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 والمعاصرة اإلسالمجدليّة 
 

 محمد يوسف عدس
 

ما مفهوم المعاصااااارة لله     ي  "علي عزت بيجوفيتش" فلساااااوال اإلساااااالم يتساااااا  

 فيه، ، أم  ي واقع  ذا العالم الفعلي لحظة التأم ه  ما واأل داال التي تحرك عالمااألفكار  مجموعة

 ه!للاأم  ي األمران مع  

فهو جمع بين أشاايا  متقاق ااة لل "المعاصاارة" يمصااحل   من تحليالت بيجوفيتش أنندرك 

في رخا  المجتمع، وانتشار التعليم،  :  ثورة تكقولوجية مستمرة مصحوبة بزيادةمن جهة 

 ومن جهة أخرىوالكلمة المكتوبة القائمة على عالمية األفكار وساااااالميتها وتنسااااااانيتها لل 

وعلى مئات الماليين من الجوعى على  على صراع األفكار، -كما نرا ا -تقحوي المعاصرة  

التي عبثية الو ،المجقونةالصاخة ، وال شك أن موسيقى )البوب(  ظهر  ذا الكوكب األرضي

  !األدب والفكر جز  من  ذه المعاصرة للأصابت 

  

ق عليه صاافة المعاصاارة، لي  العالم الذي نحلعلى أن  -في القهاية مع بيجوفيتش-نسااتقر و

في حقيقة أمره لل فهو يفتقد تلى مقايي  عامة يُرجع تليها لل ولذلك يقترح أن  معاصاااااارا

ألنه في  اا مثاليّ  ال نساااعى تلى تحديد مفهومه تحديد  ، و مصاااحل  المعاصااارة على حاله نترك

يتم  مجموعة مختلحة  من الحقائق واألو ام التي سااااااوىلي  : كما يقو  نهاية المحاال 

أن نحاو  اإلجابة على  –بدال  من ذلك  –لل ويقترح عليقا الترويج لها من قَِبِ  أصااااااحابها 

 لله التحور والزمن اإلسااالم رير صااال  عقوان المقا  و و:    جع به يوحي  الساالا  الذي

اإلسااالم ورا ه وم ااى  :      يسااير اإلسااالم مع  الزمن لل أم أن الزمن قد خلّفبمعقى آخر

  !له  للهفي سبي

 

، ولكن يمكن  نه ال يمكن الحديث عن معاصااارة اإلساااالم بشاااك  عامو قا يجب أن نتقبّه تلى أ

أكثر واقعية  َكْي نكونولِ التحدث عن حكم معين من األحكام اإلساااالمية أ و معاصااار أم اللله 

ا     قاك مبدأ من المبادئ اإلسااااااالمية يتعار قسااااااأ  على وجه التحديد:  فلْ  -ووضااااااوح 

  صراحة  مع احتياجات اإلنسان وتحور المجتمع اإلنساني لله

شاااهادة ":  يقو  علي عزت  للالفقري و ي قمة مبادئه وعموده "الوحدانية"  لقأخذ مثالو

بقحقها ك  مسلم عدة مرات في صالته اليومية،  )أن ال تله تال هللا(  ي أساس اإلسالم، يتعبد

اإلنسااان من يايان جميع اهلهة المزيفة التي  لتحريرتنها تعقي البشااارة بقيام ثورة حقيقية 

الكهقة ورجا  الدين ورؤسااا  القبائ  واألمرا   ، كما تعقي تسااقاي حق تساالحت على حياته

 ذه السلحة  وِ زْ التحكم في أرواح القاس وحياتهم، وعَ  والقبال ، وجميع أصحاب السلحة في

  للى الخ وع ألي شي  رير هللا"بهذه الشهادة ع تلى هللا وحده لل لقد ق ى القرآن

أو فراعقة، ثم  كانت  ذه اهلهة المزيفة في الماضااااااي تأتي على صااااااورة أصااااااقام أو ملوك

في صورة آبا  الوين ومققذيه، وفي صورة الزعيم األوحد والرئي  الحكيم  عرفقا ا حديثا

في ك  ما يتمتع  المعصااوم من الخحأ لل ك   لال  يتظا رون بأن الف اا  يعود تليهم وحد م
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حرية ب  تدعا   به القاس ] من تحتهم[  من حرية ورفا ية، والحقيقة أنه ال يوجد رخا  وال

  لل!! وسراب كاذب

   يبقى من دور لرساااااااالة  :  في  ذا العالم المكتظ بآلهة كاذبةعليقا أن نتساااااااا   اهن 

