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  ابيييي ر ا، ليصرهه اراعال  لري  لحااررآ وب،رب، لرل لحم،رتيبل  ي  ر ،مكانته األساس كمرآة  رييييرة التاريخاستعاد 
ا ما يرتنح خحف  بالم الييظة اليت ت،كن اليري  املتتيرية لانتررارااا الظاهآيرة، اراليحرت ايسررتاتيجي األمآيكري كثي  

 عحن ويد  عامل جديد عحى خحهيرة اييرار ماكيترة ييدييليجيرة كري  وهري املارك،رية دوت  ت يتتبره يج  ت امليجريدا  
ارس خماتحة يف ال،طح، لتاااظ عحى م،يغا  وجيدها يف العمر،، االرر  املارك،ية اليائمة عحى األرض سيف مت

صرتاعة اليرآار  غآاة عمحيرا ايقترادي دوت  ت ت،مح ليليجه  اليعبية استيرد  ةليا  الهعالية الحييالية يف الي،
وعحررى  .العرراملاألساسرري، كمررا لرري  يررا متررارس تييررة عمالنيررة متتظررآ  الهآصررة لكرري تي رررت مررن ر س ة ررة الحيياليررة يف 

ذلر   يرا اغرت حت عحرى لتراا ذاارا ولتراا  ،نه  بااة العامل كانت اجلمهيرية اإلسالمية مترارس خماتحرة مرن نرير ةخرآ
خآائطيررا  املتطيررة، سررافة يف نهرر  انت جل،ررآ مررن التياصررل الرردنيي  رييتهررا لحعررامل سررياا يف خآائطيررا  املعآاررة  و

سربا  فمريم لحبرت يف نيطرة لتكريت  مرام حرى اليصريإ يج نهر  الب يرة، ،راعدها عميهد  ا ليااا  عرالآ  لحيرارا  ت
 . لداية التاريخ-ياية

  املتارد  ا وعحرى اصرريب لاليييرامن يعيد التظآ يف الكتالرا  املهتمرة لال،ياسرا  الدوليرة تتظري   ،اواقع  
اسرتب، األمرآ و عحرن عرن  ، الهرار  وب،رب  ت هتران مرنالتراريخ ت اجلميع مهجيس لتهايرة األمآيكية، سيف يعاين 

ييرارا  املمكترة لحيريإ هتان من تيقف لحاظة يتعيرب ةخرآ ايذل  يف فهل ال،كار  لاييار ايحتاد ال،يايايت، و 
حتييره مرن عدمره انت وهترا،  عحرى ليردر مرا هري متررب   ،1ا لي  يف  صل الهكآ ، االهار  واقع  التاريخلتاي، ياية 

ي كمرا خحرإ يج ذلر  الترارخ ا نعيش حلظة ال ،ر،ييه مييحيت يج الييإ لننتذل  من ييهيت عحى بييية عدم حتول
 ميد.  "والرت رسل"املهكآ 

ا ا تنرخي ررر، نآاهررا  رررن لرردا  ايف برر   ت التجاذلررا  اليائمرررة والرريت يآاهرررا الرربع  ميررردما  غ،رر، ي لررد متهررر
ثرررآ مرررن مكرررات كعررريد  احلحررررت ا، لررري  مرررن جهرررة الررررآاعا  اليائمرررة وخطررراك ايسرررتعاد  الرررذي يتكرررآر يف  كجديرررد  

مياطيريرة الآوسرية وغيهرا مرن التررآلا  الريت تتتاسرل يف مياطيرية ال،رياياتية  و ايالعثماين  و الرآار من  جل اي
ميرراي  الححرر  واملعحيرر ، لررل ألنتررا نيررف عحررى صرردام ري  لحعررامل، وكحمررا ترررعد  الرررآاعا  يج سرريف الررآي  
                                                           

اية لتنريخ الرآاعا  التريرية وبآك األاكار، لل ب ى هتان من اغت ل عحى جممل الكتالا  األمآيكية تآ  الدمييقآاطية الحييالية متام الكهاا  اإلن،انية وي 1 
 الحيايتات الحييايل ليتتهي مع اإلرث ا يلزي ولي لتحهي، كانطي، كما اعل جيت ييكتيي. 



والهرار  هرذا املرآ  هري  ت الرردام لري   .ت،امل عحيه وتعيد لتاا عامل جديدة، ات  املنكيت  مام بالة تنرخية تيلدي
لرر  تررريرين مررادي  كبرريين، لررل لرر  تررريرين األوإ متعررايل ليررآوطه ويمكاناترره والثرراين مررادي لثيحرره الرررآاعي، ي 

ه ولري ل،رحب صريا  تايييرا صررت جديد يرتلع عحرى عرآحت حتمرل تكراليف ماليرة رر مة لييبل يف  ت يه،ح مكان  
 انخآين.

 عود على بدءالجيوبولوتيك  رجوع

رر الكثرري اعتيررد لننرره لعررد رر ااييررار ايحترراد ال،رريايايت تآاجررع الررزخرت اجلييلرريلتيكي يج اصحررف، تارك  ا  مررام اجملرراإ مهتيب 
لرآادا  ال،رري " "يرة ويتياارر، حترت تيمررة وابرد  وهرري ات،رار يف الهكرآ الحيرريايل الرذي يرردن ايختالارا  اإلدتيررة والديت

 ا لتجاوز هكذا م ائ، وجيدية. ليصهه اإلطار املعآيف األكثآ متاسك  

ولالهعرررل عمرررد  املاس،رررا  الدوليرررة واملمثحرررة لحمترررتظرت الررردويل عحرررى يعررراد  قآااارررا لحعرررامل عحرررى رررريا هرررذا 
 . امليرتك، مطالبة لتاآيآ األسيا  وتحي  الثيااا  الحية لتتماهى مع احلدث العاملي اجلديد

العيررل اجلآمرراين، أليررا مررن جهررة  راد   عررنليررترت اسرررتجار الكثرري مررن األطآوبررا  الهح،ررهية الرريت تهتيررت 
د والعبيدية ديتامية عيالنية داخحية ي تهيد من وهجهرا احليريقي يي ا،  و أليا ر   الت،ي  بكمي   التاريخقآاا  بآكة 
 ا يف ال،يف الهح،هي ال،ياسي.لتزداد تيهج  

اسررت آاا الهررار  لرر  اجل آاايررا ال،ياسررية واجلييليليترر  ، ألت امل،ررنلة ي تعرردو  ت تكرريت  ررآ   ا يرررعبواقع رر
 .ي  ررذين العحمرر ئتررريرا  ايهرراا ولررابث   عررالم يف هكررذا جمرراإ، يي  نرره وألسررباك  كادمييررا سررحيمة   اررآز معتررا

ألت الثانيررة هرري مطاربرررة  ،ياسررية،االرردكتير عرردنات ال،رريد ب،رر  يرررآ  لررنت اجلييليلتيرر  هرري اررآر عرررن اجل آاايررا ال
ميرررريعية ألدرررآ اجل آاايرررا عحرررى األوررررار ال،ياسرررية الدوليرررة، يف بررر   ت األوج تتطحررر، مرررن معطيرررا  العحررررت الثررراين، 

ييريم عحرى اجل آاايرا  اسررتاتيجي لكتها تطمح ملا جيب  ت تكيت عحيه الدوإ، مبعىن  ت اجلييليليتي  هري مرد  معرآيف
 .1ية ادف يج حتيي، مطامح سياسية لحدوإال،ياسية لكن لآيية ت يي 

اآن،رري  "لحمهكررآ  والرجةةا ايريةةر التةةاريخنهايةةة ميررد اهنرره لعررد صرردور كترراك  " راسررلوالرررت"وكمررا ييرريإ 
 ،مادامرت الآييرة التهائيرة هري وبدويرة تيريم 2تهايرة اجلييليليتير ية لحيريإ ل، هتان من لىن عحى  صل التظآ "ايكيياما

، ذلرر   ت ال،رريطآ  الرررداما  العامليررة، ويف نهرر  انت قرراهآ  لحمطررامح اإلقحيميررة ، لهيرراايررةكمررا اإليرردييليجيا العامل
                                                           

صادر عن دار جمد )لبتات: املاس،ة  م المعاصرالجغرافيا السياسية واالقتصادية والسكانية للعالملزيد من التيسع مآاجعة كتاك الدكتير عدنات ال،يد ب، ،  1 
 وما يحيها.  61(، الطبعة الثانية، التداا  من الرهاة 1996اجلامعية لحدراسا  والتيآ والتيزيع، دار جمد، ستة 

2 Walter Russell Mead, the return of geopolitics , the revenge of the revisionist powers, foreign affairs, 
volume 93 number 3 (may/june 2014), p  70 . 



