
الغرب في خواتيمه
مراجعة لنظرية نهاية التاريخ من وجهة نظر إسالمية

        محمد عيل توانا]*[

الفكري واألكادميي  الوسطني  النقاش يف  التاريخ مساحة واسعة من  نهاية  نظرية  أخذت 

يف الغرب خالل العقدين املنرصمني. ومع أن حيوية الجدل يف هذا الشأن طرأ عليها الوهن 

واالنكفاء، إال أن تفاعالتها ال تزال سارية وتأخذ أبعاداً جديدة. هذا البحث يدخل عىل هذه 

القضية من خالل سؤال ثاليث األضالع:

كيف ستكون نهاية التاريخ؟ هل تتجه البرشية نحو التكامل؟ أم أنها تسري يف تجربتها نحو الفشل؟ 

قة لنظرية نهاية التاريخ من وجهة نظر إسالمية. يف ما ييل سنقرأ مراجعة تحليلية معمَّ

م الغرب رؤيتني عامتني يف حقل الفلسفة السياسية واالجتامعية؛ األوىل: النزعة التكاملية،  يقدِّ

وهي التي ترى أن مسار التاريخ يف طريقه إىل التطّور والتكامل، ومن أقطاب هذه النزعة: هيغل 

فيلسوف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش للميالد، وذلك يف نظريته »دولة التكامل األخالقي«. 

والثانية: النزعة الالتكاملية، وهي التي ترى أن البرشية تسري القهقرى، ومن أقطاب هذه النزعة: 

إدموند بريغ الفيلسوف املحافظ يف القرن الثامن عرش للميالد، حيث يقرتح نظرية العودة إىل 

الرتاث. أما فوكوياما يف نظرية »نهاية التاريخ« فيذهب إىل االدعاء بأن انهيار الشيوعية سوف 

يؤدي إىل الهيمنة الشاملة من قبل الليربالية الدميقراطية عىل العامل]1].

املحرِّر

من خالل توظيف منهج تحليل املضمون الكيفي، سوف نسعى يف هذا البحث إىل نقد نظرية 

أي  البرشي؛  التكامل  حقل  يف  اإلسالمية  املفاهيم  أبرز  أحد  زاوية  من  لفوكوياما،  التاريخ  نهاية 

مفهوم املهدوية لدى الشيعة. ويف الختام سوف نستعرض اإلطار البديل لهذه النظرية، وهو اإلطار 

املتمثل ببسط دولة اإلسالم عىل العامل.

*ـ  أستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية يف جامعة يزد – إيران.
- تعريب : حسن عيل مطر.

- العنوان االصيل للمقال بالفارسية بعنوان: )إسالم ونظريه پايان تاريخ(، مجلة التاريخ يف مرآة التحقيق، العدد: 3، خريف وشتاء السنة 

الثامنة، 2011-2012م ص 71 ـ 85.
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التأسيس لنظرية النهايات
تسعى الفلسفة السياسية / االجتامعية الحديثة ـ من خالل طرحها ملسألة »العقالنية الجذرية 

والفردانية االنتزاعية« ـ إلهداء التطّور واإلصالح لإلنسان الغريب، وهي بذلك تعمد إىل تخليصه 

من معضلة املعصية األوىل التي ترى العذاب والعنت من رضورات الحياة. ومن بني املفكرين 

حقل  يف  للميالد  عرش  الثامن  القرن  يف  نظّر  من  أول  كانط]1]  إميانوئيل  كان  املحَدثني  الغربيني 

الحكومة العاملية العقالنية، وبرّش مبستقبل واعد للبرشية حافل بالصلح والوئام]2]. وبطبيعة الحال 

يجب اعتبار فريدريش هيغل]3] من أبرز وأهم املنظِّرين الغربيني يف فلسفة التاريخ، حيث عمد إىل 

توظيف منهج الديالكتيك الذهني ليثبت أن اإلنسان متجه يف مسار التاريخ نحو الوعي الذايت]4]، 

التكامل األخالقي أو روح العرص )Zeitgeist(]5]]6]. وقد ظهر  فإنه سوف يتحد يف دولة  وبالتايل 

هذا االعتقاد بتكامل البرش يف الفكر السيايس الغريب الحديث نهاية القرن العرشين للميالد، يف 

نظريات املفكرين الغربيني من أمثال: مارشال ماك لوهان]7]، وألفني تافلر]8]، وصاموئيل هنتنغتون]9]، 

]1]- إميانوئيل كانط )1724 ـ 1804 م(: فيلسوف أملاين. يعترب آخر الفالسفة املؤثرين يف الثقافة األوروبية الحديثة، وأحد أهم الفالسفة 

الذين كتبوا يف نظرية املعرفة الكالسيكية، وهو آخر فالسفة عرص التنوير يف أوروبا والذي بدأ بجون لوك وجورج بريكيل وديفد هيوم. من 

أشهر أعامله: )نقد العقل املجرد(، و)نقد العقل العميل(. املعرّب.

]2]- أنظر: محمودي، عيل، فلسفه سيايس كانت )الفلسفة السياسية لكانط(، ص 381. )مصدر فاريس(.

]3]- جورج فيلهلم فريدريتش هيغل )1770 ـ 1831(: فيلسوف أملاين. يعترب أحد أهم الفالسفة األملان؛ ومؤسس املثالية األملانية يف 

الفلسفة يف أواخر القرن الثامن عرش للميالد. طّور املنهج الجديل الذي أثبت من خالله أن مسار التاريخ واألفكار يتم من خالل الطريحة 

والنقيضة ثم التوليف بينهام. وكان لفلسفته أثر عميق يف معظم الفلسفات املعارصة. املعرّب.

]4] - أنظر: هيبوليت، جان، مقدمه بر فلسفه تاريخ هگل )مقدمة عىل فسلفة التاريخ لهيغل(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: باقر پرهام، ص 41ـ  42.

]5] - بالمناتز، جان، رشح ونقدي بر فلسفه اجتامعي وسيايس هگل )رشح ونقد عىل الفلسفة االجتامعية والسياسية لهيغل(، ترجمه إىل 

اللغة الفارسية: حسني بشرييه، ص 217.

]6]- روح العرص، من األملانية )Zeitgeist(: يعود مفهوم روح العرص إىل يوهان غوتفريد هريدر وغريه من الفالسفة األملان مثل كورنيليوس 

الفالسفة األملان امليل إىل املايض للحد من  اعتاد  للتاريخ. وقد  جادمان، واملعروف أن لهذا املصطلح أكرب األثر عىل فلسفة هيغل 

الذاتية، وتعاملوا مع روح العرص كطابع تاريخي يف حد ذاته، بدالً من كونه وصفاً عاماً للعرص. املعرّب.

