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 فلسفته ومشروعه اإلصالحي :على عزت بيجوفيتش

 مستشار سابق بمنظمة اليونسكو  محمد يوسف عدس :بقلم

 

.. الزعيم السياسي .. الثائر تهد فيلسوف اإلسالم .. الكاتب المبدع ..  المفكر المج         

 األسبق رئيسال فيتش بيجو عزت على ذلك هو  المصلح المجّدد .. المناضل .. القائد المحّرر  ..

سيرته  مجموعة من الشخصيات المبهرة فى شخص واحد  إجتمعت في..  البوسنة لجمهورية

..  الثورةمع الشجاعة فى الحق .. الحكمة مع التسامح .. الشموخ مع التواضع  خصائص:

  .. وقدرة نادرة على الصفح والعفو عند المقدرة 

 

 قد الوقت ذلك فى ،وكان 2003عام كتوبرأ شهر من التاسع حداأل يوم فى عالمنا عن رحل       

  وأعرض، هذا من أعمق فقد كانت حياته ماأ .. عاما وسبعين ثمانية ي الزمن هعمر من كملأ

،  فحياته تنطوى نجازاتهإو وفاعليته ونشاطه ية فكرال السنوات حياته   هذهإلى   تشملفهى 

 نأ رادأ ومن ، ةمّ أب رجل بحق فهو ، واحدة حياة ال كثيرة لحيوات سعتّ تو خرىأ عمارعلى أ

 مسيرة فى  امليّ  وينظر ه عمالأو وكتاباته هفكارأ سجل حيتصفّ  نأ هعلي  الحقيقة ه هذ يفهم

 ... هونضال هحيات

        

 الوقت الستثمار حى ونموذج .. البشر من فريد نادر طراز بيجوفيتش عزتعلى        

 دون ه حيات من لحظة يتوقف لم .. فهو ه في  هللا عهاودأ التى المواهب و القدرات استثمارو

 ومفكر فيلسوف أنه سوى)  يرتكبها لم جرائم عن عقوبة يقضى السجن فى وهو حتى نافع عمل

 رهاسطّ   (الحرية لىإ فراره  بعنوان: )عمالأ بدعأ  حدأ كتب السجن ففى د( عني مناضل سالمىإ

 والدين والفلسفة والفن الحياة فى مالتةأت قعمأ فيها ودعأ .. الصفحات منآالف  بضعة فى

 التى والمواقف للشخصياته  وتقييم ، السابقة ه قراءات فى النظر عادأو .. خالقواأل والسياسة

  ه فى حياته ... ب مرت

  ،واالكتئاب واالنسحابأ لليأس هيسلم ولم..   والناس الحياة على مرارة السجن ه يمأل لم        

  هللا منحها هبة عظمأ هى الحرية بان يوقن ه وجعل ، نسانيةاإل الحرية بقيمة ايمانإ زاده  بل

 مهمة نبلأ الحرية عن الدفاع نأو ، عظماأل واهبها مامأ عنها مسؤل نساناإل نأو ، نسانلإل

 هذا وليس خصومه .. كانوا ولو خريناآل نحو يضاأ نماإ هنفس نحو فقط ليس االنسان يؤديها

 ه وتولي انتخابة تم نأ فبعد ، الرجل تاريخ فى ومسجل معروف  واقع بل نشاءإ او  خطابة كالم

 ظن ، واحدة سنة السجن من هخروج على انقضى فد يكن لم .. م1990 سنة الجمهورية رئاسة

 شهادة وزوروا  همالتّ  ه ل لفقوا الذين ئهعداأ من لينتقم واتتة قد فرصتة نأ الناس بعض

لشاأل مع نبالسج علية وحكموا  الشهود ِِ ِِ ِِ  ه سال فلما ، يفعل لم ه نكول ، الشاقة غاِ

 ننىإ نعم.. اآلن  بعد وال ناآل انتقم ال" : قال  ؟.. عليك وقع الذى للظلم تنتقم الأ: الصحفيون

 التجربة نسيان على حملهاأ ان ستطيعأ وال ، نفسى فى أعماق   الشديد بالظلم شعرأ الزلت

 والكذب والنفاق الضمائر ةـّ سخِ  وال ،ا به رتبطتا التى لكريهةا هالوجو نسيان وال .. المريرة

  جميعا الناس هؤالء حياة عن لئومس ناآل فأنا .. بداأ انتقم ال ولكنى الذى أحاط  باألمر كله،

 فى يزالون ال الخصوم  هؤالء من كبير عدد كان وبالفعل الحياة والحرية  ..." فى حقهم وعن

 وبعض..   الداخلية وزير الجريمة سأر مابسوء ..  أ  يمسسهم لم .ه .حكم فترة خالل وظائفهم

 تراب فى التاريخ كنسهمو فّروا من البوسنة ..  فقدللسلطة الصربية   نوزالمتحيّ  القضاة

 ... النسيان
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 : وثائر ثقفم
 كانت عريقة سرةأ لىإ ينتمى أنه رغم ، وال سهلة هانئة بيجوفيتش عزت حياة تكن لم        

 عهد فى والستر بالكفاية تتمتع وكانت..  الملكية يوغسالفيا عهد فى والوفرة بالغنى تعتتم

 ، الحلقات متصلة تكون تكاد مآالب حافلة ، باالشواك مليئة حياتة كانت. . الشيوعية يوغسالفيا

 فى ه لسجّ  مما ، والرضا السعادةمن  نسمات فيها متنسّ  هطفولت من وجيزة فترات عدا فيما

 مصدر من تأتيه  كانت ما الماآل ههذ .. شهرأ ببضعة ه وفات قبل نُِشرت التى الذاتية هسيرت

 نماإو ، الثالثة المجاالت ههذ هعلي هللا ريسّ  فقد ، العمل دائرة من حتى وال يّ سرأُ  وال شخصى

 كمفكر ثانياو كمسلم واله:  ألهويت لرافضا يديولوجيواأل بمحيطه السياسي  تتصل هالمآ كانت

 ..... فى دولة شيوعية قائمة على اإللحاد والدكتاتورية   الحرية جلأ من اضلمن

 بدرجاتو ينمستمرّ  واضطهاد لظلم يتعرض ه بعش نأ ه حيات من مبكر وقت فى دركأ لقد       

 هذا ولعل ، الشيوعية وأ الملكية يوغسالفيا عهد فى سواء .. والبطش الحدة من متفاوتة

 استطاعأنه  حتى وروبىاأل الفكر عماقأ فى يغوص نأ على ه ل كبراأل الحافز هو كان دراكاإل

 يبلغ نأ قبل وربيةاأل الثقافة تشكيل فى اثر  أ كثرهاأو الفلسفية عمالاأل همأ ويستوعب أ يقر ان

 بداية فى كنأ لم" : الذاتية ه سيرت فى المرحلةه هذ عن يقول..   ة  من عمرهعشر التاسعة سن

 كثرأ ماأ .. ذلك بعد هفي يىأر رتغيّ  قد كنت نإو هيجل لمانىاأل  الفليسوف فكر ستعذبأ األمر

 التطور  كتابه " فى " برجسون هنرى" فلسفة سهاأر على فيأتى فلسفات من ه ب تاثرت ما

 مجلدين من وكتاب ، " الخالص العقل نقد " هكتاب خصوصا " تكان  "  وفلسفة " .. الحى

 ." .. الغرب تدهور " بعنوان " جلرشبن   " لمانىاأل للفيلسوف

 – الجامعية المرحلة فى– ه تجاهإ وراء كان ه شعب على الواقع بالظلم المبكر الوعى هذا       

 العلنى الفكرى النضال ثره آكل لذلك..  عن شعبه الدفاع من يتمكن حتى ، القانون دراسة لىإ

 مرتين للسجن تعرض لفكريةا الشجاعة ه هذ اءجرّ  ومن ، منها قوىأ بحجة الحجة ومقارعة

 بين فيما(  الشاقة شغالاأل مع)  عوامأ ثالثة لمدة بالسجن ه علي كمحُ  ولىاأل ففى :  حياتة فى

 الهجوم على للرد ىتصدّ كان سبب سجنه أنه   المرة ههذ فى ، 1949 سنة الى 1946 سنة

 وجد فقد ، البوسنة فى والمسلمين سالماإل على حكمهم بداية فى نوالشيوعي هشنّ  الذى الشرس

 ... سالمباإل والجهل كاذيبواأل باالفتراءات مليئا ظالما هجوما ه في

لديه فكرته الفلسفية عن  تجربته فى السجن مّكنته من اإلطاّلع على نماذج من البشر أّكدت       

 ..الجرائم بشعأ رتكابإ على خارقة قدرة لديهم من بين فى المجال اإلنساني واسعة ةهوّ وجود 

.. والقدرة الخارقة  بالنفس التضحية مستويات نبلأ لىإ وتسمو رواحهمأ ترقى خرينآ وبين

 متمردا ثائرا كان عزت على نأ شك ال        على الصفح والمغفرة  بال  حدود .. وكان بيجوفيت

 السن هذا فى  حتى ه حكمت كانت فقد الهائج الغضب عن يكون ما بعدأ كانت ه ثورت ولكن ،

 إرادته  وصالبة ه ومنطق هفكر وقوة الحق فى ه شجاعت وكانت ه ..ثورت من سبقأ رالمبك

 السرية التدابير الى أ يلج الأ ه  فى نفس الوقتل وكوابح ، العلنية المواجهة على ه ل بواعث

 الحملة ه هذ على يردّ  نأ المسلمين المفكرين من مجموعة مع فقرر .. رضاأل تحت والعمل

  سراييفو بمدينة حاشد جماهيرى جتماعإ فى هذا يكون نأو ، والبرهان بالحجة دهاويفنّ 

 منقطع بحماس ين تفاهله   قوافّ صو بالترحاب الجماهير ته استقبل حيث.....)عاصمة البوسنة(

 هو ه علي القبض لقاءإب مناأل رجال قام حيث افوريّ  الشيوعية السلطات رد وجاء ، النظير

 والثورة التحريض بتهمة السجون هموودعأو ،الخطابة منصة لىع اليزالون وهم..   وزمالئة

  ... المضادة

 

 وحاكم  وزعيم نسانإك بيجوفيتش على عزت مواقف فى واضحة ثارآ السجن لتجربة كان       

 نسانيةاإل الحرية بقيمة الوعى هلدي التجربة ه هذ قتعمّ  الشخصى المستوى فعلى ه ..لشعب
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 المجال فى أنه الحقيقة ههذ عن ويتفرع ، ه ليإ اشرنا نأ سبق ىالذ النحو على ، وقداستها

 هخصوم لها بتعجّ  حالة....  حدود بال والمغفرة الصفح على خارقة بقدرة يتمتع كان الشخصى

  المذاهب شتى تفسيرها فى فذهبوا أعداؤه ..  يفهمها ولم

 

 الشخصى المستوى على بيجوفيتش عزت سمات برزأ من والصفح العفو كان  ..ِ   أجل        

 كان غاشمال الصربي عدوانال مواجهة فى ه وطن على مينأو ه لبالد كرئيس ه موقف ولكن ..

 العدوان رد فى ه لشعب القوة تدعيم وسائل من وسيلة وال وسعا خريدّ  لمف..  قاطعا  صلبا حاسما

 ... عليها للحصول جاهدا سعى او ، اتخذها الإ الصربيّ 

 

 كثيرة ه ودوافع اإلنتقام  سبابأ وكانت .. نتقاماإل لغواية يستسلم لم حوالاأل كل فى ه ولكن       

.. على  ذاللالحصار والتجويع واإلو والتنكيل القتل ساليبأ فى يتفننون عداؤةأ كان..   متكررةو

 الصربية القيادات وكانت نفس النمط الصهيونّي الذى شاهده العالم فى غزة الفلسطينية .. 

 وتمزيق عراضاأل وانتهاك المدنيين ضد المجازر الرتكاب  دفعا وتدفعهم  جنودها بتدرّ 

 جماح يكبح بيجوفيتش عزت كان بينما ، وامراأل تنفيذ فى لمتراخينا تعاقب كانت بل ، جساداأل

 العقوبات ممارسة وأ نتقاماإل من ويمنعهم ه  ..جيش وضباط ه جنود صدور فى ججأالمت الغضب

لصرب ...!! كانت نصائحه وأوامره المشّددة إلى جنوده: " ال تمّسوا  األطفال ضد ا  الجماعية

وال النساء وال الشيوخ بسوء .. ال حرق للمنازل أو الزروع أو الحيوانات ..." وكان الصرب 

فعله اإلسرائيليون فى  يمارسون كل هذه الجرائم ضد المسلمين ببشاعة ال نظير لها إال ما

 ..فلسطين وقطاع غزة .

  :بيجوفيتش الفيلسوف

ئيس األسبق لدولة البوسنة ، وال زعيمها السياسى، وال فحسب هو الر لم يكن بيجوفيتش        
قائدها  الفكري والروحي الذى واجه بها ومعها أبشع حرب عدوانية دموية وقعت فى أوربا بعد 

بحرب )التطهير العرقي(  الحرب العالمية الثانية .. حرب كان ُيقصد بها إبادة شعب فيما ُسّمي  
نما كان أيضا  صاحب اجتهادات بالغة األهمية فى  .. لم يكن على بيجوفيتش كل هذا فحسب وا 
تفسير ظاهرة اإلنسان فى تركيبتها الفريدة وارتباطها المبدع بما سّماه بيجوفيتش بثنائية )اإلنسان 

ي الركيزة األساسية لمنظومته والطبيعة( ، هذه الظاهرة هى نقطة إنطالقه الفكري وهي بالتال
شراقاته الفكرية المبدعة ...  الفلسفية  وا 

ُيبْلور لنا الفيلسوف المصري "عبد الوهاب المسيرى" هذه الحقيقة فى مقّدمة رائعة له على        
كتاب بيجوفيتش " اإلسالم بين الشرق والغرب " فى طبعة جديدة له فى طريقها للنشر.. نعرف 

يتش قد إستطاع بمقدرة تحليلية فائقه تحليل الحضارة الغربية وكشف النموذج منها: أن بيجوف
المعرفّي  المادى العدمى الكامن فى علومها وفى نموذجها المهيمن، ثم يتصدى لها ويقاوم 
محاولتها إبادة شعبه.  ولكنه فى ذات الوقت يستفيد من اجتهادات المفكرين الغربيين المدافعين 

دراكه لثنائية الطبيعة البشرية(  عن اإلنسان، ولعل إيمانه باإلنسان )الذى ينبع من إيمانه باهلل وا 
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هو الذى شد من أزره إلى أن كتب اهلل له ولشعبه النجاة، وهو الذى مّكنه من أن يلعب هذا الدور 
 المزدوج... دور المجاهد والمجتهد، دور الفارس والراهب معا ...

وفيتش للفلسفات الغربية، ليس كإلمام أساتذة الفلسفة يالحظ المسيرى أن استيعاب بيج  
نما هو استيعاب   األكاديميين الذين يعرضون  أفكار هذه الفلسفات المختلفة عرضا محايًدا .. وا 
المتفلسف الحقيقى الذى يقف على أرضية فلسفية راسخة .. ويطل على اآلخر فيدرك جوهر 

يتحدث بطالقة غير معتادة عن نيتشه وياسبرز النموذج المعرفى الذى يهيمن عليه.. فنراه 
نه  من  ّّ وكيركجارد، ويعّبر  عن هذا فى سطور قليلة تبين مدى استيعابه لرؤاهم الفلسفية،  وتمّك

 الوصول   إلى أعماقها  ليرى بنيتها المادية العدمية المدمرة، أو بنيتها اإليمانية الكامنة ...

