
 

 

   احتاد األمة اإلسالميةبركات
  )ره (اخلميينطهران ـ حسينية اإلمام : املكان
  .م٢٠١٨/٠٥/١٢.   هـ٢٥/٨/١٤٣٩.  ش٢٢/٢/١٣٩٧: الزمان

  «رهاي وتطوةي العلوم اإلسالمسي يف تأسعةيدور الش«ن يف مؤمتر واملشارك: احلضور
 «رهايوتطو ةي العلوم اإلسالمسي يف تأسعةيدور الش«مؤمتر انعقاد : املناسبة

 
 

 سي يف تأسعةيدور الش" املشاركني يف مؤمتر ١٢/٥/٢٠١٨ اإلمام اخلامنئي صباح يوم السبت التقى
وخالل هذا اللقاء رأى مساحته أن وحدة األمة اإلسالمية . الدويل" رهاي وتطوةيالعلوم اإلسالم

كما .  اليوميعامل اإلسالمواحلركة اجلادة حنو التقدم العلمي يف خمتلف العلوم مها أكثر ما حيتاجه ال
 .اعترب مساحته ختلف العامل اإلسالمي السبب الكامن وراء تأخره وخضوعه هليمنة اآلخرين

 
 )١( اهللا الرمحن الرحيم بسم

 هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطيبني، وصحبه املنتجبني، ومن واحلمد
 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 بكم كثرياً أيها الضيوف األعزاء يف هذا املؤمتر والتجمع، وأشكر حضوركم يف هذا احلراك اًمرحب
العلمي واالجتماعي، وأتقدم بالشكر ملبدعي هذه اخلطوة املفيدة، واحلسنة العاقبة إن شاء اهللا، كما 

رياً ميكنه إن  كبالذي أبدى مهّة حقيقية وبدأ عمالً) ٢(أتوجه بالشكر لشخص مساحة آية اهللا مكارم 
 .شاء اهللا أن يستمر ويؤيت نتائج حسنة

 اإلخوة األعزاء، أيتها األخوات العزيزات، أية حركة تؤدي إىل احتاد األمة اإلسالمية هي اليوم أيها
وجيب أن تنعقد نيتنا حنن . التفرقة] إجياد[نية أعداء اإلسالم منعقدة على خلق . حركةٌ مباركةٌ وحسنة

األمة اإلسالمية، وعلى ]  وشعوبنبلدا[الم على إجياد الوحدة يف العامل اإلسالمي وبني املؤمنني باإلس
وهذا احلراك الذي بدأمتوه وهذا . تعارف اجلماعات والِفرق يف األمة اإلسالمية بعضها مع بعض

ماً من األشياء اليت ننظر هلا دو. التجمع واملؤمتر من مصاديق العمل باجتاه احتاد األمة اإلسالمية
كمشكلة أنَّ الِفرق املتعددة يف األمة اإلسالمية ال يعرف بعضها بعضاً بنحو صحيح؛ معرفةً صحيحة 

أما األعداء واألجانب فقد جاؤوا يف كثري من احلاالت وعرفوا هذه الفرقة لتلك . ومتطابقة مع الواقع
]. وبغضاء[ وبنية خلق عداوة الفرقة، وعرفوا تلك الفرقة هلذه الفرقة، وبنظرة خصامية مغرضة قذرة



 

 

يف هذه .  ومخسني عاماً األخرية مناذج كثرية هلذه احلالة وبشكل واضحئةنشاهد خالل املئة أو امل
األحداث اليت وقعت خالل األعوام األخرية نالحظ بوضوح أحكاماً خبصوص ِفرقٍة معينٍة من قبل 

وننا بشكٍل قبيح سيئ يف أعني بعضنا يأيت األعداء ويصور. الِفرق اإلسالمية األخرى، وبالعكس
وأية خطوة من شأا أن جتعلنا نعرف بعضنا بعضاً أكثر وأفضل .  األعداءفعلهالبعض؛ هذا ما ي

وبصورة صحيحة ونتعرف على نقاط قوة بعضنا، ونتآزر يف نقاط القوة هذه، وننقلها إىل بعضنا 
ة وتالمحها ورفعتها، وهذا املؤمتر أحد هذه البعض، فهذه اخلطوة ستفضي إىل وحدة األمة اإلسالمي

