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  ةبقلم : مجتبى الساد

 

بما تنطوي عليه من ، إننا نعيش ف�ة أيام حاسمة � تاريخ الب
ية الفكري
;والت ثقافية و7اضات فكرية ك4ى من قبيل /اع ا-ضارات أو حوار 

 من القرآن الكريم ا?ي أاا-ضارات أو تكامل ا-ضارات أو.... و
ً
سس نطالقا

 :Hتعا Iبدأ (تعارف ا-ضارات) بقوN﴿ �َن
ُ
ٍر وَأ

َ
ن َذك ْقَناُكم م

َ
�ا َخل ف�َها ا��اُس إِن

َ
يَا ك

وا 
ُ
بَائَِل ِ&ََعاَرف

َ
َناُكْم ُشُعوًبا َوق

ْ
َرَمُكْم ِعنَد اهللاوََجَعل

ْ
ك

َ
َ َعلِيٌم  إِن� أ ْيَقاُكْم إِن� اب�

َ
أ

مهما تنوعت وتوزعت W مساحات  )U(ت.. فاألمم والشعوب وا-ضارا )Q(﴾َخب9ٌِ 
وهو ، وهذا ما يريده سبحانه وتعاH لإلنسانية، األرض إال أنها مطا\ة با]عارف

، نفتاح وا]واصل وا-واروهذا يستتبع معه اال، من العالقات مستوى رفيع وراقٍ 
ا?ي من أبعاده أن تتعرف p أّمة وn حضارة W أفmر وثقافات وعقائد األمم 

ومن هذه األمور اNتفق عليها واNش�uة فكرة اNخلص ، ا-ضارات األخرىو
{ا يتطلب منا مهمة ومسؤوzة تعريف وxيضاح حقيقة اNهدوية لألمم ، اNوعود

  والشعوب األخرى.

  تعريف المهدوية لآلخر ضرورة حضارية:

، يخا]طلع إH قراءة العقيدة اNهدوية من من� عق� وW ضوء فلسفة ا]ار
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عتبارها قيمة إنسانية عليا ومسألة ايتطلب منا أن ندرسها برؤية حضارية ب
كث�ون �ثوا القضية اNهدوية من ناحية ، مص�ية متعلقة بمستقبل الب
ية

، وuث�ون دخلوا � مسائل �مية ومناظرات بهذا ا�صوص، ا�صوص والروايات
وال ، برؤية حضارية قليلة جداً  غ� أن ا�راسات الفكرية ال� تبحث هذه اNسألة

يوقعنا � نزا�ت ، نبالغ إن قلنا: ابتعادنا عن دراسة اNهدوية من منظار حضاري
�مية وطائفية � بعيدة p ا\عد عن مقاصد ال
يعة اإلسالمية وأهداف 

  االطروحة اNهدوية.

أو  )�(أو مصطلح (تعريف اNهدوية لآلخر) )�(إذا تأملنا � مفهوم
يمكننا أن نكتشف قيمته الفكرية والعملية وأهميته ، ارات اNختلفةا-ض

  �:اآلبوساطة ، ا-ضارية

Q( هدويةNو¡ن ا?ي ح ناها ، ا�روج من اإلطار الضيق للقضية ا
ن توسعت فتح  xو، فقط :كأنها مسألة مذهبية خاصة باتباع أهل ا\يت 

جال الطائ¦ .. {ا ¥تاج وهذه تورث الس، كعقيدة إسالمية تهم اNسلم£ وحدهم
 Hهدوية ل© إNأن ننظر »ا بمنظار أوسع وأشمل وأعمق وننطلق من أرضية إن ا

  الب
ية وليست �ين أو مذهب أو شعب مع£. 

U( ة تأط�ها � ا¬انب العقدي فقطzmكأصل من اصول ، اوز إش
هذه اإلشzmة ونقت  با�ظر »ا W هذا األساس .. و، ا�ين ومن مبدأ اإلمامة

تضيق عملية الفهم للمهدوية وفهم اNبادئ والقيم اNرتبطة بها ¯لعدالة والعاNية 
 {ا ±عل رؤيتنا قا/ة W اال، وتطور العلم و ....

ً
 وعلميا

ً
 وحضاريا

ً
ستفادة فكريا

 من خصائصها و{²اتها العديدة. 

 فكرة ومبدأ اNخلص اNوعود موجودة عند p األمم والشعوب )�
، ولكن عندما ال يوجد تعارف ب£ ا-ضارات ³صوص هذه الفكرة، واألديان
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سيو� ، نقطاع عن تكوين اNعرفة وسيادة ا¬هل باNهدوية �ى اآلخرهذا اال نّ إف
 من سوء الفهم

ً
و¶لق مشµت فكرية وثقافية مع ا-ضارات األخرى ، نو�

 من مبدأ ومفهوم /اع ا-ضارات.
ً
 إنطالقا

أن مفهوم أو مصطلح (تعريف اNهدوية للحضارات األخرى)  وال شك �
سيتيح لألمم ، عند بلورته وطرحه W أرض الواقع منظومة معرفية متmملة

والشعوب اNختلفة ا]عرف W واقع وحقيقة اNخلص اإلسال¸ (االطروحة 
uة W القواسم اNش� وبناءً ، اNهدوية اإلمامية) بمنظور شامل ومتmمل وم¹ن

وسواء نظرنا إH اصل الفكرة برؤى دينية أو ، Nبدأ وفكرة اNخلص عند ا-ضارات
نهاية العالم تق�ن مع ن
 ا]وحيد  نّ أفاNهم أن نرسخ حقيقة ، بنظرة فلسفية

وهذه � الرسالة ال� نود إيصا»ا لآلخر عند ، و;قيق العدالة وسعادة الب
ية
  ا-ديث عن اNهدوية. 

 أن يكون هذا ا\حث دافع ملأمن هنا ن
ً
�راسة اNفاهيم اNهدوية برؤية  ا

وتفتح ½ال ا]فك� � ، فكرية حضارية تتعاW H ا�ظرات ا¼قافية الضيقة
ا¼قافة اNهدوية بمنهج ومنظور معر¿ حضاري يتطابق مع أهداف و¾يات اإلمامة 

وية هو للخروج من أÁ ا�اتمة .. إذاً حاجتنا إH رؤية حضارية � قراءتنا للمهد
وما تقديم وتعريف وxيضاح حقائق ، اNاÂ وضيقه إH أفق اNستقبل ورحابته

، اNهدوية لألمم وا-ضارات اNختلفة إال جانب واحد من هذه الرؤية ا-ضارية
وقبل ذلك نطمح \ناء اNنظومة الفكرية ا]عريفية للمهدوية W قاعدة القواسم 

Nفهوم (اN ةuش�Nهدوية.، خلص)اNوبما ¶دم اإلنسانية و¥قق بعض األهداف ا  

وعلينا أن نعلم أيضاً أن اإليمان باإلمامة ا�اتمة (اNهدوية) ومعرفة 
وأهّميته وxحاطة  يزيد قيمة تعريف ا�اس �قيقتها، مmنتها وخصائصها الفريدة

ية اإلمامية) لألطروحة اNهدو )Ä(فنقل (منظومة ا\ناء اNعر¿، ا�اس �قيقتها
، I دور هام وأثر عميق وشفاف �ى الشعوب األخرى، لآلخرين وxيضاحها »م
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إضافة �ورها الوثيق � ا�ظرة ، والسيما أهدافها العظÅ ومقاصدها ا-ضارية
فضًال عن دورها ا�فÆ الكب� ، ا]فاؤzة واإل±ابية للمستقبل ونهاية العالم

  م£ من هذه الشعوب.وا»ام عند اNستضعف£ واNحرو

اNهدوية تمتلك اNقومات الÈورية � تقديم ذاتها لآلخرين  ±ب إدراك أنّ 
 لكث� من اNفكرين الغربي£ تصور خيارات اخرى Nستقبل ، بنجاح

ً
فلم يعد {كنا

الب
ية سوى الصورة (القريبة واNشابهة) للحضارة اNهدوية .. وبسهولة يدرك من 
طالع واNعرفة W أفmر وثقافة الشعوب الغربية ن اال�يه ا-د األدË م

سبب شغفهم ، واNستوى ا?ي وصل اzه وضعهم ا�فÆ، وأطروحات فالسفتهم
 ما ينساق وراء رؤية اNستقبل.، ا]ام لفكرة (اNخلص)

ً
  فا-اÌ ¾\ا

و¿ هذا السياق هناك حاجة ملحة وأهمية خاصة ]عريف اآلخرين بمبدأ 

ق لإلنسانية ا?ي سيتحقق W يديهااإلمامة ا�Nستقبل اNهدوية) واNاتمة (ا ،

وأحد ½االت ا�راسات االس�اتيجية ، فهذا من أهم األولويات الفكرية ا-اzة
، واNستقبلية اNطروحة W طاولة ا\حث ال� تهتم بها مراكز ا\حوث العاNية

وهذه ، ت الب
ية ب
ت باNخلصفضًال W ان p ا�يانات السماوية والفلسفا
لن
 العدل  اً رمز دÍ وتع، الفكرة أمر مش�ك ب£ األمم وا-ضارات اNختلفة

  والسالم. 

