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قراءة علمّية يف كتاب

الشيخ األسعد بن عيل قيدارة)١) 

بطاقة الكتاب:

اسم الكتاب: اإلمام اخلميني -األصالة والتجديد- -

اسم املؤّلف: الشيخ نعيم قاسم -

بيانات النرش: ط3، بريوت، دار املحّجة البيضاء، 1434ه�.ق/ 2013م. -

مقّدمة:

يعّد اإلمام اخلميني من الشخصّيات الفّذة التي قّلام جيود هبا الغيب، وتتفّتق عنها 
حجب التاريخ البرشّي يف مطالع القرون ومطاوي العصور.

ولقد أضحت شخصّيته وفكره حمور اهتامم الباحثني والدارسني يف مشارق األرض 
ومغارهبا. 

، من تونس. )1)   باحث يف الفكر اإلسالميّّ



226

د«
دي

تج
وال

لة 
�سا

الأ
 

ني
مي

خل
م ا

لإما
: »ا

اب
 كت

 يف
ءة

قرا

حتليلّية  دراسة  والتجديد-«  -األصالة  اخلميني  »اإلمام  أيدينا  بني  الذي  والكتاب 
لفكر اإلمام، وحماولة جاّدة لتلّمس معامل خّط اإلمام يف اجلانبني النظرّي والتطبيقّي معًا. 
يقول املؤّلف يف مقّدمة الكتاب: »تناولُت معامل خّط اإلمام اخلمينّي من خالل أقواله 

ومواقفه؛ مبّينًا األصالة والتجديد فيهام، فنثرت ما يساعد عىل تنسيق األفكار...«.

منظومة  الفكر وجتّذره يف  هذا  أصالة  إبراز  بقصد  اإلمام،  لفكر  دراسة حتليلّية  فهي 
كان  هنا  ومن  العرص.  مواكبة  عىل  وقدرته  الفكر  هذا  جّتدد  وكذلك  املقّدس،  النّص 
العنوان: »اإلمام اخلمينّي -األصالة والتجديد-«. وممّا يرفع سقف توّقعات القارئ من 
التي نلت من معني هذه  املشهورة  الرموز  نعيم قاسم( من  أّن مؤّلفه )الشيخ  الكتاب 

بت من عذب ماء هذا الفكر، واندّكت يف مساراته التارخيّية العملّية. املدرسة، وترشَّ

إىل  املؤّلف  قّسمه  املتوسط،  احلجم  من  صفحات  وثامين  أربعامئة  يف  الكتاب  ويقع 
مقّدمة وسبعة فصول، عالج فيها تباعًا املوضوعات اآلتية:

الثابت واملتغرّي.  -

- . والية الفقيه واحلكم اإلسالمّيّ

االستقالل ورفض التبعّية. -

إدارة الدولة. -

قضايا ومواقف. -

طروحات جديدة. -

اإلمام اخلامنئّي وخّط اإلمام اخلمينّي.  -

حوهلا  حام  رئيسة  حماور  مخسة  إىل  النهاية  يف  تقودنا  الفصول  هلذه  العميقة  والقراءة 
الكتاب، سنستعرض تفاصيلها يف هذه القراءة. 
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أوالً: الثابت واملتغرّي:

»األصالة  ثنائّية  هي:  عمومًا  اإلسالمّيّ  الفكر  مسار  عىل  أّثرت  التي  الثنائّيات  من 
إىل  القارصة  األفهام  الثنائّيات  هذه  قادت  وقد  واملتغرّي«.  »الثابت  وثنائية  والتجديد«، 
سقوط مرّوع يف التسّيب واالنحراف عن جوهر الدين وثوابته باسم التجديد، وسقطت 

ِت باسم األصالة.  فئات أخرى يف التحّجر والتزمُّ

التوفيق  يف  ونجاحها  اخلميني  اإلمام  مدرسة  توازن  لتأكيد  حماولة  الكتاب  ويف 
احللول  وتقديم  ومتطّلباته  العرص  ومواكبة  النّص  قداسة  بني  واملتغرّي،  الثابت  بني 
حمور  هو  الذي  اإلنسان  وبناء  اإلسالم  بشمولّية  تؤمن  اإلمام  فمدرسة  للمستجّدات؛ 
، و»ال يوجد نظام يف العامل هيتّم باإلنسان من قبل انعقاد نطفته إال  رساالت األنبياء
اإلسالم الذي يواكب توجيهه ورعايته باألحكام الرشعّيّّة والتفصيلّيّة يف كامل مراحل 

حياته إىل موته«)1).

