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         الفل�شفة يف كالم الإمام اخلميني

 حممود النمر
متهيد:

املذكور يف هذه املقالة عبارة عن كلمات لالإمام اخلميني منتقاة من بطون الكتب 
يف جمال الفل�صفة وعالقته بها، جمعناها �صعيًا للفائدة وهي فيما يلي:

1- مو�سوع الفل�سفة:
»اإنَّ مو�سوع الفل�سفة هو مطلق الوجود من احلق تعاىل وحتى مراتب الوجود«)1 (.

2-درا�سة االإمام للفل�سفة:
احل�سن  اأب���ي  احل���اج  امل��رح��وم  ل��دى  الفل�سفة  »در���س��ت   : اخلميني االإم���ام  يقول 
: »بداأ االإمام  «)2(. ويقول املرحوم ال�صيد اأحمد جنل االإمام الراحل القزويني
ب�سعة  وبعد  لكنَّه  مبا�سرة،  املنظومة  لدر�س  اإمتامه  بعد  االأرب��ع��ة  االأ�سفار  بدرا�سة 
يتدار�سها  اأ�ستاذ، فراح  دون  االأ�سفار من  درا�سة  باإمكانه  اأنَّ  اكت�سف  الدر�س  اأيام من 

)يتباحث( مع بع�س زمالئه«)3(.

3-تدري�س االإمام للفل�سفة:
: »كنت قبل مي ء املرحوم الربوجردي اإىل قم م�سغواًل  يقول االإمام اخلميني
امل��رح��وم  اأم��ث��ال  ال�����س��ادة  م��ن  وبطلب  ميئه  بعد  وا�ستغلت  )امل��ع��ق��ول(...  بتدري�س 
ه  مطّهري بتدري�س البحث اخلارج يف الفقه وتخّلفت عن العلوم العقلية«)4(. وينقل باأنَّ

 طالب يف جامعة امل�صطفى - فرع لبنان، ال�صطح الثاين )مرحلة االإجازة(.
، ج 18، �س: 356. «،النا�صر: موؤ�ص�صة تنظيم ون�صر اآثار االإمام اخلميني 1( اخلميني،روح اهلل املو�صوي)ال�صيد االإمام(: »�صحيفة االإمام

2( �صحيفة االإمام: ج 19، �س 370.
3( العارف الكامل،حتقيق وتاأليف:موؤ�ص�صة العلوم واملعارف االإ�صالمية،ترجمة:كمال ال�صيد-اأحمد العبيدي،مركز الغدير،بريوت،الطبعة 

الثانية،1429ه-2008م،�س 11.
4( �صحيفة االإمام:ج 19،�س 370.
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»بداأ االإمام تدري�س الفل�سفة �سنة 1347ه�.ق، ومل يكن عمره يتجاوز يومها )27( عاماً، 
وكان يتحّرى الدّقة يف اختيار الكتاب الذي يقوم بتدري�سه وكذلك يف اختيار الطلبة 
الذين يح�سرون در�سه، ومل يكن يغفل عن امتحانهم - �سفهياً وحتريرياً- وتهذيب 
َر�س  دَّ تمُ اأن  الفل�صفة يجب  باأنَّ  يرى  وكان  االأخالقية«)5(.  نفو�سهم ون�سوج خ�سالهم 
ب�صورة غري ر�صمية كما �صياأتي حتت عنوان »مواجهة املرجع امل�سوؤول عن احلوزة اأمر 

خطي«. فكان االإمام يراعي عّدة اأمور يف تدري�س الفل�صفة و منها:
اأ- االهتمام بالعرف يف امل�سائل

كان االإمام يجتنب - يف الدرو�س - اخللط بن العلوم ويقول: )ينبغي اأن تكون الدرو�س 
الفقهية خا�صة بالفقه، واالأ�صولية خا�صة باالأ�صول، والفل�صفية خا�صة بالفل�صفية، دون اأن 

تخلط هذه بتلك()6(.

ب- الدّقة يف ا�ستخدام التعابي الفل�سفّية
كتب االإمام بخط يده على حا�صية تقريرات در�صه يف الفل�صفة التي دّونها ال�صيد 
اأحياناً،  العبارة  دقة  فيه  تراع  للغاية ومتكامل، ولكن مل  »جيد  االأردبيلي:   الغني  عبد 
فعلى �سبيل املثال ا�ستعملت لفظ )وحدت وكرثت( بداًل من )وحدة وكرثة(، وهذا غي 

�سحيح يف التعبي العربي«)7(.

ج- يقرن تدري�س الفل�سفة بتدري�س االأخالق
ازداد   وق��د   ،- الفل�سفة  تدري�س  ج��ان��ب  اإىل   - االأخ���الق  بتدري�س  ي��ق��وم  و»ك���ان 
تدريجياً عدد احلا�سرين يف درو�سه االأخالقية، ثم اأخذ باإلقائها يومني يف االأ�سبوع - 

يومي اخلمي�س واجلمعة - بعد اأن كان يلقي در�ساً واحداً يف االأ�سبوع«)8(.

د- يعر�س تالميذه يف الفل�سفة المتحانات ومراقبة م�ستمرة
»وكان حري�ساً على اأن يكون الذين يح�سرون درو�سه يف الفل�سفة من الف�سالء 
�سفهية  الم��ت��ح��ان��ات  با�ستمرار  يعر�سهم  وك���ان  ال��را���س��خ��ة،  العقائد  وذوي  االأذك���ي���اء 

حممود،الدار  ترجمة:عرفان  واملرجعية(«،  احلوزوي  التعليم  )ميدان  اخلميني+  االإمام  �صرية  من  »قب�صات  علي:  غالم  الرجائي،   )5
االإ�صالمية،بريوت- لبنان،الطبعة االأوىل 2002م، �س126. 

6( م. ن. �س108.  
7( �صحيفة االإمام: ج 1، �س 54.

8( الرجائي، م. �س. �س126.
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الفل�سفة منعه  اأحدهم غي م�ستعّد لتعّلم  اأو�ساعهم، فاإذا وجد  وحتريرّية ويراقب 
من ح�سور درو�سه فيها، وقد حدث مراراً اأنه كان ميتنع عن التدري�س ويرك مل�س 
ي��وؤّدي  قد  الفل�سفة  لتعّلم  موؤّهلني  غي  اأ�سخا�س  حل�سور  م�ساهدته  ب�سبب  در�سه 

ح�سورهم تدري�سها اإىل االنحراف وال�سالل«)9(.