نسان ال يمكن أن يرقى اإل له  ذه الرسالة التي رفعت شعار عدم تلو ية البشر وأنلاإلسالم

 أج  أن يصااااب  تنسااااانا أن يكاف  من قزلة، فهو مخلوق ضااااعيف يكفيه شاااارفاتلى  ذه الم

  !لله لكي يجع  من نفسه تلها  كاذباالعقيم  من سعيه   ا بدالحقيقيّ  

 

تن  ذا المبدأ اإلسالمي الداعي يريدنا على عزت بيجوفيتش أن نستقتج ألنفسقا في القهاية: 

  ال يعفو عليه الزمن أبد الد ر للل اهلهة الكاذبة سيظ  مبدأ معاصرااإلنسان من  تلى تحرير

 
هي ق اااية فالمبدأ اإلساااالمي الثاني أو الق اااية الثانية التي ساااتبقى عصااارية تلى األبد أما 
في آيات كثيرة في  ، فقد ورد  ذا المبدأ واضااحا  محددا  مساااواة واإلخا  بين القاس جميعا ال

 ا  علي عزت  واحدة بعد األخرى، مما يلكد لقا أن  ذا المبدأ القرآني في القرآن، يساااااارد
ا ال يتجزأ ا ب  أصب  جز   من الشعور والممارسة في  المساواة لم يعد مجرد نظرية أو شعار 

ية  لألمةواقع الحياة اليومية  فت الفوارق اللّون بدأ  تنت مة ، وفي ضااااااو   ذا الم المساااااال
  للل  تفت فوارق القّسب والمقزلة االجتماعية وحيازة الثروةوالجقسية والقومية، كما تن

 

ن الجميع قد في  ذا المقاخ اإلسالمي ال يحاو  أحد العم  على تبراز وتأكيد  ذه المساواة أل

العالم التي تحترم مبدأ المساواة  لل وفي أجزا  أخرى من ايبيعيّ   ايّ  أصبحوا يرونها أمرا فحرّ 

من  اوالتربية حتى أصاااااب  عادة أو مظهر   المبدأ عن يريق التعليمبين القاس اكتُساااااب  ذا 

لل والفرق  قا  و أن  ذا المبدأ نشأ وسرى في العالم اإلسالمي عن صدق  مظا ر السلوك

 بعد جي  كجز  مساالمون مع الهوا  ويتلقّونه جيالمحلق ال كذب فيه وال تكلّف ، يتقفسااه ال

 من فهمهم للعالم والتفاع  معه لل

 

:     اساااااتحاع مفهوم المسااااااواة بين القاس الهيمقة بقف  الدرجة والقدر على يساااااأ  ثم 

  الرأي العام وعلى روح جميع القاس في العالم لله

من جهة الحديث عن  –األقحار المتخلفة في العالم ألنها  :  " لقترك جانبايجيب علي عزت 

ة و ي أكثر الدو  ال تمث  شاايئا  يذكر، ولقتحدث عن الواليات المتحدة األمريكي –المعاصاارة 

، فقانون الحقوق المدنية ومبدأ المسااااواة بين البيا والساااود في الحياة  المعاصااارة تقدما

شريحة كبيرة من األمريكيين تعار   لك ال تزا م لل ومع ذ 1965العامة لم يصدر تال سقة 

أو تتحفظ على القااانون تلى اليوم لل أمااا من ناااحيااة التحبيق فهقاااك مقاااومااة دفيقااة لهااذه 

المسااااااواة ، حتى أن دعاة حقوق اإلنساااااان من الساااااود ُدبرت لقتلهم ملامرات نُسااااابت تلى 

وال تزا   لوثركقج للل ومااارتن  المخااابرات األمريكيااة لل بهااذه الحريقااة قتاا  مااالكوم تك 

على المعاملة الساااايئة والقظرة  ق في أمريكا من وقت هخر احتجاجاانفجارات السااااود تقحل

وقصاااة التمييز العقصاااري تجاه الساااود في جقوب   االساااتعالئية من السااالحات البي اااا   لل

مشااهورة لل وفي األربعيقيات من القرن العشاارين كان العلما   أفريقيا وفي روديساايا قصااة

 لاأللمان يحاولون تقديم أدلة علمية تثبت عدم المساواة بين القاس

  



3 

 

تظهر  على التمييز في لون البشااارة فحساااب ب ال تتوقف التفرقة العقصااارية وأضااايف:  أن 

أعمق وأعمق في التفرقة القومية والحبقية والفكرية والسااياسااية والديقية ، وال تزا  توجد 

مثااا   التمييز العقصااااااري والتحهير العرقي والاااديقيتلى اليوم دو  يقوم نظاااامهاااا على 

بوصاااااو  دونالد تّرْمب تلى البيت ل وتقتك  أمريكا اكبر انتكاساااااة في تاريخها تسااااارائي "ل

األبيالل وموقفه العقصااااااري من المساااااالمين والملّونين قد أوشااااااك أن تصاااااادر به قوانين 

 وتجرا ات واجبة التقفيذلل! 