هذا التمّسك بشمولّية اإلسالم -إىل جانب التمّسك بالنّص القرآيّن وروايات النبي 
واألئّمة - هو من جتّليات األصالة عند اإلمام اخلمينّي)2).

؛ ومها:  ويعّمق اإلمام الشمولّية من خالل حديثه عن الوظيفتني الرئيستني لألنبياء
تنمية معنوّيات الناس واستعداداهتم، وإنقاذ املستضعفني من نري الظاملني.

وألجل ذلك كان موضوع تزكية النفس وهتذيبها من العناوين البارزة يف فكر اإلمام، 
بل لعّله من أجىل مظاهر شخصّيته؛ بوصفه من أبرز عرفاء عرصه. وكان -أيضًا- عنوان 
سياسة  عبادته  »اإلس��الم  فكره  يف  املهّمة  املقوالت  من  والسياسة  العبادة  بني  التالزم 

وسياسته عبادة«)3).
ودفاعًا عن فرادة املرشوع اإلسالمّيّ املتأّصل يف بيئته، طرح اإلمام شعار »ال رشقّية 

)1)  قاسم، نعيم: اإلمام اخلميني -األصالة والتجديد-، ط3، بريوت، دار املحّجة البيضاء، 1434ه�.ق/ 2013م، ص29.
)2)  انظر: قاسم، اإلمام اخلميني -األصالة والتجديد-، م.س.، ص31.

)3)  م.ن.، ص82.
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الرشقّي  املعسكرين  أحد  يّتبع  وهو  أصياًل  ما  فكٌر  يكون  أن  يمكن  فال  غربّية«،  وال 
األصيل  باإلسالم  املتمّسك  اإلي��رايّن  الشعب  اخلميني  اإلمام  يرى  ولذلك  والغريّب، 
ومرشوعه السيايّس شعبًا استثنائّيًا، حيث يقول »إّن الشعب اإليرايّن يمّثل اليوم -واحلمد 
هلل- ظاهرة استثنائّية وشعبًا استثنائّيًا ال نظري له، فأنتم -اليوم- ال يمكنكم أن جتدوا مجيع 

شعاراته تتلّخص يف شعار »ال رشقّية وال غربّية««)1).
ويمكن عّد مبحث االجتهاد والتجديد من أهّم مباحث الفصل األّول من الكتاب؛ 
ألّنه حيّلل الرؤية االجتهادّية لإلمام. وبالتايل، يرشح األساس النظرّي العلمّيّ ألطروحة 
املؤلف،  بنّي  وقد  الكتاب.  بحوث  مجيع  حوهلا  يدور  والتي  عنده،  والتجديد  األصالة 
ضمن هذا العنوان، كيف مجع اإلمام بني االلتزام بمباين االستدالل واالستنباط الفقهّيّ 
الزمان  متطّلبات  وبني  اجلواهرّي«  »بالفقه  عنها  يعرّب  والتي  السنني  عرب  تراكمت  التي 
واملكان؛ فاإلمام اخلمينّي من جهة يقول: »ألتمس من الشعوب اإلسالمّيّة عدم اخلروج 
قيد أنملة عن الفقه التقليدّي الذي يمّثل هوّية مدرسة الرسالة واإلمامة والضامن لرتشيد 
الشعوب وإعزازها؛ سواء يف ذلك األحكام األّولّية أم األحكام الثانوّية«)2)، ومن جهة 
ثانية يقول: »إّن إحدى القضايا املهّمة للغاية يف عاملنا املعارص الصاخب تتمّثل يف دور 
الزمان واملكان يف االجتهاد ونوعّية القرارات... جيب أن حترصوا عىل أال يّتهم اإلسالم 
-ال سمح اهلل- بعدم القدرة عىل إدارة العامل؛ بام فيه من تعقيدات اقتصادّية وعسكرّية 
واجتامعّية وسياسّية«)3). بل يدعو اإلمام إىل االستعداد ملشاكل املستقبل والتنّبؤ بقضايا 
حركة  باستيعاب  دائاًم  مطالبون  الدين  وعلامء  العلمّيّة  احلوزات  »إّن  وإشكاالته:  الغد 
األساليب  تتغرّي  أن  املمكن  فمن  املستقبلية...  واحتياجاته  بمتطّلباته  والتنّبؤ  املجتمع 
الرائجة إلدارة أمور املجتمع يف السنوات القادمة وجتد املجتمعات البرشّية نفسها بحاجة 
إىل أفكار إسالمية جديدة؛ إلجياد حلول ملشكالهتا. وهلذا ينبغي عىل علامء اإلسالم الكبار 