ه�- اأتعّمد التدري�س بهذه الطريقة لكي ال يح�سر اأمثال هذا
اأثناء  يقوله  ما  يفهمون  الذين   - وبفرا�سته اخلا�سة   - بدقة  االإم��ام مييِّز  »كان 
الدر�س عن الذين يعجزون عن اإدراك املطالب العلمية الدقيقة، ينقل اأحد االأ�سدقاء: 
راجعني اأحد الطلبة الذين كانوا يح�سرون درو�س االإمام يف �سرح )املنظومة( وطلب 
لالأ�ستاذ  نقلت  وقد  العلمية  املباحث  يتاأّنى يف تطبيق  اأن  االإم��ام  اأطلب من  اأن  مني 
)االإمام( هذا املطلب دون اأن اأخربه ب�ساحبه، فقال يل فوراً )األي�س الذي طلب هذا 
الطريقة لكي ال  التدري�س بهذه  اأق��وم  )اإنني  اإنَّ هو، فقال:  بلى  ف��الن؟(، قلت:  هو 

ي�سارك يف الدر�س اأمثاله(«)10(.

4-الفل�سفة طريق للو�سول اإىل الهدف
ين اأ- العلوم �سيف ذو َحدَّ

فف���ي و�صّيت���ه اإىل فاطم���ة الطباطبائ���ي، زوج���ة ابن���ة ال�صيد اأحم���د يقول 
: »بنّيتي! اإن االن�سغال بالعلوم وحتى العرفان والتوحيد اإن كان بهدف جمع  االإمام
امل�سطلح���ات - وه���و كذلك - وبهدف هذه العلوم نف�سها لن تو�سل ال�سالك اإىل هدفه 
بل تبعده عن ذاك. العلم هو احلجاب االأكرب. واإذا كان الهدف طلب احلق وحّبه وهو 
ن���ادر ج���داً، فاإنه �سيكون �سراجاً للطري���ق ونوراً للهداية )العلم نور يقذفه اهلل يف قلب 

من ي�ساء( واإن بلوغ جزء منه يتطلب التهذيب والتطهي والتزكية«)11(.

ب- يجب اأن يكون الدافع اإلهياً
اأح��م��د(:  ابنه  )زوج���ة  الطباطبائي  فاطمة  لل�صيدة  اخلميني  االإم���ام  وي��ق��ول 
احلجب  اإزال���ة  يف  )اجتهدي  بنّيتي  يا  العرفانية.  الكتب  عن  اأم�س  ليلة  »�ساألتيني 

9( م. ن. �س126.
10( م. ن. �س127.

11( صحيفة اإلمام، ج 18، ص:352.
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ولي�س يف جمع الكتب(. فلو فر�سنا اأنك نقلت الكتب العرفانية والفل�سفية من ال�سوق 
وامل�سطلحات  االألفاظ  م�ستودع  نف�سك يف  اأو ح�سرت  اآخ��ر  اإىل  مكان  املنزل ومن  اإىل 
وعر�ست يف املجال�س واملحافل ما حفظته وبهرت احل�سور مبعلوماتك وزدت اأعباءك 
اأخبث من ال�سيطان واأ�سبحت زينة  باخلديعة ال�سيطانية والنف�س االأم��ارة التي هي 
املجال�س باأالعيب اإبلي�س، فجاءك غرور العلم والعرفان - وهو قادم - فهل زدت على 
حجبك بهذه االأعباء الثقيلة اأم اأّنك نق�ستها، لقد اأنزل اهلل عزَّ وجّل لتنبيه العلماء 
ُلوا التَّْوَراَة} حّتى يعلموا اأن جمع العلوم - حّتى علوم  االآية ال�سريفة {َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ
اإىل  ال�سغار  بل تزيدها وجت��ّره من احلجب  - لن تزيل احلجب  والتوحيد  ال�سرائع 

احلجب الكبار.
ال اأقول لك دعي العلم والعرفان والفل�سفة وعي�سي جاهلة؛ الأن ذلك انحراف. بل 
بالفار�سية  الناطق  والأج��ل احلبيب...  اإلهياً  الدافع  اأن يكون  اأق��ول حاويل واجتهدي 
من  اأف�سل  ف��ه��و...  منه،  الأّن���ه  بقراءته  ويلتّذ  ال��ق��راآن  فيقراأ  العربية  يعلم  ال  ال��ذي 
عن  ويغفلون  وال��ذوق��ي��ة  العقلية  االأم���ور  اإىل  ينظران  اللذين  وال��ع��ارف  الفيل�سوف 
املحبوب وينظرون اإليه نظرتهم للكتب الفل�سفية والعرفانية وين�سغلون مبحتواه دون 

قائله«)12(.

ج- الفل�سفة الكلية:
»ال جتعل ن�سب عينك �سورة الن�سك وق�سورها، وال اعتدال اخُللق وُجودتها، وال 
الفل�سفة الكلية واملفاهيم املبهمة، وال تن�سيق كلمات اأرباب الت�سّوف والعرفان الق�سرية 
ذل��ك حجاب يف حجاب وظلمات  ف��اإّن كل  واإب��راق��ه��ا،  اأه��ل اخلرقة  واإرع���اد  وتنظيمها، 
بع�سها فوق بع�س، و�سرف الهّم اإليها اخرام وهالك، وذلك خ�سران مبني وحرمان 

اأبدي وظلمات ال نهاية لها«)13(.

د- عدم تناول الفل�سفة خيانة للعقل
ما  ولكن  مكان،  كّل  يف  تعاىل  احلق  ح�صور  العقلية  بالرباهن  يثبتون  والفال�صفة 
اأدب  فاإّنه اليوؤدي  القلب،  يوؤمن به  العقل بالربهان وما مل  اأثبته  القلب ما  اإىل  مل ي�صل 
اإىل القلب ح�صور احلّق تعاىل واآمنوا به فاإّنهم يوؤدون  اأو�صلوا  احل�صور، واأولئك الذين 

12(. م. ن. ج 18، �س: 356-355.
13( م. ن. ج 1، �س37.
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اأدب احل�صور، حّتى واإّن مل تكن لهم عالقة بالربهان، ويتجّنبون ما يتنافى مع ح�صور 
املوىل. وعلى هذا فاإّن العلوم الر�صمية هي حجب بحد ذاتها واإن متثلت يف الفل�صفة وعلم 

التوحيد، وكلما زادت اأ�صبح احلجاب اأكرث �صمكًا.
وكما نعلم ونرى فاإّن ل�صان دعوة االأنبياء عليهم ال�صالم - واالأولياء اخلّل�س �صالم 
اهلل عليهم - لي�س ل�صان الفل�صفة والربهان ال�صائع، بل ل�صان الذين هم على �صلة باأرواح 
النا�س وقلوبهم ويو�صلون النتائج اإىل قلوب عباد اهلل ويهدونهم من داخل الروح والقلب. 
واإن �صئت فقل اإّن الفال�صفة واأهل الربهان يزيدون من احلجب واالأنبياء واأ�صحاب 
القلوب ي�صعون من اأجل رفع احلجاب، ولهذا فاإّن املتخّرجن من مدر�صتهم وتالمذتهم، 

