأن  كذلك,  واحلال  املعقول  من  فلي�س  املطلق.  باجتاه 
العدالة  مبداأ  اإىل  الرتكاز  �سرورة  ومن  الظلم؟  من  موقفه  هو  فما  حمايدًا. 
الإن�سانية؟ ومن الأمان والرفاه والتنمية وغري ذلك مما ين�سده الإن�سان بطبعه 
دائرة  يف  هم  من  الأفكار  هذه  ت�ست�سري  قد  ال�سماوية؟  الديانات  عليه  وحتث 
املعاناة, ومن رزحوا طوياًل حتت �سلطة الظلم والتع�سف وال�سطهاد والفقر, 
وتتحرك باجتاهها م�ساعرهم قبل عقولهم. ولكن الثورة بحال اقت�سارها على 
يعدو كونها زوبعة يف  بل قد ل  النجاح,  لها يف  يوؤذن  الوجدان قد ل  خماطبة 
اأن تهداأ خالل املنعطفات اخلطرية لأحد مراحلها مهما طال  فنجان ل تلبث 

اأمد اأوارها.

)50( امل�سدر نف�سه, �س279.
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حني تخاطب الثورة الوعي والوجدان, تكون اأكرث �سالبة وجتذرًا, فالوعي 
الثوري,  الإن�سان  وجود  على  �سابق  هو  اأهدافها,  ومبعقولية  الثورة  مبنطلقات 
الأوائل  الثورة  رواد  من  جهد  اإىل  يحتاج  وهو  الثورة  اأفكار  �سنيعة  اأنه  مبعنى 
لنقله اإىل الآخرين, ومن اأكرث ما جتذب هذه الأفكار بحال منطقيتها وم�سروعية 
غاياتها واأهدافها, املثقفني وامل�ستنريين. ولكن مع ذلك, قد يكون هوؤلء اأ�سد 
مع  الحتكاك  لديهم من دميومة  ملا  الأ�ساتذة اجلامعيون,  اأعدائها خ�سو�سًا 

عال الأفكار ومع جتارب الأمم.
العدالة  بفكرة  والتحليل,  النقد  على  داوم  من  اإقناع  ال�سهل  من  لي�س 
بالن�سبة  الإن�سانية ملجرد طرحها. فهذه مفاهيم  القيم  وامل�ساواة وغريها من 
ون�سبيتها  النظرة  لتغري  ال�سالبة  اإىل  تفتقد  عائمة  مفاهيم  تكون  قد  لهوؤلء, 
على  جديد  نظام  وقيام  احلرية  دعائم  تر�سيخ  فاإن  كذلك  الأمم.  بني  حولها 
اأنقا�س النظام البائد, دونه الكثري من جتارب الأمم خ�سو�سًا يف املجتمعات 
ل  نظم  وهي  وامل�ساواة.  الدميقراطية  يف  كنموذج  نف�سها  تقدم  التي  احلديثة 
ْي واأمام عقل الأ�ستاذ اجلامعي, مبقابل حال الرتدي  زالت ترتاءى اأمام ناظرمَ
والعجز التاريخي على امتداد التجربة التاريخية, اأو على الأقل منذ ال�سطدام 
مع احل�سارة الغربية والتي ما زالت م�سدر معاناة جمتمعاتنا من الدكتاتورية 
ومن حال الفقر والتخلف والإخفاق يف بناء منوذج ح�ساري مالئم ومتوافق مع 

املنطلقات الإ�سالمية.
فاإن ل تكن اأفكار الثورة قادرة على خماطبة عقل ووجدان ال�سريحة الواعية 
اأن  حني  يف  البائدة.  النماذج  تكرار  من  وللخوف  لل�سك  عر�سة  جتعلهم  فقد 
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العك�س قد يحول هذه ال�سريحة اإىل كتلة من اللهب الثوري ل تهداأ ول تكل مهما 
عانت الثورة من منعطفات �سعبة يف مراحلها الأوىل.

على هذا الأ�سا�س, كان الإمام اخلميني �سديد العتناء بهذه الفئة خلطورة 
لها  ينبغي  ل  اإذ  واملثقفة,  امل�ستنرية  ال�سرائح  اإىل  الثورة  اأفكار  نقل  دورها يف 
واحلال كذلك, اأن تكون حمايدة واإمنا يجب اأن تكون منخرطة يف �سفوف الثوار 
من خالل ما تقدمه من تنظري ومن �سرح وتعليل لأهداف الثورة ومن قدرتها 

على ك�سف عيوب النظام القائم وامل�ستبد وف�سح اأ�ساليبه التع�سفية.

 اخلميني الإمام  دفعت  قد  كانت  وحدها  لي�ست  اجلامعيني  حيادية 
بع�س  لعبه  الذي  ال�سلبي  الدور  خالل  من  اأي�سًا  بل  الهتمام,  هذا  لإيالئهم 
تاأثرهم  جراء  اأم  الوعي,  عدم  جراء  �سواء  الثورة  قبل  اجلامعيني  الأ�ساتذة 
بالغرب, وجراء تعدد اآرائهم واأفكارهم امل�ستمدة من ال�سرق ال�سيوعي والغرب 
الراأ�سمايل. ويف هذا ال�سدد يقول الإمام »لو كانت جامعاتنا قائمة على ترتيب 
اأ�سويل, ملا كان لدينا طبقة من املثقفني اجلامعيني تبتعد عن ال�سعب يف اأ�سد 
الأزمات التي مّرت باإيران وال�سراعات وعدد الطوائف, ول تبايل مبا يحدث 
للنا�س وكاأنها ل تعي�س يف اإيران. اإن �سبب التخلف يعود اإىل �سبب عدم املعرفة 
مع  وهذا  الإيراين,  الإ�سالمي  باملجتمع  اجلامعيني  مثقفينا  لأكرث  ال�سحيحة 
الأ�سف موجود, واإن اأكرث ال�سربات املهلكة التي حلقت ب�سعبنا كانت بيد هوؤلء 

املثقفني الذين تخرجوا من اجلامعات«)51(.

)51( الإمام اخلميني, منهجية الثورة الإ�سالمية, م�سدر �سابق, �س278.
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- عالقة الجامعة بالحوزة الدينية  2

بوظيفة  ا�سطلعا  اأن  �سبق  تربويان  تعليميان  �سرحان  واحلوزة  اجلامعة 
رائدة يف هذا املجال. غري اأن واقع احلال جعل كالَّ منهما �سرحًا م�ستقاًل بذاته 
ويخلو من تلك العالقة التفاعلية املطلوبة. بل اأكرث من ذلك, فاإن ركون احلوزة 
اإىل الرتاث بحجة الأ�سالة واإحجامها عن تطوير مناهجها, وانف�سام املناهج 
اجلامعية عن اأ�سالة املنطلقات الإ�سالمية, جعل الإمام اخلميني ينظر بعني 
الإ�سالح لكل من هذين ال�سرحني لي�س على نحو التجديد والتطوير املنف�سل 
واإمنا اأي�سًا يف جمال العالقة التفاعلية بينهما والوظيفة املن�سودة لهذه العالقة 

يف �سبيل النهو�س باملجتمع وحت�سينه من النحرافات ال�سلوكية والفكرية.
لقد �سبق اأن بينا روؤية الإمام اخلميني لإ�سالح اجلامعة, وهو �سلك هذا 
اإن  املعوقات  الكثري من  التي �سابها  الدينية  امل�سلك نف�سه يف ميدان احلوزات 
لناحية املناهج, اأو لناحية وظيفة العلماء الروحانيني, ف�ساًل عن تلك العالقة 

املفرت�س قيامها بينهم وبني اجلامعات.
وقبل  التاريخ,  مّر  على  العلمية  احلوزات  لعبت   اخلميني الإمام  فبنظر 
تاأ�سي�س ال�سروح اجلامعية, كاأهم قاعدة لالإ�سالم, دورًا كبريًا يف الوقوف اأمام 
للرتويج  التاريخ  الإ�سالم جهدهم طوال  وبذل علماء  والنحرافات,  الهجمات 
الفقهاء  »لول  وبراأيه  ت�سرف.  اأو  تدخل  دون  الإلهية  واحلرام  مل�سائل احلالل 
ملا كنا ندري اليوم ما هي تلك العلوم التي كانت تقدم للنا�س يف ع�سرنا حتت 

عنوان علوم القراآن واأهل البيت عليهم ال�سالم«)52(.
)52( الإمام اخلميني, منهجية الثورة الإ�سالمية, م�سدر �سابق, �س296.
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وقد لعبت احلوزة هذا الدور يف ظروف تاريخية �سعبة ويف ميادين علمية 
�ستى من جمع علوم القراآن واملحافظة عليها وتدوينها وتبويبها وتنقيحها, وهو 
وكان  قليلة,  الإمكانات  فيها  به يف ظروف كانت  القيام  ال�سهل  لي�س من  عمل 
وهذه  الر�سالة.  تلك  اآثار  ملحو  و�سعهم  يف  ما  كل  يعملون  الظاملون  ال�سالطني 
واملتاأخرين يف  املتقدمني  ككتب  ماثلة,  تزال  ل  العلماء,  بها  قام  التي  اجلهود 
وعلم  الرجال,  وعلم  والكالم  والأ�سول  والفلك   والريا�سيات  والفل�سفة  الفقه 
املتنوعة)53(.  العلوم  فروع  ومتام  واللغة  والعرفان  والأدب  والتف�سري  احلديث, 
احلوزات  قدمتها  التي  العلمية  اخلدمات  يف  الإمام  عند  يطول  واحلديث 
الدينية لي�سل اإىل الدور الذي لعبه علماء الدين يف انت�سار الثورة الإ�سالمية 

الإيرانية.
 مع ذلك يرى الإمام اأن احلوزة الدينية الراهنة باتت تقت�سر على تقدمي 
الثقافة النظرية والفل�سفية, يف حني اأن ثقافة اجلامعات واملراكز غري احلوزوية 
اعتادت على التجربة ومل�س الواقعيات, وهو ما دفعه اإىل الدعوة » للتوفيق بينها 
اأكرث  املجال  لفتح  بع�سًا  بع�سها  يف  والدينية  العلمية  اجلامعات  تذوب  لكي 
الع�سر  ثقافة  على  احلوزات  وبانفتاح  الإ�سالمية«)54(,  املعارف  و�سرح  لن�سر 
التقليدي  الفقه  الإمام اخلميني عن  يدافع  واإذ  وتنويع مناهج.  عرب جتديد 
الفقهية,  واملنابع  املعتربة  امل�سادر  من  ال�سرعية  الأحكام  ل�ستنباط  كاأ�سلوب 
واملكان  الزمان  عن�سري  ياأخذ  الذي  املتحرك  الفقه  اعتماد  اإىل  يدعو  فاإنه 

)53( امل�سدر نف�سه, �س296.
)54( مل�سدر نف�سه, �س277.
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يف العتبار يف الجتهاد كممكنات تعني املجتهد على الإحاطة مب�سائل زمانه, 
القوة  واإدراك مواقع  ال�سيا�سية والقت�سادية,  امل�سائل  النظر يف  واإبداء وجهة 
وال�سعف لكال القطبني الراأ�سمايل وال�سيوعي اللذين ير�سمان ال�سرتاتيجيات 

املتحكمة بالعال)55(.
ومبا اأن �سخ�سًا واحدًا ل ميكنه التكفل بجميع الأبعاد التي جاء بها الإ�سالم, 
فال بد من وجود التخ�س�سية لدى الدار�سني يف احلوزة, كاأن تت�سدى بع�س 
باجلهات  والأخرى  العقلية,  باجلوانب  الهتمام  اإىل  الدار�سة  املجموعات 
ال�سيا�سية, والثالثة يف جمالت اأخرى, وهو ما ل يكون اإل بتدري�س �سائر علوم 

الإ�سالم يف اأبعاده املختلفة مثلما تعلم الفقه باأنحائه املختلفة)56(.
مناهج  يف  عادة  املوجودة  الع�سر  ثقافة  على  لالنفتاح  احلوزة  دعوة  اإن 
احلوزة  اإىل  اجلامعة  نقل  تعني  ل  اجلامعة,  يف  تدر�س  التي  احلديثة  العلوم 
واإمنا تتنا�سب متامًا مع الدور املن�سود لعلماء الدين يف مقام الفتاء يف �سائر 
امليادين احلياتية, ومع دعوته ملراعاة الزمان واملكان واأخذهما بعني العتبار يف 
الجتهاد الذي يقع على عاتق املجتهدين والأ�سوليني ملواجهة متطلبات احلياة 
اجلديدة التي تتطور مع تطور العلوم وك�سوفاتها يف البيولوجيا والقت�سادات 

املالية والحتكارات و�سائر الأمور الجتماعية والتعاقدية.
اأما فيما يخت�س بعموم احلوزة واجلامعة, فاجلامعة بنظر الإمام يراد لها 
اأن تبقى جامعة واحلوزة كذلك, ولكن اقت�ساء التعاون والنفتاح بينهما, لي�س 

)55( امل�سدر نف�سه, �س300.
)56( امل�سدر نف�سه, �س 303.
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اأهداف  يخدم  مبا  وتنوعها  الثقافة  اإغناء  ت�ستهدف  مو�سوعية  لأ�سباب  فقط 
بينهما  املاأزومة  العالقة  بتلك   الإمام اخلميني ل�سعور  اأي�سًا  واإمنا  الإ�سالم, 
الإمام  يقول  بينهما.  املتناق�سة  النظرة  بل  الف�سل  هذا  ال�ساه جراء  زمن  يف 
جامعتنا  يجعلوا  اأن  البداية  منذ  يريدون  »كانوا  املجال:  هذا  يف   اخلميني
ا�سم اجلامعي  ذكر  ول  الدين يف اجلامعة  ذكر عال  يكن ممكنًا  فلم  هكذا, 
حال  يف  بالغربة  ي�سعر  كان  هذين  من  واحد  فكل  الدينية,  املدر�سة  يف  اأي�سًا 
ذهابه اإىل املكان الآخر, ي�سعر بنف�سه اأنه ل �سيء, وي�سعر اإىل اأي مكان �سيىء 
قد دخل. لقد اأرادوا لهاتني اجلبهتني اللتني ميكنهما حفظ البالد واإنقاذها من 
ين فيما بينهما, فهذا يق�سي على ذاك والآخر كذلك,  اأن يكونا عدوَّ امل�ساكل 
وراأيناهم كيف ح�سدوا النتائج... ملاذا كل هذا العداء يف كل مكان �سد طبقة 
كل  ملاذا  واجلامعة.  للجامعي  الدعاية  الآخر  الطرف  ويف  املظلومني؟  العلماء 
اإىل  لأدى  هوؤلء  بني  والتفاهم  التقارب  ح�سل  لو  اأنه  يخافون  لأنهم  ذلك؟ 

فهمهم لالإ�سالم«)57(.
وبهذا املعنى يت�سح حر�س الإمام اخلميني على �سرورة العالقة هذه,و 
مدى الأهمية التي ت�سكلها يف نزع فتيل النزاع الذي �ساد لعقود من الزمن مبا 
فيه من تاأثريات �سلبية على املجتمع وملا للجامعة واحلوزة من اأهمية مبعاجلة 
الفئتان من  ولو متكنت هاتان  بها,  املرتب�سني  البالد وحت�سينها من  م�ساكل 
هذين  يف  ال�سائد  النق�س  بذلك   اخلميني الإمام  �سعر  ملا  بينهما,  التن�سيق 
ال�سرحني العلميني, اإىل احلد الذي دفعه اإىل و�سف هذه احلال موؤكدًا  يف هذا 

)57( امل�سدر نف�سه, �س185.
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املجال, » ما ورد يف احلديث املاأثور عن الإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم 
»اإذا ف�سد العالمِ ف�سد العالمَ « فعامة النا�س بنظر الإمام اخلميني ا�ستنادًا 

اإىل احلديث املاأثور, ل تف�سد العالمَ بل ما يف�سده هو العال«)58(.
بهذا املعنى فاإن تاأكيد الإمام اخلميني على العالقة بني احلوزة واجلامعة 
القائمة  لالإ�سالم  الفكرية  باجلذور  منهما  كل  ربط  اإعادة  حماولة  عن  يعرب 
انتمى,  موقع  ولأي  فرد  لكل  يكون  بحيث  بالعقل  والإميان  باهلل  الإميان  على 
اإجناز ديني لكونه مبدعًا يف جمال تخ�س�سه بوحي من روح الإ�سالم الداعية 
الهند�سة والطب وال�سناعة  وا�ستقامتها يف ميادين  الإن�سان  اإىل تطوير حياة 
والعالقات الجتماعية وغريها, ول ف�سل لرجل من الرجال اإل مبا يقدمه من 
منفعة للنا�س فكيف اإذا كان متخ�س�سًا مبدعًا؟ ول معنى لهذا الإبداع اإذا ل 
انفتاح احلوزة على  اأما  املجتمع.  اأبناء  فيه جهود جميع  تت�سافر  تكامليًا  يكن 
ما  بقدر  اجلامعة  مكان  وحلولها  ا�ستبدالها  يعني  فال  العلم احلديث,  مناهج 
ينفتح الأمر على تاأكيد التخ�س�سية, ومواكبة الفقه لتطور احلياة الجتماعية 

التي تتطور بتطور العلوم يف اأبعاده الجتماعية والقت�سادية والثقافية.

- الوحدة اإلسالمية  3

حال  ب�سبب   اخلميني لالإمام  هاج�سًا  الإ�سالمية  الوحدة  �سكلت  لطاملا 
التفرقة بني امل�سلمني يف العال الإ�سالمي والتي تتناق�س يف جوهرها مع دعوة 
الفتنة  بذور  تفرقهم  ل  واأن  اهلل  بحبل  امل�سلمني  اعت�سام  اإىل  الكرمي  القراآن 

)58( امل�سدر نف�سه, �س186.
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والختالف بعدما وحّد الإ�سالم بينهم بالعقيدة وبالأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر. وقد ا�ستفاد الغرب من الفرقة بني امل�سلمني وراح يعمل على تنميتها عرب 

�سيا�سة التفرقة التي اتخذها منذ و�سوله اإىل بالد ال�سرق.
اإن مهمة الدعوة اإىل توحيد امل�سلمني هي مهمة كبرية وت�ستلزم بنظر الإمام 
اخلميني ت�سافر جميع اجلهود للعمل من اأجلها فهي لي�ست حم�سورة بعلماء 
الأ�ساتذة اجلامعيون وهي حتمل  الدين بل بكل املفكرين وامل�ستنريين وبينهم 
على معنى الوجوب والتكليف ولي�ست من باب امل�ستحبات واإمنا هي واجب على 
ينتف�س  اأن  » يجب  ال�سدد:  الإمام اخلميني يف هذا  كل ذي ب�سرية. يقول 
علماء ومفكرو الإ�سالم العظام يف جميع اأنحاء العال واأن يكونوا قلبًا واحدًا يف 
طريق اإنقاذ الب�سرية من ال�سلطة الظاملة التي فر�ست �سلطتها على العال من 

خالل خمتلف الد�سائ�س واحليل«)59(.
فعال الدين واملفكر والأ�ستاذ اجلامعي هم اأكرث من ي�ستطيع بفعل املتابعة 
والإحاطة, التعرف اإىل هذه الد�سائ�س اأكرث من غريهم. وهم اأكرث قدرة على 
التعامل مع هذه الد�سائ�س التي تثري التفرقة بني امل�سلمني, بفعل قدرتهم على 
الكتابة واإطاللتهم يف الإعالم. يقول الإمام اخلميني يف معر�س بيانه لهذا 
وقلمهم وعلمهم  ببيانهم  ليزيلوا  واملفكرون  العلماء  ينتف�س  اأن  » يجب  الدور: 
ذلك اخلوف الكاذب امل�سيطر على املظلومني, واأن يق�سوا على هذه الكتب التي 
والتي  ال�سيطان,  وعبيد  لال�ستعمار  القذرة  الأيدي  بوا�سطة  موؤخرًا  انت�سرت 
الختالف  جذور  على  يق�سوا  واأن  امل�سلمني,  طوائف  بني  الفرقة  لزرع  تهدف 

)59( امل�سدر نف�سه, �س 426.
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جميعًا  ي�سرخوا  واأن  وامل�سلمني,  املظلومني  جميع  م�سائب  من�ساأ  هو  والذي 
والنهار, يف  الليل  اأغلب �ساعات  التي مت�سي عمرها يف  الإعالم  بوجه و�سائل 
اإلقاء النفاق وزرع الفنت واإ�ساعة الأكاذيب, واأن يثوروا بوجه م�سدر الإرهاب 

يف البيت الأبي�س«)60(.
اإن الإرهاب الذي م�سدره البيت الأبي�س مل�سادر اأخرى ل تقل �ساأنًا وهي 
اإ�سرائيل التي يقف امل�سلمون عاجزون عن دحرها والذين كان يخاطبهم الإمام 
اخلميني مبقولته امل�سهورة لو اأن كل فرد من امل�سلمني األقى دلوًا على اإ�سرائيل 
جلرفتها ال�سيول. اإن وحدة امل�سلمني هي �سرط ومقدمة لزوال اإ�سرائيل. وكلُّ  
فرد مطلوب منه ذلك بح�سب دوره, ودور الأ�ستاذ اجلامعي ببيانه وقلمه, من 
�ساأنه ت�سليط ال�سوء على الفنت التي يحولها هذا العدو, ومن �ساأنه العمل مع 

اأقرانه علماء الدين على توحيد الكلمة.

- مقارعة إسرائيل  4

العدو  بوجه  الكلمة  وحدة  »هي  املجال:  هذا  يف   اخلميني الإمام  يقول 
اأمكن ملجموعة  ملا  لو حافظتم عليها  بكم,  ال�سرر  اإحلاق  يريد  الذي  الأجنبي 
الدول  اأن  حني  يف  امل�سلمني  ماليني  تفرق  اأن  لفل�سطني  ال�سارقني  اليهود  من 
الإ�سالمية جل�ست مع بع�سها  بع�سًالتقيم املاآمت, كيف ا�ستطاع هوؤلء اأن ياأخذوا 

فل�سطني ول ت�ستطيعوا اأن تعملوا �سيئًا؟«)61(.
الأ�ستاذ اجلامعي بحكم عمله مبجال الأفكار ي�سطلع بدور هام ومميز يف 

)60( امل�سدر نف�سه, �س 427.
)61( امل�سدر نف�سه, �س429.
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هذا ال�سدد ولكنه اأي�سًا باعتباره فردًا من اأفراد الأمة, فهو م�سمول بالدعوة 
اإىل جتهيز نف�سه من خالل امتالكه للروح اجلهادية .كما ينبغي لكل اأفراد الأمة 
غدة  لكونها  واإمنا  لفل�سطني,  احتاللها  لدوام  لي�س  اإ�سرائيل  ملقارعة  الإعداد 
 سرطانية باتت تن�سر يف ج�سد الأمة. واإ�سرائيل هذه يراها الإمام اخلميني�
الأو�سط  ال�سرق  اأجزاء من  املوؤامرات وحتتل  تثري  �سرطانية  الواقع غدة  بعني 
ويقدم اأفعالها كمثال ملا يلحق املجاهدين يف فل�سطني ولبنان من قتل وت�سريد 
فال بد واحلال كذلك من دعوته هذه اإىل اأنه يجب على كل واحد اأن يجهز نف�سه 

�سد اإ�سرائيل واأن يدعم املجموعات املجاهدة التي تعمل على مقارعتها)62(.
اإن الأ�ستاذ اجلامعي بفكره وقلمه وبروحه اجلهادية ي�ستطيع اأن يقدم لالأمة 
الكثري ويف حمطات عّدة. لأن ما ميتلكه �سرخته املدوية اإىل جانب �سائر اإخوانه 
خ�سو�سًا يف يوم القد�س وي�سم �سوته اإىل ماليني امل�سلمني, عماًل براأي الإمام 
تخ�سى  اإ�سرائيل  فاإن  �سخ�س  مليار  ي�سرخ  »عندما  يقول  حينما   اخلميني
املوت  بيوتهم و�سرخوا  القد�س من  يوم  امل�سلمون جميعًا  اإذا خرج  �سراخهم, 
لأمريكا واملوت لإ�سرائيل, فاإن �سرخة املوت جتلب املوت لهم... واإنه من اجليد 
اأمريكا وانكلرتا وبالد الغرب  اأن نعترب قلياًل من هوؤلء ال�سبان الذين هم يف 
حني يتظاهرون ويقفون بوجه ال�سرطة وتو�سع القيود يف اأيديهم وهم ي�سرخون 

اأي�سًا ويطالبون باإحقاق احلق, واأن نتعلم منهم«)63(.

)62( امل�سدر نف�سه, �س 437.

)63( امل�سدر نف�سه, �س 438.
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- بناء شخصية األستاذ  5

ل تقت�سر دعوة الإمام اخلميني على اإ�سالح اجلامعة باإ�سالح املناهج 
وانفكاكها من التبعية للغرب, واإمنا اقرتنت بالدعوة اإىل اإعادة �سياغة وبناء 
�سخ�سية الأ�ستاذ نف�سه, نظرًا ملا لالأ�ستاذ من دور خطري �سواء يف املدر�سة اأو 
يف اجلامعة. فالأ�ستاذ هو مرب ٍّ ف�ساًل عن كونه معلمًا .ول قيمة ملناهج خا�سة 
بدون وجود اأ�ساتذة يحملون منطلقات اإ�سالمية ويقومون برتبية اأنف�سهم قبل 

تربية غريهم.
 اإن خطورة دور الأ�ستاذ جعلت الإمام اخلميني يقف على جانب كبري من 
احلذر جتاه من يعملون يف هذا امليدان لأنهم يوؤثرون بطبيعة احلال على الأجيال 
املقبلة. يقول الإمام اخلميني: » اإنه ملن ال�سذاجة اأن يجعل الإن�سان من املعلم 
املنحرف واملعلم الذي مييل اإىل ال�سرق اأو الغرب, اأن يجعله معلمًا لالأولد الذين 
هو  التخ�س�س  اأن  نت�سور  اأن  ال�سذاجة  ملن  واإنه  كاملراآة,  �سقيلة  نفو�س  لهم 
املعيار فقط, واأن العلم هو املعيار, بل اإن العلم الإلهي لي�س معيارًا, وعلم الفقه 
والفل�سفة والتوحيد لي�س معيارًا, اإمنا املعيار هو �سعادة الب�سر من ذلك العلم 
الذي فيه تربية والذيُ ينقل عن املربي. اإن من ال�سذاجة اأن نفكر باأنه يكفينا 
وجود اأ�سخا�س ميلكون العلم بل يجب اأن ميلكوا العلم والرتبية, اأو على الأقل 
ميتلكوا العلم ول يكونوا منحرفني... فلو �سافى املتخ�س�س مر�سنا الظاهري, 
اإىل مر�س  �سيجّرنا من مر�س �سعيف  اإنه  باطنية,  اأمرا�سًا  لنا  �سيوجد  فاإنه 
كبري. اإذا ل يزك املعلم نف�سه, ويرّبها تربية ت�سري على ال�سراط امل�ستقيم, فاإن 
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ّر اإىل ال�سرق اأو الغرب «)64(. وبهذا النحو فاإن الإ�سالح لدى الإمام  بالدنا �سُتجمَ
اخلميني يبداأ قبل اإ�سالح اجلامعة من اإ�سالح الإن�سان نف�سه لكي يتمكن من 
تربية الآخرين. وهو اإ�سالح موجه لالإن�سان ب�سكل عام لأن لكل اإن�سان تكليفه 
اخلا�س يف امليدان الجتماعي. وهذا الإ�سالح لي�س ظاهريًا وح�سب, واإمنا  هو 
اإ�سالح ينطلق من العقل والوجدان. يقول الإمام اخلميني يف هذا ال�سدد: » 
يجب علينا اأن نبداأ من عقولنا ومن قلوبنا واأن نكون بفعل جماهدة النف�س كل 

يوم اأف�سل من اليوم الذي �سبقه «)65(.

فبناء الأ�ستاذ هو مقدمة لبناء الطالب املتخرج لأن املدر�سة واجلامعة هما 
الإن�سان   اخلميني الإمام  بح�سب  املراد  لأن  الإن�سان  يعّدان  اللذان  املركزا 
اجلامعي املعلم والطالب, واجلامعة عليها اأن تخرج الإن�سان ل املتعلم لأنها لو 
خرجت الإن�سان ف�سوف لن ي�سّلم بالده لالآخرين لأن الإن�سان ل ير�سى اخل�سوع 
والذل. وي�سرب الإمام مثاًل عن ر�سا خان والد اآخر ملوك اإيران واأنه كان يف 
�س لأنه كان اإن�سانًا, وكان ر�سا خان يعترب مناف�سه هو  ال�سابق يخ�سى من املدرِّ
املدر�س الذي كان عندما يقف ليتحدث يزلزل اجلميع. ا�ستمرارًا لهذا الدور, 
اأبناء  لرتبية  اأنف�سهم  جتهيز  على  اجلامعة  اأ�ساتذة   اخلميني الإمام  يحث 
اإيران, واأن يغريوا تلك الأفكار التي دخلت عقول ال�سباب خالل عهود م�ست, 
الأمر الذي اأدى اإىل توقف تلك العقول عن العمل والإنتاج)66(. وان هذا الأمر 

)64( امل�سدر نف�سه, �س242.

)65( امل�سدر نف�سه, �س244.
)66( امل�سدر نف�سه, �س 234.
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لن يحدث على الإطالق اإذا ل يبذلوا همهم اأوًل جلعل اجلامعة مركزًا للعلم 
هذا  فقدان  لأن  البالد  خدمة  يف  الخت�سا�سات  جميع  تكون  حتى  والتهذيب 
الإح�سا�س, �سيجعل اجلامعة اأ�سواأ مركز يجر البالد اإىل الف�ساد. العلم بنظر 
اأ�سمى  الإمام اخلميني ل ينفع وحده. حتى علم العقائد والتوحيد الذي هو 
العلوم, قد يرتاكم علم العقائد يف عقل الإن�سان وقلبه, ولكنه �سيبعده عن اهلل 
ف�ساده  فاإن  مهذب  غري  العال  يكون  وعندما  مهذبًا,  الإن�سان  هذا  يكن  ل  لو 

يكون اأكرث من الآخرين)67(.

