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       روؤية الإمام اخلميني للحوزة العلمية

اأ�رسة التحرير

1- وجوب تنظيم احلوزات العلمية:
ي�صّدد االإمام اخلميني على وجوب تنظيم احلوزات العلمية، ويذكر هذا الوجوب 
يف �صياق تخّوفه من مكائد اأعداء االإ�صالم، فيقول م�صتعر�صًا ذلك واملخاطر الناجمة 

عنه:
»من االأمور املهّمة التي كانت مورد اهتمام علماء احلوزة العلمية يف قم، ولكن دون 
النظم واالن�سباط يف احل��وزات؛ حيث  اإيجاد  اإيجابي، هو  اأّي عمل  ب�ساأنه  اأن مُيار�س 
يجب اأن تكون البداية من احلوزات العلمية يف قم، واأن يقام ذلك بجّد وب�سكل اأ�سويل 
اأ�سا�سي، وطبعاً فاإن هذا يعترب من اأهّم الوظائف ال�سرعية، حيث تقع امل�سوؤولية على 
دخ��ول  م��ن  احل���وزات  حلفظ  وذل��ك  وامل��دّر���س��ني،  والعلماء  الف�سالء  ة  خا�سّ اجلميع، 
واإّن حتقيقه يتطلب م�ساعدة اجلميع  واأخالقياً وعملياً،  املنحرفة عقائدياً  العنا�سر 

وتاأييد املراجع العظام...«)1(.
و�سائلهم  »واإح���دى  بقوله:  النظم  عدم  عن  النا�صئة  ال�صلبية  االآث��ار  من  ويحّذر 
اأفراد  اإع��داد  االإ�سالم هي  امل�سوؤومة.. اخلطرة للغاية على  املوؤّثرة يف حتقيق نواياهم 
منحرفني جناة للتوّغل اإىل احلوزات العلمية، واخلطر الكبي لهذا التوّغل على املدى 
القريب هو ت�سويه �سورة احلوزة العلمية باأعمال املتوّغلني غي الالئقة واأخالقهم 
و�سلوكّياتهم املنحرفة، واخلطر االأكرب لهذا التوّغل على املدى البعيد هو و�سول واحد 
اأو بع�س الدّجالني اإىل املقامات العليا يف احلوزات باّطالعهم على العلوم االإ�سالمية، 

1( من توجيهات االإمام اإىل �صورى احلوزة العلمية وطالبها يف قم.. 
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وتكوين موقع اجتماعي الأنف�سهم بني اجلماهي، وا�ستغالل ح�سن ظن طّيبي القلب 
منهم وا�ستجالب موّدتهم، ليكونوا م�سدر توجيه ال�سربات القا�سمة يف الوقت الالزم 

للحوزات االإ�سالمية ولالإ�سالم العزيز«)2(.
هذا  ويتاأّكد  املوؤامرة،  من  الق�سم  هذا  بيقظة  يحبطوا  اأن  اجلميع  على  ...»يجب 
الواجب اأكرث من اجلميع على احلوزات العلمية، وتقع م�سوؤولية تطهي هذه احلوزات 
وتنظيمها على االأ�ساتذة املوّقرين واالأفا�سل ذوي ال�سابقة احل�سنة، بتاأييد من مراجع 
كل ع�سر«)3(. ولعّل مقولة: »اإن نظم احلوزة يف عدم نظمها« من االإيحاءات امل�سوؤومة 

لنف�س املتاآمرين وخمّططي املوؤامرة«)4(.
ولهذا نرى اأّن االإمام يوؤّكد على اأن تنظيم احلوزة يجب اأن يرافق م�صريتها الزمنية 
والعلمية، بهدف اإيجاد عنا�صر القوة والثبات يف الكيان احلوزوي، فكتب يف و�صيته: 
»اإّن املبادرة اإىل تنظيم احلوزات �سرورة واجبة يف كافة الع�سور، وخ�سو�ساً يف الع�سر 
املدّر�سني  على  ويتحّتم  وت�سارعت،  واملوؤامرات  املخّططات  فيه  ا�ستّدت  الذي  احلا�سر 
�سوا وقتاً لدرء االأ�سرار عن احلوزات، وفق برنامج دقيق  االأفا�سل االأجاّلء اأن يخ�سّ
وم���درو����س؛ وذل���ك ل�سيانة احل���وزة يف ه��ذه امل��رح��ل��ة وم��ن خ��الل ال��ربام��ج الدقيقة 