هم اأ�صحاب الربهان والقيل والقال وال ميّتون ب�صلة اإىل القلب والروح.
اإنَّ ما قلته ال يعني اأن ال تتناول الفل�صفة والعلوم الربهانّية والعقلّية وتعر�س عن العلوم 
طريق  واال�صتدالل  الفل�صفة  اأّن  اأعني  بل  واال�صتدالل،  للعقل  خيانة  فهذه  اال�صتداللّية، 
والعلوم  االآخرة،  والدنيا مزرعة  ذاتهما  بحد  لي�صا هدفا  ولكنهما  الهدف  اإىل  للو�صول 
الر�صمية هي مزرعة الو�صول اإىل الهدف، كما اأّن العبادات هي اأي�صًا املعرب اإىل اهلل - 
جلَّ وعال -، فال�صالة اأ�صمى العبادات ومعراج املوؤمن واجلميع منه واإليه. واإن �صئت قل: 
»اإّن جميع املعروفات هي درجات من �سّلم الو�سول اإليه - جلَّ وعال- وجميع املنكرات 
هي املانعة من طريق الو�سول والعامل كله متحي فيه وفرا�سة جماله اجلميل«)14(.

ه�- كتب الفال�سفة تطلع االإن�سان على ما وراء الطبيعة
اأهل  االإ�سالم ولكتب  ة لكتب فال�سفة  الفل�سفّية خا�سّ للكتب  فاإّن  كّل حال  »على 
العرفان والطريقة، تاأثياتها كلٌّ على حدة. فكتب الفريق االأّول تطلع االإن�سان ولو 
ب�سكل بعيد على ما وراء الطبيعة، وكتب الفريق الثاين... ت�ستطيع اأن تعّد القلوب 
للو�سول اإىل املحبوب، واالأف�سل من ذلك كّله مناجاة اأئمة امل�سلمني واأدعيتهم التي 
تاأخذ االإن�سان اإىل الهدف وال تدّله على الطريق فح�سب وهي تاأخذ باأيدي االإن�سان 
الذي يبحث عن احلّق وتاأخذه اإليه ووااأ�سفا اإذ اإّننا بعيدون عن ذلك مئات االأميال بل 

مهجورون عنه«)15(.

14( م. ن. ج 16، �س: 167.

15( م. ن. ج 18، �س: 357.
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و- حرمتني »االأ�سفار االأربعة« من نيل و�سال املع�سوق
اأغوار هذه امل�سطلحات واالعتبارات واأقدمت على جمع الكتب بدل  »لقد �سربت 
بالعلوم  امل�سماة  التافهة  الكتب  م��ن  م��ن قب�سة  اإال  ال��ك��ون خ��ال  ف��ك��اأّن  احل��ج��ب،  رف��ع 
االن�سانية واملعارف االلهية واحلقائق الفل�سفية التي �سدت الطالب املفطور بفطرة 

اهلل عن بلوغ مبتغاه، واأغرقته يف غياهب احلجاب االأكرب.
حرمتني »االأ�سفار االأربعة« من نيل و�سال املع�سوق، ومازادتني »الفتوحات« فتحاً 

وال »ف�سو�س احلكم« حكمة، فما بال غي هذه الكتب؟«)16(.

ز- ثمار العلم: اال�ستفادة منه.
: »يقول �سعدي: الذي يتعّلم ثّم ال ي�ستفيد من علمه فاإّن  يقول االإمام اخلميني
ما تعّلمه ال يحمل اأي تربية اإن�سانّية. وعندها ال يهّم اإن كانت هذه العلوم حممولة 
على ظهر �ساحبها اأو موجودة يف عقله، فهي لي�ست اأكرث من تعاليم وكتب ال حتمل اأي 
تربية اإ�سالمّية، وهذا يوؤّدي اإىل اإحلاق ال�سرر باملجتمع �سواء كان هذا ال�سخ�س منا 
اأو منكم، و�سواء كانت هذه العلوم علوماً اإ�سالمّية وفل�سفّية من الدرجة االأوىل، اأو من 
العلوم التجريبّية والعلوم املتعّلقة بالطبيعة. فاإذا مل يكن التعليم مقروناً بالربية 
واإذا مل تكن الربية اإن�سانّية، فاإنَّ االإن�سان كاحليوان يحمل اأكدا�ساً من املعلومات، اأو 

بعبارة اأخرى، حيوان ملي ء باملعلومات ولي�س اإن�ساناً«)17(.

5- الفل�سفة ُبعٌد من اأبعاد االإ�سالم:
اأ- االإ�سالم يويل اهتماماً بجميع اأبعاد االإن�سان 

اإىل  الطبيعة  من  مراتب  له  ال��ذي  االن�سان  لهذا  وم�سلكاً  منهجاً  لالإ�سالم  »اإنَّ 
يربي  اأن  يريد  االإ���س��الم  اإنَّ  االلوهّية.  اإىل  الطبيعة  وراء  ما  وم��ن  الطبيعة،  وراء  ما 
البعد  التي هو عليها: له بعد طبيعي فينّمي فيه  اأي يربيه بال�سورة  اإن�ساناً جامعاً، 
فيه  فينّمي  روحي  بعد  وله  الربزخي.  البعد  فيه  فينّمي  برزخي  بعد  وله  الطبيعي. 
اإلهي فينّمي فيه  العقلي. وله بعد  البعد  الروحي. وله بعد عقلي فينّمي فيه  البعد 
البعد االإلهي.. اإنَّ جميع االأبعاد التي ميتلكها االن�سان هي ب�سورة ناق�سة ومل ت�سل 
اإىل درجة الكمال. وقد جاءت االأديان الإن�ساج هذه الثمرة غي النا�سجة، واإكمال هذه 

الثمرة الناق�سة«)18(.
16( م. ن. ج 20، �س137.