فعملية إحاطة ، � هذا ا\حث ¡اول تلمس معالم طريق ا]عريف الفكري
اآلخر (غ� اNسلم) بمفهوم اNهدوية ليست عملية عفوية و�برة يمكن أن 

أن نÎ بوضوح مواقع أقدامنا من  فالبدّ ، ن دون بص�ة وهدايةتتحقق ببساطة وم
ة والعمل اNيداÑ اإليضاÐ حÏ تفلح ي� ساحة بناء اNنظومة الفكرية ا]عريف

جهودنا وتتحقق تطلعاتنا .. وقبل ذلك ;مل مسؤوzة ن
 العدالة W وجه 
تحول االهداف وأن ت، البسيطة Óها وهداية الب
ية Òعاء إH الطريق السوي

اNهدوية الك4ى إH حاجة نفسية عميقة وهدف حضاري واضح عند اNؤمن£ 
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فنحث ا�طى بثبات � طريق عمارة األرض وبناء حضارة آل ، اNنتظرين
  اNنشودة. Ö9مد

  التعريف المطلوب:

ال نقصد با]عريف أن يقت  W: [تقديم معلومات ¯فية وشاملة عن 
والكشف »م عن حقيقتها وخصائصها ، عوب اNختلفةاNهدوية لألمم والش

هذا تعريف  نّ إوxيضاح أهدافها وا�تائج ال� ستتحقق W يديها] .. ف، و{²اتها
 ما

ً
ا]عريف اNطلوب  نّ إإما من حيث اNضمون واألساس ف، شÙ وهو مقبول نو�

إنسانية) إH  هو: [القدرة W إدخال مفهوم اNهدوية (بما ;تويه من قيم ومبادئ
�يث ، وترسيخ الفكرة �ى الرأي العام، اNنظومة الفكرية للحضارات األخرى

  يصبح هذا اNفهوم من األسس ا¼قافية ا¼ابتة وا\ديهة عندهم].

فا]عريف ا?ي نطمح إzه ال يو� بكتابة مقالة أو �ث حول اNخلص أو 
¥قق ال
ط األساس من  هذا ال ألنّ  ؛7اNنقذ اNوعود أو اإلمام اNهدي 

فقد نكتب مئات اNقاالت حول (اNهدوية) من وجهة نظرنا وندعمها ، ا]عريف
ذلك  دّ ويع، 7تلفة ونن
ها هنا وهناك متعّددة لغاٍت بون�Òها ، باألدلة اإلسالمية

ه يعكس تفك�نا ألنّ  ؛ولكنه غ� ¯ِف وال ¥قق ما نهدف إzه بنفسه،مهم 
ؤمن به اآلخرون .. فيجب أن نتجاوز ا-دود السطحية  ومعتقدنا ا?ي ال ي

�يث يكون للمهدوية حضور وفاعلية ، (للتعريف) إH ما هو أعمق من ذلك
  ستثنائية � رسم الرؤى األساسية للحضارة اإلنسانية ومستقبلها.   ا

  الهدف والرؤية من التعريف:   

ومعرفة األهداف  ،نتظارنفتاح الواW Þ األبعاد الفكرية لالاال إنّ 
p ، الك4ى للمهدوية ومتطلبات اNس�ة ا]مهيدية وأولويات اNرحلة اNعا/ة
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متالك منهج فكري وعم� يتناغم مع ;قيق {هدات وßائط اzوم ذلك يدفعنا ال
، اNوعود .. ومن هذا اNنهج تنبعث ر²uة تعريف اNهدوية للحضارات األخرى

  اف والرؤى من وراء ذلك:فتتجà �ا بوضوح بعض األهد

Q( ا]وحيد والعدل � ¯فة العالم 
، إن ا»دف االساá للمهدوية هو ن
و¿ ، وuذلك ا]غي� الشامل ألنظمة الظلم وا¬ور � p أقطاب األرض اNعمورة

سياق ;قيق هذا ا»دف الكب� وجب علينا نقل األطروحة اNهدوية �قيقتها 
وتوضيح Ìورتها ا-ضارية وفوائدها ، ا وأهدافهاوxيصال رسا]ه، لألمم األخرى

لناس Òيعاً .. لã يتسâ »ذه الشعوب العارفة واNطلعة W حقيقة اNهدوية أن ل
 ؤيåدهوأن تؤمن به ح£ ظهوره فتُ ، نشداد الفطري للمخلص اNوعودتعيش حالة اال

   .ؤاِزرهوتُ 

U( وعها العا
لæ وأهدافها إن إيمان الشعوب اNختلفة باNهدوية وم
وتتنوع ، فبقدر ما ينت
 نطاق معرفته، الربانية من أبرز مظاهر ا]مهيد للظهور

ويزداد عدد ، وتتوسع قاعدته الشعبية � p األمم وا-ضارات، أطياف اNؤمن£ به
 للتوطيد الفع� لليوم ، األتباع واNريدين

ً
 عمليا

ً
بقدر ما نكون قطعنا شوطا

 ح£ خروجه.  Ò7اه�ياً لإلمام ونكسب رصيداً ، اNوعود

فرها االظهور ذات أبعاد ومقدمات اس�اتيجية هامة يتحتم تو طßَائ )�
(æهدوي العالNالفتح ا) ةuكون الظهور ناجز الوعد ؛� بداية نشوء حرz ، ومن

هو يأس شعوب العالم من األنظمة والقوان£ ، أبرز هذه ال
وط ومقومات ا�جاح
قق طموحها وفشل ا-لول ال� طرحتها .. فعندما تتعرف هذه الوضعية ال� لم ;

±عل أملهم ينح  ، الشعوب W االطروحة اNهدوية بأهدافها وأساzبها ونتاèها
 {ا يهيئ أفضل األرضيات ]قبل اzوم اNوعود وتعليماته.، � نهضته وحضارته

ا?ي إن رؤية واضحة لألهداف اNهدوية وا]غي� ا¬ذري والشامل  )�
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بص�ة ثاقبة ونظرة  ;تاج إH، � مسار تاريخ الب
ية 7سيحققه اإلمام 
وقبل ذلك تهيئة الظروف العاNية اNناسبة وW ، مستقبلية ]طور اNجتمع الب
ي

ومنها ا�احية الفكرية وا¼قافية لألمم والشعوب اNختلفة ]قبل  الصعد¯فة 
 و;قيق أهدافها اNنشودة.  Ö 9مد{ا يضمن ويؤuد êاح حضارة آل ، نهضته

Ä( هدي (عج) االمن مظاهر االNباإلمام ا ëاذه اقتداء به ورتباط ا-قيì
{ا يستوجب ، عظيمة و¾ياته كب�ة 7فأهداف اإلمام ، ¥تذى به اً أسوة ونموذج

وال شك فأن قيام دولة العدل اإللî ، \لوغ هذه األهداف بذل جهود �جمها
W ع وبسط هيمنتهاÒما»ا ، العالم أuذروة تطورها و Hية ا
¥تاج وxيصال الب

ال حد »ا وبرؤية حضارية .. ومن أïديات هذه ا¬هود وأبسطها تعريف  إH جهودٍ 
وذلك ، شعوب العالم بهوية اNخلص اNوعود واطروحته وحقائق عن نهضته

 .7]حقيق أهدافه  ؛للمشارuة وا]مهيد

ð( الراهن ال æت تآمرية خبيثة ضد الواقع العالòلو من وجود حر¶ 
 و، اNهدوية

ً
 سياسيا

ً
 تارًة تتخذ تارة طابعا

ُ
 أ

ً
 فكريا

ً
وتعمل للقضاء عليها ، خرى طابعا

ها من دّ و;اول ;جيمها � إطار مذهó خاص وع، � وجدان األمة اإلسالمية
 العقائد ا�رافية .. ويقف وراءها 7ابرات دوzة معادية لإلسالم وللمخلص

وتشويه مmنتها عند ، وتطمح إH تفريغ اNهدوية من Öتواها ا-قيë، اNوعود
وهكذا ، ستعداد ويف� õاس الشعوب وا¬ماه� »اتضاءل حالة االتف، اNؤمن£ بها