ال�سحيحة، اأخ�سُّ بذلك احلوزة العلمية يف قم و�سائر احلوزات الكبية واملهّمة«)5(.
ويف هذا ال�صياق اأّكد على جمموعة من الثوابت واالأ�ص�س لتنظيم احلوزة العلمية، 

اأهمها:

االإمام  لروؤية  املو�صوعية  القراءة  خالل  من  يّت�صح  احل��وزة:  وتطوير  االجتهاد 
احلوزة  وقيام  احلوزة،  يف  الفقهي  البحث  بتطّور  وارتباطه  لالجتهاد،  اخلميني 
بواجباتها العلمية اجتاه املجتمع واالأّمة، اأّنه يف الوقت الذي يحر�س فيه على اأ�صالة منهج 
واالجتهاد  التقليدي  بالفقه  اأعتقد  »اإنني  ال�صهري:  بقوله  العلمية،  االجتهاد يف احلوزة 

، بتاريخ1982/2/11م. 2( من نداء لالإمام اخلميني
3( م. ن.

، �س 33  4( و�صية االإمام اخلميني
، �س 33  5( و�صية االإمام اخلميني
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النمط«)7(  ذلك  على  فاالجتهاد �سحيح  ذل��ك،  التخّلف عن  اأجيز  وال  اجل��واه��ري)6( 
ينظر نظرة �صمولية ووا�صعة لدور احلوزة العلمية على م�صتوى عمليتي الرتبية والتعليم، 
املجتهدين  ودور  وتاأثري مبا�صر على االجتهاد  ارتباط  لذلك من  وما  املجتهدين،  وبناء 
اجلواهري  مبنهجه  االجتهاد  ي�صع  مّم��ا  ع��ام؛  ب�صكل  االإن�صانية  واحلياة  املجتمع  يف 
االأ�صيل اأمام وظائف كربى، اأبرزها ت�صّدي احلوزات العلمية بفقهائها وجمتهديها لكّل 
على  والعمل  والتبليغ...  والتحقيق  والبحث  الدرا�صة  م�صتوى  على  االإ�صالم  يحتاجه  ما 
اإر�صاء قواعده يف املجتمعات. وكما عرّب االإمام نف�صه عن وظيفة الفقه بقوله: »الفقه هو 
النظرية الواقعية الكاملة الإدارة االإن�سان واملجتمع من املهد اإىل اللحد«. فاالجتهاد 
كما يرى االإمام يعني االّطالع على جميع القوانن االإلهية يف جمال ال�صوؤون الفردية 
واالجتماعية منذ ما قبل جميء االإن�صان اإىل الدنيا، اإىل ما بعد رحيله من الدنيا، وله 

دخل مبا�صر يف جميع االأعمال. 
ولهذا جند اأّن االإمام يوؤّكد على اأهمّية عن�صري الزمان واملكان يف عملية االجتهاد، 
اإّن الزمان  اإذ  اأن الفقه االإ�صالمي لي�س غنّيًا وال خاّلقًا،  : ولكّن هذا ال يعني  فقال 
واملكان عن�صران مهّمان يف االجتهاد. ولو كان مل�صاألٍة حكٌم معّن يف ال�صابق، فبح�صب 
واجتماعه  معن  نظام  ب�صيا�صة  املتحّكمة  العالقات  �صمن   - لها  يكون  قد  الظاهر 
للعالقات  الدقيقة  املعرفة  خالل  من  اأّن��ه  وهو  املعنى،  بهذا  جديٌد  حكٌم   - واقت�صاده 
االقت�صادية واالجتماعية وال�صيا�صية لنف�س املو�صوع االأّول، الذي ال يختلف ظاهرًا عن 
القدي يغدو واقعًا مو�صوعيًا جديدًا يتطّلب - قهرًا - حكمًا جديدًا، فيجب على املجتهد 
اأبدي وجهة نظري يف  باأنني ال  اأن يقول املجتهد  يمُقبل..  اأن يحيط مب�صائل زمانه، فال 
امل�صائل ال�صيا�صية مثاًل)8(. فاالإمام اخلميني من املتم�ّصكن بنظرية الفقه التقليدي، 
واملت�صّددين يف �صرورة التم�ّصك باملنهج التقليدي يف االجتهاد، الذي ورثناه عن اأ�صاطن 
من  والعالمة  الطو�صي  وال�صيخ  واملفيد  كاملرت�صى  واملتاأّخرين،  القدماء  من  الفقهاء 
اجلواهر  و�صاحب  احلدائق  و�صاحب  والكركي  وال�صهيدين  اإدري�س  واب��ن  املتقدمن، 