17( م. ن. ج 9، �س10.
18(م. ن. ج 4، �س:15.
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ب- م�سيبة عدم التعّرف على االإ�سالم مبختلف اأبعاده 
»اإنَّ االإ�صالم كان قد ابتلي منذ البداية باملحنة وهي عدم اإدراكهم لالإ�صالم... مل 
اأبعاده. كّل طائفة كانت تدر�س االإ�صالم من وجهة  يتّم التعّرف على االإ�صالم مبختلف 
نظر فهمها، وترجع كّل االآيات واأخبار النبي واالأئمة اإىل وجهة نظرها، وتعيد 
جميع االأوراق اإىل تلك الورقة التي اأدركتها. لذلك ال يوجد فيها خرب عن البعد الدنيوي 
واحلكومي لالإ�صالم. كّل تلك املوا�صيع فل�صفّية وعرفانّية. اأّما ما هي وظيفة النا�س يف 
هذا اليوم الذي يعي�صون فيه، وكيف تكون احلكومة االإ�صالمّية، وكيف يجب اأن يتعامل 
النا�س مع الطبيعة؟ فال يوجد �صي ء عن ذلك يف كالمهم. اإّنهم در�صوا فقط املوا�صيع 
اإىل  ذلك  و�صل  اأن  اإىل  والفل�صفّية،  العرفانّية  وامل�صائل  الطبيعة  وراء  مبا  ترتبط  التي 
الطبقة تركت  اأّن هذه  اأي  اأولئك،  العك�س من  املتاأخرة. فعمل هوؤالء على  الطبقة  هذه 
االبعاد املعنوّية والفل�صفّية والعرفانّية لالإ�صالم جانبًا ب�صكل عام، ونظرت اإىل الظاهر 
فقط. اأي اأّنهم ت�صوروا اأّن االإ�صالم ر�صالة مادية، مثلما ت�صّور اأولئك اأّن االإ�صالم ر�صالة 
معنوّية وكاأّنه مف�صول عن املاّدة اأ�صا�صًا. حّتى اأّنهم اأّولوا االآيات املتعّلقة بقتال امل�صركن، 

بالقتال مع النف�س واأمثال ذلك.
الغرب ودعاياته، جند  اإلينا علوم  الذي و�صلت  الوقت  اأولئك، ويف هذا  ويف مقابل 
اأن معرفة هوؤالء لالإ�صالم - رغم كونهم م�صلمن - تقت�صر على البعد املادي لالإ�صالم 
فقط!. وفيما كان اأولئك يدعون اإىل الباطن ويغفلون عن الظاهر والطبيعة، نرى هوؤالء 
يدعون اإىل املادّيات ويغفلون عن املعنوّيات، وكالهما على خطاأ. فاالإ�صالم غري حمدود 

يف تلك املعنويات التي يقولها اأولئك. وال حمّدد يف املاديات التي يقول بها هوؤالء«)19(.

6- الفال�سفة يدركون بعداً من اأبعاد القراآن الكرمي
لغة  هي  اهلل،  ر�سول  لبعثة  الكربى  ال��ربك��ات  من  هي  التي  ال��ق��راآن،  لغة  »اإنَّ  اأ- 
القراآن كونه يبدو يف  اأن يفهموا  بو�سعهم  اأّن  املمتنع.. رمبا يت�سّور كثيون  ال�سهل 
الوهلة االأوىل �سهاًل. اإنَّ الكثي من اأرباب املعرفة والفال�سفة يت�سّورون اأّنهم فهموا 
اأبعاد مل تّت�سح الأحد من  القراآن ذو  اأّن  اأبعاده. بيد  اأحد  اأدرك��وا  اأّنهم  القراآن ملجّرد 
الكائنات - امللك وامللكوت - قبل اأن يبعث الر�سول االأكرم وقبل اأن يتنزل القراآن 
التي  فاالآيات  اهلل....  ر�سول  قلب  على  النزويل  مبظهره  ويتجّلى  الغيب  مقام  من 

19( م. ن. ج 4،�س16.



33

الفل�صفة يف كالم االإمام اخلميني

نراها يف القراآن الكرمي، والتي هي من بركات البعثة اأي�ساً، ويف الوقت الذي يت�سّور 
اِهُر  ُل َوااْلآِخُر َوالظَّ االإن�سان باأنه اأدرك فحواها، مل يتّم اكت�سافها حتى االآن: {ُهَو ااْلأَوَّ
اآي��ات لي�س بو�سع  }، فهذه  ْر�����سِ َوااْلأَ َماَواِت  ال�سَّ ُن��وُر   ُ َمَعُكْم}، {اهللَّ َوُه��َو  َواْل��َب��اِط��ُن... 
فهو  اأدرك معناها  اأنه  يدعي  العارف. وكل من  اأو  الفيل�سوف  يفهمها وال  اأن  املف�سر 

غارق يف اجلهل... اإّنا يعرف القراآن من خوطب به«)20(.

ب- ما حّققته الفل�سفة اليونانية يعترب مهماً يف ماله
اإىل االأب��د. وما حّققته الفل�سفة  »لو مل يكن القراآن لكان باب معرفة اهلل مغلقاً 
ال��ي��ون��ان��ي��ة يعترب م��ه��م��اً يف م��ال��ه، الأّن��ه��ا ت��ربه��ن ع��ل��ى وج���ود اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل 
باال�ستدالل ال املعرفة، واملعرفة غي اإثبات الوجود. وقد �سعى القراآن للربهنة عرب 

الطرق املتعارف عليها«)21(.

ج- فل�سفة اأر�سطو كانت اأف�سل الفل�سفات قبل االإ�سالم
االإ�سالم  قبل  الفل�سفات  اأف�سل  كانت  التي  اأر�سطو  فل�سفة  اإىل  تنظرون  »عندما 
جتدونها خمتلفة عن الفل�سفة التي ظهرت بعد االإ�سالم واإنَّ الفرق بينهما كالفرق 
بني الرثى والرثيا رغم كونها ذات اأهمّية كبية، ورغم اأنَّ ال�سيخ الرئي�س قال عن 
اأو ي�سيف  االآن  اأر�سطو حلد  ي�سكل على منطق  اأن  اأحد  ي�ستطع  اأر�سطو: مل  منطق 
اإليه.. يف ذات الوقت الذي ترى اأن الفل�سفة االإ�سالمّية تختلف عن الفل�سفة ما قبل 

االإ�سالم اختالفاً كبياً«)22(.

د - لغة القراآن لغة اأخرى
اإّنها لغة يّدعي كل عامل ومف�سر معرفتها ولكن  اأخ��رى.  »ولكن لغة القراآن لغة 
االأمر لي�س كذلك، اإن القراآن الكرمي من الكتب التي ال مثيل ملعارفه، كما اأن ت�سور 
مو�سوع  اإث��ب��ات  االإن�����س��ان  ي�ستطيع  فقد  ت�سديقها.  م��ن  اأ���س��ع��ب  م��ع��ارف��ه  م��ن  كثي 
من  كثياً  اإنَّ  ت�سوره.  عن  يعجز  ولكّنه  العرفانية  والنظرة  الفل�سفية  بالرباهني 

20( م. ن. ج 17، �س:352.
21( م. ن. ج 17  353،�س: 351.