 (اجل آاايررا ال،ياسررية  قرري  وبيررد  يف ورررع جييلرريليتيكي )تعررب لررالتعآيف  نرره ي ييجررد سرري  -العررامل-عحررى املتظيمررة 
 .1ي،مح  ا لهآض غبكة دالتة من التي،يرت ايجتماعي لح،حطة

 axis "ال،يس ك "فير مع كثي من اليقابة "ميد" ا وياكد عحى نييا ما  مسااغد تعييد  يي  ت الياقع  
of weevils والرررذي جيرررآي يف ييرررآات حتاديرررة والرررر  اليرررعبية واجلمهيريرررة اإلسرررالميةاليرررائرت عحرررى روسررريا اي ،

ي  ويف ظررل تالبرررت مآاجعررا  لتيييررة لح الصررا  ال،ياسررية الرريت نتجررت عررن اييررار الكتحررة اليررآقية، ولررنت هررذا اليرر
عراد وليري  سرياا يف محرف  ،املاقبرل يايرة احلرآك البرارد  ،لتييي تعمد يج تعييد الآيية يج العامل، يذ  ت اجلييليليتي 

دتره اليييرا  املتارد  األمآيكيرة يف العرآا   و ا يمترة الرريتية الريت  وكآانيا  و مبتاسربة بالرة الهيرل الرذريع الرذي تكب  
وي مبآبحرة مرا لعرد  التراريخغ،ر، ترنرخي، ي يايرة بادر يج الييإ لننتا نعريش بالرة يم، مما جعحه يا عن يتتعاظرت ييم  
 هررري ، ألت الررررآاعا  اليائمرررة اعرررال  تررردارن ا ترررا  الترررريرية الهيكيياميرررةجهرررا ل ت يآو   الررربع بررراوإ كمرررا   ،التررراريخ

اتررة الهكررآ  الدمييقآاطيررة الحيياليررة برر ى ا، ولي،ررت رررمن يصررآاعا  متيلررد  مررن  ن،ررا  اكآيررة سياسررية خمتحهررة متام رر
اراألمآ عترد ميرد  قرآك يج جيريك ييدييليجيرة مياومرة ي  .التراريخ و مآبحة ما لعرد  التاريخنتادث سياا عن ياية 

، ليررري احلرردي  عررن تعمررل كال،رريس عحررى وررآ اليرري  والآييررة األمآيكيررة عحررى بررد سررياا ، و اعاليررة ،ختحرري مررن قرري 
 يف ايعتبار مع هكذا واقع.  وج  التاريخغ،، 

ر  2ا جييليليتيكيرا لامتيرازلكن ما  غهحه الدكتير ميرد هري  ت جممرل البار  الهيكييرامي املتريا يليره، كرات طآب 
مررع اررار   سرراس هرري  نرره طررآي جييلرريليتيكي عرريملي، ي يعرري كبرري انتبرراا يج اصريصرريا  الثياايررة وتررزابرت ا ييررا  

يررآاف ا حيسرري ألنرره  قررآك يج اإليدييليجيررة لرراملعىن املارك،رري،  ي األطررآ املعآايررة ا مررن ايستة، اكررات خحيط رراجلهيي رر
صرامييل هتت تريت يف كتراك  ،لنسرحيك نيردي معري ،وهري مرا براوإ تداركره امل حية واملانعة من اليب  عحى احليييرة،

ا لايسرتتبار، رهرا يائي رايرد  دو و ، واستالك املادآا  احل ارية األخآ  من الهاعحية كما لي  يا صراع الحضارات
  من جهة  ت امل حيك جمبيإ عحى تيحيد ال الب.  ،ا عحيها  ت تآكب املكين األمآيكيوصار لزام  

اامل،نلة لي،ت لنكثآ من صدام ري  جييليليتيكية وب،ب، الطآي الحييايل ر   لننره لعرد تهكر  ايحتراد 
ته  قرري  كآييررة اليررماإ األطح،رري صررار  ميررآوعي   ال،رريايايت ودخرريإ جمميعررة مررن اجلمهيريررا  ال،ررالية يج بحررف

اعتري   يرا  ،ا لأللهيرةا متجراوز  معهرا عتهيان ر والريت ررآ   ،يةالتارخجديد  لآوي العامل، يف ب   ت املكينا  احل ارية 

                                                           

 . 55(، الطبعة الثانية، الرهاة 2003، تآمجة عبد احلميد األتاسي )دار كتعات، ستة استمرارية التاريخعمانيئيل االيغتيات,  1 

2 Frédérick Douzet, David H. Kaplan, Geopolitics : la géopolitique dans le monde angloaméricain, 
Hérodote 2012/3 (n° 146-147), p. 237-252. “Francis Fukuyama (The End of History and the Last Man, 
1992), Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, (1996) ou 
John Mearsheimer, The Tragedy of Great Powers (2001) élaborèrent chacun un discours géopolitique 
offrant un nouveau cadre pour comprendre le monde d’après guerre froide. p 241. 



را ت،رمح  را لآارع الرآ س عالي رتعيش مآبحة تنرخية هامرة جرد    يف العرامل متايلرة يج كيتينرةهترا يف العرامل،  اا، معحترة  ي 
 عحى قاعد  امل البة وايستايا  لتيل ايعرتاف. 

ايمترررداد العررريملي مبرررا هررري ييدييليجيرررة  ،كبررري  يج برررد   ،ل  اعررريد  اجلييليليتيررر  يج بحبرررة الررررآار العررراملي اآم ررر
ويل  ايرد  امليرآور الرد حي يعيد ليي   كري ومبطرامح جهييرةال التاريخ عحتت ياية عرآ اإليدييليجيا ، وجعحت 

 صياله.

تاكررررد عحررررى مآاجعررررا   ،كبتيررررة ليياليررررة ر مساليررررة  ،العررررامل-ة، اخرررررتا   ساسرررري عحررررى م،ررررتي  متظيمررررليتايرررر
ب ررررارية لي،ررررت ذا  صررررب ة ييدييليجيررررة لال ررررآور ، اكررررل ايخرتاقررررا  الرررريت  رررررات نرررراجز  تعتمررررد اصريصررررية 

ا  املتاررد  األمآيكيررة  ت يت،ررد عحررى احل ررارية لالعبرر  اإلقحيميرر  يف سرربا  نيررل ايعرررتاف، الررذي  راد  لرره اليييرر
: "يت  ، اهميانييرل االيغرتاين خحرإ يجالحييالية ال،ياسية وبآية ال،ي ، لابثة عن ميطئ قدم عيملي م راد يغآط

ررر العرررامل احلديثرررة وامليجهرررة -ا هررري برررريحة ترررآاكرت ال،ررر غ  و ارررير  ال  رررب مرررن ويرررال  متظيمرررةخيرررار اصميرررب  ساس 
العرامل ر مسرايل. وهرذا يعرب -ك  الآئي،ي   ذا املتظيمة، لحدات املآكز ال آيب يف ايقترادلعتف رد امل،تهيدين والآ 