]7]- مارشال ماك لوهان )1911ـ  1980 م(: أستاذ وفيلسوف وكاتب كندي. أحدثت نظرياته يف وسائل االتصال الجامهريي جداًل كبرياً، فهو يرى 

أن أجهزة االتصال اإللكرتونية ـ وال سيام التلفزيون ـ تسيطر عىل حياة الشعوب وتؤثر عىل أفكارها ومؤسساتها. قام ماك لوهان بتحليل التأثريات 

التي تحدثها وسائل اإلعالم يف الناس واملجتمع من خالل مؤلفاته، مثل: )العروس امليكانيكية(، و)الحرب والسالم يف القرية العاملية(. املعرّب. 

]8]- ألفني تافلر )1928 ـ 2016 م(: كاتب ومفكر أمرييك وعامل يف مجال دراسات املستقبل. مّتت ترجمة كتبه إىل عّدة لغات عاملية. 

قام بتدريس رؤساء دول مثل: ميخائيل غورباتشوف )آخر رؤساء االتحاد السوفيايت(، والرئيس الهندي أبو بكر زين العابدين عبد الكالم، 

ورئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتري محمد. ومن أعامله: )املوجة الثالثة(، و)صدمة املستقبل(. املعرّب.

]9]- صاموئيل فيليبس هنتنغتون )1927 ـ 2008 م(: عامل وسيايس ومفكر أمرييك محافظ. تصفه جامعة هارفارد ـ التي عمل فيها عىل مدى 

58 عاماً ـ بأنه معلم جيل من العلامء يف مجاالت متباينة عىل نطاق واسع، وأحد أكرث العلامء تأثرياً يف النصف الثاين من القرن العرشين 

للميالد. وأكرث ما عرف به عىل الصعيد العاملي كتاب )رصاع الحضارات(، والذي قال فيه إن رصاعات ما بعد الحرب الباردة لن تكون 

متمحورة حول خالفات أيديولوجية بني الدول القومية، بل بسبب االختالف الثقايف والديني بني الحضارات الكربى يف العامل. املعرّب.
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ويوشيهريو فوكوياما]1]، أيضاً]2]. ويبدو أن النظرية األكرث مثاراً للجدل هي تلك التي صدع بها فوكوياما 

املفكر الياباين / األمرييك املعارص، حيث أعلن بعد انهيار االتحاد السوفيايت عن موت األيديولوجية 

واملدارس  األفكار  مع  حربها  يف  الدميقراطية«  »الليربالية  بانتصار  وبرّش  والشيوعية،  املاركسية 

األخرى]3]. وعىل هذا األساس، فإن هذه املقالة تعمل عىل تقييم الظرفيات الداخلية لهذه النظرية، 

وتسعى إىل إخضاعها للنقد من زاوية غري غربية، أي من زاوية إسالمية شيعية.

منهج التحقيق: حتليل املضمون الكيفي:
فيونا  الدكتورة  تقول  أبستيمولوجي ومعريف، وكام  مع موقف  أبداً  يقرتن  املنهج ال  اختيار  إن 

مناسباً  يعدُّ هذا املنهج  القائل: هل  السؤال  يتم من خالل  أن  اختيار املنهج يجب  إن  ديفاين]4]: 

املقالة  هذه  نسعى يف  األساس  هذا  أم ال]5]؟ وعىل  تحقيقي خاص  واإلجابة عن سؤال  للبحث 

إىل االستفادة من منهج تحليل املحتوى الكيفي أيضاً. ويف األساس فإن تحليل املحتوى ميثل 

املوضوع األصيل للعلوم التي تبحث حول اإلنسان. وبعبارة أخرى: إن االستعداد إىل الكالم من 

أبرز خصائص اإلنسان، واللغة جزء ال يتجزأ من التفكري املنطقي ومن املشاعر، كام هو عنرص مقوم 

لحياته الداخلية، ومن هنا فإن تحليل املحتوى ميثل املسألة املحورية يف الدراسات اإلنسانية]6]. 

وكام تقول الدكتورة لورانس باردن]7]: إن أهم موضوع يف تحليل املحتوى الكيفي هو االستنباط، 

وعىل أساسه يتم تقييم املفاهيم واملقارنة يف ما بينها]8]. وبناء عىل ما تقدم فقد استفدنا يف هذه 

التاريخ الليربايل،  املقالة من منهج تحليل املضمون يف إيضاح املفاهيم األساسية لنظرية نهاية 

الدولة  بيان معنى ومضمون نظرية  البعض، لنعمل بعد ذلك عىل  وارتباط تلك املفاهيم ببعضها 

العاملية لإلسالم بوصفها بديلة لنظرية يوشيهريو فوكوياما الليربالية يف نهاية التاريخ.

]1] - يوشيهريو فرانسيس فوكوياما )1952 ـ ؟ م(: عامل وفيلسوف واقتصادي وسيايس أمرييك من أصل ياباين. اشتهر بكتابه )نهاية التاريخ 

واإلنسان األخري(، والذي جادل فيه بأن انتشار الدميقراطيات الليربالية والرأساملية والسوق الحرّة يف أنحاء العامل قد يشري إىل نقطة النهاية 

للتطّور االجتامعي والثقايف والسيايس لإلنسان. املعرّب.

]2] - أنظر: سجادي، السيد عبد القيوم، جهاين شدن ومهدويت: دو نگاه به آينده )العوملة واملهدوية: رؤيتان إىل املستقبل(، ص 133. 

)مصدر فاريس(.

[3[- F.Fukuyama, The End of History, p. 4.

]4] - ديفاين، فيونا: عميد كلية مانشسرت إلدارة األعامل

]5] - ديفاين فيونا، تحليل كيفي )التحليل الكيفي( يف كتاب املنهج والنظرية يف العلوم السياسية، إعداد: مارش وجريي ستوكر، ترجمه 

إىل اللغة الفارسية: أمري محمد حاجي يوسفي، ص 232.

]6] - أنظر: هولستي، ف. آل. آر. تحليل محتوا در علوم اجتامعي وانساين )تحليل املضمون يف العلوم االجتامعية واإلنسانية(، ترجمه 

إىل اللغة الفارسية: نادر ساالر زاده امريي، ص 11.

]7] - لورانس باردن )Laurence Bardin(: مؤلف كتاب )تحليل املضمون(.

]8] - باردن، لورانس، تحليل محتوا )تحليل املضمون(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد ميني ومليحة آشتياين، ص 133.
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نظرية نهاية التاريخ
العامل  النظام  يف  عهد  بداية  الباردة،  الحرب  وانتهاء  السوفيايت  االتحاد  انهيار  اعتبار  ميكن 

الجديد]1]، ومن أهم خصائص هذا النظام الجديد يف الوهلة األوىل انتقال العامل إىل أحادية القطب 

يف حقل السياسات الدولية. ويف الحقيقة فإن نهاية الحرب الباردة وانهيار املعسكر الشيوعي دفع 

بأغلب املفكرين الغربيني إىل طرح مسألة انتصار الغرب والرأساملية. وما أطروحة »نهاية التاريخ« 

املعروفة ليوشيهريو فرانسيس فوكوياما، إال بيان لهذا املدعى. 