بناء على هذه التحديدات, فاإن مهمة الأ�ستاذ اجلامعي واملربي لكونها تقوم 
على بناء الإن�سان فاإنه ل بد اأوًل اأن يقوم الأ�ستاذ واملربي بتهذيب وتربية نف�سه 
لأنه يف مقام القدوة لالآخرين. ول ي�ستطيع اأن يقدم نف�سه كقدوة اإذا ل يهتم 
لأنف�سهم  املربني  و�سائر  الأ�ستاذ اجلامعي  بناء  اإن عملية  ببناء هذا اجلانب. 
لالإمام  �سبق  برنامج  وفق  جتري  اأن  من  لها  بد  ول  و�ساقة,  طويلة  مهمة  هي 
اخلميني اأن و�سع اأ�س�سه التي تقوم على خطوات متعينة ومتواكبة مع بع�سها 

بع�سًا �سوف يتم تبيينها يف ال�سطور الالحقة.

- مبادئ التربية وأساليبها  6

اأوًل.  النف�س  بناء  من  يبداأ  املجتمع  اإ�سالح  اأن   اخلميني الإمام  يعتقد 
ومن  الإ�سالمي,  الدين  لتعاليم  روؤيته  ومن  فهمه  من  نابع  العتقاد  ّدهذا  ومرمَ

)67( امل�سدر نف�سه, �س 235.
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نظرته لدور الأنبياء يف مقام بناء الإن�سان. ولأنه لو ل يرتبَّ الإن�سان ل يتمكن 
من تربية الآخرين.

 كان الإمام اخلميني و�سع عددًا من املبادئ الرتبوية ,ولأنها تفيد الأ�ستاذ 
اجلامعي كما �سائر الأفراد نورد بع�سًا منها على ال�سكل الآتي:

اأ- التفكر:

. يقول يف  النف�س  التفكر �سرطًا ملجاهدة  لقد جعل الإمام اخلميني من 
التفكر.  هو  النف�س  جماهدة  �سروط  من  �سرط  اأول  اأن  اعلم   « ال�سدد:  هذا 
له كل  وهياأ  الذي خلقه  الإن�سان يف موله  يفكر  اأن  املقام هو  والتفكر يف هذا 
اأن  عرف  واحدة,  للحظة  فكر  لو  العاقل  الإن�سان  اإن  والراحة.  الدعة  اأ�سباب 
الهدف من هذه النعم هو �سيء اآخر, واأن الغاية من هذه اخللقة عال اأ�سمى 
واأعظم, واأن على الإن�سان العاقل اأن يرتّحم على نف�سه وعلى حاله امل�سكينة, لو 
فكر قلياًل يف اأحوال اأهل هذه الدنيا من ال�سابقني وحتى الآن وتاأمل متاعبهم 
واآلمهم كم هي اأكرب واأكرث بالن�سبة اإىل هناءتهم يف نف�س الوقت الذي ل يوجد 
فيه هناء وراحة لكل �سخ�س. يف كل حال ادع ربك بعجز وت�سّرع اأن يعرّفك على 
وظائفك فيما بينك وبينه تعاىل, والأمل اأن يفتح لك هذا التفكر طريقًا اآخر 

اإىل منزل من منازل جماهدة النف�س « )68(.

)68( امل�سدر نف�سه, �س 248.
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ب- التالوة والدعاء:

واأن  الإن�سان  لباب  لظهور  و�سيلة  الأدعية  وجميع  و�سيلة,  العبادات  جميع  اإن 
ي�سل ما هو بالقوة والإمكان اإىل الفعل في�سبح الإن�سان اإن�سانًا وي�سبح الإن�سان 
الطبيعي اإن�سانًا اإلهيًا. وبناء عليه ي�سدد الإمام اخلميني على هذه العبادات 
هذه  اإن   « الظلمة  من  الإن�سان  تنقذ  بنظره  هي  الأدعية  هذه  الدعاء.  وبينها 
جميعها  الأدعية  كتب  و�سائر  اجلنان  ومفاتيح  البالغة  نهج  وخطب  الأدعية 
تعني الإن�سان لي�سبح اإن�سانًا. وعندما ي�سبح الإن�سان اإن�سانًا يقوم بجميع تلك 
الأعمال فيزرع هلل ويحارب هلل«. وتالوة القراآن تاأتي قبل الأدعية لأن غايتها 
هي تزكية النف�س وتعليمها اأي�سًا, ومن اأهدافها ت�سفية النفو�س من ظلماتها 
املوجودة فيها حتى ت�سبح الأذهان والأرواح م�ستعدة بعد هذه الت�سفية لفهم 

الكتاب واحلكمة )69(.

ج- ترك األخالق الذميمة

اإن اأف�سل العالج لرتك ودفع الأخالق الذميمة هو جماهدتها.
وهذه املجاهدة ت�سري بح�سب الإمام اخلميني يف خطوات متدرجة ومن 

تراها يف  التي  القبيحة  امللكات  تاأخذ كل واحدة من  اأن  » هو  هذه اخلطوات: 

اهلل  من  التوفيق  واطلب  مّدة,  اإىل  النف�س  على خمالفة  بعزم  وتنه�س  نف�سك 

لإعانتك يف هذا اجلهاد. ول �سك اأن هذا اخللق القبيح �سيزول بعد فرتة و�سيفر 
)69( امل�سدر نف�سه, �س 252.
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ال�سيطان وجنوده وحتل حملهم اجلنود الرحمانية «)70(.
من   « يقول:  ح�سرًا  ل  فمثاًل  الذميمة  الأخالق  من  مناذج  الإمام  يقدم 
وتعذب  القرب  �سغطة  وتوجب  الإن�سان  هالك  ت�سبب  التي  الذميمة  الأخالق 
الإن�سان يف كال الدارين, �سوء اخللق مع اأهل الدار اأو اجلريان اأو الزمالء يف 
الإن�سان  كان  فاإذا  والغ�سب.  ال�سهوة  وليد  وهو  واملحلة,  ال�سوق  اأهل  اأو  العمل 
اأنه عندما يعرت�سه اأمر غريب مرغوب فيه, حيث تتوهج  املجاهد ي�سعى ملّدة 
نار الغ�سب لتحرق الباطن, وتدعوه اإىل الفح�س وال�سيئ من القول, اأن يعمل 
بخالف النف�س ويتذكر �سوء عاقبة هذا اخللق ونتيجته القبيحة, ويبدي باملقابل 
ال�سيء احل�سن, ويلعن ال�سيطان يف الباطن, وي�ستعيذ باهلل منه, اإين اأتعهد لك 
اأنك لو قمت بذلك ال�سلوك, وكررته عّدة مرات فاإن اخللق ال�سيئ �سيتغري كليًا, 
و�سيحل اخللق احل�سن يف باطن مملكتك. ا�ستعذ باهلل من الغ�سب الذي يهلك 
اأن يتجّراأ  الإن�سان يف كال الدارين, لأنه قد يوؤدي اإىل قتل نف�س, ومن املمكن 

الإن�سان يف حال الغ�سب على النوامي�س الإلهية «)71(.

ه�- تعزيز اإليامن

هناك فارق بني اعتناق الدين والإميان بتعاليمه, فالدين يتحقق بال�سهادتني 
التعاليم.  اإتباع  بح�سب  وينق�س  يزيد  الإميان  اأن  حني  يف  العتقاد,  وباأ�سول 

)70( امل�سدر نف�سه, �س 246.

)71( امل�سدر نف�سه, �س 247.
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ولذلك كانت دعوة الإمام اخلميني نحو تعزيز البعد الإمياين يف ال�سخ�سية 
بح�سب  الإميان  املعا�سي.  ترك  على  الإن�سان  لأعان  الإميان  وجد هذا  لو  لأنه 
اإىل  يحتاج  وهو  العقل.  اأدركه  ملا  القلب  ووعي  ت�سديق  هو   اخلميني الإمام 
املجاهدة حتى تفهم القلوب اأن العال كله يف حم�سر اهلل. وبافتقاده اإىل هذه 
امل�ساهدة, يقرتب الإن�سان من ارتكاب املعا�سي. ويقدم يف هذا ال�سبيل برهانًا 
على قوة احل�سور الإلهي يف القلب يف ترك املعا�سي حيث يقول  » اإن الربهان 
العقلي قائم على اأن اهلل تبارك وتعاىل حا�سر يف كل مكان. فالربهان موجود 
اأن  اأردنا  ما  اإذا  قلوبنا. حتى  اإىل  ي�سل  لكنه ل  بذلك,  قالوا  الأنبياء  وجميع 
نغتاب اأو نتهم اأو نعمل قبيحًا, نرى اأننا يف حم�سر اهلل, ول بد اأن نحرتم هذا 
املح�سر... فعندما يكون الإن�سان يف حم�سر عظيم يعتقد بعظمته, فاإنه يحرتم 
فاإنكم ل  اأنه عظيم,  وتعتقدون  اإذا كان يوجد عندكم �سخ�س  ذلك املح�سر. 
ترتكبون اأية خمالفة اأمامه ف�ساًل عن خمالفته هو يف حم�سره اإذا كنتم عنده, 
يف حني اأن املح�سر هو حم�سر اهلل تبارك وتعاىل, واملع�سية خمالفة مع من 

نحن يف حم�سره «.
 

ز- ترك املحرمات ومالزمة الواجبات

يدعو الإمام اإىل التزام الواجبات ومراعاة التقوى لأنها ال�سبيل اإىل ترك 
اأمرا�س  من  بكثري  اأقوى  هي  التي  اأعرا�سها  من  النف�س  وخال�س  املحرمات 
يعالج  الذي  املادي  اختاللها  ب�سبب  يكون  اإمنا  الأج�ساد  اأمرا�س  لأن  اجل�سد 
�سنخه  من  عالج  اإىل  حتتاج  النف�س  اأمرا�س  اأن  حني  يف  وبالدواء  بالطبيعة 
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الواجبات  اإتيان  عالماتها  ومن  و�سالمتها,  �سحتها  اإىل  تعود  حتى  معنويًا 
النف�س, واملرتفق  الإن�سان الراغب يف �سحة   « وترك املحرمات. يقول الإمام: 
�سرر  اأن  املعلوم  ومن  املحرمات.  وترك  الواجبات  على  املواظبة  عليه  بحالها 
الواجبات  اأن  كما  كانت حمرمة.  ولهذا  النف�سية  املف�سدات  املحرمات هو من 
املرحلتني  اإن هاتني  اعلم  العزيز  اأيها  واجبة.  كانت  ولذلك  هي من �سالحها 
اأف�سل من اأي �سيء ومقدمة للتطور واأن الطريق الوحيد اإىل املدارك الإن�سانية 
واأهمها التقوى من املحرمات. اأيها العزيز اعترب اأن املرحلة الأوىل مهمة جدًا, 
وحافظ وراقب اأمرها فاإنك اإن خطوت احلظوة الأوىل ب�سكل �سحيح وبنيت هذا 
الأ�سا�س قويًا, كان هناك اأمل بو�سولك اإىل مقامات اأخرى واإل امتنع الو�سول 

و�سعبت النجاة «)72(.
اإن ترك املحرمات والإتيان بالواجبات وحتى امل�ستحبات, قد يكون يف بدايته 
لعدم التعود عليه, مهمة غري ي�سرية على الإطالق, و�سوف حتتاج اإىل جهد غري 
املهمة يعر�س  الإمام اخلميني ل�سعوبة  واإدراكًا من  ال�سبيل.  عادي يف هذا 
و�ساقة,  �سعبة  الأمر  بداية هذا  اأن  اعلم   « يقول:  فهو  اإىل ذلك  �سبياًل عمليًا 
ولكن بعد فرتة من ال�ستمرار واملثابرة يتحول التعب اإىل راحة, بل تتبدل اإىل 
لذة روحية خال�سة بحيث اإن اأهلها ل يقابلون تلك اللذة بغريها, وميكن اإن �ساء 
اأن تنتقل من هذا املقام اإىل تقوى  اهلل بعد املواظبة ال�سديدة والتقوى التامة 

خال�سة « )73(.
)72( امل�سدر نف�سه, �س 228.
)73( امل�سدر نف�سه, �س 230.
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اأحد النماذج يف املجاهدة النف�سية وهو ما كان يقوله  كذلك يقدم الإمام 
اآبادي حول املثابرة على تالوة اآخر  اآية اهلل حممد علي امللك  العارف اجلليل 
اآيات �سورة احل�سر املباركة مع تدبر معانيها يف تعقيبات ال�سلوات وخ�سو�سًا 
يف اآخر الليل حيث يكون القلب فارغ البال, وهي موؤثرة يف اإ�سالح النف�س وكان 
اأن  الو�سوء مثل بزة اجلندي«. وعليك  »اإن  الو�سوء قائاًل  بالبقاء على  يو�سي 
تطلب من القادر ذي اجلالل واهلل املتعال جل جالله يف كل حال مع الت�سرع 

كي يوفقك ويعينك يف احل�سول على خال�س التقوى)74(.

)74( امل�سدر نف�سه, �س 229.
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الف�سل الول

اهلدف من التعليم والرتبية

1- دعوة األنبياء إلى التوحيد وهداية الناس

الإن�سان كائن عجيب, ميتاز عن بقية املوجودات يف اإدراكاته ويف غاياتها. هو 
املوجود الوحيد الذي ل تقف اإدراكاته عن حد ول تنتهي قابلية الرتبية لديه. 
هو  احليوانات,  �سائر  عن  به  وافرتق  املوجودات  به  فاق  الذي  المتياز  هذا 
امتالكه لقوة عاقلة اأعطته القدرة على التطور, ولول هذا المتياز ملا بعث اهلل 

الأنبياء:

»اإننا نحتاج لالأنبياء لأننا ل�سنا مثل احليوانات التي لها حدود حيوانية فقط 
وينتهي كل �سيء«)75(.

والإن�سان حقيقة جمردة عن عال الطبيعة, مولوٌد على الفطرة التي فطر 
ولي�ست مقت�سرة على  الإن�سان,  لوازم وجود  الفطرة من  .وهذه  النا�س عليها 

التوحيد, بل اإن جميع املعارف احلقة هي من الأمور التي فطر النا�س عليها:
»اعلم اأن املق�سود من فطرة اهلل التي فطر النا�س عليها هو احلال والكيفية 
التي خلق النا�س عليها, وهم مت�سفون بها, والتي ُتعد من لوازم وجودهم, وقد 

)تخمرت( طينتهم بها يف اأ�سل اخللق«)76(.

)75( منهجية الثورة الإ�سالمية, مقتطفات من اأفكار واآراء الإمام اخلميني)قده(, موؤ�س�سة تنظيم ون�سر تراث الإمام, 
الطبعةالأوىل, 1996م,

)76( امل�سدر نف�سه, �س207.
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يف  النا�س  بني  املوجود  اخلالف  اأو  الختالف  اأن   اخلميني الإمام  ويرى 
الأحكام  يف  اختالفهم  وحتى  وعادات,  اآراء  من  وثقافتهم  وبيئتهم  بلدانهم 
الأمور  اأهم  ومن  الفطرية.  الأمور  تاأثري يف  اأي  الختالف  لهذا  لي�س  العقلية, 
هذه  الكمال(,  )ع�سق  فطرة  التوحيد  بعد  عليها  الإن�سان  ُجبل  التي  الفطرية 
الفطرة م�سرتكة بني جميع بني الب�سر ومبقت�ساها ي�سعى اجلميع اإىل الكمال 
واإن اختلفت م�ساديقه بني احلقيقي منه وغري احلقيقي, يف هذا ال�سدد يقول 

الإمام :
»فكل ٌّ هوجد وظنَّ مع�سوقه يف �سيء, وتوهم كعبة اآماله يف اأمر معني, فتوجه 
اإليه وطلبه من قلبه وروحه, واإن اأهل الدنيا وزخارفها يح�سبون الكمال يف الرثوة 
ويجدون مع�سوقهم فيها... كن ل بد اأن نعرف اأن حب هوؤلء وع�سقهم لي�س يف 
اأن كل واحد منهم رجع اإىل  اإذ لو  اأنهم مع�سوقهم,  احلقيقة لهذا الذي ظنوه 
فطرته لوجد اأن قلبه يف الوقت الذي ُيظهر الع�سق ل�سيء ما, فاإنه يتحول فورًا 

عن هذا املع�سوق اإىل غريه, اإذا وجد الثاين اأكمل من الأول«)77(.
اأنهم غافلون  اإل  اإليه,  اأن اجلميع يع�سقون الكمال ويتوجهون  وبالرغم من 
عن اأنهم متفقون يف هذا الأمر الفطري البديهي, »ومما يثري الده�سة والعجب 
اأنه على الرغم من عدم وجود اأي خالف ب�ساأن الأمور الفطرية.... فاإن النا�س 

نوعًا غافلون عن اأنهم متفقون, ويظنون اأنهم خمتلفون«)78(.

)77( الرتبية واملجتمع, مظاهر عينية من فكر الإمام اخلميني - مركز الإمام اخلميني الثقايف, �س13.
)78( منهجية الثورة الإ�سالمية, �س209.
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ومن اأهم م�ساديق ع�سق الكمال هو الع�سق للعلم املطلق » جميع الكائنات 
والعائلة الب�سرية يقولون بل�سان ف�سيح, وقلب واحد, وجهة واحدة: اإننا عا�سقون 
املطلقة  القدرة  نطلب  اإنا  املطلق,  واجلالل  اجلمال  نحب  اإنا  املطلق,  لكلمات 

والعلم املطلق«
وكما امتاز الإن�سان عن بقية املوجودات بقوته العاقلة كذلك امتاز بفطرته 
اخلا�سة عالوة عن ع�سق الكمال بطلب العلم واملعرفة. لكن رغم هذه ال�سعة 
يتمكن  ما  فُجلُّ  نهاية عمره  فاإنه مهما حاول جهده حتى  لالإن�سان,  الوجودية 
علة  من  الطبيعة  عال  يف  املادية  الأ�سياء  بني  التي  العالقات  هو  معرفته  من 
ومعلول و�سبب وم�سبب, واأثر وموؤثر... اإلخ .لكن هذا الإن�سان يبقى عاجزًا يف 
اأن يتحرك خارج حدود الطبيعة اأو يدرك ما وراءها, بل لو جمعنا كلَّ طاقات 
الطبيعة  هذه  فهم  اأعتاب  على  لوقفت  البع�س  بع�سها  اإىل  واأ�سفناها  الب�سر 

والعال املادي فقط.
وعال  ال�سهادة,  وعال  الغيب  عال  من  اأعم  الوجود  اأن  ذلك  يف  وال�سر 
بخالف  وهذا  الوجود.  عال  موجودات  نهاية  يف  يقع  نعي�سه  الذي  الطبيعة 
املاديني الذين قرنوا و�ساووا بني وجود املادة ووجود العال, فعندهم ما ل مادة 
له ل وجود له, وا�ستتبع ذلك اأن ق�سروا املعرفة على احل�س واحلوا�س, يف حني 
اأن املعرفة احل�سية ت�ستند اإىل املعرفة العقلية كما يتكئ عال املادة على العوال 

الأكمل منه.
والعقل.  احل�س  اأداين  من  اأعم  هو  الإلهية  الفل�سفة  يف  املعرفة  معيار  »اإن 
فيدخل املعقول املدرك بالعقل دائرة العلم حتى لو انعدم اإدراكه باحل�س, وملا 
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كان الوجود اأعم من عاملي الغيب وال�سهادة, فبالإمكان اأن يكون ملا ل مادة له 
وجود, وكما اأن املوجود املادي ي�ستند اإىل املجرد كذلك حال املعرفة احل�سية 

فهي م�ستندة اإىل املعرفة العقلية«)79(.
لكن ال�سوؤال الذي ُيطرح اأنه لو �سلمنا باأن الإن�سان لي�س هو املوجود املادي 
اأعم من املادي واملجرد, وبالتايل فاملعرفة ح�سية عقلية,  فح�سب واأن الوجود 
واحل�سي ي�ستند اإىل العقلي, فهل ي�ستطيع هذا الإن�سان اأن يفهم العال والوجود 

من حوله والتايل �سيكون بغنى عن م�ساعدة ال�سماء له؟
املادة  عال  اإدراك  عن  وعاجزة  حائرة  تزال  ما  العقول  اأن  الإمام  يرى 
عن  العقول  عجزت  واإذا  الأدنى,  العال  هو  الطبيعة  فعال  بتمامه,  والطبيعة 

اإدراكه, كيف لها اأن تدرك العوال الأخرى؟ يقول يف ذلك:
»هذا الوجود العظيم ل تتمكن العقول من الإحاطة به, ول يقدر اأي �سخ�س 
اأن يلمَّ باأجمعه, هو عال الدنيا, والعال احلقري. فهذا العال رغم �سعته هو 
الدنيا  ال�سماء  هي  الآن  حلد  فيها  اكت�سفوه  وما  ال�سموات  وهذه  الدنيا,  عال 
العليا فلم يكت�سفوها ول يدرون ما  ال�سموات  اأما تلك  القراآن,  كما يعرب عنها 

فيها«)80(.
فلالإن�سان عال ما وراء الطبيعة, ولو كان كل �سيء مق�سورًا على هذا العال, 
ال�سراط  اإىل  الإن�سان  بيد  لياأخذوا  الأنبياء  اإر�سال  اإىل  حاجة  هناك  كان  ملا 
امل�ستقيم »لو كان الإن�سان بهذا امل�ستوى من الطبيعة, ول يكن �سيئًا اأكرث من 

)79( امل�سدر نف�سه, �س29.
)80( منهجية الثورة الإ�سالمية , �س30.
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هذا, فلم تكن هناك اأية حاجة لإر�سال �سيء لالإن�سان من عال الغيب لكي يربي 
الإن�سان, ويربي اجلانب الآخر منه«)81(.

وامتالك الإن�سان عقاًل م�ستعدًا بالقوة, وهو اجلانب املعنوي فيه, يفر�س 
وجود املربي الذي ميلك العلم احلقيقي بالبعد املعنوي لالإن�سان, بالبعد الذي 
اإلهيًا  يكون  اأن  قابلية  ميلك  والإن�سان  وراءها,  وما  بالطبيعة  الإن�سان  يربط 
ي�سبح  اأن  لإمكانه  اأعجوبة  فهو  الإن�سان,  مثل  كائن  اأي  يوجد  »ل  �سيطانيًا  اأو 
ت�سدر  التي  الأعمال  واإن  جهنميًا...  �سيطانيًا  كائنًا  اأو  ملكوتيًا,  اإلهيًا  كائنًا 
املعنوية  بتلك اجلهات  وف�سادها مرتبط  وقبحها و�سالحها  فاإن ح�سنها  عنه, 

لالإن�سان«)82(.
اإل  ورغباته  وميولته  الإن�سان  يعرف حقيقة هذا  اأن  ي�ستطيع   فال موجود 
اخلافية  املوجودات  بني جميع  العالقات  يعرف  اأن  لأحد  ول  �سبحانه,  الباري 
على الب�سر اإل الباري �سبحانه, لأنه هو الذي خلق كل �سيء, كل هذا اقت�سى 
اأن ينزل الوحي على اأنا�س موؤهلني لن�سر التوحيد وتربية الإن�سان, هوؤلء نالوا 
الكمالت املعنوية, فكانت �سببًا لتتحقق عالقة بينهم وبني عال الوحي, فاأوحى 

اهلل اإليهم واأر�سلهم لرتبية اجلانب الآخر من الإن�سان)83(.

)81( امل�سدر نف�سه , �س44.
)82( امل�سدر نف�سه , �س216.

)83( امل�سدر نف�سه, �س45.
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2- دعوة األنبياء إلى بناء اإلنسان وتزكيته

اإن اأول اآية نزلت على الر�سول كما جاء يف الأخبار { چ چ چ})84(. فر�سالة 
الإ�سالم بداأت بالقراءة حتى �سميت اأمة الإ�سالم ب�)اأمة اقراأ(, فُدعي الإن�سان 

منذ البداية اإىل القراءة والتعلم.
لكن الآيات التي تلت تتحدث عن اأمٍر خطري للغاية وهو الطغيان, ويف هذا 

:ال�سدد يقول الإمام
{ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ} فتبني اأن الطغيان والتحول اإىل طاغوت يعد 
من اأخطر الأمور, وللتخل�س من هذه احلالة ل بد من تعليم الكتاب واحلكمة 

والتزكية«)85(.
ال�ستغناء,  مبقدار  الطغيان  ويكون  ي�ستغني,  حني  يطغى  عمومًا  فالإن�سان 
كما  مقام  على  يح�سل  عندما  اأو  علميًا,  ي�ستغني  عندما  الإن�سان  يطغى  فقد 
طغى فرعون, فالإن�سان ما ل يزكِّ نف�سه, فاإن الأمور واملتعلقات الدنيوية �سوف 
جتره اإىل الطغيان, »لذلك كان هدف البعثة هو اإنقاذنا من هذا الطغيان«)86(.

ول يفرق الإمام بني طغيان واآخر, لأن هذا الطغيان من �سنخ  واحد مزروع 
يف جبلة الإن�سان { ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ})87( فلو ترك 
الطغيان  دافع  لأن  األعىل}  ربكم  {أنا  منه  فرد  كل  لأ�سبح  و�ساأنه  الإن�سان 

.موجود عند اجلميع, ولبغى بع�سهم على بع�س, يقول الإمام
)84( �سورة العلق, اآية 1

)85( منهجية الثورة الإ�سالمية , �س64.
)86(  امل�سدر نف�سه , �س64.
)87( �سورة ال�سم�س, اآية 7 و8
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»تعود جذور جميع الختالفات املوجودة بني الب�سر وبني ال�سالطني, وبني 
اأ�سحاب النفوذ اإىل الطغيان املوجود يف النف�س, فال�سبب هو اأن الإن�سان راأى 
نف�سه �ساحب مقام فطغى, ولأنه ل يقنع بهذا املن�سب, فرنى اأن الطغيان يجره 
اإىل العدوان, وعندما يح�سل العدوان يح�سل الختالف, ول يوجد فرق فهو 

كله طغيان �سواء كان يف مرتبة دنيا اأم مرتبة عليا«)88(.
عدم  �سببه  الب�سر,  بني  والعدوان  الطغيان  واأنواع  الإن�سان  م�ساكل  فجميع 
اأنانية  ن�ساأت من  بالإن�سانية  التي حلت  اإن جميع امل�سائب  النفو�س, بل  تزكية 
الإن�سان, فاحلروب التي ن�ساأت يف العال �سببها هذه الأنانية, فعندما ل يكون 
الإن�سان موؤمنًا ويريد كل �سيء لنف�سه, ين�ساأ التعار�س والنزاع بني الب�سر, اأما 
جميع  اجتمع  ولو  معدومة,  اأي�سًا  واحلروب  معدومة  فالأنانيات  الأولياء  عند 
اأن الإن�سان زكى نف�سه ملا  اأي نزاع. ولو  الأولياء يف مكان واحد ملا �سب بينهم 
اأهوائه  اإىل  احلقيقة  يف  ترجع  الإن�سان  فم�سائب  حياته,  يف  الطغيان  راأينا 
النف�سية والتي لن ت�ستقيم يف حياته اإل اإذا زكى نف�سه ورباها, والأنبياء جاوؤوا 
من اأجل تزكية هذا الإن�سان وبنائه, فما نادى به الأنبياء هو الإن�سان ول �سيء 

غريه.
»اإن ما نادى به الأنبياء هو الإن�سان ول �سيء غريه, يجب اأن يكون كل �سيء 
على �سكل اإن�سان, اإنهم يريدون بناء الإن�سان و�سوف ي�سلح كل �سيء عندما يتم 

اإ�سالح الإن�سان«)89(.
)88( منهجية الثورة الإ�سالمية , �س65.

)89( امل�سدر نف�سه, �س182.
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فمن خالل اإ�سالح الإن�سان �سوف تثمر جهود الأنبياء يف اإنقاذ النا�س من 
الظلمة اإىل النور, ويف معرفة النا�س بالعال كما هو ل كما ندركه نحن ول كما 
نريده. والظلمة عند الإمام نوعان, ظلمة النف�س وظلمة الظلم, لذا يعتقد اأن 
الهدف الأول لالأنبياء يت�سعب على هدفني اآخرين: »لقد بعث الأنبياء من اأجل 
لالأنبياء  وكان  ال�ستكبار,  نري  من  ال�سعيف  واإنقاذ  النا�س...  معنويات  تنمية 
اأ�سر  النف�س, من  اأ�سر  النا�س من  املعنوية لإنقاذ  الوظيفة  الوظيفتان,  هاتان  
�سلطة  من  وال�سعفاء  النا�س  واإنقاذ  كبري(  �سيطان  هي  الذات  )لأن  ذاتها 

الظاملني«)90(.

اإمنا  اأن القوانني الو�سعية ل تهتم بالذات الباطنية لالإن�سان  ويرى الإمام 
تنظر اإىل �سلوكه اخلارجي, فال يهمهم البعد املعنوي, هل هو �سعيد اأو �سقي, 
اأبدًا مبا يفعله يف  اأحدًا ول يخل بالنظام العام, ول يهتمون  اأن ل يوؤذي  املهم 
اأو يف خلواته ويف اخلفاء, وهذا حال جميع املدار�س غري التوحيدية, اأما  بيته 
املدار�س الإلهية فهي التي تبني الإن�سان: »اإن جميع الأديان النازلة من اخلالق 
�سبحانه وتعاىل, وجميع الأنبياء العظام الذي اأُمروا بالإبالغ, اإمنا جاوؤوا من 
العظام  لالأنبياء  الوحي  خالل  من  الباري  واأراد  وبنائه,  الإن�سان  راحة  اأجل 
اإن  له.  التي  اأبعاده  جميع  يف  الإن�سان  وبناء  النا�س...  جميع  النا�س...  هداية 
جميع القوى و�سائر الدول ل تبايل مبعنويات النا�س, وجميع املدار�س املوجودة 
لالإن�سان, ما هي  الباطنية  بالذات  تبايل  التوحيد, ل  الدنيا �سوى مدار�س  يف 

)90( امل�سدر نف�سه , �س51.
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نف�سيته, فليعمل ما ي�ساء, ول يهتمون اإل باملحافظة على دنياهم«)91(.
من هنا كانت مهمة الأنبياء هي تعليم النا�س وتربيتهم, فالنبي الأكرم‘ 
هو معلم الب�سرية ومربيها, والعلم بدون التزكية كالعلم بال عمل, وعلماء ال�سوء 
هم الذين يحملون العلم ول يعملون به, لأنهم ل يقرنوه بالتزكية, هوؤلء �سبههم 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  {ژ  اأ�سفارًا  يحمل  باحلمار  القراآن 
فيهم  العلم ل يرتك  لكن  فهوؤلء علماء  ک گ گ گ})92(, 

على  اأو  الإن�سان  �سدر  على  العلم  يكون  اأن  فرق  ل  احلال  هذه  ويف  تاأثري,  اأي 
ظهره)93(.