 .1" ت امليريد هتا يدانة ال آك مبا يف ذل  ورمبا ب ى قيرت األنيار عحى اصريب

 اا هيغالمال صدرا مجالس  

ة عحرى  غرآاد دنيييرة ورارع الياقرع يآ  الهيح،يف هي ل لنت لحتنريخ غاية حتكمه وهي وقير تطال، ل  روبية معيحت
ديتينرة الردنيا، ليتاريإ امل،رار اإلن،راين يج م،رتي  تطراليي  وا مجيرة  و اصارجي يج  ساس  خالقري ييهرآ اليلآيرة

، والرريت رةهرررا تتايررر، مرررع الثرررير  التررراريخهرررذا هررري خالصررة ترررريرا لتهايرررة  .العيررل الكررريين، مررع احلررر، اصالرررد األلررردي
جترريت عرررآ اإلمياطيريررا  واإلمررارا  الرريت اعتمررآ  اليررار   ،ا هرري ةيلررة معآايررة سياسرريةالهآن،ررية عترردما  يررت مبرر

 .2األورولية، وداعتها  ي املدنية والتيدم يف خطاك احل، والعدالة

را  ساسي  ي متعطه  التارخو ذا ييكل هذا احلدث  ا مرا كرات يتظرآ يج ا يف البتاا الهح،هي ا ي حي، ألنره دائم 
 نه بآكة تكامحية لتااذية العيل الكحي يف اليجيد اإلن،اين.عحى   التاريخ

                                                           

 .50و  49، املردر نه،ه، الرهاتات استمرارية التاريخ 1 

ا لتالحييت لينالار  عتدما وصهه 2  لننه خات مبادئ الثير  الهآن،ية، وحتآن لنخالقيا  يمياطيرية ويت  هذا مل ميتع هي ل كما اييته من  ت ييجه انتيادا  قاسية جد 
 لزي  بييقي ديري. 



يريا عيرالين يف ذاتره ولذاتره ليصرهها ر،رد اعحري لحرآوي امليرريعية، لذل  مل يكرن يتظرآ يج الدولرة يي ك
، لرذل  الدولرة ي ميكرن  ت التراريخليصرهها امترداد روبري يف  ،هة ال،ياسريةاهكآ  الدولة عتد هي ل  يا يايرة الهح،ر

 يت يي الياقع الهعحي لحاآية املحميسة. تك

مبرا  التراريخت عيالين يف ذاته ولذاتره، بامحرة لرآوي عتد هي ل هي ظهير الدولة ليصهها مكي   التاريخاتهاية 
باكية عن عبيآية اليعب وروبره، اتررتاكرت بيري  احلراكرت والكريم يج  ،هي ةيلة بييقية وسياسية يف نه  انت

الرررذي عررري عتررره هررريل   و روسررري  و لرررين ررررمن العيرررد  ،يرررة متعاليرررة عرررن املبرررىن األدوايتواجبرررا  كحيهمرررا ررررمن ري 
ا ي يتياارر، مررع معررىن الدولررة لررل ت رراي تررريرا  ا معآاي ررايجتمرراعي واإلراد  العامررة، والرريت ي يآاهررا هي ررل يي تالعب رر

 .1مادية يج رييف معتائي

ي ظهرررير الدولرررة مبرررا هررري اكرررآ  متجحيرررة لتيااررر، ا  ت يرررري روي العرررامل عترررد هي رررل هرررلرررذل  مل يكرررن م،رررت آل  
جتماعيرة لاجملمرل ، عحى  ساس  ت الظياهآ الطبيعية وايالديب والدنييي عحى بد سياا لتعيحن لألوإ وختح، لألخي

 ي التررا  الرآوي لالعيرل، املاديرة يج الهكرآ  املطحيرة  و عيرل العرامل  و روي العرامل، امرن  ،املطحر،تييم عحى  ساس 
مادامرت الهكرآ  تتطرير  جديد  هي ع  اليجيد يف    صريرا،الطية العيل الكحي لالآوي نكيت  مام  روابية جهة تآ 

 لتيع عحى الياقع اصارجي ارتتد يج نه،ها مبآةتية خارجية.  لهدران معتي يف نه،يتها الذاتية 

قالبرة لحمعتائيرة ا ي حيرة، متياايرة  اا تنرخي  ومن هتا نعتيد لنت ظهير اكآ  ويية الهييه املطحية تيكل متعطه  
 ي  ،ا ايمررا يتعحرر، لآييترره ليبررد  اليجرريد، مادمتررا ن،ررتيآئ روي العررامليج بررد كبرري مررع اإلرث الررردرائي وخريص رر

 مالكا  ممكن اليجيد لاملعىن املعياري لحكحمة. 

اليجرريد  ،األوإ  ميرررير الهح،ررهةهرر، الهالسررهة عحررى  ت ميرررير كررل عحرررت لترراا يج تعآيررف ويدبررا ، يي  يت  
اراليجيد ي ميكرن تعآيهره  ،رب احليييرة، ألنره  ،الذي ي،تعري عحى كرل تعآيرف ويدبرا  لبداهرة مههيمره ول،راطته

لرررديهي التررررير، والبرررديهي تعآيهررره لالمتترررار حترررريل باصرررل، اكرررل تعآيرررف لحيجررريد ييرررف عترررد برررد غرررآي الحهرررظ 
ا وماهيترره ا و كيرره  نيررة اليجرريد  جحررى األغررياا ب ررير  ة" :المشةةاعروايسرررت، األمررآ الررذي ياكرردا املررال صرردرا يف كتالرره 

. امههرريم اليجرريد  2"هررا لرريي   عم  ا و ا ووررريب  اهررا ، ومههيمرره   ررى األغررياا عررن التعآيررف ظهررير  تاكتا و  خهاهرا ترررير  
 .وامليجيد ل،يغ، ولي  هتان مهاهيرت  ورح و عرت متها تدإ عحيها  و عحى ةدار من ةدارها

                                                           

  ي ل، الي،رت الثال  من اجلزا الثال  املعتي ت لالدولة.  مبادئ فلسفة الحقملزيد من التيسع يآجع يج كتاك  1 

Hegel, Principes De La Philosophie Du Droit, tr, Jean – Louis Vieillard-Baron, GF Flammarion, pp 298 
– 305. 

 . 1(، ميعآ 1363، حتيي، هانآي كآلن )انتيارا  طهيري ، چاك   وإ ساإ  المشاعرصدر الدين الييازي ) املال صدرا (،  2



ا، ارهت بيييتره لي،رت ايرغ غري  لديهي  ليجيد وبيييته، اهذا كات مههيمه كامال  اهتان تهاو  ل  مههيم ا
. يت بيييررة نظآيررةيذ  ت بيييررة اليجرريد ي تتتيررل يج الررذهن لييرراإ عتهررا  يررا لديهيررة  و  نظآيررة لديهيررة، لررل وغرري 

 كرذا،عحرى  يرا هري  احري   رذا األخري  غرآي بر ى يذا مرا سر ل عتهرا مبرا هري جيراك  تعآيرف،اليجيد تتعاج عن كل 
 .اليآوي ويليه يتتهي كل غآي االيجيد هي املبد  األوإ لكل

 ميرتكة:  يطح، اليجيد عحى دالدة معات  

 ر ذا  الييا وبيييته وهي الذي يطآد العدم ويتاايه، واليجيد هبذا املعىن يطح، عحى الياجب تعاج.  1

 ر املعىن املردري اينتزاعي.  2

 1يل.ر معىن اليجدات والت 3

ألت برررد اليررريا يايتررره،  ترررها لتررريين يباطتررره لالعررردم، اتتتهررري فدودي  يت اليجررريد مبرررا هررري وجررريد يظرررل مطحي ررر
ويزمه  ت يكيت له لداية، وهرذا يعرب  ت التردااا عترد انتهراا م رايآا، وانتهرايا عترد لدايتره، اامل رايآ فريغ لره، وملرا مل 

 .2ي فالةيكن لحيجيد م ايآ يي العدم ، لزم يباطته لالعدم 

ا لراليجيد، ألت العردم لري  لره وجريد خرارجي يكريت لال رآور  فاط ر ، ي وهري العردم ،اانعدام وجريد امل رايآ
لل هي اكآ  انتزاعية عحرى م،رتي  الرذهن وي ميكرن اإلخبرار عتره، وامل رايآ ي يكريت كرذل  يي يذا حتييرت م،راوقة 

 عحى م،تي  اليجيد عحى  قل التياديآ. 