أن يفّكروا بذلك من اآلن«)4).

)1)  قاسم، اإلمام اخلميني - األصالة والتجديد-، م.س، ص42.
)2)  م.ن.، ص50.
)3)  م.ن، ص57.
)4)  م.ن، ص58.
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يف ضوء هذه النظرّية االجتهادّية يدعو اإلمام إىل التجديد من بوابة االجتهاد الشامل، 
وعدم التعّقد واالستيحاش من التنّوع االجتهادّي واختالف آراء املجتهدين، وحيّذر من 
السقوط يف التبعّيّة للغرب حتت عنوان التجديد، كام حيّذر بشّدة من اجلمود والتحّجر يف 
أكثر من مورد؛ من ذلك ما جاء يف رسالته إىل السّيد قديري الذي عاتب اإلمام عىل فتواه 

بحّلّية لعبة الشطرنج وفتاوى أخرى)1).

 : ثانيًا: والية الفقيه واحلكم اإلسامّيّ

هذا عنوان الفصل الثاين من الكتاب، وقد ُجِعَل حمورًا ثانيًا من حماور هذه القراءة. 
السيايّس اإلسالمّيّ عىل اإلطالق، وهلا جذورها يف  الفكر  نظرية يف  أهّم  الفقيه  فوالية 
تاريخ الفقه اجلعفرّيّ خاّصة، وقد شهدت عىل يد اإلمام اخلميني نقلة عىل مستوى 
ونظام سيايّس  دولة  إىل مرشوع  معه  واإلثبات؛ كام حتّولت  االستدالل  التنظري وتطوير 
قائم يدير شؤون الناس، ويعالج قضايا االجتامع والسياسة واالقتصاد والسلم واحلرب 

والقضاء والتعليم... عىل قاعدة الفقه اإلسالمّيّ وإرشاف الويّل الفقيه.

ولذلك يمكن عّد نظرّية اإلمام االجتهادّية التي حتّدثنا عنها يف الفقرة األوىل ونظرّيته 
كان  هنا،  ومن  التجديدّي.  التأصييّل  اإلمام  ملرشوع  األساسني  الركنني  الفقيه  والية  يف 
ما سوامها من فصول  تقديمهام عىل  والثاين ويف  األّول  الفصل  عنونة  موّفقًا يف  املؤّلف 

الكتاب؛ فالتسلسل املنطقّي يقتيض ذلك.

عىل  تبتني  والتي  الفقيه،  لوالية  الَعَقدّي  األساس  املؤّلف  يستعرض  التفاصيل  ويف 
، ويمّثل  اإليامن بأّن الوالية باألصل هي هلل -سبحانه-، وأّن اهلل منح هذه الوالية للنبي
. ومع غيبة اإلمام الثاين  اإليامن باإلمامة امتدادًا هلذه الوالية يف أشخاص املعصومني
عرش تنتقل هذه الوالية إىل الفقيه العادل »فال بّد من وجود ويّل يقود األّمة ويوّجهها؛ 

مجاعة وأفرادًا«)2).