22( م. ن. ج 17  353،ص:351.
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االأمور مل يتمّكن من ت�سّورها اإاّل املخاطب واأقرباوؤه من خالل التعليم حيث كانوا 
يدركون هذه االأم��ور. فمن جملة هذه االأم��ور: ت�سّور ربط احل��ادث بالقدمي الذي 
عرّب عنه القراآن بطرق خمتلفة، وكذلك مو�سوع كيفّية معية احلّق للخلق اأهي كما 
وكذلك  قائليها،  عند  املع�سالت  من  تعترب  مّم��ا  وه��ي  قيومّية؟  معية  البع�س  ق��ال 
واأقربيته ج��ّل وع��ال من  مو�سوع ظهور احل��ّق يف اخللق وح�سور اخللق عند احل��ق 
َماَواِت َوااْلأَْر�ِس} وقوله {ُهَو  ُ ُنوُر ال�سَّ حبل الوريد اإىل اخللق وكذلك م�سمون {اهللَّ
َوى َثاَلَثٍة} وقوله {اإِيَّاَك  ْ اِهُر َواْلَباِطُن} وقوله {َما َيُكوُن ِمن جنَّ ُل َوااْلآِخُر َوالظَّ ااْلأَوَّ
اَك َن�ْسَتِعنُي} واأمثال ذلك تعترب من هذه االأمور، واإن الو�سول اإليها يتطلب  َنْعُبُد واإِيَّ

جهاداً م�سفوعاً بالتهذيب«)23(.

7- دفاع االإمام اخلميني عن الفل�سفة والفال�سفة 
نوايا  وذوو  فكرّياً  �ساذجون  اأ�سخا�س  املقّد�سة  العلمّية  قم  ح��وزة  يف  يوجد  »ك��ان 
والعرفان،  االإلهّية  بالفل�سفة واحلكمة  اأبداً  الظن  خّية لكنهم مل يكونوا يح�سنون 
وقد اأوجدت معار�ستهم لها اأجواء م�سادة للفل�سفة والعلوم العقلّية، كانت من القّوة 
اإىل درجة تكفي الغتيال �سخ�سّية كل من يقوم بتدري�س الفل�سفة، فانربى االإمام بكل 
�سجاعة ملحاربة هذه االأجواء ودح�س هذه االأفكار، ودافع عن املال �سدرا الذي حكموا 
بكفره!! فقد بلغ هجومهم �سد اآرائه درجة كان الذين يدر�سون كتبه ي�سطرون اإىل 
كتب  لدرا�سة  االأنظار  عن  البعيدة  واالأماكن  »ال�سراديب«  واختيار  ذلك  يف  التخفي 
��ه كان يقول عنه: )املال  اأنَّ االإم��ام فقد بلغ من دفاعه عنه  اأّم��ا  العامل اجلليل.  هذا 
�سدرا، ما املال �سدرا؟! وما اأدراك ما املال �سدرا؟!(؛ وكان يوؤّيد اأفكاره التي عار�سها 
اأولئك املقد�سون طوياًل ومنها قوله يف املعاد اجل�سماين فكان يقول على اعرا�سات 
العقيدة  التي يقول بها املال �سدرا هي  املعاد  القول:)اإنَّ عقيدة  املقد�سني على هذا 
نف�سها التي توؤمن بها املراأة العجوز(. واأعتقد اأنَّ الثورة التي فجرها االإمام يف دفاعه 
عن هوؤالء احلجج االإلهّية اأعظم من هذه الثورة اال�سالمّية، فهو بت�سّديه ال�سجاع 
وقد  ع��ادًة،  للغاية مواجهتهم  ت�سعب  والذين  ال�سالح؛  الظاهر  ذوي  للخوا�ّس من 

اأنهى موؤامرة ا�ستمّرت ثالثة قرون �سد املال �سدرا ونظرائه«)24(.
23( م. ن. ج 18، �س: 354.

24( الرجائي، م. ن. �س18-19.)اآية اهلل ال�صيخ املحمدي اجليالين،مقابلة خا�صة حمفوظة يف اأر�صيف موؤ�ص�صة تنظيم ون�صر اآثار االإمام 
.) اخلميني
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اأ- يقول االإمام يف خطاب له:
»عقلك ال ي�ستوعب ما هي )الفل�سفة( وما فوق الفل�سفة، ملاذا تتجا�سر على اأ�سحابها؟ 
فاأنت الذي ال ت�ستطيع اأن ت�ستوعب. فاإنَّ من ال ي�ستطيع فهم ما تقوله تلك الطائفة اأو 

الفئة، وما تتوّخاه ال يحّق لُه االعرا�س عليها، فقد يكون فكره هو حمدوداً!«)25(.
ب- االإ�سكال الذي يوؤخذ على احلوزات

اأربعة ال  : »كانت احل��وزات قدمياً حم�سورًة داخل ج��دراٍن  ويقول االإمام اخلميني
ي�ستطيع اأحد ان يخرج منها، والدعاية ال�سيئة نافذة يف اأجوائها لدرجة يتعر�س فيها 
كل من يريد اأن يقول كلمته اأو يفكر بت�سكيل تنظيم، ما اإىل الطعن والنقد. فقد كانت 
املقولة ال�سائدة هي )النظم يف عدم النظم(. علينا اأن ناأ�سف جميعاً الأن انت�سار الثورة 
لكان و�سع احل��وزات االآن غي  انت�سرت قبل ثالثني عاماً  اأنها كانت  جاء متاأخراً، فلو 
هذا الو�سع. طبعاً من املوؤكد اأن الفقه اال�سالمي والفقه اجلعفري مديٌن يف بقاءه لهذه 
الفقه فقط،  اأنف�سهم يف نطاق  النهاية ح�سروا  احل��وزات وجلهود رجاالتها، ولكنهم يف 
واأهملوا امل�سائل االأخرى، ومع هذا فقد كانوا بارعني يف هذا املجال. االإ�سكال الذي يوؤخذ 
اأب��داً  تتحرك  العبادية، ومل  الفقهية  للم�سائل  وقتها  كل  اأنها جنّدت  هو  احل��وزات  على 
ليمار�سوا  املنرب  كانوا ي�سعدون  الكبار ما  العلماء  اأن  ناهيك عن  االأخ��رى.  املجاالت  يف 
اأي�ساً مل يكن و�سعها كما هو االآن. فقد كان  التبليغ الذي هو ا�سا�س عملهم. الفل�سفة 
ي��زدي وهو من  اآق��ا م��يزا علي اكرب  املرحوم  اآبادي يقول: »عندما تويف  �ساه  ال�سيد 
الفال�سفة الكبار والعلماء ال�سادقني والزاهدين. �سعد اأحدهم املنرب للتعريف به ومن 
�سمن ما قاله: لقد راأيته بنف�سي يقراأ القران. مثل هذا الو�سع كان �سائداً يف احلوزات 
اإن  اأو كانت ب�سكٍل ب�سيط، بل  اإّما مل تكن  االأخ��رى كالريا�سيات مثاًل  العلمية، والعلوم 
�سخ�ساً مل يكن يفكر اأ�ساًل مبا هو موجود وما هو غي موجود. فلم تكن هناك حركة 