 .اخلطوات
 كان للشيعة على مر التاريخ حراك عظيم وملحوظٌ للرفع من شأن العلوم اإلسالمية والعلوم لقد

جمموع ما متّ إنتاجه يف آثار العلماء الشيعة يف العلوم اإلسالمية مثل الفقه واحلديث، . الطبيعية
 يف هذه ااالت، هاالعقلية وعلم الكالم، واآلثار والكتب اليت متّ إنتاجوالفلسفة خصوصاً، والعلوم 

هي حبق مبعث فخر واعتزاز وابتهاج لكل مسلم يشاهدها، لذا جيب أن نعرف هذه األمور، وعلى 
األمة اإلسالمية أن تشعر ذا وتعرفه وتعلمه، فهذا يساعد على التقارب فيما بيننا، وعلى معرفة 

 .اآلخربعضنا بالبعض 
اإلسالمية املختلفة ـ يف الفقه، والفلسفة، ] العلوم[ هم علماء الشيعة الذين نبغوا يف الفنون كثر

وحلسن احلظ . الرجال، واحلديث ـ مثل العالمة احللِّي والشيخ الطوسي وسواهم] ِعلم[والكالم، و
 وحول علوم رآنحول القالكتب اليت كُتبت . يوجد يف زماننا هذا أيضاً من هذا القبيل من األفراد

القرآن وحول تفسريه كثرية جداً ومفيدة، فإذا متَّ التعريف ذه األعمال وعرفت وتعرف املسلمون 
على أعمال وآثار بعضهم البعض واجلهود اليت بذلوها واملشاق اليت حتملوها، فسوف تشعر األمة 

 .سالميةألمة اإلاإلسالمية بالفخر لنتاجات أبنائها، وسيؤدي هذا إىل تالحم ا
 أن ندقق وحنذر يف كل اخلطوات ويف هذه اخلطوة العلمية اليت تقومون ا من أن ننجرف إىل وعلينا

أمور هامشية وشوائب تتسبب يف التفرقة والشقاق واالنفصال واستياء الِفرق اإلسالمية بعضها من 
قضية احتاد األمة اإلسالمية، إذن، فإحدى القضايا هي . بعض، فهذا هو الشيء الذي يريده األعداء

 .وسوف تعمل هذه اخلطوة إن شاء اهللا حسب ظننا على تأمني جانٍب ملحوٍظ منها
لقد تأخر العامل اإلسالمي وخضع هليمنة اآلخرين بسبب .  األخرى هي قضية التقدم العلميالقضية

 العلوم من املسلمني ويتخذ من وبعد أن كان العامل الغريب متخلفاً لقرون طويلة ويقتبس. ختلُّفه العلمي
أن ] العامل الغريب[كتبهم اإلسالمية مراجع ومقدمات وسالمل لعروجه حنو التقدم العلمي، استطاع 



 

 

وقد أفضى هذا إىل زيادة . يتقدم على البلدان اإلسالمية والعامل اإلسالمي من حيث العلم واملعرفة
 إىل ازدياد سلطتهم وقدرام السياسية، ثروم وكذلك إىل مضاعفة قوم العسكرية، وأيضاً

وهذا ما تسبب يف ظهور االستعمار، حيث انبثقت . وتضاعفت كذلك قدرام اإلعالمية الدعائية
ظاهرة االستعمار، وعاشت البلدان اإلسالمية حتت ِنعال وقبضات املستعمرين الدموية عدمية الرمحة، 

ا ووجودها ويف كل امليادين العلمية، وانتهى األمر عاشت هذا التخلف واحلرمان من التقدم بكل كيا
سلطتها [ خصوصاً وشياطني العامل عسفها الغربيةتفرض القوى العاملية والقوى : إىل ما تشاهدونه اليوم

على البلدان اإلسالمية وعلى الشعوب املسلمة وتفرض عليهم ما تريد، ولألسف فإنَّ ] وهيمنتها
 .هذا يعود للتخلُّف العلمي. يتبعومالكثري من احلُكام املسلمني 

جاداً للتقدم يف كل العلوم، علينا يف العامل اإلسالمي أن نبدأ حراكاً .  علينا تغيري هذا الوضعجيب
العلوم الصانعة للحضارة من العلوم العقلية إىل جمموعة العلوم اإلنسانية واالجتماعية وصوالً إىل 