)1)  قاسم، اإلمام اخلميني )األصالة والتجديد(، م.س، ص93.
انظر: م.ن، ص67.  (2(
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هذا القدر املتيّقن مّتفق عليه تقريبًا بني مجيع الفقهاء، ولكّن االختالف احلاصل هو 
يف سعة هذا الدور املنوط بعهدة الفقهاء العدول وضيقه؛ فمنهم من اختزل هذا الدور 
يف األمور احلسبّية؛ كالوالية عىل أموال األيتام، والغائب، واألوقاف، واألموال جمهولة 
باألدوار  أقروا  أي  العدول؛  للفقهاء  العاّمة  بالوالية  قال  من  الفقهاء  ومن  املالك...، 
أن  بمعنى  الدولة؛  وقيادة  األّمة  مستوى  عىل  املسلمني  شؤون  إدارة  جانب  إىل  السابقة 

. تكون للفقيه -من حيث املبدأ- مجيع صالحّيات اإلمام املعصوم

وقد رشح املؤّلف أدّلة اإلمام اخلميني عىل الوالية العاّمة؛ من نصوص، ورضورات 
العقل، ورأى يف ذلك معنى لألصالة التي جتّسدت يف اإلمام؛ وذلك ألّنه استعاد بنظرّية 

الوالية العاّمة للفقيه معنى القيادة النبوّية بأبعادها املختلفة، واسرتجع دورها.

النّجف  يف  طالبه  عىل  دروس��ه  يف  اإلسالمّيّة  احلكومة  موضوع  اإلم��ام  بحث  لقد 
اجلمهورّية  أطروحة  فكانت  النظرّية،  جتسّيد  إىل  دعا  ثورته  يف  نجح  ومّلا  األرشف، 

اإلسالمّيّة هي التجسّيد العميل ملرشوع احلكومة اإلسالمّيّة.

فيه  اجلمهورّية  فعنوان  والتجديد:  األصالة  بعدا  يربز  -أيضًا-  األطروحة  هذه  ويف 
انفتاح عىل أشكال احلكم املعارصة؛ ألّن الشكل يف هذا املجال ال يعّد منّزالً من عند اهلل، 
التي يمكن االستفادة فيها من تراكم خربات  النُُّظم اإلدارّية واهليكلّية  بل هو من مجلة 
ة، واجلزء اآلخر »اإلسالمّيّة« فيه تأكيد عىل أصالة الدولة؛ وأّنا  العقالء وجتارب البرشّيّ
حتكم باإلسالم، وتستند إىل أصوله الَعَقدّية وثوابته الترشيعّية؛ كام جاء يف املادة الثانية من 

دستور اجلمهورية اإلسالمّيّة.

غريبة  ملقوالت  رفضه  اخلميني  اإلمام  يؤّكد   ، اإلسالمّيّ بالعنوان  التمّسك  ويف 
تثار يف هذا املجال؛ كالديمقراطّية املطلقة، وإْن كان اإلمام ال يرى بأسًا بالديمقراطّية، 
هذا  اإلسالمّيّة عكست  اجلمهورّية  ففصول دستور  اإلسالم.  بتعاليم  تقييدها  مع  لكن 
التوّجه الشعبّي مّلا أقّرت بتساوي اجلميع يف احلقوق وأمام القانون ومتّتع اجلميع باحلقوق 

اإلنسانّيّة والسياسّية واالقتصادّية والثقافّية مع مراعاة املعايري اإلسالمّيّة)1).

)1)  انظر: قاسم، اإلمام اخلمينّي -األصالة والتجديد-، م.س، ص130.
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وأرّص اإلمام عىل أن تكون اجلمهورّية اإلسالمّيّة خيارًا للشعب، ال يفرض عليهم من 
فوق، فتّم استفتاء الشعب الذي أعطى املوافقة بنسبة 98.2%، وبناًء عليه تّم اإلعالن 

الرسمّي عن إقامة اجلمهورّية اإلسالمّيّة اإليرانّية يف األّول من نيسان 1979م.