فمرررد  ا لال رررآور  ويي سررريطت يطالقيتررره، ييررريإ العالمرررةحررر، لطبعررره وكرررل مطحررر، يظرررل دالت ررراليجررريد مط يت  
ا حليييررة اليجرريد دبيت رر "يت   :ا عحررى يرررااة عبررار  اإلطررال  لحيجرريدتعحيي رر ،بدايةةة الحكمةةةب،ر  الطباطبررائي يف كتالرره 

ي  والتاي، ايارددها يف دالدرة مث ي،رتسل يف حتديد مآاتب الثب ، لل اليجيد ع  الثبي  والتاي،"،ا لته،هوحتيي  
 م،تييا  : 

ا يج  صررررالة ، يذ اسررررتتاد  خررررآا مررررن انوهرررري دبرررري  ذايت لرررري  مررررنخيذ    دبرررري  احليييررررة العيتيررررة لحيجرررريد -1
 اليجيد، ميكن الييإ  ت الييا اليبيد املتاي، والثالت لاألصالة هي احلييية العيتية لحيجيد. 
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اإلن،رررات ميجررريد، البيررراض  يج املاهيرررا ، كمرررا لررري قحترررايت،رررب  وهررري الثبررري  الرررذي  دبررري  املاهيرررا  -2
ز وال،رياد ميجرريدات، اجلررياهآ واألعرآاض متاييررة يف اصررارا ، ومرا غرراله ذلرر  ، وامليرريد مررن املاهيررة هري ذلرر  احلي رر

 ييه.الذي يعك  ذا  وذاتيا  مراد

لعحيرة، اإلمكرات، اليجريك، دبي  املهاهيرت ايعتبارية العيحية الذي يت،ب يج املهاهيرت ايعتباريرة مثرل ا -3
 .1ليبد ، الكثآ ، اليي ، الهعلا

، اهنره يتتهري عتره التجرزيا وال ييرة والتعردد وغيهرا ةلاعتبار املعىن العام لحثبي  امليتمل عحى املآاتب الثالد
مرررن األعرررآاض الطارئرررة ينتهررراا العرررآض واجلررريهآ عرررن الثبررري  لالرررذا . وهرررذا اليررررع ي،رررتحزم الب،ررراطة واسرررتجمار 

ا ليجريد م رايآ، وبير  د  ماي ، ألت انعدام الكماإ نييررة متر  لهطالقيرة اليجريد يف الررميرت اتجعرل متره ميي رالك
 ت اليجررريد ي م رررايآ لررره لاألصرررل، ارررهت الكمررراإ يكررريت مرررن  وكرررد صرررهاته، وهرررذا جيرررآ يج اليررريإ لالب،ررراطة وانعررردام 

 احل يرية.  الرتكيب، ألت الرتكيب هي نير من التيائإ، ايتتهي يف ميام امليدمة

إ عحرى تير   يجيدي، ذل   ت املال صدرا استتد إ الما  ن عامح  عحى  ثه يف هذا امليام هي التي   
 سرراس التيرر إ. ويررآ   ت اإلن،ررات بيتمررا يرردرن ذاترره ،   نررا يعررد    عررن اعتيررادا لررنت مآجررع ال ررمياإلن،ررات، وعرري  

  2ا ع  الذا  املي رة.الذا  هذماإ ايغرتان ايها. ويعد يدران اال يييم هتان ابت

، مرع حلراب لرنت تير إ 3تتع ايه جياز الرد  عحى الكثييناتي إ الذا  يتاي، يف امليرع الذي مي
 نرا" مترندآ  "الذا  يتاي، لراألعآاض الريت تتجرآ يليهرا لالايثرة وامل،راوقة وامل،راوا  لحميجريدا  اصارجيرة، اتكريت اإ

من "األنا " األخآ . صايح  ت الذا  العارارة ي ميكرن  ت تيريم يي ك  ومندير  هبا، مما جيعحها متهآد  عن غيها
ا لال آور ، يي  ت هذا األنا تكريت عآررة لحمت ريا  ايظرل اجلريهآ اإلن،راين ا ين،اني  " نا" م،تيحة، مما جيعحها جيهآ  

التجريهآ املعيراري الرذي  كيرف ميكرن احلردي  عرن  ،اا مع دواخحره واملت ريا  الطارئرة عحيره، يذ  ا خارج  امليرتن متايي  
 ا هي التي إ لتيكل األنا مع املعارف اصارجية؟ نبا  عته، واحلاإ  ت املتاي، واقع  

برراوإ البابرر  اإليررآاين فمررد خاقرراين  ت يثبررت صرراة اجلرريهآ اإلن،رراين عررن طآيرر، ايسررتديإ اليجررداين، 
اة ب يرية، يتبر  يل مرد  التعحر، الرذايت من خالإ معآايت لته،ي ولناكاري وباييت الته،ية معآ " :انغار يج  نه
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 نررا مل تكررن هترران معآاررة، وي نه،رري مررن جهررة  خررآ . احرري مل  كررن  لرر   اكرراري و برريايل الته،ررية مررن جهررة، ولرر 
ال،رببية،  يرها  مس  ا ذاتي ريب،اس، وي تعيل وي غ ، وي يي . اكل هرذا األمرير متبثيرة مرن نهر  مآتبطرة هبرا ارتباط ر

 وهي يف احلييية استديإ ديكاريت صآف.   ،1 ، وتتاد لياسطتها يف يطار كيات وابد"وتتماير عحى الته

يت الباررر  اليجررريدي الرررذي ن،رررعى يج ايرتكرررات يليررره هررري ذلررر  اليجررريد امليرررآ لالتعرررايل واحلاررررن لحكحررري 
العدميرة  واملطح، الطارد لحعدم، ي املهجيس لالعردم وكرنت اليجريد قرائرت بير  ي عردم ومتتهري بير  العردم، اتكريت

، لرررذا وجرررب عررردم اصحرررغ لررر  اصالصرررا  الررريت انتهيترررا يليهرررا، ولررر  الطرررآي  2ي احلاكمرررة عحرررى اليجررريد ي العكررر هرر
 اليجيدي ال آيب املهجيس كما عتد كيك ارد وسارتآ.

اليجيديرررة كمرررا طآبرررت مرررن طرررآف  ليهرررا لاسررركاإ تظرررل  رررآ  لحتترررازر الرررداخحي لررر  اصررري واليرررآ، و ت هرررذا 
األمثررل لتمثررل اإلميررات لرراا، وجممررل اليجرريدي  ركررزوا عحررى هررذا اجلتبررة  كالهيح،رريف كيك ررارد يف الطآيرر، اليجرريدي 

جندا يعتيا اجليهآ املبثيث يف ذا  اإلن،رات مرن  جرل ايختيرار لر  طآير، اصري واليرآ،  مرا  ،ميام  ثه عن اصيف
ممرررا يداعررره  ،لعثرررير عحرررى عيرررل كحررري هررراديعترررد هايررردغآ اامل،رررنلة ترررادي لررراملآا يج املياجهرررة مرررع العررردم واسرررتاالة ا

لالختيار يف بياته، وجممل التريرا  اليجيدية متآ عي هذا اليتا . االيجيديرة ال آليرة متنس،رة عحرى هراج  العردم 
. واحلرراإ  ت اليجرريد طرررارد لحعرردم كمرررا سررب، و ت  ورررراتا 3وعبثيررة اليجرريد اإلن،ررراين، ممررا لرررذو لرراملآا يج "ال ثيرررات"

 اليجيد اإلن،اين.  " خإ  غثياتذا هاج  متتهي لاجلمحة، اال عبثية وي "ذل ، مما جيعل هك