 قمة احلضارة علىذات يوم كان العامل اإلسالمي يقف . العلوم الطبيعية، وحنن قادرون على ذلك
ب أن ال نعمل اليوم عمالً جيعل األمة اإلسالمية البشرية، فلماذا جيب أن ال تعود تلك احلالة، وملاذا جي

خالل فترة مناسبة ـ إىل بعد أربعني سنة أو مخسني سنة أخرى ـ تقف على قمة التحضر البشري؟ 
 النخب، والواجب يقع على مةوهذه مهمة احلكومات ومه. ما اإلشكال يف ذلك؟ جيب أن نتحرك

على العلماء، واملثقفني، والكتاب . عامل اإلسالمياحلكومات اإلسالمية ويقع على النخبة يف ال
والشعراء والفنانني يف العامل اإلسالمي أن خيلقوا ضة فكرية عظيمة وإرادة عامة للتقدم العلمي 

 .والوصول إىل قمة العلم واملعرفة، وهذه عملية ممكنة
قد تقدمنا اليوم مسافات ل.  بذلنا يف اجلمهورية اإلسالمية هذه املساعي وكانت مساٍع ناجحةلقد

، وقد كانت )٣(كُنا عليه قبل انتصار الثورة ويف زمن حكم الطاغوت ] باملقارنة مبا[كبرية إىل األمام 
 الرمسية يف العامل ةخالل األعوام املاضية وطبقاً للشهادات العلمي. سرعتنا على هذا الصعيد جيدة

ليس . مرة] ١٣[من املتوسط العاملي بثالث عشرة كانت سرعة اجلمهورية اإلسالمية يف التقدم أكثر 
وبالطبع فألننا كنا . هذا ما نقوله حنن، إمنا هو ما نشرته مراكز رصد العلوم يف العامل يف وثائقها الرمسية

 مع أا أكثر من املتوسط العاملي بثالث عشرة مرة ميمتأخرين كثرياً فإنَّ هذه السرعة يف التقدم العل
تطع حىت اآلن إيصالنا إىل تلك املرحلة املنشودة، لكننا استطعنا التقدم بدرجاٍت ملحوظة إال أنها مل تس

 .وسوف نتقدم أكثر



 

 

جيب أن .  إننا جيب أن نحطِّم حدود العلم واملعرفة ونتجاوزها ونتقدم على حدود العلوم العامليةقلنا
 طبعاً خبالف . ذا الشيءنتحرك وسوف نتحرك إن شاء اهللا وسوف تقوم اجلمهورية اإلسالمية

 وما يعتربونه لكونه؛ مبعىن أم ال يعطون أحداً ما مي]االحتفاظ[الغرب، وتقاليد الغربيني هي اإلمساك 
نعم، إم يعطون ما مضت فترات طويلة على إنتاجه واستخدامه، أما . أفضل اكتشافام العلمية

وحنن خبالف تقاليدهم هذه قلنا إننا . لوا ألحداجنازات التقدم العلمي البارزة اليت حيرزوا فال ينق
 . يف كل ااالتإلسالمية،مستعدون لنقل كل ما ننجزه إلخوتنا املسلمني يف البلدان ا

يف مضمار الفقه حنتاج . وجيب أن نتقدم يف جمال العلوم اإلسالمية أيضاً.  هلذه املسرية أن تستمرينبغي
وما أشار له السادة ـ حقول الفقه التخصصية ـ . ضايا الفقهيةإىل أن تكون لنا نظرتنا احلديثة للق

مبقدور الفقه أن تكون له طروحاته اجلديدة يف خمتلف جماالت إدارة البالد . يصب يف هذا االجتاه
ينبغي أن نعمل يف . الفقه اإلسالمي ميكنه أن يعرض ويطرح آراء جديدة. وإدارة اتمعات البشرية

 .ي مهمة الفقههذه ه. هذه ااالت
وحلسن احلظ فإنَّ العلوم العقلية شهدت منواً جيداً .  تسريع مسريتنا يف الفلسفة والعلوم العقليةعلينا

وقد كان الوضع على هذا املنوال منذ الِقدم، فقد . جداً يف اتمعات الشيعية ويف إيران خصوصاً
جيب . المية وال تزال آثارهم موجودةظهر مفكرون عقليون كبار يف بالدنا ويف جمموعة العلوم اإلس