ويمنح الدستور الذي استفتي عليه الشعب -أيضًا- حّق احلسم يف القضايا الكربى؛ 
فهو الذي حيسم مسألة شكل احلكم، وينتخب أعضاء جملس الشورى، وينتخب رئيس 
اجلمهورّية، كام ينتخب أعضاء جملس اخلرباء الذين من مجلة مهاّمهم تعيني القائد. وهكذا 
نرى للشعب سلطته حتى يف تعيني الويّل الفقيه، وإْن بشكل غري مبارش، فهل نجد هذه 

الصالحّيات حّتى يف أكثر الديمقراطّيات الغربّية تطّورًا؟!

جاء يف املاّدة السادسة من دستور اجلمهورّية اإلسالمّيّة: الشعب هو مصدر السلطات 
الشورى  جملس  وأعضاء  اجلمهورّية  رئيس  انتخاب  االنتخابات،  طريق  عن  يامرسها 
اإلسالمّيّ واملجالس املحّلّية اإلسالمّيّة وما شابه، أو عن طريق االستفتاء العاّم بالنسبة 

إىل احلاالت التي ينّص عليها الدستور يف بقّية مواّده)1).

وكام كان خطر اخلروج من ثوابت الدين وأصوله قائاًم بإعطاء جملس الشورى حّق 
صيانة  جملس  يف  تتمّثل  والتصويت  للمراقبة  آلّية  اإليرايّن  الدستور  استحدث  التقنني، 
بقيام  اإلسالمّيّة  الشورى لألحكام  مطابقة ترشيعات جملس  أجل ضامن  الدستور؛ من 
اجلمهوّرية اإلسالمّيّة يف إيران التي جتمع يف بنيتها القانونّية ومسارها السيايّس من ثوابت 
النّص الدينّيّ وسلطة الشعب وحّقه يف إدارة شؤونه. وهذا ما ينسجم متامًا مع ما يطرحه 

اإلمام اخلامنئي يف أدبّياته ملفهوم السلطة الدينّيّة الشعبّية.

ثالثًا: إدارة الدولة وتكريس االستقالّية وعدم التبعّية:

الكتاب؛  من  والرابع  الثالث  الفصلني  بني  جيمع  وهو  للقراءة؛  الثالث  املحور  هذا 
وذلك رومًا لالختصار من جهة، ومراعاة للوحدة املوضوعّية بني الفصلني.

قاسم، اإلمام اخلمينّي -األصالة والتجديد-، م.س، ص141.  (1(
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بدون  حقيقية  دولة  فال  الدولة،  إلدارة  اإلمام  رؤية  يف  أساس  ركن  االستقالل  إّن 
استقالل، وال حّرّية حّقة للشعب إْن كان يتبع هذا املعسكر أو ذاك.

واستنادًا إىل هذه الروح االستقاللّية، انطلقت حركة اإلمام اخلميني يف مواجهة 
الطغاة  أولئك  ألّن  هلم؛  استقالل  فال  املسلمني،  بالد  حيكمون  الطغاة  دام  فام  الشاه، 
مفاصل  املؤّلف  استعرض  هنا،  ومن  باالستكبار.  وشعوهبم  بالدهم  مصري  رهنوا 
واستعادة  إسقاطه  أجل  من  الطويلة  ومعركته  الشاه  مع  اإلم��ام  رصاع  من  مهّمة 
استقالل الشعب اإليرايّن، وانطلق اإلمام يف حركة تغيري األفكار، ورّسخ يف األذهان 
هو  االستقالل  جوهر  وأّن  واحلّرّية،  االستقالل  بتحقيق  كفيلة  اإلسالمّيّة  الثورة  أّن 

واملعنوّي. الفكرّي  االستقالل 

يف  اإلسالمّيّة  الثورة  واجهتها  عديدة  مواقف  املؤّلف  استعرض  الثالث  الفصل  يف 
إيران، حرص اإلمام يف كّل حمّطة منها عىل أن يعّزز توّجه اجلامهري نحو االستقالل وعدم 
التبعّيّة واخلضوع إلمالءات الرشق والغرب؛ كحادثة صحراء طبس والتدّخل الغيبّي، 
واحلرب العراقّيّة اإليرانّية، واحلصار االقتصادّي... وهو يف كّل ذلك يعّزز إيامن الشعب 
عنده؛  والثبات  الصرب  روح  من  ويصّعد  وجّل-،  -عّز  باهلل  ارتباطه  ويقّوي  بكرامته، 
التعبئة  اإلمام احلسني ومن عاطفة عاشوراء وفكرها كّل طاقات  ثورة  مستلهاًم من 

والتحفيز. 