يف احلوزة«)26(.
ج- الواقع املوؤمل

: »يقال باأن �سدر  ويقول االإمام اخلميني يف ر�صالة كتبها لزوجة ابنه ال�صيد اأحمد
املتاألهني �ساهد �سخ�ساً يف جوار مرقد ال�سيدة املع�سومة- �سالم اهلل عليها- يلعنه، ف�ساأله 
مل تلعن �سدر املتاألهني؟ فاأجابه قائاًل: اإنه يوؤمن بوحدة واجب الوجود فقال له: العنه 

25( �صحيفة االإمام  ج 3  218.
26( م. ن. ج 18،�س66.
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اإذاً. اإن ذلك حتى لوكان ق�سة فاإنها تدل على الواقع املوؤمل الذي راأيت منه ق�س�ساً 
موؤملة اأو �سمعتها وكانت موجودة يف زماننا. اإنني ال اأريد تطهي االأدعياء، اإذ اأن )ُرّب 
�سوٍف يلب�سه ال�سويف ي�ستحق النار( »1« بل اأريدك اأال تنكري اأ�سل املعنى واملعنويات 
ف�سروها  اأو  جتاهلوها  خمالفيها  ولكن  وال�سنة  الكتاب  ذكرها  التي  املعنويات  تلك 

تف�سياً عامياً«)27(.

د- وما اأدراك ما املال �سدرا
»اأخربوا االإمام - يف اأيام تدري�سه االأ�سول ع�سر كل يوم يف م�سجد ال�سلما�سي يف 
قم - اأن بع�س االأ�سخا�س الذين يح�سرون الدر�س قد اأهانوا املال �سدرا،االأمر الذي 
اأغ�سبه كثيا فقال - وهو يعظهم ناهياً لهم عن التجراأ على عظماء الدين: )وما 
اأدراك ما مال �سدرا؟ لقد حّل املع�سالت الفل�سفية التي عجز اأبو علي ابن �سينا عن 

حلها! فلماذا ال نراقب األ�سنتنا وما نتفوه به؟!(«)28(.

ه�- غ�سبه ب�سبب االإ�ساءة ملوؤلف االأ�سفار
ويقول اآية اهلل ال�صيخ �صادق اخللخايل: »مل اأَر لدى االآخرين ماراأيته لدى االإمام 
من ا�ستنباطات عميقة واإدراك دقيق للمعارف االإلهية وللفل�سفة واآراء حمي الدين 
اأي��ام الدرا�سة  ��ه وكما يبدو قد �سمع - عند بداية التدري�س يف  اأنَّ ابن عربي، واأتذكر 
ال�سادة - وقد تويف  اأح��د  ب��اأّن   - ال�سفر  يف منت�سف �سهر )�سهريور( بعد عودته من 
اإىل درجة،قال معها:  االأ�سفار، فغ�سب  القول يف موؤلف كتاب  اأ�ساء  رحمه اهلل - قد 
)االأ�سفار وما اأدراك ما االأ�سفار ؟! هل تعرف ما ي�سمه هذا الكتاب؟ وهل تعرف من 
هو موؤلفه؟!(. مل يكن االإمام يتطرق اإىل مثل الق�سايا عادة، ولكن �سدة االأذى الذي 

اأ�سابه ا�سطرته اإىل مثل هذا التعامل«)29(.

27( م. ن. ج 18، �س: 358.
28( الرجائي، م. �س. �س18.

29( م. ن.�س18.
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و- مواجهة املرجع امل�سوؤول عن احلوزة اأمر خطي
اأنَّ  1957م(  ه�.�س،)   1338 �صنة  يف  �صمعنا  ال��دواين:  علي  ال�صيخ  �صماحة  ويقول 
ه  يوجِّ الطباطبائي  العالمة  املرحوم  اإنَّ  الربوجردي:  اهلل  اآية  للمرحوم  قال  بع�صهم 
تقوم  احلوزة  الأنَّ  العلمية؛  للحوزة  �صربة  والفل�صفة  للحكمة  والعام  املو�َصع  بتدري�صه 
وكان  واحل��دي��ث.  واالأ���ص��ول  الفقه  من  الدينية  العلوم  ون�صر  تدري�س  اأ�صا�س  على 
مدر�صة  يف  يلقيها  كان  التف�صري  يف  اأخ��رى  درو���ٌس  يومذاك  الطباطبائي  للعالمة 
لتف�صريه  تاأليفه  اأ�صا�س  �صّكلت  الدرو�س  وهذه  ال�صلما�صي،  م�صجد  يف  واأحيانًا  احلجتّية 
الكبري )امليزان(، وكان يتابع درو�صه يف التف�صري اإىل جانب طبع ون�صر ما كان يتّم تاأليفه 
– درو�صه يف احلكمة وكذلك يف  – مثل الكثريين  اأح�صر  اأي�صاأً  اأنا  اأجزائه، وكنت  من 

التف�صري يف الوقت نف�صه.
منعطفات  اإىل  الطباطبائي  العالمة  املرحوم  �صّد  االّتهامات  حملة  و�صلت  وعندما 
خطرية قّررنا – اأنا وعدد من ال�صادة – اأن نقوم بتحرك للدفاع عن العالمة الطباطبائي 
ومنع وقوع اخلطر املحدق به، اإذ كّنا نخ�صى اأن يقول اآية اهلل الربوجردي �صيئًا يتذّرع به 
املغر�صون ويرّوجوه لت�صديد ال�صغط على العالمة الطباطبائي، لكّننا مل نكن نعرف ما 
الذي ميكننا القيام به، ومن اأين نبداأ التحّرك، ثّم قّررنا يف النهاية اأن نذهب لالإمام 
ونطلب منه حاًل للم�صكلة، فقد كان فقيهًا م�صلحًا حكيمًا واأ�صتاذًا كبريًا للفل�صفة، ورغم 
اأّننا �صمعنا اأنَّه مري�س وم�صاب بزكام حاد لكّننا قّررنا الذهاب اإليه، الأنَّه مل يكن اأمامنا 