بعمق  قد أصبح جزءا من تجربة الكثيرين من مثقفى  إننا ندرك أن فهم النظام الرأسمالي  
العالم، لكن الذى يميز على عزت بيجوفيتش عن هؤالء جميعا  أنه قد جمع إلى فهمه و استيعابه  

ر منظومة ماركسية إشتراكية، فأدرك منذ البداية أننا ال نرى فى \للفكر لرأسمالي أنه عاش فى إط
نما نتحدث فى واقع األمر حقيقة األمر منظومتين مختلفتين، وا حدة رأسمالية وأخرى اشتراكية، وا 

عن ] نموذج معرفى [ واحد كامن يأخذ شكال إشتراكيا فى حالة االشتراكية، وشكال رأسماليا فى 
حالة الرأسمالية، ومن ث ّم فهناك  رؤية واحدة تنبع منها  وترتكز عليها كال  المنظوماتين 

من هذه الناحية ال تختلف التجربة الرأسمالية على اإلطالق عن المتصارعتين  المتنازعتين ...  
التجربة االشتراكية، إذ يصدر النمطان عن فكرة أساسية هى " اإلنسان الطبيعى " بمعنى أن 

 اإلنسان له  أصل واحد هو " المادية الطبيعية الكامنة " ...

تناقضه األساسي.. وينّبهنا ينتقل بيجوفيتش إلى نقد هذا النموذج المادي اإللحادي فيبرز  
إلى أن الذين يعتنقون هذا النوع من الفكر عندما يحاولون تطبيقه فى واقع الحياة وبناء 
المجتمعات  يصطدمون باستحالة ال يمكن تجاوزها .. ويضرب لنا هنا بماركس والماركسية 

د رسل" قد انر تبر على حد قول " كنموذج لهذا التناقض فيقول:  إن ماركس رغم أنه ملحد، لكنه 
ال يمكن تبريره إال إذا كان صاحبه من المؤمنين باأللوهية، أى بشىء متجاوز  يّ بّشر بأمل كون

للواقع المادى المباشر .. بل إن ماركس قد  حّول الرأسمالية والطبقة البروليلتارية إلى رموز حية 
ة الحتمية التاريخية، ولكن . كذلك فإن الماركسية فى إطارها المادي "تتبنى فكر والخير . لشرل

 كحياة معيشة كان البد أن تتخلى عن هذه الفكرة ". 

نما يقّدم لنا ثمرة رحلته         ال يلجأ بيجوفيتش إلى السرد الوصفى أو التوثيق المجرد، وا 
 التحليلية، ) التفكيكية التركيبية (، بأسلوب شاعرى رائع ، يبتعد فيه عن الرتابة  التى نمّيزها عادة
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نما هو ينتقل من نقطة إلى نقطة أخرى فيتعامل مع كل نقطة  فى  بعض الكتابات األكاديمية ،وا 
وكأنها حالة مستقلة عن غيرها تماما، بينما هى فى واقع األمر مجرد تجّلى آخر لنموذجه 
التحليلي الذى ينطلق من ثنائية: )الطبيعة/ المادة( فى مقابل )اإلنسان /اإلنسان( أو ما يمكن 

 سميته  اإلنسان /الرباني( ...ت

ويستخدم على عزت بيجوفيتش المجاز لينقل رؤيته هذه.  ففى حديثه عن الثقافة الروحية   
يقول: "يمثل الدين والعقائد والدراما والشر واألخالق والجمال وعناصر الحياة السياسية والقانونية 

كل هذا الخط المتصل للثقافة التى تؤكد على قيم الشخصية والحرية والتسامح ...  يمثل 
اإلنسانية الذى بدأ مشهده األول فى السماء بين اهلل واإلنسان "..  وحينما نصل إلى هذه 
المنطقة، منطقة الالمحسوس والماوراء.  ينتقل بيجوفيتش من اللغة اإلخبارية إلى اللغة المجازية: 

نه سيٌر فى الظالم بواسطة شمعة "إنه صعود الجبل المقدس، الذى تظل قمته بعيدة المنال .. إ
مضيئة يحملها اإلنسان ".. وسترى هنا أن المجاز ليس مجرد زخرفة لفظية .. الستعراض 
المعانى المتقابلة: بين الظاهر والباطن ، المادة والروح .. إلى آخر هذه المتقابالت اللغوية 

نما يوظف بيجوفيتش المجاز كأداة للتعبير عن أفكار تتجاوز فى طبيعتها القدرة  اللفظية .. وا 
التعبيرية أللفاظ اللغة التى تستند فى أصلها على وصف األشياء والعالقات المادية بين أشياء 
الطبيعة .. فالمجاز عند بيجوفيتش مرتبط تماما بظاهرة اإلنسان نفسه الذى ال يمكن فهمه فهما 

التى يجتمع  فيها ما هو طبيعي صحيحا إذا نظرنا إلي  ناحية واحدة فقط من تركيبته الفريدة 
 مادي وما هو متجاوز للطبيعة والمادة ..   

 :اإلنسان الطبيعى/ المادى

يتضح تمييز على عزت بيجوفيتش بين النموذج المجرد والتجربة المعيشة فى أنه يصوغ 
فى أصل السؤال المعرفى "ما هو اإلنسان ..؟" وهذا السؤال الهام يقودنا تلقائيا إلى الوراء للبحث 

اإلنسان الذى صدر عنه .. ثم نراه  حين يتعامل مع إشكالية األصل هذه فإنه يتناولها بطريقة 
فريدة .. فبدال من أن يناقش الرؤية المادية المتمثلة فى نظرية داروين فى التطور، وبداًل من أن 

تيجية مختلفة تماما، إذ يحاول تفنيدها من خالل علم البيولوجيا والعلوم الطبيعية.. فإنه يلجا السترا
يحاول أن يبّين عجز النظريات المادية، بما فى ذلك نظرية التطور الداروينية، عن تفسير  ]البعد 

 اإلنسانى[ فى ظاهرة اإلنسان.

 :أصل اإلنسان
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نحن نعلم أن التصّور الداروينى  لإلنسان هو تصّور مادي صرف ، فكل المخلوقات عند 
لبدائية للحياة )األميبا(، وأن هذه األميبا قد ظهرت بدورها نتيجة دارون  ترجع إلى األشكال ا

ذن فاإلنسان )من هذا المنظور( ليس أكثر من حيوان تطّور  عملية طبيعية كيميائية ]مادية[ .. وا 
ثم تطّورت األميبا حتى وصلت إلى القردة العليا، ومنها إلى اإلنسان "الذى  من المادة إلى األميبا

نحو الكمال الجسمى .. ومنه إلى الذكاء الخارق .. فالتطور من حيث هو   اتجه فى تطوره
حيواني وخارجي فى جوهره بسيط ومنطقى أو نفعى ووظيفي، ألنه ظل محدوًدا فى نطاق 
]الطبيعة/المادة[". ولكن بيجوفيتش يرى أن "التطور" بطبيعته )وبغض النظر عن درجته فى 

نما مجرد حيوان مثالى، التعقيد أو الحقبة الزمنية التى اس تغرقها( لم يستطع أن ينتج إنسانا، وا 
وال شك أن هناك  قادر على التحرك داخل الجماعة بكفاءة عالية لتحقيق هدف البقاء المادى.

"فهناك إحساس وذكاء ووسيلة أو أكثر من بكل تأكيد أشياء مشتركة بين اإلنسان و الحيوان، 
باع الحاجات، والعيش فى مجتمع، و كذلك بعض أشكال وسائل اإلتصال، وهناك الرغبة فى إش

من االقتصاد"..  وبالنظر من هذه الزاوية ال نجد  فى اإلنسان شيًئا ال يوجد فى المستويات العليا 
من الحيوانات الفقارية والحشرات. والفرق بين اإلنسان والحيوان هنا  ، حتى بعد "تطور" اإلنسان، 

ستوى والتنظيم وليس فى النوع،  فليس هناك )حسب هذه النظرية إنما هو فرق فى الدرجة والم
المادية( جوهر إنسانى متميز عن الحيوان ...ولكن اإلنسان فى واقع األمر مختلف بشكل 
جوهرى عن هذا اإلنسان الطبيعى/المادى، فال يمكن إختزاله فى مجرد وظائفه البيولوجية، إذ أن 

والحتميات الطبيعية والسببية المطلقة والمنفعة المادية.. إلى  فيه "شيًئا" ينقله من عالم الضرورة
عند هذه النقطة من تحليالت بيجوفيتش  ... والتضحيةعالم الحرية واالختيار والقلق والتركيب 

 الجدلية نرى أنفسنا ننتقل تلقائيا إلى فكرة الدوار الميتافيزيقي ..

 :ر الميتافيزيقى واللحظة الفارقةاو  الد  

ى عزت بيجوفيتش أن ثمة شىء ما حدث لإلنسان جعله ال يقنع بجانبه الطبيعى يرى عل
السطح المادى الذى ب متعّلق ودفعه إلى أن يبحث دائما "عن شىء آخر غير .. المادى الحيوانى

 يسميه المسيرىوصواًل إلى ما ال تدركه األسماع واألبصار ) .. تدركه األسماع واألبصار
 ما فيفكر فى معنى حياته وفيما وراء الطبيعة، "فيما وراء القبور".  اإلنسان بدأ .. هنا "المقدس"(

 ندرته على البقاء المادي، وبدال من مقاإلنسان ال يكتفى "بصنع اآلالت التى تحسّ  الذى جعل 
، وبدأ يمارس خرافية غريبةمعتقدات أساطير و عبادات و  اإلنغماس فى  فى نراه وقد شرع  ذلك 

عن الطهارة والنجاسة  أفكار .. وأخذت تنتابه األوثان والسحرن الرقص واإلهتمام بألوانا عجيبة م
؟ ..!حياته بأسرها تشملرمات والمحظورات األخالقية التى والسمو واللعنة والبركة والقداسة والمح
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 تيضيف لها دالال بل حرص على أنما الذى جعل اإلنسان ال يقنع بالداللة المباشرة لألشياء، 
فبينما يذهب   ؟"المحسوسة..!  تها الواقعيةأكثر أهمية فى نظره من دالال أصبحتلة متخيّ 

الحيوان للصيد مباشرة ويوظف كل ذكائه فى اصطياد الفريسة ويستجيب للمثيرات المادية التى 
وبينما كان  .. من حوله بشكل مباشر "يحيط اإلنسان مثل هذا الفعل بطقوس وأحالم وصلوات

فريسته بمنطق صارم، كان اإلنسان يقدم الضحايا والقرابين ويقيم الصلوات الحيوان يتابع 
. وبينما كان النحل يقضى على كل أعضاء جنسه ممن ال فائدة لهم . الصوم مثال(كوالشعائر )

م المسنين والموتى ويقيم الشعائر الجنائزية، وبينما تتعامل الحيوانات مع وال نفع، كان اإلنسان يكرّ 
 ومتخيلة،الظاهر المادى فى وظيفية مدهشة، يغوص اإلنسان إلى أعماق حقيقية  عالم السطح

 "الجوّانيّ  وأهمية اإللهامالتى تنعقد فى باطنه  ة ّـ أهمية الني ت لهظهر داخله وخارجه، ومن هنا  فى
... 

ويتابع بيجوفيتش تحليالته الرائعة ليكشف لنا عن مزيد من األعماق الكامنة فى       
لحيوانات وظائفها فى حتمية بينما تؤدى امما يقطع بتمّيزه الجذري عن الحيوان  فيقول: اإلنسان 

تتقدم نحو فريستها حينما تسنح الفرصة، وتفر حينما تحس بالخطر، وتعيش فى القطيع  إذْ  بالغة
سلوكه مرتبط بحريته ألن اإلنسان دائم التردد،  نرىأو السرب أو الخلية دون فزع أو اكتئاب.. 

، فهو ال يمكن أن يكون جزًءا من آلية وظيفية اجتماعية مقررة التى ال حصر لها  ختياراتهوا
مله الدائم فى الكون مسبقا.  ثم هناك هذا الخوف والقلق الذى يشعر به اإلنسان من خالل تأ

مجرد خوف بيولوجى )مثل ذلك الذى يستشعره الحيوان(، إنما هو خوف  هذا ليس ومعضالته، و
ممتزج بحب خوف  وألغازه،  ّي موصول بأسرار الوجود اإلنسا خوف ،ّي بدائ ّي ونك ّي وحر 

 المتالطمة فى الكائن اإلنسانيّ  المشاعر المختلطةهذه االستطالع واإلعجاب والدهشة والنفور. 
إنها المشاعرالكامنة هايدجر(، ن،  )على حد قول خالد األزلى المحدد لوجود اإلنساهى العامل ال

 ... الثقافة اإلنسانية فى أعماق

ل بدوار مجهو  قد أصيب أن اإلنسان إذن على حق عندما يعلن على عزت بيجوفيتش
األصل  ليس له سبب مادّي ملموس، ولذا يسميه "الدوار الميتافي .. إنه إنسان مختلف عن 
 الحيوان وعن إنسان داروين الطبيعي،  فهو إنسان ذو عقل وخيال ووجدان، يشعر بأنه جزء من
الطبيعة وغريب عنها فى ذات الوقت ، ويدرك إدراكا مباشرا أن هناك  مسافة تفصله عنها .. و 
من ثـ ّم يشعر بأن ثمة عالم آخر يحتاج للتعبير عنه والتواصل معه ، فيميل  )بغض النظر عن 

قامة شواهد القب ور..  إنه مستوى تقدمه أو تخّلفه التكنولوجى( نحو الرسم والغناء وتقديم القرابين وا 
يشعر أن  شيًئا ما فى أعماقه يميزه عن الحيوانات التى قد تصنع اآلالت )كالقردة التى تستخدم 
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العصا للوصول إلى الموز فى أعلى الشجرة، أو الدب الذى يستخدم الحجر لقتل أعدائه(، ولكنها 
يشعر به اإلنسان ال يمكن أن تقدم أية قرابين أو ترسم أية لوحات وال تشعر بوخز الضمير  الذى 

... 

ومن الواضح أن )الدوار الميتافيزيقي( عند بيجوفيتش قد حسم القضية نهائيا فقد فصل 
اإلنسان عن عالم )الطبيعة/المادة(، ولذا فهو يقف متعاليا عليها رغم وجوده فيها، ومن هنا نشأت 

       ثنائية) الطبيعى المادي( من جهة و )اإلنسانى/ الروحى( من جهة أخرى...  

 أسطورة  النشوء بالصدفة:

إذا إنتقلنا إلى السؤال المعرفى الذى طرحه على عزت بيجوفيتش وهو السؤال المتعلق بأصل 
اإلنسان يقول: عادة ما يلجأ المؤمنون بالخلق اإللهي إلى الهجوم على نظرية التطور الداروينية 

ثبات "عدم علميتها" ووجود ثغرات التى تؤكد األصل المادى الصرف لإلنسان، محاولين تفنيدها  وا 
فيها، من خالل اإلشارة إلى أدلة مادية ونظريات علمية عديدة تدّعم وجهة نظرهم .. ويرى 
بيجوفيتش أن هذا المدخل فى التفنيد على أهميته ليس مدخال حاسما .. ذلك ألن دعاة النظرية 

المستحيل حسم القضية .. ومن ثـ ّم الداروينية سيأتون هم أيضا بأدلة مادية أخرى، مما يجعل من 
يلجأ بيجوفيتش إلى أسلوب مختلف تماما .. فيحاول إثبات عجز النموذج الداروينى فى التطور 
عن تفسير ظاهرة اإلنسان فى سياق الثنائية الجوهرية التى أشرنا إليها، أى ثنائية اإلنسانى 

 والطبيعى.

و فى جميع النظريات المادية األخرى وألن فرضية الصدفة تقع فى صميم نظرية التطور 
فإن بيجوفيتش يعمد إليها مباشرة فى محاولة لتقويضها من األساس .. فيبّين لنا أنه من 
المستحيل تصديق فكرة أن العالم قد ظهر نتيجة تفاعالت كيميائية تمت بالصدفة .. وأدت إلى 

أن خلق العالم بالصدفة هو  ظهور خاليا بسيطة ثم  تطورت إلى أن أصبحت "إنسانا" .. ويؤكد
مجرد افتراض وتخمين ال يمّت إلى الحقيقة بصلة .. ومن أشهر إعتراضاته على هذه الفرضية  
قوله أن اإليمان بها يعادل اإليمان باحتمال أن يقوم قرد بالخبط على آلة كاتبة فيخرج لنا  قصيدة 

ليس مرة واحدة وال  6/6فه الحظ ويأتى رائعة .. أو باحتمال أن يلقى إنسان )أو قرد( بالنرد فيحال
نما  ألف مرة متتالية !! .. كذلك فإن المصادفة وحدها ال تجدى فى تفسير الخلق  44ألف مرة وا 

، فإن تكوين الكائنات من تلك الذرات الهائمة يعنى أنها كانت مصممة، بحيث أنها إذا اجتمعت 
ذا اجتمعت بطريق ة أخرى يتكون منها ماء، وهكذا ... والمعنى بهذه الطريقة يتكوَّن منها ذهب، وا 
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الفلسفي المستخلص هنا هو أنه حتى لو سلمنا بهذه الصدفة فالبد أن نسلم معها أيضا بفكرة 
 التصميم السابق عليها فى الوجود .. والتصميم فعل يتجاوز المادة إلى ماهو وراء المادة ...