6( اإ�صارة اإىل اأ�صلوب ا�صتنباط االأحكام ال�صرعية الذي اتبعه العالمة ال�صيخ حممد ح�صن �صاحب كتاب جواهر الكالم تويف عام 1266ه، 
7( من نداء ل�صماحته اإىل املراجع والعلماء بتاريخ 9/22/ 1989 م، نقاًل عن �صحيفة نور، ج 21،�س88 – 101. 

8( �صحيفة النور،ج7،32.
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وال�صيخ االأن�صاري من املتاأّخرين رحمهم اهلل اأجمعن، ولكن االإمام رغم هذا املنهج 
الفقهي امللتزم يوؤمن اإميانًا قويًا بدور »الزمان« و«املكان« يف االجتهاد، واختالف االجتهاد 
من زمان اإىل اآخر، ومن مكان اإىل اآخر، وما لهذه النظرة من اآثار عديدة تربز يف نظرة 

االإمام اإىل خ�صو�صيات املجتهد ودوره ووظيفته يف العديد من املوارد منها: 
العلم باأ�صاليب مواجهة حيل الثقافة احلاكمة على العامل واأكاذيبها، وامتالك ب�صرية  -

ونظرة اقت�صادية، واالّطالع على كيفّية مواجهة االقت�صاد احلاكم على العامل، ومعرفة 
ال�صيا�صات وحتى ال�صيا�صين واملعادالت التي ميلونها، ودرك نقاط القوة وال�صعف لكلى 
القطبن الراأ�صمايل وال�صيوعي وموقعهما، واللذان ير�صمان يف احلقيقة اال�صرتاتيجية 

املتحّكمة بالعامل. 
امتالك نباهة وذكاء وفرا�صة لهداية املجتمع االإ�صالمي وحتى غري االإ�صالمي. -
وزهده  - وتقواه  اإخال�صه  اإىل  اإ�صافة  حقيقي،  ب�صكل  ومدّبرًا  مديرًا  املجتهد  يكون  اأن 

املتنا�صب مع م�صتوى �صاأنيته. 
اأن يدرك اأّن احلكومة عبارة عن الفل�صفة العملية لتمام الفقه يف جميع زوايا احلياة  -

الب�صرية، وهي مظهر اجلنبة العملية للفقه يف تعامله مع جميع املع�صالت االجتماعية 
وال�صيا�صية والع�صكرية والثقافية.

وقد اأّكد االإمام اخلميني يف العديد من املنا�صبات على �صرورة اأن يلّبي االجتهاد 
تفكري  بنب�س  والعلماء  احل��وزات  مت�صك  اأن  بل  والدولة،  املجتمع  حاجات  واملجتهدون 
بنب�س تفكي  اأن مت�سك احل��وزات والعلماء دوماً  : »يجب  وحاجات املجتمع، فقال
وحاجات املجتمع امل�ستقبلية، واأن ي�ستبقوا احلوادث لعّدة خطوات دوماً، فيكونوا على 
ا�ستعداد للتعامل معها ب�سكل منا�سب، فاإّن كثياً من االأ�ساليب املتعارفة يف اإدارة �سوؤون 
النا�س �ستتغّي يف ال�سنوات القادمة، و�ستحتاج املجتمعات الب�سرية اإىل م�سائل جديدة 
يف االإ�سالم حلّل م�ساكلها، وعلى علماء االإ�سالم العظام اأن يخّططوا لهذا االأمر منذ 

االآن«)9(.
»..ويجب اأن يكون باب االجتهاد مفتوحاً دائماً يف احلكومة االإ�سالمية، واإّن طبيعة  -

املجاالت  يف  الفقهية  االجتهادية  االآراء  تعر�س  اأن  دوم��اً  تقت�سي  والنظام  ال��ث��ورة 