ا لبا  بييية اليجيد املتعايل واإلن،راين  مبعرىن  طيلي  ليد  دار ال،ااإ اليجيدي يف العامل اإلسالمي جدي  
ليجريد مرن هل وجيد اصرال، هري عر  وجريد امل حري ،  و لتيرل لراملعىن الهح،رهي هرل وجريد واجرب اليجريد وممكرن ا

ست ية وابد ؟ وملن األصالة؟ وتكثآ  األ اث الهح،هية والعآاانية لحجياك عن هذا ال،رااإ بر ى صرار  مردارس 
 .4اكآية مكتمحة الذا  ويت اختحهت يف التهاصيل، من بحيلية يج احتادية يج وبد  وجيد

يرررة وابرررد  يف جيهآهرررا عحرررى  سررراس  ت احليييرررة اليجيد تيررريم تظآيرررة وبرررد  اليجررريد يف الهكرررآ اإلسرررالميا
متكثرررآ  يف رحياارررا، يذ لررري  هتررران يف اليجررريد يي ميجررريد وابرررد، لرررل لررري  هتررران سررري  وجررريد وابرررد، وكرررل هرررذا 

 د لاملطح،. التكثآا  اليت ترتة  لتا يف العامل تعيد كحها يج وبد  غامحة حتكمها عالقة امليي  
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دإ والباررر ، بررر ى اسرررتدخحت ررررمتها  درررار  نظآيرررة وبرررد  اليجررريد يف الهكرررآ اإلسرررالمي الكثررري مرررن اجلررر
الكثي من التريرا  العيائدية، وهي نظآية ت،عى يج اجلياك عحى سااإ اليجيد املمكرن مرن بير  هري كثرآ  ومرن 

ة األساسررية  ي واجررب اليجرريد. ليررد تعرردد  التظآيررا  اإلسررالمية البابثررة يف  صررل اإلغرركاإ يف بيرر  وبررد  العح رر
ووبد  اليجيد التيعيرة، وقبرل  ت نردخل زلرآ الهكرآ الترريري والرذي ييرع  طيإ ما ي،مى وبد  اليجيد الي رية،

يف طرريإ كررل نظآيررة كرري ، يظررل مررن املتاسررب يي رراي الهررآ  لرر  وبررد  اليجرريد التيعيررة ووبررد  اليجرريد الي رررية، 
  ر كررل مررن العررارف الكبرري الررن عررآيب والهيح،رريف صرردر املتررن ا يف ميارلررة تررري  ألت هررذا التاديررد سي،رراعدنا كثرري  

 الييازي. 

يج خمتحرف الترريرا  الريت تيرع  العرفان والفلسفة واإلشةكاليات الدينيةةييي املهكآ لىي فمد يف كتاله 
حترررت العتررريان  األساسررري  لكرررل مررررن وبرررد  اليجررريد التررريعي ووبرررد  اليجرررريد الي رررري، الحرررذات لكمرررات جممررررل 

 آ اإلسالمي.د لرهة عامة يف الهكالتريرا  املطآوبة يف يطار وبد  اليجي 

 

 وحدد الوجود النوعية

هتران واجرب لحيجريد وممكرن مرآتبغ لره ارتبراد  ،   نره  رة وجريد كثرآ  يف امليجريدتييم هرذا التظآيرة الكري  عحرى مبرد
 عتهررا لاليرربه وامليرراكحة لرر  العحررة ومعحي ررا، بيرر  كال ررا املعحرريإ لعحترره، والعالقررة يف هررذا اليبررد  هرري تحرر  املعرري  

ا ملتطرر، ال،ررت ية، امررع  ت هترران كثررآ  صررادر  عررن اليابررد احلرر،، يي  ت وجيديررة وابررد  ل،رريطة تبع ررييرررتكات  يييررة 
،ولالترايل االهرار  يف قري  وررعف اليجريد والكثرآ  متاييرة مرن هرذا 1طبيعة هذا الكثآ  ي خترآا عرن بيييرة اليبرد 

حت ألوإ مرآ  ليركحها املتكامرل مرع وهذا اليبد  ر .آ  ي ختآا عن بييية وبد  اليجيداملآاتب يي  يا ويت تكث
مل،رررببا  مرررن جهرررة ا ليبرررد  الترررير امل،رررتحهمة مرررن نظرررام األسرررباك واالهيح،ررريف الرررن رغرررد الرررذي  سررر  نظآيتررره تبع ررر

 .املياهبة

 

 

 وحدد الوجود الشخصية
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 ت العترريات الكرريوي ليبررد  اليجرريدمررد لعررآض جمميعررة تررريرا  تيررع مجيعهررا حتررف عحررى هررذا امل،ررتي  ييرريم املهكررآ
 ي رية واليت يآ  لنيا غي متتااية  و متتاق ة لال آور ، لل ميكن اجلمع ليتها وبرآها يف ستة تريرا : ال

سررباانه وتعرراج ومررا سررياا وهرررت  وبررد  الررذا  والعررامل امليهرريم: بيرر   نرره ي ييجررد يف اصررارا غرري اا -1
هرري اليبررد  احلييييررة ومررا يتبررادر يج  ولررنت األصررل امليررريعي 1كررل مررا نطحرر، عحيرره العررامل مترريهرت ي بيييررة لرره  فرر 

 اإلدران البيآي من كثآ  اهي راجع يج الحب  وايختالد يف التظآ ي يج بييية اليرع. 

 2ة لاليبد  وناغ ة لهعرل  طيارهراوبد  الذا  والكثآ  املتطير : خالصة هذا التظآية  ت الكثآ  متييم -2

امرررا ازديررراد امليجررريدا  وكثآارررا يي مرررن جهرررة  يرررا تتطرررير عرررن  ،كثرررآ  تت رررمن اليبرررد  والعكررر  ي يررررحمبعررىن  ت ال
 اليابد، العحة األساسية لحميجيدا . 

وبرررد  ال،رررآيات الرررذايت: هرررذا التظآيرررة ي ترررآ  الكثرررآ  ناغررر ة لهعرررل  طررريار اليبرررد ، لرررل لهعرررل ال،رررآيات  -3
، ومرع وجريد هرذا التعر  املتهرآد احلاصل من اليبد  يج األعيات الثالتة،  ،ب هذا الترير هتان تع  لحمبد  احلر،

عيات واملاهيا . والعالقة ليتهما هي كعالقة الته  لاجل،رد، بير  يت خآ  جيامع ايها األ له تعيتا   ت  هيف ذاته ا
تها الذي ايه ت،آي يف البدت واحلرياس الظراهآ  تها اصاب الذي ايه تكيت متجآد  عن البدت، كما  ت  ا تعي   ا تعي  

وهرري سررآيات جمهرريإ الكترره يتهرراو  عررن احلحرريإ، مررن جهررة  ت ال،ررآيات الررذايت غرري معررآوف  3ل،ررهاو الباطتررة و تال
ا عررن هررذا الترررير، يذ يظررل الطآيرر، اليبيررد هرري الكترره. وقررد  غررار املهكررآ لررىي فمررد يج صررعيلة الررداار اسررتديلي  

 املكاغهة واملياهد . 

ا، احري  هتران غري الرذا  رريري يظهرآ كثري  وميت ى هذا التظآيرة  ت اليجريد وابرد ومرن بير  التعر  الت
و رررذا  امليدسرررة وسرررآيايا ومتررره تظهرررآ امليجررريدا  املتكثرررآ  ،يي  ت هرررذا الكثرررآ  صررريرية غررري ذا  بيييرررة ميرررريعية.