ويذهب الإمام اأكرث من ذلك فيعترب اأن الرتبية والتزكية اأهم من التعليم, 
لأن التعليم اإذا ل يقرتن بالرتبية �سيتحول اإىل علم م�سٍر وهدام)94(, فالعال 
الفا�سد �سُيف�سد املجتمع ومن حوله, من هنا كان اإ�سرار نبي الإ�سالم‘ على 
العال,  اإ�سالح  يتم  الإن�سان  فبرتبية  األخالق},  مكارم  ألمتم  بعثت  {إنام 
و»اإن م�سار الإن�سان الذي ل تتم تربيته يف املجتمع ل ت�ساويها م�سار �سيطان 
اأو حيوان متوح�س اأو اأي كائن اآخر, واإن منافع الإن�سان املرتبي يف جمتمعه؟ ل 
لتمام  الكائنات وخال�سة  فالإن�سان هو ع�سارة جميع  اأي منفعة...  ت�ساهيها 

العال... وحمل جتلي النور املقد�س هلل تعاىل«)95(.

)91( امل�سدر نف�سه, �س49.
)92( �سورة اجلمعة, اآية 5.

)93( اجلامعة واجلامعيون يف فكر الإمام اخلميني, موؤ�س�سة تنظيم ون�سر اآثار الإمام اخلميني,  �س5.
)94( امل�سدر نف�سه, �س7.

)95( منهجية الثورة الإ�سالمية, �س224.
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بناء اإلنسان في ظل الحكومات اإللهية  -  3

مع  كثرية  حروبًا  وخا�سوا  الظلم,  �سد  التوحيد  ودعاة  الأنبياء  قام  لقد 
يف  الوقوف  اأجل  من  هوؤلء  �سد  قاموا  واملرتفني.  والأثرياء  والظلمة  الأقوياء 
وامل�ساواة  العدالة  اأجل حتقيق  ومن  ال�سعوب  ثروات  نهب  ومنعهم من  وجههم 
يف املجتمع, ومن ي�ستقرىء التاريخ �سيجد اأن ال�سعوب واجلماهري امل�ست�سعفة 
واملحرومة هي التي قامت بالثورة �سد �سالطني اجلور, واحلفاة هم حملة راية 
الإ�سالم املحمدي الأ�سيل, الذي وقف يف وجه امل�سالح ال�سخ�سية والذي منع 
املتخمني يف حياة الرتف والعي�س اأن يفعلوا ما ي�ساوؤون, ويبني الإمام هذا املعنى 

اإذ يقول :
اأن تفكروا  ال�سيء الوحيد الذي يجب  اإن  اأبنائي الأعزاء يف اجلهاد,  يا   «  
به هو اإحكام اأ�س�س الإ�سالم املحمدي الأ�سيل... الإ�سالم الذي �سيذل الغرب 
العال,  لواءه احلفاة واملظلومون والفقراء يف  وال�سرق... الإ�سالم الذي يرفع 
واملتظاهرون  املال...  وعبدة  والراأ�سماليون  والكافرون  امللحدون  واأعداوؤهم 

بالتقد�س واجلاهلون«)96(.
واأ�سا�س البعثة ��� بعثة الر�سول الأكرم‘ ��� هو رفع الظلم وحتقيق العدالة, 
الطريق  لهم  لينك�سف  واإزالته,  الظلم  رفع  طريق  للنا�س  ليو�سح  النبي  وجاء 
حتى ي�ستطيعوا اأن يواجهوا القوى الكربى »جاءت بعثة ر�سول اهلل‘ لتو�سح 
النا�س  يواجه  حتى  الطريق,  لهم  وتك�سف  واإزالته,  الظلم  رفع  طريق  للنا�س 

)96(  امل�سدر نف�سه , �س502.
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واأرواحهم,  ونفو�سهم  النا�س  اأخالق  اإنقاذ  البعثة  وت�ستهدف  الكربى,  القوى 
واأج�سامهم من الظلمات, واأن تزيل الظلمات ليحل حملها النور, لتزيح ظلمة 

اجلهل وتاأتي مكانها بنور العمل«)97(.
فالنبوة جاءت لتحطيم قواعد ظلم الأقوياء, وحتطيم قواعد ق�سور الظلم 
التي ارتفعت اأعمدتها من خالل تعب املحرومني وامل�ست�سعفني. وما فعله اإبراهيم 
ومو�سى وغريهما من الأنبياء هو اأنهم انتف�سوا جميعًا بوجه اجلور. ومن 
يتبع الإ�سالم, يجب عليه اأن يقف ويعار�س القوى العظمى, ويخل�س املظلومني 
الوقوف  لكن هذا  الظلم,  بوجه  الوقوف  نداء عا�سوراء هو  واإن  من خمالبها. 
يجب اأن يبداأ من النفو�س { ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ})98( فاإن هذا 
القانون الإلهي ين�س على اأنه لو حدثت تغريات يف �سعب اأو قوم معينني, فاإن 
الثورة  ذلك �سيكون �سببًا حلدوث تغريات تكوينية, وتغريات عاملية, وانت�سار 

الإ�سالمية يف اإيران هو رهن بهذا التغري الذي حدث.
» فقد ح�سل حتول يف قومنا وتغريوا,  وما ل يح�سل هذا التغري النف�ساين 
فاإن تغريًا حقيقيًا ��� والذي هو زوال النظام الطاغوتي, وجميء النظام الإ�سالمي 
��� ما كان ليح�سل... فلو غرينا اأنف�سنا باجتاه قبول الظلم, فمن الطبيعي اأن 
والعذاب  للظلم  �سنوات طويلة خا�سعًا  كان خالل  �سعبنا  اإن  يحكمنا ظال... 
وذلك ب�سبب خروجه عن تلك الفطرة التي هي فطرة اهلل و�سلك فطرة اأخرى, 

وربى نف�سه تربية اأخرى, فاأ�سبح جاهزًا لقبول ال�سغوط, وكنا ل اأباليني«)99(.

)97( امل�سدر نف�سه, �س69.
)98( �سورة الرعد, اآية 11.

)99( منهجية الثورة الإ�سالمية, �س194.
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يف  النا�س  نفو�س  ومن  النف�س  من  يبداأ  اأن  يجب  الإمام  عند  التغيري  اإذًا 
املجتمع, من النف�س على امل�ستوى الفردي والجتماعي, وهنا يوؤكد الإمام دائمًا 
اأ�سر  ومن  الظلماين  بيتها  من  النف�س  هجرة  النف�س,  من  النف�س  هجرة  على 
النف�س وهاجروا, {ومن  اأ�سخا�س حتركوا وخرجوا من حفرة  الذات »هناك 
خيرج من بيته مهاجرًا إىل اهلل ورسوله ثم يدركه املوت، فقد وقع أجره عىل 
اهلل} فاأحد الحتمالت اأن هذه الهجرة هي من النف�س اإىل اهلل, والبيت هنا هو 

نف�س الإن�سان«)100(.
هذا يعني هجرة النف�س من اأ�سر الذات, وهجرة النا�س من الظلمات اإىل 
نور التوحيد والإ�سالم, ول يتحقق ذلك اإّل من خالل قيام احلكومة الإ�سالمية, 
لذا ركز الإمام يف خطابة النه�سوي على ال�سعب واعترب ولأول مرة اأن ال�سعب 
بعدما  واملثقفون  النخب  ومن خلفه  الثورة  ير�سم طريق  الذي  وهو  القائد  هو 

كانت العادة تقت�سي اأن يكونوا يف مقدمة م�سرية الثوريني.

)100( الرتبية واملجتمع, �س26.
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الف�سل الثاين

ماهية خطاب اإلمام ملستضعفي ومسلمي العامل

قبل احلديث عن ماهية خطاب الإمام مل�ست�سعفي وم�سلمي العال ل ي�سع 
الباحث اإّل اأن ي�ستعر�س ماهية احل�سارات والنماذج احل�سارية التي اجتذبت 
بني  ما  العالقة  يبني  اأن  وكذلك  التاريخ,  مّر  على  والأتباع  الأن�سار  اإليها 

امل�ست�سعفني وامل�سلمني يف العال.

1�� ماهية الحضارة اإلسالمية 

اأنها  يعني  والتب�سر  بالغايات«)101(.  ٌر  »تب�سّ باأنها  احل�سارة  فت  ُعرِّ لقد 
اإىل  واعيًا  �سلوكًا  وتنتهج  معددة  منطلقات  من  تتحرك  واعية  معرفية  حركة 
باملقدمات.  النتائج  ارتباط  مبنطلقاتها  ترتبط  قبل,  من  مر�سومة  اأهداف 
واإذا كانت العلل الغائية ��� بتعبري الفال�سفة ��� هي علل فاعلية الفاعل, اأ�سحى 
التب�سر بالغايات » فكرًا ومعرفًة واأفعاًل وو�سائل«)102( حيث ل تنفك الأهداف 
عن و�سائلها كما ل تنفك عن مناهجها ل منطقيًا ول اأخالقيًا, فاجلميع يتبع 

�سنخًا واحدًا.
)101( �سمري �سليمان, الأندل�س والغرب – �سراع النموذجني احل�ساريني وبدايات الإ�ست�سراق, �س18.

)102( عبد احلليم �سديقي, تف�سري التاريخ, الرتجمة العربية, �س33, نقاًل عن كتاب الإمام اخلميني وامل�سروع 
احل�ساري الإ�سالمي.
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بهذا املعنى ت�سبح احل�سارة منهج معرفة وفهم الأمة لدور الإن�سان يف عال 
الوجود والطبيعة. »وهذا يعني اأن احل�سارة هي منهج فكر وا�سل بالنتيجة اإىل 
وعلله  الفكري  الأمة  كيان  حتاكي  اإن�سانية  �سلوكية  ومواقف  اأمناط  اأو  اأنواع 
لالأ�سياء  حماكمة  ومعايري  والتطلعات  والعمل  القول  يف  وجتلياته  وم�سادره 

وعالقات النا�س والعال)103(«.

ي�سحي  ومكوناتها,  واأ�س�سها  اأ�سولها  يف  وال�سعوب  الأمم  تختلف  وعندما 
النموذج احل�ساري هو املظهر التي تعرب به الأمم عن مفهوم احل�سارة ذاته, 
الإ�سالم مبا ميثل من  ن�سيج  تعبريًا عن  الإ�سالمية  وت�سبح عندئٍذ احل�سارة 
اجتماعي  ونظام  حياة  م�سروع  ومن  والوجود  العال  اإىل  خمتلفة  كونية  روؤية 

»اأيديولوجي« ذا بعٍد اإلهي.
, اأ�سحت الدولة الإ�سالمية  واإذا كانت الغايات ل تنفك عن و�سائلها كما مرَّ
اأو احلكومة الإ�سالمية املت�سدية لتنفيذ وتطبيق ال�سرائع لتنظيم �سوؤون املجتمع 
وراءه,  ما  اإىل  املادي  الوجود  من  والتكامل  والرقي  التقدم  نحو  به  وال�سري 
اأ�سحت هي النموذج احل�ساري الإ�سالمي. وبناء على ذلك ل ي�سح احلديث 
عن ح�سارات متعددة يف تاريخ الب�سرية, واإن �سح احلديث عن مناذج خمتلفة 
اتفقت يف اجلوهر واختلفت يف ظاهرها, فال يوجد فروقات جوهرية اأو بنيوية 
بني ح�سارات التاريخ من اإغريقية يونانية اأو فرعونية اأو �سا�سانية, واإن ظهر 
اختالف بني مناذج الإمرباطورية  الرومانية اأو الفار�سية وقبلهما امل�سرية, لأن 

)103( حممد باقر ال�سدر, مقدمات يف التف�سري املو�سوعي للقراآن, �س133.
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هذه احل�سارات والنماذج تتقاطع يف توحد الغايات واملثل العليا, ويف الأ�سا�س 
هي تختزل البعد الإلهي ليحل حمله البعد الفرعوين.

بدء  ومنذ  الب�سرية  تاريخ  فاإن  احل�سارات,  اأنواع  بني  الف�سل  لهذا  نتيجة 
والتوحيد  الفطرة  ح�سارة  لهما,  ثالث  ل  ح�سارتني  بني  منق�سم  اخلليقة 
وح�سارة الباطل املادية, مبعنى اآخر اإن تاريخ الب�سرية حمكوم بثنائية قطبية  �� 
كال�سدين ل يجتمعان ���  مت�سارعة عرب التاريخ, ونوازع ذلك موجودة يف اأعماق 

الكائن الب�سري.
قال تعاىل {إين خالق برشًا من طني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 

فقعوا له ساجدين})104(.
وقال اأي�سًا: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ})105(.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  اأي�سًا :{  وقال 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ})106(.
فل�سفة  يف  الباحثون  ي�سميها  كما  احل�سارات  لتاريخ  القراءة  هذه 
احل�سارات)107( هي قراءة عمودية, فكال احل�سارتني ت�سدر عن اأ�سل وتخ�سع 

)104(  �سمري �سليمان, الإمام اخلميني وامل�سروع احل�ساري الإ�سالمي, منظمة الإعالم الإ�سالمي, طهران 1990, �س25.
)105(  �سورة ال�سم�س , اآية 7 و8و9.

)106(  �سورة الإ�سراء, اآية 7و8.
...............  )107(
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ل�سنن وقوانني وحتمل حقائق وم�سروعًا خمتلفًا.
كان  واإذا  به.  وتنتهي  فيه  وتبقى  العال,  هذا  من  تبداأ  الباطل  ح�سارة 
عن  البحث  دون  فقط«  الدنيوية  »فللغايات  ما  دين  الباطل  ح�سارة  لأ�سحاب 
حقانية هذا الدين, واإىل اأي مدى �سريقى بوجود الإن�سان. ويبقى ال�سغل الوحيد 
بتقدمها  احلكم  وي�سبح  املادية,  الإن�سان  حاجات  تاأمني  هو  احل�سارة  لهذه 
ما  والرفاهية ومبقدار  الراحة  و�سائل  ما حققته من  اأو عدمه مبقدار  ورقيها 

اأ�سبح الإن�سان مت�سلطًا على الطبيعة من اأجل ت�سخريها لراحته ومنافعه.
اإن ع�سق هذه املثل يتجلى يف كل جوانب حياة احل�سارة املادية, من فل�سفتها 
وقوانينها واأخالقها وممار�ساتها وحتى تقدمها العلمي والتقني, وبكلمة جامعة, 
اإن ح�سارة الباطل ينبغي البحث عنها وعن اآثارها يف هذا العال لأنها منه تبداأ 
ر  قبل هذا العال وتتجلى  وفيه تنتهي, اأما ح�سارة احلق والفطرة الإلهية فُت�سوِّ
فيه وت�ستمر م�سوؤوليتها بعده, فكل ما يف الكون ي�سبح بحمده ولكن ل تفقهون 
ت�سبيحهم, والإن�سان �سيعي�س امل�سوؤولية جتاه نف�سه وخالقه والكون املحيط به 

:وبالأخ�س جتاه اأخيه الإن�سان, يف هذا ال�سدد يقول الإمام اخلميني
اأين جاءت هذه  من  يهمه  ول  املادة  اإىل جانب  ينظر  ل  املادي  “الإن�سان   
فلو  الإلهي  الإن�سان  اأما  مبدوؤها.  يهمه  ول  لنف�سها  الأ�سياء  يريد  اإنه  املادة... 
اأعطي �سيئًا ل�ساأل من اأين؟ وماذا هو؟ وهل �سحيح ا�ستخدامه؟ »... فهذا هو 

الإن�سان الذي يفكر بهذه الأمور, ونحن نريد مثل هذا اأي�سًا«)108(.
فال  بع�س,  يف  بع�سها  ويوؤثر  بع�س  مع  بع�سها  يرتابط  الكون  اأجزاء  فكل 

)108(  يطلق الدكتور �سمري �سليمان على هذه القراءة لتاريخ احل�سارة باأنها » القراءة العمودية«.
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يف  باأختها  عالقة  اأدنى  لها  لي�س  غربها,  اأو  الأر�س  �سرق  يف  حادثة,  يوجد 
اأقا�سي الأر�س, لأن اجلميع معلول لعلة واحدة, وي�سرتك كلها يف هذه الناحية 
من ال�سببية, لكن تاأثري الإن�سان كان تاأثريًا م�سوؤوًل وافرتق يف ذلك عن غريه 

من املوجودات, قال تعاىل:
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  {ۋ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ})109(.

ومقت�سى هذا التحمل للم�سوؤولية اأن ل ترتكه العناية الإلهيان ل�ساأنه يواجه 
التكويني {أعطى كل يشء  باملعنى  ل  اأو هداية,  اإر�ساد  دون  بنف�سه  م�سريه 
خلقه ثم هدى})110( ول باملعنى الت�سريعي, فالعناية واللطف الإلهي اقت�سيا 
,اإن�سانه  التكويني للوجود  الت�سريعي املتوافق مع الكتاب  الهداية وقّدما دليلها 
وعامله, فالإ�سالم مبا هو روح احل�سارة احلقيقية »حقيقة وله حكٌم يف جميع 

�سوؤون الإن�سان املادية واملعنوية اإىل حيث ل ي�سل اإدراككم له«)111(.
»يف الوقت الذي ل يكن يف الغرب اأي خرب ُيذكر, وكان �سكانه يعي�سون يف 
والرومانية حمكومتني لال�ستبداد  الإيرانية  الإمرباطوريتان  وح�سية... وكانت 
والتبعي�س, وت�سلط اأ�سحاب القدرة والإ�سراف, ول يكن فيهما اأثر من حكومة 
النا�س والقانون, اأر�سل اهلل اآنذاك تلك القوانني التي �سدع بها النبي الأعظم 
حممد‘, والتي حترّي بعظمتها الإن�سان. وحدد لكل �سيء الآداب والقوانني, 
فمن قبل تكّون الإن�سان واإىلحني نزوله يف حفرته, ُو�سعت له قوانني خا�سة, 

)109(  �سورة الحزاب, اآية 72.
)110(  الإمام اخلميني وامل�سروع احل�ساري الإ�سالمي, �س24.

)111(  روح اهلل اخلميني, خمتارات من اأقوال الإمام اخلميني, ج2, �س84.
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من  ُر�سم  ما  جانب  اإىل  احلكومة,  وُنظمت  الجتماعية,  العالقات  وُر�سمت 
وظائف وعبادات«)112(.

فالإ�سالم فيه الربنامج واخلطة الرتبوية ال�ساملة ب�سقيها النظري والعملي, 
وبناًء على هذه اخلطة ت�سكلت يف احل�سارة الإ�سالمية النظرية ال�سيا�سية يف 

ل نظام القيم يف املجتمع. احلكم وت�سكَّ
اإىل حركة تكاملية  يف هذا النموذج احل�ساري يتحول ال�ستخالف الإلهي 
م�ستمرة يف عملية كدح ون�سب وارتقاء نحو املطلق والالحمدود, كلٌّ يف حدود 
قابلياته وم�ستوى الختيارات املمنوحة له, فما من امرئ يولد اإل على الفطرة 
ول  النار  ل يحمل بطاقة اخللود يف  اأو ميج�سانه,  ين�سرانه  اأو  يهودانه  واأبواه 
جواز العبور اإىل اجلنة, م�سري الإن�سان ما يقرره عمله {ووجدوا ما عملوا 
حارضًا})113(, واللطيف بعباده يبحث عن عذر لإدخال النا�س اإىل اجلنة ل اإىل 

اجلحيم.

2�� اإلمام الخميني والثنائية القطبية في العالم

اتفاقية  ُعقدت  حتى  النتهاء  على  الثانية  العاملية  احلرب  �سارفت  اإن  ما 
»يالطا« والتي اأر�ست نظامًا عامليًا جديدًا, برز فيه قوتان عظيمتان هما الوليات 

)112(   منهجية الثورة الإ�سالمية, �س132.
)113(  الإمام اخلميني, الفكر والثورة – كتاب املنطلق, مقالة الإمام اخلميني وم�سكلة التبعية, م�سطفى احلاج علي, 

�س65.
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املتحدة الأمريكية والحتاد ال�سوفياتي, حيث �سكلتا مركزي ا�ستقطاب للعال 
التناف�س  حدة  ازدادت  ال�ستقطاب  هذا  ومع  وامل�ستويات.  ال�سعد  كافة  على 
وال�سراع على املناطق ذات النفوذ ال�سرتاتيجي يف العال وبالأخ�س يف عاملنا 
والنفط  الغاز  من  الطاقة  م�سادر  ويختزن  باخلريات  يزخر  حيث  الإ�سالمي 
ما  الدولية  العالقات  العلن يف  اإىل  بّرز  التجاذب احلاد  م�ستقباًل. هذا  واملاء 
بات يعرف بق�سية التبعية, والتي �سرعان ما اأ�سبحت م�سكلة بحد ذاتها اأدت 
اإىل ت�سدع البنيان احل�ساري والتاريخي لل�سعوب, واإىل فقدان الهوية وال�سعور 
املدمرة,  الطويلة  احلروب  و�سل�سلة  التخلف  عن  ف�ساًل  الأ�سيل,  بالنتماء 
واإبداع  اأي قدرة على النهو�س  اأثر ذلك �سعوب العال الإ�سالمي  وفقدت على 

احللول مل�ساكل جمتمعاتها.
وتكر�س  الأمة  �سدر  املادية  احل�سارة  م�سروع  اكت�سح  فقد  اأخرى  وبعبارة 
قد  فكان  الإ�سالم  »اأما  الآخرين,  كل  بعدما هزم  العال  منت�سر يف  كم�سروع 
حتول اإىل جمموعة من اأ�سفار جميدة تنوء باأثقالها الظهور املك�سورة فاأودعتها 
رفوف املكتبات الدهرية, اأو فيما خلف الذاكرة مبددة التاأثري اأو مرتوكة لعبث 
م�ست�سرقي الداخل واخلارج, واأُخرج القراآن من ال�ساحة حتى كاأنه فقد دوره يف 
الهداية ل�سالح م�سروع الباطل«)114(. وقد بلغ احلد اأن ا�سُتخدم نف�س القراآن 

من اأجل هدم قيم الإ�سالم, يقول الإمام:
»لقد ا�ستغل عباد الأنا والطواغيت القراآن الكرمي واتخذوه و�سيلة للحكومات 
املعادية للقراآن... فقد اأخرجوا القراآن ��� الذي كان ول يزال الد�ستور الأعظم 

)114(  الإمام اخلميني وامل�سروع احل�ساري الإ�سالمي, �س24.
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العدل  حكومة  واأبطلوا  امليدان  من   �� واملعنوية  املادية  و�سوؤونهم  الب�سر  حلياة 
الإلهي وهي اأحد اأهداف هذا الكتاب املقد�س«)115(.

 ل يكن لل�سمت اأو ال�سكون مكان يف وجدان و�سخ�سية الإمام اخلميني
ر�سم  باإعادة  وذلك  الدويل  ال�ستقطاب  دائرة  من  للخروج  عمل  ما  ف�سرعان 

اخلارطة من جديد, فق�سم العال تق�سيمًا جديدًا:
عال امل�ست�سعفني وعال امل�ستكربين, عاملان ل يجتمعان ول يت�ساحلان لأن 

:اأحدهما اإلهي والآخر مادي, يقول الإمام
الفا�سدة,  القوى  ت�ساحلون  ل  ملاذا  ويقولون  علينا  يعرت�سون  الذين  »اإن 
اإمنا ينظرون اإىل جميع الأمور بنظرة مادية, ويف�سرون الأمور من خالل العني 
القوى  م�ساحلة  واإن  للمظلومني,  ظلمًا  تعد  الظال  م�ساحلة  اإن  املادية... 
واإما  جهلة  اإما  امل�ساومة  منا  يطلبون  الذين  اإن  للب�سرية.  ظلمًا  ُتعدُّ  العظمى 

عمالء«)116(.
التوحيد  عقيدة  واأ�سحاب  الإلهي  امل�سروع  حملة  قام  كما  الإمام  ثار  اإذن 
على مر الع�سور لي�سكل انعطافًا تاريخيًا نوعيًا وطفرًة حقيقيًة غرّيت امل�سار 
الإمام  نظر  الثالثة,  الألفية  وبداية  الع�سرين  القرن  يف  لالإن�سانية  التاريخي 
فلم يجد �سوى منوذجني ح�ساريني: منوذج ال�ست�سعاف وفيه امل�سلمون وغري 

امل�سلمني, ومنوذج الطاغوت اجلامع لكل قوى الباطل واأتباعه يف الأر�س.
لقد ا�ستمد الإمام هذه امل�سطلحات, ال�ست�سعاف وال�ستكبار اأو الطاغوت 

)115(  منهجية الثورة الإ�سالمية, �س77.
)116(  منهجية الثورة الإ�سالمية , �س425.
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من عقيدة القراآن الكرمي, واأراد بهذا التق�سيم اأن تكون ر�سالته اأممية, حتى 
الثورة التي جنحت يف اإيران, يعتربها غري حمدودة باإيران ول تنهي ال�سراع مع 
امل�ستبكرين بنجاحها: »يجب اأن يعلم م�سوؤولونا اأن ثورتنا غري حمدودة باإيران, 

اإن ثورة ال�سعب الإيراين هي نقطة بداية لثورة عال الإ�سالم الكربى«)117(.
الإ�سالمية  ال�سعوب  الأ�سيل بني  التوحيد  ن�سر  »اإن اجلميع م�سممون على 
ودق راأ�س اخل�سم باحلجر, حتى يتحقق يف القريب العاجل انت�سار الإ�سالم 

يف العال«)118(.
�سحيح اأن كل تق�سيم ثنائي للعال يدور بني الإثبات والنفي �سوف ت�ستغرق 
دوائره وجه الب�سيطة, لكن كل تق�سيم لن يكون اأمميًا يف اجلانب الإيجابي من 
خطابه, لقد راأى الإمام اأن دائرة امل�ست�سعفني ت�سمل بع�س امل�سلمني وغريهم 
امل�سلمني  بع�س  ت�سمل  وامل�ستكربين  الطاغوت  دائرة  اأن  كما  الب�سر,  بني  من 
وغريهم اأي�سًا, لذا جند الإمام مّيز بني نوعني من الإ�سالم, الإ�سالم املحمدي 

الأ�سيل والإ�سالم الأمريكي. يقول يف ذلك:
»اإن طريق حماربة الإ�سالم الأمريكي له تعقيٌد خا�س يجب اأن تت�سح جميع 
لديها  يت�سخ�س  ل  الإ�سالمية  ال�سعوب  من  الكثري  فاإن  الأ�سف  ومع  زواياه... 
كاماًل احلد بني الإ�سالم الأمريكي والإ�سالم املحمدي الأ�سيل, اإ�سالم احلفاة 
واملحرومني, واإ�سالم املتظاهرين بالتقد�س والتدين واملتحجرين الراأ�سماليني 

الذين ل يعرفون اهلل واملرفهني الذين ل يعانون من �سيء«)119(.
)117(  امل�سدر نف�سه, �س444.
)118(  امل�سدر نف�سه, �س445.
)119(  امل�سدر نف�سه, �س502.
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اأو  الإميان  ودار  الكفر  دار  اإىل  للعال  تق�سيمه  يلجاأ يف  الإمام ل  اأن  جند 
الإ�سالم كما فعل الكثري من احلركات الثورية الإ�سالمية, لأنه وجد اأن الكفر 
ت�سلط  يف  والفرعونية,  الطاغوتية  الذهنية  يف  عنه  البحث  ينبغي  احلقيقي 

الإن�سان على اأخيه الإن�سان.
اأما على م�ستوى الداخل فقد رفع الإمام �سعارًا موازيًا لل�سعار الذي رفعه 
للجمهورية  تاأ�سي�سه  يف  للغرب  اأو  لل�سرق  النحياز  عدم  �سعار  اتخذ  للعال, 

ې  ۉ  ۉ  ۅ   } الكرمي  القراآن  من  اأخرى  مرًة  فا�ستوحى  الإ�سالمية, 
فاأعاد بذلك  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ})120( 

ت�سكيل الوعي بكل م�ستوياته ومفرداته ومفاهيمه)121(.
�ستحقق  اأنها  اعتقد  والتي  الإ�سالمية  احلكومة  لإقامة  الإمام  حترك  لذا 
الداخلية  التبعيات  اأنواع  كل  عن   وا�ستقالله  ال�سعب  وحرية  والق�سط  العدل 
واخلارجية, وكان يعتقد اأن اإقامة اجلمهورية الإ�سالمية وتغيري ال�سلطة يف اإيران 
لي�س هو الغاية بحد ذاتها, واإمنا »ال�ستيالء على ال�سلطة« هو الو�سيلة التي يتم 
بها تنفيذ اأمر اهلل يف اإجراء الكثري من الأحكام وال�سعائر الإلهية, وكان يعترب 
اأن جميع الأنبياء ومنذ بداية الب�سرية اإىل خامت الأنبياء‘ ا�ستهدفوا اإ�سالح 
املجتمع واأن يقوم النا�س بالق�سط فقد اأُر�سلوا بالبينات واحلديد, ويف الإرتباط 

احلا�سل يف الآية {وأنزلنا احلديد} مع البينات يقول الإمام :
»اإن ذلك يعني اأن حتقق )هذه الأهداف( يكون باحلديد والبينات واحلديد 

)120(  �سورة النور, اآية 35.
)121(  الإمام اخلميني وم�سكلة التبعية, م�سطفى احلاج علي, �س66.
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على  الق�ساء  معينة  جمموعة  اأو  �سخ�س  اأراد  اإذا  اأي  شديد}  {بأس  فيه 
املجتمع... فاإنه ينبغي التحدث معها بالبينات, فاإن ل ينفع ذلك, فباملوازين 

العقلية, واإن ل ترتدع وتتعقل فباحلديد«.)122(
ويقول اأي�سًا :

 »الأنبياء العظام ال�سابقون والر�سول الأعظم‘ يف الوقت الذي يحملون 
ال�سالح يف  كانوا يحملون  النا�س,  اأجل هداية  يد من  ال�سماوية يف  الكتب  فيه 
اليد الأخرى, فاإبراهيم× كان يحمل ال�سحف يف يد, والفاأ�س يف يد اأخرى 
للق�ساء على الأ�سنام, وكان كليم اهلل مو�سى× يحمل التوراة يف يد والع�سا 
وابتلعت  اأفعى  اإىل  وحتولت  الفراعنة,  اأذلت  التي  الع�سا  تلك  اأخرى,  يد  يف 

اخلائنني«)123(.
وكان الإمام يعتقد اأن مهام الأنبياء هو تدمري ودك عرو�س ومعاقل الظاملني 

وبناء جيل جماهد ومناه�س لال�ستكبار , يقول عن ذلك:
الذين  الظاملني  معاقل  حتطيم  اأجل  من  النبي  وبُعث  النبوة  جاءت  »لقد   
هوؤلء  كدح  على  اأ�س�سها  قامت  قد  هذه  الظلم  معاقل  واإن  النا�س.  يظلمون 
النبي‘ لتحطيم هذه  وا�ستثماراتهم... كان جميء  ال�سعفاء وعلى دمائهم 
املعاقل وقلع جذور الظلم, ومن جانب اآخر فالأن الهدف اأي�سًا ب�سط التوحيد, 
فقد قام بهدم مراكز عبادة غري اخلالق جل وعال ومراكز عبدة النار واأطفاأ 

نريانهم«)124(.
)122(  منهجية الثورة الإ�سالمية, �س52.