9( من نداء لالإمام اإىل العلماء واملراجع بتاريخ 1989/2/22م. نقاًل عن �صحيفة النور، ج7،�س32.
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املختلفة بحرّية، ولو كانت متخالفة، وال يقدر اأحد على منع ذلك، كما لي�س الأحد 
احلّق يف منعها.. وهنا يتبنّي اأّن االجتهاد املتعارف عليه يف احلوزات لي�س كافياً، بل 
لو كان ال�سخ�س هو االأعلم يف العلوم املعهودة يف احلوزات، لكّنه ال ي�ستطيع حتديد 
واملفيدين من غي  ال�ساحلني  االأ�سخا�س  اأو ال ميكنه حتديد  املجتمع،  م�سلحة 
الروؤية  اإىل  يفتقر  وال�سيا�سي  االجتماعي  املجال  يف  كان  عام  وب�سكل  ال�ساحلني. 
ال�سحيحة وقدرة اتخاذ القرار، فاإّن مثل هذا ال�سخ�س ال يعّد متهداً يف ق�سايا 

احلكومة واملجتمع، وال ميكنه االإم�ساك بزمام املجتمع«)10(.

2- اإ�شالح الربامج الدرا�شية:
لقد حر�س االإمام اخلميني على اأن تهتّم احلوزات باإ�صالح الربامج الدرا�صية، 
�صية للعلوم تارة، وباحلديث عن وظائف احلوزة  بدعوته اإىل االهتمام بالدرا�صة التخ�صّ
حاجات  وتلّبي  واملكان،  بالزمان  �صلة  لها  التي  العلمية  املجاالت  خمتلف  يف  والعلماء 
بتح�صيلها؛  واالهتمام  العلوم  هذه  درا�صة  ي�صتلزم  مّما  اأخرى،  تارة  والدولة  املجتمع 
كونها حاجة فعلية للعلماء واملجتهدين، فاملالحظ يف كلمات االإمام اهتمامه باإ�صالح 
وال�صيما  احل��وزات،  حتتاجها  التي  اجلديدة  العلوم  من  اال�صتفادة  و�صرورة  احل��وزات 
�صات املختلفة يف العلوم االإ�صالمية، كما اأ�صار يف حما�صرته يف احلكومة  درا�صة التخ�صّ
واأ�صاليب  الدرا�صية  اإكمال الربامج  يتّم  اإ�صالح احلوزات، بحيث  اإىل لزوم  االإ�صالمية 

التبليغ..)11(.
وميكن فهم روؤية االمام يف هذا املجال من خالل املحاور االآتية:

املحور االأول: خ�سو�سية علم الفقه واالهتمام به: 
وتبلور ذلك من خالل حر�س االإمام على ما يلي:

يهتّم  االإمام اخلميني  كان  الفقهي:  البحث  ال�سالح يف  ال�سلف  �سّنة  اأ- حفظ 
ّدم الفقه القدي وفق �صوابط معينة، ميكن اأن  كثريًا بالفقه القدي، ويعتقد اأنه اإذا قمُ

10( �صحيفة النور، ج21،�س46، من جواب على ر�صالة ال�صيخ حممد علي االأن�صاري بتاريخ 1988/10/31م.
11( اخلميني: روح اهلل املو�صوي، احلكومة االإ�صالمية، �س: 28.
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يجيب عن جميع حاجات املجتمع، وقد �صّرح االإمام باأ�صلوب الدرا�صة الذي يرت�صيه، 
ومبنهج البحث الفقهي الذي يراه االأ�صلح، ومن خالله يحفظ الفقه واالجتهاد وفق �صّنة 
اإزاءها يف احلوزات العلمية هي اأن يوؤّدي  اأ�سعر بالقلق  : »املهّمة التي  ال�صلف، فقال
اال�ستغال باملبادئ واملقّدمات اإىل الغفلة ال �سمح اهلل عن الغاية االأ�سلية، اأي املحافظة 
على حتقيقات العلوم االإ�سالمية وتنميتها، وخا�سة الفقه على طريقة ال�سلف ال�سالح 
، فلو فقد االإ�صالم كّل �صيء وبقي فقهه على  وكبار امل�سايخ ك� »�سيخ الطائفة« واأمثاله
الطريقة املوروثة من الفقهاء الكبار، فاإنه �صيوا�صل متابعة طريقه. وتّوج قلقه هذا 
بقوله: اأما بالن�صبة الأ�صلوب الدرا�صة والبحث يف احلوزات، فاإين اأعتقد بالفقه التقليدي؛ 