األخري«  واإلنسان  التاريخ  »نهاية  كتابه  يف  ذلك  وبعد  م(،   1989( التاريخ«  »نهاية  مقالته  يف    

املتغريات  إىل  بالنظر  عام  تاريخ  كتابة  عىل  والعمل  االدعاء  إىل  فوكوياما  يذهب  )1992م(، 

والتحوالت الراهنة يف العامل، ليشمل بهذا التاريخ جميع البرشية. يف هذه الرؤية يتم اعتبار النظام 

الليربايل الدميقراطي نقطة انتهاء التطور األيديولوجي لإلنسان، والشكل األخري للدولة يف تاريخ 

البرش. تقول نظرية »نهاية التاريخ«: إنه وبسبب االفتقار إىل البدائل املعتربة بعد إخفاق الشيوعية، 

أن  مبعنى  البرش؛  لتاريخ  والشاملة  األخرية  الصيغة  هو  الدميقراطي  الليربايل  النظام  يكون  سوف 

هذه الصيغة لن تكون هي الصيغة التي تعم جميع العامل بالرضورة فقط، بل لن تكون هناك صيغة 

أخرى غريها يف مستقبل البرشية أيضاً. وبذلك يتم اعتبار عاملية الليربالية الدميقراطية هي املصري 

املحتوم للبرش. وقال يف ذلك:«إن ما نشاهده ليس مجرد نهاية الحرب الباردة أو العبور من مرحلة 

األيديولوجي  التكامل  يف  منعطفه  نرى  حيث  التاريخ،  نهاية  عىل  نشهد  إننا  بل  خاصة،  تاريخية 

وشمولية الدميقراطية الليربالية الغربية بوصفها آخر الدول البرشية«]2].

لقد حدد فوكوياما منذ بداية طرح رؤيته يف حقل نهاية التاريخ موقفه قائالً: إنه عندما يتحدث 

الليربالية الدميقراطية، ينظر إىل جميع األيديولوجيات األخرى، مبا يف  انتصار األيديولوجية  عن 

ذلك األيديولوجيات الدينية أيضاً، وال يتحدث عن مجرد إخفاق األيديولوجيات العلامنية يف مقابل 

حادثة  بعد  فهو  باإلسالم.  يتعلق  ما  يف  مختلفاً  موقفاً  يتخذ  الحال،  بطبيعة  ولكنه  فقط.  التجديد 

الحادي عرش من أيلول / سبتمرب ألقى كلمة بعنوان: »هل بدأ التاريخ مجدداً؟«.

ومن الواضح أن هذه الحادثة قد دفعته إىل إعادة النظر يف رأيه السابق، حيث كان غافالً عن 

البرشي.  الرتاث  حقول  من  واحداً  بوصفه  إليه  ينظر  وأخذ  لإلسالم،  والحضاري  الثقايف  الحقل 

]1] - نعوم تشومسيك، نظم هاي كهنه ونظم هاي نوين )األنظمة القدمية واألنظمة الحديثة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: مهبد ايراين طلب، ص 14.

[2[- F.Fukuyama, The End of History and the last Man, p. 51.



71االستغراب الغرب في خواتيمه

2 0 1 ــف 9 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 17

تبحث هذه الكلمة يف خصوص احتامل أن ال يكون التاريخ قد انتهى، أو أنه قد عاد إىل الحركة من 

جديد يف مسار العبور من الليربالية الدميقراطية الغربية. إنه يف هذه الكلمة يذعن باألهمية والعظمة 

الثقافية لإلسالم، مبعنى أنه يرتاجع عن هذه الرؤية التي تخىل عنها باعتبار عدم التعلق بـ »الرتاث 

للغرب  تهديداً  تشكل  ال  املخاطر  هذه  بأن  يقول  ذلك  ومع  البرش«.  بني  املشرتك  األيديولوجي 

عىل املدى البعيد، و«أن التجديد والعوملة ستبقى هي الصانع املحوري للتاريخ«. فهو يرى أن 

التجديد والنظام العلامين الليربايل الدميقراطي الغريب هو الذي يستطيع إنتاج العلم، وتنمية الرثوة، 

والقضاء عىل الفقر واألمراض واملشاكل التي يعاين منها الناس، ويأيت للبرشية بالسعادة والرفاه يف 

نهاية املطاف]1]. ويف املجموع ميكن بيان املدعيات األساسية يف نظرية نهاية التاريخ لفوكوياما، 

عىل النحو اآليت:

1 ـ إن للحياة االجتامعية / السياسية لإلنسان صيغة نهائية وأخرية.

مسريتها  حيث  من  األخرية  محطتها  بلغت  قد  لإلنسان  السياسية   / االجتامعية  الحياة  إن  ـ   2

التكاملية.

3 ـ إن الصيغة النهائية من حيث البنية الداخلية ال تزال قابلة للتكامل.

 4 ـ إن املراد من الصيغة النهائية، هي الصيغة واملسار املؤسس واملنظم الذي تعترب الليربالية 

الدميقراطية نسختها التاّمة والكاملة، مبعنى أن األساليب واملؤسسات التي وجدت يف النظام 

الليربايل الدميقراطي، وتعمل عىل تنظيم الحياة، هي الطرق واملناهج الوحيدة إلدارة املجتمع، 

وإنه ال ميكن القبول بأي منهج ومؤسسة وراء هذه األنظمة واملؤسسات. وعىل هذا األساس 

تكون البرشية من حيث املؤسسات واألنظمة قد وصلت إىل محطتها األخرية.

5ـ  تتمثل أركان الليربالية الدميقراطية، بالدميقراطية، وحقوق اإلنسان، والتعددية، واألسواق الحرة.

6 ـ إن العلم والتكنولوجيا الحديثة هي أهم ـ وبعبارة أخرى »أم« ـ هذه الصيغة األخرية والنهائية. 

وإن آلية هذا اإلنتاج ـ بناء عىل رؤية فوكوياما ـ قد تركت تأثريها عىل جميع أبعاد حياة اإلنسان، 

الخاص، ومن تجليات ذلك ظهور  الشكل  أو سوف تنحها مثل هذا  ومنحتها شكالً خاصاً 

املؤسسات واملنظامت الخاصة]2].

]1] - أنظر: حسني كجويان، نظريه هاي جهاين شدن )نظريات العوملة(، ص 154 ـ 156. )مصدر فاريس(.

]2] - أنظر: السيد حسني هاميون مصباح، تحليل ونقد نظريه بايان تاريخ )تحليل ونقد نظرية نهاية التاريخ(، مجلة انديشه وحوزه، العدد: 

47 ـ 48، ص 120 ـ 121، شهر مهر وآبان، سنة 1383 هـ ش. )مصدر فاريس(.



االستغراب الملف72

2 0 1 ــف 9 ي خر
 A L - I S T I G H R A B17 االستغراب

التاريخ«، حيث سنعمل عىل  »نهاية  نظرية  ومباين  تقدم ميثل صيغة واضحة ملضمون  ما  إن 

بحثها يف هذه املقالة تباعاً.