)123(  امل�سدر نف�سه, �س56 و57.
)124(  امل�سدر نف�سه , �س11.
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وكان الإمام يعتقد اأن نه�سة عا�سوراء نابعة مما يراه لدور الأديان وملا جاء 
به الأنبياء وحلركة اأئمة الهدى من اأهل البيت, من ن�سر عقيدة التوحيد واإقامة 
حكومة العدل الإلهي, فا�ست�سهاد الإمام احل�سني× كان عنده من اأجل القيام 
هلل واإ�سالح الأمة وتقوميها, وكان يعتقد اأنه لأجل حتقيق هذه الأهداف العظمى 

�س النف�س ولو كانت نف�س اإمام مع�سوم, وعن ذلك يقول: ُت�سرتخمَ
»لقد ُبعث الأنبياء لإ�سالح املجتمع وكلهم كانوا يوؤكدون اأنه ينبغي الت�سحية 
بالفرد من اأجل املجتمع, مهما كان الفرد عظيمًا, حتى ولو كان الفرد اأعظم 
اأن  من يف الأر�س, فاإذا اقت�ست م�سلحة املجتمع الت�سحية بهذا الفرد فعليه 
ي�سحي... وعلى هذا الأ�سا�س نه�س �سيد ال�سهداء× و�سحى بنف�سه واأن�ساره, 
ت�سحيته  املجتمع  م�سلحة  اقت�ست  فاإذا  املجتمع,  �سبيل  يف  م  يقدَّ فالفرد 
الناس  {ليقوم  النا�س  بني  تتحقق  اأن  ينبغي  العدالة  اإن  الت�سحية,  وجب 

بالقسط}«)125(.
وكان الإمام يرى اأن ما ينق�سنا يف الع�سر احلا�سر هو ع�سا مو�سى و�سيف 
اأبي طالب وعزميتهما  بن  علي  و�سيف  مو�سى  ينق�سنا هو ع�سا  ما  »كل  علي 
اجلبارة, واإذا عزمنا على اإقامة دعم اإ�سالمي, ف�سنح�سل على ع�سا مو�سى 

و�سيف علي اأي�سًا«)126(.
وكان الإمام ذا ثقة كبرية بتحقيق اأهدافه واأن منطق التاريخ وال�سنن الإلهية 
يف  ال�سرعي  بتكليفهم  الأمة  رواد  يعمل  اأن  �سرط  الن�سر,  هذا  بتحقيق  كفيل 

)125(  نه�سة عا�سوراء, �س46.
)126(  احلكومة الإ�سالمية, �س135.
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الأمر باملعروف والنهي عن املنكر, وكان يعتقد اأن هذه الفري�سة الإلهية اإمنا 
�سرع  العظائم  »ولهذه  و�سغريها  كبريها  كلها  الفرائ�س  لت�ستقيم  �سرعت 
الإ�سالم وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر, ل ل�سغار الأمور فقط, مما 

نرى ون�سمع يوميًا, واإن وجب اإنكارها وردعها«)127(.

بهذا الإميان حقق الإمام اخلميني امل�سروع الإلهي يف اإيران, وكان قلبه 
الناب�س , وا�ستمر هذا امل�سروع ي�سدح يف العال من بعده, على اأمل اأن ي�سود 
الإ�سالم العال وتنمحي اآثار الكفر وال�ستكبار عن وجه الأر�س, فهي اخلطوة 
الأوىل يف امل�سروع الكبري, م�سروع اإقامة العدل من اأجل جميع امل�ست�سعفني يف 

العال.

)127(  امل�سدر نف�سه, �س112.
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الف�سل الثالث

رسالة اجلامعة يف فكر اإلمام اخلميني

الغرب  ال�سرق وعن  تكون م�ستقلة عن  اأن  اأن اجلامعات يجب  الإمام  يرى 
�ساأنها �ساأن نف�س نهج اجلمهورية الإ�سالمية لكيال يقع البلد يف اأيدي الأجانب 
اأي بلد يبداأ من  اأي تغيري يف �سوؤون  والأعداء, لأن من وجهة نظر الإمام فاإن 
اجلامعة, فاجلامعة ت�ستطيع اأن تكون املكان الذي يبداأ منه �سالح املجتمع ومن 
املمكن اأي�سًا اأن تورده موارد الهالك, وعلى اجلامعة اأن حتقق هدفني: تربية 
الإن�سان وتقوميه, وتربية العلماء واملخت�سني, وهذان الهدفان يجب اأن يتحققا 

جنبًا اإىل جنب.
يف  ُتعطى  التي  العلوم  اأن  مبعنى  اجلامعات,  اأ�سلحة  على  الإمام  ويرّكز 
ي�سيف  واإمنا  م�ستقلة,  علوم  اأنها  اأ�سا�س  على  اإليها  النظر  ينبغي  ل  اجلامعة 
اإىل جميع  امل�سلم  لالإن�سان  التوحيدية  بالنظرة  يتعلق  معنًى  اآخر,  معنى  اإليها 
اإىل  العال  وجميع  املح�سو�سات  جميع  الإ�سالم  »يعيد  العال  هذا  موجودات 
مرتبة التوحيد, فتعليمات الإ�سالم لي�ست تعليمات طبيعية ول تعليمات ريا�سية, 
اأم�سك  بالتوحيد وقد  اإنها ت�سمل كل تلك, ولكنها مرتبطة  ول تعليمات طبية, 

بزمامها«)128(.
فال يوجد طب اأمريكي ول طب �سوفياتي وكذلك ل توجد ريا�سيات اإلهية 

)128(  منهجية الثورة الإ�سالمية, �س133.
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لكنها  اجلميع  بني  م�سرتكة  علوم  الطبيعية  العلوم  لأن  مادية,  ريا�سيات  ول 
ت�سبح اإلهية اأو �سيطانية باختالف ارتباطها بثقافة الإن�سان واأهدافه وغاياته, 
فاإذا ما كان الإن�سان توحيديا فاإن هذه العلوم �ست�سبح علوما اإلهية �سريفة , 
فالإ�سالم ل ينظر اإىل العلوم نظرة م�ستقلة, ومهما بلغت هذه العلوم من الرفعة 
والتقدم فاإنها لي�ست ذلك الذي يريده الإ�سالم  اإن جميع العلوم التي تذكرونها 
وتثنون ب�سببها على اجلامعات الأجنبية, وت�ستحق الثناء فعاًل, فاإنها متثل ورقة 
واحدة من العال, هي الورقة الأدنى من جميع الأوراق... فالفرق بني الإ�سالم 
وبني �سائر املدار�س... هو اأن الإ�سالم يطلب يف نف�س هذه الطبيعة معنًى اآخر, 
ويق�سد من هذه الهند�سة معنى اآخر, ويطلب يف علم الفلك هذا معنى اآخر.
واإن الذي يقراأ القراآن الكرمي ي�ساهد هذا املعنى وهو اأن املطروح يف القراآن من 

جميع العلوم الطبيعية هو جانبها املعنوي ولي�س جنبتها الطبيعية«)129(.
والآفاقية,  الأنف�سية  اآيات اهلل  والتدبر يف  بالتعقل  الإ�سالم  اأمرنا  لذا فقد 

قال تعاىل: »وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ«)130(.
��� حتدد لنا دور ووظيفة.ور�سالة  ��� نظرة الإمام اإىل اجلامعة  هذه النظرة 
اجلامعة الذي ميكن اأن توؤديه يف جمتمعها, وميكن لنا اأن ن�ستقرىءمن اأقوال 

الإمام الأمور التالية:

)129(  امل�سدر نف�سه, �س133.
)130(  �سورة ف�سلت, اآية 53.
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-  وظيفة الجامعة هي بناء اإلنسان  1

اأكد الإمام على اأن بناء الإن�سان هو القاعدة الأ�سا�س لبناء الأمة والتي كانت منذ 
بدء اخللق هدف الأنبياء العظام.وبناء الإن�سان يجب اأن يبداأ باإ�سالح ثقافته 
املوجود يف اجلامعات  الفكري  التغرب  من  دائمًا  ي�سكو  الإمام  وكان  وتربيته. 

والذي مت على يد النظام ال�سابق ,يقول يف ذلك:

»لقد غريوا الأجهزة امل�سوؤولة عن الرتبية والتعليم, اإىل اأجهزة م�سادة لها, 
وي�سنعون  معينة,  ودولة  ل�سعب  واملفيد  لالإن�سان  املفيد  التعليم  يلغون  فكانوا 
مكانه تعليمًا يعاك�س م�سري ال�سعب, وكان يقوم على �سهوات نف�س الفرد, ولكنه 
ول  الإن�سانية,  طاقاتنا  تنمو  ل  اأن  »وحاولوا  ال�سعب«)131(.  مل�سري  خمالفًا  كان 
الإن�سان  على  جهدهم  وركزوا  واخلطط  الأ�ساليب  مبختلف  وحاولوا  تنطلق. 

حتى ل ينمو الإن�سان«)132(.
من خالل هذه الأ�ساليب روجوا لثقافة النهزام النف�سي حتى بات الإن�سان 

امل�سلم ي�سدق اأنه ل يقدر على اإجناز اأي �سيء من دون م�ساعدة الأجانب.
ول متتد اأيادي املتغربني اإىل اجلامعات فقط , اإمنا ا�ستهدفوا اأي�سًا طالب 
الثانويات يف عمل خمطط ومر�سوم »وكان قدر �سبابنا الأعزاء واملظلومني اأن 
ملنا�سب  يت�سدوا  واأن  الكربى,  للقوى  العميلة  الذئاب  اأح�سان هذه  يرتبوا يف 
البهلوي  النظام  اأوامر  وفق  اأعمالهم  لينجزوا  والق�ساء  واحلكم  الت�سريع 

الظال«)133(.

)131(  منهجية الثورة الإ�سالمية , �س184.
)132(  امل�سدر نف�سه, �س183.
)133(  امل�سدر نف�سه, �س269.
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هذا  فاإن  امل�سلمني,  بالد  اإىل  التمدن  نقلوا  عندما  اأنهم  نرى  دققنا  واإذا 
التمدن ل تتم ال�ستفادة منه ب�سكل �سحيح.

 اإمنا متت ال�ستفادة منه بطريقة فا�سدة, فال�سينما على �سبيل املثال ميكن 
اأن تعر�س فيها اأفالمًا اأخالقية وتعليمية, وميكن اأن تعر�س فيها اأفالمًا حترف 
جيل ال�سباب. لكن لالأ�سف جميع الربامج التي و�سعوها يف الثقافة والفن وغري 
ذلك كانت ا�ستعمارية, واأرادوا جعل ال�سباب و�سيلة لتحقيق منافعهم اخلا�سة 
ولي�س من اأجل منفعة اأوطانهم. وذلك عن طريق جعلهم غري مبالني ل يفكرون 
اإل بفجورهم وتهتكهم, وامل�ستعمر يريد اأن تبقى هذه الرثوة العظيمة من جيل 
ال�سباب متخلفة وعدمية الفائدة. فاأرادوا تدمري جميع القوى التي من املحتمل 
اأن تقف بوجه الأجانب, حتى الأفكار التي  من املحتمل اأن تقف يف وجه اأفكارهم 

�سيحاولون الق�ساء عليها اإن متكنوا من ذلك.
واأجروا  واملعنوية,  املادية  النواحي  يف  اأو�ساعنا  درا�سة  على  عكفوا  »لقد 
بحوثهم على اأفرادنا, ولعل خرباءهم عاكفون على درا�سة هذه الأمور منذ اأكرث 
من مائتي عام, وقد طافوا ودر�سوا كافة املجالت والأماكن يف اإيران ور�سموا 
يريدون  التي  البلدان  يف  الثقافة  بو�سع  تتعلق  درا�سات  واأجروا  اخلرائط  لها 
فيما  كثرية  بحوثًا  درا�سات  واأجروا  جامعاتنا  و�سع  در�سوا  منها,  ال�ستفادة 

يتعلق باأو�ساع جامعاتنا الدينية«)134(.
ونتيجة هذا الو�سع ال�سيئ الذي و�سلت اإليه اجلامعات يف اإيران اأكد الإمام 

)134(  �سحيفة النور, طبع وزارة الإر�ساد الإ�سالمي, طهران, 1361ه�.�س,  ج6, �س131, خطاب �س130.
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على الأمور التالية للخروج من الأزمة)135(:
تربية الإن�سان املوؤمن وذلك بتغيري الربامج مبا يتوافق مع النظرة التوحيدية 

للعلوم.
التاأكيد على املعنويات قبل املاديات.

التغيري يجب اأن يبداأ من الفرد ولي�س العك�س.
الرتبية والتغيري يجب اأن ين�سجما ويتطابقا مع الفطرة الإن�سانية.

التميز الذي �ستحرزه اجلامعة الإ�سالمية �سيوؤدي لأن تكون مرجعًا للم�سلمني 
يف كافة اأنحاء العال.

تربية اجلامعيني  اإذا ما عكفنا على  تتحقق  الأهداف  اأن هذه  الإمام  يرى 
الإن�سان  على  �سنح�سل  فاإننا  جهودالفريقني  ت�سافرت  ما  فاإذا  واحلوزويني, 
املوؤمن الذي ل يخ�سع للظلم ول ينجر وراء املغريات ول يخاف من التهديدات, 
فالتقوى عند الإن�سان املوؤمن هي التي �ستمنعه من خيانة بلده و�سيعترب اأن ذلك 
خمالف للتكليف ال�سرعي, اأما اإذا وحدنا اجلهود بني اجلامعيني واحلوزويني 
مبني  وهذا  باهلل  يعتقدون  اجلميع  �سي�سبح  الإ�سالمية,  اجلامعة  واأن�ساأنا 
الآخرون)136(. فاجلامعة  لنا  التي �سنفها  الربامج  تغيري  الأوىل على  بالدرجة 
واحلوزة يجب اأن يتعهدا تربية الإن�سان وهذه م�سوؤولية كبرية تقع على عاتقهما, 
املاديات  حتى  معنوية  �ست�سبح  الأمور  كل  فاإن  الإن�سان  هذا  بنينا  ما  واإذا 
�ست�سلك طريق املعنويات, لكن اإذا اأ�سعنا الإن�سان فاإننا �سن�سيع املاديات اأي�سًا 

)135(  اجلامعة واجلامعيون يف فكر الإمام اخلميني, �س197 اإىل �س201.
)136(  امل�سدر نف�سه, �س201.
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و�سنوؤ�س�س لطبقة جامعية �سيطانية)137(.
فاإذا ما اأبعدنا اجلانب املعنوي عن اجلامعات فقد نخرج طبيبًا ومن املمكن 
اأن يكون هذا الطبيب من اأف�سل اأطباء العال, لكن هذا الطبيب �سوف يبحث 
عن منفعته ل عن عالج املر�سى, لأن همه الأ�سا�س منفعته وبالتايل �سيقدمها 

على اأي �سيء اآخر)138(.
خالل  من  املتميزة,  الإ�سالمية  اجلامعة  تاأ�سي�س  امل�سلمني  با�ستطاعة  نعم 
التاأكيد على القيم املعنوية يف عملية التعليم والرتبية, عند ذلك »�سيتخرج منها 
الأفراد الذين �سيحمون وطنهم و�سيعتمدون على اأنف�سهم ولي�س على اخلارج, 
و�سوف يكون هوؤلء الأفراد مميزين اإىل حدٍّ اأن جميع م�سلمي العال �سياأوون 

اإليكم«)139(.

- االستقالل وعدم االعتماد على الخارج  2

وهي  الثقافية,  تبعيتها  وعدم  اجلامعة  ا�ستقالل  اإىل  تهدف  خطوة  وهي 
اإيران  احلالة التي كانت عليها اجلامعة قبل الثورة بل حتى منذ تاأ�سي�سها يف 
وحتى بلوغ الثورة منعطفاتها اخلطرية. وقد اأوىل الإمام اخلميني هذا ال�ساأن  
كان  ما  وهو  اخلارج,  من  املت�سللة  الثقافة  خطورة  وجد  كان  بعدما  اهتمامه 
ي�سكل له على الدوام قلقًا غري متناهيًا لدرجة �سعوره بثقل اخلطر الذي يتهدد 

)137(  امل�سدر نف�سه, �س202.

)138(  امل�سدر نف�سه, �س203.

)139(  امل�سدر نف�سه, �س203.
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املجتمع الإيراين بحال ا�ستمرت اجلامعة على ما هي عليه.
: يقول الإمام

 »اإننا ل نخ�سى احل�سار القت�سادي, ول نخ�سى التدخل الع�سكري, بل ما 
نخ�ساه هو التبعية الثقافية. اإننا نخاف اجلامعة ال�ستعمارية التي تربي �سبابنا 
خدمة  يف  ليكونوا  �سبابنا  تربي  التي  اجلامعة  ومن  الغرب  خدمة  يف  ليكونوا 

ال�سرق«)140(.
ندرك كالم الإمام اخلميني من خالل ما تك�سفه العالقة التاريخية التي 
وح�سب,  اإيران  يف  لي�س  بال�ستعمار  الإ�سالمي  العال  ا�سطدام  منذ  ارت�سمت 
وعي  لقد  امل�ستعمرين.  يد  طالتها  التي  اجلغرافية  الدائرة  جممل  يف  واإمنا 
ال�ستعمار خطورة دور اجلامعة بعدما ووجه بالرف�س واملقاومة. هذا الرف�س 
كان جراء موقف ال�سعوب الراف�سة بطبيعتها لالآخر الأجنبي ال�ساعي اإىل نهب 
خرياتها. لقد كان البديل عن حتمل املواجهة حماولة ال�ستعمار التغيري الثقايف 
املدر�سة  فكانت  خا�س  نحو  على  التاأ�سي�س  ي�ستوجب  تغيري  وهو  الداخل  من 
اأن احلكومات  واجلامعة خري �سبيل يف هذا املجال. وقد �ساعد يف هذا الأمر 
وال�سلطات الوطنية التي ن�ساأت بفعل التدخل ال�ستعماري عملت عرب هوؤلء على 
امل�ساهمة بفتح اجلامعات اخلا�سة ومن ثم التعاون يف بناء اجلامعات الوطنية 
اأ�سكال التعاون غري الربيء والإيحاء بالدور احل�ساري الناجت عن  ك�سكل من 
تعميم ثقافة احل�سارة ونقلها اإىل البلدان امل�ستعمرة بحجة الإ�سهام يف التنمية 
والرتاجع  الرتدي  اأي�سًا حال  و�ساهم يف ذلك  والتخلف.  والبتعاد عن اجلهل 

)140(  منهجية الثورة الإ�سالمية , �س274.
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من  النطالق  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الغرب,  بركب  اللحاق  يف  بالأمل  امل�سفوع 
يف  ال�سيوعية  التجربة  جناح  اأن  حني  يف  اجلامعة,  لبناء  املالئمة  املناخات 
الحتاد ال�سوفياتي كان قد �سّكل موئاًل لال�ستلهام لدى بع�س النخب التي تطلق 
العنان نحو الدعوة اإىل بديل ح�ساري اآخر بعدما كانت قد وجدت اأن التجربة 
الراأ�سمالية ي�سوبها الكثري من العيوب. وبني هاتني الروؤيتني كانت اجلامعة يف 
عموم العال الإ�سالمي قد رزحت  التبعية عقودًا طويلة دون اأن يتحقق النجاح 
نري  البلدان حتت  تلك  رزحت  العك�س  على  بل  النموذجني,  من  اأي  يف حتقيق 
التبعية وا�ستمر التخلف ول تلحق اجلامعة بركب التطور ول يلحظ لها تاأثري 
يعتد به يف جمال التطوير الجتماعي, الأمر الذي اأدى اإىل ا�ستمرار التبعية, 
مع احلر�س ال�سديد للدول امل�ستعمرة على الإبقاء على الأطر التي من �ساأنها 

ت�سهيل هيمنتها على تلك ال�سعوب.
من   �سواء  للغرب  التبعية  من  عانت  التي  الدول  تلك  بني  اإيران  كانت  لقد 
بتجربة  املنبهرين  الأ�ساتذة  اأم من خالل  ونظامها وجامعاتها,  �ساهها  خالل 
تلعبه  الذي  اخلطري  الدور   اخلميني الإمام  اأدرك  لقد  ال�سوفياتي.  الحتاد 

اجلامعة يف دوام ارتهان البلدان وخ�سو�سًا اإيران لهذه التبعية.
:ويف هذا ال�سدد يقول الإمام اخلميني

 »لي�س �سدفة اأن تتعر�س مراكز الرتبية والتعليم يف الدول مبا فيها اإيران 

واأمريكا  الغربيني  وخا�سة  امل�ستعمرين  لهجوم  اجلامعة  حتى  البتدائية  من 
يف  واملت�سرقني  املتغربني  واأقالم  األ�سنة  وكانت  اأخريًا.  ال�سوفياتي  والحتاد 
اجلامعة طيلة تاأ�سي�سها, وخا�سة يف العقود الأخرية, قد قدمت اخلدمة الكبرية 
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للغرب وال�سرق«)141(.
اإزاء ذلك, ومن خالل معرفة واإدراك الإمام حليثية الدور التاريخي الذي 
ا�سطلعت به اجلامعة, كان ل بد من الدعوة اإىل ا�ستقاللها, وتكييفها مع اأ�سالة 
الإ�سالم كدين عاملي ومبا ينبغي اأن يعرب عن روؤيته احل�سارية التي ا�ستلهمها 

من منطلقات الإ�سالم يف ت�سوره لبناء املجتمعات.
ا�ستقالل  اإىل  الدعوة  نحو  دفعه  ما  هي  لالإمام  التاريخية  الروؤية  لي�ست 
الثورة. يقول يف هذا  بعد  ولو بنحو �سئيل  ا�ستمر  الذي  واإمنا دورها  اجلامعة 

ال�سدد:
ووقوف  واملقاومة  الثورة,  انت�سار  على  �سنوات  ثالث  وبعد  الأ�سف  »مع   
ووفاء  املنحرفة,  ومدار�سهم  والغرب  ال�سرق  اإزاء  الإ�سالمية  اجلمهورية 
من  نعاين  نزال  فال  التبعيات,  جميع  يرف�س  الذي  لالإ�سالم  اجلمهورية  هذه 
املنحرفة  للمدار�س  وامل�ست�سلمة  القطبني  باأحد  املرتبطة  والفئات  املجموعات 

واملرتبطة باإحداها«)142(.
لعلى  اأو  التمني  على  تبنى  ل  اجلامعة  ل�ستقالل  الدعوة  اأن  الأمر  غاية 
جمردالوعي الناجت عن خطورة ال�ستمرار بالتبعية, واإمنا من خالل خطوات 
عليها  العمل  من  بد  ل  متدرجة  وقواعد  روؤية  وفق  ت�سري  اأن  لها  بد  ل  اأخرى 

لتحقيق هذا ال�ستقالل.
 اخلميني الإمام  يقدمها  التي  الراأ�سمايل  بالغرب  الرتباط  مظاهر  من 

)141(  امل�سدر نف�سه, �س274.

)142(  امل�سدر نف�سه, �س275.
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عن واقع اإيران قبل الثورة الإ�سالمية, تدمري اجليل ال�ساب, وانعدام التنمية, 
وتدمري امللكات الفكرية والإن�سانية والتبعية القت�سادية ونهب بيت املال وغري 
قد  الإ�سالم  معها  تعامل  التي  ال�سابقة  احل�سارات  تكن  ل  مظاهر  من  ذلك 
واليونانية  الفار�سية  احل�سارات  مع  الإ�سالم  تفاعل  حني  احلد,  اإليها  و�سلت 
تدمري  اإىل  توؤدِّ  ول  للم�سلمني.  الذاتية  اخل�سائ�س  تتغري  اأن  دون  وغريهما 
والتي بقيت هي  ال�سائدة  الثقافية  الروح  الأمر جراء  �سواء كان هذا  ثقافتهم 
املحرك للمجتمعات الإ�سالمية, اأم جراء عدم و�سول تلك احل�سارات اإىل ما 
و�سلت اإليه احل�سارة الغربية من قدرة على اإلغاء اخل�سو�سيات الثقافية اإبقاًء 

لعالقتها القائمة على ال�ستتباع احل�ساري.
اأ�سا�س ال�سعب واأ�سا�س ا�ستقالله,  الإمام اخلميني يرى »اأن الثقافة هي 
وهو ما حاول امل�ستعمرون العمل عليه ملنع بناء الإن�سان فخططوا للتعليم ب�سكل 
ل يحدث اأي منو علمي, ومار�سوا دعاياتهم كي يخاف ال�سعب الإيراين من نف�سه 
وغ�سلوا  النفط  وعلى  اجلي�س  على  الأجانب  اأ�سرف  لقد  ذاته.  على  يعتمد  ول 
العقول. اأرادوا اأن ل ي�سلح الإن�سان يف عموم دول ال�سرق لأنه لو ظهر الإن�سان 

فاإنه لن ي�ست�سلم للظلم و�سوف لن يقدم م�سالح بالده لالأجنبي«)143(.
لقد اعتمد ال�ستعمار يف �سبيل ذلك على و�سائله اخلا�سة بهذا املجال ف�ساًل 
عن م�ساعدة احلكومات والأنظمة التابعة. ويف معر�س ا�ستدلله يقدم الإمام 
اخلميني اأمثلة عن عدم ال�ستقالل  من واقع اإيران قبل الثورة يقول : »يوجد 
ولو  بيدهم  البالد  واإن قدرة  اأمريكي  األف م�ست�سار  اإىل 60  يف بالدنا بني 45 

)143(  منهجية الثورة الإ�سالمية , �س182.
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اإيران قوية وم�ستقلة ملا �سمحت بذلك«)144(. وقد �ساعد على تفاقم دور  كانت 
التنمية  باتت معه  الذي  اإىل احلد  وارتهانه  النظام  اإعانة  النفوذ ال�ستعماري 
يف البالد معدومة, فالقت�ساد باأجمعه مدمر ويعاين من النهيار. لقد كانت 
احلكومة التابعة لنظام ال�ساه توهم النا�س باإ�سالح القت�ساد فكان برناجمها 
هو التدمري, فقط »لقد اأقرت الربامج الإ�سالحية با�سم اإ�سالح الأرا�سي �سوقًا 
لأمريكا التي متتلك فائ�سًا من القمح, وهي التي تريد اإبقاء الزراعة يف اإيران 
وجميع الدول الأخرى التي تقع حتت نفوذها مدّمرة ومنهارة حتى تبقى تابعة.
لقد و�سلت البالد اإىل احلد الذي ت�ستورد فيه كل �سيء من اخلارج, بعدما مت 
الق�ساء على تربية املوا�سي, ومت الق�ساء على الزراعة خالل خم�سة عقود يف 

حني كان يتعني على اإيران ت�سدير ماليني الأطنان«)145(.
وقد حاول ال�ستعمار نهب بيت املال اإىل حد �سراخ احلكومة باأن امليزانية 
التي كانت  النفط  قليلة ل�سيما ميزانية  اإيران ل تكن  اأن عائدات  قليلة علمًا 
تت�سرب بفعل خيانة امللك الذي اأراد �سب ثروة النفط يف حلقوم الأمريكيني. 
يعطي الإمام اخلميني بع�س ال�سواهد على هذا النهب بقوله »لحظوا اأنهم 
اأمريكا  تبني  لكي  دولر  مليار   18 بقيمة  اأ�سلحة  ا�سرتوا  ال�ساه(  حكومة  )اأي 
قاعدة لها للوقوف بوجه املناف�س ال�سوفياتي. اإنهم يبنون قاعدة لأمريكا باأموال 

هذا ال�سعب«)146(.
بفعل  تعزز  واإمنا  الأ�ساليب  هذه  وفق  فقط  ليتم  يكن  ل  احلال  هذا  واإن 

)144(  امل�سدر نف�سه, �س181.

)145(  امل�سدر نف�سه, �س180.
)146(  منهجية الثورة الإ�سالمية , �س182.
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الرتبية  عن  امل�سوؤولة  الأجهزة  تغيري  عرب  املجتمع  لثقافة  املنهجي  التدمري 
والتعليم اإىل اأجهزة م�سادة لها. بل اإن كل الأ�ساليب والو�سائل التي تعمل على 
التن�سئة باتت ت�سري وفق الروؤية التي ت�سب يف م�سلحة الغرب. هذه الو�سائل 
يجدها الإمام اخلميني يف الو�سائل واملناهج التعليمية التي تقوم على �سهوات 
الفرد وانحرافاته ف�ساًل عن املجالت التي كان ينبغي لها الوقوف على م�سالح 
املجتمع وتربية اجليل ال�ساب ومثله يقال عن ال�سينما وانت�سار مراكز الف�ساد 
التي كادت تق�سي على اأ�سالة ال�سباب والتي باتت موجودة يف طهران اأكرث من 

وجود املكتبات)147(.
البلدان  حال  و�سف  اإىل  اإيران,  حال  و�سف  من   اخلميني الإمام  يعّرج 
يتطلب  ما  هو  موؤ�سفًا,  و�سنعًا  الإدارة  �سعف  وب�سبب  تعاين  التي  الإ�سالمية 
وامل�ست�سعفني  املحرومني  م�سالح  ت�سون  وم�ساريع  برامج  تقدمي  راأيه  وفق 
يقدمها علماء الإ�سالم والباحثون واخلرباء املخت�سون لإحاللها حمل النظام 
الراأ�سمايل  القت�ساد  ومواجهة  العال  على  املخيم  ال�سليم  غري  القت�سادي 
وال�سرتاكي,وهي بنظر الإمام يف حال قدمت تعترب اأكرب هدية وب�سرى لنعتاق 

الإن�سان من اأ�سر الفقر والفاقة)148(.
امل�سلمني  ببالد  تخت�س  ول  بامتياز  ح�سارية  معركة  هي  املعركة  اأن  ومبا 
على  تقع  التي  جدًا  املهمة  الق�سايا  اإحدى  اأن  اخلميني  الإمام  يرى  وحدهم, 
العلماء واملخت�سني هي املواجهة اجلدية مع الثقافتني القت�ساديتني الظاملتني 

)147(  امل�سدر نف�سه, �س177.