خيار اآخر، واالأو�صاع كانت ح�صا�صة للغاية.
ذهبنا اإليه – برفقة اثنن اأو ثالثة من ف�صالء احلوزة – يف احدى تلك الليايل، وملا 
دخلنا عليه وجدناه –كما هو املعتاد – منهمكًا بكتابة الدرو�س التي كان يلقيها يف تلك 
االأيام، وكان كعادته يكتبها بقلم الق�صب والدواة القدمية بخطه اجلميل املعروف، �صّلمنا 
عليه وجل�صنا، وملا اأمّت كتابة ال�صطر االأخري على الورقة ال�صفراء امل�صقولة –على طريقة 
نخربه  اأن  وانتظر  اأحوالنا  عن  �صاألنا  ثم  ال��دواة،  مع  حمله  يف  القلم  – و�صع  القدماء 
اأ�صاتذة الفل�صفة يف احلوزة  اأنَّ �صماحتكم كنتم من  اأحدنا:  عن �صبب زيارتنا له، فقال 
انت�صار  ب�صبب  اأي وقت م�صى  ولزومًا من  اأكرث �صرورة  اليوم  الفل�صفة  العلمية.وتدري�س 
التيارات املادية وترويج االأفكار االإحلادية، وال�صيد الطباطبائي هو اليوم طليعة االأ�صاتذة 
الذين يدّر�صون الفل�صفة يف احلوزة، وقد �صمعنا بافتعال اأجواء م�صاّدة له عند اآية اهلل 
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الربوجردي ومن املحتمل اأن يّتخذ موقفًا �صديدًا �صّده يوؤّدي اإىل االإ�صرار به – وملّخ�س 
ينبهه  اأن  الربوجردي ع�صى  – اآية اهلل  – باأي �صورة  يلتقي  اأن  منه  اأّننا طلبنا  االأمر 
اإىل اأغرا�س بع�س حا�صيته اأو ال�صّذج، لكن االإمام قال: »ال ميكن التحدث مع ال�سيد 
الربوجردي ب�سيء فيما يربط بهذا املو�سوع«، وملا األّح اأحد االأ�صدقاء يف هذا الطلب، 
قال االإمام بانفعال: »وما الذي اأ�ستطيع القيام به؟ يوجد يف منزل ال�سيد الربوجردي 
ا�صتمر  �صمت  بعد  اأ�صاف  ثمَّ  االإ�سالم...«  يخدم  عمل  باأي  القيام  مينعون  اأ�سخا�س 
لي�س  �سخ�سياً  العقلية،فهو  العلوم  اأهل  نف�سه من  الربوجردي  ال�سيد  »اأنَّ  حلظات: 
�سد الفل�سفة.عندما كان يف بروجرد كان يدّر�س الفل�سفة اىل جانب تدري�س البحث 
اخلارج يف الفقه واالأ�سول، وملا و�سل اخلرب وقاموا مبا من �ساأنه اإجباره على التوّقف 
االأم��ر  وي�سل  قم  العلمّية يف  احل��وزة  اإىل  ذل��ك  ينتقل  لكي ال  الفل�سفة  تدري�س  عن 
اإىل منعطف ح�سا�س، فرك ال�سيد تدري�س الفل�سفة خ�سية من اأجواء ال�سجيج التي 

يثيها هوؤالء املقد�سون«.
ثمَّ قال االإمام اأنَّ ال�صيد الطباطبائي رجل جليل، ويجب حفظ حرمته مع ما هو عليه 

من مقام علمي رفيع، لكنني �صمعت اأنَّ الكثريين يح�صرون درو�صه يف الفل�صفة.
ِر�س �صباحًا  قلت: هذا �صحيح، العدد كثري، قال: )كم هو تقريبًا؟(. قلت: انه يدَّ
كتاب االأ�صفار يف م�صجد ال�صلما�صي واأنا اأح�صر در�صه هذا، وعدد الذين يح�صرونه ما 
بن )200-300(طالب. فقال: »�سمعت اأنَّ ال�سيخ ح�سني علي يقوم بتدري�س احلكمة 
اأح�سر  واأن��ا  املنظومة  �سرح  ِر�س  يدَّ انه  اأج��ل،  ، قلت:  الع�سكري االإم��ام  يف م�سجد 

در�سه اأي�ساً، وله حدود )150( تلميذاً يدر�سون الفل�سفة عنده«.
فالتفت االإمام اإىل اأحد الف�صالء احلا�صرين – وكان من تالمذة االإمام، وهو اليوم 
��ك  اأنَّ »�سمعت  له:  وقال   - للفل�صفة  واأ�صتاذ  قم،  حوزة  يف  اخل��ارج  البحث  اأ�صاتذة  من 
اأي�ساً تقوم بتدري�س الفل�سفة!« اأجاب هذا العامل الفا�صل: �صحيح ما �صمعتم ف�صاأله: 
»كم عدد الذين يح�سرون در�سك؟ اأجاب: حدود خم�سني �سخ�ساً. ويف هذه اللحظة 
العدد من  ال�سيعّية هذا  العلمية  قال االإمام: »ح�سناً الحظوا، متى �سهدت احلوزات 

الدار�سني للفل�سفة؟ هل اأنَّ هوؤالء جميعاً يفهمون الفل�سفة؟!«.
اأن تدر�س  ر�سمية، ويجب  تاأريخها ب�ساعة غي  الفل�سفة طوال  »كانت  ثمَّ قال: 
ة يف احلوزات العلمّية، ال اأن تقوموا بتدري�سها بهذا  بهذه ال�سورة غي الر�سمية خا�سّ
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النطاق الوا�سع ولكل �سخ�س وت�سمحوا للجميع بح�سور درو�سها، فهل اإنَّ جميع هوؤالء 
ينحرفوا  اأن  دون  الفل�سفة  لدرا�سة  اال�ستعداد  ميتلكون  الذين  اإنَّ  لدرا�ستها؟!  اأه��ل 

قليلون«.
ثمَّ �صكت قلياًل، وقال: »عندما كنت اأقوم بتدري�س احلكمة يف �سحن حرم ال�سيدة 
الأك��رث من حدود  تت�سع  للدر�س ال  لذلك غرفة  اخ��رت  عليها،  اهلل  �سالم  املع�سومة 
)17( �سخ�ساً وقد تعمدت اختيارها لكي ال يح�سر الدر�س عدد اأكرب من هذا العدد، 
األقيه وياأتوين مبا كتبوا  اأن يكتبوا ما  اأطلب من الذين يح�سرون الدر�س  كما كنت 
اأقراأ ما يكتبونه فمن وجدته يفهم  اأنهم كانوا من اخلوا�س واملعروفني، وكنت  رغم 
الفل�سفة  درا�سة  لكم  ينبغي  ال  لهم  قلت  واإال  احل�سور  مبوا�سلة  له  �سمحت  املباحث 
الأنكم ال تقدرون على ا�ستيعاب مباحثها، االأمر الذي يوؤدي اإىل اإيقاعكم واإيقاعي يف 