االنتقادات الوارد على نظرية نهاية التاريخ
االتحاد  أخذ  منذ  الغربية  الليربالية  الدميقراطية  عوملة  أطروحة  بيان  إىل  فوكوياما  عمد  لقد 

السوفييتي يتجه نحو األفول والتأيس املغرق بالرأساملية عرب إصالحات غورباتشوف]1]. وبذلك فقد 

عمد يف هذه النظرية إىل التغاض عن التحوالت التاريخية. وسوف يتضح خطأ نظريته من خالل 

املسائل التي سنأيت عىل ذكرها. لقد ذهب الكثري من املفكرين إىل االعتقاد بأن اإلسالم قد توّسع 

عىل مدى العقدين املنرصمني بشكل متسارع ومؤثر، وأنه قد لعب دوراً ملحوظاً يف املعادالت 

اإلقليمية والعاملية. وقد سارع فوكوياما من طرف واحد ـ من دون مالحظة مرحلة تداعيات وازدهار 

يف  الشيوعية  األيديولوجية  وانهيار  بأفول  الحكم  إىل  ـ  املسلمة  البلدان  يف  اإلسالمية  الحركات 

الغربية. أجل،  للمنظومة واألطروحة  انتصاراً  الفاضلة، معترباً مجرّد ذلك  العاملية  تشكيل املدينة 

لقد طويت صفحة التاريخ الشيوعي، ولكن هذا ال يعني بالرضورة انتصاراً للدميقراطية الليربالية 

يف الغرب؛ إذ ال يزال هناك بعد زوال الشيوعية، مدارس فكرية أخرى، وعىل رأسها ثقافة وتراث 

الحضارة اإلسالمية، حيث تطرح نفسها بوصفها قّوة حيوية وفاعلة يف املجتمعات اإلسالمية، ولها 

حضور حي يف مركز العامل املاركيس القديم، بل وحتى يف العامل الغريب نفسه، ولها تأثري يف رسم 

السياسات العاملية. إن الكثري من املفكرين الغربيني ـ مع ذهابهم إىل اعتبار اتساع رقعة اإلسالم 

خطراً عىل مصالح الغرب ـ قد اعرتفوا بتأثري اإلسالم يف الشؤون الدولية، يف حني مل يكن لهذا 

األمر أي أثر يف العقدين السابقني.

وضمن اعتباره الصحوة اإلسالمية خطراً عىل الغرب، ذهب جون سبوزيتو ـ األستاذ يف جامعة 

جورج تاون يف واشنطن ـ إىل اإلقرار بأن اإلسالم ال يزال ميثل عنرصاً هاماً يف السياسات الدولية، 

انطالقاً من الجزائر إىل البوسنة والهرسك، وصوالً إىل آسيا الوسطى وباكستان وكشمري]2]. إن الصفة 

الهامة للحالة اإلسالمية هنا تكمن يف إعداد األرضية لتبلور هوية خاصة وفذة يف عامل نشهد فيه عوملة 

الرثوة، وتعمل فيه وسائل اإلعالم الحاكمة عىل الثقافة العامة عىل خلق هوية )غربية( عامة. إن الذي 

]1] - ميخائيل سريغيفيتش غورباتشوف )1931 ـ ؟ م(: رئيس الدولة يف االتحاد السوفييتي السابق. دعا إىل إعادة البناء أو الربويسرتويكا. 

شارك الرئيس األمرييك رونالد ريغن يف إنهاء الحرب الباردة. انتهت إصالحاته املزعومة بانهيار االتحاد السوفييتي بعد توقيع بوريس يلتسن 

عىل إتفاقية حل اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشرتاكية. املعرّب.

[2[- Jonn L. Esposito, The Islamic Threat Myth or Reality?, p. 2.
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يجعل من اإلسالم  الخيار املحتمل الوحيد يف مواجهة الغرب من وجهة نظر الغربيني، هو ما يختزنه 

من إمكانية إقامة التامهي وإضفاء الهوية الشاملة حيث يدعي العاملية والشمولية]1]. إن الصفة األوىل 

لهذا االتجاه تتمثل يف نوع من التحريف والتالعب يف الربط بني املسيحية واإلسالم، والذي يتم فيه 

التعاطي مع املسلم بوصفه غرياً بحتاً بالنسبة إىل الغرب، ويجب كبح جامحه والسيطرة عليه. طبقاً 

لهذا التحليل تتد جذور الرصاع بني اإلسالم واملسيحية ـ من جهة ـ إىل حّد كبري يف مصري هاتني 

الديانتني، أي عامل العقائد الشمولية والفعالة لهام يف الحضارات التي تثل هاتني الديانتني جزءاً 

رئيساً منها. وبالتايل »ال تعود أسباب الرصاع إىل نقاط االختالف بني هاتني الديانتني، وإمنا إىل أوجه 

التشابه بينهام. فكل من اإلسالم واملسيحية من األديان التوحيدية، وال ميكنهام تحمل وجود املزيد 

من اآللهات، كام هو الحال بالنسبة إىل األديان الثنوية مثالً. ولهذا السبب يتجه كل واحد من هاتني 

الديانتني إىل النظر إىل العامل عىل صورة ثنائية قوامها نحن / هم«]2].

خالل  من  ـ  1997م  سنة  والغرب  السيايس  اإلسالم  مؤتر  يف  هنتنغتون  صاموئيل  أشار  لقد 

األقطاب  متعددة  التاريخ  مّر  العاملية عىل  السياسة  فيها  التي تصبح  األوىل  املرّة  قوله: هذه هي 

العقد  يف  السياسية   / الثقافية  التحوالت  أهم  أحد  هي  اإلسالمية  النهضة  أن  إىل  ـ  والحضارات 

الراهن، حيث كان لها تطور ملحوظ يف العامل اإلسالمي، ومن خاللها شعر املسلمون بهويتهم 

عىل نحو جديد، وأخذوا يدافعون عن هذه الهوية يف مواجهة القيَم الغربية. ويف معرض إشارته 

إىل انخفاض سلطة الغرب، أعرب عن اعتقاده بأن الدميقراطية الليربالية الغربية وإن كانت نتاجاً 

غربياً، ولكنها ليست حكراً عىل الغرب، وأنها ستفيض إىل أشكال مختلفة غري تلك املوجودة يف 

الغرب. وقد أشار يف واحد من كتبه األخرية بااللتفات إىل الحالة الدميقراطية يف الكثري من البلدان 

النامية، وال سيام اإلسالمية، إىل غري عاملية الثقافة والدميقراطية الغربية. وقال يف ذلك: إن قيَم 

الحضارة الغربية فريدة، وال ميكن القبول بها ضمن مقياس عاملي واحد. وعىل هذا األساس فإن 

الدميقراطية عىل أساس منشأها الغريب مل يتم تطبيقها يف أي واحد من البلدان اإلسالمية، وإذا تم 

تطبيقها، كان تطبيقها ناقصاً ومبتوراً.