الثورة؛  التي وقعت يف مسار  املؤّلف بعض األحداث  الرابع استعرض  الفصل  ويف 
ليؤّكد عىل منهج اإلمام االستقاليّل األصيل يف إدارة الدولة. ومن هذه األحداث:

الشباب وشعاره  - الشديد هلؤالء  الثورة اإلسالمّيّة، وتأييد اإلمام  تأسيس حرس 
»ليتني كنت أحد أفراد احلرس«.

مراعاة حقوق الطوائف واألقّلّيات الدينّيّة يف إيران، ومنها الطائفة اليهودّية.  -

حّق االختالف وقبول االجتهادات املختلفة واألفهام املتنّوعة لألحكام ما دامت  -
هذه االجتهادات ال ختضع لألهواء واالستنسابّية.
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اغتياالت الرموز الدينّيّة والسياسّية وطرق مواجهتها.  -

إقالة بني صدر.  -

إقالة الشيخ منتظري.  -

قبول القرار 598 بإيقاف احلرب مع العراق.  -

ويف مواجهة كّل هذه الوقائع والتحّديات مل يغفل اإلمام اخلميني عن تذكري الشعب 
اإليرايّن بأّن تضحياته ونجاحه يف املحافظة عىل اجلمهورّية اإلسالمّيّة من العنارص املهّمة 
، وأّن اجلمهورية هي دولة احلّجة التي لن هيدأ هلا بال،  للتمهيد لظهور اإلمام املهدّي

ولن يستقّر هلا قرار؛ حتى ترتفع راية العدل العاملّية خّفاقًة تبرّش بمجتمع العدل العاملّي.

: رابعًا: قضايا وطروحات يف فكر اإلمام اخلميني

يف هذا املحور من القراءة جرى املزج بني الفصلني اخلامس والسادس من الكتاب؛ 
للسببني السابقني يف املحور الثالث، بل هنا تتجىّل الوحدة املوضوعّية بني الفصلني بشكل 

أوضح. وقد حّلل املؤّلف يف هذين الفصلني قضايا يف ضوء آراء اإلمام؛ وهي:

١. الوحدة اإلسامّيّة:

فاإلمام اخلميني من رّواد هذه الوحدة، ولطاملا نادى بنبذ الفرقة، ودعا إىل جتسّيد 
الوحدة عملّيًا، معتربًا أّن الذين يثريون النعرات املذهبّية هم أعداء للدين، وأّن الوحدة 
كان  أّيًا  مكّلفون  اليوم  »إّننا  يقول:  حيث  الرشعّيّّة؛  ومسؤولّيتهم  املسلمني  تكليف 
الوحدة  الكلمة، واحلرص عىل  اختالف  بتجنّب  نامرسه؛  الذي  العمل  أو  نرتديه  الذي 
اإلسالمّيّة التي يويص هبا الكتاب والسنّة عىل الدوام، وأن نجعل كلمة احلّق هي العليا، 

وكلمة الباطل هي السفىل«)1).

وأكد اإلمام عىل أّن األعداء احلقيقّيني لألّمة هم القوى العظمى، وخصوصًا الواليات 

)1)  قاسم، اإلمام اخلمينّي -األصالة والتجديد-، م.س، ص303.
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املتحدة األمريكّية املّتحدة وربيبتها إرسائيل.

٢. املرأة ومكانتها:

حيث استعرض املؤّلف بعض مواقف اإلمام وأقواله يف موضوع املرأة، وكيف جّسد 
يف ذلك كّله نظرة اإلسالم األصيل.