األعيرات تظرل ويمرا  ت  ،املبد  احل، تظل متمايز  ومتكثآ األعيات ال،اري ايها  ا  ت  يم   ،الترير يزمت  ي دال   ما
 ، ألت ما يظهآ هي ذا  احل، ي غي ويت كات لرير غ ى لهعل هذا ال،آيات.وي ظهير  امتهعحة 

ا ترة يف برد ذاارا ،ي رذا  واجب اليجريد غري متعي   ت  ه ،ب هذا الترير ا وبد  عدم التع  الذايت: -4
اهرري   خرراب، االكررل هرري واجررب اليجرريد مررن غرري برررآ وي تيييررد وي تعيرر  ،تظهررآ وتتعرر  يف كررل ميجرريد  ،رربه

اهيرة الريت ارالكثآ  متنتيرة مرن تكثرآ امل ،يرةتعر  املاه ،يي مبا هري لرال غرآد ،بي  ي يآ  اليجيد ،4كالكحي الطبيعي
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املبررد   ايكرريت اليجرريد احليييرري هرري وجرريد اا وبرردا. و ت   املاهيررا  امل تحهررة تتتررزر عترره، ويت   تتتررزر عررن املبررد  احلرر،
 ا.ا  و لعد  و مع    احل، فيغ مبمكن اليجيد يت قبال  

ميت رى هرذا التررير وهرري  نره ويت تكثرآ  األمسراا اإل يرة يي  يرا تردلل عحررى  وبرد  الرذا  وصرهااا: -5
عرر  امل،رمى مررن بيرر   ا،سررت يذ  ااإل ذا  مررن بير  اختراصررها مبعرىن معرر ،الرذا  اإل يررة مرن وجرره وهري غرري الر

ا يج هررذا األمسرراا الرريت يت ررمن لع ررها الرربع  اد  ، واسررتت1الررذا  وغرري امل،ررمى مررن بيرر  مررا خررتإ لرره مررن املعررىن
انخرررآ اهيرررا كرررذل  جرررزا مرررن العرررامل ، و هررري مرررآة  حليرررائ، متهآقرررا  العرررامل كحررره ،وعحيررره احررري  يف اليجررريد غررري اا 

 وصهاته و اعاله لاعتبار ال،آيات ووقير ايختالف يف املاهيا . 

اهنرره كحمررا  ،وإ تررام اليرردر  والهاعحيررة والعحرررتالهاعررل األ وبررد  الررذا  وصرريرها: يهيررد هررذا الترررير  ت   - 6
رررتررررير غررري    ا يف اصرررارا وصرررهاة نهررر  األمرررآ.  ي يت بيرررائ، امليجررريدا  ا وتعحيرررت لررره يرادتررره اهنررره يرررري متييغ 

اررامليجيدا  صررير لرراراد  اإل يررة  ،2اهرري لالتررايل لي،ررت خارجررة عتهررا اصارجيررة هرري الرررير العحميررة لحررذا  اإل يررة،
 وابد .  وهي من هذا اليجه

يت كل هذا التريرا  تيع يف طيإ نظآية وبد  اليجيد الي ررية والريت ميكرن لحبابر   ت ي،رت آا ةراا 
 لحعارف الن عآيب يف  كثآ من وابد  متها.  

معررآيف ميبررد جيمررع لرر  الهالسررهة  لييررت اإلغررار  يج  نرره ورغرررت تكررادآ التررريرا  وانراا، يي  نرره  ررة بررد  
يف اإلقآار لنت وبد  اليجيد يف الهح،هة اإلسالمية عحى وجره العمريم ويف الترريف الهح،رهي ا ويكمن والعآااا مجيع  

تيرآر لرنت اا هري امليجريد احليييري املطحر، وكرل مرا سرياا مرن امليجريدا  مرا هري يي ظرالإ لره  عحى وجه اصرريب،
، وهرذا احلرد صرايح. 3تعراجواييرا  مته ورحيا  عته  و امليجيدا  عبرار  عرن ظرياهآ ورحيرا  لررهاته و مسائره 

ا ييآوت  يانية اليجريد اا ى لي اختحهت التريرا  ل  وبد  اليجيد التيعي ووبد  اليجيد الي ري اهيرت مجيع  
انهرل  اكحتا التظآيت  رمعات عحى ال،آيات اليجيدي رغرت ايختالف يف نيعيتره  اإل ي عحى وجه احلييية واليي ،
 يرة كمرردر ال،رآيات اليجريدي يف بر   ت الهالسرهة يآكرزوت عحرى الهعرل اإل ري مرع العآاات يآكزوت عحى الذا  اإل
 ها. ايبتهاب لالذا  اإل ية يف عز  
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ن،رتهي  يف مبابر  احلكمرة  ما الهيح،يف املال صدرا ويف ميام  ثه ليبرد  اليجريد التيركيكية دوت  ت 
"بيييرة اليجريد ذا  مآاترب خمتحهرة كمرا لرري  :ا يحرية مبرد  التيركي  يف اليجرريد مرجنردا ييريإ عحرى تهرريح ،املتعاليرة

 ،ومرادي يف مآتبرة  خرآ ، لالهعرل يف مآتبرة ،ومعحريإ يف مآتبرة  خرآ ، وجمرآد يف مآتبرة ،قيل لنت اليجيد عحة يف مآتبرة
ولاليي  يف مآتبة  خآ . ويياإ لحتهاو  يف هذا املآاتب لالتهاو  الطييل، ومعىن هذا الكرالم هري  ت ايخرتالف يف 

مع حلاب لنت املآتبرة اليجيديرة  1"آاتب هي لاليكل الذي ميكن تييآا عن طآي، اليد  وال عف  و اليغ والادامل
 لحمعحيإ هي ع  هيية املعحيإ.

جهررة ييرربه ايهررا ااعحرره  ،، ذو جهترر ذلرر   ت كررل ميجرريد مررن ميجرريدا  العررامل مررن بيرر  كينرره معحرريي  
تره مرن مجيرع اجلهرا  سريغ  لري تياار، املعحريإ مرع عح  ايتره  ألنره عيرال  ولكري عتره، وجهرة ختحرف ايهرا عرن ااعحره ويب

ا، ويت اختحررف عترره مررن مجيررع اجلهررا  وقررع تترراق  لرر  العحررة واملعحرريإ واحلرراإ  نرره معررىن الررردور ومل يعررد لرره م،رريغ  
 ي،تايل مجع التيي   يف العحية.

 در املترررن   بررراوإ  ت لرررل  جنرررد لرررنت صررر ، رررذا ويف ميرررام الباررر  يف  صرررل اكرررآ  اليبرررد  يف عررر  الكثرررآ 
يغرركالية الكثررآ  يف اليجرريد بيتمررا اعترري التكثررآ هرري نررير مررن ايعتبررار املتطبرر، عحررى املاهيررة  لاعتبررار  ت امليجرريدا  

ا و غررآف مآتبررة، وليصررف اليجرريد اصررارجي مهتيررآ اصارجيررة خت ررع لعمحيررة اإلجيرراد ليصررهها معحيلررة لعحررل  عحررى غررنن  
ي يييإ ليبرد  اليجريد مرن بير  هري نهري حليييرة املائز  له عن  صل عحته، اهي  تهلعحته ويت بااظ عحى تي را
، وي يآجرررع اليبرررد  يج واجرررب اليجررريد األوإ مرررن هرررذا املاهيرررا  املتي ررررة ليجيدااررراامليجررريد، مرررا دام هررري ياكرررد 

الياجرررب  يت مرررال صررردرا ييرررآ لررراليجيد .بيررر  ي وجررريد يي وجررريدا، والبررراقي اعتبرررارا  و يررره كمرررا ذهرررب الرررن عرررآيب
 .2عحى ال،ياا. وكينه كذل ، اهي ييآ لالكثآ  ىف امليجيد املمكن ووجيد املمكن،

والثانيرة  ،األوإ من بير  مآتبيتهرا مرن غرد  وررعف وعحري ودنري ،كثآ  يف اليجيد تييم عحى  ساس يت ال
يج  غرر الفرائةدمن جهة تي رها لاستدخاإ املاهية، وقد  غار العالمة عبد اا جيادي ةمحي يف غآبه لكتراك 

يبررردا ا مرررن بيررر  الكمررراإ  ،يف اليجررريد كرررالتير احل،ررري، كثآتررات" :ا عحرررى  درررآ الكثرررآ  يف اليبررد  قرررائال  ذلرر  ماكرررد  
والرتيإ اجلررامع لر    رراا ال،ررت مرن ايخررتالف التيرركيكي، وهري كثررآ  ذاتيرة، وت،ررمى لررالكثآ  التيريرة، وهررذا هرري 