من هنا، فإن هنتنغتون ـ خالفاً لفوكوباما ـ يؤكد عىل عامل بدون ليربالية. وبهذا املعنى يعمل 

 ،1 العدد:  السيايس(، مجلة: فصلنامه سياست،  )الغرب والهوية واإلسالم  أنظر: نظري، عيل أرشف، غرب هويت واسالم سيايس   -[1[ 

ص 319، ربيع عام 1378 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2]- انظر: صاموئيل هنتنغتون، إسالم وغرب: از درگريي به گفت وگو )اإلسالم والغرب: من الرصاع إىل الحوار(، مجلة: ماهنامه بيام 

امروز، العدد: 62، ص 36، شهر دي سنة 1376 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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عىل رّد نظرية األخري عىل أساس دليلني، أحدهام: أن العامل بعد الحرب الباردة يتجه نحو عامل 

متعدد األقطاب. واآلخر: ان الدميقراطية الليربالية الغربية لن تكون ممكنة التطبيق يف بعض بلدان 

العامل. وعىل هذا األساس لن تصلح لتكون منوذجاً جامعاً بالنسبة إىل العامل. وخالفاً لفوكوياما 

ال يذهب هنتنغتون إىل االعتقاد بأن انهيار الشيوعية يعد لوحده انتصاراً للرأساملية الغربية وإقامة 

صلح عاملي، بل يرى يف نهاية الحرب الباردة بداية محفوفة باملخاطر للحضارة الغربية]1].

من ناحية أخرى فإن فلسفات تاريخ التجديدـ  كام أشار إريك فوغيلني]2]ـ  تثل الصورة الدنيوية 

لفلسفة التاريخ الديني. إن هذا التحّول الذي بدأ منذ حوايل القرن الثاين عرش للميالد مع يواكيم 

الفرياري، لينتهي آخر األمر يف القرن الثامن عرش للميالد ويغدو عىل شكل فلسفات تاريخ دنيوية 

أو علامنية]3]. 

إن من بني أهم خصائص فلسفات التاريخ الدنيوية التي تتجىل يف هذه النظرية بوضوح، تبديل 

نقطة املوعود 

الديني وتحويلها إىل نقطة دنيوية تقع يف امتداد تاريخ املسار األرض. والنقطة الهامة يف هذا 

التبديل هي أن ما كان قبل ذلك يطرح يف فلسفة التاريخ الديني عىل شكل وعد وبشارة إلهية إىل 

البرش، أخذ يطرح يف فلسفات التاريخ الدنيوية عىل شكل نتيجة رضورية وحتمية لتطّور التاريخ. يتّم 

تصوير األمر يف هذه النظرية وكأن الليربالية الدميقراطية حالة قهرية يتجه تاريخ البرش نحوها بالرضورة. 

وأما يف النقطة املقابلة فنجد أن العاملية أو ظهور الحكومة العاملية لإلمام املهدي)عج(، تعّد نظرية 

مثل النظرية املهدوية وعداً إلهياً، ال أنها تنبثق من صلب الرضورات التاريخية »الذاتية« أو »الحتمية«. 

وبعبارة أخرى: من الناحية الدينية ال ميكن ألي رضورة تاريخية مستقلة عن اإلرادة واملرشوع اإللهي 

أن تهدي البرشية يف مسار حكومة آخر الزمان واملوعود النهايئ للبرش. وعليه، ليس هناكـ  من وجهة 

نظر دينية ـ وجود ألي إمكانية للتكهُّن أو تحديد الحقبة الزمنية وكيفية تحقق هذا الوعد، وحتى يف 

أكمل الصور الدينية لهذه الرؤية )املذهب الشيعي(، هناك منع شديد عن أي جهد يف هذا االتجاه]4].

]1] - أنظر: حسام الدين واعظ، جهاين شدن: جهان اسالم وسياست هاي جهاين )العوملة: عامل اإلسالم والسياسات العاملية(، ص 90. 

)مصدر فاريس(.

]2] - إريك هريمان فيلهيلم فوغيلني )1901 ـ 1985 م(: فيلسوف سيايس أملاين / أمرييك. فّر مع زوجته من القوات النازية سنة 1938 م، 

وهاجر إىل الواليات املتحدة ليصبح مواطناً أمريكياً. أمىض معظم حياته األكادميية يف جامعة نوتردام، وجامعة ميونخ ومعهد هوفر يف 

جامعة ستانفورد. تأثر بكل من: أفالطون، وأرسطو، وفريدريك نيتشه، وليو شرتاوس، وتوما األكويني. املعرّب.

]3] - أنظر: كچويان، حسني، رويكردهاي نظريه جهاين شدن به دين )اتجاهات نظرية العوملة إىل الدين(، ص 105، منشور ضمن سلسلة 

مقاالت املؤمتر الرابع للباحثني يف الشأن الدين يف إيران، نرش احياگر، طهران، 1382 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]4] - أنظر: املصدر أعاله. ص 172.
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كام يتجىل اختالف النظرية املهدوية ـ طبقاً لرؤية كجوئيان ـ عن نظريات نهاية التاريخ يف 

نقطة أخرى بشكل واضح جداً. إن النزاع الواسع واملعقد املحتدم حول معاين ومفهوم العاملية، 

الناحية  هذه  من  يوجد  ال  إذ  النظريتني؛  هاتني  بني  التاميز  وجوه  من  واحداً  نفسه  ميثل يف حد 

العاملية بني املنظرين. وباإلضافة إىل  إبهام وانغالق يف معنى حكومة اإلسالم  أو  أي غموض 

ذلك، فإن نهاية التاريخ من الناحية الظاهراتية مرتبطة بشعور خاص عن الزمان واملكان. وتفرض 

هذه املسألة نفسها من حيث أننا نحن البرش نعيش يف الكرة األرضية نفسها، وتربط بيننا أوارص 

الزمان، أو ظهور  الزمان واملكان أم موت املكان بواسطة  الكالم عن ضيق  وثيقة، وسواء أكان 

التعابري املشابهة،  شبكات تواصل خارجة عن سيطرة الدولة ـ الدميقراطية، أو ما إىل ذلك من 

الجغرافيا،  يف  املتغريات  مع  تتعاطى  التاريخ  نهاية  نظريات  أن  نجد  املوارد  هذه  جميع  ففي 

واألفعال  اإلنساين،  العامل  هذا  وبعد  وقرب  الجامعية،  للحياة  واملكانية  الزمانية  والخصائص 

والظواهر االجتامعية.