٣. الشباب ومنطق التغيري:

بناء  يف  واندفاعاته  املؤمن  الشباب  حتّفز  من  اإلجيايّب  اإلمام  موقف  املؤّلف  عرض 
نحو  وتربوّيًا  أخالقّيًا  وتوجيههم  الشباب  هؤالء  ترشيد  عىل  وحرصه  والدولة،  الثورة 

تزكية النفس وهتذيبها والسمّو هبا نحو الكامل.

٤. فلسطني والقدس:

بنّي املؤّلف مواقف اإلمام املبدئّية من قضية املسلمني األوىل »فلسطني«؛ ومنها وقوفه 
موقفًا شديدًا من املتعاملني مع إرسائيل، ورفضه إلتفاقّية كامب ديفيد، واعتباره أّنه ال 
يوجد أمر أكثر وجوبًا عىل املسلمني من اجلهاد والدفاع الستعادة فلسطني، وإعالنه يوم 
القدس العاملّي يومًا عاملّيًا يف املواجهة بني املستضَعِفني واملستكربين، وتأكيده الدائم عىل 
أّن القضّية الفلسطينّية هي القضّية املركزّية، وأّنا البوصلة التي تؤرّش عىل اجّتاه الرصاع.              

5. احلج وبراءة املرشكني:

حيث يؤّكد اإلمام عىل األبعاد السياسّية لفريضة احلج، ورضورة الترّبي من املرشكني 
والطَُّغاة والظاملني، وأّن احلج دون براءة حّج بال روح.

٦. احلوزة واجلامعة:

من خالل التأكيد عىل رضورة حتقيق التكامل املفقود بني العلم والتزكية، بني املعرفة 
واألخالق، وبالتايل هتيئة املجتمع لنهضة حقيقّية.
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7. االستضعاف واالستكبار:

أّن  واعترب  كثريًا،  اخلميني  اإلمام  عليها  رّكز  التي  والثنائيات  العناوين  من  وهي 
الرصاع عرب التاريخ حتكمه هذه الثنائية. 

8. عناوين تعبوّية:

استعرض املؤّلف عّدة تسميات استخدمها اإلمام قاصدًا منها التعبئة: 

الشيطان األكرب: لقب للواليات املتحدة األمريكية.  -

تسمية يوم القدس العاملّي )آخر مجعة من شهر رمضان( . -

- .) يوم احلرس )والدة اإلمام احلسن

- .) يوم املستضعفني )والدة اإلمام احلّجة

يوم املرأة املسلمة )والدة السّيدة الزهراء (. -

- .) أسبوع الوحدة اإلسالمّيّة )أسبوع والدة النبي

: خامسًا: اإلمام اخلامنئي امتداد خلّط اإلمام اخلميني

مدرسة  امتداد  متابعة  لبحث  الكتاب  من  األخري  الفصل  ختصيص  يف  املؤّلف  ُوفِّق 
اإلمام اخلميني وجتّلياهتا يف واقعنا املعارص واملعيش، فتحّدث عن هذا االمتداد وبّرره 
؛ فهو الذي نل من  قائاًل: يشّكل اإلمام اخلامنئي االمتداد الطبيعّي لإلمام اخلميني
نعيمه وتوىّل املواقع األوىل يف قيادة الثورة والدولة، وكان حمّل تقدير اإلمام اخلميني 

وثقته، وهو الذي عرّب عن رأيه فيه مّرات عديدة)1).

الفّذ يف عرصنا  املعّلم  اإلمام هو  أّن  اخلامنئّي  اإلمام  أّن  الكاتب  يرى  ومن جهة 
الطبيعّي  املكانة )االمتداد  استحّق هذه  لنا؛ وهو  أفضل شاخص وقدوة  وأّنه  احلارض، 

)1)  انظر: قاسم، اإلمام اخلميني -األصالة والتجديد-، م.س، ص379.
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( من استيعابه الشامل وفهمه العميق هلذه املدرسة. ويستعرض  خلّط اإلمام اخلميني
الكاتب أصول هذا اخلّط يف منظور اإلمام اخلامنئي ويلّخصها يف أحد عرش بندًا:

الصمود يف مواجهة نفوذ القوى األجنبّية. -

االهتامم بالتعّبد والعمل الفردّي.  -

إعطاء األمّهّية لقدرات الشعب.  -

اإلرصار عىل وحدة املسلمني.  -

اإلرصار عىل إجياد عالقات الصداقة مع الدول.  -

-  . اإلرصار عىل حتطيم حاجَزِي التحّجر وااللتقاط يف الفهم والعمل اإلسالمّيّ

اعتبار إنقاذ املحرومني وتأمني العدالة االجتامعّية أمرًا حمورّيًا. -

النظام  - ومع  وفلسطني،  للقدس  الغاصب  الكيان  مع  للرصاع  اخلاّص  التوّجه 
الصهيويّن.

حفظ الوحدة الوطنّية.  -

احلفاظ عىل شعبّية احلكومة، وإجياد الرابطة مع الشعب، واملحافظة عليها.  -

التأكيد عىل إعادة إعامر البالد. -

؛  ويتمّسك اإلمام اخلامنئّي يف قيادته للثورة عىل ثنائّية أّكد عليها اإلمام اخلميني
وهي: أصوات الشعب من جهة، واحرتام القوانني من جهة أخرى.

تقويم الكتاب:

يف خامتة هذه القراءة للكتاب، ال بّد من اإلشادة بجهود املؤّلف يف بلورة رؤية متكاملة 
ِي األصالة والتجديد،  خلّط اإلمام اخلميني ومسارات هذا اخلّط؛ نظرّيًا وعملّيًا بني حدَّ
- ال خيلو من نواقص. ويف هذا السياق يمكن  ولكن هذا العمل -مثل أّي جهد برشيٍّ

إيراد التوصيات اآلتية:
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1. غلب عىل الكتاب املاّدة املقّمشة، خصوصًا من أقوال اإلمام وخطاباته؛ بام ّقلص 
، وانحست مهّمة املؤّلف يف أغلب األحيان واقترصت عىل  ماّدة التحليل العلمّيّ

الربط بني األقوال والشواهد، وقد أّثر هذا عىل عمق الطرح. 

2. غّطى الكتاب موضوعات كثرية وعناوين عديدة حيتاج كّل منها إىل بحث مستقّل؛ 
ما منح الدراسة انتشارًا أفقّيًا واسعًا وتفّرعًا إىل تفاصيل كثرية يصعب عىل القارئ 
أن يمسك هبا، أو أن يالمس معها الوحدة املوضوعّية، وكان ذلك عىل حساب 

االنتشار العمودّي؛ أي العمق وقّوة االستدالل والنقاش.

املؤّلف،  توّجه  بتحّول يف  القارئ  يشعر  السادس  الفصل  إىل  الثالث  الفصل  3. من 
فكأّن مّهه غدا دراسة بعض القضايا يف فكر اإلمام دون اإلحلاح عىل ثنائية األصالة 

والتجديد. 

4. يف الفصل السابع مل يعّمق املؤّلف البحث لتأكيد االمتداد خلّط اإلمام يف شخص 
، وكانت املعاجلة عابرة واالستنتاجات رسيعة.  اإلمام اخلامنئّي

النهائّية،  البحث ونتائجه  5. مل يكتب املؤّلف خامتة لكتابه يورد فيها استخالصات 
ولكن إذا تنازلنا واعتربنا الفصل السابع خامتة؛ يكون ذلك عىل خالف شكلّيّات 

. الكتابة العلمّيّة وقواعد منهجّية كتابة البحث العلمّيّ

إّن هذه التوصيات ال تنقص من قيمة الكتاب، فلعّل النزعة اخلطابّية التعبوّية لسامحة 
الشيخ نعيم قاسم قد تغّلبت عىل نزعته األكاديمّية العلمّيّة.

-خصوصًا-  فكره  يف  والتجديد  األصالة  وإشكالية  -عمومًا-  اإلمام  خّط  ويبقى 
بحاجة إىل بحوث ودراسات متجّددة.