 Wجتمعات .. وNة � اzتموت فاعلية ثقافتها وقتل روحيتها اإل±ابية وا]فاؤ
ا-ضارية ون
 ا-قائق األصيلة عن  zتناوالعكس من ذلك فإن ;مل مسؤ

خرين بها وترويج اNنظومة اNعرفية ³صوصها W األمم اNهدوية وتعريف اآل
فتتحصن الشعوب اNطلعة W ، سيصيب مآرب األعداء � مقتل، وا-ضارات

وقد ، هائصطفاف مع اعداحقيقتها، وتنشأ ثقافة �ى الرأي العام العالæ بعدم اال
 شد اNناهض£ Nؤامراتهم ا�بيثة. يكونوا من أ
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ö(  بة الشعوب÷ Hإ (هدوية األصليةNحقيقة ا) لو استطعنا أن نوصل
ألدينا جانباً ، zدرسوها ويتأملوا فيها ؛ومثقفيها برؤية تناسب عقليتهم وبلغتهم

وقسطاً من اNسؤوzة اNلقاة W �تقنا � تعريف األمم والشعوب بآخر أنوار آل 
  ي به تتحقق سعادة الب
ية Òعاء.ا? Ö9مد 

  المرتكزات األساسية للتعريف بالمهدوية:

تتأثر األمم والشعوب سلوuياً وذهنياً بفكرة اNخلص وذلك لعدد من 
درجات  اختالفW  ويكون تاث�ها ا¼قا� والفكري متفاوتاً بناءً ، العوامل

ره ظروف واقعهم قرّ تومستوى õاسهم ا�فÆ ا?ي ، وعيهم ا�يø والفلس¦
قاعدة رئيسية  عّدهااNعاش .. ومن هذه العوامل واNرتكزات ال� يمكننا 

  نطالق منها � تعريف اNهدوية للحضارات اNختلفة اآل�:لال

:./01/� ���23�� �4�5� :67�8 

منذ فجر ا]اريخ وفكرة اNنقذ واNخلص اNوعود أصبحت كحاجة نفسية  
وقد غذى ال�اث ا�يø ، طابق مع طبيعة وفطرة اإلنسانوتتناسب وتت، يةاجتماعو

 Ñخلص � الفكر اإلنساNانواعه هذه الفكرة ونماها .. إن حتمية ظهور ا Ïبش
وتزداد هذه ا-اجة إ-احاً Óما زاد الظلم وا¬ور ، عموماً ±سد حاجة فطرية

وتع4 عن ، {ا يكشف عن وجود أسس متينة قوية تستند إzها، ست
ى الفساداو
  تطلع الب
ية اNستمر للكمال والفضيلة.

الفكرة قد رسخت � العقل الب
ي وا�فس اإلنسانية  نّ أو{ا ال شك فيه 
وما ا�عوة إH (اNدينة الفاضلة) كما ع4 عنها ، W مدى ا]اريخ الطويل

إال صدى لإلحساس الغريزي اNتأصل »ذه الفكرة � ، الفالسفة قديماً وحديثاً 
اNخلص اNوعود مهما  نتظارعمق ا�فس الب
ية .. فالب
ية اzوم مهيأة ال
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و?ا فاإل»ام واإلحساس وا-اجة إH اNخلص  ؛ختلفت األسماء والعناوينا

بل يمكن مشاهدة ، وال ¶تص بقوم أو Òاعة، )اNهدوية( أمر مش�ك ب£ الب

وتتفاوت ، وا-ضارات ها تتنوع وìتلف عند األممانتظارصور هذه ا-اجة و
 .Æحسب الظروف والواقع ا�ف  

 :./0 �� 9�� ���:��� 9�;����� ��< :6��;�= 

واستمرت � أفق اإلنسانية � p مراحل ، بدأت الفكرة منذ فجر اإلنسان
فاNسألة من اNواضيع ا\ارزة � اNس�ة الب
ية واهتماماتها اNتصلة ، ا]اريخ
إليمان �تمية ظهور اNخلص من األمور اNتفق عليها عند وال شك أن ا، بالعدل

طراد � اوأن هذه الفكرة ماثلة ب، Òيع األديان السماوية واNذاهب الوضعية
Ñاإلنسا øا-ضارات، ال�اث ا�ي p £و� قاسم مش�ك ب ، úنNكون فكرة ا
لص فيه يوم تتخ úء.. فجميع األمم والشعوب تأمل بمحاجة إنسانية فطرية 

 ستبداد و¥ل فيها العدل واألمن والسالم.  اإلنسانية من الظلم والفساد واال

من هنا êد أن الكتب وال�اث ا�يø السماوي قد أÒعت W مúء 
وهكذا ، وأن Òيع األنبياء والرسل قد أشاروا إzه وحلموا بيومه اNوعود، اNخلص

 لطائفة دين
ً
mد أن منقذ العالم ليس ُملêلشعب من ، ية معينة 

ً
mوليس ُمل

وأن ال© ينتظره ، بل هو أمل اإلنسانية ومنقذ الب
ية، الشعوب أو أمة من األمم
  ويتوق إH عهده اNيمون .. 

واختلفوا � ، »ذا اNنقذ نتظارفقد اتفق ا¬ميع W فكرة (اNهدي) واال
فال© ، ة األصيلةال يÈ � أصل الفكرة ا�Nسخ ختالفوهذا اال، اسمه وهويته

وxن اختلفوا � صفته وشخصيته والكيان ا?ي ، متفق W اNبدأ واNنشأ واNفهوم
  ينتæ إzه.
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� دولة �Nية تبسط هيمنتها وسيطرتها Ò Wيع  9حضارة آل Öمد 
، من بقاع األرضأ¡اء العالم بش© ال توجد معها أية حكومة أخرى � أي بقعة 

(مع تفاوت  سيغ� Òيع ا-كومات اNوجودة آنئذٍ  )ل اهللا تعاH فرجه(عجّ حيث أن اإلمام 
، القدرات الب
ية واالقتصادية ب£ ا�ول) ويد½ها ;ت لواء حكومته العادلة

ألنفسهم W  نال� ستجعل شعوب العالم ينظرو، فيش© ا�ولة العاNية الواحدة
  وليس أمم وشعوب 7تلفة.، نية واحدة W هذه األرضأنهم أÁة إنسا

W ;ريك  7وقدرته ، نتشار إH أصقاع العالمان قدرة اNهدوية W اال
ستحضار والء الشعوب � مشارق األرض ومغاربها ااNشاعر وتأجيج ا»مم و

فهم ا�صائص اNم²ة  بوساطةال يمكن فهمه إال ، وا]أzف ب£ قلوبهم
قيم ومبادئ اإلسالم (ا�ين ا�اتم)  نّ إف، ية الشا7ة اNنبثقة منهالأليديولوج

اإلنسانية  )ð(وuذلك فهم ا¼قافة، تتوافق مع الفطرة ومع الصالح العام وا�اص
ال� ستوفر ¬ميع اNنتسب£ إzها من ، الشاملة ال� لت � االطروحة اNهدوية

� بناء ا-ضارة الفاضلة وترسيخها ¯فة األمم والشعوب واألديان فرصة اNشارuة 
.. فعاNية ا�ولة اNهدوية ت4ز �ا القواسم اNش�uة ل© األديان وا-ضارات 

ة ب£ الشعوب ا?ي سين
 األخوّ ، ال� تؤمن بفكرة اNخلص اNوعود، اNختلفة
  ويوحد الب
ية ;ت ظل سيادة واحدة.

 :�/A�3�� ����� � ������ B��C :6����� 

، دما تتعرف الشعوب وا-ضارات W خصائص و{²ات ا�ولة اNهدويةعن
، واألهداف وا�تائج والواقع ا?ي سيتحقق W يد القائد واNنقذ واNخلص اNوعود

?لك العهد  نتظارهذه الشعوب ستكون � قمة اللهفة والشوق واال نّ إحينها ف
يط علماً �قيقة دولة العدل اNيمون وا-ضارة اNوعودة .. فأي إنسان عندما ¥
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îورين (ا]وحيد ، اإللÖ بوساطة ف، العدل) -و±د أن خصائصها تدور حول
اNحور األول (ا]وحيد): يظهر معâ العبودية ا]امة وا-قيقة �الق الب
ية 

 اختالفوا]حرر من Òيع العبوديات األخرى اNادية واNعنوية وW ، والكون
ش© للحرية ال� تليق باإلنسان .. ومن خالل اNحور ا¼اÑ  أسÅ اوهذ، أشm»ا

فتقوم ا�ولة بسياساتها ، (العدل): يعطى اإلنسان قيمته وuرامته بما هو إنسان
وال ½ال ل4وز ، �يها وقوانينها ومناهجها -فظ كرامة اإلنسان وهو مقصد �لٍ 

ت4ز ا�صائص   .. وبعد ذلكجتماÞأي ش© أو مظهر للظلم الفردي أو اال
، ¯]طور العلæ وتكامل الوÞ الب
ي 9األخرى ومعالم حضارة آل Öمد 

والرفاه االقتصادي و... و... و... وال� � آثار ونتائج ¬هود القيادة العظيمة اNتمثلة 
 � اNنقذ اNوعود.