مجموع  يف  ـ  الحال  بطبيعة  ـ  وهناك  املهدوية.  نظرية  تقع  الفهم،  لهذا  املقابلة  النقطة  ويف 

 ،األعظم الله  بقية  وظهور  قيام  وكيفية  العاملية  اإلسالم  حكومة  خصوص  يف  املتوفرة  اآلثار 

التاريخية  والرشائط  للخصائص  وفهم  رؤية  تكوين  أجل  من  توظيفها  ميكن  وروايات  أحاديث 

لحياة املجتمعات اإلنسانية، من قبيل: كيفية الخصائص الزمانية / املكانية لألفعال واملامرسات 

الجامعات  ارتباط  وكيفية  الناس،  بني  االجتامعية  واالتصاالت  الروابط  وخصائص  الجامعية، 

املحلية فيام بينها، ومن بني هذه األحاديث ما ورد مبضمون: أن جميع الناس سوف يسمعون نداء 

اإلمام صاحب العرص والزمان من جوار بيت الله )الكعبة(، وإن النساء بعد ظهوره سوف يتمتعن 

باألمن حتى أن املرأة تخرج من بيتها لوحدها وتقطع املسافة بني الشام والعراق من دون خوف أو 

وجل. بيد أن املسألة األساسية واألصلية يف البحث الراهن هي أن املأثورات املوجودة يف مورد 

الحكومة العاملية لإلسالم ليس لها أي قصد واهتامم مبارش بهذه املقوالت، ومن هنا فإنها ال تركز 

عىل هذه املقوالت.

إن من بني االنتقادات األساسية األخرى التي ترد عىل نظرية نهاية التاريخ لفوكوياما، هي أن 

بنفسه،  ومكتفياً  ذاتياً  أمراً  بوصفه  التاريخ  إىل  تنظر  دنيوية،  تاريخية  فلسفة  بوصفها  النظرية  هذه 

نتيجة  الدميقراطية  الليربالية  اعتربت  فقد  هنا  ومن  اإللهية.  باملشيئة  التاريخ  ارتباط  وتتجاهل 

التفسري  الدنيوية والتاريخية، وتعكس من ناحية أخرى تقابل هذا  القوى  رضورية / طبيعية ألداء 

مع التفسري الدينية للعاملية. بعكس ذلك العاملية يف فلسفة التاريخ الديني، فإنها بحسب القاعدة 
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تربط ظهور الحالة النهائية للتاريخ وقيام النظام العاملي يف آخر الزمان بإرادة الله ولطفه. وعىل 

يكون  ال  املهدوية،  النظرية  قبيل:  من  العاملية،  حول  الدينية  للنظرية  طبقاً  فإنه  األساس  هذا 

التكهن بزمن قيام هذه الحكومة العاملية أمراً ممكناً. ويف الحقيقة فإن الذي يستوجب الحدث 

النهايئ هو إرادة الله واللطف الربويب، وليس شيئاً آخر. من هنا فإن األشخاص يف هذا املسار 

ليس لهم دور سوى التعبري عن الحاجة وترجمة هذه الحاجة عملياً، وإذا كان لهم من دور، فإنه 

ال ميكن أن يتعدى إىل القيام بخطوات وردت يف نظرية العاملية الدنيوية، والعمل عىل تحقيق 

تدخله  خالل  من  الله  يعمل  املهدوية  النظرية  يف  العاملية.  الحكومة  ظهور  أو  النهائية  الحالة 

املبارش عىل إدخال قوى مختلفة وأسمى من القوى املوجودة يف املسح التاريخي لإلنسان، 

آليات مختلفة عن  الراهن، ويقيم  العامل  القوى املوجودة يف هذا  بنية  وبهذا يعمل عىل تشتيت 

اآلليات التاريخية القامئة]1].

حكومة اإلسالم العاملية: النهاية احلقيقية للتاريخ
يشتمل اإلسالم عىل رؤية اجتامعية ويسعى إىل إقامة حكومة عاملية. وهذا الدين الذي يشتمل 

للغاية يف حقل االقتصاد والسياسة واألخالق والعقائد ولجميع شؤون  عىل قوانني عميقة وقيّمة 

الحياة الفردية واالجتامعية للناس، ينحاز من ناحية الفلسفة السياسية إىل الحكومة العاملية. فقد 

شجب املجتمعات املحدودة عىل شكل شعوب ودول منفصلة عن بعضها والتي ال تفكر إال يف 

مصالحها املحدودة والضيّقة، وحارب يف هذا االتجاه جميع أسباب وعنارص 

االختالف والفرقة والتشتت باستمرار، ودعا جميع الناس إىل تأسيس مجتمع تحت لواء واحد. 

فإنها  الناحية  هذه  ومن  الخاصة،  وقوانينها  أصولها  لها  العاملية  اإلسالم  حكومة  أن  الواضح  من 

تشتمل عىل قيَم برشية وأرضية خاصة]2].

وهنا من الرضوري أن نطرح هذا السؤال: ما هي الخصائص التي يجب أن تتوفر يف الحكومة 

الثقافة والرؤية  النقطة، وهي أن  العاملية، لتكون شاملة للعامل بأسه؟ يستدل هنا بهذه  اإلسالمية 

الناحية  من  هناك  العاملية،  مقاس  عىل  املوجودة  الداخلية  الظرفيات  إىل  باإلضافة  اإلسالمية 

هذا  يف  البرشية  األطروحات  يف  املوجودة  الضعف  نقاط  تجرب  خصائص  والخارجية  العينية 

]1] - أنظر: املصدر أعاله. ص 177 ـ 180.

]2]- أنظر: مجتهد شبسرتي، محمد، يك حكومت براي همه جهان / پايه هاي فكري حكومت جهاين در اسالم )حكومة واحدة لجميع 

العامل / األسس الفكرية للحكومة العاملية يف اإلسالم(، العدد: 9، ص 23، شهر تري عام 1345 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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املرشوع  فإن  هنا  ومن  ورحامين،  مادي  بعدين؛  ذا  كائناً  الدينية  الزاوية  من  اإلنسان  يعّد  الشأن. 

الهيمنة  إىل  يسعى  الذي  التاريخ  نهاية  عن مرشوع  يختلف جذرياً  اإلسالمية  للحضاري  العاملي 

عىل اإلنسان؛ ذلك ألن اإلسالم يهدف إىل تكريم اإلنسان، ويصّب كل تفكريه فيمنح االستقالل 

الواعي والحّر للخطاب الديني، وال يسعى أبداً إىل فرض رؤيته وعقيدته عليه باإلكراه. إن الرؤية 

النظرية لحكومة اإلسالم العاملية تقوم عىل مفهوم عاملية اإلسالم، وهذا يرتبط بالفطرة والرغبات 

جميع  وإقناع  واإلكراه،  الفرض  حالة  من  اإلسالمي  التفكري  عاملية  تخرج  التي  املعقولة  البرشية 

لإلنسان،  والفطرية  املعقولة  باملطالب  تهتم  حني  اإلسالمية  التعاليم  إن  البرشية]1].  املجتمعات 

فإنها تتمتع مبقتضيات أفضل للصريورة العاملية. وإذا كانت التعاليم الدينية تعود إىل نقطة مشرتكة 

بني جميع املجتمعات البرشية، وهي اإلرادة الفطرية والثابتة لكافة البرش، وفإن القوانني والتعاليم 

البداية بحيث  الزمان واملكان، وقد تم تنظيمها وتدوينها منذ  اإلسالمية بدورها ذات ماهية تفوق 

تلبي املطالب الفطرية واملعقولة لإلنسان يف إطار فكري وثقايف مختلف ومتنّوع. ومن هنا فإن 

املصادر الدينية تعترب التديّن أمراً فطرياً غري قابل للتغيري. وعىل هذا األساس فإن للقوانني اإلسالمية 

الصالحيات واملقتضيات الرضورية للعاملية]2].