الزحمات! الأنكم �سوف تقولون: در�سنا الفل�سفة عند فالن«.
احل��وزة  وم�����س��وؤواًل عن  رئي�ساً  الربوجردي  ال�سيد  كنت يف مكان  »لو  ق��ال:  ث��مَّ 
العلنية  ال�����س��ورة  وب��ه��ذه  االت�����س��اع  بهذا  الفل�سفة  تدري�س  جت��اه  بامل�سوؤولية  ل�سعرت 
واالأ�سول  الفقه  الدينية من  العلوم  درا�سة  اأج��ل  احل��وزة هو من  وج��ود  اإنَّ  بالكامل، 
واحلديث والتف�سي، واإىل جانب ذلك ميكن اأي�ساً لعدد حمدود من الطلبة امل�ستعدين 
درا�سة العلوم العقلية خا�سة يف هذه االأيام مع حفظ ال�سروط الالزمة ورعاية اأو�ساع 
احلوزة وم�سوؤولية الفقيه املرجع عنها، وذلك لكي تكون درا�سة العلوم العقلية موؤيدة 
تكون  اأن  ينبغي  ال  ولكن  االأع���داء،  بها يف مواجهة  يت�سلحوا  ولكي  الدينية  لعلومهم 
درا�ستها على هذا النطاق الوا�سع وبهذه ال�سورة العلنية ومع اإثارة �سجيج طبع ون�سر 

كتب الفل�سفة ويف الو�سط احلوزوي اأي�ساً!!«)30(.

ز- تقدير جهود العلماء
االأّول وع�سور  ال��زم��ان  وع��ن  املا�سي  ع��ن  منه  لدينا  ال��ذي  امل��ق��دار  ه��ذا  اأّن  »غي 
االإ�سالم االأوىل حتى االآن، واإن كان اإجمالياً، جعلنا نرى هذا االإ�سالم بجميع اأبعاده، 
وفل�سفته  العلماء،  حفظها  معارفه  اأنَّ  اأي:  العلماء،  بجهود  اأبعاده  بكّل  ُحِفَظ  واإن��ا 
حفظها العلماء اأي�ساً، وكذلك اخالقه حفظها العلماء، وفقهه حفظه العلماء اأي�ساً، 

واأحكامه ال�سيا�سية حفظها العلماء. كل هذه ُحِفظْت باجلهود ال�ساّقة للعلماء«)31(.
30( م. ن. �س54-49.

31( �صحيفة االإمام  ج 3  223.
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ح- ماذا يبقى لكم يف االأ�سول؟!
هذه  جاءت  وقد  الكبار...  تربيز  علماء  اأحد  مبعّية  منزلنا  يف  يومًا  االإم��ام  زارن��ا 
الزيارة اأيام ال�صتاء وكنا ن�صع يف املنزل جهاز التدفئة )الكر�صي(، وكانت توجد عليه 
املرحم  تالمذة  من  كان  العامل  هذا  اأنَّ  ورغم  االأ�صول،  يف  الكمباين  املرحوم  حا�صية 
اأنَّه كان يقول بلزوم تنقية البحوث االأ�صولية من املباحث الفل�صفية،لذلك  اإال  االآخوند 
لقد  هذا؟!  كتاب  اأي  معرت�صة:  بلهجة  قال  الكمباين  ال�صيخ  حا�صية  راأى  عندما  فاإنَّه 
خلطوا الفل�صفة باالأ�صول، فاأجابه االإمام: )لو عزلتم هذه البحوث من االأ�صول فماذا 

يبقى لكم فيها؟!()32(.
8- نداء:

املعرفة  اأه��ل  منه  الكرمي...فلي�ستفد  بالقراآن  باالأن�س  الكرام  الزائرين  »اأذّك���ر 
لالآخرين،  ويعلموه  املختلفة  م��االت��ه  يف  وقابليتهم  علمهم  مب��ق��دار  والتحقيق 
ويك�سفوا  االلهي  الكتاب  بهذا  اخلا�سة  الرموز  والربهان  الفل�سفة  اأه��ل  وليمح�س 

براهني الفل�سفة االلهية وي�سعوها يف متناول اأيدي اأهلها. 
باأقالمهم  ومي�سكوا  اجل��د  �سواعد  ع��ن  االأع���الم  العلماء  فلي�سّمر  واأخ����ياً   ...
ويتناولوا بعداً من االأبعاد االإلهّية لهذا الكتاب املقد�س ويحققوا اآمال ع�ساق القراآن، 
والع�سكرّية  واالقت�سادّية  واالجتماعّية  ال�سيا�سّية  االأب��ع��اد  يف  اأوق��ات��ه��م  وليق�سوا 
�سي ء،  لكل  من�ساأ  الكتاب  ه��ذا  اأّن  ليتبنّي  للقراآن  وال�سلمية  واحل��رب��ّي��ة  والثقافّية 
لي�س  اجلهلة:  يقول  ال  لكي  وال�سيا�سة،  ب��االأدب  وانتهاءاً  والف�سلفة  بالعرفان  ب��دءاً 
العرفان والفل�سفة اإاّل من ن�سج اخليال، وتروي�س النف�س وال�سي وال�سلوك من عمل 
الدولة؟  واإدارة  واحلكومة  وال�سيا�سة  لال�سالم  ما  اأو  البارعني،  والزهاد  الدراوي�س 
فاإّنه عمل ال�سالطني وروؤ�ساء اجلمهورّيات واأهل الدنيا. اأو اإّن اال�سالم دين ال�سلح 
وال�سالم وهو بري ء من حماربة الظاملني اأي�ساً. ويفعلون بالقراآن ما فعلته الكني�سة 
اجلاهلة وال�سا�سة املتالعبون بالدين امل�سيحي. اأاّل اأيتها احلوزات العلمّية واجلامعات 
الذين  املتهتكني  والعلماء  املتن�سكني  اجلهال  �سّر  من  ال��ق��راآن  وخل�سوا  اإنه�سوا 
اأقول جاداً ول�ست ماماًل  واأنا  القراآن واال�سالم عن عمد وق�سد.  يغيون على 

واال�ستباه«)33(. انق�ساء عمري يف طريق اجلهالة  على  اآ�سف  اأّنني 

، �س163. 32( قب�صات من �صرية االإمام اخلميني
33( �صحيفة االإمام ج 20،�س 82. 
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�إنَّ معرف��ة هوؤالء لالإ�صالم - رغم كونهم م�صلمني - تقت�صر 
على �لبعد �ملادي لالإ�صالم فقط!. وفيما كان �أولئك يدعون 
�إىل �لباط��ن ويغفل��ون ع��ن �لظاه��ر و�لطبيعة، ن��رى هوؤالء 
يدعون �إىل �ملادّيات ويغفلون عن �ملعنوّيات، وكالهما على 
خط��اأ، فاالإ�صالم غري حمدود يف تلك �ملعنويات �لتي يقولها 

�أولئك، وال حمّدد يف �ملاّديات �لتي يقول بها هوؤالء.