ريةالنشوء عن طريق الصدفة      ولكى يوضح لنا مدى ال عقالنية المؤمنين بنظ     
حجرين موضوعين  ياكتشاف أثر  فيإذا وجدنا  قول: "في يضرب على عزت بيجوفيتش مثااًل آخر

ًعا لغرض معين، فإننا جميعا نستنتج بالتأكيد أن هذا من عمل إنسان ما ـنظام معين أو ُقطّ  في
ة أكثر كماال وأكثر تعقيًدا من . فإذا  وجدنا بالقرب من الحجر جمجمة بشري. الزمان القديم في

،  أنها من صنع كائن واع فيلن يفكر  العلماء المكتشفين ، فإن بعض الحجر بدرجة ال تقارن
كأنهما  الذى تتجّلى فيه قدرة صانعه  الهيكل الكامل إلى بل ينظرون إلى هذه الجمجمة الكاملة أو

فهل هنك   !.. ون تدخل عقل أو وعىهكذا.. بد ] كما يزعمون [ .. بذاتهما أو بالصدفة أقد نش
 ماهو أسخف من هذا وأبعث على السخرية ..!؟ 

أما أوالئك الذين يرون أن المادة )من خالل الصدفة وحدها( قد أدت إلى ظهور عناصر  
درات ينسبون للمادة قُ  -فى نهاية األمر-متجاوزة للمادة مثل اإلنسان والوعى والعقل والغائية، فهم 

ن مقاصد الفلسفة المادية، خصوصا وأن عومن ثم فإنهم يكونون قد خرجوا بذلك غير مادية ، 
فرضياتهم ال تعدو كونها تكهنات عنيدة طفولية تضمن لهم االستمرار فى ماديتهم البسيطة، 

 غائية". ي و وتضمن لهم فى الوقت نفسه تفسير ما حولهم من تركيب ووع

 :اإلنسان والمقدس

رؤية بيجوفيتش الفلسفية فى هذه النقطة فيرى أن رفض على  يعّمق عبد الوهاب المسيرى
عزت بيجوفيتش  فكرة الصدفة ليس فقط من ناحية أنها  مستعصية على التصديق وأنها ليست 
نما  أيضا من ناحية أنها فكرة تخمينية، وليست نتيجة عملية  فكرة علمية أكيدة كما يّدعون، وا 

نما نت يجة عملية عقلية محضة تحاول سد ثغرة فى النظام المادى تجريبية أو مالحظة علمية .. وا 
ثم اإلدعاء  بأنها علم .. وال يكتفى  بيجوفيتش بهذا ، بل يلجأ إلى طريقة أكثر حسما وهى 
توضيح العجز التفسيرى الكامل لنظرية التطور فى تناولها للظواهر اإلنسانية. وهو ينجز ذلك 

االعتبار كال من العناصر المادية واإلنسانية فى عن طريق استخدام نموذج مركب يأخذ فى 
 إطار واحد ...           

 قضية الثقافة: 
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يتابع المسيرى بيجوفيتش فى إثارة أسئلة بالغة األهمية فى حياة اإلنسان مثل: " لماذا  
أصيب اإلنسان بالدوار الميتافيزيقى ..؟ و لماذا توّقف عن تحسين كفاءته فى الصيد ليقوم 

الشعائر التى ال معنى لها من منظور مادى نفعى ..؟  " كان اإلنسان فى الماضى يسأل ببعض 
عن كيفية البقاء وعن آليات االستمرار، ثم بدأ يسأل فجأة عن المعنى والهدف من وجوده.. أى 

أبناء هذا العالم فقط ، فلن  يبدو لنا فيه شيء نجس  من أنه بدأ يسأل لماذا ..؟.. " فلو كنا حقا 
ذا تأّملنا فى عالم الحيوانات حتى  يو مقدس ، فهذه أفكار مناقضة للعالم الماّدى الذأ نعرفه. وا 

 فى أكثر أنواعها تطّوًرا فلن  نجد فيها أثًرا لعبادات أو محرمات أومقدسات ... 

انية أو التطلع إلى السماء ظاهرة مالزمة لإلنسان، غريبة عن الحيوان وّ إن ظاهرة الحياة الجُ 
وسيظل هذا الجانب من اإلنسانية .. وهذه الظواهر المصاحبة للوجود اإلنساني                 ..  

مثل: الخير والشر، المقدس والمدنس، الشعور بالفجيعة، الصراع الدائم بين المصلحة والضمير، 
التساؤل عن وجودنا ( تظّل هذه جميعها مستعصية على أى تفسير منطقى ,. ولكن إنطالقا من 

إليمان بثنائية اإلنسان والطبيعة، واالختالف الجوهرى بين االثنين، وثنائية الطبيعة البشرية، يبين ا
على عزت بيجوفيتش أن أصل اإلنسان ال يمكن أن يكون ماديا فهو ليس نتيجة تطور مادي،  

ى أن وهكذا يصل المسيري فى متابعاته وبيجوفيتش فى تحليالته إلى هذه الحقيقة الُمبهرة .. وه
العنصر الروحى فى اإلنسان الذى يستعصى على التفسيرات المنطقية المادية ال يمكن أن يوجد 

نما فعل إلهى، ليس ش نما هو  يًئاإال بفعل الخلق اإللهى، والخلق ليس عملية مادية وا  متطوًرا، وا 
ار بين أن فعل فجائى )كن.. فيكون(. "فمنذ تلك اللحظة المشهودة، لم يعد ممكنا إلنسان أن يخت

يكون حيوانا أو إنسانا، إنما اختياره الوحيد أن يكون إنسانا أو ال إنسان". وبذلك ربط على عزت 
بيجوفيتش بين اإلنسان وبين اهلل، بمعنى أن اإلنسان ال يمكن أن يكون إنسانا إال بوجود اهلل، فإن 

ة( مات اإلنسان، أو كما  كان اهلل غير موجود  )كما تزعم الفلسفات المادية فى الحضارة الغربي
يقول المسيري بحق : إذا ن ِسي نا اهلل   فإننا ننسى أنفسنا ..  مصداقا لآلية القرآنية } نسوا اهلل 

 فأنساهم انفسهم ...{...

 :قضية الحرية

ض من خاللها نظرية التطور يركز على عزت بيجوفيتش على سمة إنسانية أخرى يقوّ 
قضية الحرية .. ويعّلق  و بمعنى آخرإلنسان على االختيار، أالبيولوجى المادى، وهى مقدرة ا

ن كان  المسيرى على هذه النقطة شارحا بقوله:  هنا يظهر أثر كانط على بيجوفيتش، وا 
بيجوفيتش قد عّمق من هذه األطروحة وطّبقها بطريقة ربما لم تخطر على بال الفيلسوف األلمانى 

وجد األشياء وجوًدا موضوعيا، خاضعا لقوانين موضوعية نفسه ... ففى عالم )الطبيعة/المادة( ت
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صارمة .. فاألرض تدور حول الشمس سواء عرفنا ذلك أو لم نعرف، شئنا أم أبينا .. فثّمة 
حتمية مادية تسيطر على عالم الحقائق الموضوعية، وهو ما ال يمكن وصفه بالخير أو الشر، 

، بل ما علينا أن نفعله .. ثّمة جانب فينا خاضع فنحن فى هذا العالم ال نفعل ما نريد أن نفعله
نما هناك عالم ُجّواّنى  للحتميات المادية .. ولكن اإلنسان ال يعيش فى عالم المادة وحسب .. وا 

خارج اإلطار المادي فقوامه الحرية التى تعبر عن نفسها فى: النوايا واإلرادة والشوق والرغبة .. 
أن  -مثال-حيث يمكنه االختيار بين بدائل مختلفة،  يختار حيـّز لإلنسان يتحرك فيه ب هناك

يتجاوز البرنامج الطبيعي الحتمي ويقوم بفعل قد يبدو غير عملي وغير مفيد من الناحية المادية، 
أن يدافع عن كرامته أو يرفض الظلم .. واإلنسان الذي ينطلق من الرؤية المادية قادر وال  :مثل

سة الحرية والبذل والعطاء، ولكنه بذلك يكون قد سلك بطريقة ممار  شك على االختيار وعلى
تتناقض وماديته المزعومة ,, هنا يكون قد تجاوز إطار  القوانين المادية .. فهو إن ضحى بنفسه 

فإنه ال يمكنه إخضاع هذا الفعل للنموذج المادي، وعلينا أن نهنئ  -مثال-من أجل ابنه القعيد 
! إذ أنه حين اختار أن يدافع .. ه التي تجاوز بها منظوره الماديهذا المادي على نبله وعظمت

 عن ابنه ويحمله قد عبَّر عن شيء عظيم داخله يتجاوز منظومته المادية الواحدية.

عزت بيجوفيتش( هي، في الحقيقة، قضية الحرية اإلنسانية.  يإن قضية الخلق )كما يؤكد عل
إما بقوى مادية داخله أو -وأن جميع أفعاله محددة سابقا فإذا قبلنا فكرة أن اإلنسان ال حرية له، 

ال تكون األلوهية ضرورية في هذه الحالة لتفسير الكون وفهمه. ولكننا إذا سلمنا بحرية  -خارجه
ما صراحة. فاهلل وحده  اإلنسان ومسئوليته عن أفعاله، فإننا بذلك نعترف بوجود اهلل إما ضمًنا وا 

، فالحرية ال يمكن أن توجد إال بفعل الخلق .. الحرية ليست اوقا حر  هو القادر على أن يخلق مخل
د .. إن اهلل ّـ . فاهلل ال ينتج وال يشي. نتيجة وال نتاجا للتطور، فالحرية واإلنتاج فكرتان متعارضتان

نما هو فعل متواصل مستمر أبدا .يخلق  ..،  والخلق اإللهي لم يحدث مّرة واحدة ثم توقف .. وا 

آجال أو عاجال، خالل هذا القرن أو بعد مليون سنة من الحضارة )نجح اإلنسان "قد ي   
قريب الشبه  شيء،  أو مسخ اآلليمن اإلنسان  دة من نفسه، نوع  تشييد صورة مقلّ  في( المتصلة
 في. وهذا المسخ الشبيه باإلنسان لن تكون له حرية، سيكون قادًرا فقط على أن يتحرك . بصانعه
 بأيال يمكن تكراره أو مقارنته  الذي. وهنا تتجلى عظمة الخلق اإللهي، . عليه رمجبُ  ما إطار
 . . هذا الكون فيحدث من قبل أو سيحدث من بعد  شيء

الوجود، بينما لم يكن ممكنا أن  هذا فيمخلوق حر  ظهرلحظة زمنية من األبدية،  في  
. إن التطور بدون تلك اللمسة، كان . إنسانإلى  (بدون تلك اللمسة اإللهية)تتحول نتيجة التطور 

حيوانا أكثر تطوًرا، حيوانا مثاليا، أو كائنا بجسم إنسان وذكائه، ولكن  -على األرجح-سينتج 



 12 

  ربما كان أكثر كفاءة .. . ذكاء متحرر من وخز الضمير واألخالق. انيةوّ بدون قلب وال حياة جُ 
 ... الوقت نفسه" فيأشد قسوة  بالتأكبد ولكن

ط بفكرة الخلق اإللهى بفكرة الذات اإلنسانية .. وفى حقيقة األمر.. كل شىء يمكن " ترتب
اكتشافه فى الطبيعة فيما عدا الذات اإلنسانية أو الشخصية اإلنسانية ..، إننا نتصل  من خالل 
هذه الذات فحسب بالالنهائى .. ومن خاللها وحسب نشعر بالحرية وندرك العالم اآلخر الذى 

فى ميراث واحد .. اإلنسان وحده فقط  يستطيع أن يشهد بوجود عالم األرواح  نتشارك معه
والحرية .. وبدون الذات  يستحيل أن يشهد عالما  آخر وراء الطبيعة ، ذلك ألن كل شىء آخر 

محاولة   استغراق فى الذات، هو )بجانب ذات اإلنسان( هو وجود بّرانّي  ظاهرّي .. والتأمل
ويتنا وحقيقة حياتنا ووجودنا .. والوصول إلى الحقيقة الكبرى .. السر للوصول، واكتشاف له

الوحيد األكبر .. هذه الحقيقة تعنى كل شىء وال شىء: كل شىء بالنسبة للروح ، وال شىء 
 بالنسبة لبقية العالم" ...

. فإحساس اإلنسان بالخلود هو محاولته النظر . "وقل الشىء نفسه عن فكرة الخلود والبعث
. . ما وراء القبور والبحث المجهد عن طريقة خارج هذا العالم الذى أصبح اإلنسان فيه غريبافي

ذا غاب إحساس اإلنسان بالخلود فإن الذات المرتبطة بالالنهائى تغيب هى أيضا، وال يبقى  وا 
 سوى المادة والعدم" ...

 :األخالق والمادية

إنسانية أساسية، ينتقل إلى  كسمة  بعد أن أكد على عزت بيجوفيتش على حرية االختيار 
من األخالق والموقف  خالق، حيث يفرق بين الموقف الماديقضية أخرى هى قضية األ

اإلنسانى .. فاألخالق المادية )الداروينية النيتشوية( تنطلق من التسوية بين اإلنسان والمادة، وبذا 
فى هذا اإلطار   .. هى الذكاء والقوةيصبح الهدف الوحيد لكل منهما هو البقاء، وآلياته األساسية 

المادى ال يمكن أن نتحدث إال عن الفعل ورد الفعل .. فالمثير المادى( تتبعه استجابة مادية بال 
 تردد أو ثنائيات أو ذكريات أو كوابح أو محرمات ...

نما األقو  ى فى هذا الصراع من أجل البقاء )المادى( ال يفوز األفضل )بالمعنى األخالقى( وا 
واألكثر تكّيفا مع قوانين الطبيعة، أى األفضل بالمعنى )الطبيعى/المادى( .. ولذا فإن صوت 

: " تخّلص من الضمير و من الشفقة والرحمة.. إقهر الضعفاء واصعد فوق هنا يقولالطبيعة 
تطبيق قوانين البيولوجيا على ب أنه قام كل ما فعله نيتشه هوو ..  (نيتشه)جثثهم " على حد قول 
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وكانت النتيجة المنطقية لهذا الموقف هى نبذ الحب والرحمة وتبرير العنف والكراهية  اإلنسان ..
... 

واألخالق المادية هى النفعية المادية، ومن ثم يكون االنغماس فى كثير من النشاطات 
على  هو قمة اإللتزام الخلقى المادي .. خذ وهذا المادية لإلنسان )التى تحقق الربح الماّدي له(

سبيل المثال ما يسمى بالجرائم المقنَّنة )أى التى يسمح بها القانون( "كالفن اإلباحى، والكتابات 
الداعرة، واستعراضات العرايا، وقصص الجرائم وما شابه ذلك... فأى فيلم داعر أرخص فى 
لم إنتاجه عشرات المرات من إنتاج فيلم عادى وأرباحه تزيد عشرات المرات على أرباح الفي

العادى".. ومع غياب أي  منظومة أخالقية متجاوزة للنظام  الطبيعى المادى تصبح اللذة هى 
الخير واأللم هو الشر، ويصبح ما يحققه اإلنسان نفسه من منفعة مادية )تزيد من إمكانيات بقائه 
ة المادى( هو الخير األعظم .. أو كما يقول بنتام صاحب مذهب المنفعة: "لقد أخضعت الطبيع

 البشر لحكم سيدين، هما  اللذة واأللم .. فهما وحدهما اللذان يحكمان أفعالنا" ...