واالجتهاد اجلواهري)12(... 
ويجب اأال يمُفهم من هذا الكالم وجود تعار�س مع دعوات االإمام املتكّررة - يف العديد 
من املنا�صبات - لتطوير البحث الفقهي، ومراعاة عن�صري الزمان واملكان يف االجتهاد.. 
ووجوب ح�صور الفقه يف ال�صاحة العملية للنظام االجتماعي وحاجات االأمة االإ�صالمية. 
وقد �صاغ االإمام ذلك يف عبارة جميلة: »احلكومة هي الفل�سفة العملية للفقه كّله «)13(؛ 
وذلك الأّن اأ�صول املنهج الفقهي اأ�صول ثابتة ال تتغرّي، والتطوير احلا�صل يف هذا املنهج 
هو �صمن االحتفاظ باأ�صوله واإطاره العام، ودور التطّور والتعميق ملنهج البحث الفقهي 
اأخرى دور )الزمان( و)املكان( يف  ناحية  ناحية، ومن  يف اختالف االجتهاد، هذا من 
اختالف االجتهاد؛ تبعًا الختالف االأحكام الفقهية باختالف الزمان واملكان، وااللتزام 
من  املوروث  التقليدي  الفقهي  املنهج  باأ�صول  االلتزام  ينايف  ال  االأمرين  هذين  من  باأيٍّ 

قدماء الفقهاء ومتاأّخريهم اإىل الع�صر احلا�صر.
ولهذا فلو اأرادت احلوزات العلمية اليوم اأن تدير جمتمع االأّمة االإ�صالمية واأن تقوم 
بدورها يف اأداء ر�صالتها الفقهية االإ�صالمية، عليها اأن تتحّول من الفقه التقليدي اإىل الفقه 
االجتهادي اجلواهري – كما و�صفه االإمام – مع االحتفاظ باالأ�صول العلمية ومبادئ 

. 12( من و�صية االإمام اخلميني
13( من ر�صالة االإمام اخلميني اإىل العلماء، بتاريخ 15 رجب 1409ه، 22/�صباط/1989م.



ملف العدد

48

التحقيق الدقيقة، وال�صعي ال�صادق لفهم روح قوانن االإ�صالم االأ�صيلة وتطبيقها على 
املو�صوعات اجلديدة. 

: »على العلماء واالأ�ساتذة املحرمني يف الدرو�س الفقهية  يقول االإمام اخلميني
واحلوزات الفقهية واالأ�سولية اأن ال ينحرفوا عن طريقة امل�سايخ العظام التي هي 
اأن  يوم  كل  ي�سعوا  اأن  عليهم  االإ�سالمي.  الفقه  على  للمحافظة  الوحيدة  الطريقة 
الفقه  وح��ف��ظ  وحتقيقاتهم،  واب��ت��ك��ارات��ه��م  ون��ظ��ره��م  وبحثهم  دقتهم  م��ن  ي��زي��دوا 
اأرك��ان  اإىل �سعف  ي��وؤّدي  ال�سالح، واالن��ح��راف عنه  ال�سلف  اإرث  ال��ذي هو  التقليدي 

التحقيق والتدقيق، وال بّد من تراكم الدرا�سات والتحقيقات «)14(.
فاإّن مق�صده من حفظ الفقه اجلواهري والفقه التقليدي مل يكن اأبدًا الدعوة اإىل 
االن�صغال باأبحاث غري �صرورية، بل املق�صود هو احلفاظ على الدّقة يف اأ�ص�س االأبحاث 

الالزمة يف ا�صتنباط االأحكام واالجتهاد فيها.