على مساااالمي  التي شااااقها الصاااارب اإلبادة الجماعية بو ذا االنتكاس يعيد تلى األذ ان حر

أن وما ال يعرفه الكثير من القاس أن  لل على مسلمي كوسوفا بعد ذلك والهرسك والبوسقة 

ا عقصااارية كانت كامقة في القومية الصاااربية أّكدتها " التي  " المرأةبليانا بالفسااايتشأفكار 

تدّرس  ذلك وكانت من قب  ، شااالت مقصااب رئي  جمهورية صاارب البوسااقة بعد كراجيتش

ا دأبت في كتاباتها على  علم األحيا  في جامعة ساااراييفو، وألنها من أشاااد العقصاااريين رلّو 

و م -تحريا الصاااارب ضااااد مساااالمي البوسااااقة زاعمة أن جيقات المساااالمين البوشااااقاق 

مر الزمن تلى  قد بدأت تتاير بعد اعتقاقهم اإلسااااااالم حتى تحّولوا على  -سااااااالفيون مثلها

   !! صر مقحط للعق

 

عالم ما زالت مساواة القاس  :    بقى لإلسالم دور فييتسا   علي عزت  بمرارة واستقكار

البشاااااارية مظهرا  يصااااااادم أعيققا  فيه حلما  بعيد المقا  ، وما زالت التفرقة بين المخلوقات

ي وعقولقا ك  يوم لله و   المجتمع المعاصااار في صاااورته  ذه قد تجاوز مبدأ المسااااواة ف

اإلسااااااالم بمراحاا   ، مجتمع رجعي يتقاادمااه الم ، أم أنااه على نقيا ذلااك تمااامااااإلساااااا

  !!للههومراح 

:  "في معر  الحديث عن المعاصاااااارة يربط القاس بها التقدم والثقافة والتحرر ثم يقو   

من الخرافة واألحكام المسبقة ، كما يلحقون بها اإلنسانية والتسام  لل ولكققا تذا نظرنا تلى 

رجعي تلى أبعد حدود الرجعيةل  العالم المعاصاار نظرة فاحصااة لوجدناه في حقيقة األمر عالم

عالم يحف  بمشااااكالت نفسااااية واجتماعية معقدة ب  مسااااتعصااااية على الحلو  ، ررم التقدم 

الهائ  في التكقولوجيا لل ويقاقش  علي عزت  في  ذا المجا  حقائق تحصاااااااائية عن أكثر 

 من %50دما لل تكشاااف عن اساااتفحا  مشاااكالت الحالق التي بلات المجتمعات الاربية تقّ 

لل   حاالت الزواج في بعا المقايق ، وارتفاع معدالت الجرائم بين األحداث بقف  القسااااابة

ي حاالت االنهيار العصااااابي وجرائم القت   نا يك عن جرائم اإلدمان على المخدرات وتفشاااااّ

  والّسحو المسل  للل

حققته من زيادة في  في قدرة الح ااااارة الاربية المتقدمة وما :    يوجد من أم ويتسااااا  

لهذه المشكالت التي  التعليم وتحّسن في األحوا  المادية ومستوى المعيشة ، على وضع حد

  ال نهاية لها لله

الاادين  تيااار أنااه  "ال أماا  مااا داماات  ااذه التقااّدمااات خااارج وتجااابااة علي عزت  القااايعااة

 واألخالق" للل

  الرجعية التعيسةلله قاك كلمة يمكن أن يقولها اإلسالم لمث   ذه المجتمعاتفه  بقيت  
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من القرآن الكريم  واحدا  وثالثين آية  -تجابة  على  ذا الساااااالا -يعر  عليقا علي عزت 

من جذور ا فتهز  تخايب العق  والوجدان اإلنسااااااني أبلب خحاب ، تتقاو   ذه المع اااااالت

 للمن  ذه الشاارو أمام العق  والقلب آفاقا  فساايحة للتخل أعماق ال اامير اإلنساااني وتفت  

: أال أريد أن أساااأ  ولكقي:  "يمكققا مواصااالة سااارد آيات قرآنية رائعة في  ذا المجا  يقو 

تعحيكم  ذه اهيات انحباع المعاصااااارة لله لل  ذه اهيات كانت تتحدث مقذ أكثر من ألف عام 

على المعاصااااارة   دليال ا اهنلل أال يكفي  ذاعن مشاااااكالت اإلنساااااان والمجتمع التي نعانيه

 الكامقة فى  ذا الوحى اإللهى الذى ال يأتيه الباي  من بين يديه وال من خلفه لله! 