هنا يطرح على عزت  بيجوفيتش السؤال التالى: هل يمكن للعقل )الذى يدور فى اإلطار 
المادى ( أن يوّلد منظومات أخالقية ..؟ ويجيب عنه بالنفى: " إن العقل يستطيع أن يختبر 

شياء ويحددها .. ولكنه ال يستطيع أن يصدر حكما قيمي ا عندما تكون القضية العالقات بين األ
قضية إستحسان أو استهجان أخالقى .. الطبيعة والعقل على السواء ال يمكنهما التمييز بين 

فهذه الصفات ليست موجودةأصال فى الطبيعة ... إن .. الصحيح والخطأ ..  بين الخير والشر 
ق على أساس عقلى ال تستطيع أن تتحرك أبعد مما يسمى باألخالق محاولة إقامة األخال

االجتماعية .. أو قواعد السلوك الالزمة للمحافظة على جماعة معينة .. وهى فى واقع األمر نوع 
جتماعى ..  نوع من اإلجراءات والقوانين الخارجية .. كما أن التحليل العقلى اإل التنظيممن 

 نية وتضخيم للذات ..."إلى أنا  لألخالق يختزلها

ولكننا حين نتفحص األمر بشيء من العمق نجد أن في اإلنسان شيئا ما يرفض هذا 
النموذج المادي وأن األخالق الحقيقية  ضد الطبيعة/المادة .. فاإلنسان عند بيجوفيتش وعلى حّد 

ه العلوم قول المسيري :  ليس مجرد كائن الهث وراء اللذة أو المصلحة الشخصية كما تصّور 
اإلنسانية العلمانية  التي تستند إلى نماذج مستمدة من العلوم الطبيعية، فهو كثيًرا ما يرفضها، بل 
إن الخبرة اإلنسانية في مجال األخالق تناقض الفكرة المادية  تماما كما يرى بيجوفيتش:  فأّية 

ذات وكبح النفس ..؟  حيث  وفى كثير من أنواع نكران ال .. لذة توجد في الزهد والتبّتل والصيام
نرى اإلنسان يضحى بنفسه من أجل الوطن أو من أجل جوانب معنوية ليست لها أية قيمة مادية 
.. وقد يموت دفاعا عن  شرفه وعرضه  .. وهو حينما يرى مشهد العدالة المهزومة  قد يهب 
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ه ، وهو على استعداد لنصرة المظلوم رغم القوة الغاشمة، رغم أنه يعرف أن هذا قد يودى  بحيات
 للتضحية بنفسه من أجل الغير )وعنده أيضا اإلمكانية للبطش به( ... 

قتحم منزال يحترق لينقذ طفل جاره، ثم عاد يحمل جثته بين يبحياته فغامر رأينا  إنسانا ي فإذا
تدور  التى .. ؟ إنها األخالق..! فهل نقول إن عمله كان بال فائدة ألنه لم يكن ناجحا .. ذراعيه

ضفى القيمة على هذه التضحية عديمة الفائدة، لهذه المحاولة فى إطار غير مادى، هى التى تُ 
 ...  التى لم تنجح

[ بين ا فاصالً فارًقا ملموسً  اوكما يقول بيجوفيتش، فإن التضحية "تمثل ظهور مبدأ جديد ]خط  
والحاجات .. فالمصلحة  اإلنسان والحيوان. لكن هذا المبدأ مناقض لمبدأ المصلحة والمنفعة

حيوانية .. أما التضحية فهى إنسانية" )واألفكار األساسية فى السياسة واالقتصاد السياسى ال 
نما تتعامل مع المصلحة والمنفعة(  ... تتعامل مع التضحية وا 

إن األخالق الحقيقية ليست مربحة.. "ويمكن تصور مواقف عديدة يكون الظلم فيها والكذب 
فائدة ]من الناحية المادية[. وبالمثل، فإن التسامح الديني والسياسي والعرقي والوطني هما األكثر 

ليس مفيًدا بالمعنى ]المادي[ المعتاد للكلمة، أما تدمير الخصوم مثال.. فهو أكثر فائدة من وجهة 
ى الذين ال النظر العقلية ]المادية[ البحتة. فحماية العجزة والمقعدين، أو العناية بالمعوقين والمرض

أمل في شفائهم، كل ذلك ليس من قبيل السعي وراء الفائدة. فاألخالق ال يمكن أن تخضع 
لمعايير المنفعة .. نعم.. قد يكون السلوك األخالقى أحياًنا مفيًدا، ولكن ليس معنى هذا أن شيئا 

ى العكس.. فهذه قد أصبح أخالقيا ألنه أثبت فائدته فى فترة ما من فترات الخبرة اإلنسانية .. عل
 الخبرة نادرة الحدوث  ...

  ة الغربية، وهو مفهوم التقدم الماديا فى الحضار يتناول على عزت بيجوفيتش مفهوما محوريّ 
فيشير إلى ما يسمى "عقدة اإلنسان البدائى" وهى قيام اإلنسان البدائى  ، عالقته باألخالقفى 

. فبينما كانت . م المحرمات والعبادة والفنمثل مفهو  يتقدمه الماد وأبأفعال تتناقض وتطوره 
 الحيوانات تحقق صعوًدا فى سلم التطور، نجد اإلنسان يكّبل نفسه بالتزامات أخالقية تجعله يتعثر

 . فهل هذا يعنى تقدم الحيوان وتخلف اإلنسان ..!؟.

 مفهوم المساواة:  

ال يمكن أن يتحقق في بيجوفيتش  مفهوم المساواة فيؤكد أن هذا المفهوم  يتناول      
اإلطار المادي  .. فنحن إذا نظرنا إلى البشر ورصدناهم بطريقة علمية مادية لوجدنا التفاوت 
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، هذا ذكى وذاك غبى، هذا جمجمته بينهم في الصفات شديد الوضوح:  فهذا بدين وذاك نحيفٌ 
ناء على هذا هذا أصفر وذاك أحمر.. وبو كبيرة وذاك جمجمته صغيرة، هذا أبيض وذاك أسود، 

ر أال يبقى إال األذكياء .. أما األغبياء فلنتخلص منهم .. بمعنى رّ ـنقو نختار  قداالختالف الواسع 
 أن عملية الرصد أو عملية الحكم العلمية المادية ال تنطوي على فكرة المساواة على اإلطالق ... 

لود .. ومن ثـ ّم  نجد أن ويربط على عزت بيجوفيتش فكرة المساواة بين الناس و بين فكرة الخ
"أخالقيات األديان السماوية وحدها تسّلم بجالء ال لبس فيه بمساواة جميع البشر باعتبارهم 
مخلوقات الّله .. أما المنظومات الدينية واألخالقية التي ال تعترف بالخلود أو لديها فكرة مشوشة 

ن اهلل موجوًدا  فإن الناس بجالء وبال عنه فإنها ال تعترف بهذه المساواة . بمعنى أنه إذا لم يك
 أمل غير متساويين ...

 :الفن والدين

يواصل بيجوفيتش محاولته تقويض النظرية المادية الداروينية من خالل تحليالته البديعة 
للفـّن باعتباره تعبيًرا عن ثنائية اإلنسان )أىباعتباره كائنا طبيعًيا/ مادًيا، قادًرا فى الوقت نفسه على 

اوز الطبيعة/المادة( .. ولتوضيح وجهة نظره هذه يؤكد أن الفن )شأنه شأن األخالق والدين تج
وكل الظواهر الروحية( يتجاوز الرؤية المادية .. ولذا ال يمكن تفسيره تفسيًرا ماديا .. فالعلم 

حياة )الذى يدور فى اإلطار المادى( يعطينا صورة دقيقة عن العالم .. ولكنها صورة خالية من ال
خالية من الروح ، مما يجعل اإلنسان خلًوا من اإلنسانية، فالهيكل العظمى لإلنسان ، مهما كانت 
دقته وفائدته، ليس هو اإلنسان الفرد فى نبله وخسته، أو فى عظمته وضعفه.  إن العلم فى 

لى عكس عالقته باإلنسان ممكن فقط .. إذا كان اإلنسان حقا جزًءا من العالم أو نتاجا له .. ع
حّلل إلى كمية األلوان المستخدمة فيها، والمسجد ال يمكن أن ذلك نجد الفن ، فاللوحة الفنية ال تُ 

رّد إلى عدد األحجار واألعمدة الخشبية المكونة له.  "الفن ممكن فقط إذا كان اإلنسان مختلًفا يُ 
 عن الطبيعة، إذا كان غريبا فيها، إذا كان هوية متميزة  ...

 الثنائية التكاملية:اإلسالم و

 على عزت بيجوفيتش أن هناك ثالث وجهات نظر عن العالم: يرى       

، هى فلسفة تنكر التطلعات الروحية ةالرؤية المادية التي ترى العالم باعتباره مادة محض -1
لإلنسان .. واالشتراكية مثل جّيد على هذه الفلسفة، فهي تقدم خالصا خارجيا فقط )من خالل 

 هالك وتحسين مستوى الدخل أو تغيير البيئة االجتماعية ... إلخ(.االست
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رؤية للدين باعتباره تجربة روحية فردية  يالرؤية الدينية المجردة )أو الروحية الخالصة(، و ه -2
خاصة ال تذهب أبعد من العالقة الشخصية باهلل، وهذه الرؤية تنكر االحتياجات المادية لإلنسان.  

 جيد على هذه الرؤية، فهى تقدم خالًصا داخليا فحسب.والمسيحية مثل 

ب جانًبا من طبيعة اإلنسان على حساب الجانب اآلخر من حل يغلّ  ييرى بيجوفيتش أن أ
شأنه أن يعوق القوى اإلنسانية أو يؤدى إلى الصراع الداخلي ..  فالحياة عنده ذات طبيعة 

إلنسان حياة واحدة منذ اللحظة التى توقف مزدوجة .. وقد أصبح من المستحيل عملًيا أن يحيا ا
 ا ...فيها أن يكون نباتا أو حيوانً 

تعترف بالثنائية اإلنسانية، وتحاول تجاوزها عن طريق توحيد الروح ثالثه ثمة رؤية  -3
والمادة، وهذه هى الرؤية اإلسالمية .. فاإلسالم يخاطب كل ما في اإلنسان ويتّقبله. ويرى على 

لق المبدأ الذي خُ  -كما قرر القرآن بوضوح-جد قبل اإلنسان، وهو اإلسالم وُ  عزت بيجوفيتش أن
اإلنسان بمقتضاه .. ومن ثم نجد إنسجاما وتطابقا فطريا بين اإلنسان واإلسالم.  "اإلنسان هو 
وحدة الروح والجسد، ]وكذا[ اإلسالم .. ]فهو أيًضا[ وحدة بين االتجاه الروحي والنظام 

ن الجسم في الصالة يمكن أن يخضع لحركة الروح، فإن النظام االجتماعي االجتماعي، وكما أ
 يمكن بدوره أن يخدم الُمثل العليا للدين واألخالق".

إن اإلسالم انطالقا من إدراك ثنائية اإلنسان "ال يتعسف بتنمية خصال ال جذور لها في 
يل.  بل يميل إلى جعل طبيعة اإلنسان.  إنه ال يحاول أن يجعل منا مالئكة؛ ألن هذا مستح

اإلنسان إنسانا . في اإلسالم قـْدر مطلوب من الزهد ، ولكنه لم يحاول به أن يدّمر الحياة أو 
الصحة أو األفكار أو حب االجتماع باآلخرين .. أو الرغبة في السعادة والمتعة ..  هذا القدر 

التوازن بين الجسد والروح ..  من الزهد أريد به تحقيق التوازن في غرائزنا ، أو توفير نوع من 
القرآن يتناول الغرائز متفّهما ال مّتهما .. ولحكمة ما سجدت المالئكة لإلنسان .. أال يشير هذا 

 السجود إلى معنى تفّوق ما هو إنساني على ما هو مالئكي؟".

ن وقد اكتشف بيجوفيتش )وهو يعيش فى قلب الحضارة الغربية( أن هذه الثنائية اإلسالمية م 
أكبر أسباب سوء فهم العقل الغربي لهذا الدين .. وهو سوء فهم ال يزال مستمًرا إلى هذا اليوم .. 

اإلسالم بأنه أكثر مما يجب ُلصوًقا بالطبيعة  م  ـتُّهِ أُ "فمن جانب  أصحاب الدين ]الروحي المجرد[ 
ينطوي على عناصر دينية من جانب العلم أنه  م  ـوأنه متكيف مع الحياة الدنيا .. واتُّهِ   ،والواقع

وغيبيه .. وفى الحقيقة هناك إسالم واحد وحسب، ولكن شأنه شأن اإلنسان له روح وجسد .. أما 
التعارض المزعوم فيه فإنه يتوقف على اختالف وجهة النظر .. حيث  ال يرى الماديون فى 
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اجتماعية ون أنه حركة اإلسالم إال أنه دين غيبيات ، أى اتجاه ،"يمينى". بينما يرى فيه المسيحي
نما   سياسية، أى اتجاه  يسارّي ..! وفى واقع األمر،  ليس اإلسالم هذا وحده وال ذاك وحده .. وا 

 هو يجمع بينهما فى كّل واحد متكامل متوازن.

  :ات الثنائية اإلسالميةجل يت

فى الرؤية تظهر الثنائية اإلسالمية )كما يصفها القرضاوى والمسيرى بالثنائية التكاملية( 
ليس مجرد أّمة بالمعنى  -شتكما يقول على عزت بيجوفي-اإلسالمية لمفهوم األمة .. فاإلسالم 

  البيولوجى أو اإلثنّي أو العرقى، وليس حتى جماعة دينية بالمعنى الروحى الخالص للكلمة،
نما هو "دعوة ألمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أى تؤدى رسالة أخالقية" ..  وانطالًقا وا 

وال يمكن  ..من ذلك يؤكد على عزت بيجوفيتش أنه ال يمكن إغفال المكّون السياسى لإلسالم
قْصره على النزعة التصوفية الدينية، ألن فى هذا "تكريسا صامتا للتبعية والعبودية" .. وال يمكن 

ن الدينى )الروحى( فى اإلسالم ؛ ألن فى هذا كذلك رفًضا صامًتا للقيام كذلك إغفال المكوّ 
باألعباء األخالقية .. إن اإلسالم الحقيقى ليس مجرد دين روحى أو طريقة حياة فقط، بل هو 
منهج ومبدأ لتنظيم الكون أكثر منه حال جاهًزا ، إنه المركب الذى يؤلف بين المبادئ المتعارضة 

...            

اإلسالمية تتبدى فى أن لإلسالم  (الثنائية التكاملية)يشير على عزت بيجوفيتش إلى أن  
مصدرين أساسيين: هما القرآن والسنة النبوية،  فهما يمثالن كال من اإللهام والخبرة، الخلود 

. ثم يضيف إلى النظام الثنائى حالة كل من مكة . والزمن، التفكير والممارسة، الفكرة والحياة
. فقد كانا يمثالن عند لحظة ظهور اإلسالم التضاد بين الواقعى والعالم الباطنى، . ار حراءوغ

بين الفاعلية والتأمل .. وقد تطور اإلسالم على مرحلتين، األولى فى مكة والثانية فى المدينة.. 
 صادففترتين ُسجل اختالفهما فى الروح والمعنى فى كل ما ُكتب عن تاريخ اإلسالم. هنا تُ 

نفسه أو "التناقض الظاهرى" فى إطار اإليمان والسياسة.. مجتمع اإليمان ومجتمع  التضادّ 
 ... المصالح"

أن يوضح رؤيته للثنائية اإلسالمية من خالل عقد مقارنة بين اإلسالم  بيجوفيتش يحاول 
حترام والمسيحية كنظرية )وليس كتطبيق( باعتبارها دينا روحيا محضا. وهى مقارنة تنطوى على ا

 للعقيدة المسيحية، وال تشكل هجوًما عليها بمقدار أنها محاولة لتوضيح سمات اإلسالم األساسية
ويستخلص  ن،آبين قاموس المفردات المستخدمة فى األناجيل وتلك التى وردت فى القر  فيقارن. .
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غة على بينما فى القرآن، نجد المصطلحات نفسها ُمصا أن األناجيل أكثر لصوقا بعالم الروح،
 . صورة هذا العالم وقد اكتسبت واقعية وتحديًدا

ن للناس، أما ثم يعقد مقارنة بين المسجد والكنيسة، ويخلص إلى نفس النتائج، "فالمسجد مكا
ب" .. فى المسجد يسود جو من العقالنية، وفى الكنيسة جو من الصوفية لرّ الكنيسة فهى "معبد ل

السوق فى قلب المناطق المعمورة بالسكان، أما الكنيسة .. المسجد بؤرة نشاط دائم وقريب من 
فتبدو أقل إلتحاما ببيئتها .. يميل التصميم المعمارى للكنيسة إلى الصمت والظالم واالرتفاع، 

كل اهتمام بالدنيا  ا إشارة إلى "عالم آخر" .. "عندما يدخل الناس كاتدرائية قوطية يتركون خارجه
. أما المسجد فمن المفروض أن يناقش الناس فيه بعد . آخر"كأنهم داخلون إلى "عالم .. 