األمئة  عن  املأثورة  والكلامت  للروايات  واملستوفية  والشاملة  الجامعة  الدراسة  خالل  من   

األطهار، ميكن القول بكل ثقة أن من بني الخصائص البديهية لحكومة اإلمام املهدي هي 

العاملية. إن هذه الحكومة تتّد إىل مشارق األرض ومغاربها، ولن تكون هناك رقعة يف املعمورة 

إال وسوف يُسمع فيها نداء التوحيد، وسوف يعم العدل والقسط جميع أنحاء الكرة األرضية. وقد 

روي عن اإلمام الحسني، أنه قال يف هذا الشأن:«منا اثنا عرش مهدياً، 

أولهم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، وآخرهم التاسع من ولدي، وهو القائم بالحق، يحيي 

الله تعاىل به األرض بعد موتها، ويظهر به دين الحق عىل الدين كله ولو كره املرشكون«]3].

يا عيل، وآخرهم  أنت  أولهم  اثنا عرش،  بعدي  قال: »األمئة من  األكرم«،  النبي  ويف رواية عن 

القائم الذي يفتح الله ـ تعاىل ذكره ـ عىل يديه مشارق األرض ومغاربها«]4].

]1] - أنظر: شريودي، مرتىض، جهاين شدن غريب وحكومت جهاين اسالم )العوملة الغربية وحكومة اإلسالم العاملية(، مجلة قبسات، 

العدد: 33، ص 119، خريف عام 1382 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2] - أنظر: سجادي، السيد عبد القيوم، جهاين شدن ومهدويت: دو نگاه به آينده )العوملة واملهدوية: رؤيتان إىل املستقبل(، ص 23. 

)مصدر فاريس(.

]3] - انظر: سليميان، خدا مراد، حكومت حرضت مهدي # تنها حكومت جهاين )حكومة اإلمام املهدي # الحكومة العاملية الوحيدة(، مجلة: 

مبلغان، العدد: 45، ص 79، مهر عام 1382 هـ ش. )مصدر فاريس(. عن: العالمة املجليس، محمد باقر، بحار األنوار، ج 36، ص 385.

]4] - انظر: املصدر أعاله، ص 80. عن: العالمة املجليس، محمد باقر، بحار األنوار، ج 36، ص 226.
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وأنها  األمم،  رؤية وعقيدة جميع  بجذوره يف  العاملي ميتّد  املصلح  األمل مبجيء  أن  ورغم 

مطروحة يف جميع املجاالت بأشكال مختلفة ومتنّوعة، إال أن فكرة انتظار الفرج وحكومة اإلمام 

املوعود معروضة يف الفكر الشيعي بشكل واضح وتفصييل، بحيث أن الرؤية الشيعية تقول بأن 

الله سبحانه  من  بأمر  ما  يوماً  سيظهر  وأنه  يرزق،  وحّي   موجود  األخري  واملنجي  املنتظر  اإلمام 

]1]. وكفى مبقولة »العدل« ـ التي تعني إعطاء كل  وتعاىل، وسوف ميأل األرض والعامل قسطاً وعدالً

ذي حق حقهـ  أهمية، أن ذكرها ورد يف القرآن الكريم سبعاً وعرشين مرة، وقد وردت كلمة »القسط« 

 ،[2[Mَرُب لِلتَّْقَوى
ْ
ق
َ
وا ُهَو أ

ُ
املرادفة للعدل يف القرآن ثالثاً وعرشين مرّة، ومن بينها قوله تعاىل:Nاْعِدل

.[3[Mِْحَساِن
ْ

َعْدِل َوال
ْ
ُمُر بِال

ْ
ََّ يَأ وقوله تعاىل:  Nإِنَّ الل

بيد أن النقطة التي يجب االلتفات إليها هي أن املعنى الحقيقي للمحاباة والعنرصية والتفرقة، 

أن ال يحظى الجميع باإلمكانات والرشائط العملية املتساوية؛ بحيث ميكن لشخص أن يتسلق سلم 

البقاء يف أسفل السلّم. وعىل هذا  التكامل، ويتم حرمان اآلخر من هذه اإلمكانية، ويفرض عليه 

األساس، فإن مفهوم العدل واملساواة يعني أن يتم توفري اإلمكانات املتساوية لجميع األشخاص، 

بحيث ميكن لكل واحد منهم أن يستفيد من هذه الفرص من أجل الوصول إىل التكامل يف ظلها. 

وعليه فإن من لوازم إقامة العدل بهذا املعنى هي العمل عىل إزالة جميع أنواع التفرقة واملحاباة 

واملنعطفات التي تكون منشأ للظلم والتحريف والتزوير. وهنا يتضح أن من بني أهم رشوط إقامة 

االستعدادات  فيها   املنشأ  يكون  التي  االختالفات  تلك املجموعة من  الحفاظ عىل  العدل، هو 

ـ  االختالفات  تكون  أن  العدالة  مقتىض  أن  إذ  فرد؛  بكل  الخاصة  والنشاطات  والجهود  الذاتية 

املوجودة يف املجتمع شئنا أم أبينا ـ تابعة لالستعدادات والكفاءات، ال أن يتم منح الجميع يف 

السباق أو االمتحان درجة أو مرتبة واحدة )أو أن يتم النظر إىل جميع األفراد بشكل متساو وتجاهل 

اختالفاتهم الفردية، ورفع الجميع إىل مستوى واحد بشكل جربي وقهري؛ فهذا يعد بدوره ظلم 

أيضاً(]4]؛ وذلك ألن القابليات والرغبات والقدرات لدى جميع األفراد ليست عىل درجة واحدة، 

ومن ناحية أخرى فإنه طبقاً لقوله تعاىل: Nقُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُموَنM]5] ال 

]1] - انظر املصدر أعاله.

]2] - املائدة )5(: 8.

]3] - النحل )16(: 90.

]4] - أنظر: مطهري، مرتىض، بيست گفتار )عرشون مقااًل(، ص 89، انتشارات صدرا، ط 4، طهران، 1389 هـ ش. )مصد فاريس(.

]5] - الزمر )29(: 9.
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يكون هناك تكافؤ بني الذين يعلمون ويعملون وبني الذين ال يعلمون وال يعملون؛ وعليه ال ميكن 

ـ وكأنهم بضائع منتجة يف قوالب  العدل واملساواة  إقامة  ـ بحجة  نعترب جميع األشخاص  لنا أن 

خارجة من مصنع واحد، ولهم صور وأشكال واحدة، والنظر إىل الجميع بعني املساواة]1].