لقد حلّ الغربيون القضايا السياسية واحلكومية واالجتماعية . أن نتقدم يف العلوم العقلية إىل األمام
باألمس عندما كنت يف معرض الكتاب شاهدت كتباً كتبها الغربيون يف . بتطوير فلسفام وتوسيعها

! لتشمل كرة القدم أيضاً] وزادوا يف أبعادها[وسعوا الفلسفة تأثري الفلسفة على كرة القدم، أي إم 
جيب علينا القيام ذا الشيء، . الحظوا توسيع قضاياهم الفكرية لتشمل كلَّ جماالت احلياة وأصعدا

فنحن أقوياء من الناحية الفلسفية، والفلسفة اإلسالمية أقوى من الفلسفة الغربية وأعمق جذوراً 
آراء وأحكام فلسفتنا حول نظام .  ولكن ينبغي أن يكون امتدادها يف احلياة حمسوساًوأكثر استحكاماً،

احلكم وحول الشؤون االجتماعية وحول االقتصاد وحول عموم الشؤون الصانعة للحضارة جيب أن 
هذا ما يتعلق بالعلوم اإلسالمية اخلاصة، . هذه أعمال ينبغي النهوض ا. تكون معلومة وواضحة

 . الطبيعيةومل بالنسبة للعلوكذا احلا
.  احلظ مثة ضة وصحوة يف العامل اإلسالمي اليوم، مع أن الغربيني حاولوا إنكار هذه الصحوةحلُسن

إنها . ما حصل كان صحوة إسالمية يف منطقة غرب آسيا ويف منطقة مشال إفريقيا ويف البلدان العربية
 لديهم أسئلتهم واستفهامام ويرغبون يف مساع الشباب. صحوة، هناك صحوة يف كل العامل اإلسالمي



 

 

] توجههم[ولديهم توقعام من اإلسالم ولديهم ميوهلم . أجوبة عن استفهامام يف خصوص اإلسالم
على الرغم من كل هذه الدعايات اليت يبثها الغربيون ضد اإلسالم وضد احلياة اإلسالمية، فإنَّ . حنوه

 اإلسالمي سيكون أفضل من يومه بكثري امل امليول تبشرنا بأنَّ غد العامليول حنو اإلسالم كبرية، وهذه
سوف يشهد العامل اإلسالمي إن شاء اهللا أياماً تكون فيها األمة اإلسالمية يف قمة حتضرها . إن شاء اهللا

وحياا اإلسالمية، وال يستطيع أعداء اإلسالم واملتعسفون مثل أمريكا أن يأمروا حكام البلدان 
لقد كان هذا وضعاً موجوداً، ولألسف فإنَّ مناذج .  وتفعلوا كذااالمية بأنه جيب أن تفعلوا كذاإلس

منه ال تزال موجودة اليوم أيضاً، وسوف تزول إن شاء اهللا، وسيصل العامل اإلسالمي إىل ذروته بفضل 
 .اهللا وإذنه

وأشكر اموعة . تتواصل وتنتشر بالشكر لكم مجيعاً مرة ثانية وأمتىن هلذه احلركة العلمية أن أتقدم
اليت حتملت املتاعب وعملت، وخصوصاً شخص مساحة آية اهللا مكارم جمدداً، وأسأله تعاىل أن حيفظه 

 يزال متسماً به والويوفقه، وأن يبقي ويزيد يوماً بعد يوم من نشاطه وحتفزه الذي اتسم به دوماً 
 .اآلن

 
  اهللا وبركاته  عليكم ورمحةوالسالم

 
 ــــــــــــــــ 

كلمة ) أمني املؤمتر(يف بداية هذا اللقاء ألقى حجة اإلسالم الدكتور حممد علي رضائي إصفهاين . ١
وكان املؤمتر الدويل لدور الشيعة يف التأسيس للعلوم اإلسالمية وتنميتها قد أقيم يف مدينة قم . باملناسبة

 هـ ١٣٩٧ اجلاري ين من العام اإليراخالل يومي العشرين واحلادي والعشرين من شهر أرديبهشت
 . م٢٠١٨ش، املوافق للعاشر واحلادي عشر من مايو أيار 

 .آية اهللا ناصر مكارم شريازي. ٢
 .النظام امللكي البائد. ٣