وعندها ستدرك األمم والشعوب أن واقع الب
ية ا-اþ هو اسوأ من 
Nستقبل اNيةا
حينها ، )7 ا?ي سيتحقق W يد اNخلص (اNهدي، 
ق للب

ستتقلص صعوبة اNهمة وستنفتح اآلفاق ا?هنية لألمم والشعوب للتعرف 
  واإلحاطة وا\حث عن شخصية قائد تلك ا-ضارة ومنفذها W أرض الواقع.

 :D�%�� E���&�� F%G&�C :6��C�H 

 وحساسية � ترتبط ب 7قضية اإلمام اNهدي اNنتظر 
ً
أك� األمور إ-احا

، ترتبط بمستقبل اإلنسانية ومس�تها ¡و ا]mمل أو ¡و السقوط، الفكر الب
ي
{ا ينعكس W واقعنا العم� وا�فÆ وW طريقة تفك�نا ونظرتنا إH األمور .. 

 ثارة � ساحة الفكر العالæافمسألة ا�هاية ]اريخ الب
ية � من أشد األمور 
 ، نتmسة فظيعة � القيم اإلنسانيةاحيث تشهد الظروف العاNية ، اNعا/

ً
وتراجعا

دون إيمان باNهدوية تبدو p مكتسبات من و، شديداً � حقوق وuرامة اإلنسان
كما يصبح ، الب
ية � تار¶ها الطويل من أجل حياة أفضل � مهّب الريح
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.ستئناف مس�ة ا-ضارة اإلسالمياا-ديث عن 
ً
  ة غ� ذي جدوى إطالقا

وبنظرة Óية عن مmنة اNهدوية عند اإلنسانية وأهميتها االس�اتيجية، 
 للس� اإل»ية � ا]اريخ، êد أنّ 

ً
اNس�ة األساسية وا�ط العريض � حياة  وفهما

فمنذ ا\دء واإلنسانية تتmمل ، ومستقبل الب
ية تتجه ¡و (ا-ضارة اNهدوية)
وأصدق مثال W ذلك ا]mمل � ال
ائع السماوية والعلوم ، فضلوتتقدم ¡و األ

و?ا فالب
ية تتحرك بأمل وبفطرة سليمة ¡و اNستقبل .. وهذا ما  ؛اإلنسانية
وأن هناك ، مؤقتء تؤuده األطروحة اNهدوية ال� تثبت بأن الفساد والظلم �

W ستقبلNية � ا
يد اNنقذ اإلمام  حياة سعيدة وع  متألق ينتظر الب
  .7اNهدي

و¿ ثقافتها الفكرية ، اNهدوية منفتحة W أبعاد اإلنسانية وا-ياة Óها
فحقيقة اNهدوية ومضمونها وأهدافها تأخذنا ، والروحية ;ثنا أن ننفتح W اآلخر

بيد أن ا�ارس للمرتكزات األساسية للمهدوية و�ث ، لفهم اسباب ا-ضارة
 إضافة للنقاط  -تعريفها لآلخر 

ً
يلحظ وجود حرuة مد وجذر ب£  - اNذكورة آنفا

  خاصت£ أو نسق£ أساسي£: 

� حقيقة منبثقة من الوÐ  صالة: اNهدوية عقيدةً يرتبط األول باأل   •
îاإلسالم: الكتاب و الع�ة. ، اإلل øّuوتأصلت � الفكر اإلسال¸ من ر  

•   Nنات يتعلق اآلخر با�هوض: حيث أن ال�اث اmهدوي ¶¹ن إم
حÏ تصل اإلنسانية إH مرحلة الكمال ، ا�هوض واإلبداع � حياة الب
ية

 وتؤسس ا-ضارة الفاضلة. ، وا�ضج والرشد

p هذه اNرتكزات وا�صائص األساسية تدل W حيوية وديناميكية 
 حيث يلتë ا�افع ا�يø مع الÈورات اإلنسانية، ا¼قافة والفكر اNهدوي

 للقبول ، نسجام كب� بينهمااية و¥صل جتماعواال
ً
{ا يفتح اNجال أمامها واسعا

  نتشار عند ½تمعات األمم والشعوب غ� اNسلمة.واال
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  اآللية االستراتيجية للتعريف:

� ا-ضارات اNختلفة تتنوع الفوارق وìتلف اNشµت تبعاً »وية 
وال سيما ، حتياجات وهموم متغايرةا {ا ينتج عن ذلك، وخصوصية p أّمة و½تمع

و?ا فمسار ا]عارف  ؛الـُمثل واألهداف والرؤى والقيم ا�اصة بكل ½تمع
وW هذا األساس ¥تاج (ا]عريف ، ا¼قا� والفكري يتمايز ب£ أّمة وأخرى

باNهدوية) قبل p �ء إH دراسات مستمرة � شأن ا»وية ا]ار¶ية والفكرية 
تشخيص هويته عند p أّمة  اختالفطالع W واال، األمم) (للمخلص عند

  وuيان.

سوف ، وعند فهم ا»وية واألبعاد اNتنوعة ا�اصة باNخلص عند p حضارة
 وبرنا½دّ بع :تاح إمmن إيضاح مهدوية أهل ا\يت يُ 

ً
 ها إطاراً أصليا

ً
 عملي ا

ً
 ا

 ومدعم
ً
فر ام علينا ان نو.. {ا ¥ّت   األديان السماوية اNختلفة بال�اث ا�يø لّ©  ا

  لنسلك سبيل ا]عريف بي� وسهولة: اآلتية؛اإلجابة W األسئلة 

و±ب ا]اكيد عليها دائماً عند ا-ديث مع ، ما � الرسالة اNراد توجيهها  - 
  اآلخر عن اNهدوية؟

 ما � الرؤية وا»دف من تعريف اNهدوية �ى ا-ضارات اNختلفة؟  - 

لسليم واألنسب عند ا-ديث عن اNهدوية مع شعوب ما هو ا�طاب ا  - 
 ا-ضارات األخرى؟

ما � القيم اNش�uة ³صوص اNهدوية ال� تقوم W ج� ا»وة ب£   - 
 ا¼قافات وا-ضارات اNختلفة؟

ما هو ا�موذج ا?ي ¡ن بصدد طرحة ]قريب الصورة عن مهدوية أهل   - 
 ؟:ا\يت 
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ونظرة فاحصة وعميقة ، قراءة شاملة هدويقراءة تراثنا اNعند بكل تأكيد 
يتجà �ا غياب مالمح أي ، واستقراء واقعنا اإلسال¸ ا-اþ، ¼قافتنا ا-اzة

ولم نتمكن حÏ اآلن من ، اس�اتيجية ]عريف اNهدوية لآلخر (غ� اNسلم)
، رسم خارطة طريق ا]عريف .. فمن أين يمكننا ان ندرك ما ±ب ان نتطرق إzه

عند ا-ديث عن اNهدوية مع اآلخر ؟ .. و¡ن لم ، جانب يفضل ان ÷وض فيه وأي
م {ا ¥ّت ، بعد طبيعة ا�طاب ا]عري¦ والرسالة اNراد إيصا»ا لآلخر جد¡دد أو نو

فنمد ، ن نتجاوز بناء اNفهوم وندخل ح² اNشارuة وا]نفيذ وا]داولأعلينا 
وحينها ، ية واضحة ومنهج معر¿ سليمجسور ا]عارف بناًء W أسس اس�اتيج

ونساير األولويات الراهنة ، نتخلص من الرواسب الفكرية ا�Nاكمة ع4 ا]اريخ
  ونواكب متطلبات ا]عريف.، وخصوصيات اNرحلة اNعا/ة

وقبل ذلك دراسة ، البد من إطالق م
وع (تعريف اNهدوية لآلخر)
وا]أمل � الفكرة ، ى بش© �مخرستيعاب فكرة اNخلص عند ا-ضارات األاو