ب- �سمولّية الفقه و�سعة اأبحاثه:
اإّن م�صادر الفقه لي�صت وليدة العقل، وال التجربة املحدودة، وال االأذواق الب�صرية 
املختلفة، بل هي ت�صتند اإىل الوحي االإلهي، فهي لذلك م�صادر خالدة ودائمة احلركة 
والتفاعل، لت�صمل خمتلف جوانب احلياة االإن�صانية، ولو كانت الظروف موؤاتية لفقهاء 
االإ�صالم، و ا�صتطاعوا اأن يدر�صوها على نحو وا�صع ووفق �صوابط مقّننة، الأمكن للفقه 
الر�صالة  و�صدق  الوحي  الإعجاز  مظهرًا  ت�صبح  اأن  االإ�صالمية  واحلقوق  االإ�صالمي 
طرق  من  ع��ادة  تعترب  التي  والفل�صفية  الكالمية  املباحث  اإىل  باالإ�صافة  االإ�صالمية، 
يف  وتقّدمه  االإ�صالمي  الفقه  حياة  وبيان  العقدية،  واأ�صوله  الدين  حقيقة  عن  الك�صف 
يقول  االإن�صانية.  احلياة  تطّور  تاريخ  امتداد  على  العملية  وتطبيقاته  وقدرته  البحث 
االإمام يف ذلك: »مع االأ�سف، جامعاتنا ومدار�سنا الدينية كانت م�سابة بالنق�س يف 
جوانب خمتلفة دون اأن ت�ستطيع �سد تلك النواق�س، اإنهم مل ي�ستولوا على املدار�س 

. 14( من و�صية االإمام اخلميني
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اأن  ا�ستطاعت  اإنها  ي�ستطيعوا،  ومل  للجامعات،  بالن�سبة  فعلوا  كما  مبا�سرة،  الدينية 
تتحّمل الكثي من االأذى على عهد ر�سا خان، وثابروا على م�سيتهم، وبعد ذلك كان 
االأمر كذلك، ولكّننا كنا حم�سورين يف مموعة من الكتب ويف عقائد خا�سة. كتبنا 
كانت تتحّدث غالباً، من حيث التعليم والتعّلم، عن الطهارة والتجارة وال�سداق وال 
واأمثالها فقد كانت علوماً غريبة،  الق�سائية واحلدود والديات  العلوم  اأما  تتعّداها. 

بالطبع كتب االأ�ساتذة عنها كتابة م�سهبة، ولكن يف احل��وزات فقط؛ الأن الق�ساء مل 

يكن يف اأيديهم، ومل تكن احلدود والديات والق�سا�س من االأمور العملية، لذلك مل 

تكن تلقى على ب�ساط البحث «)15(.

»اأغنى فقه وقانون يف   : االإمام فاإن فقهنا، من حيث ماّدته وم�صادره، كما قال 
العامل، اإن فقهاً كهذا ال وجود ملثله يف العامل، ال بني امل�سلمني وال بني غي امل�سلمني «)16(.
– اإىل نقطة مف�صلية يف  اأ�صار - خماطبا احلوزات العلمية  وقبيل رحيل االإمام 
هذا املجال، فقال: »الزمان واملكان عن�سران م�سيّيان يف االجتهاد«)17(. على اأ�صا�س 
اأن هذا االجتهاد هو ما يلّبي حاجة الدولة االإ�صالمية، ويوّفر االأر�صية املنا�صبة الإجراء 
ال�صوؤون  يف  االإ�صالم  نظريات  معرفة  يف  الفراغ  ونتيجة  االإ�صالمية،  والقوانن  االأحكام 

الق�صائية، احلقوقية، والدولية واالقت�صادية.

�شية: املحور الثاين: الدعوة اإىل الدرا�شات التخ�شّ
فقد حر�س على دعوة احلوزات العلمية وف�صالئها والقّيمن عليها اإىل اال�صتفادة 
�صية يف احلوزة العلمية يف العلوم االإ�صالمية وغريها، ويّت�صح ذلك  من الدرا�صة التخ�صّ

من خالل:

15( �صحيفة نور، ج 11، �س 127.
16( من نداء االإمام اخلميني اإىل مراجع االإ�صالم والعلماء يف اإيران، بتاريخ 1989/2/22. �صحيفة النور،ج1، �س258.

17( �صحيفة النور، ج 12، 89.
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مبداأ  اخلميني  االإم��ام  اأر�صى  الكرمي:  ال��ق��راآن  يف  �س  التخ�سّ اإىل  الدعوة  اأ- 
مرجعية القراآن الكري، حيث قرن اجلانب النظري الذي يتوافق اجلميع عليه باجلانب 
العملي، ويف خمتلف املجاالت العلمية، والرتبوية، واىل هذا ي�صري بقوله: »يجب العمل 
والثقافية  والع�سكرية  واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  االأب��ع��اد  بيان  على 

واحلرب وال�سلم للقراآن الكرمي، لي�سبح معلوماً اأّن هذا الكتاب هو م�سدر كل �سيء 

من العرفان والفل�سفة اإىل االأدب وال�سيا�سة..«)18(، ولهذا يطلب االإمام من احلوزات 