 . . إنتهائهم من الصالة هموم دنياهم"

وقد نتج عن هذا االتجاه ظاهرة ال ُتعرف إال فى إطار الثقافة اإلسالمية وهى ما يمكن أن 
 لمدرسة معا.. هذا"المسجْدرسة"، وهو بناء فريد يجمع بين وظيفتى المسجد وا إسم يطلق عليه

 هو المعادل المعمارى لتلك المسلَّمة اإلسالمية لوحدة الدين والعلم أو الروح والمادةالبناء المتميز 
... 

ويتضح االختالف أيضا فى المقارنة التى يعقدها على عزت بيجوفيتش بين مبدأ العصمة 
 يّ البابوية من جهة، ومبدأ اإلجماع اإلسالمى من جهة أخرى. فاألول ينطلق من مبدأ واحد

فمبدأ العصمة يعطى فرًدا  : بة تجمع بين نقيضينـينطلق من رؤية مركّ فالثانى أما   ،يبوّ ـنخْ 
 يواحًدا حقا مطلقا فى تقرير ما هو الخطأ وما هو الصواب، أما فكرة اإلجماع عند اإلمام الشافع

أن اإلسالم مثال فتعنى اتفاق جميع اآلراء، وعند الطبرى والرازى: إتفاق أغلب علماء الفقه، أى 
)األرستقراطية(،  أو يجمع بين مبدأ الصفوة ومبدأ العدد معا .. فى اإلجماع هناك الصفوة النوعية

 (*)(.ي)الديمقراط يكما أن هناك الجانب العدد

ويتضح االختالف بين اإلسالم والديانات الروحية المجردة فى هذه المقارنة التى يعقدها على 
 .وفكرة العدالة اإلنجيل وفى القرآن بخصوص العملعزت بيجوفيتش بين ما جاء فى 

                                                 

( يشير بيجوفيتش بهذا إلى مسألة تحقق اإلجماع، وفيه رأيان مشهوران: األول أنه ال يكون إال باتفاق *)
ى: أنه ينعقد باتفاق األكثر من أهل المجتهدين كلهم، فلو اتفق أكثرهم فال يكون إجماعا وال حجه.  والثان

االجتهاد، إذا كان المخالف نادًرا كالواحد واالثنين، ألن رأى األمة يطلق ويراد به الكثرة منها، فتكون العصمة من 
الخطأ فى رأى الكثرة، وألن العبرة بالغالب فى سائر األمور الفقهية .. وفى المسألة تفصيالت أخرى فى كتب 

 أصول الفقه.
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وتتبدى الثنائية اإلسالمية فى اهتمام اإلسالم بكل من القراءة والكتابة باعتبارهما أقوى محرك 
)صلى  فكانت أول ما نزل على محمد  عنى بهما الوحى،للمجتمعات اإلنسانية. فال "غرابة أن يُ 

وقد تبدو الكتابة غريبة عن الدين )الروحى المجرد( .. فقد  .. (*)اهلل عليه وسلم( من آيات القرآن
. وعلى قدر علمنا، بدأت كتابتها بعد جيل . بقيت األناجيل تقليًدا شفهيا لفترة طويلة من الزمن

إعتاد محمد )صلى اهلل عليه وسلم(  فقد كامل من رفع عيسى )عليه السالم(. وعلى عكس ذلك
 فور نزولها.  يالوح بِ ملى آيات القرآن على ُكتّاأن يُ 

وتظهر الثنائية فى أن القرآن ال يحوى "حقائق علميه جاهزة، ولكنه يتضمن موقفا علميا   
.  يشير القرآن إلى حقائق . جوهريا.. اهتماما بالعالم الخارجى، وهو أمر غير مألوف فى األديان

)بالقراءة( ال يبدو هنا  أو بالعلم كثيرة فى الطبيعة ويدعو اإلنسان للتفاعل معها .. ومن ثـ ّم فاألمر
م ربك الذى خلق ...". اإلنسان سْ امتعارضا مع فكرة األلوهية، بل إنه قد صدر باسم اهلل: "اقرأ ب

 )بمقتضى هذا األمر( ال يالحظ ويبحث ويفهم "طبيعة خلقت نفسها"، ولكن الكون الذى أبدعه اهلل
نما هى مزيج من  .. ية أو خالية من الشوقولذلك فإن المالحظة ليست بال هدف أو ال مبال .. وا 
..  وكثير من أوصاف الطبيعة فى القرآن على درجة  لم وحب االستطالع واإلعجاب الدينيّ الع

 عالية من الشاعرية" ...

 الثنائية ومفهوم التقدم:

نطالقا من إدراكه لثنائية اإلنسان )المادة والروح( يقدم على عزت بيجوفيتش الرؤية إ
مية للتاريخ .. فيبدأ بنقد مفهوم التقدم المادى الذى يهيمن على الحضارة العلمانية الحديثة، اإلسال

ّي فهذا التقدم ال يؤدى إلى سمو اإلنسان، إذ هو منفصل تماما عن القيمة .. إن كل تقدم بيولوج
المنفصل عن القيمة يؤدى إلى أن )األقوى يقهر  يّ فى اإلطار المادى الداروين أو تقنيّ 
] والنموذج المشاهد اآلن يتمثل بوضوح كامل فى الحرب اإلسرائيلية بل ويحطمه( .. ..األضعف

 ...  على فلسطين وعلى غزة بصفة خاصة .. وفى الحرب األمريكية على العراق وأفغانستان ..[

فى مقابل ذلك يطرح على عزت بيجوفيتش رؤية مختلفة تماما .. فالحياة)فى تصّوره( ناتجة 
اعل المتبادل بين عاملين مستقلين هما: األساس المادى والتأثير الخالق لعامل الوعى عن التف

                                                 
 
الذى فيه األمر بالقراءة مرتين، كما أن  -وهى أول ما نزل من القرآن-( يشير بيجوفيتش بهذا إلى سورة العلق )*

فيه التنويه بنعمة تعليم اإلنسان الكتابة بالقلم: "اقرأ بسم ربك الذى خلق. خلق اإلنسان من علق. اقرأ وربك 
 األكرم. الذى علم بالقلم. علم اإلنسان ما لم يعلم".



 20 

فى  يّ اإلنسانى، متمثال فى الشخصيات القوية واألفكار الكبرى والُمثل العليا .. فالوضع التاريخ
ثير ين بصفة أساسية، ولذا فالتأأية لحظة من الزمن هو نتيجة التفاعل بين هذين العاملين المستقلّ 

اإلنسانى على مجرى التاريخ يتوقف على قوة اإلرادة والوعى.  وكلما عظمت القوة الروحية 
والعكس  الخارجية،  المادية للمشارك فى األحداث التاريخية كلما عظم استقالله عن القوانين

 .  .. صحيح

م قصة متصلة من مجموعات صغيرة من أناس تميزوا بالحس فيما يرى بيجوفيتش والتاريخ
حى فى مجرى أحداث التاريخ وتمّكنوا من تغيير مساره. "إن والشجاعة والذكاء، تركوا طابعا ال يمّ 

قوة الظروف الموضوعية تتزايد بالنسبة ذاتها التى يتناقص فيها العامل الفردى .. فكلما أصبح 
يئية. إننا ره من اإلنسانية وزاد نصيبه من الشدْ ـنقص ق  هذا )العامل الفردى( خامال غير فعال

هذا هو موقف اإلسالم . . نملك القوة على الطبيعة وعلى التاريخ إذا كانت لدينا القوة على أنفسنا
 إلى العرب والمسلمين وقادتهم من عالم البرزخ  من التاريخ" .. ]كأن بيجوفيتش يوجه خطابه

نِـهم وانعدام فاعليتهم جميعا فى هذه اللحظة التاريخية المأساوية .. وينّبههم إلى سّر ضعفهم وهوا
 وتأثيرهم فى العالم بل فى محيطهم الخاص[ ...  

نما أمر مختلف  ّي هدف التاريخ ليس هو التقدم المادما يؤّكـده  بيجوفيتش هنا هو أن  وا 
تماما .. الهدف هو خلق إنسان متسقة روحه وبدنه، فى مجتمع تحافظ قوانينه ومؤسساته 

المفهوم اإلسالمي ذا االتساق وال تنتهكه )ومن ثم؛ فهذا هو أيضا االجتماعية واالقتصادية على ه
 اإلسالم بهذا المعنى هو البحث الدائم عبر التاريخ عن حالة التوازن الجوانى والبرانى للتقدم( ..

. ولذا فعلى . المستقبل فير له المقدّ  التاريخيهذا هو هدف اإلسالم اليوم، وهو واجبه و .  .
أن وحدة اإلسالم قد انشطرت "على يد أناس قصروا اإلسالم على جانبه عزت بيجوفيتش يرى 

.  لقد اختزلوا . د بها عن سائر األديانيتفرّ  التيى خاصيته هالمجرد، فأهدروا وحدته، و  الديني
اإلسالم إلى دين مجرد أو إلى صوفية )فتدهورت أحوال المسلمين(. ذلك ألن المسلمين عندما 

ملون "دورهم فى هذا العالم" يتوقفون عن التفاعل معه، وتصبح الدولة يضعف نشاطهم وعندما يه
دين آخر،  أياإلسالم كتأثير  في الدينياإلسالمية كأية دولة أخرى، ويصبح تأثير الجانب 

وتصبح الدولة قوة ال تخدم إال نفسها. فى حين يبدأ الدين )الخامل( يجر المجتمع نحو السلبية 
واألمراء والعلماء الملحدون، ورجال الكهنوت وفرق الدراويش والصوفية، ل الملوك والتخلف، ويشكّ 

. . أصاب اإلسالم( الذي) الداخلينشطار لإل الخارجيكارى.. يشكلون جميعا الوجه والشعراء السُّ 
. إن الفلسفة " . ما لقيصر لقيصر، وما هلل هلل طِ ـعْ إ . ". وهنا نعود إلى المعادلة المسيحية
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 -على وجه اليقين-فئة على األمور الروحية البحتة( والمذاهب الباطنية تمثل الصوفية )المنك
 ...فى العالم اإلسالميّ  نمًطا من أكثر األنماط انحرافا

 :والثنائية القرآن

البعض أنه "من الناحية الموضوعية  يظن الذيبنية القرآن نفسه،  فيى الثنائية دّ ـ  تتب        
. ولكن، البد أن يكون مفهوما . دو وكأنه مركب من عناصر متناثرةويب  ال يتبع نظاما محدًدا،

نما هو منهج حياة ذيبادئ  . واإلسالم نفسه طريقة حياة . بدء، أن القرآن ليس كتابا أدبيا، وا 
. إن التعليق الوحيد األصيل على القرآن هو القول بأنه "حياة"، . التفكير فيأكثر من كونه طريقة 
..  (صلى اهلل عليه وسلم) محمد النبيحياة  هيد نموذجها المجسّ  فيالحياة  وكما نعلم كانت هذه
 فيصيغته المكتوبة )أعنى القرآن( قد يبدو بغير نظام  في. إن اإلسالم كان خلقه القرآن .

من الحب  برهن على أنه وحدة طبيعية: يحياة محمد )صلى اهلل عليه وسلم(  فيولكنه  ظاهره، 
.  هذا المركب المتفجر حيوية من الدين . والبشر الروحي .. والواقعي المتسامي .. والقوة

 في. إن اإلسالم يتطابق . احتضنت اإلسالم التيوالسياسة يبث قوة هائلة فى حياة الشعوب 
 ... لحظة واحدة مع جوهر الحياة"

 الثنائية وأركان اإلسالم الخمسة:

 ، يّ سالم انطالقا من مستوى واحديرى على عزت بيجوفيتش أنه من المستحيل تطبيق اإل  
ذلك ألن ثنائية المادّي والروحّي تقع فى صميمه ..  فالصالة )وهى نشاط روحّي( ال يمكن 

إال من خالل إجراءات علمية " تتمّثل فى ضبط الوقت واالتجاه فى المكان  أداؤها أداًء صحيحاً 
ة عليهم أن يتوجهوا جميعا فى نحو الِقبلة، فالمسلمون مع انتشارهم على سطح الكرة األرضي

الصالة نحو الكعبة مكّيفين أوضاعهم فى المكان )على اختالف مواقعهم( .. وتحديد مواقيت 
( تحديًدا دقيقا ة. والبد من تحديد هذه المواقيت للصلوات الخمس. الصالة تحكمه حقائق علم الفلك

دارها الفلكى حول الشمس" .. خالل أيام السنة كلها .. ويقتضى هذا تحديد موقع األرض فى م
وال يختلف األمر كثيًرا بالنسبة للزكاة التى تحتاج إلى إحصاء ودليل وحساب .. كذلك الحج الذى 

المسافر إلى مسافات بعيدة .. ولعله بسبب هذه  يحتاجها يتطلب اإللمام بكثير من الحقائق التى
ها بدأت بمحاوالت إقامة أنإذ  ي ..إلسالمالثنائية تطورت جميع الميادين العلمية فى القرن األول ا

الفرائض اإلسالمية .. ولهذا يؤكد بيجوفيتش أنه ال يمكن تطبيق اإلسالم  وممارسته ممارسة 
صحيحة  فى مجتمع متخّلف .. والسبب ببساطة أن هذا المجتمع سوف يتخّلى عن تخّلفه فور 

 عتبة الحضارة ...  شروعه فى ممارسة شعائره .. هنالك سيجد نفسه تلقائيا على
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الثنائية فى أهم فعل إسالمى وهو عملية النطق بالشهادتين الذى يعلن به الشخص  تتجّلى  
ؤ دَّى أمام الشهود؛ ألن الشخص الذى يعتنق اإلسالم )رجال ـاعتناقه لإلسالم .. فالنطق البد أن يُ 

ية، وهو األمر الذى تترتب إلى جماعة لها جوانبها االجتماعية واالقتصاد كان أو امرأة(  ينضمّ 
لتزامات أخالقية ..  أما اإلنسان الذى يلحق بدين روحى ، وليس فقط إ عليه التزامات قانونية

حيث أن هذه عالقة بين اإلنسان وربه تنعقد  .. ال يستلزم وجود شهود وال يتطلب اإلعالنفمجرد 
يصبح الشهود ويصبح اإلعالن أمًرا النية ..  ولكن اإلسالم ليس دينا مجرًدا، ولذا إنعقاد بمجرد 
 ... الزما"

عموما تؤكد الجانب الروحى ..    الصالةوتتجّلى الثنائية أيضا فى الصالة .. صحيح أن 
ولكن الصالة فى اإلسالم ، تشتمل أيضا على عناصر مادية )طبيعية(.. ومن هذه الناحية تنتمى 

ذا الجانب من الصالة )سمِّه إن شئت الصالة إلى عالمنا الذى يحدده الزمان والمكان .. ه
: جتماعيةى بقوة صفة أخرى، هى الصفة اإلالجانب الدنيوى، أو العلمى، أو الطبيعى( يزكّ 

، ولكنها أيضا بالمسجد فى جماعة هذه الشعيرة الدينيةفالصالة ليست مجرد حضور الناس ألداء 
وبهذا االعتبار.. تكون الصالة ضد ..  بين المسلمين مناسبة لتنمية العالقات الشخصية المباشرة
ق الناس، فإن رّ ـفي الحياة  السْعي لكسب العيش فى الفردية وضد السلبية واالنعزال .. فإذا كان

 ... المسجد يجمعهم ويربط بينهم"

، فيشير  من الثُّنائية نفس النمط لنا عن ثم ينتقل على عزت بيجوفيتش إلى الزكاة ليكشف
ع .. ولكن عندما لة المّكية كانت صدقات ُتمنح للفقراء على سبيل التطوّ إلى أن الزكاة في المرح