، من خالل وÞ اNجتمع اآلخر بها (الرأي العام العالæ) أو بما I عالقة بها
فî ا�قطة الرئيسية ]عريف اNهدوية ، السيما ا�ظرة الفلسفية إH نهاية العالم

وعملية � ¾ية األهمية يستلزم عّدة ومفتاحها .. كذلك هناك  خطوات منهجية 
م بها وتنفيذها W أرض الواقع � سبيل ا]مهيد للتعريف لتس� األمور القيا

  :اآل�و� ، بسالسة وي�

ا]عرف عن قرب W ½تمعات األمم والشعوب  ا&عرف > اآلخر:   •
وذلك من خالل مواكبة تطورها العلæ والفكري ، اNختلفة كما � � الواقع

ما تقدمه ا�خب من معارف وأفmر  وع4، وا¼قا� � سياق فكرة (اNخلص)
ومتابعة آخر اNستجدات ال� وصلت إzه ، فلسفية أو تار¶ية بهذا ا�صوص

 .þالفكرة � منظومتهم الفكرية � الع  ا-ا  

إننا �اجة إH عمل �وث ودراسات (;قيقية)  لغة خطاب مش@?ة:   •
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وxدراك قاعدتهم ، ةعن فكرة اNنقذ واNخلص �ى ا-ضارات اNختلف، معمقة
ما يمهد الطريق �نطلق � ، الفكرية وحدود اNعرفة (ا]ار¶ية وا�ينية) �يهم

وذلك بتأط� العقيدة اNهدوية األصلية بلمسات من ، إ±اد لغة فكرية مش�uة
 والوصول لصياغة خطاب تعري¦ مناسب ومقبول �ى اآلخر.، منظومتهم الفكرية

صياغة تعريف Nضمون (اNهدوية) W ش©  :رسالة واضحة توجه لآلخر  •
رسالة فكرية ومعلومات ثقافية ;توي W اNبادئ والقيم اNش�uة واNقبولة �ى 

 القدرةوتكون »ا ، اآلخر .. رسالة نود إيصا»ا وترو±ها �ى الرأي العام لآلخر
 ال ، نتشار وا]غلغل � منظومتهم الفكريةوا�جاح للتوسع واال

ً
يك¦ حتما

م علينا بل ¥ّت ، ا-ديث عن العدالة والقضاء W الظلم فقط لل�ويج للمهدوية
 بتmر رسالة يكون »ا صدى � ½تمع أغلبه علماÑ ال�عة. اديد خطاب و

•   :Nحضاري يواكب الع Sهدوية بشVمن خصوصيات الفكر  طرح ا
، ؤية ا-ضارية والكونيةوا¼قافة اNهدوية ان ترفع مستوى وÞ األمة � ½ال الر

 øختلفة بعيداً عن ا]عصب ا�يNر وفلسفات ا-ضارات اmوتعمق أفقنا لفهم أف
 واNذهó .. {ا يوطد ]أسيس 

ُ
طروحة جديدة ذات طابع فكري وثقا� وبرؤية أ

فهم تعرّ ، تقدم لألمم األخرى W قاعدة ال
اكة ا-ضارية، حضارية منفتحة
إلنقاذ العالم وقيادة الب
ية ¡و طور مستقب�  7بم
وع اإلمام اNهدي 

وتوفر السعادة والرفاه ، وحياة قائمة W العدل وحفظ كرامة اإلنسان، جديد
 وا-ياة الكريمة للجميع.

ان الشعوب األخرى تريد  طرح نموذج تاري_ (واق\) يقرب الصورة:   •
ن قواسم مش�uة وما ¥مله م، أن تسمع وتعرف ا�موذج ا?ي ¡ن بصدد طرحه

معهم .. و¿ تار¶نا اإلسال¸ أفضل نموذج يمكن طرحه هو اإلمام 
 بن ا	 
ستقامة هذا ا�موذج اإلنساÑ � االخالق والزهد والعدل واال، 7طالب 

وترجم ذلك ، هذا العظيم ا?ي تدفقت منه ا-كمة والفلسفة والعلم، والشجاعة
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Iواقوا Iافعا � 
ً
�ا وللتاريخ الب
ي افضل نموذج للحاكم  وقدم، عمليا

 ���Q(أي قبل ) ��(إH مالك االش� �م  )ö(واNسؤول العادل .. فعندما نقرأ عهده
فî جامعة مانعة تطرح منظومة قيم ، سنة) êد هذه الوثيقة معجزة إنسانية
 وتهدف إH تأسيس نظام إداري، جتماعمتmملة � القانون والسياسة وعلم اال

 وحقو� � ا-كم يكرس اNبادئ والقيم اإلنسانية. 

فعà مسار ا]اريخ الطويل ظلت ، أن ¡مل مشعل اNبادرة �ا من البد
وهو يبادر ، بل نتناوب W اإلجابة، فهو يسأل و¡ن êيب، اNبادرة بيد اآلخر

 أولويات اNرحلة الراهنة ويفعل وتا� ردة الفعل من طرفنا .. ومن هنا فإنّ 
بتmر منظومة اومتطلبات مس�ة ا]مهيد ;تم علينا أن نبادر وننطلق � إ±اد أو 

تؤطر Nساحة فكرية جاذبة تتداول فيها ، معرفية تربطنا مع اآلخر (غ� اNسلم)
فر ع4ها سبل ا-وار اوتتو، ÷ب اNجتمعات اNختلفة األفmر واNعارف اNهدوية

اNش�uة اNتعلقة باNهدوية أو اNخلص  وا]عارف وا]واصل ³صوص القواسم
  اNوعود.

يوجب ، اNهدويةبتعريف لال
وط الالزمة لإ±اد فإن ، وليس من شك
وحينها ، تنفيذ منهج ا]عريف واآلzات الÈورية و;قيقها W أرض الواقع

يمكننا القول إننا وضعنا األساسات األوzة لعملية إيضاح وتقديم اNهدوية 
وبدأنا نفهم اNهدوية برؤية حضارية بعيداً عن منغصات ، اNختلفة للحضارات

  السياسية وصدام ا-ضارات وال�ا�ت ا�ينية واNذهبية. 

  المهدوية هي مخلص الحضارات: 

ا\حث وا�قاش عن اNخلص � ا-ضارات اNختلفة يعد من أعمق 
ية � هذا العالم ألنه يرتبط بمستقبل الب
 ؛ا�قاشات وأك�ها جدية ومنهجية

والرؤية الكونية إH الوجود اإلنساÑ .. وحيث إن شخصية هذا اNخلص لم تتبلور 
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، I هوية واضحة عند أتباع األديان السابقة لإلسالم وا-ضارات اNختلفة
و]جريد هذه القضية من حسابات اNصالح اNذهبية الضيقة أو اNنافع السياسية 

?ا  ؛مستوى ا]فك� وتوسيع األفق حول هذه القضية ولرفع، وا�ينية اNحدودة
ينب� ان تشمل ا\حوث وتتعمق ا�راسات حول اNنظورات ا�ينية والفلسفية 

  لفكرة اNخلص عند Òيع ا-ضارات اNختلفة.

يتضح �ا  )�(من خالل �ثنا لفكرة اNخلص اNوعود � الفكر ا�يø اNقارن
تفاق تتمثل � األساس باال، p األديان وا-ضارات وجود قواسم مش�uة كث�ة ب£

  W أصل الفكرة ثم W نقاط عديدة منها:

Q( األرض سوف ا W ان القوة ال� خلقت ا-ياة W األديان p تفقت
كما أكدت (األديان) وجود عالمات معينة ، تنî هذه ا-ياة � يوم من األيام
  سيكون ظهورها نذيراً بنهاية العالم.

U( � ية
سوف يتغ� ا�ط ، ا-قبة األخ�ة من اNس�ة ا]ار¶ية الب
zخلص  ؛فتتدخل العناية اإل»ية باختيار (اNنقذ اNنتظر)، اNوضوN Þسار ا]اريخ

 الب
ية من الظلم وا¬ور وين
 العدل والسالم.

ولكنه يتمتع بصفات ، طبيعة (اNخلص اNوعود) إنسانية (من بø أدم) )�
وتستمد وجودها من قوة غيبية فيما وراء ، يتمتع بها غ�ه من الب
 خارقة ال

 الطبيعة (شخصية قدسية ترتبط بالغيب).

يستلزم ان ، إن حرuة ا]غي� الشامل العاNية zتسâ »ا ا�جاح )�
، فر عوامل مناسبه للنهضةاوتتو، تكون الظروف ا\يئية (¯فة ا¬وانب) مالئمة

 ة ]حقيق االهداف الك4ى.     وأن الب
ية متقبلة ومهيئ

Ä(  س�ةNيسهم � احداث ;والت تار¶ية � ا (رتقبNا úنNا) إن ظهور
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حيث يتmمل ا�اس ويصبح ، واحداث تغ�ات جذرية � نهاية العالم، اإلنسانية
 واقع ا-ياة مزدهراً.    