)148(  امل�سدر نف�سه, �س498.
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املجتمع,  يف  وال�سرتاكية  الراأ�سمالية  القت�سادية  ال�سيا�سات  ومكافحة 
جميع  على  اجلديدة  العبودية  فر�ست  والتي  بها  ال�سعوب  جميع  ابتالء  رغم 
اأ�سحاب  واملال  القوة  باأ�سياد  ترتبط  اليوم  غالبيتها  اأ�سبحت  بحيث  ال�سعوب 
القرار حول �سوؤون القت�ساد العاملي الذين انتزعوا زمام املبادرة من ال�سعوب 
وبحارها  باأنهارها  وال�سا�سعة  اخل�سبة  واأرا�سيها  الطبيعية  م�سادرها  رغم 
اإيجاد  عرب  العاملي  القت�ساد  بع�سب  واأم�سكوا  الطائلة  وثرواتها  وغاباتها 
والتوزيع  الإنتاج  طرق  جميع  وربطوا  اجلن�سيات  املتعددة  الحتكارية  املراكز 
ال�سرائح  واأقنعوا  باأنف�سهم  والت�سعري  ال�سرف  اأعمال  والطلب وحتى  والعر�س 
املحرومة, باأفكارهم واأبحاثهم امل�سطنعة, بوجوب العي�س حتت نفوذهم واأنه 
ل �سبيل للحفاة والفقراء �سوى العي�س بفقر وفاقة يف حني �ساقت الدنيا بقلة 
حمدودة ب�سبب الإ�سراف والتخمة والتبذير وهذه ماأ�ساة فر�سها الطغاة على 

الب�سرية)149(.
اإزاء ذلك كان الإمام اخلميني حري�سًا على حث املثقفني علىال�سطالع 
خالل  ومن  املثقفني  على  »يجب  يقول  فهو  وعاملي  اإن�ساين  ح�ساري  بدور 
الراأ�سمالية وال�سيوعية  اأن ي�سلكوا الطريق ال�سعب لتغيري عال  الوعي والعلم 
العال  ول�سعوب  املطلوبة  الإ�سالمية  لل�سعوب  املطلوبة  الطريق   ير�سموا  واأن 

الثالث«)150(.
اأو  الغرب  ا�ستقالل اجلامعة عن   الإمام اخلميني يُّفهم من دعوة  هكذا 

)149(  امل�سدر نف�سه , �س497.
)150(  منهجية الثورة الإ�سالمية , �س277.
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ال�سرق واأنها اإحياء لتلك العالقة بني الإميان والعقل, بعدما كان الغرب وال�سرق 
قد جافيا الدين يف اإطار حتولهما احل�ساري اإىل البعد املادي الذي طبع تلك 
الكون فتحولت  املادية لالإن�سان وحموريته يف  النظرة  احل�سارة, انطالقًا من 
الجتماعية  وعالقته  الإن�سان  �سلوك  حتكم  حياة  طريقة  اإىل  املادية  النظرة 
ال�سرق  يف  �سرفة.  مادية  قيمية  منظومة  من  انطالقًا  ال�ستهالكي  و�سلوكه 
الغرب  ويف  املادية,  اأيديولوجيتها  اإىل  املجتمع  الدولة  اأخ�سعت  ال�سيوعي 
وقوانينها  وت�سريعاتها  وم�ساحلها  موؤ�س�ساتها  يف  مطابقة  �سورة  الدولة  بدت 
للمنظومة القيمية التي طبعت الأفراد لكي تكون متنا�سبة مع قناعاتهم املادية. 
اإن حماولة الإمام اخلميني معاودة الربط بني الإميان والعقل هي من قبيل 
للتوازن املطلوب بني ما هو روحي وما هو  الإ�سالم  روؤية  ا�ستعادة  الدعوة اىل 
للتاأكيد  اخلا�س  احل�ساري  الإجناز  تقدمي  نحو  الروؤى  توجيه  ثم  ومن  مادي 
بني  القطيعة  تلك  على  الغرب  لدى  قام  واإن  احل�ساري  التطور  معيار  علىاأن 
الإميان الديني والعقل, فاإنه ل يعرب بال�سرورة عن ال�سنن الكونية احل�سارية 
املزاوجة, يف  ال�سابقة على هذه  املراحل  الإ�سالمية يف  قامت احل�سارة  حيث 
حني حتفل كتابات مفكري الغرب اأنف�سهم منذ قيام النه�سة الأوروبية بنقدها 
الفهم الالهوتي للدين امل�سيحي يف القرون الو�سطى وعجزه عن تقدمي اإجابات 
على  امل�سيحية  قدرة  وعدم  للعلماء  املذهلة  العلمية  الكت�سافات  حول  مقنعة 
لقمع  الغرب  يف  والعلم  الدين  بني  العالقة  هذه  خ�سعت  لقد  التطور.  مواكبة 
وانعزال متبادل ب�سبب قمع الدين لنتاجات العلم يف الع�سور الو�سطى وهو ما 
اأعاق حرية العقل والتفكري واأدى اإىل عزل الدين وعدم مواكبته للتطور الذي 
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اأ�سبح معقود اللواء للعقل املادي.
بني  اللت�ساق  اإعادة  اإىل  الدعوة   اخلميني الإمام  اآراء  تختزن  حني  يف 
الدين والعلم فال قمع للعلم با�سم الدين ول حالة اإزدراء من قبل العلم للدين 
وعزله اأو دعوة لنعزاله عن الواقع الجتماعي واحل�ساري. وهذه املزاوجة هي 
التنظريي  العاملية على امل�ستوى  الروؤى  اأي�سًا تطرح يف مقاربة  دعوة ح�سارية 
اأن  الإ�سالم  الذي ميكن لإيران  النموذج احل�ساري  اإ�سفاعها بتقدمي  ومن ثم 
العاملية,  ادعائها  الغرب يف  مغاير حل�سارة  ب�سكل  لال�ستلهام  كتجربة  تقدمه 
يف حني تتغذى على نهب خريات ال�سعوب التي يراد لها البقاء على حالها طاملا 
امل�سلمني  اقتناع  بفعل  احل�سارية  الهوة  تزداد  حني  يف  الغرب.  م�سالح  توؤّمن 
بهذا العجز احل�ساري, والر�سى مب�ساركة امل�ستعمر جراء افتقاد الوعي الذاتي 

واإعانته على النهب من خالل القعود والت�سليم بهذا العجز.
قد ي�سود العتقاد اأن دعوة الإمام اخلميني هذه لال�ستقالل عن ال�سرق 
العلم ولو كان  النبوية عن طلب  ال�سنة  الغرب, ما تخالف بع�س ما ورد يف  اأو 
الإ�سالمي,  بالدين  تدين  احلال  بطبيعة  تكن  ل  بالد  وهي  ال�سني  بالد  يف 
واإن التجربة التاريخية للم�سلمني يف بناء ح�سارتهم اخلا�سة اإمنا كانت بفعل 
اإن  بالقول  املفكرين ممن يعربون عن ذلك  الحتكاك بغريهم. فهناك بع�س 
العرب مع بداية الدعوة وبعدها ل يكونوا ميتلكون تراثًا ح�ساريًا خا�سًا بهم 
يف املجالت الإبداعية التي تعتمد على الإن�سان مثل العمارة اأو النحت, يف حني 
اأن امل�سجد النبوي الذي اأ�س�سه الر�سول‘ بعد الهجرة كان يت�سم بالب�ساطة 
اجلزيرة  اأن  كما  اليوم.  م�ساجد  حال  هي  كما  قبة  ول  مئذنة  له  تعرف  ول 
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واليونان,  الفر�س  بالد  حال  هي  كما  الفخمة  الأبنية  من  تخلو  كانت  العربية 
واإن العرب ل ي�ستطيعوا بناء ح�سارتهم اإل بعد الحتكاك بالفر�س والروم يف 
لعبت  العبا�س  بني  خلفاء  تبناها  التي  الت�سامح  روح  �سيادة  واإن  ال�سام,  بالد 
دورًا كبريًا يف دفع امل�سلمني اإىل تقبل مفاهيم احل�سارات الأخرى خا�سة بعد 
ع�سر الرتجمة ومزج هذه املفاهيم بالروح الإ�سالمية, ومن ثم تقدمي ح�سارة 
جديدة خا�سة بامل�سلمني للعال غري الإ�سالمي. ومن ينظر اإىل زخرفة امل�ساجد 
الفر�س  الفار�سية يف  لروح احل�سارة  انعكا�سًا  فار�سية جاءت  روحًا  فيها  يجد 
اأن فخامة املاآذن والقباب والعمارة ماأخوذة  الذين اعتنقوا الإ�سالم. يف حني 
من الرتاث اليوناين والروماين. ويالحظ يف هذا ال�سدد اختالف امل�ساجد يف 
اإن امل�ساجد يف الع�سر العبا�سي  اإذ  فخامتها بني الع�سرين الأموي والعبا�سي 

حتمل يف فخامتها الأبهة الفار�سية)151(.
قد ي�سح ما ورد يف هذه ال�سطور من ادعاء, ولكنه يفتقد اإىل دقة املقاربة 
اأزمة  ت�سود  حيث  الراهن  ع�سرنا  مع  املقارنة  اأو  التعميم  حال  يف  العلمية 
العالقة احل�سارية مع الغرب. فامل�سلمون �سبق لهم ال�ستفادة من احل�سارات 
الأخرى, ولكنهم اأبدعوا يف جمالت بع�س العلوم وتفردوا بها كالطب والفلك 
والريا�سيات والب�سريات وغريها. وهم حني الحتكاك باحل�سارات  الأخرى, 
ل ي�سعروا بذلك العجز احل�ساري اأمام احل�سارات املحيطة اأو البعيدة. كما اإن 
تلك احل�سارات ل تكن حتمل يف ذاتها دعوة عاملية على غرار الغرب كما هو 
اليوم حيث داأب الغرب على توظيف احل�سارة يف تورية اأيديولوجية ت�ستهدف 

)151(  د. اأحمد البغدادي, جتديد الفكر الديني, دار النت�سار العربي, لبنان 2998, �س28.
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تهذيب النهب وت�سويق الغلبة. هذه الأيديولوجية ق�سمت العال اإىل عوال اأوىل 
اأ�سا�س هذا التق�سيم �سرع  االغرب باإقامة نظامه العاملي  وثانية وثالثة, وعلى 
ثم  ومن  الغرب  هو  الذي  املركز  قاعدة  ووفق  ال�ستعماري  التاريخ  بداية  منذ 
الرثوة  مفاعيل  على  قامت  تاريخية  ذهنية  من  النابع  مفهومه  وفق  الأطراف 
والقوة وتغذت دائمًا من املادة, فكانت عامليته بحاجة وجودية دائمة ل ي�ستطيع 
كموؤ�س�سة  ذاته  بنى  بعدما  ينهبه  خلارج  حاجته  وهي  بدونها,  احلياة  الغرب 
عاملية للنهب وال�سيطرة وفق برنامج عمل ثابت يف حتديده لالأهداف املتنا�سبة 
مع الرثوة املفقودة يف الداخل التي تدفعه دومًا نحو اخلارج, ومن اأجلها ا�ستباح 

ثروات العال وخ�س بها نف�سه دون �سواه)152(.
من هذه الروؤية ل ميكننا اأن نعد دعوة الإمام اىل ا�ستقالل اجلامعة دعوة 
جتارب  من  ال�ستفادة  اأو  الإفادة  وعدم  والثقايف  الفكري  النغالق  ت�ستبطن 
التي  النواة  باإعتبارها  اجلامعة  ا�ستقالل  على  التاأكيد  هذا   اأتى  بل  الإمم, 
والعلمي,  الفكري  ا�ستقاللها  تاأمني  اإىل  الإمام  �سعى  لذا  الدولة,  تت�سكل منها 
الأمر يبداأ من ال�ستقالل  الأمة, وهذا  ا�ستقالل  يوؤمن  اأن  �ساأنه  لأن ذلك من 
بالثقافة املخالفة وت�ستلهم منها,  الفكري »لو كانت ثقافة جمتمع ما مرتبطة 
فاإن الأبعاد الأخرى لذلك املجتمع �ستميل بال�سرورة اإىل اجلانب املخالف... 
وتفقد وجودها يف جميع الأبعاد. اإن موجودية اأي جمتمع وا�ستقالله ين�ساأ من 
ا�ستقالله الثقايف, واإن من ال�سذاجة اأن نت�سور اإمكانية حتقيق ال�ستقالل يف 

الأبعاد الأخرى, اأو يف واحد منها مع وجود التبعية الثقافية«)153(.

)152(  د. علي ال�سامي, احل�سارة والنظام العاملي, م�سدر �سابق, �س86.
)153(  منهجية الثورة الإ�سالمية, �س352.
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امل�ستكربين  اأن  اإىل  ال�سراع  �ساحة  اإىل  الإمام  ينظر  كان  الروؤية  من هذه 
هذه  فاإن  الثقافة  على  ال�سيطرة  متت  ما  واإذا  املجتمعات  ثقافة  ا�ستهدفوا 
يتوا�سع  الإمام  كان  لذلك  منافعهم  وتوؤمن  لهم  تابعة  �ست�سبح  املجتمعات 

لل�سواعد التي تعمل على اإحداث اأي نوع من اأنواع ال�ستقالل يف الأمة.
»اإنني اأقبل اأيدي و�سواعد كل الذين يعملون باإخال�س ودون ادعاء من اأجل 

ا�ستقالل البالد واكتفائها الذاتي«)154( 
كان الإمام يعتقد اأن ال�سري يف هذا الطريق واإن كان طوياًل لكننا يف نهاية 
املطاف �سوف جند اأنف�سنا نقف على اأقدامنا, م�ستقلني ل نحتاج اإىل ال�سرق 

ول اإىل الغرب.

3 - الجامعة النموذجية

الذي  اليوم  يجيىء  اأن  معًا  والدولة  الثورة  لهذه  الأب  ب�سفته  الإمام  ياأمل 
يجب  اأن  اجلامعة  هذه  اأن  اعترب  وقد  النموذجية,  اجلامعة  على  فيه  نح�سل 

تتمتع بال�سفات التالية:
هذا  اجلامعات,  يف  الإ�سالمية  الثقافة  وترويج  تبني  على  تعمل  اأن  1. 

التاأكيد �سينعك�س على اإميان الفرد بقدراته الذاتية على النهو�س.
 »ينبغي لكم اأيها الطلبة اجلامعيون الأعزاء اأن تفكروا بكيفية التخل�س 
)امل�سلم(  ال�سرق  اإن  اإذ  �سيعتموه,  ما  على  والعثور  التغرب  هذا  من 

)154(  امل�سدر نف�سه, �س353.
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تكونوا م�ستقلني  اأن  تريدون  يا من  لكم  وينبغي  الأ�سلية,  ثقافته  �سيع 
اأن تكون  اأن تبني على  اأن تقاوموا, ويجب على جميع الفئات  واأحرارًا 

هي بنف�سها«)155(.
اجلامعة  حتتفظ  ل  اأن  على  فقط  لي�س  عمل  ال�ستعمار  اأن  الإمام  ويبني   
علماء  بو�سع  وذلك  الدين  مقابل  يف  و�سعها  حاولوا  واإمنا  الدينية  بثقافتها 

الدين مقابل اجلامعيني وو�سع اجلامعيني مقابل علماء الدين)156(.
واجلامعة  احلوزة  بعد  نتيجة  جاء  امل�سائب  من  كثريًا  اأن  يرى  فالإمام 
اإىل  باللتقاء وجعلوهما ينظران  لهما حتى  ي�سمحوا  فلم  بع�سًا,  بع�سهما  عن 

بع�سهما بعني الريبة, وهل ميكن ل�سعب يرتاب اأبناوؤه اأن يفعل �سيئًا؟
»وامل�سائب التي عانينا منها ونعاين منها الآن كانت لأننا بعيدون عن بع�سنا 
بع�سًا, فنحن واإياكم ل نتحدث معًا يف حمفل من املحافل لرنى ما نقوله نحن 
وما تقولونه اأنتم. لقد كنا بعيدين عن ق�ساة العدلية, كنا بعيدين عن اجلامعة, 
لقد جعلوا اجلامعيني يف  و�سع دفعنا لإ�ساءة الظن بهم, وجعلونا بو�سع جعل 

اجلامعيني ي�سيئون الظن بنا, لقد كنا متفرقني«)157(.

)155(  منهجية الثورة الإ�سالمية , �س354.
)156(  �سحيفة النور, ج6, �س131.
)157(  �سحيفة النور, ج6, �س191.
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4 - قطع االحتياج العلمي والعملي بتأمين أفراد على كافة 

المستويات في مجاالت االختصاص:
 »يجب اأن تكون اجلامعة م�ستقلة ل حتتاج لعلم الغرب. علماوؤنا يجب اأن ل 
يخافوا من الغرب«)158(. ينبغي اأن تعمل اجلامعات على تاأمني التخ�س�س العلمي 
واملتخ�س�سني,  العلماء  من  اجلامعات  خلت  »اإذا  املجتمع  اإليه  يحتاج  الذي 
البلد  اأرجاء  كل  اإىل  كال�سرطان, جذورهم  �سيمدون,  والنفعيني  الأجانب  فاإن 

ويقب�سون على زمام �سوؤوننا القت�سادية والعلمية وي�سيطرون عليها”)159(.
ويف مو�سع اآخر يقول:

»اأهم عامل يف بلوغ الكتفاء الذاتي والبناء هو تنمية مراكز العلم والبحث 
واملكت�سفني  للمخرتعني  جوانبه  بكل  والت�سجيع  الإمكانات  وتوفري  وتركيزها 
والقوى امللتزمة واملتخ�س�سة ممن لديهم اجلراأة على مكافحة اجلهل, وممن 
حرروا اأنف�سهم من قيد النظرة الأحادية نحو الغرب وال�سرق, واأظهروا قدرتهم 

على اإقامة البلد على قدميه«)160(.

5 - التأكيد على خلق مناخ آمن في الجامعات.

املفكرون  ي�ستطيع  حتى  اجلامعات  يف  هادئ  مناخ  توفري  على  الإمام  اأكد 
طرح اأفكارهم يف اأجواء �سليمة وحتى يت�سنى ملفكرينا اأن ينقلوا اأفكارهم اإىل 
الأجيال اجلديدة ليتخرجوا فيما بعد علماء ومتخ�س�سني, فمن الطبيعي اأن 

)158(  اجلامعة واجلامعيون يف فكر الإمام اخلميني, �س 209 اإىل 211
)159( �سحيفة النور, ج18, �س133.
)160( �سحيفة النور , ج14, �س278.
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اجلو امل�سموم مينع الأ�ساتذة واملفكرين من تربية الطالب بطريقة �سحيحة يف 
اجتاهي التخ�س�س والتهذيب.

من  ُبدَّ  ل  واإ�سالمية,  جيدة  جامعة  واإىل  الأفكار  تطور  اإىل  ن�سل  »لكي 
 ��� ومتعددة  متنوعة  وعقائد  اأفكار  هناك  كانت  واإذا  فيها,  الهدوء  ا�ستتباب 
وهي موجودة فعاًل يراد لها اأن تطرح على الطلبة- فال بد اأن يهياأ جو منا�سب 
املفكرين  وبح�سور  هادئ  حميط  يف  عر�سها  الآراء  تلك  اأ�سحاب  لي�ستطيع 

الإ�سالميني«)161(.
بهذه املوا�سفات �ستكون اجلامعة مفيدة لالأمة جمعاء, جامعة حتوي مراكز 
التخ�س�س العلمي ل�سنع الإن�سان بكل ما للكلمة من معنى, الإن�سان املتح�سر 
فيه  �سيتوجه  الذي  اليوم  هذا  ياأتي  اأن  الإمام  واملتخ�س�س.ويرجو  واملتعلم 
الطلبة من كل اأماكن العال للدرا�سة يف اإيران)162(, حينها �ستتحول اجلمهورية 
الإ�سالمية الإيرانية اإىل مركز الإ�سعاع الفكري واحل�ساري يف العال و�ست�ستعيد 
الأمة الإ�سالمية اأوج تاألقها, عندما متالأ الهوة التي اأر�ساها الغرب بيننا وبني 

ثقافتنا وواقعنا.

)161(  امل�سدر نف�سه, ج12, �س54.

)162(  امل�سدر نف�سه, ج10, �س58.
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 الف�سل الأول 

 األستاذ اجلامعي يف فكر اإلمام اخلميني

العموم  وجه  على  باجلامعة  تتعلق  التي   اخلميني الإمام  كلمات  ر�سمت 
الأ�ستاذ  حلقيقة  الأ�سا�س  املعال  اخل�سو�س,  وجه  على  اجلامعي  والأ�ستاذ 
اجلامعي والدور الذي يجب اأن يقوم به وما هو املتوقع واملنتظر منه. وبالتايل 
هذه  خالل  من  اجلامعي  لالأ�ستاذ  الإ�سالمية  الروؤية  واقع  قراءة  ميكن 

الكلمات.
واإذا كان الإمام حتدث يف منا�سبات عديدة حول املو�سوع, فاإنه بالإمكان 
ومن خالل روؤية حتليلية الوقوف على النقاط الرئي�سة التي ت�سكل فكره فيما 

يتعلق بالأ�ستاذ اجلامعي. ومن هنا كان ل بد من التحدث حول عناوين عدة.

- دور أستاذ الجامعة والمسؤولية الملقاة على عاتقه  1

ترتاوح الأفكار التي عر�سها الإمام حول دور الأ�ستاذ اجلامعي وم�سوؤوليته بني 
وتقدمي  والبلد  الدين  على  احلفاظ  يف  وامل�ساهمة  والتوعوي  الرتبوي  اجلانب 
املعارف ال�سرورية لنهو�س الأمة وبالتايل امل�ساهمة يف الرقي النوعي ومواجهة 
النحرافات التي قد ت�سببها بع�س ال�سيا�سات واملناهج التي كانت ت�سيطر على 

اجلامعات.
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اأ- الدور الرتبوي والتوعوي

اأكد الإمام يف العديد من كلماته على هذا الدور وطالب اأ�ساتذة اجلامعات 
اإىل  احلقائق  لإي�سال  جاهدًا  يعمل  اأن  عليه  فالأ�ستاذ  مليًا,  عنده  بالوقوف 
اإ�سالمية �سحيحة.  اأن يتحمل م�سوؤولية تربيته, تربية  الطالب, وعلى الأ�ستاذ 
من  الكثري  طياتها  يف  حتمل  ال�سحيحة  الإ�سالمية  الرتبية  اأن  الإمام  يعتقد 
يريدها  التي  الرتبية  تلك  امل�سلم  تلقى  »لو   :الإمام يقول  وامل�سالح.  الفوائد 
اخليانة  بل  وطنه.  وابن  وجاره  اأخاه,  يخون  ولن  وطنه,  يخون  فلن  الإ�سالم, 
تنتفي كليًا من حياته العملية. ويجب اأن ن�سعى لإيجاد اأ�سخا�س �ساحلني«)163(.

ويبني الإمام اأهمية الرتبية عندما يعتربها عماًل امتهنه الأنبياء, ل بل 
اأي  اإليها  والأولياء والفال�سفة واملفكرون. وهي بذلك م�سوؤولية كبرية ل ت�سل 
م�سوؤولية اأخرى. وقد اأو�سح دور هذه امل�سوؤولية عندما اعتربه ت�سب يف م�ساألة 
�سناعة الإن�سان وهي م�ساألة �سديدة احل�سا�سية والأهمية لأن �سناعة الإن�سان 

توؤدي اإىل �سناعة املجموع والأوطان)164(.
ويرتتب على عدم الطالع ال�سحيح على هذه امل�سوؤولية ممار�سة اأكرب خيانة 
بحق الأنبياء, ل بل هي خيانة هلل تبارك وتعاىل. فاإذا ل نعمل على الرتبية, 

فهذا يعني وجود اأ�سخا�س منحرفني.
اجلامعات  واأ�ساتذة  العلماء  اإىل  مبا�سرة   الإمام يتوجه  الإطار  هذا  يف 
التي  امل�سوؤوليات  جميع  من  بكثري  اأكرب  الطائفتني  هاتني  م�سوؤولية  اأن  معتربًا 

.163(  كتاب: »�سحيفة نور«, ج6, �س477. هذا الكتاب عبارة عن جمموعة خطابات الإمام اخلميني(
)164(  �سحيفة نور, ج7, �س428.
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�سناعة  اإىل  يوؤدي  كان  اإذا  �سريف  اأن عملهما  وال�سبب  الآخرون.  بها  ي�سطلع 
الإن�سان الذي تتوقف مقدرات الوطن عليه)165(.

ب- املشاركة يف احلفاظ عىل الدين والوطن

مبا  الأفراد  دين  على  احلفاظ  اأجل  من  العمل  �سرورة  على  الإمام  يوؤكد 
كانحراف  لي�س  اجلامعي  الإن�سان  انحراف  فاإن  الوطن.  �سالمة  يف  ي�ساهم 
التاجر... وانحراف العال غري انحراف باقي الأفراد يف املجتمع. واحلقيقة اأن 
انحراف جمموعة, �ستقوم باإدارة البلد يف امل�ستقبل, يوؤدي بدوره اإىل انحراف 

الأمة كل الأمة)166(.
جند الإمام يحاول الربط بني الرتبية الإ�سالمية ال�سحيحة التي تكون 
اإدارة  يف  وامل�ساهمة  حقيقيًا,  واإميانًا  واقعيًا  دينًا  الأفراد  امتالك  نتيجتها 
البلد ورفده بعوامل التقدم والرقي, وهذا بدوره يوؤدي اإىل قيام الأفراد بكامل 
م�سوؤولياتهم جتاه وطنهم, وهكذا نتمكن من احل�سول على وطن قومي واإدارة 
العمل على مواجهة  اأ�ستاذ اجلامعة  الإمام من  يطلب  الإطار  �سليمة. يف هذا 
اجلامعة  اأ�ستاذ  يتمكن  حيث  قويًا,  منطقًا  ميتلك  ل  فاملنحرف  النحرافات. 
ادعاءاته.  ورد  والنقا�س  باحلوار  مقابله  يف  الوقوف  من  مب�سوؤولياته  العارف 
الأمر  هذا  وي�ساهم  التدين)167(.  على  احلفاظ  يف  الأوىل  اخلطوة  هذه  ولعل 

)165(  امل�سدر نف�سه, �س467.

)166(  امل�سدر نف�سه, �س468.
)167(  امل�سدر نف�سه, ج9, �س543.
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وب�سكل اأ�سا�س يف احلفاظ على املقدرات العلمية و�سيانة العقول الب�سرية التي 
يحتاجها الوطن: » يجب اأن ن�سعى يف احلفاظ على اأذهان ال�سباب, ليتمكنوا يف 

املراحل الالحقة من الدفاع عن وطنهم«)168(.

ج- اخلطوات العملية املطلوبة

اإذا كان احلفاظ على الدين وبناء الوطن يتوقف على �سناعة الفرد, واإذا كان 
الأ�ستاذ اجلامعي ي�ساهم بدوره يف هذا العمل العظيم, هنا نرى الإمام يدعو 
الإميان  العال احلوزوي لإيجاد  يد  الأ�ستاذ اجلامعي طالبًا منه و�سع يده يف 
الأمر  هذا  ويتوقف  امل�ستقبل.  يف  الوطن  م�سوؤولية  �سيتوىل  الذي  اجليل  عند 
�سحيح)169(.  ب�سكل  وم�سوؤوليتنا  بدورنا  واجلامعي(  )احلوزوي  نقوم  اأن  على 
والإميان  العلم  تواأمة  على  والعمل  ولئق  �سحيح  ب�سكل  بامل�سوؤولية  القيام  اإن 
بني  من  يكون  فقد  ذلك  غري  كنا  اإذا  واأما  لئقني.  اأ�سخا�س  وجود  اإىل  يوؤدي 
الأفراد التي تربوا على اأيدينا من هم فا�سدون, ثم ي�سلون اإىل املراتب العالية؛ 
اأو وزيرًا... يف هذا الإطار �سدد الإمام  فبع�سهم قد ي�سبح رئي�س جمهورية, 
وهذا  والإ�سالمية  الإن�سانية  الرتبية  اإي�سال  يف  اجلامعي  الأ�ستاذ  مهمة  على 
يعني اأن الأ�ستاذ �سيكون �سريكًا يف كل عمل �سي�سدر عن الأفراد الذين تربوا 

ودر�سوا على اأيدينا)170(.

)168(  امل�سدر نف�سه, ج11, �س401.
)169(  امل�سدر نف�سه, ج7, �س473.

)170(  امل�سدر نف�سه, ج14, �س35-33.
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يجب على الأ�ستاذ اأن يدرك اأنه يحمل اأمانة كبرية. وعلى الأ�ستاذ اأن تنبع 
بالأمر  هذا  ولي�س  العلمي,  عمله  خالل  من  والإخال�س  والتدين  الإميان  روح 
اأ�ستاذ  يدعي  وقد  فقط,  العلوم  بتقدمي  يقوم  اأنه  الأ�ستاذ  يعتقد  قد  ال�سهل. 
الدين, اأن وظيفته تدري�س الدين وهذا قد يكون خطاأً اإذا ل يلتفت اإىل الأخالق 

والروح الإ�سالمية التي يجب اأن تنبع من ممار�سة عمله العلمي.
يف املجال العملي اأي�سًا يوؤكد الإمام على �سرورة اأن يقوم الأ�ستاذ بتحرير 
ذهن ال�سباب من التبعية لل�سرق والغرب. يقول الإمام: » نحن ل نخالف اأي 
اأ�سرية  اأن ت�سبح اأذهان �سبابنا  اأنواع التخ�س�سات, بل نحن نخالف  نوع من 
ال�ستقالل  اأن  يعتقد  فهو  الأمور  هذه  على  الإمام  يوؤكد  عندما  للخارج«)171(. 
الفكري, والكتفاء الذاتي من جميع النواحي يتوقف على الدور الذي ميار�سه 

الأ�ستاذ على م�ستوى الأذهان.