 وغرررآ. ويذا لح رررت هرررذا الكثرررآ  يج متتهاهرررا تآجرررع يج اليبرررد ، الكثرررآ  الررريت كحمرررا كانرررت  وارررآ، كانرررت يف اليبرررد  
ودانيتهرا الكثررآ  الرريت حترررل  ررا لالييرراس يج مهيررة مهيررة، وهري كثررآ  ظحمانيررة  ي ناغرر ة مررن الييالررل، متاايررة لحيبررد ، 

ت صردر املترن   يي   .3"ة اليت هي اليبد  احلية احلييييرةلكتها عآرية، وملكات عآريتها ي تتثحرت هبا اليبد  الذاتي
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ا ليجعرل مرن وبرد  اليجريد غ ررية مرع الييازي وإلقآارا لاعتبارية املاهية ايد  ليى عحى خالصااا يف اجلتبت  مع ر
جريد ياراد  اليابرد ومن مجحة امل اها  الياقعرة لر  اليبرد  والي  .اإلقآار لالتكثآ احليييي، يف قالب اليبد  مع الكثآ 

امليجرريدا  اإلمكانيررة لاملاهيررا  وهرري لع ررها ب،ررية ولع ررها عيحيررة، كمررا  ت لعرر  مثرراإ لظهررير  لتكررآارا العرردد.
املعرردود يف احلرر  ولع ررها يف العيررل. ومررن الحطررائف  ت العرردد مررع غايررة تبايترره عررن اليبررد ، وكرريت كررل مآتبررة مترره 

ه امل تحهرة غري بييية لآ سها ميصياة خبياب ي ييجد يف غيها يذا اتيت باله ي ييجرد ايره، وي يف بيرائ، مآاتبر
، االيبررد  يف عرر  الكثررآ  تيررآ لررالتكثآ احليييرري يف ممكررن اليجرريد ليقررير املاهيررة يف طرريإ الهيررآ اليجرريدي، 1اليبررد 

عالقررة ، اا ررراوز و يررة اليجرريد خررارا واجررب اليجرريد كمررا يررذهب يج ذلرر  العررارف الررن عررآيبوهرري مررا يهيررد رررمتي  
  عحررى الرررعيد اليجرريدي كمررا يآاهررا الهالسررهة وعحررى ر سررهرت صرردر اليابررد لالعرردد هرري ذااررا عالقررة اليبررد  لررالكثآ 

واجنماعهررا  ،املترن  . اررالكثآ  يف اليبرد  تتارردد خبرريب انرردكان كرل الكمرراي  امل تحهرة يف وبررد  الرذا  اإل يررة
اكررل .  مررا اليبررد  يف الكثررآ  اتتارردد ل،ررآيات اليجرريد اليابررد يف هي(ل،رريغ احليييررة كررل األغررياا)لياعررد   اهبررا  طبي رر

األغررياا الكثرري ، اهرري هبررذا تهيررد اعررل املبررد  احلرر،، كمررا  ت الكثررآ  يف اليبررد  تهيررد ذا  احلرر، ي اعحرره، وذلرر  مررن 
بيرر  مجعرره لكمررراي  الكررل. مرررن هتررا تلعرررد الكثررآ  يف اليبررد  هبرررذا املعررىن متيدمرررة عحررى اليبرررد  يف الكثررآ   تيررردم 

 .2الذا  عحى اعحها، واحلييية عحى سآيات نيرها

عترد املرال صردرا كمههريم لره معرىن وابررد، وعتردما نطحر، عحرى امليجريدا  اصارجيرة واملتعردد  لنيررا  اراليجيد
ميجريد  ارال فمرل  ررا يي عحرى معرىن الثبرري  والتاير،، لرذا اررهت اليبرد  يف املتظيمرة الهكآيررة املتعاليرة لي،رت وبررد  

املمكترة، لرل ييرا متييمرة مرن جهرة  بيييية غ رية ل   كمل اليجريد وهري البراري جرل وعرال مرع لراقي اليجريدا 
اليبد  التيكيكية، بي  هتان اختالف ماهيي يف طيإ املآاتب اليجيدية املمكتة لر  اليرد  وال رعف، ولالترايل 
يت اتهررر، لررر  احلررر، واصحررر، وجررريد اهررري مرررن جهرررة ايغررررتان املعتررريي، يذ  ت "العيرررل جيرررد لررر  ميجررريد وميجررريد مرررن 

وهرري مررا يتهرر، عحررى ت،ررميته ليبررد  اليجرريد الي رررية  و  3"ثحهررا لرر  ميجرريد ومعرردوماملتاسربة وامليرراهبة مررا ي جيررد م
احلية كما هي متبتا  عتد العرارف فري  ملمكتة، ي وبد  اليجيد احلييييةاليبد  احليييية غي احلية مع اليجيدا  ا

 الدين لن عآيب. 

وبرد  اليجريد  امرآ  يتاري متارى  ويت كات املهكآ لىي فمد جيد  ت  ة تذلذك يف ميقف املرال صردرا يف
ا عحررى الررن رغررد لحيرريإ ليبررد  اليجرريد التيعيررة ومررآ  يتارري متاررى الررن عررآيب لحيرريإ ليبررد  اليجرريد الي رررية مآتكررز  

ا لرر  اليرريإ ا وكبرري  ا وارررا  استيررهادا  متكثررآ  لتيطيررد كررل ر ي  "وواقررع األمررآ  ت يف ترررآلاته الكثرري  هترران تررآدد  
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، لكررن 1"ليرريإ ليبررد  اليجرريد التيعيررة كمررا لررد  الررن رغررد وطآييررة اإلغررآا  الهح،ررهيةليبررد  اليجرريد الع رريية، وا
ال الطة هي يف التنسي  اليري لتظآية اليجيد، ألنه ي ي هل  بد لرنت املرال صردرا براوإ تررييب ر ي الرن عرآيب 

ال،رررعي مرررن قبررررل  ايمرررا يتعحررر، يف قيلررره ليبررررد  اليجررريد الع ررريية )بيانيرررة اليجرررريد وو يرررة اليجررريد اصرررارجي( وهررررذا
الهيح،يف صردر املترن   مرا هري يي دليرل عحرى  نره خالهره الرآ ي "يذ مرع مرا غرهدنا مرن  ت هرذا الهيح،ريف  راد  ت 
يداع التهمرة عرن اليريخ األعرآايب يف اليريإ ليبرد  اليجريد الع ريية لحميجريد اليابرد املتترزإ، يي  نره هري انخرآ مرع 

 ، االترييب خمالهة دوت كثي استديإ. 2"لع  تالمذته مل ي،حرت من هذا اياام

ذل   ت اليبد  احليييية غي احلية تتنس  عحرى وسرائغ مرن قبيرل الترير واجلرت  والعرآض والعردد والتيطرة 
املردا  احليييري ألي مههريم يف العرامل هري مرا "والعيل، يف ب   ت اليبد  احليييية احلية تتاآر من اليسائغ ف 

ويت يف ميرررام -وبيررر   دبرررت املرررال صررردرا  3ملههررريم يج  ي بيثيرررة تيييديرررة  و تعحيحيرررة"ي لتررراا يف اتررررااه لرررذل  ا
رتكثآ   -ال،ت ية واملياهبة ا يف ا لحميجيدا  رمن عتيات اليبد  يف ع  الكثآ  يكيت قد جعل من اليسرائغ باكم 

 ا متالزمة اليهرت واصياإ املتيبعة يف نظآية العارف الكبي الن عآيب. الب ، راد  

يررا، تنصررل ا ج آاا  مبررا هرري طررآي جييسياسرري يعررآف انب،رراط   -امليررريد وييررة الهييرره املطحيررة-لبترراا الررييئي اا
اإ يف يف مآبحة ال يبة الكي ، مبرا هري اعرل ب راري م،رتمآ واع رالييية  لاألساس عحى قاعد  فيرية وهي استمآار