من هنا نؤuد ان بداية م
وع ا]عريف باNهدوية يتم عن طريق ا\حث 
طالع W اNبادئ وuذلك اال، اNش�òت العامة لفكرة اNخلص ب£ ا-ضارات عن

والقيم اNتعلقة بها ¯]وحيد والعدالة وا-رية واNساواة وتطور العلم وتكامل 
وليس ا»دف من وراء ذلك الوصول إH ، الوÞ الب
ي والرفاه االقتصادي و... و...

نما القصد إظهار اتفاق الب
ية ¯فة وبكل إ، أحادية الرؤية أو نمط تفك� واحد
ول�سيخ هذا االتفاق W  ؛أطيافها وحضاراتها W أصل الفكرة (اNخلص اNوعود)

اNبدأ جاء ال�اث ا�يø السماوي وuتابات الفلسفات الب
ية ببشارات عديدة 
ا]وحيد ;اد الفكرة وتعزيز اNن� القيæ »ا ¯لعدالة واشارات /¥ة بتأكيد xو

وتتوافق مع الفطرة اإلنسانية ، عتبار أن أصل الفكرة ومنشأها الوÐ اإللîا.. وب
فقد ش�ت كمبدأ صورة حلم اإلنسانية واألمنية ، وحاجات اNجتمع الب
ي

أتباع ا�يانات السماوية -قائد  ءفجميع الب
 يأمل بمú، الك4ى للشعوب
 انييعدونه رّب 

ً
والفساد وين
 العدل والسالم � ¯فة  ¶لص الب
ية من الظلم - ا

  األرض اNعمورة.

±ب ان نعرف بأن ا�لفيات ا�ينية للشعوب ليست W درجة واحدة � 
فهناك ، وليست W وت�ة واحدة أيضاً � نطاق ا-ضارة الواحدة، Òيع ا-ضارات

ل وهناك أمم ال تمث، شعوب تعطى أهمية ومmنة للمبادئ وا]عاzم ا�ينية
ا�لفيات ا�ينية أي مmنة �يها أو تشغل حدود ضيقة .. ومن هنا نؤuد أن ا»وية 
ا�ينية أو ا�لفيات العقدية � أحد اNداخل ا-يوية � سبيل إحراز تقدم فاعل 

القواسم  نّ إبل ، وحقيë � م
وع ا]عريف باNهدوية وليس اNدخل الوحيد

ق للب
ية اNش�uة وا»موم اإلنسانية الك4ى Nوالرؤية ا-ضارية للمستقبل ا

 � أك� اNداخل حيوية وفاعلية � م
وع ا]عريف. 
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أو تعدد � وجهات نظر األمم والشعوب وأتباع  اختالفبكل تأكيد هناك 
 ب£ ا¬ميع W اNبدأ ، األديان حول تشخيص هوية (اNخلص)

ً
لكن ثمة اتفاقا

 ينب� ا]
ً
مي² ب£ ما يطرحه ال�اث والكتب لألديان وأصل الفكرة .. عموما

األتباع �  اختالففإن  ، وما يطرحه أتباع هذه األديان ومف�يها ،السماوية
ناشئ من ، فاقهم W حتمية ظهورهاتّ من رغم W التشخيص هوية اNخلص اNوعود 

تفس� ا�صوص والبشارات السماوية وتأويلها استناداً إH عوامل خارجة عنها 
بمعâ أن ;ديد هويته ال ، ليس إH ت ¥ات أو إشارات � ا�صوص نفسهاو

نتخاب ابل ينطلق من ، ينطلق من ا�صوص والبشارات � ال�اث ا�يø السماوي
p ذلك ، شخصية (من الكيان ا�يø ا�اص) وÖاولة تطبيق ا�صوص عليها

، م شخصية تنتæ لكيانهمفتخار أن صاحب هذا ا�ور ا]اري� اNهالرغبة أو فوز ب
.øإضافة للعوامل السياسية أو ا]عصب ا�ي  

� ال�اث ا¼قا� \عض األديان واNذاهب اNختلفة ذكر أسماء عديدة 
pُ حسب رؤيته وتفس�ه »ذه الشخصية اNهمة ال� ، و7تلفة للمخلص اNوعود

كن أن يع�ي هذه تنتظرها الب
ية منذ القدم .. ومن هنا البد من ادراك ما يم
 من ، القضية من سهولة و� ا-ديث عن أصل الفكرة واNبدأ

ً
وما يع�يها أيضا

صعوبة و� ا-ديث عن التشخيص وا»وية .. فعندما نمتلك معرفة واسعة عن 
ونتبع آzات ، ونستوعب القواسم اNش�uة مع اطروحته، 7لص الطرف اآلخر

، مة تقديم اNهدوية للطرف اآلخرسوف تسهل علينا مه، ا]عريف الÈورية
عندها بكل تأكيد سيعرف ا¬ميع W وجه ا�قة حقيقة مهدوية أهل 

ّدها {ثًال Nنهج ذي رؤية حضارية وبرنامج عم� يشمل p بع، :ا\يت
   اإلنسانية، ومدّعم بال�اث ل© األديان السماوية.
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  أطروحة المخلص عند المسلمين:

وية عند الشيعة اإلمامية سيد األمنية من خصائص االطروحة اNهد
 فبُ ، الك4ى للب
ية (فكرة اNخلص) إH حالة واقعية موجودة

ْ
رت الفكرة وِ ل

فبدلت حالة األمنية ، فوضحت معاNها وبلغت أر� صور نضجها، بش�ها ا�ها�
 Öدداً ، واألمر ا�ظري إH واقع ملموس

ً
، فشخصت للعالم أنها تنتظر 7لصا

، ويتلمس مشاÓهم وأتعابهم، ب£ ا�اس ويشعر باآلمهم وأسقامهم شخص يعيش
وأمه ، (قر�) 7وأبوه اإلمام العسكري ، 3وهو من نسل فاطمة الزهراء 

يقول السيد باقر الصدر: "إن اإلسالم حول فكرة ، (رومية) 3السيدة نرجس 
ها ومن فكرة ننتظر والدت، ومن مستقبل إH حاÌ، اNخلص من غيب إH واقع
يعيش  معّ£  إنسانٍ Hx نتظر فاعليته وت قائمٍ  إH واقعٍ ، ونبوءة نتطلع إH مصداقها

، نراه ويرانا ويعيش مع آما�ا وآالمنا ويشارuنا أحزاننا وأفراحنا، بيننا بلحمه ودمه
.. إن اطروحة اNخلص أو اNنقذ عند  )�(وي�قب مع اآلخرين اللحظة اNوعودة"

اإلمام اNهدي (عج) تعطي مس�ة الصالح واالصالح �  اNسلم£ واNتجسدة �
ومن جهة أخرى ا-فاظ W منجزات ، الب
ية �مل استمرار بقوة وفاعلية أك�

  الرساالت السماوية ال� � ثمرة جهود األنبياء ع4 ا]اريخ الب
ي.

فî اإلمامة ، ينطلق الشيعة � نظرتهم إH اNهدوية من معتقد اإلمامة
هو ذلك اإلنسان ا-اÌ  7واإلمام اNهدي ، قية ال� تتفرع من ا�بوةا\ا

، وا�اظر والراصد Nستوى العدالة � الب
ية ومدى استعداد ا�اس ]قبل نهضته
وذلك ]حقيق  ا؛{ا يؤuد أن وجود اإلمام � p ع  وزمان Ìورة ال غâ عنه

طرق الطبيعية .. ومن هذا وضمن دائرة الس� ا¬ارية وبال، األهداف اإل»ية
( UÄÄفقد و� اإلمام األخ� �م ، اNنطلق�ð�وقد ، م) والزال يعيش � دار ا�نيا

وأن يغيب عن ا�اس (غيبة ، اقتضت ا-كمة اإل»ية أن يطول عمره ال
يف
أن يأذن اهللا I  انتظارب، � هذه ا-قبة الزمنية من تاريخ الب
ية )�Q(عنوان) 
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سنح I الفرصة للقيام با-رuة اإلصالحية الشاملة W مستوى العالم وت، بالظهور
  بأÁه.