س مجتمع المدينة )وهى اللحظة التاريخية التى تحولت فيها الجماعة الروحية إلى "دولة"( بدأ تأسّ 
فريضة أْي  يطرح الزكاة باعتبارها التزاما قانونيا ) بوحي  من اهلل محمد )صلى اهلل عليه وسلم(

ضريبة يدفعها األغنياء للفقراء .. وهى بهذا المعنى ُتعتبر أول ضريبة من نوعها فى  وشرعية(، أ
التاريخ،  كأن اإلسالم قد أنشأ الزكاة عندما أضاف عنصر اإللزام القانونى إلى المؤسسة 

 .. . المسيحية للصدقة" 

ج المركب لنموذليقول المسيرى معّلقا على هذه الحقيقة: إن استخدام على عزت بيجوفيتش 
نه من ربط الصالة بالزكاة ، حيث يشير إلى أن المنطق الذى "حول الصالة التأملية المجردة ـمكّ 

إلى صالة "إسالمية"، هو نفسه الذى جعل من الصدقة التطوعية زكاة واجبة،  والنتيجة النهائية 
لسبب يالحظ القارئ أنه حّول الدين الروحى المجرد إلى إسالم"، أى إلى دين ودنيا .. ربما لهذا ا

للقرآن أنه يربط الصالة بالزكاة فى آيات عديدة: }الذين يقيمون الصالة وُيؤتون الزكاة ...{ عبارة 
 فى مواضع كثيرة  من القرآن ...    وكلماتها بمفهومها كثيرا تتردد
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انية لمساعدة هل الزكاة مجرد ضريبة برّ  يثير بيجوفيتش هنا سؤاال بالغ األهمية فيقول: 
  .. بالنفين هذا السؤال ب عييجو ؟ .. تفرضها الدولة العلمانية الحديثة التيالفقراء مثل الضرائب 

فى نظر  الفقرذلك ألن ..  والروحي المادي ..يّ انوّ ـوالجُ  يّ فالزكاة تحوى العنصرين: البران
ن حد ذاته فى العوز ليس  الفقر  . فسبب. جتماعية بحتةإليس قضية  بيجوفيتش   مافقط، وا 

للفقر،  الخارجي. فالحرمان هو الجانب . أيضا فى الشر الذى تنطوى عليه النفوس البشرية يكمن
ال فكيف  .. (الذى نجده فى طبقة األغنياء المترفين فهو اإلثم )أو الجشع الباطنيأما جانبه  وا 

 ... المجتمعات الثرية" فير وجود الفقر نفسّ 

من شخص  إلى شخًص  ج بنقل ملكية بعض السلعال ُيعال  ذلك يرى بيجوفيتش أن الفقر ول
نما أيضا من خالل التضامن آخر  يمكن  شيء. فال . يالودّ ، والقصد، والشعور الشخصي، وا 

النفوس الكراهية  فيسلع العالم طالما بقيت  ة إنجازه على الوجه الصحيح بمجرد تغيير ملكي
اق الثورات الدينية المسيحية، والثورات إخف في. وهذا هو السبب والجشع . واالستغالل واالستعباد

 فياإلخفاق نصيبه  ا كانن حال إنسانيّ لم يتضمّ  جتماعيإ. ألن كل حل . " االشتراكية جميعا
 ... العدالة والحرية في الناس  تحقيق أحالم

 ويشير على عزت بيجوفيتش إلى ظاهرة فريدة في العالم اإلسالمي، وهى ظاهرة األوقاف، 
العطاء..  اإلنفاق و نها ثورة هادئة حدثت نتيجة إلصرار التعاليم اإلسالمية علىالتي يصفها بأ

"فال تكاد توجد دولة إسالمية واحدة ليست فيها ممتلكات كبيرة مخصصة لألوقاف وخدمة الخير 
ذكر في القرآن، ولكنه لم يظهر في المجتمعات اإلسالمية بمحض العام .. حقيقًة أن الوقف  لم يُ 

في  نما كان ظهوره نتيجة لسيادة روح التضامن، ولتأثير وظيفة الزكاة التعليميّ الصدفة، إ
 المجتمعات المسلمة ...  

تتجّلى الثنائية نفسها في الصوم .. "فقد اعتبر المسلمون الصوم خالل شهر رمضان مظهًرا 
ام ليس لروح الجماعة، ولذلك  نراهم شديدى الحساسية ألي انتهاك علني لهذا الواجب. فالصي

نما هو التزام  مجرد مسألة إيمان فحسب.. ليس مجرد مسألة شخصية تخص الفرد وحده، وا 
اجتماعي ..  وهذا التفسير للصيام كشعيرة دينية غير مفهوم عند األديان األخرى ..  الصيام 

ك والسعادة، بل والمتعة كذلك في حاالت معينة .. إنه أكثر اإلسالمي وحدة تجمع بين التنسّ 
مارس في قصور الملوك وفى أكواخ الفالحين على يُ . فالصوم ة .سائل التعليمية طبيعية وقو الو 

 السواء ..  في بيت الفيلسوف وفى بيت العامل"..



 24 

ثم يأتي على عزت بيجوفيتش للركن الخامس من أركان اإلسالم وهو الحج )إلى بيت اهلل 
إال في إطار )نموذج مركب( على حد  الحرام بمكة المكرمة(، حيث يذهب إلى أنه ال يمكن فهمه
 نه أيضا تجّمع سياسي، ومعرض تجاريقول المسيرى ، فهو شعيرة دينية وتجربة روحية، ولك

 ومؤتمر عام لألمة ...

ت إزدواجية..  ية التى يتحدث عنها بيجوفيتش ليسويجب التنبيه هنا على أن هذه الثنائ 
تجزئة عند بيجوفيتش ، ألنها تعبير عن شعور فالصالة والزكاة والوضوء كينونات ال تقبل ال

-مع ذلك تظل ٌر عنه بكلمة واحدة وبصورة واحدة فقط، ولكنها عبّ إنها يقين مُ   فطرى بسيط،
 زدواجية .. والتماثل هنا مع اإلنسان واضح، فاإلنسان هو مقياسها ومفّسرها"تمثل داللة إ -منطقًيا

... 

 المسلمون والحضارة الغربية:

أن المسلمين ال يزالون حائرين فى موقفهم أمام الحضارة  على عزت بيجوفيتشى ير       

ا أعمى.. وهو  الغربية بين  اختيارين كالهما صعب:  الرفض التام للحضارة أو اتّباعها اتّباع 

ينصح المسلمين بتجاوز هذين اإلختيارين  فكالهما خطر على المجتمعات المسلمة .. ذلك  ألن  

 بين تمييز بال كلها هاخذمن يأو .. بداأل لىإ فايضع سيبقى تهامّ برُ  الغربية رةالحضا من يرفض

 عن يغيب نأ ينبغى وال .. ويسقط فى عالم التّيه  والضالل  ه تـّ هوي فقدي فسوف وثمينها هاـّ غث

 هى نمافى واقع األمر ليست إحتكارا ألّمة واحدة أو لجنس واحد .. إ  الغربية الحضارة نأ وعينا

.. وهى حصاد كل  مختلفة وشعوب مختلفة ديانأ الى ينتمون كثيرين علماء جهود ةثمر

 العسكري تفّوقه فى تكمن ال الحقيقية الغرب قوة أن و  .. الحضارات السابقة  عليها 

 التفكير فى فيتجلى انىوّ الجُ  جانبها ماأ منها انىالبرّ  الجانب هو فهذا .. فحسب  االقتصاديو

 ... هُ ـن  ـقِ ت  ونُ  الفور على اه نتبنّ  ان يجب ما وه وهذا .. يّ النقد

 كما هو شائع فى بال عمىأ اتقليد   اوتقليده الغربية الحضارة لمنتجات ّي فالحر   أما النقل        

من  وثقافته  روحه فى تكمن ة  ـفآب دالمقلّ  الناقل يصيبنا اليوم فيحّذرنا منه بيجوفيتش ، ألنه  

 ههذ ة الغائرة فى أعماق  لم ..  وهى الصورللعا التاريخية لصورة جّراء  تب نّـِيه لنفس ا

 حقادأ ب قرونا تتغذّ  التى الغربية  والثقافة الروح ه هذ من جزء سالماإل كراهيةف.. الحضارة

ب ، المسلم العالم علىالتى تلت ها   ستعماريةاإل والغزوات الصليبية الحروب  الروح ه هذ وتشرُّ

  الشبابمن  جيالأ فى نلمسها نقص عقدة يخلق من جانب بعض المسلمين  لإلسالم  العدائية

ـلّفة  ختالم لمجتمعاتهم احتقارهم جاء هنا ومن ، هموتقدّ  ه بقوت وانبهروا الغرب فى تعلمواالذين 

 المجتمعات فى اليوم الدائر الصراع  بدراسة قمنا واذا .. سالميةاإل لثقافتهم ورفضهم.. 

 وبين للغرب المنحازين الحداثة دعاة بين يدور فيه الصراع جوهرأن  ننتبيّ  فسوف المسلمة

 المسلمة المجتمعات قمزّ  الذى هو الصراع هذا.. ويرى بيجوفيتش أن  التقليديين المحافظين

 ... محزنة مأساوية نهاية لىإ بها وانتهى

 : عظيمتان فكرتان
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ما بقوة فى  الفكر الغربّي  .. فى محاولة يعرض بيجوفيتش هنا لفكرتين تشق اليوم طريقه       

 نأ هنا لجذب انتباه المسلمين إليهما .. من أجل تواصل أفضل وحوار أجدى .. يقول:  أوّد 

 كارل )االولى الفكرة الى يدعو:  الغربى الفكر فى اتانبثق معاصرتين عظيمتين لفكرتين أعرض 

 حرية:  ساسيةاأل المجتمع هذا سمات من .. (ؤهعداأو مفتوح مجتمع)   :هكتاب  فى (بوبر

 الحر والتبادل .. السياسية النظم نقد فى والحق .. الحر والتفكير .. الشخصى والنمو ..الفرد

 الى ضافةإو .. الفكرة ه بهذ خذاأل وبين بينهم يحول ما المسلمين دين فى جدأ ولست .. راءلآل

 ه من يعانى الذى وروباا فى رىالبرب السلوك ضد ويقف التسامح على يحث بوبر نإف ذلك

  ... القارة فى المسلمون

 

 ه هذ صاحب..   وروباأ فى ثان   نهضة عصر لىإ  الدعوة فى فتتمثل الثانية الفكرة أما      

 الذى يتطلّع إليه العصر هذا يتميز .. Weizsacker ويتساكر لمانىاأل الفليسوف هو الفكرة

 الجديد ولالتحّ  هذا .. وروباأ خارج وثقافات عوالم لىإ  هتوجّ ي هنأ فى ولاأل النهضة عصر عن

 جاذبية  و ه وثقافت سالم إلل يجعل العالم  شعوب ثقافات على واالنفتاح..   الخارج نحو

 عزت يسوق المجال هذا فىو .. وروبىاأل  االهتمام طارإ فىللحوار   محتمال موضوعا

 عة  ر  شِ  منكم جعلنا لكل }  :للنظر ةتملف داللة لها المائدة ورةس من نيةآقر ةآي بيجوفيتش

 ،الخيرات فاستبقوا..  مـتاكآ ما في كمليبلو   ولكن .. واحدة مةأ لجعلكم هللا شاء ولو..  ومنهاجا

 عزت ويعلق .. سورة المائدة( 48{ )آية  تختلفون هفي كنتم بما ئكمفينبّ  جميعا مرجعكم   هللا لىإ

 .. الخيرات لىإ السباق حلبة فى ندخل نأ نستطيع ال ننح :فيقول يةاآل ه هذ على بيجوفيتش

 يناوع   حرىباأل و.. أ  تناـويّ هُ  ىنقوّ  مالم عظيمة م  ـ  يقِ  من نملك وبما بجدارتنا خريناآل ع.. ـقنونُ 

 يلقوا ان دون والعطاء خذاأل على القادرون هم وحدهم الواعون فالمسلمون..  الخاصة تناـبهويّ 

  ذخاأل على نفسهمأ نواوطّ  و تهمـهويّ  من انسلخوا الذين ما.. أ ظهورهم وراء سالميةاإل بقيمهم

 ... حترامهمإ  وأ خريناآل باهتمام نيحظو   ال الذين لونالمتسوّ  هم فهؤالء  فقط

 

  :وروبىأ  مسلم
 

 :الصحفى أله سا 1994 نوفمبر 5 فى لمانيةاأل (تشيرن) صحيفة مندوب مع لقاء فى      

 .. وربىاأل والتسامح وربيةاأل التقاليد على حريص كمسلم معروف نتأ لرئيسا السيد"

 ناآل هناك نإ تقول وربيةاأل الصحافة فى تقارير هناك ولكن ه ..سرأب العالم على والمنفتح

 :بيجوفيتش عزت .. يجيب ؟ ..شائعات مجرد ه هذ فهل...  والهرسك البوسنة فى جارية سلمةأ

 لىة  إفالعود .. حقيقة بل شائعات ههذ ليست ال : لك لقوأو الصراحة شديد معك كونأ سوف

 مدى على ، الدين قمع من ه في الشيوعيين نتمكّ  مكان كل فى عالمية ظاهرة صبحتأ الدين

 صحوة وهى .. تسميها كما البوسنة فى سلمةأ هناك نعم .. ماضية سنة سبعين لىإ خمسين

 والفرق..   كاثوليكية وصحوة رثوذكسيةأ  صحوة القدر بنفس البوسنة فى هناك ولكن سالميةإ

 لومهاأ  وال ه فهمأ مرأ وهذا .. المسيحية وروباأ نظر تلفت لم دينهم الى المسيحيين عودة نأ

 ليس ه عن تتحدث الذى تسامحى نأ وهى واحدة نقطة فى حكاصحّ  نأ فقط ودأ ه  .. ولكننىعلي

 تقول كما حقا متسامحا كنتُ  ذاإف..   مسالاإل هو صيلاأل ه مصدر نماإو وروبىأ كونى لىإ ه مرد

 ي ..وروبأ ذلك بعد ثم مسلم شئ كل وقبل  والأ ننىأل فذلك

 نأ البوسنة حرب فى تجربتى من الحظت لقد  فيقول: رؤيتهل شارحا  ويتابع بيجوفيتش       

 ه هذ اءثنأ رتـمّ دُ  فقد .. الدامغة الحقائق رغم..   منها ررالتحّ  عن تعجز وهامأ لديها وروباأ

 المسلمون ريدمّ  ولم مسيحيون دمرها ، استثناء بال كلها والكنائس المساجد مئات الحرب

 فلم سنة خمسمائة البلقان (مسلمون وهم )العثمانيون تراكاأل حكم ذلك وقبل..   واحدة كنيسة

ى وعل ..كلها المعمارية ثاراآل على وحافظوا..  الشعوب من شعبا بادواأ وال كنيسة يهدموا

 لم هذه األديرة نفسها  ولكن .. بلجراد من ة قريب( ال جورا فروشكا) جبال فى الشهيرة رةـِ يد  األ
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 الحرب خالل والفاشيون الشيوعيون رهاـدمّ  فقد .. وروبىاأل الحكم تحت فقط عوامأ ثالثة تصمد

 من مةالجري ه هذ رتكبواإ الذين والفاشيون الشيوعيون هؤالء يكن ولم...  الثانية العالمية

 الفاشية ضد كافية حساسية وروباأ  دِ ب  ـُ ت  مـل اللحظة ه هذ وحتى..   وروباأ قلب من بل ، سياآ

 الصرب  إرتكبه  الذى والقتل الوحشي  الدمار على تتفرج وقفت بل .. البلقان فى المتصاعدة

 ستطيعأ وال .. يوروبأ نفسي ناأو .. تقدير كل لها حملأو وروباأ ب زّ ـعتأ  نىإن .. البوسنة فى

  حقيقتها من بكثير علىأ نفسها عن فكرة لديها وروباأ نأ ررّ ـقأ ىولكنّ ..   جلدى من صـّ تخلأ ان

!...! 