د- مواجهة االنحرافات

النحرافات  مواجهة  منه  طالبًا  اجلامعي  الأ�ستاذ  اإىل  الإمام  يتوجه 
والأهم  اجلامعات.  يف  منت�سرة  تكون  قد  التي  املبالة  عدم  حالت  ومواجهة 
من ذلك يجب على الأ�ستاذ والعال اأن ل يكونا غري مباليني بل مطلعني ب�سكل 
دقيق على وظائفهما وم�سوؤولياتهما واأن ل يتهاونا يف مواجهة النحرافات التي 
حت�سل. هنا حاول الإمام تو�سيح ق�سية هامة وهي اأن الالمبالة والنحراف 

)171(  امل�سدر نف�سه, �س360.
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يوؤديان اإىل فقدان الوطن. واإذا ل يعمل الثنان على احلفاظ على بلدهما فلن 
يكون هناك وطن على الإطالق. اإذًا وجود الوطن يتوقف على �سخ�سية هذين 

الركنني)172(.
من جملة الأمور الأخرى التي يتوجب القيام بها يف عملية مواجهة النحراف, 
الوطن«)173(,  �سالح  اإىل  يوؤدي  اجلامعة  �سالح  »اإن  الإ�سالح:  على  العمل 
ويوؤدي هذا الأمر اإىل عملية متاٍه كاملة بني اجلامعة مبا متلك من نخب وبني 

املجتمع.

جاهدين  يعملون  امل�ستعمرين  اأن  علمنا  ما  اإذا  الق�سية  هذه  اأهمية  وتربز 
لتحقيق اأهدافهم الت�سلطية من خالل ت�سعيف ثقافة البلد والتقليل من اأهمية 
اآدابه. ولعل ال�ساهد الأبرز على هذا الأمر هو الو�سع املرتدي الذي كانت تعي�سه 
اجلامعات يف فرتة ما قبل الثورة, حيث كان الإ�سالح مفقودًا وال�ستقالل بتبعه 
غري موجود اأي�سًا, وبالتايل كان الطالب ي�سعر منذ بداية دخول اجلامعة اأنه 
الأ�ستاذ  وال�سبب يف ذلك هو لمبالة  الغربية,  القوى  لواحدة من  فكريًا  تابع 
وفقدانه الثقة بالثقافة الإ�سالمية وثقافة البلد: »اإذا اأراد �سعب اإيران و�سائر 
الدول امل�ست�سعفة, النجاة من �سر �سياطني القوى امل�ستعمرة, فال جمال لذلك 
اإل من خالل اإ�سالح الثقافة والعمل على ا�ستقالليتها, وهذا ل يتحقق اإل على 

اأيدي الأ�ساتذة واملعلمني امللتزمني...«)174(.

)172(  امل�سدر نف�سه, ج15, �س251.

)173(  امل�سدر نف�سه, �س430-429.

)174(  امل�سدر نف�سه, �س447-446.
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على م�ستوى الإ�سالح ومواجهة النحراف يجب على الأ�ستاذ اأن يقرر ب�سكل 
اأنف�سهم يف  اإىل  النتباه  ويجب عليهم  ال�سابق.  الو�سع  اإىل  العودة  جدي عدم 

جمال الرتبية واللتفات اإىل و�سع ال�سباب)175(.

ه� - االستقالل الثقايف

اأجل  من  اجلدي  العمل  مو�سوع  على  كلماته  من  العديد  يف   الإمام ركز 
الو�سول اإىل ال�ستقالل الثقايف ودور املثقفني واأ�ساتذة اجلامعة يف ذلك حيث 
يلعب هذا العامل دورًا حموريًا على م�ستوى تظهري الثقافة الذاتية على حقيقتها 

وعلى اأنها و�سيلة لالكتفاء الذاتي والوثوق مبا نعتقد ونوؤمن.
تنطلق روؤية الإمام لال�ستقالل الثقايف من جتربة عميقة ووا�سعة عاي�س 
فيها ممار�سات النظام و�سيطرة القوى الأجنبية على جميع مقدرات البلد حيث 
بال�سرق  النبهار  رف�س  هنا  من  ب�ساعة.  ال�سور  اأكرث  يف  الثقايف  البعد  جتلى 
من   الإمام ويق�سد   .الإمام كلمات  يف  الوجود  كثرية  عبارة  وهي  والغرب 
اأمام  الت�سليم  بل  والرتباط  ثقافتنا  عن  التخلي  والغرب,  بال�سرق  النبهار 

الثقافات امل�سيطرة على العال.
يقول الإمام: »من جملة املوؤامرات التي تركت ��� لالأ�سف ��� اآثارًا كبرية يف 
خمتلف البالد وبلدنا العزيز, وما تزال اآثارها قائمة اإىل حد كبري جعل الدول 
املنكوبة بال�ستعمار تعي�س الغربة عن هويتها لت�سبح منبهرة بالغرب وال�سرق 

بحيث اإنها ل تقيم اأي وزن لنف�سها وثقافتها وقوتها«)176(.
)175(  امل�سدر نف�سه, ج19, �س356.

)176(  الو�سية الإلهية ال�سيا�سية, الإمام اخلميني, انت�سارات ا�سوه-طهران, 1369 ه�.�س, �س39.
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واإذا كانت الثقافة التي ميتلكها ال�سعب اأو املجتمع هي العن�سر الأ�سا�س يف 
مقاومة اأي �سعب اأو جمتمع يف مقابل الت�سلط ال�سيا�سي والقت�سادي لالأجانب, 
فاإن حذف هذا العن�سر يدفع القوى امل�ستعمرة واملت�سلطة اإىل عدم روؤية القوى 
املقاومة وعدم اأخذها بعني العتبار وبالتايل يتمكن امل�ستعمر من الو�سول اإىل 
اأهدافه ال�سيا�سية والقت�سادية ب�سهولة, حيث تعي�س الأمة املغلوب على اأمرها 

حالة من الغفلة.

يظهر من خالل و�سية الإمام مدى الدقة التي اأظهرها يف قراءة وتو�سيح 
وحتليل هذه الإ�سرتاتيجية وتو�سيحه �سبب تفوق القوى العظمى. وقد اأ�سار اإىل 
الت�سلط  الواقعة حتت  ال�سعوب  على  ال�سيا�سات  من  النوع  لهذا  ال�سلبية  الآثار 
وال�ستعمار, فعمد اإىل تو�سيح الأ�ساليب التنفيذية حيث يوؤدي فهم املخاطبني 

واإدراكهم للخطر اإىل انك�ساف اأ�ساليب النفوذ وو�سائل مواجهتها.
يوؤكد الإمام اأن ح�سور الأ�ساتذة واملعلمني املنبهرين بال�سرق والغرب يف 
التعليمية, هو من جملة الأ�ساليب الثقافية الت�سلطية التي ا�ستخدمها  املراكز 
امل�ستعمرون �سد املجتمعات, فُتقدم ثقافتنا وح�سارتنا يف هكذا مراكز تعليمية 
على اأنها اأمور قدمية ارجتاعية, بعد ذلك يعمدون اإىل تقدمي ال�سرق والغرب 
الطالب  يتفاخر  اأن  والنتيجة  ن�سخه.  مت  ملا  وحيدين  بديلني   باعتبارهما 
والأ�ساتذة والعلماء واملثقفون بتبعيتهم لل�سرق والغرب. ومن هنا تظهر عملية 

انزواء الثقافة الذاتية)177(.
)177(  امل�سدر نف�سه, �س40-39.
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فاإن  الثقايف,  الغزو  يف  ت�ساهم  التي  الأمور  من  الكثري  هناك  كان  واإذا 
ال�ستقالل يتحقق بدًء من اجلامعات ومراكز الرتبية والتعليم ودور الأ�ساتذة 
والربامج التي ت�سع اجلميع, تالمذًة وطالبًا, يف امل�سري ال�سحيح الذي يجب 
اإمنا  اإن �سالمة ال�ستقالل الثقايف وبقاءه  اأن ينتهي مب�سالح البلد)178(. ل بل 
يح�سالن يف اإطار احلفاظ على اجلامعات ومراكز الرتبية والتعليم واإبقائها 

بعيدة عن نفوذ العنا�سر املنحرفة املنبهرة بال�سرق والغرب.

2 - توقع اإلمام من أساتذة الجامعات

اأ- إبعاد اليأس عن قلوب الطالب

يوؤكد الإمام على �سرورة اأن يعمل اأ�ساتذة اجلامعات من اأجل اإبعاد الياأ�س 
الأفكار  قبول  م�ستوى  اأهمية حمورية على  الأمر من  لهذا  ملا  الطالب  قلوب  عن 
مبا  والإميان  الثقة  اإىل  الطالب  ودفع  الواقع  وتو�سيح  الإ�سالمية  والنظريات 
يعتقدون. يقدم الإمام مثاًل تاريخيًا لهذه امل�ساألة, وهو ما قدمه الإمام جعفر 
الإ�سالمية,  الأمة  قائد  وتعيني  تبيني  على  عمل  عندما  ال�سالم(  ال�سادق)عليه 
الوعي  حالة  يف  العمل  هذا  �ساهم  وقد  الت�سيع,  ملذهب  ثابتًا  اأ�سا�سًا  ذلك  فكان 
التي انت�سرت يف العال الإ�سالمي, ودفع الطبقات املثقفة اإىل العمل اجلدي من 
يجعل  ما  تقدمي  اإن  القول  اأراد   الإمام وكاأن  الإ�سالمية,  احلكومة  اإقامة  اأجل 
انت�سار  مع  الأمر وحتققه  يعني ح�سول  فهذا  الأمل,  تعي�س حالة  والأمة  النا�س  

الوعي)179(.
)178(  امل�سدر نف�سه, �س64.

)179(  �سوؤون واختيارات الويل الفقيه, مبحث ولية الفقيه من كتاب البيع, ج1�, وزارة الإر�ساد الإ�سالمية.



147
اجلامعة يف فكر اإلمام اخلمينـي

يعي�سون  الأ�ساتذة  يكون  باأن  لالآخرين  الأمل  اإعطاء  حالة   الإمام ويعلق 
والأمل  الثقة  من  درجة  على  يكون  اأن  الأ�ستاذ  فعلى  اأي�سًا.  هذه  الأمل  حالة 

والوعي حتى يتمكن من زرعها يف قلوب الطالب.

ب- إصالح الربامج واملناهج الدراسية

من  الغاية  حتديد  بعد  تبداأ  اأن  ينبغي  اجلامعة  ا�ستقالل  اإىل  الدعوة  اإن 
ا�ستقاللية  قاعدة  على  املجتمع  بناء  �سياق  يف  املطلوب,  دورها  ومن  وجودها 
مبادئ الثورة. ول بد له وفق منهجية الإمام اخلميني من اأن يبداأ من مناهج 
التعليم, ل�سيما اأن هذه املناهج ف�ساًل عن كونها قد �سكلت على الدوام الأداة 
التي ينفذ من خاللها ال�ستعمار اإىل عقول املثقفني واإىل عموم اأبناء ال�سعب, 
فال بد لها من اأن توفر العامل الأ�سا�س لبناء الإن�سان وملواجهة التحديات التي 
�ستقف اأمامها الثورة, اإن لناحية اإعداد الإن�سان العقائدي من خالل ت�سمنها 
على  انفتاحها  اأو  الأخالق,  قواعد  تر�سيخ  يف  وروؤيته  وقيمه  الإ�سالم  لتعاليم 
اأفق تنمية املوارد والقت�ساد واإ�سالح ما مت تدمريه يف زمن ال�ساه, ومرافقتها 
ل�سياقات التطور, والتنظيم والدراية مبا ي�سمن حفظ النموذج الذي تقدمه 
العلوم  ملنجزات  الظهر  اإدارة  اإىل  الدعوة  لي�ست  الأ�سا�س  هذا  وعلى  الثورة. 
احلديثة اأو اإهمال الروؤى املغايرة بقدر ما هي دعوة اإىل اإعداد النموذج املنهجي 
اخلا�س واملرتافق مع خ�سو�سية الثورة النابعة من منطلقاتها الإ�سالمية, ونبذ 
الرتهان ملا يقدمه الغرب اأو ال�سرق من مناذج على اأنها عامة وت�سلح للب�سرية, 
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من  املدر�سة  وحتى  اجلامعة  خواء  ظل  يف  الإن�سان  بناء  اإعادة  نحو  وال�سعي 
املناهج التي تكفل اإعداد الفرد اإعدادًا �سليمًا. هذا اخلواء هو الذي دفع الإمام 
اخلميني اإىل القول اإن هجرة الطالب بعد طي املراحل الدرا�سية نحو الغرب 
اأو نحو ال�سرق والذي يعد بح�سب راأيه فاجعة عظيمة جعلت املجتمع الإيراين 
مرتبطًا بالقوى العظمى وم�ست�سلمًا لها دون قيد اأو �سرط, حتى بدا كاأنه جمتمع 
اإيراين اإ�سالمي ظاهرًا بينما كان حمتواه ممتلئًا بال�سرق والتغرب)180(. اإذ لي�س 
من  ولي�س  والتعليم  الرتبية  يف  مناهج  من  يقدم  ما  وليد  �سوى  الندفاع  هذا 
بالتاأكيد  لأنها  حالها  على  املناهج  تلك  بقاء  الثورة,  بعد جناح  وحتى  املعقول 
ومن خالل معال الرتباط بني الثقافة وارتهان املجتمع ت�سيع منجزات الثورة. 
ال�ساعد  اجليل  انحراف  اإىل  يوؤدي  �سوف  حالها  على  املناهج  تلك  بقاء  واإن 
الذي  احلد  اإىل  املجالت  جميع  يف  وبالغرب  بال�سرق  الرتباط  �سيعاود  الذي 

ت�سيع معه اجلهود, وي�سيع معه زخم ال�سعب ودماء �سبابه هدرًا)181(.
اأن هذه  لالإمام كانت دعوته لإ�سالح اجلامعة. غري  النظرة  جراء هذه 
الدعوة خ�سو�سًا اإ�سالح املناهج, كانت قد اأثارت بع�س النقا�سات يف الأو�ساط 
اجلامعية حول معنى اإ�سالح املناهج ل�سيما اأن هناك علومًا بحتة على غرار 
العلوم الطبيعية كالهند�سة والريا�سيات والفيزياء وغريها, فهل يعني اإ�سالح 
هذا  وجراء  حملها؟  وغريها  والتف�سري  والفقه  العقائد  علوم  اإحالل  املناهج 
النقا�س كان تو�سيح الإمام اخلميني حول املق�سود من هذا الأمر بقوله: 

)180(  الإمام اخلميني, منهجية الثورة الإ�سالمية, م�سدر �سابق, �س275.
)181(  امل�سدر نف�سه , �س275.
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» قد يتوهم بع�سهم اأن اإ�سالح اجلامعات وجعلها اإ�سالمية, يعني اأن العلوم على 
ق�سمني فاأحد اأق�سام علم الهند�سة اإ�سالمي والآخر غري اإ�سالمي ولذلك فهم 
اإ�سالمي, وتوهم  اإ�سالمي وغري  باأنه ل يوجد يف هذه العلوم ما هو  يعرت�سون 
الفقه والأ�سول  اأن تدّر�س علم  اأ�سلمة اجلامعات هو  اأن املق�سود من  بع�سهم 

والتف�سري فقط, اأي نف�س ال�سيء املوجود يف املدار�س القدمية «)182(.
ما  حمل  التقليدية  الإ�سالمية  العلوم  اإحالل   اخلميني الإمام  يق�سد  ل 
هو �سائد يف اجلامعات, ولقد بني مراده من هذا الأمر من خالل الوقوف على 
جتربة اجلامعة بعد م�سي عقود من الزمن على تاأ�سي�سها. هذا الدور كان حمل 
ت�ساوؤل حول اإنتاج اجلامعة القا�سر على اإعداد متغربني وعدم تطورها الذاتي 
اإ�سهام  لها  يكون  اأن  دون  العلمية  امليادين  �ستى  الغرب يف  لنتاجات  وارتهانها 
اأن  نقوله من  اأن  نريد  ما  »اإن  الأمر  الإمام حول هذا  املجال. ي�سرح  يف هذا 
جامعاتنا مرتبطة, هو اأنها تربي اأ�سخا�سًا وتعلم اأنا�سًا متغربني, واإن جامعاتنا 
ل تنفع ال�سعب, فنحن منلك اجلامعات منذ اأكرث من خم�سني �سنة ول ن�سل 
اإىل الكتفاء الذاتي يف العلوم املكت�سبة يف اجلامعات. فبعد خم�سني �سنة ن�ساهد 
بع�س اأطبائنا اأو اأغلبهم ين�سحون املري�س بالذهاب اإىل انكلرتا للعالج, ل منلك 
الطبيب الكفوء الذي يلبي حاجة ال�سعب, اإننا منلك اجلامعات لكننا نحتاج اإىل 
الغرب يف جميع الأمور ال�سرورية ل�سعب حي, فعندما نقول يجب اإحداث تغيري 
جذري يف اجلامعات وتغيريات اأ�سا�سية واإ�سالمية, فال نريد من ذلك اأن ندر�س 
العلوم الإ�سالمية فقط, ولأن العلوم على ق�سمني اإ�سالمي وغري اإ�سالمي, اإننا 

)182(  امل�سدر نف�سه, �س271.
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نقول اأين هي نتاجات اجلامعة خالل هذه ال�سنوات اخلم�سني؟«)183(.
وبذلك تت�سح روؤية الإمام اخلميني حول املناهج. فالعلوم براأيه هي نتاج 
اخلا�س  الإ�سهام  ذلك  وراء  من  يريد  وهو  ومتكامل,  عام  وح�ساري  اإن�ساين 
للجامعة بانفتاحها على ميادين التطور والتطوير, ل جمرد اأن تكون م�ستهلكة 
لنتاجات الآخرين. اإن الإ�سهام اخلا�س ينبغي اأن يوؤدي دوره مبا يخدم حاجات 
املجتمع وحاجات الب�سرية يف اآن معًا, واإن الإ�سهام الفكري واحل�ساري ل ينبغي 
لي�س  العلوم  هذه  ي�سخر  الذي  الغرب  بعينها خ�سو�سًا  اأمة  اأ�سري  يبقى  اأن  له 
ال�سعوب.  تبعية  ي�سخرها لأهدافه اخلا�سة يف دوام  الب�سرية بقدر ما  خلدمة 
وبذلك يكون الإمام قد و�سع اجلامعة اأمام التحدي احل�ساري, ومواجهة دورها 
يف هذا ال�سعيد �سواء بابتداع مناهج جديدة للتفكري من �ساأنها تطوير ما هو 
قائم, اأو من خالل اإقرانها بروؤية اإ�سالمية, كوعاء �سامل ي�سم كل املرتكزات 
انتهاج  خالل  ومن  والقت�سادية,  والعلمية  والت�سريعية  والثقافية  الجتماعية 
كوحدة  معزولة  اإ�سالمية  مادة  بني  القائمة  العزلة  تلك  يتجاوز  اأ�سلوب جديد 
ويتجاوز  اجلامعي  الطالب  يتلقاها  التي  املعارف  بقية  يف  لها  اأثر  ول  درا�سية 
ت�سكيك امل�سلمني يف قدراتهم احل�سارية التي انف�سلت عن واقع حياتهم, جراء 
اجلهد ال�ستعماري الذي اأدى اإىل تقل�س فاعلية الثقافة الإ�سالمية بعزلها عن 
الأخذ بزمام التغيري والتاأثري يف جمرى احلياة العامة وتفاعلها مع متطلبات 

املجتمع.
لقد ا�ستندت دعوة الإمام اخلميني لإ�سالح املناهج اإىل حماولته العودة 

)183(  امل�سدر نف�سه, �س271.
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اإىل الذاتية احل�سارية لالإ�سالم بعد اأن تخل�ست اإيران عرب الثورة من الهيمنة 
اأجل  الثقافة من  الدعوة مبثابة معركة حترير  فكانت هذه  للغرب,  ال�سيا�سية 
ا�ستكمال وا�سرتداد الفعالية احل�سارية لالإ�سالم, وهي دعوة حُتمل على معنى 
الوجوب, ول ترتبط بفرد اأو مبوؤ�س�سة بل ت�سل لديه اإىل حد ارتباط اجلامعة 
مب�سري الإ�سالم. يت�سح هذا الأمر حني يقول الإمام اإنه »يجب على جميع الذين 
يهمهم اأمر البالد ويهمهم اأمر الإ�سالم, ويهمهم اأمر ال�سعب, اأن يوحدوا قواهم 
من اأجل اإ�سالح اجلامعة, لأن خطر اجلامعة هو اأعظم من القنبلة العنقودية, 

كما اأن خطر احلوزات العلمية اأعظم من خطر اجلامعة«)184(.
وهذا الوجوب مرتبط باأ�ساتذة اجلامعة اأنف�سهم فهو املوجلون قبل غريهم 
بهذا الأمر لكونهم اأكرث دراية من غريهم يف هذا املجال, ولأنهم على احتكاك 
 اخلميني الإمام  ويحمل  الثورة.  منطلقات  وبطبيعة  الواقع  بطبيعة  ومعرفة 
الأ�ساتذة م�سوؤولية تغيري تلك الأفكار التي دخلت عقول ال�سباب خالل ال�سنوات 
ا�سترياد  يجب  واأنه  �سيء,  ل  اأنهم  يعتقدون  جعلتهم  والتي  الأخرية,  والعقود 
والإنتاج,  العمل  عن  العقول  توقف  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  اخلارج,  من  �سيء 
وهوؤلء عليهم بذل هممهم جلعل اجلامعة مركزًا للعلم والتهذيب, حتى تكون 
كل الخت�سا�سات يف خدمة البالد, ل اأن يجر املتخ�س�سون البالد اإىل اأح�سان 
منها,  ا�ستفادوا  واأنهم  البالد  لهذه  باأنهم  ي�سعرون  ل  الذين  ل�سيما  اأمريكا 
املناهج  اإ�سالح  معركة  فاإن  ولذلك  خلدمتها)185(.  علمهم  يقدموا  اأن  ويجب 

)184(  امل�سدر نف�سه, �س 234.
)185(  امل�سدر نف�سه, �س235.
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على  وُيحمل  خطاأً  الأمر  ُيفهم  ل  وكي  اأنف�سهم.  الأ�ساتذة  من  تبداأ  اأن  ينبغي 
للجامعة  �ساأن طبيعي  التي هي  التخ�س�سات  الدين مكان  اإحالل علوم  معنى 
يرف�س  الإ�سالم  اإن  الإمام  روؤية  وفق  القول  ينبغي  ل  اجلامعة,  اأ�سلمة  بحجة 
ه على  التخ�س�س. ي�ستند الإمام اخلميني اإىل القراآن الكرمي من خالل ح�سّ
العلم على نحو الإطالق اأكرث من اأي كتب اأخرى. ويفهم من ذلك اأن الإ�سالم 
يف  والعلم  التخ�س�س  يكون  اأن  ب�سرط  ولكن  والعلم  التخ�س�س  على  يوؤكد 
يفهمون  الذين  على  بذلك  ويرد  امل�سلمني.  م�سالح  خدمة  ويف  ال�سعب  خدمة 
خطاأ كالمه حول اإ�سالح اجلامعة ووجوب حدوث ثورة ثقافية اإىل احلد الذي 
املتخ�س�سني  واأننا ل نريد  لنا لطبيب اجلامعات  اأنه ل حاجة  الكالم  ينقلون 
من  الإمام  بنظر  هي  الإدعاءات  هذه  املتطورة.  ال�سناعات  ويف  الطب  يف 
ال�سيطنات التي يقوم بها بع�س الأفراد واجلماعات الذين ين�سبون ويتحدثون 
عن الإ�سالم وعن اجلماعات الإ�سالمية وعن الثورة الثقافية, هكذا يقول عن 
هوؤلء »اإن هوؤلء ل يدرون اأن هدفنا حينما نقول يجب اأن تكون جميع اجلامعات 
للمجتمع,  املفكر  والعقل  مركزللعلم  هي  التي  اجلامعة  وخا�سة  واملوؤ�س�سات, 
اأننا ل�سنا  اإ�سالمية ل يعني ذلك  اأن تكون  اإن اجلامعة يجب  اأننا عندما نقول 
العادية  للمتخ�س�سني. فالإ�سالم يهتم باملتخ�س�س,حتى يف الأحكام  بحاجة 
ال�سرعية املعيار فيها هو الأكرث تخ�س�سًا. اإننا نريد اأن نقول �سيئًا اآخر, هواأن 
م�سكلتنا هي اأنه حني وطاأ الأجانب بالدنا رّوجوا واأرادوا اإقناع �سبابنا و�سعبنا 
العلم والتخ�س�س وال�سناعة  اإيجاد  الإ�سالم, عاجزان عن  اإيران وكذلك  اأن 
وباأن علينا اأن مند اأيدينا اإىلال�سرق ال�سوفياتي اأو اإىل اأمريكا والدول الغربية 
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يف  هو  اجلامعة  اإ�سالح  معيار  اأن  جند  الأ�سا�س  هذا  وعلى  الراأ�سمالية«)186(. 
عدم تبعيتها للخارج, والإ�سالح هو حماولة ا�ستنقاذ البالد من التبعية الفكرية 

التي هي مقدمة على جميع التبعيات بل والأخطر منها جميعًا.

ج - احلفاظ عىل املبادئ والثورة

يوؤكد الإمام على الدور الهام الذي يجب اأن ي�سطلع به اأ�ستاذ اجلامعة يف 
�سبيل احلفاظ على املبادئ التي كانت �سببًا يف قيام الدولة والنظام و�ساهمت 
لأن  متعددة  فوائد  الأمر  هذا  على  ويرتتب  الإ�سالمية.  احلكومة  �سريورة  يف 
احلفاظ على املبادئ يوؤدي اإىل امتالكنا جامعة م�ستقلة ومدر�سة علمية م�ستقلة 
فيما  يتعاون اجلميع  اإل عندما  الأمر  يتحقق هذا  ول  م�ستقاًل...)187(.  وجي�سًا 
الآخر  يد  يف  يده  واملفكر...  والطالب  الأ�ستاذ  من  كل  ي�سع  عندما  بينهم, 
يعني  وهذا  الأمة.  لهذه  الهامة  املكت�سبات  على  احلفاظ  يف  اجلميع  وي�ساهم 
يف  اجلميع  ي�ساهم  اأن  عندها  املفرو�س  لأن  والتبعية  واخليانة  التهاون  رف�س 
بناء وطن م�ستقل خاٍل من الإ�سكالت)188(. واإذا كنا منتلك فكرًا وثقافة وتاريخًا 
فاإن الرجوع اإىل ذاك املوروث والإميان به والعمل مبا يقت�سيه ل يتحقق اإل من 
خالل احلفاظ على املبادئ الأ�سا�س, عندها ن�سعر بالغنى ون�سعر بالقدرة على 

التغيري, والقدرة على احلفاظ على املكت�سبات.
اأن  اعترب  عندما   الإمام عند  الأهمية  من  درجة  امل�ساألة  هذه  بلغت  وقد 

)186(  امل�سدر نف�سه, �س238.
)187(  �سحيفه نور, ج8, �س439.

)188(  امل�سدر نف�سه, ج10, �س439.
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الأمة الإ�سالمية )يف اإيران( قد خرجت من �سجن كبري )بعد انت�سار الثورة( 
ولكن هذا ل يعني انتهاء امل�سكالت, بل ما زال الكثري منها يقف حائاًل اأمامها 
ومن جملة ذلك امل�سكالت الفكرية, وهنا يجب على اأ�ساتذة اجلامعة واملعلمني 
بذل جهود كبرية يف حل امل�سكالت الفكرية وجعلها تتطابق مع املبادئ والقيم 

والأفكار)189(.
الثقة  اإىل مرحلة  الو�سول  الإطار  به يف هذا  القيام  يتوجب  ومن جملة ما 
بالذات وقطع الآمال التي نعلقها على ال�سرق والغرب, ل بل يجب قطع الآمال 
الفكرية من ال�سرق والغرب عندها ن�سل اإىل مرحلة الثقة باإمكانياتنا وقدراتنا 
ونعزز ن�ساطاتنا يف الو�سول اإىل مرحلة الرقي والتقدم. نرى الإمام ي�سجع 
اأ�ستاذ اجلامعة ليعمل وب�سكل دقيق على جعل الطالب يثق بنف�سه ومبا ينتجه. 
ترد من  التي  وال�سناعات  فالعلوم  الغرب,  ما هو يف  كل  رف�س  يعني  وهذا ل 
الغرب يجب اأن نتعلمها ونتقنها, اأما التغرب فهو ق�سية مرفو�سة بالكامل, لأن 
لُّم م�ساألة من الغرب هو �سيء وجعل الذهن غريبًا �سيء اآخر, حيث يوؤدي هذا  عمَ تمَ

الأخري اإىل الغفلة عن الذات)190(.