 حى العم، الالهييت مبا هي داع روبي. نه  انت، باولت اليطع مع األغآاد اصارجية لحكيت وايرتكاز ع

 ح لرررالكالمباديررر  اليرررآيهة، كمرررا ت،رررح  جميعرررة مرررن األمب حقرررد ت،رررح   ،اس سرررآ هترررا جنرررد ال،ررريد اصميرررب قرررد
ا لألئمرة األطهرار عحريهرت ال،رالم، مرع الهييه وا، نهر  اإلطرال  الثالرت تكييتي ر لالستديإ عحى استمآار الييية مع

ال رالغ اليرع   ا ينتهراا العررمة عرتهرت، ممرا جيعرل مرنمرآ جمعريإ لحهيهراا اعتباري رهرذا األ يذ  ت   ،جريهآي اخرتالف
 .بعاملت   ا لعدم ا آاف الهييه عن اصغ اإلماميرمانة مهمة جد  

سررالي   اارررل اهيررا مل تتج،رررت  ا عحمرراا وايهررا ايييررة الهييرره كماس،ررة سياسررية يت كانررت قررد عآاررت مررع
تها ألت هتران ن،رتهي  يف متاقيرة وييرة الهييره وميرآوعي    ن ل ي، احليرز لرنكتهريال  يي مع اإلمام اصميب، و 

 .ز البا  بيإ اكآ  اإلستمآارية و دآها عحى اكآ  الدستيرامل،نلة، ولكتتا ستآك   كتالا  كثي  قد كهتتا هذا
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ن  مرآ عبرادا كرات لح رال،  ت يررت  مران األقياإ اليريرة يف املرذهب يذيت الييإ لاستمآارية احلجة والياهد مل
 مرع رسرحه و نبيائره لت،رتمآ مرع األئمرة األطهرار، وتظرل  وي   دوت  ت يرطهي  رت خي  خحيه ليتري  ررت الطآير، لرد  
 .يف العحماا ليآود جيهآية تتتهي عتهرت لانعدام األغآاد

 :يررريإي ا بيررر  جنرررد البررراري سرررباانه وتعررراجا وبرررديث  اسرررتمآار احلجرررة ملرررن األقرررياإ امل،رررتيد  قآةن رررإ لواليررري 
وميبيلرة بتظحرة وكرذا احلردي  املرآوي عرن ا". العحمراا وردرة األنبيرا" واحلردي  اليرآيف اليائرل : 1{هاد قيمولكل }

التراس يج زالت األرض يي وا ايها احلجرة، يعرآف احلرالإ واحلرآام ويردعي   يب عبد اا عحيه ال،الم الذي قاإ: "ما
وغيهرا كثري  لاك  ت األرض ي ختحي من بجرة(،) صول الكافيأهذا احلدي  ل،تدا مذكير يف كتاك " سبيل اا
قائمرة  ررت لاجلعرل ي التكريين لاجتمررار  ة وبير   ت العحمراا وردرة األنبيراا ممرا جيعرل  ت احلجيرة واليرراهديةمرن األدل ر

 .املدعي  ا ويي انتهى وصف العاملية عن ،األغآاد كحها

م،ررنلة الت ررريف مرررن اإلكحيوسررية التماميرررة متتهيرررة مرررن ل ل اليرريإ يف هرررذا التيطرررة ممررا جيعرررواإلمررام قرررد ار ررر
 .ا، وي رعل  ة غبهة عيحية تت،آك هبذا اصريب ساس  

اسررتمآار اليييررة يف طرريإ الهيرره متبتيررة عحررى طاقررة عحيررة لرر  اإلمامررة والهياهررة اجلامعررة لحيررآائغ،   مررن جرراعال  
، لييررع وت امل،ررتي  التي رررب اجلالررب لحعرررمةد ميرراله يف اليظيهررة ميررام اإلمامررةعررن تهررريحي  كمررا لرري  يررا تكثررآ

رلرررغ سررريي لررر   صرررل الهكرررآ  العحيرررا وهررري ظهرررير اليرررائرت عجرررل اا اآجررره اليرررآيف وال،رررحين احل ررراري الرررداإ عحيررره 
 لالهعل ي لاليي  وب،ب.

يج  االبتاا الييئي يييم عحى مباين عيالنية ذا   صالة واقعية، أليا تتاآن من اجلتبة ال،رحبية يف اإلنتظرار
وفاولررة اسررتيآااها اجلتبررة اإلجياليررة ايرره، ليصررهها سررعي لررييل يج التيط ررة والتمهيررد، نرراظآ  يج املع ررال  اصارجيررة 

 اإلسالمي يف  قانيرت معآاية ت،اعد عحى تتميرت الترير اليمييل.  التاريخيهيتية، تبت  -قآاا  كالمية

نخيذ  مرن املعيرار اإلسرالمي ومرن املعرارف خبطاك ةخآ  يرا تتارآن هبراج  واقعري ررمن  سر  معآايرة مر
يررررة لتيحبهررررا تنرخانيررررة،  ي تتجرررراوز الحاظررررة الزمانيررررة واملكانيررررة لألبررررداث لتجعحهررررا مبتتيررررا  اكآيررررة معحيررررة يف التارخ

ال،ررماا، ي دخالررة  ررا مررع م،ررببا  احلرردث، وهرري مررا  مسيترراا مبعامررل األقتمررة اتتاررآن وارر، هررذا املبرراين عحررى ررريا 
األصريل، لتهعرل يف الياقرع ليركل  نطيلريجي ي تكتيكري اعحهرا احل راري م،را ة متهرا يف ت،رآيع  اإلسالم المدي

 الآائية يج الكماإ. التاريخدور  
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ا ليهترردس اصررارا الطبيعرري، ايتررد كررل ذلرر  مبررا هرري ومررن هتررا نتارردث عررن يدران ذايت يتاررآن جييسياسرري  
تيحررب مرريازين اليررآاا  وارر، الترررير ا ي حرري  و غرريا مررن مت رريا  خارجيررة يج األصررل اإلدراكرري مبررا هرري اكررآ  روي 

 التريرا .

واألوكد  نره  رذا ال،ربب لالرذا  يررل املهكرآوت يف ال،ياسرا  الدوليرة يج بيييرة  ت الثرير  اإلسرالمية يف 
تاردث عرن  مام كييائره اجملرآوي ييب لآوي العامل  و العيل الكيين، رعحه و ا يف قحب الترير ال آ ييآات، غكحت اوآام  

دمتررا  نتررا ما لرردإ يايترره، لكررن اجلميررع يعحرررت لننرره عترردما يتيلررد روي عررامل جديررد مترراق  لحبترراا اليررائرت، الترراريخغ،رر، 
عظمررى ماذنررة لررزواإ ال،ررال،. احرري   ررة يمكانيررة لتيلررد  بررآكاهنتررا نكرريت يف قحررب ت ررايها  وجيدانيررة،  ل،ررتا  مررام

 ا عن رعهه البتييي، ويغآااه عحى ايييار. ات باكي  روي عامل جديد يف قحب ترير عاملي غالب يي يذا ك

ومن هتا تكيت الرتومرا العآاقيرة الريت تحيتهرا اليييرا  املتارد  األمآيكيرة لعرد الرتومرا الهيتتاميرة، باكيرة عحرى 
بجرررت الررردمة التارررة عررن تيغررل خررغ عرريملي جديررد ي يتياارر، مررع املطمررح األمآيكرري، وهررذا ي ميكررن يخهررايا ولرري 

 والرت راسل ميد عحى  صل البتاا الهكآي لهيكيياما.  مبآاجعا 

ا  الرررآاعا  الرريت ييررهدها العررامل، احكررل االحاظررة اليررهيية لحتررنريخ ي ميكررن  ت تههرررت يي مررن قحررب مرردي  
 ويد  خماض. 

 عبد العايل العبدوين 