 

 

 لمشروع اإلصالحيا
فىىوق أنىىل فيلسىىور ومفكىىر يسىىالمى عظىىيم ل  ىىو أيضىىا مصىىل   علىىى عىىزت بيجىىوفيت 

تابىل  ااإلسىالم بىين ك التحليلىي عىن اإلسىالم فكىر  النظىرى   ضم ن مبادئقد فيسالمي عظيم .. 
الىى ى  عل اإلصىىالحيو مشىىر فقىىد تبلىىور فىىى  االتركيبىىي الشىىرق والغىىر.  .. أمىىا فكىىر  التطبيقىىي

 الكتا.   ا يحدد بيجوفيت  في مقدمة بعنوان: ااإلعالن اإلسالمي  ..آخر   اكتاب خصص لل 
 يخاطى. الجمهور ال ي يتوجىل يليىل بالخطىا.ي فيقىرر أن الكتىا. ط يخاطى. ميىر المسىلمين وط

تمي ىىز اإلسىىالم عىىن الىىنظم أو المىىدارس الفكريىىة األخىىرى .. ينمىىا يخاطىى.  الىى ين يشىىككون فىىي 
المسىىلمين الىى ين يىىدركون حقيقىىة انتمىىائهم للسىىالم .. والىى ين تحىىدثهم قلىىوبهم حىىديثا  صىىريحا  
واضحا  عن طبيعىة وطئهىم اإلسىالمي .. ومهمىة الكتىا. بعىد  لىك أنىل يكشىر لهىم النتىائ  التىي 

 ت. على   ا الموقر ال ي التزموا بل. تتر 
 
وأسرار شخيص علل المجتمعات المسلمة نظرات ثاقبة فى ت يكشر لنا   ا الكتا. عن 
ظىىا رة التخلىىر فىىى الشىىعو. اإلسىىالميةي ثىىم   يتنىىاول طبيعىىة المشىىروع فهىىو يشىىخ ص تخل فهىىا ..

ثىم ينتقىل يلىى معالجىة اإلسالمي أو النظام اإلسالمي ال ي يدعو يليل ويوض  أبعاد  وعناصىر ي 
ضىي  يشىكالية أساسىية فىى بتو  فىى  لىك المشكالت األساسية التي تواجل   ا المشروع .. ويبدأ

قلىى. المجتمعىىات المسىىلمة  ىىى التىىى تعىىوق النهضىىة اإلسىىالمية ي و ىىى التىىى تكىىر س يسىىتمرارية 
التخلىىر .. فهىىو يىىرى أن أى نهضىىل فىىى المجتمعىىات المسىىلمة  تصىىطدم بنىىوعين متضىىادين مىىن 

: المحافظون الجامدون على األشىكال القديمىةي ودعىاة وهماالناس ولكن بينهما عنصر مشترك 
العنصرر  الحداثىىة الىى ين يتطلعىىون يلىىى األشىىكال األجنبيىىة فىىى التقىىدم وط يىىرون سىىوا ا .. أمىىا 
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بينهمىا فهىو النظىرة القاصىرة أحاديىة الجانى. يلىى اإلسىالمي حيىه يعتبرانىل مجىرد ديىني  المشت ك
 مقتصر على الحياة الروحية للفردي وط شأن لل بتنظيم الحياة الدنيا. بمعنى أنل

ويالحظ علي عزت أن دعاة الحداثة  م الى ين يهيمنىون علىى الحكومىات وعلىى التعلىيم 
والحياة العامة في البالد المسلمة .. ويكشر لنا عن سمة تميز م وتيسر لنا التعىرر علىيهم:   

وا منىلي ويخجلىون ممىا كىان يجى. أن يفخىروا بىل .. لقىىد فهىم يفخىرون بمىا كىان يجى. أن يخجلى
جلبىىوا يلىىى أوطىىانهم أفكىىارا  ثوريىىة أجنبيىىة وبىىرام  يصىىالو ومىى ا . ينقىىا  موصىىوفة لعىىال  كىىل 

نمىىىا   ط يصىىىدقها عقىىىل فىىىي قصىىىرنظر ا  -لد شىىىتنا  –المشىىىكالتي فىىىم ا تأملنا ىىىا مليىىىا  نجىىىد 
 وارتجالها...  

التىىي تبنتهىا كىل مىن اليابىان  اوتركيىا تحىىت ويقىارن علىي عىزت بىين فلسىفتي اإلصىالو 
نظىىام كمىىال أتىىاتورك ي ويكشىىر لنىىا عىىن األسىىبا. التىىي جعلىىت اليابىىان تىىنج  وتنطلىىق يلىىى قمىىة 

فىي  -المجتمعات المتقدمة بينما انحطت تركيا يلى دولىة متخلفىة مىن دول العىالم الثالىه وينبىل 
علىى النمىو   التركىي فىي اإلصىالوي يلى حقيقة ما تعانيل الشعو. اليوم بسير ا  -  ا المجال 

حيه ضاعت  ويتها وفقدت استقاللها وأصبحت عالة على الدعم السياسي واطقتصادي  لىدول 
 الغر.. 

خفاقاتنىا  وينتهي علي عزت يلىى نظريىة بالغىة األ ميىة حيىه يىرى أن جميىت نجاحاتنىا واا
التىي طبقنىا  بهىا فىي  في األخالق والسياسىة ينمىا  ىي مجىرد انعكىاس لفهمنىا للسىالم وللكيفيىة

الحياة:  لقد كان ضعر تأثير اإلسالم في الحياة العمليىة للمسىلمين مصىحوبا  دائمىا  بانحطىاطهم 
وانحطاط مؤسساتهم السياسية واطجتماعية .. وتىاري  اإلسىالم كلىل منى  بدايتىل يلىى يومنىا  ى ا 

لشىعو. المسىلمة .. يؤكد   ا التطابق .. كأن  ى ا التطىابق  ىو المصىير الى ي ط منىاص منىل ل
 وأحد قوانين التاري  اإلسالمي نفسل .

ويرتبط به   النظرية تأكيد علي عزت أن القرآن   و الفكىرة المركزيىة فىي األيديولوجيىة 
اإلسالمية والممارسة اإلسالمية  ويرى أن يشكالية القرآن في المجتمعات المسلمة ترجت يلى أن 

ولكنهىا ط تسىتطيت تطبيقىل فىي حياتهىا .. و نىا يكمىن      المجتمعىات تتعلىق بىل تعلقىا  عاطفيىا  
الفصىام بىىين الكلمىة والفعىىل فىي العىىالم المسىلم .. وينسىى. ظىوا ر الفسىىاد واطنحىرار والسىىطحية 
والتنطت والتخلر جميعىا  يلىى  ى ا التنىاقس األساسىي بىين حماسىنا المشىتعل تجىا  القىرآن وبىين 

 ة.اإل مال الكامل لمبادئل في الممارسة العملي
ويرى علي عزت أن أسوأ المالم  في أوضاع المسىلمين العامىة تتمثىل فىي تلىك الفجىوة 
المأساوية بين النخبىة المهيمنىة وبىين الشىعو. فىي الىبالد المسىلمة .. وأن افتقىاد التوافىق بىين 
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عناصر الفكر والقيادة من ناحية وبين الجما ير من ناحية أخرى يخل  بالشرط األول ألي ينجاز 
  عظيم ..

يرجت بيجوفيت  السلبية والالمباطة لدى جما ير المسىلمين يلىى وجىود  ى   الفجىوة .. 
ويرى أن أي برام  يصالو لن يكت. لها النجاو أبدا  ي ا كانت معادية للسالم متجا لة لمشاعر 
الجمىا ير المسىلمة .. وسىتجد النخبىىة مىن دعىاة الحداثىة  أنهىىم يضىربون برؤوسىهم فىي صىىخرة 

والالمباطة الدفينة من جان. الناس البسطاء ال ين يشكلون الغالبية العظمىى مىن  الرفس العنيد
 األمة .

 المجتمىىت اإلسىىالمي ط ي بنىىى وط يىىتم يصىىالحل بالقىىانون أو باسىىم القىىانون ولكىىن باسىىم 
ويلفىىت النظىىر يلىىى ظىىا رة متفشىىية فىىي ااهلل  وعىىن طريىىق تعلىىيم اإلنسىىان المسىىلم وتربيتىىل  .. 

مة حيه تتكاثر القوانين وتتشع. وتتعقد ..  نا يح رنا بأن     عالمىة أكيىدة المجتمعات المسل
على وجود شيء بالغ الفساد في المجتمت .. ويرى في   ا دعوة للتوقر عن يصدار مزيد مىن 
القىىوانين والبىىدء بتعلىىيم النىىاس وتىىربيتهم ..  لىىك ألنىىل  عنىىدما يتجىىاوز الفسىىاد فىىي بيئىىة مىىا حىىدا  

 ن عقيما  . معينا  يصب  القانو
على ثالثىة عناصىر ط يمكىن اطسىتغناء  -كما يرا  علي عزت  –يقوم النظام اإلسالمي 

 ىو اسىىتقالل  –عنىد   -: اطسىتقالل والحريىة والديمقراطيىىة .. واطسىتقالل الحقيقىي وهر عنهىا 
 روحي وفكريي وعالمة على أن شعبا  قد وجد  ويتل واكتشر قوتل ال اتية.

قيقة  امة و ىي أنىل كلمىا ابتعىد نظىام مىا عىن اإلسىالم كلمىا قىل وينبل علي عزت يلى ح
دعم الشع. للي ومن ثم يجىد النظىام نفسىل مضىطرا  للبحىه عىن دعىم خىارجي .. فالتبعيىة التىي 
تغرق فيها     النظم ليسىت يط نتيجىة مباشىرة لتوجهاتهىا المعاديىة للسىالم .. وتتفىاقم األمىور 

لعداء من جان. الشع.ي فتلجأ يلى العنر لتمرير سياستها عندما تشعر     النظم بالمقاومة وا
 بالقوة.

ويح ر علي عزت من اطنزطق نحو و م  الغاية تبرر الوسيلة  فقد أدى   ا المبىدأ يلىى 
جىىرائم ط حصىىر لهىىا .. وط أحىىد يملىىك الحىىق فىىي تشىىويل وجىىل اإلسىىالم أو اإلسىىاءة يلىىى النضىىال 

 اية النبيلة ط يمكن الوصول يليها بوسائل دنيئة . الشرير باستعمال العنر الجام  .. فالغ
ويعارس معارضة شديدة اطستيالء علىى السىلطة بىالقوة بحجىة أن يقىوم النظىام الجديىد 
بعىىد  لىىك ببنىىاء المؤسسىىات المناسىىبة .. وبتربيىىة الشىىع. تربيىىة دينيىىة وأخالقيىىة وثقافيىىة لبنىىاء 

تىىاري  ط يىى كر لنىىا أي ثىىورة حقيقيىىة مجتمىىت يسىىالميي فهىىو يىىرى أن  ىى ا  مجىىرد موايىىة  وأن ال
جىىاءت عىىن طريىىق السىىلطة ولكىىن عىىن طريىىق التربيىىة .. وكانىىت معنيىىة فىىي جو ر ىىا بالىىدعوة 

 األخالقية . 
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أن يقىوم المجتمىت اإلسىالمي أوط ثىم يىأتي بعىد   -عند علىي عىزت  –الترتي. الصحي  
 النظام اإلسالمي وليس العكس. 

ي عىزت أن اإلسىالم بطبيعتىل وروحىل أقىدر علىى وفي مجال الوحدة اإلسىالمية يؤكىد على
د الىدول األوروبيىةي فاإلسىالم  توحيد الدولة اإلسالمية برباط أقوى من روابط المصلحة التي توح 
ط يقيم الوحدة بين المسلمين على المصال  فقط  ]  و ط ينكر المصال  [ ولكنل  يجمىت يليهىا 

لرسىالة اإلنسىانية فىي يقامىة العىدل بىين البشىر .. عوامل الوحدة الروحية والمبىادئ األخالقيىة وا
وتلىىك  ىىي مهمىىة ااألمىىة اإلسىىالمية ي ولىىيس معنىىى  لىىك بالضىىرورة  الدولىىة اإلسىىالمية العالميىىة 
الواحدة  كما فهم البعس خطأ أو كما أراد الىبعس أن يو منىا بىأن  ى ا  ىو مىا يىدعو يليىل علىي 

 عزت في كتابل  اإلعالن اإلسالمي .
عزت     النقطة بوضوو تام في الفصل الثاله تحىت عنىوان:  الجامعىة لقد عال  علي 

اإلسالمية والحركة القومية  حيه تحده عن  وحدة يسالمية كبرى  ويفسر لنا علي عزت طبيعة 
 :فيقول    الوحدة 

لىى الواقعيىة مىن مطلى.   ... نحن نعتقد أنل ط يوجد ما  ىو أقىر. يلىى طبيعىة األمىور واا
تى أشىىكال الوحىدة ليكونىىوا أقىدر علىىى معالجىة مشىىكالتهم المشىىتركة .. وأن اتحىاد المسىىلمين بشى

 -تتجىاوز القوميىات –يتجهوا بصورة تدريجية نحو بناء مؤسسات اقتصادية وثقافية وسياسىية 
 لكي يحققوا التنسيق والعمل المشترك في     المجاطت الهامة .

لى ين يىرون اسىتحالة تحقيىق ويرد علي عزت بقوة على أدعياء الواقعية من المسلمين ا
:  ..الحق أن     الواقعية مصدر ا الجبن والخضوع لسطوة األقوياء فىي حيث يقول    الوحدة 

: ينبغىىي للسىىادة أن يظل ىىوا أسىىيادا  وأن يبقىىى العبيىىد يقررول ىى ا العىىالم .. ين منطىىق  ىى   الواقعيىىة 
مىىلي و ىى ا  ىىو سىىر واقعيىىتهم عبيىىدا  .. ين أدعيىىاء الواقعيىىة عنىىدنا ميىىر مىىؤ لين لليمىىان أو الع

المهينة عندما يقولون ين وحدة المسلمين حلم ط يمكن تحقيقل فىمنهم ينمىا يعبىرون عىن عجىز 
 يستشعرونل في أنفسهم.. فاطستحالة ليست في العالم الخارجي بل في صميم قلوبهم ...!

ومن المزاعم التي أثيرت حول فكر علي عزت أنل يرفس كل مىا  ىو ميىر يسىالمي فىي 
ينظىر بممعىان يلىى تجىار. الىنظم  -بعكىس  ى ا الىزعم  –مجتمت المسلمين .. ولكن علىي عىزت 

 ميىراألخرى في العالم ويرى فيها أشياء نافعة وأخرى ضىارة .. ولى لك فهىو يفىرق بىين مىا  ىو  
  .. و و يرفس كل ما  و  ضد اإلسالم  ولكنىل ط ينكىر األول بىل يسالمى ضد    و يسالمي وما

:  ي ا تحررنىىا مىىن  ىىوس الحتميىىة التاريخيىىة حيررث يقررولرحابىىة عقىىل وسىىعة صىىدر ينفىت  عليىىل ب
والتفتنىىا يلىىى وسىىطية اإلسىىالم يمكننىىا دون تعصىىبات أن نكتشىىر مىىا تنطىىوي عليىىل  ىى   األنظمىىة 
القائمىىة مىىن جوانىى. الخيىىر والشىىر ط باعتبار ىىا رأسىىمالية أو اشىىتراكيةي ولكىىن باعتبار ىىا تجىىار. 
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:  ي ا نحىن فيقرولجتمعىات المعاصىرة . ويمضىي لتعميىق  ى   الفكىرة ينسانية معينة تمارسىها الم
وضعنا الشعارات والمصطلحات المضللة جانبا  وأخ نا في حسابنا فقط الحقائق التي نرا ا ماثلىة 
أمامنا فيج. أن نعترر بالتطور الهائل في العالم الرأسىمالي الى ي تكشىر عنىل حيويتىل وقدرتىل 

د يلىى األمىامي يلىى جانى. أنىل اسىتطاع أن يتىي  درجىة أعلىى مىن على دفت عجلة العلم واطقتصا
الحرية السياسية واألمن القانوني  ومن ناحية أخرى  ط يمكننا أن نتغاضى عن ينجىازات النظىام 
اطشتراكي خصوصا  في مجال تعبئة الموارد المادية وفي التعليم وفي القضاء علىى صىور الفقىر 

يسىىعنا أن نتغاضىىى عىىن جوانىى. مظلمىىة وميىىر مقبولىىة فىىي  التقليديىىة .. وفىىي نفىىس الوقىىت  ط
التقدمات الرأسىمالية واطشىتراكية وط أن نتجا ىل الكىواره الكبىرى التىي تزلىزل كىال  مىن النظىامين 
من وقت آلخر . ويخلص علي عىزت مىن  ى ا كلىل يلىى أن اطنفتىاو العملىي للسىالم فىي مجىال 

اسىة التجىار. اإليجابيىة والسىلبية لنخىرين حل المشكالت يجعلل في وضت متميىز يمكنىل مىن در 
 دون تعصبات  .. وبالتالي اطنتفاع بأفضل ما في   ين النظامين..