د - الرتبية األخالقية والرتبية الصحيحة

يوؤكد الإمام على دور الأ�ستاذ يف الرتبية ال�سحيحة والرتبية الأخالقية, 
العلمية.  املراكز  جميع  يف  اأخالقيني  مربني  وجود  �سرورة  على  ي�سدد  فرناه 

)189(  امل�سدر نف�سه, ج11, �س181.
)190(  امل�سدر نف�سه, ج12, �س25.
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ويطلب من جميع املت�سدين لهذا الأمر العمل ب�سكل اأ�سا�س على تربية الطالب 
ميار�س  ل  فاإذا  الوطن.  على  احلفاظ  م�ستوى  على  اأهمية  من  الأمر  لهذا  ملا 
ال�سحيحة  الرتبية  من  خاليًا  الأ�ستاذ  كان  اإذا  بل  ل  الرتبوي,  دوره  الأ�ستاذ 
املراحل  جميع  اإىل  الف�ساد  دخول  عدم  ي�سمن  ما  يوجد  فال  والأخالقية, 
واملناهج وال�سخ�سيات. وبالتايل فاإن الأوطان ل تبنى مع وجود حالت ف�ساد, 
اأن  بل يف ذلك مهلكة لالأوطان واملجتمعات. هنا ي�سدد الإمام على �سرورة 
يبداأ الأ�ستاذ من نف�سه مربيًا لها حماوًل اكت�ساب امللكات الأخالقية التي توؤهله 

لتعليم الآخرين)191(.
يف هذا الإطار يتوجه الإمام اإىل الأ�ستاذ والطالب والتلميذ, لأنهم �سركاء 
ت�سخي�س  يف  جبارة  جهود  بذل  فعليهم  الهامة,  الق�سية  هذه  يف  اأ�سا�سيني 
اأم  والثانويات  املدار�س  التعليمية �سواء يف  البيئة  واإبعادها عن  الف�ساد  عوامل 

اجلامعات.
طبعًا يوؤكد الإمام على �سرورة العمل اجلدي من بداية املرحلة البتدائية 
فاملتو�سطة ثم الثانوية. لأن العمل يف الو�سول اإىل جيل ميتلك القيم واملبادئ 
يبداأ  اأن  ي�ستلزم  ال�سحيحة  الرتبية  من  عالية  بدرجة  ويحظى  الأخالقية 
عندها  الأوىل.  املراحل  من  اأي  البداية,  من  العمل  بهذا  والأ�ساتذة  املعلمون 
ميكننا احلديث عن جيل �سحيح بعيد عن الف�ساد, وهذا ي�سمن ا�ستمراره يف 
الرتبية  اأخرى  وبعبارة  املطلوبة.  ال�سروط  له  توفرت  اإذا ما  املرحلة اجلامعية 
الأخالقية يف املرحلة اجلامعية مهمة واأ�سا�س و�سرورية ولكن كمالها اأن ي�سرع 

)191(  امل�سدر نف�سه, ج14, �س218.
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القيم,  لقبول  ا�ستعدادًا  اأكرث  الطالب  التي يكون فيها  املعلمون يف املرحلة  بها 
واملمار�سات  الأفكار  يف  انغم�سوا  قد  الطالب  فيها  يكون  التي  املرحلة  تلك  يف 

الفا�سدة.
اإليها:  الو�سول  ميكن  التي  والنتيجة  تقدم  ما  خال�سة  يف   الإمام يقول 
م�سوؤولية  حتمل  اأن  امللتزمة  التعليمية  املوؤ�س�سات  على  يجب  تقدم  مما   ...«
جناة الوطن, واأن تبذل جهودًا خا�سة يف حفظ ال�سباب الأعزاء الذين يتوقف 
ا�ستقالل الوطن وحريته يف امل�ستقبل, على تربيتهم ال�سحيحة. ومن هنا يظهر 
الدور الذي يقوم به املعلمون والأ�ساتذة يف تربية التالمذة والطالب وتهذيبهم, 
على اأنه دور اأ�سا�س وحموري وموؤثر. اجلميع قد �ساهد الفجائع التي كانت قد 

حلت بوطننا عندما كانوا تابعني لل�سرق والغرب...«)192(.
اإىل جانب  التقوى  لوجود  وا�سحًا  اهتمامًا   الإمام يبدي  اأخرى  من جهة 
علم  كان  ولو  تقوى  دون  من  كان  اإذا   الإمام عند  له  قيمة  ل  فالعلم  العلم. 
والإ�سالم  لالإن�سانية  بالن�سبة  العلم  �سرر  بلغ  واإذا  الأديان.  علم  اأو  التوحيد 
اأكرث من نفعه, فاإن عدم وجود التقوى يوؤدي اإىل زوال الإن�سانية من الأ�سا�س 
اأف�سل  اأن العالمِ هو  ويق�سي على الوطن. وي�سيف الإمام يف ح�سا�سية العلم, 
من يتمكن من اإف�ساد النا�س, لذلك يجب اأن يرتافق العلم مع التقوى. وتقدم 
دورًا  الرتبية  تلعب  اأخرى  وبعبارة  وظرفيته.  �سعته  مبقدار  لالإن�سان  التقوى 
اأ�س�س  حموريًا يتجلى يف حماولت �سناعة الذات و�سناعة الآخرين بناًء على 

)192(  امل�سدر نف�سه, ج15, �س245-244.
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�سليمة)193(.
اخلال�سة: لالأ�ستاذ اأهمية خا�سة عند الإمام وله دور مميز, فعمله هو 
عمل الأنبياء, وتكمن م�سوؤوليته يف هداية املجتمع وهي م�سوؤولية كبرية ل ميكن 
اأن يتحملها اإل اأ�سحاب الكفاءات. لذلك فاإن الأ�ستاذ الذي يقوم مبهمته يقوم 

يف احلقيقة باأ�سمى الأعمال.
اأما هذه الوظيفة ال�سامية فاإنها جتعل الأ�ستاذ موؤمتنًا, واأمانته تختلف عن 

كافة الأمانات, فهو موؤمتن على الإن�سان.
املثقفة,  الطبقة  بيد  ال�سعب  و�سعادة  �سقاء   الإمام اأخرى جعل  من جهة 
فهوؤلء يجب عليهم اأن يبذلوا جهدهم يف �سبيل تهذيب اأنف�سهم والتاأثري جلهة 

تربية وتهذيب نفو�س الآخرين, بالأخ�س فئة الطالب)194(.
الأ�ساتذة  �سعي  خالل  من  الو�سع  يتغري  اأن  »اأمتنى   :الإمام يقول  اأخريًا 
واملعلمني بحيث يتمكن الفرد من اإنهاء املرحلة الدرا�سية, ليكون بعدها �سخ�سًا 
ملتزمًا, و�سخ�سًا يعرف اأنه يجب اأن ي�سعى من اأجل خدمة وطنه واأن يبتعد عن 

ر�سا الدول الأجنبية«)195(.

)193(  امل�سدر نف�سه, ج17, �س188.
)194(  الكلمات الق�سار, الإمام اخلميني, �س275-274.

)195(  �سحيفة نور, ج19, �س222.
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الف�سل الثاين

مسؤولية الطالب اجلامعي

الطالب اجلامعي واحد من املرتكزات الأ�سا�س للحياة العلمية والفكرية يف 
اأي بلد من البلدان, فهو الذي �سيتحمل م�سوؤولية رقي البلد وتطوره يف امل�ستقبل 
يتحقق  ومواظبته  عمله  خالل  ومن  والآمال,  الأمنيات  �ستتحقق  يديه  وعلى 

الإ�سالح.
بناًء على ذلك لي�س الطالب جمرد �سخ�س يتلقى درو�سًا يف اخت�سا�س ما 
ثم يقدم امتحانًا ويح�سل على عالمة القبول اأو الرف�س. بل التعلم والتح�سيل 
�سناعة  من  تبداأ  التي  والوظائف,  واملهام  امل�سوؤوليات  من  للكثري  مقدمة 
الذات وتربيتها وتذكيتها ول تنتهي عند اإ�سالح املجتمع ورفده بعوامل الرقي 

والتطور.
امل�سوؤولية  من  هامًا  جانبًا  لنا  �سورت  فقد   اخلميني الإمام  كلمات  اأما 
اأو  بفرتة  تعرف  التي  الفرتة  بالأخ�س يف  اجلامعي  الطالب  عاتق  على  امللقاة 
من  عدد  على  الإ�ساءة  ميكن  هنا  من  الإ�سالمية.  اجلمهورية  قيام  مرحلة 

العناوين الهامة يف هذا الإطار.

-  مسؤولية الطالب الجامعي بالنسبة للمجتمع  1

الوظائف  حول  تتمحور  واأ�سا�س  هامة  عناوين  حول   الإمام حتدث 
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وامل�سوؤوليات الأ�سا�سية امللقاة على عاتق الطالب اجلامعي, م�سددًا على الدور 
الأ�سا�س لهذه الفئة يف املجتمع:

اأ- إيقاظ الغافلني:

ي�سدد الإمام على الدور الهام للطالب اجلامعي يف رفع حجب الظالم والغفلة 
والنحراف التي ت�سيطر على عقول وقلوب الكثريين الذين خدعتهم الدعايات 
وخدعهم الإعالم وخدعتهم ال�سورة الظاهرية للثقافات املنحرفة. ومن هنا 
كان على الطالب اأن ي�ساهم يف اإزالة الكثري من التوهمات وال�ستباهات .ولن 
يتحقق ذلك اإل اإذا كان الطالب م�سلحًا بالفكر والإميان والتح�سيل ال�سحيح 
ت�سخي�س  من  يتمكن  وبذلك  الذهن  و�سالمة  ال�سحيحة  املعرفة  وبالتايل 
الهداية  بدوره يف جمال  ويقوم  الإ�سالمي  املجتمع  يعاين منها  التي  الأمرا�س 
والإيقاظ وو�سع الأمور يف ن�سابها ال�سحيح.ولعل من اأهم النقاط التي ي�سري 
تعمي  التي  النف�سية  الأهواء  من  ال�سروع  اخل�سو�س  هذا  يف   الإمام اإليها 
القلوب والعقول عدا عن الأب�سار, لت�سكل حاجزًا ومانعًا اأمام و�سول احلقيقة 
والهداية اإىل املكان احلقيقي لها. ل بل يعترب الإمام اأن هذا العمل هو عمل 
تعاىل: {والذين  بقوله  الإطار  م�ست�سهدًا يف هذا  الأوىل  الدرجة  جهادي من 

جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهلل ملع املحسنني})196(.

�سعيهم  للجامعيني  الإمام يف خطابه  عليها  يركز  التي  الأمور  من جملة 
خمططات  وف�سح  احلقائق  على  امل�سلمني  واإطالع  املعرفة  لتقدمي  الدوؤوب 

)196(  �سحيفة نور, ج2, �س143-142.
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الغفلة  مواجهة  يف  الهامة  اجلوانب  اأحد  الأمر  هذا  يعترب  حيث  امل�ستعمرين, 
:والنحراف, يقول الإمام

توعية   ��� امل�سلمني  اأمل  واأنتم   ��� الأعزاء  الإ�سالم  �سباب  يا  عليكم  »يتوجب 
للعلن.  واإظهارها  امل�ستعمرين امل�سوؤومة  الإ�سالمية وتبيني خمططات  ال�سعوب 
القراآن املقد�سة, وا�سعوا من  بالإ�سالم. وان�سروا تعاليم  التعريف  اعملوا على 
الإ�سالمية  بالأهداف  والنهو�س  الأخرى  لل�سعوب  وتقدميه  الإ�سالم  ن�سر  اأجل 
ودرا�سة  الإ�سالم  حكومة  بتحقق  اهتموا  كامل.  باإخال�س  ذلك  وكل  العالية 
ل  �سفوفكم  ومنظمني؛ر�سوا  متحدين  ومهذبني؛  جمهزين  كونوا  م�سائلها. 
تغفلوا عن ف�سح خطط النظام املتكرب يف اإيران )نظام ال�ساه( �سد الإ�سالم 
اإيران  امل�سلمني املظلومني يف  اإخوانكم  اإي�سال �سوت  وامل�سلمني. واعملوا على 

اإىل العال كله...«)197(.

ب- طرد املتعلمني املنحرفني

م�ستوى  على  كبرية  م�سوؤولية  والواعي  املثقف  اجلامعي  الطالب  يتحمل 
ت�سخي�س اخللل الذي يوجده املتعلمون املنحرفون, الذين اأ�سلهم واقع الدول 
امل�ستعمرة وما تقدمه من مظاهر خادعة. هنا نرى الإمام ي�سدد على �سرورة اأن 
يقوم املتعلمون ببذل اأق�سى جهودهم من اأجل اإي�سال ما اأراده الإ�سالم واأئمة 
امل�سلمني وعظماوؤهم اإىل جميع ال�سعوب, ل بل يعترب ذلك من امل�سوؤوليات 
اخلطرية التي ينبغي القيام بها. ويلزم من هذا الأمر مواجهة العال )�سواء 

)197(  امل�سدر نف�سه, �س439.
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لل�سلطان  واعظ  بعنوان  يعمل  الذي  املنحرف  حوزويًا(  عاملًا  اأو  اأ�ستاذًا  كان 
يجريون له كل ما يقع يف م�سلحته متنا�سيًا الإ�سالم وغافاًل عن تعاليمه وعن 

حقوق امل�سلمني.
وال�سبيل لذلك الوقوف على مبادئ القراآن النورانية والطالع على وظائف 
حمل  يدعي  من  كل  �سقوط  اإىل  الأمر  �سيوؤدي  حيث  وعلمائهم  امل�سلمني  اأئمة 

ر�سالة الإ�سالم وهو لي�س منها يف �سيء.
خداع  من  يتمكن  لن  �سخ�سًا  اأن  يعني  فهذا  الإ�سالم  مدعي  �سقط  واإذا 
من  يتمكن  ولن  والراقية,  العالية  اأهدافهم  حتوير  من  يتمكن  ولن  امل�سلمني 

تقدمي �سورة �سلبية عن اأئمة امل�سلمني)198(.
تامة  يقظة  يكونوا على  اأن  الثوريني  الطالب  »يتوجب على   :الإمام يقول 
واملدار�س  للجامعات  ي�سمحوا  ل  واأن  املهمة,  امل�ساألة  هذه  عن  يغفلوا  ل  واأن 
ولأولئك الذين ما زالوا يحلمون بالنظام ال�سابق الذين ما زالت اأذهانهم متيل 
للثقافة ال�سرقية, اأن ل ي�سمحوا لهم بتقدمي ق�سايا انحرافية خارجة عن اإطار 
الأمر  هذا  امل�ساحمة يف  اأن  تعلموا  اأن  يجب  بل  ل  تقدميها.  املكلفني  الدرو�س 
اأمام  ذلك  م�سوؤولية  وتتحملون  والثانويات  اجلامعات  النحراف يف  اإىل  توؤدي 

اهلل تعاىل«)199(.
على هذا الأ�سا�س يجب على الطالب اأن يكونوا اأكرث التفاتًا اإىل عدم الوقوع 
النحراف  قبيل  بها من  مبتلني  واملثقفون  كانت اجلامعات  التي  امل�سكالت  يف 

)198(  امل�سدر نف�سه, �س489.
)199(  امل�سدر نف�سه, ج3, �س262.
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للتعريف  وال�سانحة  املوجودة  الفر�س  من  ال�ستفادة  ويجب  والتبعية... 
�سليم  متعلم  جمتمع  بناء  وكيفية  مواجهتها  و�سبل  املوجودة  بالنحرافات 

ومعافًى.

ج - الدفاع عن اإلسالم

عاتق  على  تقع  الإ�سالم  عن  الدفاع  م�سوؤولية  اأن   اخلميني الإمام  يعترب 
عموم امل�سلمني وبالأخ�س العلماء واملفكرين واجلامعيني, ملا لهذه الوظيفة من 
تاأثري على م�ستوى حفظ القيم وانت�سارها وبالتايل امل�ساهمة يف حفظ ا�ستقالل 
الإ�سالم  اأرادها  التي  الأ�سول  اإىل  يعود  ذلك  يف  وال�سبب  وحريته)200(.  البلد 
وزرعها يف اأتباعه. �سحيح اأن الإ�سالم يدعو اإىل العبادة ولكنه يدعو اأي�سًا اإىل 
املجتمع.  اأفراد  للعبادة يف اخلارج وبني  العملية واحلقيقية  الرتجمة  تكون  اأن 
م�سكالت  ورفع  والتوا�سع  التعاون  اإىل  ويدعو  الإميان  اإىل  يدعو  فالإ�سالم 
امل�سلمني الآخرين وم�ساركتهم يف اأفراحهم واأتراحهم حتى جاء: »لي�س منا من 
بات �سبعاًن وجاره جائع«. والنتيجة اأن اللتزام بتعاليم الإ�سالم يوؤدي اإىل وجود 
اأ�سخا�س واقفني على م�سوؤولياتهم �ساعني ب�سكل جاد وحثيث يف رفع م�سكالت 

املجتمع الإ�سالمي.
وبعبارة اأخرى فالإ�سالم واللتزام بتعاليمه يوؤدي اإىل �سناعة اإن�سان يعمل 
ويقع يف م�سلحتهم. ويطلب  ينفعهم  واأبناء طينته مبا  اأجل وطنه  جاهدًا من 
الإمام من الطالب العمل ب�سكل جدي للدفاع عن الإ�سالم ل بل يطلب منهم 

)200(  امل�سدر نف�سه, �س443.
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ال�ستفادة من الفر�س املنا�سبة واملوؤاتية لإي�سال �سوتهم اإىل ال�سعوب والأمم 
الأخرى واإ�سماعهم املمار�سات التي كان يقوم بها نظام ال�ساه �سد البلد وحريته 

وا�ستقالله.
ال�ستفادة  اإيران  اأنحاء  يف  الأعزاء  الطالب  على  »يجب   :الإمام يقول 
الإ�سالم.  �سعار  هو  الذي  ال�ساه  معار�سة  �سعار  على  للحفاظ  منا�سبة  كل  من 
ن�سر جرائم  البلد,  وامل�سوؤولني خارج  امللتزمني  والعلماء  الطالب  على  وينبغي 
هذا العن�سر اخلطري يف اخلارج والداخل, وتعريف ال�سخ�سيات املتحررة يف 

اأنحاء العال مبا يقوم به من ظلم...«)201(.
امللقاة على عاتق الطالب يف مواجهة  ومن هنا تظهر الوظيفة وامل�سوؤولية 
اأي انحراف ديني اأو وطني ي�سدر عن املخالفني لالإ�سالم الذين يعملون للنيل 
تقومي  الطالب  على  اأن   الإمام ويوؤكد  �سورته.  وت�سويه  الإ�سالم  تعاليم  من 
العوجاج والنحراف والتحدث ب�سراحة مع النا�س عما هو واقع من انحراف 

وخلل.
اإذا  وفعالة  مفيدة  تكون  لن  وامل�سوؤولية  الوظيفة  هذه  اأن  فيه  �سك  ل  مما 
العلوم  وطالب  اجلامعات  طالب  بني  والتكامل  التعاون  من  نوع  يح�سل  ل 

الدينية.
عن  الدفاع  �سبيل  ويف  الطالب,  يعمل  اأن  يفرت�س  تقدم  ما  اإىل  بالإ�سافة 
الأخرى  الجتماعية  املجموعات  وم�ساندة  دعم  على  وامل�سلمني,  الإ�سالم 
كالعمال واملواطنني يف مطالبهم املحقة. وال�سبب يف ذلك اأن الكثري من احلركات 

)201(  امل�سدر نف�سه, �س488-486.
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هي  والتي  الجتماعية  العدالة  اإقرار  اإىل  تهدف  الظلم  وجه  يف  تنه�س  التي 
مطلب اإن�ساين – عملت الأديان الإلهية على اإيجاده. وبالتايل فاإن م�ساندتهم 
وتاأييد وجود العدالة الجتماعية نوع من الوقوف اإىل جانب الإ�سالم والدفاع 

عنه)202(.
ي�سمن  وتعاليمه  الإ�سالم  ن�سر  �سبيل  يف  للحركة  اقرتاحًا   الإمام يقدم 
يتحرك  اأن  وهو  الإ�سالمية,  ال�سوابط  وفق  ت�سري  ويجعلها  احلركة  �سالمة 
الطالب على الطريق الذي حدده الأنبياء. وهو بال �سك طريق احلق تعاىل. وقد 
اأو�سح الأنبياء والأولياء حيثيات هذا الطريق الذي يجب اأن يتحرك اجلميع من 
خالله ويف ذلك طلب مواجهة من يحاول حتريف حركة النا�س واإبعادها عن 
امل�سري الذي تقت�سيه فطرتهم)203(. يريد الإمام بذلك اأن يوؤكد على اأن املعيار 
حلركة  مطابقتها  وقيامهم,  امل�سلمني  على  احلفاظ  حركة  ل�سالمة  الأ�سا�سي 

الأنبياء ودعوتهم والتي هي من دون �سك ر�سالة اهلل تعاىل.
ب�سكل  ُيعر�س  اأن  عنه  والدفاع  الإ�سالم  معرفة  على  يرتتب  ما  جملة  من 
هنا  ومن  وحاجاتهم  فطرتهم  مع  لتنا�سبه  بالقبول  النا�س  يتلقاه  واأن  �سحيح 
يو�سح الإمام اأن قيام الطالب بتو�سيح الإ�سالم وتبيني احلكومة الإ�سالمية 
كما هي فذلك يوؤدي اإىل قبول اجلامعيني بها, لأن الطالب يعار�سون ال�ستبداد 
ل  جانبها.  اإىل  امل�ستعمرون  يقف  التي  احلكومات  ويعار�سون  الأ�سا�س,  من 
التي  احلكومة  �سكل  يف  الإ�سالم  يعار�س  طالب  واأي  جامعة  اأي  يوجد  ل  بل 

يقدمها)204(.
)202(  امل�سدر نف�سه, ج13, �س174.

)203(  ولية الفقيه, �س130 )ن�سر موؤ�س�سة تنظيم ون�سر اآثار الإمام اخلميني)ره(, 1381ه�.�س(.
)204(  �سحيفة نور, ج11, �س17-16.
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د- الدفاع عن الوطن

يتمكن الطالب من ت�سكيل حالة وطيف وا�سع للدفاع عن الوطن, ملا يحملونه 
من اأفكار وقدرات وا�ستعدادات توؤهلهم للعب هذا الدور الهام. فالوطن بحاجة 
اإىل اأ�سخا�س عارفني مطلعني واأ�سحاب قدرات علمية وا�سحة. طبعًا لي�س على 
امل�ستوى العلمي والتقني فح�سب, بل يف جمالت اأكرث من ذلك بالأخ�س عندما 

يكون احلديث عن بقاء البلد ووجوده واإعطائه كيانًا و�سورة خا�سة.
يف هذا املجال يتحدث الإمام مادحًا قيام الطالب باحتالل وكر التج�س�س 
ال�سعب  واأعطى  الأمريكية  املتحدة  للوليات  قوية  �سكل �سربة  الذي  الأمريكي 
امل�سلم يف اإيران العزة وال�سموخ. فاملركز الأمريكي كان حماًل للف�ساد واملوؤامرات 
التي تطال ال�سعب الإيراين حيث كان يزاول اأعمال التج�س�س ون�سر الف�ساد عرب 
الذين  الطالب  هوؤلء  يعرف  ل  اإنه   الإمام يقول  ومتنوعة.  متعددة  و�سائل 
قاموا باحتالل وكر التج�س�س باأ�سخا�سهم ولكن يعلم اأنهم اأ�سخا�س طاهرون 

والوا�سح اأن عملهم عمل اإن�ساين بكل ما للكلمة من معنى)205(.
ويوؤكد الإمام على اأن العمل الذي قام به الطلبة امل�سلمون قد وجه �سربة 

قا�سية اإىل اأمريكا الطامعة واإنهم رفعوا روؤو�س اأبناء الأمة)206(.
يحاك  مما  تامة  يقظة  على  يبقوا  اأن  الطالب  على  يتوجب  حال  كل  على 
للوطن وعليهم اأن يراقبوا الأجواء ب�سكل دائم ودقيق حتى ل تعود مراكز الرتبية 
والتعليم اإىل �سابق عهدها واإىل الأجواء ال�سلبية التي كانت ت�سيطر عليها ويف 

ذلك جناة للوطن ودفعه نحو التقدم والرقي.
)205(  امل�سدر نف�سه, ج12, �س162.

)206(  امل�سدر نف�سه, ج1, �س268-267.
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2 - التوقعات واآلمال المعلقة على الجيل الجامعي

يف خ�سم الأجواء العلمية التي ت�سيطر على فكر الطالب و�سلوكه, وبالنظر 
بعني  الأخذ  ومع  الطالب,  على  متعددة  اآثارًا  ترتك  التي  املحيطة  البيئة  اإىل 
العتبار امل�سوؤوليات امللقاة على عاتق الطالب اجلامعي, تربز ق�سية التوقعات 
النه�سة  عوامل  من  اأ�سا�س  كعامل  الطالب  بها  يطلع  اأن  ينتظر  التي  والآمال 
كلماته  ومن خالل   الإمام امل�سوؤوليات. من هنا حدد  الدقيق على  والإطالع 
اإطار ما يتوقع من الطالب, وهي  املتعددة الكثري من الق�سايا التي تندرج يف 

ب�سكل اأو باآخر نابعة من العناوين املتقدمة الذكر.

اأ- الوحدة

لعل العامل الأ�سا�س الذي يتوقعه الإمام من الطالب اجلامعي اأن يعمل على 
اإيجاد حالة من الوحدة وتكري�سها بني خمتلف التوجهات واحلركات الطالبية 
حيث يجب اأن ت�سب جميعها يف خدمة البلد والإ�سالم, واإذا كان لكل �سخ�س 
هدف وغاية متيزه عن غريه �سيوؤدي الأمر يف النهاية اإىل ت�ستت اجلهود و�سياع 

الأعمال.
لت�سب يف  والأعمال  توجيه جميع اجلهود  الظاهر عبارة عن  فالوحدة يف 
هدف واحد �سينعك�س على الوطن وا�ستقالله وعلى الإ�سالم وتكري�س حيويته. 
على اأ�سا�س اأن للوحدة مظاهر متعددة تتجلى وتظهر فيها, فتارة يكون الحتاد 
تكون عرب  اأخرى  وتارة  م�سرتكة.  قوا�سم  اإىل  والو�سول  والنقا�س  احلوار  عرب 
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الإمام  ي�سجع  هنا  .ومن  الوحدة  واقع  تكري�س  نتيجتها  تكون  باأعمال  القيام 
على تاأدية �سالة اجلماعة ور�س ال�سفوف فيها لأن وجود الطالب يف �سفوف 
مرتا�سة اأثناء ال�سالة يعرب عن حقيقة الوحدة التي تتجاوز الأطر الظاهرة, 

بل يكون املق�سود منها الوحدة احلقيقية)207(.
والطالب  واملدر�سني  والعلماء  املفكرين  اإىل   الإمام يتوجه  الإطار  هذا  ويف 
اإذ يوؤدي الأمر يف النهاية اإىل  طالبًا العمل على حفظ الن�سجام فيما بينهم, 
الوحدة احلقيقية. فالوحدة والن�سجام لي�سا من خمت�سات الطالب فقط بل 
ت�ستمل دائرتهما على كل من يدور يف هذه الدائرة, وهي دائرة العلم والفكر 
والثقافة. ومن هنا يرف�س الإمام وجود عدد كبري من املجموعات الطالبية, 
الوحدة الطالبية  لأن نتيجتها �ستكون خالف املطلوب. فاإذا كان املطلوب من 
واملجموعات  الفرق  من  كبري  عدد  وجود  فاإن  ال�سعبي,  الوعي  يف  امل�ساهمة 
هذه  اإيجاد  على  الإ�سالم  �سجع  وقد  بالكامل.  معاك�سة  نتيجة  اإىل  �سيوؤدي 
احلالة حيث جاء يف القراآن الكرمي قوله تعاىل: {واعتصموا بحبل اهلل مجيعًا 
وال تفرقوا}. لأن التفرق والت�ستت يحمل يف طياته الف�ساد ويحمل يف طياته 

ال�سعاب وامل�سكالت)208(.

ب- تزكية النفس

يوؤكد الإمام على دور تزكية النف�س يف �سناعة الإن�سان واإىل ما ت�سكله 

)207(  امل�سدر نف�سه, ج8, �س316-315.
)208(  امل�سدر نف�سه, ح9, �س5-3.
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اإىل جانب العلم من ثروة هامة تنقل الفرد واملجتمع اإىل اإطار اأو�سع من امل�سالح 
الآنية والفردية, اإذ ي�ساهم الثنان معًا يف �سالمة املجتمع وتطوره ورقيه.

يتوجه الإمام اإىل الطالب والأ�ساتذة م�سريًا اإىل اأهمية التواأمة بني الرتبية 
ال�سحيحة والعلم. ل بل على الإن�سان كلما تقدم خطوة يف املجال العلمي, اأن 
يخطو مثلها نحو العمل الباطني حيث التقوى وال�ستقامة والأمانة. والهدف اأن 
ي�سل ال�سخ�س اإىل مرتبة الإن�سانية يف نهاية املرحلة الدرا�سية. يف هذه املرتبة 
يكون الإن�سان قد امتلك املعلومات واملعارف واأ�سبح �سخ�سًا اأمينًا, وبهذا يحقق 

الكثري من الأ�سياء التي لي�س من ال�سهل ح�سولها من دون اأمانة.
تقبل  فالنف�س  اأنف�سكم,  رو�سوا   ...« قائاًل:  الطالب   الإمام يخاطب 
النقياد, فاإن ل ترو�سوها فقد توؤدي بكم اإىل الهالك. وكل خطوة تخطونها 
يف �سبيل التعليم والتعلم, يجب اأن يرافقها خطوة اأخرى يف تروي�س اأنف�سكم. 
اجلهالت  عن  والغفلة  بها,  والغو�س  العلوم  يف  التدقيق  ي�سغلكم  اأن  ينبغي  ل 
املوجودة يف النف�س. فلو غفلتم عن اأنف�سكم, فاإن كل خطوة �ستخطونها يف �سبيل 
العلم �ستوؤدي اإىل ابتعادكم عن الإن�سانية. فلالإن�سانية م�سري م�ستقيم, وكل من 
كلما حترك  بعدًا  اأكرث  �سيكون  بل  ل  معوج,  ي�سري يف خط  فهو  حترك خالفه 

خارج اخلط امل�ستقيم...
اأنتم الآن ما زلتم يف عمر ال�سباب ول تبتلوا ب�سعف ال�سيخوخة, ميكنكم 
اإ�سالح اأنف�سكم ب�سرعة. ل تتوقعوا اأن يح�سل هذا الأمر من خالل تاأجيله اإىل 
اآخر العمر, فلو ل ي�سعمَ الإن�سان وراءها منذ  اآخر العمر, فالتوبة غري ممكنة 
بداية العمر, ول يعمل على �سناعة نف�سه, فلن يتمكن من ذلك يف نهاية عمره, 
قوى  واأ�سبحت  قوية  واأ�سبحت  الإن�سان  يف  جتذرت  قد  ال�سيطانية  القوى  لأن 
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الإن�سان �سعيفة ل يتوقع منها اأي عمل«)209(.
ويتابع الإمام مقدمًا ن�سيحة للطالب باأن يعرفوا اأهمية ال�سباب وي�ستغلوا 
اأمناء.  اأ�سخا�س �ساحلني  اإىل وجود  للعلم والتقوى لأن ذلك �سيوؤدي  الفر�سة 
ووجود هكذا اأ�سخا�س يعني ا�ستقالل البلد و�سالمته وعدم التبعية لأي جهة من 
اأجل م�سالح  اأو الغرب �ستدفع ال�سخ�س للعمل من  اجلهات. فالتبعية لل�سرق 

الآخرين وترك م�سالح البلد, ل بل والق�ساء عليها)210(.
ب�سكل عام توؤدي التقوى اإىل وجود اإن�سان �سريف يف عال الدنيا, ويف الآخرة 
�سيكون من الذين يقبلون على اهلل بوجه اأبي�س. هذا من جهة ومن جهة ثانية 
فاإن التزكية والتقوى من جملة العوامل التي ت�ساهم يف توجيه العلم نحو الهدف 
احلقيقي املطلوب منه. ول حترفه نحو اأغرا�س �سيطانية خادعة لي�س فيها �سوى 

ال�سرر لأبناء الب�سر)211(.

ج- اجلدية يف حتصيل العلم

يوؤكد الإمام على اجلدية يف حت�سيل العلم .ول فرق يف ذلك بني طالب 
اجلامعات وطالب احلوزات العلمية, ل بل ويرف�س كل الأقاويل والأفكار التي 
ين�سرها بع�سهم حول الفائدة من الدر�س والتح�سيل, لأن هذه امل�ساألة م�ساألة 
حتمل يف طياتها انحرافًا وا�سحًا ل بل الكثري من اجلهل و�سوء النية وهي من 

)209(  امل�سدر نف�سه.
)210(  امل�سدر نف�سه, ج12, �س403.