 عوائق تعريف المهدوية للحضارات:

ا-ديث عن تعارف ا-ضارات وxيضاح مفهوم اNهدوية لألمم والشعوب 
و¿ ، اNختلفة ال يمكن أن يتم بدون إرساء أسس اس�اتيجية واضحة للبناء

والصعوبات ال� تقف حجر ع�ة أمام جهود  اوز اNعوقات نفسه الوقت
وهنا البد من القاء الضوء W العقبات الرئيسية ]جاوزها وتفكيكها ، ا]عريف

بصفته خياراً اس�اتيجياً ومفهوماً ، من أجل دعم مفهوم ا]عريف وتيس� مهمته
 حضارياً ومنهجاً يمكن من خالI مناقشة ا»موم اNش�uة والقضايا اNص�ية

ومنها اNسائل اNتعلقة بمستقبل الب
ية والرؤية ا-ضارية لفكرة اNخلص ، ¯فة
  .. ومن هذه اNعوقات ال� ;ول دون تنفيذ اNهمة اال�: 

o :وع ا&عريفdعدم إدراك أهمية م  
بمفهوم تعريف اNهدوية للحضارات اNختلفة يعود بش©  العنايةإن عدم 


وع أو اNصطلحأساس إH عدم إدراك أهمية هذا اN ، بس
�
باإلضافة إH الل

وال يعود ، اNسيطر W بعض اNؤمن£ � إدراك األبعاد اNختلفة للثقافة اNهدوية
بل قد يعكس ما ¡مل من ، ذلك إH عدم وضوح الرؤية أو سعة األفق فحسب
إضافة إH ذلك فقدان ا»ّم ، قصور اه اإلمامة ا�اتمة وا]فاعل مع همومها

لتشكيل رؤية اس�اتيجية Nفهوم  ؛لعلæ ا?ي هو ßط أساس وÌوريا
 ا]عريف.

عند ، ال شك � ان ا¼قافة اNهدوية قد فقدت الكث� من منهجها الفكري
وعدم إدراك أهمية 7اطبة اآلخر أو p األمم ، اقتصار 7اطبتها للمسلم£ فقط

{ا حال دون ، تابات اNهدويةو?ا نشهد ا¡سار الرؤية ا-ضارية � الك ؛والشعوب
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وال يرجع السبب إH فقر العقيدة ، توسيع آفاقنا وتطور افmرنا ومعارفنا اNهدوية
إنما السبب � عجزنا عن حسن ا]عامل مع منظومة القيم ، اNهدوية ومبادئها

فادة من رؤيتها ا-ضارية ذات العطاء اNتجدد وعدم اإل، واNعارف اNرتبطة بها
م واNجرد عن حدود الزمان واmNن .. فاال¡سار ا?ي نعاÑ منه ناتج عن واNتقد

 � لل�اث واNعارف اNهدوية بُطو?ا نشهد � السياق ا]اري، أزمة فكر باألساس
ً
 أ

وxال فان أحد ، � ا]طور الفكري ال يتناسب مع متطلبات مس�ة ا]مهيد
لظهوره هو تعريف العالم بمنقذه (إمام ستعداد واال نتظاراNصاديق ا\ارزة Nعâ اال

  الزمان) وتهيئة ا\يئة اNناسبة إلêاز مهمته االصالحية الك4ى.

o :ضارات األخرىlعدم فهم ا 

وعدم ، إن عدم ا]عرف W ½تمعات ا-ضارات اNختلفة كما � � الواقع 
ة والفلسفية طالع W تطوراتها العلمية والفكرية وا¼قافية وا�ينية والسياسياال

وعدم اإلحاطة بنظرتها للمستقبل ورؤيتها �هاية ا]اريخ وفكرتها ، ا-ديثة
p ذلك ¶لق �ا إشzmة عدم الرؤية الصحيحة والواعية »ذه ، للمخلص اNوعود

ا-ضارات .. ومن غ� اوز هذه اإلشzmة فسوف يتقلص تشكيل فضاء فكري 
Nا]واصل وا]عارف ا Hفئ حضارياً بيننا وب£ ا�خب الفكرية خالق يف� إmت

 ]لك ا-ضارات.

فال ، م
وع ا]عريف ينب� أن يشمل p ا-ضارات الفاعلة واNتجددة
ه حوار أو تعارف ب£ اإلسالم W أنّ أو مصطلحه يصح أن ننظر Nفهوم ا]عريف 

ا»ندية {ا ±علنا نفقد ا]واصل مع ا-ضارات األخرى ¯لصينية أو ، والغرب فقط
?ا ينقصنا تكوين اNعرفة باNناهج واألبنية الفكرية وااليديولوجية  ؛مثالً 

وهذا ، وا�ظريات ا¼قافية للحضارات الغائبة تماماً عن مدارuنا ودراساتنا و�وثنا
يعø أننا ال نملك معرفة حقيقية عن بعض ا-ضارات ا-يوية واNعا/ة .. وبنظرة 
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êد إن أبسط ، دوية وم
وعها ا-ضاري العالæإH األهداف الك4ى للمه
 نعاÑ غياب اNختص£ نّ إولألسف ف، مسئوzتنا تعريفها ل© شعوب العالم

ً
نا حاzا

ا?ين يمكن أن يقدموا �ا معرفة واسعة بتاريخ تلك ا-ضارات ، وا\احث£
ة ا¼قة �تجاوز أزم ؛ويعززوا هذه ا�راية بنظرة شاملة معا/ة عنها، الغائبة عنا

  وسوء الفهم اNتبادل ب£ الطرف£. 

o  :اربة اعداء اإلسالم للمهدويةp 

� قبال ال�عة اNتأصلة بالفطرة واNؤيدة ببشارات األنبياء والرسل وxيمان 
فإن ثمة موجة تشكيك وتشويه وÖاربة للقضية ، الب
ية بفكرة اNخلص

وتنتهج سبيل ، وللمؤمن£تقف وراءها جهات خبيثة معادية لإلسالم ، اNهدوية
 يساعد W تقويض أمر اNهدوية

ً
وتكوين حالة ، خلق ظروف وبيئة تفرز مناخا

من العداء ا�فÆ والفكري لإلمام (عج) � اوساط اNؤمن£ ودحض ا¼قافة 
اNهدوية .. ال Öيص من اNواجهة ل© ما يستهدف ا�يل من العقيدة اNهدوية 

 عداء وخبثهم.ود عنها وuشف خطط األوا?

و¿ ا-قيقة جوهر خطة األعداء قائمة W استدراجنا Nعارك جانبية عديدة 
إلشغا�ا واستفراغ طاقاتنا الفكرية وا�فسية بعمليات ا�فاع عن ، يفتعلونها

و/فنا عن مهمتنا الرئيسية (ا]مهيد لظهوره) .. وهذه ساحة ال ، العقيدة اNهدوية
 ُ فتستمر الغفلة ، نعطيهم الفرصة لتشتيت عقو�ا ستدرج إzها أوينب� أن ن

فمن فتنة إH أخرى ، م اNهمة وتضيع جهودنا وأوقاتنا � معايشة األزماتو;جّ 
  ومن مش�ة إH شاÓة.

علينا أن نتجاوز اNعارك والف� الفكرية اNرتبطة باNهدوية ال� يعمل 
، ا ونف� لألمة دوافعهافنوضح حقيقته، إzهاا�صوم واNناؤون W استدراجنا 

ونستبدل ا�فاع بمزيد من ا]وضيح ، فيبطل مفعو»ا ومن غ� أن ننغمس فيها
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وxدراك اNسار االس�اتيú ألهدافنا ، وا]ناول اإل±ا	 لرؤاها، وال�سيخ للمهدوية
� ³طى ثابتة � مهمتنا األو� وهدفنا الرئيِس.  Nوا  

بات العملية ال� تواجه (مفهوم إن رصدنا للمعوقات الفكرية والعق
يساعد W ;ويلها إH إمmنات قد تستثمر كآzات أضافية ، ا]عريف) ووعينا بها

  متاحة � الساحة الفكرية � سبيل إêاح م
وع ا]عريف. 