ينل ط يمكىن البىدء   ي:عند أ ل الحكمة والتجربة  عن   ا السؤال  اإلجابةربما تكون 
  د صحوة نهضة يسالمية بدون  في

بنجىىاو وتكتمىىل يط  هاتصىىل مسىىير كمىىا أنىىل ط يمكىىن لهىى   النهضىىة أن توا حقيقيىىة  ينيىىة
 ... بثورة سياسية
ي التي تحدد النهضة اإلسالمية باعتبار ا ثورة مزدوجة: أخالقية واجتماعية اإلجابة    

 تتنبثق من طبيعة اإلسىالم ومبادئىل ولىيس مىن الواقى .. وتعطى أولوية واضحة للصحوة الدينية
 الوقت الحالي. فيالكئي. ال ي يطبت العالم المسلم 

  ا الواقت عن خطورة الحالة المعنوية للعالم المسلم كمىا يكشىر عىن اطنحىرار يفص  
  وترس ىى اإلسىىالميةوسىىيطرة الفسىىاد والخرافىىة والكسىىل والنفىىاق وسىىيادة التقاليىىد والعىىادات ميىىر 

فهل يمكن البدء بأي نوع من اإلصالو اطجتمىاعي  .. الماديةي والغيا. الم  ل للحماسة واألمل
 ؟.. مثل     الظرور فيي مباشرة أو السياس

ى - التىاري  فىيقبل دعوتها ألداء دور ا  - كل أمة اني  و  عليهىا أن تحيىا فتىرة مىن التطهيىر  الج 
وكل  العالم تبدأ بثبات أخالقي  فيكل قوة و   .. والتسليم العملي بمبادئ أخالقية أساسية معينة

 .. أنفس النىاس في بد أن نبدأ بتحقيقل أوط  . فكل ما يراد تحقيقل ط  زيمة تبدأ بانهيار أخالقي
 و  ا  و ل. الصحوة اإلسالمية ...

  ؟.. اإلسالميفما ا نعني بالصحوة الدينية كمتطل. أساسي للنظام 
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؟ وألجىل أي .. نحيىا : لىم   ن الصحوة الدينية  ي وعي واضى  بالغايىة الحقيقيىة للحيىاةي
؟  ىل يتعلىق الهىدر بعظمىة .. شىترك؟ و ل   ا الهدر  در شخصي أم  ىدر م..  در نحيا

ي الفرديىة ..؟ شخصىيتي لتأكيىد أنىل  ي أم قومية مىا ..؟ أم مجد  ..؟ يليل  انتمىالعنصر  ال ي 
: الصىحوة الدينيىة تعنىي  بالنسىبة لحالتنىا ؟.. األرسفىى  يمنىة شىريعة اهلل  العمل علىى أم  و

ىى]  مىىن الناحيىىة العمليىىة  سىىواء كىىانو فىىى  لىىك ي  م مسىىلمونالنىىاس الىى ين يىىد عون أنهىى [  لمة  أس 
ألنهىم يحملىون أسىماء  به ا اطسىم اآلخرون  م أولئك الناس ال ين يدعو وا مين ي أو صادقين 

 ىي اإليمىان الراسى  بىاهلل مىن  [  األسىلمة] نطالق فىى  ى   فنقطة اإل مسلمة بحكم الميالد ..  
افاإليمىىان القلبىىي   األخالقيىىةالدينيىىة و  اإلسىىالمجانىى. المسىىلمين واطلتىىزام الىىدقيق األصىىيل بقىىيم 

 .والعمل الصال  مقترنان متالزمان دائما فى القرآن والسُّنة   ..
أما العنصر الثاني للصحوة الدينية فيتمثل في اطستعداد للقيام بالواجبات التي يفرضىها 

وة حالىة مىن القى ..  ي نوع من اطلتزام األخالقي والحماسىة ك ل ل  فالصحوة الدينية .. الوعي 
حالىىة مىىن المثاليىىة الحيىىة العمليىىة يصىىب  فيهىىا األشىىخاص العىىاديون  .. الروحيىىة علىىى المىىادة

 ... قادرين على أعمال بطولية تتسم بالشجاعة والتضحية
ي تتالشى فيهىا قيمىة المعىايير  ومن ثم فالصحوة الدينية خاصية جديدة لليمان واإلرادة

يلىى درجىة أعلىى مىن  فيهىا الفىرد والجماعىة معىا   ي ويرتفىتوالمسىتحيل  اليومية المألوفىة للممكىن
وبدون     الحالة الجديدة للىروو والشىعور  .لى .سبيل تحقيق مثلهم األع فيدرجات التضحية 

 .. عالم المسلمين الحالي فييستحيل تحقيق أي تغيير حقيقي 
فنتسىىاءل:  ىىل  -ولىىو للحظىة قصىىيرة - تسىىتبد بنىا الحيىىرة األمىىوروعنىد النظىىر فىىي  ى   

 و اطستيالء على السلطة التي ستقوم بدور ا ببناء المؤسسىات  اإلسالميصر طريق للنظام أق
ي كمقدمىىة ضىىرورية لبنىىاء  وتقىىوم بتربيىىة الشىىع. تربيىىة دينيىىة وأخالقيىىة وثقافيىىة ..  المناسىىبة
فالتاري  ط يى كر  ي    مجرد مواية : قائاليجي. على عزت بيجوفيت     ؟ي ...يسالممجتمت 

نمىىارة حقيقيىىة جىىاءت عىىن طريىىق السىىلطة لنىىا أي ثىىو   فىىيعىىن طريىىق التربيىىة وكانىىت معنيىىة  واا
 ... جو ر ا بالدعوة األخالقية

يضافة يلى  لك فمن الصيغة التي تقصر يقامة النظام اإلسىالمي علىى نىوع مىن السىلطة 
؟ .. ومىن سىيقيمها وينفى  ا ي تىأتي  ى   السىلطة أين: من الجو ري  السؤال   ا  ط تجي. عن

وفىي النهايىة مىن الى ي سىيكب   ؟ .. أي نوع من الناس ستتألر     السلطة ومؤسساتها ومن
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مىن أن تخىدم الشىع.  ي تخىدم نفسىها بىدط   مىول يلىسلوك     السلطة ويمنعها من أن تتحول 
 .. بمعنى آخر تتحول يلى دكتاتورية مستبد ة  ..!؟ ال ي رح. بها

لطة بمجموعىة أخىرى و ى ا مىا يحىده من الممكن استبدال مجموعة من الناس مىن السى
   ين م الك السلطة .. .. يمكن استبدال مجموعة من الطغاة بمجموعة أخرى من الطغاة كل يوم

واألعىىىالم والسىىىالم الىىىوطني  األسىىىماءومىىىن الممكىىىن تغييىىىر ..  ر فىىىي  ىىى ا العىىىالم قىىىابلون للتغي ىىى
حىو تحقيىق النظىام اإلسىالمي .. ولكننا به ا كلل ط نستطيت أن نتقىدم خطىوة واحىدة ن والشعارات

.. وعالقة جديدة مختلفة بين اإلنسان ونفسل وبينل وبين  من حيه  و تجربة جديدة في العالم
 ... اآلخرين والعالم

 يلىى للنسىانالميىل الطبيعىي  فىيسىلطة مىا للمسىاعدة تكمىن جى ور   يلىوالتطلت الدائم 
ي فمن تربية النىاس  ب لك جهاد النفس.. وأعني  الهرو. من المراحل األولى الشاقة من الجهاد

 ... ولكن أشق منها تربية ال ات شقة .. م
.. أمىا فكىرة  .. بحياة اإلنسان نفسىل والصحوة الدينية بحكم تعريفها تعني البدء بال ات

  ات يمواء ي و  ا ما يجعل     الفكرة  لنخرينهة موج   فهيالعنر والسلطة  كوسيلة للتغيير  
 !!.كبير ..

طبىد ألي حركىة تتطلىت يلىى النظىام اإلسىالمي كهىدر أساسىي لهىا أن تكىون حركىة  ل لك
. أن تستهدر ييقاظ الناس بالمعنى األخالقيي وأن تكون لهىا وظيفىة أخالقيىة تىنهس . أخالقية

وبىىين الحىىز. السياسىىي.  اإلسىىالمية. و ىى ا  ىىو الفىىرق بىىين الحركىىة . بالنىىاس وتصىىل  أحىىوالهم
والمصىال  ولكنىل ط يتضىمن معىايير أخالقيىة  األفكىاريل وحدة بىين فالحز. السياسي قد تتمثل ف

 !... وط يشغل الناس بنشاط أخالقي
 :لقد أعطت المصاد  اإلسالمية أولوية مطلقة للصحوة الدينية

شىىرط سىىابق علىىى أي تغييىىر أو     نفىىستغييىىر األ ا انيىىة و  : يقىىرر القىىرآن أن الصىىحوة الج  أولا 
ي  ِ  ي أوضىىىاع أي جماعىىىة: يصىىىالو ررر   رررُ وا َمرررا م  َن  ُس  ررر  ُيَغيِّ ُي َحتَّ رررُ  َمرررا م َقرررو  َ ل ُيَغيِّ

 نَّ َّللاَّ
 ..  11االرعد/

اصىلى اهلل عليىل  في صدر اإلسالم وفي جهىاد الرسىول محمىد تأكدت     القاعدة عمليا   : ثانياا 
 - ي ويىىدل علىىى  ىى ا أن القىىرآن   فىىي سىىبيل يقامىىة أول نظىىام يسىىالمي فىىي التىىاري وسىىلم
اقتصىىر فىىي نقاشىىل علىىى  - لسىىنوات الىىثاله عشىىرة األولىىى مىىن الىىدعوة اإلسىىالميةطىىوال ا
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ي ولم يتطىرق فىي تلىك الفتىرة أليىة مشىكلة اجتماعيىة أو  قضايا اإليمان وتأكيد المسئولية
 .. سياسية ولم يقرر أي نوع من القوانين اطجتماعية المبنية على اإلسالم

 :ثة أمو  أخ ى هامةتحقيق ثاللإننا نتطلع إل  الصحوة الدينية 
علىىى      دون تىىردد أو تسىىا ل ا يمكىىن أن تىىوفر العىىزم التىىيالصىىحوة الدينيىىة وحىىد ا  ىىي  -1

التىي تتعلىق بىاألمراس اطجتماعيىة المتأصىلة أو  األحكىامتطبيق أحكام القىرآن وطسىيما تلىك 
 .. التي من شأنها يحرا  أصحا. السلطان ومحتكري الثروات العريضة

ألن كىىل  يكىىرا  .. يىىة أن يىىتم تطبيىىق  ىى   األحكىىام بىىدون عنىىر وطوتعنىىى الصىىحوة الدين
سىور يفقىل  ى   األحكىام ويرحى. بهىا     مالبيتىلا أو  الدينيالمجتمت ال ي استيقظ فيل وعيل 

 .فى األرس كما أمر اهلل سبحانل وتعالى . طاعة ألمر اهلل وتحقيقا للعدل
حيات  ائلىة بىاألموال واألنفىسي ط يمكن تصور نهضة يسالمية بىدون اسىتعداد النىاس لتضى -2

فما الى ي يحىول ..  وط بدون درجة عالية من الثقة المتبادلة والتعاون المخلص فيما بينهم
يسىتخدمها  أن  على نفسىل المجتمت  دون استغالل     الجهود والتضحيات التي يفرضها 

شىىباع مطامعىىل الهىىزائم  ؟ ومىىا الىى ي يمنىىت مىىن تكىىرار مأسىىاة.. فريىىق آخىىر لىىدعم سىىيطرتل واا
 ..؟  ا في التاري  الحديه للمسلميناألخالقية التي يتكرر ظهور 

للنىاس الىى ين  أكثىر تمثىيال   يكىون دائمىىا     بمىا فىي  لىىك النظىام اإلسىالميا ين كىل نظىام 
 .. التي ينادون بها للمبادئأقامو  من تمثيلل 

فىي مجىالي التربيىة  ا  حثيثى .. عليل أن يسىير سىيرا   اإلسالميللتخلر الم  ل في العالم  نظرا   -3
 لىىىك ألن التنميىىىة الماديىىىة المتسىىىرعة تكىىىون مصىىىحوبة    .. يلىىىى جنىىى. جنبىىىا  ا  والتصىىىنيت 

ي تتمثىىل فىىي اطسىىتبداد والفسىىاد وتحطىىيم األسىىرة وانتهىىا. الثىىروات  بىىأعراس مرضىىية خطيىىرة
والتوست ي ي وبروز اطنتهازيين ومعدومي الضمير في المقدمة مشروعة بطرق سريعة مير

يوجىد  وطي  وانتشار الكحىول والمخىدرات وتفشىي الىدعارة    على حسا. الريرا مدن في ال
واألخىالق يط  لىك  اإلسىالمية سد يحول دون الفيضان الكاس  لهى ا الخبىه المضىاد للثقافىة

بتعىاليم الىدين مىن  واطلتىزامي  بنى على أساس من األيمان القوي الخالص بىاهللالسد ال ي ي  
الحضىىارة أركىىان تقىىو س  أطفالىىدين وحىىد   ىىو الىى ي يضىىمن لنىىا ي  .قبىىل جميىىت فئىىات الشىىع

أما التقدم المادي والتقني المجىرد كمىا رأينىا بوضىوو فىي كثيىر مىن الحىاطت فمنىل ..  الثقافة
 ... بربرية يلىيتحول 
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على عزت بيجوفيت   من المفكرين القالئل فى   ا العالم  الى ين ط يطلقىون األحكىام          
وط على سبيل المبالغة ي وقد آتا  اهلل من الحكمة وعمق البصيرة مت قدرة  ائلىة علىى  جزافا ..

دقة التحليىل  وعمىق النظىر فىى أحىداه التىاري  وفىى الطبيعىة  اإلنسىانية .. الى ى يجعلنىا نقىر 
لنتأمل طويال فى كالمل عندما يقول : ين التقد م المادي والتقنىى وحىد ما يتحىو طن يلىى  بربريىة  

 ديان يلى كواره  ينسانية وأخالقية .. وجرائم ضد البشر ..ويؤ 
 

   
كرنا علي عزت في النهاية بحقيقة  امة و ي أننا يج. أط نستهين بقدر األخوة بين وي

المسلمين وط بالعاطفة القوية التي تربطهم في جميت أنحاء األرس بالقرآني والتي تدل على أن 
نمىا ط يىز  ال حيىا  ينىبس بالحيىاة ..  فحيىه توجىد مثىل  ى   المشىاعر ط العالم المسلم لم يمىت واا

نما  ىو تربىة عى راء فىي انتظىار يىد الىزارع  يوجد موت .. ين العالم المسلم ليس صحراء مقفرة واا
 .. وبفضل     الحقائق تصب  مهمتنا واقعية قابلة للتحقيق .. 

مىؤثرة. فىاإلخالص ين مهمتنا تتمثل في تحويىل  ى   المشىاعر الكامنىة يلىى قىوى فعالىة 
للقرآن طبد أن يتحول يلى تصىميم علىى تطبيقىلي وأن تتحىول الجماعىة اإلسىالمية القائمىة علىى 
الوجدان يلى جماعة واعية منظمة .. وأن يتحول ح. اإلنسانية يلى أفكار واضحة لتصب   ىي 

 المحتوى األخالقي واطجتماعي للقوانين والمؤسسات .
مكانة القرآن في صميم النظام اإلسالميي كما تتعىاظم  و ك ا تتعاظم في فكر علي عزت

 قيم العدل واإلنصار واإلنسانية .
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