�صية الالزمة يف  واجلامعات الت�صّدي لهذه املهمة من خالل اإيجاد الدرا�صات التخ�صّ
هذا املجال، فقال االإمام خماطبًا احلوزات واجلامعات: »..اأيتها احلوزات العلمية 
���س��ّر ه��وؤالء  ال��ك��رمي م��ن  ال��ق��راآن  واجل��ام��ع��ات واأه���ل التحقيق... انه�سوا واأن��ق��ذوا 

القراآن واالإ�سالم عن علٍم  الذين يهاجمون  املتهّتكني  والعلماء  املتن�ّسكني  اجلهالء 

اآ�سف على عمري ال��ذي �ساع يف  اإنني  اأق��ول بجد - ال عن ماملة -  وعمد، واإنني 

طريق اخلطاأ واجلهل، واأنتم يا اأبناء االإ�سالم االأبرار، اأيقظوا احلوزات واجلامعات 

اأي  القراآن يف  درا�سة  واجعلوا  املختلفة جداً،  واأبعاده  القراآن  ب�سوؤون  االهتمام  على 

اخت�سا�س منه حمّطاً الأنظاركم وهدفاً اأعلى لكم«)19(.
�س يف العلوم املختلفة: من الطبيعي اأن ال تغفل احلوزة  ب- الدعوة اإىل التخ�سّ
العلمية عن الكثري من العلوم التي لها عالقة باالجتهاد والفقه من قبيل علم ال�صيا�صة 
وغريها،  الو�صعية  والقوانن  والفل�صفة  واالأخ���الق  والنف�س  واالجتماع  واالقت�صاد 
املجتمع  و�صوؤون  ع�صره  بثقافة  العارف  الديني  العامل  بناء  يف  ت�صاهم  واأنها  وال�صّيما 
احلديث؛ ليتاأّتى له التبليغ بعد الوعي والقيادة احلكيمة الر�صيدة.. من هنا نرى االإمام
 يقول يف و�صيته للحوزات العلمية: »وطبيعي اأنه �ستعّد خطط يف الفروع االأخرى 
من العلوم مبا يتنا�سب مع احتياجات الدولة واالإ�سالم، ويجب اإعداد رجال يف هذه 

18(من نداء ل�صماحته اإىل حجاج بيت اهلل احلرام بتاريخ 1986/6/8م.�صحيفة نور ج20،�س20. 
19( من نداء لالإمام اخلميني اإىل حجاج بيت اهلل احلرام، بتاريخ1986/6/8، �صحيفة النور،ج2،20.
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العلوم  هي  ودرا�ستها  تدري�سها  تعميم  يجب  التي  العلوم  واأ�سمى  اأه��ّم  ومن  الفروع، 
املعنوية االإ�سالمية، كعلم االأخالق وتهذيب النف�س وال�سي وال�سلوك اإىل اهلل – رزقنا 

اهلل واإياكم ذلك – ففيه اجلهاد االأكرب«)20(.
االإن�صان،  اأبعاد  بتنّوع  العلمية  احل��وزة  يف  االخت�صا�صات  تنّوع  ق�صّية  ويربط 
والقراآن الكري بقوله: اإن االإ�صالم له اأبعاده املختلفة بح�صب االأبعاد التي لالإن�صان، لقد 
جاء االإ�صالم من اأجل االإن�صان، من اأجل بناء االإن�صان، القراآن كتاب تربية االإن�صان، واإن 
للقراآن اأبعاد خمتلفة بح�صب االأبعاد التي لالإن�صان، كذلك يجب على العلماء اأن ميتلكوا 
اأبعادًا خمتلفة يف التعليم ح�صب اأبعاد االإ�صالم واأبعاد االإن�صان، وطبعًا فاإن �صخ�صًا واحدًا 
من  املوؤّلفة  العلمية  احلوزة  تتمّكن  لكن  االأبعاد،  هذه  جميع  يتكّفل  اأن  بالطبع  ميكنه  ال 
ع�صرة اآالف �صخ�س اأو احلوزات العلمية املوؤلفة مثاًل من ثالثن األف �صخ�س اأن تكون على 
�صكل جمموعات تت�صّدى كل جمموعة الإدارة بعد معن. فواحدة تهتّم باجلهات العقلية، 
واالأخرى باجلهات ال�صيا�صية والثالثة يف جمال اآخر، وكّل هذه اجلهات واجلوانب موجودة 
يف االإ�صالم، ويجب اأن تكون احلوزات كذلك، وت�صتعّد لذلك، واأن تكون يف احلوزات اأبعاد 
اأبعاد خمتلفة. فيجب  اأّن االإ�صالم فيه  خمتلفة واأ�صخا�س عديدون لهداية النا�س مثلما 
على احلوزات اأن تدر�س �صائر علوم االإ�صالم يف اأبعاده املختلفة، مثلما تعّلم الفقه واأنحاءه 