  

  

  الخالصة

تقديم وتعريف وxيضاح اNهدوية للحضارات األخرى هو � األساس عمل 
إضافة إH أن ، ية ومص�ية ìص العالم برمتهيتمحور حول أك4 قضية حيات

 اNهدوية 
ً
 ومبادئ وأهدافا

ً
لتستوعبها p  ؛�zة تستحق العمل W ن
هاقيما

باإلضافة إH إ±اد ا�وافع وتهيئة األرضية ، ا-ضارات وÒيع اNجتمع الب
ي
 السؤال اNناسبة للوصول ?لك العهد اNيمون وتطبيق حكومة العدل اإللî .. فيأ�

اNهم: من اNسؤول عن نقل الصورة ا-قيقية للعقيدة اNهدوية لشعوب العالم ؟ .. 
فمن هو اNسؤول عن هذه اNهمة؟ ، :فإذا لم يقم بذلك óÖ وشيعة أهل ا\يت 

 ف
ً
إيصال االطروحة اNهدوية إH شعوب خارج اإلطار اإلسال¸ وxحاطة  نّ إ.. حتما

وال تضيف ، عنايتناأهم بكث� من أشياء أخرى نوzها ، االخرين بقيمها وأهدافها
�  الكث� لرصيد مس�ة ا]مهيد. ءال

وÌوري يتمرuز حول االطروحة  مهمبا]أكيد إننا �اجة إH م
وع 
وقبل ذلك ¡ن �اجة ، ونقل أفmرها ومبادئها وقيمها لألخرين، ا-ضارية اNهدوية

:Hإ  

إن م
وع  مات معرفية وتار¶ية: تأسيس بناءات فكرية وتراك أوالً:
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 ا]عريف ليس أهداف
ً
وليس تأمالت فردية وأولويات مرحلية ، فقط و¾ياٍت  ا

تتمثل � بلورة مفهوم ، ولكنه سبيل ]كوين منهجية فكرية وعلمية، فحسب
W أن ، اNهدوية بمكوناتها ا¬وهرية بصورة تناسب عقلية اآلخر (غ� اNسلم)

اإلجابة W التساؤالت الفكرية للمتعطش£ إH اNعارف تتضمن هذه ا\ناءات 
ومن ثم تقديمها وعرضها W اآلخرين برؤية ، عن اNخلص اNوعود (اNهدوية)

أن يرافق من والبد ، قائمة W القواسم اNش�uة وخصوصيات p أمة وحضارة
ة والعدالة فî تب
 با-ري، ا]عريف وا]وضيح تأكيد بأنها صاحبة رسالة إنسانية

 æهول وترفد ذلك با]طور العلNبادئ اNا W ذهل القائمNوا]قدم ا-ضاري ا
وxعطاء اإلنسان وuرامته اولوية � سياسات ومناهج ا�ولة ، والقيم واألخالق

  و�يها القدرة والكفاءة W ن
 ذلك � العالم أÒع. ، الفاضلة

Nهدوية لآلخر وللحضارات نطمح بأن يتخذ مصطلح أو مفهوم (تعريف ا
وأن ، اNختلفة) مmنته كواحد من مفاتيح اNعرفة � الفكر وا¼قافة اNهدوية

يستثمر ، فر I بيئة مناسبة وحاضنة مسؤولة � إطار م
وع حضاري متmملاتتو
ويستفيد من معطيات ال�اث الفكري اNهدوي لسد ، إمmنات األمة اإلسالمية

  نقذها.حاجة الب
ية Nعرفة م

ولألسف الشديد ليس �ينا حاzا أي دراسات أو �وث أو مؤلفات أو غ� 
ذلك من وسائل ا]واصل أو ا]عارف أو أي منهج تعليæ أو إيضاÐ (كتاب أو فلم 

ُكِتْب برؤية فكرية تناسب عقلية اآلخر .. ، وثائë أو .... ) يوضح اNهدوية األصيلة
فة أن تتبعه وتؤيده وتنا/ه وتلتف حوI � فكيف يتسâ لألمم والشعوب اNختل
 أو ح£ خروجه ءحال خروجه وهم ال يعرفون أي �

ً
وهذا ما ±ب أن ، عنه حاzا
 ثم تتبعها خطوات أخرى.، نعمل عليه اآلن كخطوة أو� Ìورية ورئيسية

:
ً
أي فهم األمم والشعوب  دراسة ا-ضارات االخرى وفهمها فكرياً: ثانيا

وذلك من خالل ا]عرف W مناهجها ، ودراستها بعمق وبص�ة(غ� اNسلمة) 
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  وأبنيتها الفكرية وا¼قافية واأليديولوجية.

تشكيل فضاء فكري خّالق يف� اH تواصل حضاري (تعارف  اsدف:   •
يهدف اH تعريف ا-ضارات ، ا-ضارات) ينطلق فكريا من القواسم اNش�uة

وليس الصورة اNشوهة ال� تنقلها ، ألصيلةاألخرى (غ� اإلسالمية) باNهدوية ا
  ا¬هات اNشبوهة وا-رòت الصهيونية واإلرهابية العاNية.

، الطرق والوسائل الراèة �ى اNجتمعات األخرى عمالاست األساtب:  •
ال
¥ة العظÅ من الرأي العام �يهم مثل أجهزة  �ال� من اNمكن أن تؤثر 

األفالم الوثائقية ، اNؤسسات األكاديمية، �راساتمراكز ا\حوث وا، اإلعالم
ترÒة ا�راسات اNهمة واNعت4ة من اللغات اإلسالمية (العر�) اH ، اNوضوعية

 اللغات االجنبية (اإلêل²ي).

 جتماعاتباع منهجية متmملة تقوم W مبادئ علم اال اVنهجية:  •
 :عّدة وتتوزع � Öاور رئيسية، واإلعالم واإل»يات

Q( ختلفة كما � � الواقعNتمعات األمم وا-ضارات ا½ W ا]عرف ،
áوا¼قا� والسيا Æوخاصة الواقع ا�ف ، W ةßباNؤثرات اNا W واإلطالع

 الرأي العام �يهم.

U(  ختلفة وا\حث عن قواسمNقومات الفكرية للحضارات اNدراسة ا
ودراسة عميقة ، مستقبل الب
يةفكرية مش�uة فيما ¶ص اNخلص اNوعود و

 آلخر االطروحات الفكرية فيما ¶ص ذلك.

بناء منظومة معرفية مهدوية برؤية حضارية وذات رسالة واضحة  )�
نتشار وxدخال مفهوم اNهدوية وأهدافها إH تكون »ا القابلية وا�جاح W اال

 وترسيخ الفكرة �ى الرأي العام. ، اNنظومة الفكرية للحضارات

عندما ال نفهم اNجتمع اآلخر (الغر� أو ال
� مثال) وال  طموحنا:   •
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وال ندرك اNؤثرات فيه، فكيف يتسâ �ا تقديم ، نعرف العقلية ال� يفكر بها
 ستيعاب مفاهيمها وأهدافها .. إضافة إH ذلك نطمح:اNهدوية األصيلة وندعوهم ال

o  وجهة ضدنNأخطارهم وسهامهم الفكرية ا ëأو نش© وقاية ، اأن نت
ورادع Nنع الغزو الفكري أو اNؤامرات ا¼قافية ا�ط�ة وا»دامة اه اNجتمعات 

 اNسلمة.
o  هم ببعض القيم الفكرية والعقائدية األصيلة �ينا
فمثال: ، وأن نب

كيف نعرفهم بقيم ومبادئ اإلسالم و¡ن ال ندرك اNقومات الفكرية للحضارات 
 غر� أو ال
� مثًال).األخرى (ا]فك� ال

، Ìورة حضارية اً ومفهوم اً كيد إن تعريف اNهدوية لآلخر مصطلحأبا]
ها � األصل حاجة إنسانية ملحة تقتضيها فطرة اإلنسان وuذلك حاجة دّ بع

فمن خالل اNرتكزات ، تفرضها اNس�ة الطبيعة للتاريخ الب
ي مهّمةية اجتماع
 للقبول واالاألساسية وا�صوصيات ال� تم²ه

ً
نتشار ا سيفتح اNجال أمامها واسعا

كتشاف مmمن اولكن ذلك ال يمكن أن ينجز إال من خالل إ�دة ، �ى اآلخر
وا�ظر »ا برؤية حضارية تسلط الضوء W اإلنسان ، القوة � ا¼قافة اNهدوية

 وا-ياة.
ة إذاً ¥دونا األمل �دوث تطورات حقيقية وتغ�ات جوهرية � مس�

وهذا ، ا¼قافة اNهدوية �يث تستجيب ]حديات الع  � مسألة ا]فاعل وا]أث�
ستجابة الفاعلة Nتطلبات اNرحلة مرهون بمدى قدرتنا الفكرية والعلمية W اال

  والع  واNنسجمة مع تطورات ومستجدات ا-ياة اإلنسانية.

وا¼قافة  وبكل يق£ هذا ا]قدم وا]جديد اNنشود � سياق الفكر
اNهدوية وا]طور وا]غي� اNطلوب � ع نا ا-اþ لن يتحقق لوحده أو بقدرة 

تستنهض األمة لألخذ بأسباب ، بل البد من إرادة Òاعية فاعلة ]حقيقه، قادر
  وßوط ا�جاح والوÞ باNصالح واNقاصد العليا للمهدوية. 
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