يرى الشيعة أن مرحلة قيادة اإلمام املهدي ستشهد حكومة مركزية واحدة تدير العامل بأسه، 

وبذلك تزول جميع عنارص النزاع والحرب والظلم. إن ظهور اإلمام املوعود من رضوريات اإلسالم، 

وليس هناك أي شّك يف وقوع وتحقق ذلك؛ إذ هناك الكثري من اآليات التي برّشت يف القرآن الكريم 

بتحقق هذا الوعد اإللهي القاض بتمكني املستضعفني يف العامل، وتعلق مشيئة الله وإرادته بإقامة 

الحكومة العاملية عىل يد الصالحني وأمئتهم، وال ميكن لذلك أن يتحقق من دون تصور مفهوم 

املنجي املوعود. ومن بني هذه اآليات، نذكر هاتني اآليتني عىل سبيل املثال ال الحرص:

َن  َوارِثنَِي * َوُنَمكِّ
ْ
ُهُم ال

َ
َْعل ًة َونَ ئِمَّ

َ
ُهْم أ

َ
َْعل ْرِض َونَ

َ ْ
ِيَن اْسُتْضِعُفوا ِف ال

َّ
ْن َنُمنَّ َعَ ال

َ
ـ Nَونُِريُد أ

.[2[Mْرِض َونُرَِي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن وَُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكنُوا َيَْذُروَن
َ ْ
ُهْم ِف ال

َ
ل

.[3[Mاِلُوَن ْرَض يَِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ
َ ْ
نَّ ال

َ
ِر أ

ْ
ك ُبورِ ِمْن َبْعِد الِّ َتبَْنا ِف الزَّ

َ
َقْد ك

َ
ـ Nَول

واإلدارة  الواحدة،  املركزية  الدولة  وإقامة   ،املنتظر املهدي  اإلمام  قيادة  عرص  يف  أجل، 

واألقطار،  واألعراق  املجتمعات  أبناء  جميع  بني  العدل  بسط  والقامئة عىل  املوحدة  والحاكمية 

تزول جميع أسباب الخالف والظلم والحروب. وبطبيعة الحال هناك عقبتان كبريتان أمام تحقيق 

هذه الغاية العظمى، وهام: السلطة واالستكبار العاملي من جهة، وعدم الوعي والتخلف الثقايف 

لدى بعض الناس )ولهذا السبب نجدهم يصطفون يف جبهة األهداف االستبداية للمستكربين( من 

جهة أخرى. ومع ذلك فإن هذه املوانع ـ طبقاً لعقائد الشيعة ـ سوف يتم القضاء عليها يف عرص 

ظهور اإلمام املهدي املنتظر عىل يده ويد أصحابه وأنصاره، ومن خالل غربلة املجتمعات 

بناء  ألسباب  اإلعداد  يتم  والسيايس،  املايل  واالستكبار  الهيمنة  عنارص  من  وتصفيتها  البرشية، 

السلطة املركزية، ويف ضوء ذلك يتم تعبيد الطريق أمام البرشية، واالنطالق بها نحو حياة مرشقة 

وعادلة زاخرة بالسعادة والرخاء واالزدهار.

]1] - أنظر: مؤيد نيا، فريبا، جهاين شدن وحكومت جهاين حرضت مهدي # )العوملة وحكومة اإلمام املهدي # العاملية(، مجلة: درسهايئ 

از مكتب اسالم، العدد: 6، ص 67 ـ 68، شهريور عام 1386 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2] - القصص )28(: 5 ـ 6.

]3] - األنبياء )21(: 105.
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وهكذا األمر يف رؤية الشيعة، حيث أن لحكومة اإلمام املهدي ـ التي هي حكومة عاملية 

ـ فلسفة عاملية أيضاً، وهي فلسفة بعثة األنبياء؛ إذ تّم التعريف بالفلسفة الهامة من بعثة األنبياء ـ 

طبقاً للكثري من آيات القرآن الكريم ـ عىل أنها تعني بسط مفهوم التوحيد والعدالة االجتامعية، وإن 

.[1[ الرضورة األهم من ظهور املوعود العاملي تكمن يف ملء األرض قسطاً وعدالً

النتيجة
الخصوص  وجه  الشيعي عىل  التاريخ  وفلسفة  ـ  اإلسالمي  التاريخ  فلسفة  أن  من  الرغم  عىل 

التاريخ الغريب الحديث، ولكن يبقى هناك فرق جوهري بني  ـ قد تتامهى يف ظاهرها مع فلسفة 

هاتني الفلسفتني؛ مبعنى أن الفلسفة السياسية الحديثة إمنا تؤكد من طرف واحد وعىل نحو شامل 

عىل مجرد التكامل العقيل لإلنسان عىل مدى التاريخ، بينام تذهب فلسفة التاريخ اإلسالمي ـ مع 

لإلنسان  والديني  الروحي  والتسامي  التكامل  تصحيح  إىل  ـ  للبرش  العقيل  التكامل  تأكيدها عىل 

أيضاً. إن لحظة نهاية التاريخ من وجهة نظر اإلسالم هي لحظة امتزاج الوجود البرشي مع املعارف 

والتعاليم اإللهية. وعىل أساس هذه املالحظات فإن كالً من فلسفة التاريخ الغربية الحديثة، وفلسفة 

التاريخ اإلسالمية سوف تقدمان ـ بطبيعة الحال ـ مستقبالً مختلفاً للبرشية؛ مبعنى أن فلسفة تاريخ 

الغرب الحديث ترى نهاية التاريخ يف الرفاه املادي والحريات الفردية وسيادة اإلنسان، والذي يُعترب 

يوشيهريو فوكوما واحداً من أواخر املمثلني لهذه الرؤية، وأما فلسفة التاريخ اإلسالمي فرتى نهاية 

التاريخ يف االزدهار الذايت للبرشية وارتباطها بالوالية اإللهية. مع اإلشارة إىل أن نظرية نهاية التاريخ 

لفوكوياماـ  الذي يعّد ممثالً متأخراً للفلسفة الغربية الحديثةـ   تجاهلت االزدهار الروحي واملعنوي 

لإلنسان، والذي هو يف األساس تفكري مؤقت وعابر، قد كان له مثل الليربالية الدميقراطية الكثري 

الغربية  واالجتامعية  الثقافية  البنية  نفسه عن  الوقت  متمخضة يف  الداخلية، وهي  التناقضات  من 

الخاصة، تعمل عىل بيان ما ستكون عليه نهاية ومصري البرشية. 

الوجوية  األبعاد  بازدهار جميع  املبارش  اهتاممه  الشيعة، ومن ضمن  إن مفهوم املهدوية عند 

ضاربة  وعاملية  شاملة  عقيدة  عىل  يؤكد  ذلك(،  إىل  وما  واملعنوية  والروحية  )العقلية  لإلنسان 

بجذورها يف عمق جميع األديان التوحيدية، ويف الفطرة البرشية مبعنى من املعاين، ويعمل عىل 

تعريفها بوصفها النهاية واملصري الحقيقي واملحتوم للتاريخ البرشي.

]1] - أنظر: مؤيد نيا، فريبا، جهاين شدن وحكومت جهاين حرضت مهدي # )العوملة وحكومة اإلمام املهدي # العاملية(، مجلة: درسهايئ 

از مكتب اسالم، العدد: 6، ص 70 ـ 71، شهريور عام 1386 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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