املختلفة، وذلك حتى تخّرج اأ�صخا�صًا يقومون بهداية النا�س واإر�صادهم)21(.
احلوزة  اإهمال  عن  حديثه  �صياق  يف  ذكر  االأجنبية:  اللغات  بدرا�صة  االهتمام  ج- 
العلمية لبع�س العلوم، كالفل�صفة والعرفان، اأهمية درا�صة اللغة واحلاجة اإليها يف التبليغ، 
ه: اأنتم ال تتذّكرون كيف كان الو�صع قدميًا، كانت الفل�صفة والعرفان يعّدان  فقال ما ن�صّ
كفرًا، وكان تعّلم الف�صالء للغة اأجنبية ليتمكنوا من التبليغ يعّد يف حد الكفر، فاأن نعرف 
جميع اللغات لنتمكن من تبليغ االإ�صالم اإنها عبادة كربى.. فاالإ�صالم مطروح اليوم يف 

اأكرث دول العامل، واإين اآمل اأن تتمكنوا من عر�س االإ�صالم على �صعوب العامل)22(.

20( من و�صية االإمام اخلميني اإىل احلوزات.
21( �صحيفة النور، ج20، �س20.

22( من كالم ل�صماحته يف جمع من اأع�صاء ال�صورى العليا لالإعالم االإ�صالمي بتاريخ 23/ 8/ 1983 



ملف العدد

52

املحور الثالث: 
ن�شر املعارف واال�شتفادة من حما�شن العلوم اجلديدة:

اأهمية العلوم واالأ�صاليب اجلديدة و�صرورة اال�صتفادة منها يف  اأبرز االمام  لقد 
احلوزة العلمية، واعترب اأن تقوية املعارف االإ�صالمية تقع على راأ�س االأولويات يف م�صروع 

 : االإ�صالح فقال
»يجب اأن ال ُتن�سى م�ساألة عدم تخّطي االأركان املحكمة للفقه واالأ�سول املتعارفة 
واأن  وال��ث��اب��ت،  املحكم  ب�سكله  اجل��واه��ري  االجتهاد  ت��روي��ج  م��ع  احل���وزات مطلقاً،  يف 
ي�ستفاد من حما�سن العلوم واالأ�ساليب اجلديدة التي حتتاجها احلوزات العلمية«)23(. 
كما دعا اإىل تقوية املعارف: فقال »اإنني اأو�سي جميع اأهل العلم، و�سائر ال�سادة، 
وكّل املفّكرين، اأن ي�سعوا لتقوية املعارف االإ�سالمية بني النا�س، فاإّن املعارف االإ�سالمية 

تقع يف راأ�س �سائر االأمور، واإذا �سلحت هي �سلحت جميع االأمور«)24(.

23( من تعليقه على تقرير �صورى جامعة املدًر�صن بقم، بتاريخ 1989/5/6 م. 
24( من كالم ل�صماحته يف جمع من اأع�صاء جمل�س اخلرباء بتاريخ 1987/7/1، نقاًل عن �صحيفة نور ج20 �س 103. 
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»�ملهّمة �لتي �أ�ص��عر بالقلق �إز�ءها يف �حلوز�ت �لعلمية 
�إىل  باملب��ادئ و�ملقّدم��ات  �أن ي��وؤّدي �ال�ص��تغال  ه��ي 
�لغفلة ال �ص��مح �هلل عن �لغاية �الأ�صلية، �أي �ملحافظة 
على حتقيقات �لعلوم �الإ�ص��المية وتنميتها، وخا�ص��ة 
�لفقه على طريقة �ل�ص��لف �ل�ص��الح وكبار �مل�ص��ايخ ك� 

»�ص��يخ �لطائفة« و�أمثاله