)211(  امل�سدر نف�سه, ج3, �س327-326.
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الأمور التي يروج لها اأ�سحاب الأفكار الطاغوتية وال�سيطانية. والهدف من وراء 
ذلك اإبعاد طالب العلوم الدينية عن التح�سيل وبالتايل التخلي عن التدين وكل 

ما ي�سري اإليه, وجعل طالب اجلامعة ي�سعر بالتبعية والتعلق بامل�ستعمر.
وعدم  الآخر  اإىل  احلاجة  فكرة  ن�سر  على  دوؤوب  ب�سكل  يعمل  امل�ستعمر  اإن 
القدرة على اإنتاج اأي �سلعة اأو م�ساألة ب�سكل ذاتي, وعندما ي�سعر الإن�سان بحاجته 

الدائمة في�سعر اأنه تابع بكل وجوده لالآخر ويوؤدي هذا اإىل تاأخر البلد.
املجدين  املح�سلني  من  واجلامعة  احلوزة  اإخالء  فكرة   الإمام يرف�س 
والعلماء الواعني لأن وجود هوؤلء الأ�سخا�س يعود بالنفع على البلد وال�سعب. 
فهم �سيمتلكون مقدرات البلد يف امل�ستقبل, وتطوره يتوقف على ما �سيتمتع به 
هوؤلء من علم وتخ�س�س واجتهاد, فعلى اجلميع اأن يعملوا بجدية ون�ساط يف 

هذا الإطار)212(.

د- التدخل يف القضايا املصريية للبلد

لناحية  الطالب  املتوقعة من  الأمور  واحدة من  اأمام  مليًا   الإمام يتوقف 
هذه  متلكه  ملا  وذلك  كافة,  امل�ستويات  وعلى  البلد  م�سري  حتديد  يف  التدخل 
الطبقة املثقفة من خمزون علمي واإمكانيات وقدرات وجتارب جتعلهم عنا�سر 

مفيدة وفعالة يف البلد.
من جملة الأمور التي يوؤكد عليها الإمام, التدخل يف الق�سايا ال�سيا�سية 

)212(  امل�سدر نف�سه, ج18, �س368-367.
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التي  والإ�سكاليات  ال�سبهات  بع�س  دفع  حاول  وقد  البلد.  م�سري  حتدد  التي 
ال�سيا�سة  عن  يبتعدوا  اأن  يجب  الطالب  اإن  القول  عرب  يلقيها  بع�سهم  كان 
والتح�سيل. لذلك  التعليم  امل�ساركة يف النتخابات لأنهم يحملون هموم  وعن 
يعترب الإمام اأن الق�سايا ال�سيا�سية والنتخابات, هي اأمور حتدد م�سري البلد, 
وم�سري البلد يتعلق بكل �سخ�س من اأفراده ول ميكن اأن يتوقف على جمموعة 
خا�سة, بل ي�سمل جميع اأفراد املجتمع. وعليه فيجب على اجلميع امل�ساركة ومن 

جملتهم الطالب.
التي ما  املوؤامرة  اإل نوع من  ال�سبهة املذكورة ما هي  اأن   يوؤكد الإمام ثم 
ب�سكل  وهي  ال�سنوات  من  العديد  منذ  البلدان  من  العديد  على  ت�سيطر  زالت 
عام حتمل يف طياتها اأ�سرارًا متعددة. لذلك يقول الإمام: »... يتوجب على 
تكونوا  اأن  ويجب  م�سريه...  حتدد  التي  الأمور  يف  يتدخل  اأن  ال�ساب  الطالب 
يقظني لأنهم يريدون ما يريدون مبوؤامراتهم, وحيث ل ميكنهم ذلك بالو�سائل 
باءت  ولكن  املذهب...  عن  ال�سيا�سة  اإبعاد  على  عملوا  لذلك  الع�سكرية, 

حماولتهم بالف�سل«)213(.
وتتجلى عملية م�ساركة وتدخل الطالب يف جوانب اأخرى عدا عن ال�سيا�سية 
باإف�سال املخططات  اأن يقوم الطالب  منها, حيث يوؤكد الإمام على �سرورة 
الدول  للبلد يف  يدبر  �سكوتهم عما  البلد, ويرف�س  تنال من  التي  ال�ستعمارية 
الطالب  اأيها  عليكم  كبرية  اآماًل  اأعلق  اإنني   ...«  :الإمام يقول  الأجنبية. 
البلد قد طهر من وجود  اأرى  الأمل عندما  الداخل واخلارج, ويتجلى هذا  يف 

)213(  امل�سدر نف�سه, ج3, �س172-171. 
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الأجانب وعمالئهم, ل تدعوا الياأ�س ياأخذ طريقه اإىل نفو�سكم, فاحلق منت�سر 
دائمًا...«)214(. ومن هنا يفرت�س اأن ميتلك طالب اجلامعة ثقة عالية بقدراته 
يحوكها  التي  املوؤامرات  كل  ليواجه  عينيه  ن�سب  احلق  ويجعل  واإمكانياته 
الأجانب. وي�سجع هذه الطبقة على �سلوك طريق احلق ومقارعة الباطل وتوعية 
اأفراد املجتمع ملا يحيط بهم , واإعالم اجلميع بكل ما يدور حولهم اأو يدبر لهم 

ويف النهاية ليكن اجلميع على ثقة باأن اهلل تعاىل هو ويل التوفيق)215(.
ملواجهة  كبرية  اأهمية   الإمام يعطي  نف�سه  الإطار  ويف  اأخرى  جهة  من 
املنحرفني. ول تتحقق مواجهة الباطل والنحراف اإل اإذا و�سع الطالب اأيديهم 
ال�سرق والغرب  لل�سرق والغرب. طبعًا لن يرتك  ال�سعب وتركوا امليل  اأيدي  يف 
يف  العراقيل  من  الكثري  �سيوجدون  بل  ا�ستقاللهم  يحققون  وال�سعب  الطالب 
الطريق, ويبقى اأن الوحدة والحتاد والت�سميم هي من الأمور الكفيلة بالو�سول 
اإىل ال�ستقالل والكتفاء الذاتي واخلال�س من براثن امل�ستعمرين وامل�ستكربين 

واللتفات اإىل ما يتمتع به اأبناء بلدنا من اإمكانيات وقدرات.
بالإ�سافة اإىل ذلك ي�سدد الإمام على �سرورة اأن ينه�س الطالب ملواجهة 
اأي انحراف قد يح�سل من بع�س الأ�ساتذة والقادة. فال بد من اإظهار العرتا�س 
باملخططات  ال�سعب  اإعالم  يجب  بل  وت�سرفاتهم,  اأعمالهم  على  ال�سديد 
والبلد)216(.  والدين  لل�سعب  الواقع خائنون  املنحرفني هم يف  لأن  النحرافية, 

وهنا تتجلى اأف�سل �سورة لتدخل الطالب يف م�سري البلد.
)214(  امل�سدر نف�سه.

)215(  امل�سدر نف�سه, ج3, �س486-484.
)216(  امل�سدر نف�سه, ج10, �س80.
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عملية  فيها  تتجلى  التي  الأ�سا�س  العناوين  من  العديد  هناك  عام  ب�سكل 
ح�سور الطالب اجلامعي ويف مقاطع متعددة من احلياة ال�سيا�سية والجتماعية 
والقانونية... ولكن الأهم من ذلك اأن كل املحاولت ل ميكن اأن ت�سل اإىل مرحلة 
الإثمار ما ل ترتقمِ احلركة الطالبية اإىل م�ستوى الحتاد وجتميع القوى وت�سكيل 

جتمع طالبي يجعل ن�سب عينيه ثنائية الدين وال�سعب)217(.
من هنا يتوجب على الطالب �سواء طالب العلوم الدينية اأو طالب اجلامعات 
احلركات  ومنطلقات  �سعارات  وترك  الإ�سالمي,  الفكر  يف  والتعمق  التدقيق 
الطالبية املنحرفة ليتمكن هوؤلء من اإحالل الإ�سالم العزيز مكان النحرافات 
»ليعلم   :الإمام يقول  الهاوية.  حافة  اإىل  البلد  اأو�سلت  التي  وال�ستباهات 
اجلميع اأن الإ�سالم مذهب غني ل يحتاج اإىل �سميمة اأيِّ من املذاهب الأخرى 
اإليه, وليعلم اجلميع اأن التفكري اللتقاطي هو خيانة لالإ�سالم وامل�سلمني حيث 

�ساهدنا النتائج املريرة لهذا التفكري«)218(. 
يف النهاية يعترب الإمام اأن حيثية الأ�ستاذ والطالب اجلامعي جتعل منهما 
�سخ�سني ي�ساهمان ي�ساهمون يف اإ�سالح البلد فيما لو كانا �ساحلني, واأما لو 
عند  والأ�ستاذ  فالطالب  متامًا.  العك�س  على  �ستكون  فالنتيجة  ذلك  غري  كانا 
الإمام هما العقل املفكر لالأمة, لذلك يجب اأن يتحركا على الدرب ال�سحيح 

الذي يوؤدي اإىل وجود حقيقة الإن�سان وجتليه يف جميع الأفراد.

)217(  امل�سدر نف�سه, ج3, �س486-484.
)218(  امل�سدر نف�سه, �س262.
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ه� - االستمرار يف الدفاع عن اإلسالم والثورة

هي  والتي  اجلامعي  الطالب  من  الإمام  يتوقعها  التي  الأمور  اأهم  من  لعل 
نتيجة حتمية ملجموعة من الق�سايا التي تقدم ذكرها واأهمها التزكية والعلم 
بناء  عملية  يف  ودوره  للطالب  احلقيقية  احليثيات  اإىل  واللتفات  واملعرفة 
املجتمع, اأن يعمل على الدفاع عن الإ�سالم ويبذل ق�سارى جهده يف الدفاع عن 

:الثورة. لذلك يعترب الإمام
»اإن من واجب عموم امل�سلمني وبالأخ�س العلماء الأعالم واملثقفني وطالب 
اجلامعات, ال�ستفادة من كافة الفر�س للدفاع عن الإ�سالم العزيز واحلفاظ 
لال�ستقالل  احلقيقي  ال�سامن  الواقع  يف  هي  التي  احلياتية  اأحكامه  على 
اإي�سال  على  وليعملوا  به  التحدث  يجب  وي�سرحوا مبا  وليتحدثوا  واحلرية... 

�سوتهم اإىل جميع الدول واملنظمات الدولية واملجتمعات الب�سرية«)219(.
واإذا كان الدفاع عن الإ�سالم واجبًا فال بد من العمل على معرفة الأ�سول 
املوؤ�س�سني  الأنبياء  ومعرفة  والعدل  التوحيد  راأ�سها  وعلى  لالإ�سالم  الأ�سا�س 
اأن ت�ستمل املعرفة على جميع الق�سايا  احلقيقني للعدالة واحلرية. ول بد من 
وويل  الإمام  و�سروط  واحلكومة  املجتمع  بتنظيم  املتعلقة  والأمور  املعنوية, 
واملثقفني..., حيث يجب على  والعلماء  والق�ساة  الولة  تنتهي عن  ول  الإمام, 

ال�سخ�س اأن يتعرف اإىل راأي الإ�سالم يف جميع هذه الق�سايا.
ويرتتب على هذا الأمر اأن يبتعد الطالب واحلوزويون عن اقحام �سالئقهم 

)219(  امل�سدر نف�سه, �س323-322.
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واآرائهم ال�سخ�سية يف تف�سري القراآن الكرمي وتاأويل الأحكام ال�سرعية. بل ل بد 
من اللتزام بالإ�سالم يف جميع اأبعاده)220(.

اأما يف يتعلق بالثورة والتي هي النتيجة والثمرة احلقيقية لتحقق الإ�سالم.
يو�سي الإمام باحلفاظ على هذا الجناز العظيم الذي و�سع بني اأيدي ال�سعب 
وبالأخ�س الطالب, وال�ستمرار يف حتقيق اأهدافها, ليكونوا بذلك ممن ي�ساهم 

يف حتقيق اأهداف النبوة)221(.

3 - اللجان والتشكيالت داخل الجامعة

يتطلع الإمام اإىل اللجان الطالبية ودورها واأهمية وجودها انطالقًا من 
الأهداف املطلوبة منها والدور الذي يجب اأن تلعبه على م�ستوى تدعيم الأ�س�س 
الإ�سالم  قيم  وهي يف احلقيقة  اأجلها,  من  الثورة  قامت  التي  والقيم  واملباين 

والعدالة الواقعية.
وعلى هذا الأ�سا�س ميكن الوقوف عند اأهمية اللجان الطالبية باملقدار الذي 
واإبعاد  والطغيان  الظلم  ومعاداة  الإ�سالم  قيم  وتر�سيخ  ترويج  فيه يف  ت�ساهم 
ويقظة  وعي  اللجان, عامل  تكون هذه  اأن  لذلك يجب  واملنحرفني,  النحراف 

وحركة يف الطريق ال�سحيح ولي�ست عوامل انحراف وتاأييد للمنحرفني.
لعل من اأهم الأمور التي نالحظها يف ت�سريحات الإمام حول اللجان الطالبية, 
ت�سديده على الوحدة والحتاد بجميع الأ�سكال التي تتجلى فيها. والوحدة لي�ست 

)220(  امل�سدر نف�سه, ج14, �س2-1.
)221(  امل�سدر نف�سه, ج3, �س212-211.
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حالة خمت�سرة يف الطالب اأو الأ�ساتذة اأو كليهما, بل تتعدى ذلك اإىل وحدة 
امل�سلمني جميعهم. ويثني الإمام على هذه الوحدة التي كانت و�ستكون حال 
حتققها كفيلًة بتحقيق الأهداف الإ�سالمية التي توؤمن �سعادة الب�سر يف الدنيا 
الطالبية  اللجان  و�سعت  اإذا  اإل  الأهداف  هذه  تتحقق  ل  طبعًا  والآخرة)222(. 
اختالفاتها جانبًا, وتخلت عن امل�ساكل اجلزئية وابتعدت عن الن�سال ال�سلبي, 

بل الن�سال الإيجابي الفعال هو الذي ي�سمح بتحقيق تلك الأهداف)223(.
واإذا كان الإمام قد اأدىل بت�سريحات متعددة خ�سَّ بها الطالب واللجان 
موفقيتها  توؤمن  التي  الأ�سا�س  الو�سايا  من  جمموعة  لها  قدم  فقد  الطالبية 

وت�سحيح م�سارها)224(:
اأو�سى الإمام الطالب باأن يجعلوا الإ�سالم واأحكامه العادلة على راأ�س  اأ�� 
اهتماماتهم. ولن تتمكن اللجان الطالبية من الو�سول اإىل هكذا هدف 
من دون حكومة اإ�سالمية عادلة. واحلكومة العادلة يرتتب عليها نتائج 
وتبعات متعددة من اأبرزها اللتزام بقوانينها ود�ساتريها والعمل على 

تطبيق اأحكام الإ�سالم, والرباءة من كل ما عداها.
الأخرى  التيارات  اأ�سحاب  بدعوة  الطالبية  اللجان   الإمام ويو�سي  ب �� 
املخالفة اإىل الإ�سالم اأي اإىل الدين الراقي العادل. وهذا يتطلب معرفة 

دقيقة بالإ�سالم لنتمكن من دعوة الآخرين اإليه.
يجب على الطالب اإعطاء قدر معني من اأوقاتهم ملطالعة اأ�سول الإ�سالم  ت �� 

)222(  امل�سدر نف�سه.
)223(  امل�سدر نف�سه, ج3, �س327-321.

)224(  امل�سدر نف�سه
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وا�ستعالم  الأنبياء.  ومعرفة  والعدل  التوحيد  راأ�سها  وعلى  الأ�سا�س 
حقيقة الأهداف التي جاء من اأجلها الأنبياء بدءًا من امل�سائل املعنوية 
وويل  الإمام  و�سروط  احلكومة  ونوع  املجتمع  تنظيم  اإىل  والتوحيد, 

الأمر...
يف  ال�سخ�سية  ال�سالئق  اإبعاد  على  العمل  اللجان  من  الإمام  ويطلب  ث �� 
تف�سري اآيات القراآن الكرمي, بل يجب اللتزام بالإ�سالم بجميع اأبعاده 
ب�سط  مع  �ستتحقق  �سك  دون  املجتمع فهي من  اأما م�سلحة  وجوانبه. 
احلركة  وتعديل  واحلرية  ال�ستقالل  وتاأمني  الظلم  ورفع  العدالة 

القت�سادية ب�سكل عاقل ومنطقي.
كال�سرطان  الختالفات  لأن  الختالفات,  اأنواع  كافة  عن  البتعاد  ج �� 
الإمام  وي�سدد   هدف.  اأي  ويزيل  جناح  اأي  على  يق�سي  الذي  املهلك 
على �سرورة الحرتام بني اللجان الطالبية وبينهم وبني طالب وعلماء 
الدرا�سات الدينية ملا لذلك من اأهمية يف �سبيل اإعطاء �سورة حقيقية 

عن الإ�سالم.
اأي�سًا ب�سرورة اجلدية يف حت�سيل  الطالبية  اللجان   الإمام ويو�سي  ح �� 
اجلدية  بل  الإهمال,  اإىل  يدعو  من  كل  يخالف   الإ�سالم  لأن  العلم. 
اإليها  حتمل فوائد متعددة على م�ستوى الأهداف الأ�سا�س التي ي�سبو 

الإ�سالم.
�سدد  وقد  الطالبية,  للجان   الإمام و�سايا  اأهم  عن  خال�سة  هذه  خ �� 
ون�ساطات  اأن تكون جميع حركات  العديد من كلماته على �سرورة  يف 
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اللجان الطالبية نا�سئة من الإ�سالم وت�سب يف خدمته. ولن يتحقق هذا 
الأمر اإل اإذا كانت البداية من الأ�سخا�س الذين اإن ح�سلوا على فهم 
لالإ�سالم يف النظرية والتطبيق �سيتمكنون ل حمالة من اإيجاد حركات 

طالبية م�ستقيمة ومفيدة.
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خالصة عامة
ل تكن روؤية الإمام اخلميني للجامعة لتنف�سل عن روح ومنطلقات الثورة 
للمجتمع من  الناظمة  الأطر  على مناذج من  قامت  التي  الإيرانية  الإ�سالمية 
اأما اجلامعة فهي ل تكن لتخرج عن امل�سار  �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية. 
يف  الإ�سالمي  النموذج  تر�سيخ  يف  امل�سي  وهو  لنف�سها  الثورة  اتخذته  الذي 
املجتمع . اأما املعال واخلطوط العري�سة لروؤية الإمام اخلميني حول اجلامعة 
عن  اجلامعة  ا�ستقاللية  اإىل  الدعوة  يف  ظهرت  تبديات  خالل  من  تربز  فهي 
ال�سرق والغرب , وربط العلوم بغايات دينية ودنيوية و ثقافية وح�سارية ,وهذا 
الربط ي�سبح اأكرث ان�سجامًا مع ما طرحة الإمام حول وظيفة الأ�ستاذ اجلامعي 

يف عالقته مع جمتمعه ومع النماذج احل�سارية الأخرى. 
اأما اأهمية التعرف اإىل روؤية الإمام فتقرتن بالتعرف على املنطلقات اوًل , 

ومن ثم الوقوف على عناوين الروؤية وقد جتلت مبا يلي :

•يف املنطلقات  	

هي   اخلميني الإمام  فكر  يف  اجلامعة  اأن  الأق�س  هذه  �سياق  من  تبني   
اجلامعة التي ينبغي لها الرتباط يف منظورها الوظيفي واآفاق دورها بالروؤية 
واملعرفة  العلم  اإىل  الإ�سالم  اأ�سالة نظرة  التي تنطلق من  ال�ساملة  الإ�سالمية 

والغاية الناجتة عن اقرتان العلم مب�سرية التطور التاريخي للب�سرية.
فخالل مقارنتنا ملنابع املعرفة يف منطلقاتها الإ�سالمية وبعد حتديد الدوافع 
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التي ت�سد الإن�سان نحو املعرفة وهي دوافع فطرية بطبيعة احلال ومن ثم دوافع 
اأموره احلياتية وملحاولة النفكاك  لت�سيري  املعرفة  اإىل  الإن�سان  تت�سل بحاجة 

من اأ�سر الطبيعة.
يخت�س  التي  الأداة  مبثابة  يعد  الذي  للعقل  كان  الإ�سالمية  املنطلقات  يف 
الإ�سالم  يعريها  التي  الأهمية  مدى  يتبني  املعرفة  يف  غريه  دون  الإن�سان  بها 
للعقل باعتباره الأداة التي يعي من خاللها وجوده واإدراك كنه الأ�سياء وفل�سفة 

وجودها وهو موكول اإليه التعرف على بارئ الوجود.

• يف البعد الرؤيوي	
- ربط العلوم مبنهج التوحيد الإلهي:

يعد ربط العلوم مبنهج التوحيد الإلهي اأحد الأبعاد التي �سكلت الدعامة الأ�سا�سية 
للفروع  وكحا�سنة  كميدان  للجامعة  وبالتايل  للعلوم   الإمام اخلميني لنظرة 
العلمية املتنوعة. لقد كان الإمام يجد اأنه رغم التطور الهائل يف تقدم العلوم 
فاإنها ل ت�ستطع تبديد القلق الوجودي الذي يعي�سه الإن�سان, هذا القلق ناجت 
عن متحوره حول البعد املادي جراء انف�سال العلوم عن مقام التوحيد وبالتايل 
اقت�سارها على البعد الظاهري وخا�سة العلوم الطبيعية. يف حني يجعل الإمام 
لهذه العلوم بعدين اأحدهما ظاهري والآخر باطني وهذان البعدان يراد لهما 
دوام الرتباط فيما بينهما اأوًل لأن البعد الظاهري ل غنى عنه لالإن�سان �سواء 
تلبية  الأف�سل يف  نحو  وتطويرها  تعقيدات احلياة  ملواجهة  ماديًا  اأو  اإلهيًا  كان 
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حاجات الإن�سان, ول�سبط عالقته باأخيه الإن�سان. يف حني اأن البعد الآخر اأي 
الباطني ل بد اأن يراعى حتى يف العلوم الطبيعية كالطب والفيزياء والكيمياء 
وغريها لكي يرى الإن�سان عظمة اخلالق يف الوجود ولكي يكدح اإىل بارئه يف 
ارتقائه نحو الكمال �سواء على نحو كونه فردًا اأو �سواء على نحو الكدح العام 
للب�سرية يف ارتقائها احل�ساري نحو الكمال الإلهي من خالل الرتباط بني عال 

الغيب وعال ال�سهادة, وعال الطبيعة وعال الألوهة.

- وظيفة اجلامعة يف املجتمع:

الثورة كان ل بد لها اأن حتدث يف اأو�ساط اجلامعة يف مناهجها واأ�ساتذتها 
تاأجيل  وحماولة  الغرب  اإزاء  الإح�سا�س  دونية  من  التخل�س  بعد  وطالبها 
والفن  احلرية  غرار  على  الإ�سالمية  اأ�سولها  اإىل  بردها  ال�سائدة  املفاهيم 
مل�ساوئ  التعر�س  فبعد  اإ�سكايل,  طابع  ذات  مفاهيم  وهي  وغريها  والأخالق 
التاأثر بالغرب ولالنعكا�سات ال�سلبية لهذه املفاهيم حني جعلها موردًا للتطبيق 
يف املجتمع الإ�سالمي وبالتحديد يف جتربة اإيران خالل مراحل �سبقت الثورة 
مت  التي  النحرافات  حول  مطالعة  اخلميني  الإمام  يجري  بعدها  الإ�سالمية 
اإحداثها لدى اجليل ال�ساب والنخب اجلامعية جراء التاأثر بتلك املفاهيم وهو 
لدوام وجودها  الثورة كمقدمة  القائمة قبل  ال�سلطة  اإحداث مق�سود من قبل 
جراء حتويل الوعي اإىل وعي م�سوه ي�سرف الإن�سان عن اأ�سالة حركته املن�سودة 
نحو دفع الظلم والرتقاء مبجتمعه نحو الأف�سل يف حتقيق العدالة والتنمية ومن 

ثم النطالق نحو تعميم النموذج احل�ساري الإ�سالمي.



182
اجلامعة يف فكر اإلمام اخلمينـي

- تقدمي النموذج احل�ساري

اأفكارًا  العال  يف  الثورات  كبقية  اإيران  يف  الإ�سالمية  الثورة  حملت  لقد 
وقيمًا جديدة, انعك�ست على كافة مناحي و�سوؤون احلياة مبا يف ذلك املوؤ�س�سة 
اجلامعية.وقد اأوىل الإمام هذه املوؤ�س�سة اهتمامًا كبريًا واعترب دورها خطريًا 

اإىل درجة اأنها حتدد م�ستقبل املجتمعات والأمم.
النواة  على  بداية  ركز  للجامعة  اجلديدة  للنظرة  تاأ�سي�سه  يف  الإمام  لكن 
الأوىل وهي الإن�سان, فاعتربه املوجود الوحيد الذي يعي�س نهم املعرفة وقابلية 
العلم التي ل تنتهي عن حد, فهو حقيقة جمردة, مفطور على التوحيد وعا�سق 
الب�سر  جهد  اإليه  و�سل  ما  غاية  لكن  املطلق,  والعلم  املعرفة  لكمال  للكمال, 
العلمي معرفة الطبيعة دون العلم احلقيقي الذي يحتل البعد املعنوي لالإن�سان, 
لذا اقت�ست احلكمة والعناية الإلهية اإر�سال الأنبياء ليوؤ�س�سوا مدر�سة التوحيد 

لتزكية النفو�س من جهة ومنع طغيان الإن�سان من جهة اأخرى.

اأ�سر  النا�س من  اإنقاذ  الأنبياء يف  تثمر جهود  الإن�سان  اإ�سالح  فمن خالل 
النف�س وظلمتها ومن ظلمة ال�ست�سعاف من ظلم امل�ستكربين.

فاأ�سا�س البعثة ونه�سة عا�سوراء رفع الظلم  وحتقيق العدالة والذي لن يتم 
اإل من خالل قيام احلكومة الإ�سالمية.

وقيام احلكومة الإ�سالمية هو النموذج احل�ساري الإ�سالمي الذي ُيعرب عن 
ن�سيج الإ�سالم مبا ميثل من روؤية كونية خمتلفة اإىل العال والوجود ومن م�سروع 
حياة ونظام اجتماعي ذات بعد اإلهي وهي التي تنجز حقيقة ال�ستخالف الإلهي 
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يف الأر�س وحتوله اإىل حركة تكاملية م�ستمرة يف عملية كدح وارتقاء نحو املطلق 
والالحمدود.

- ال�ستقالل وعدم التبعية

اأممية متتد  ر�سالته  تكون  اأن  الإ�سالمية  للحكومة  تاأ�سي�سه  الإمام يف  اأراد 
لُتعيد ر�سم خارطة العال وتخرجه من دائرة ال�ستقطاب احلاد الذي يعي�سه, 
فق�سم العال اإىل م�ست�سعفني وم�ستكربين, عاملني ل يجتمعان ول يت�ساحلان, 
واعترب اأن اجلمهورية الإ�سالمية ب�سعار ل �سرقية ول غربية هي النواة الأوىل 

لتحقيق حكومة العدل الإلهي العاملي.
عن  ا�ستقاللها  يف  اجلمهورية  �ساأن  �ساأنها  يكون  اأن  يجب  واجلامعات 
ال�سرق والغرب, وهذا يعني اأ�سلمتها وذلك من خالل ارتباطها بثقافة الإن�سان 
التوحيدي واأهدافه وغايته, وهذا لن يتم اإل من خالل بناء الإن�سان اجلامعي 
باإ�سالح ثقافته وتربيته واإيجاد برامج تتوافق مع الروؤية التوحيدية للعلم مبا 

يتفق مع الفطرة الإن�سانية.

- يف وظيفة الأ�ستاذ والطالب

كذلك ومن جهة اأخرى فاإن الإن�سان اجلامعي اأي الطالب اأو الأ�ستاذ ومن 
هذا  يف  لفتة  باأهمية  حظي   الإمام قدمها  التي  والكلمات  الأفكار  خالل 
ال�سياق حيث كان هذا الهتمام يربز على وجه اخل�سو�س بتوجيهاته لهاتني 
يقوم  اإن�سانًا  منه  جتعل  التي  الهامة  النقاط   الإمام ر�سم  حيث  ال�سريحتني 
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واأن ر�سالته على م�ستوى تربية الأجيال تت�سابه  بالدور املطلوب منه بالأخ�س 
من وجوه متعددة مع الر�سالة التي من اأجلها �سحى الأنبياء العظام. فالأنبياء 
جاءوا ل�سناعة الإن�سان وجعله حمور الهداية وال�سري نحو الكمال وهكذا ميكن 
لالأ�ستاذ اأن يلعب الدور نف�سه على م�ستوى اجلامعة وتربية الطالب واإعدادهم 
ليكونوا اأفرادًا نافعني يف امل�ستقبل. وعلى هذا الأ�سا�س تناولنا الأفكار التالية 
والتي تتعلق بالأ�ستاذ: الدور الرتبوي لالأ�ستاذ اجلامعي, م�ساركته الفاعلة يف 
احلفاظ على الدين والقيم, ودوره الهام يف مواجهة النحرافات ثم م�ساهمته 
العملية يف ال�ستقالل الثقايف للبلد. بعد ذلك عرجنا على اأهم الق�سايا التي 
يتوقعها الإمام من الأ�ستاذ على م�ستوى الرتبية ون�سر الوعي واإ�سالح املناهج 

واحلفاظ على الثورة.
كلماته  خالل   الإمام اأو�سح  فقد  اجلامعي  بالطالب  يتعلق  فيما  اأما 
املحيطة  والبيئة  املجتمع  اجتاه  اجلامعي  الطالب  عاتق  على  امللقاة  امل�سوؤولية 
به وهي تتمحور حول اطالعه العميق على دوره يف التوعية ورف�س املنحرفني 
ما  كلماته  الإمام يف  اأو�سح  اأخرى  والإ�سالم. من جهة  الوطن  والدفاع عن 
يتوقع من الطالب اجلامعي على م�ستوى م�ساهمته يف اإيجاد حالة من الوحدة 
بني الت�سكالت والتجمعات اجلامعية وجديته يف حت�سيل العلم والتدخل العملي 

واملثمر يف ق�سايا البلد امل�سريية.