 

تلى نقحاة أخرى يعر  عليقاا فيهاا نمااذج من المعااصاااااارة ال يمكن أن  وفيتشجبييقتقا   

 اإلسالم فيها لله معاصرة:    من واجبقا عقدئذ اإلقرار بعدم يقو يجاريها اإلسالم  و

  

]كان في  ذا المجا  يذكر دولة معاصااااارة تقو  عن نفساااااها أنها متقدمة، وال يحدد اسااااامها

: في  ذه يقو وقت من األوقات  التي كانت ت م البوسقة في [ يقصد  يورسالفيا الشيوعية

ة من أن  قاك عقيدة رساامية للدول الدولة تحارد الساالحات القاس بساابب عقيدتهم، والساابب

يتجرأ على اعتقاق عقيدة مخالفة لها فإن مصااااايره الساااااجن ال محالة، حيث يلكد بع اااااهم 

أي نحو تقييد اسااتقال  الفكر  )يقصااد الماركساايين( أن التقدم يم ااي نحو التوافق والتماث 

لإلسااالم فالبد  الموقف مقياساااوالشااخصااية وبالتالي قمع الحرية اإلنسااانية، فإذا اتخذنا  ذا 

اإلساااالم مبدأ الحرية الديقية :  )ال  أن نحكم عليه بأنه دين رجعي رير عصاااري لل فقد أعلن

 للالمبدأ في حياة القاس والتزم به  ذا تكراه في الدين(  ومن ثم ساااند حرية االعتقاد ويبّق

و أنكر أن يكون وأقّر التقّوع بين الشااااااعوب والقبائ  واألفراد واأللوان واللاات واألفكار لل 

 ذا التقوع مصاااادر تصااااارع أو تمايز عقصااااري وتنما مدعاة للتعارال والتعاون  على البر 

 والتقوى ال على اإلثم والعدوان ل

 

ل ي يحّرمها اإلسااالم تحريما  قايعاالقموذج الثاني يتصاا  بمشااكلة المخدرات والمسااكرات الت

القاس أكثر من بليوني لتر  يساااتهلك –و ي مثا  للدولة العصااارية المتقدمة  –ففي فرنساااا 

نوع لل و قاك ما يساامونه  من الخمور في العام ، وتقتج مصااانع الخمور أكثر من خمساامائة

ومن عالمة رقي الحبقة التي يقتمي تليها الشخ  أن يكون   على  ! ثقافة تعايى الخمور لل

 صااي في مذاقها للمعرفة بأكبر عدد من أسااما  الخمور لل وأن يتذّوقها ويكون له رأي شااخ

 ويساااااتحيع أن يتحدث عن الفروق الدقيقة في نكهتها لل أما المسااااالم الملتزم فهو ال يتقاو 

ا متخلفاااالخمر وال يعرال أساااااامااا  ااا ولااذلااك ف  في  ااذا المجتمع هو جااا اا  ويباادو بربريااّ 

   !!للالمعاصر

ت  يكشااااف لقا  علي عزت  عن موقف متقاقا لإلنسااااان المعاصاااار حو   ذه الق ااااية بالذا

فتعميه  :   ذا اإلنسااان المعاصاار شااديد الارابة لل! تسااتارقه الوظيفة التي يلديهاحيث يقو 

ويحّسن  عن بقية الوظائف األخرى لل فهو من ناحية يحّور صقاعة الخمر ويزيد من تنتاجها

العلمية  في أنواعها ويُعقى بجودتها ، وفي وظيفة أخرى يحاو  أن يحبق بك  دقة األساااليب
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 ذا  اتجاه معاك  إلثبات أضااارار الخمر، ويحذر من أخحار ا، وساااتقرأ ألشاااخا  منفي 

الفريق أرقاما  مخيفة عن زيادة أعداد مدمقي الخمور، وأعداد المعاقين من جرا  تقاولها، 

تعايي  من الجرائم وحوادث المرور ناتجة من %50وساااااتعرال مقهم معلومات ملكدة أن 

  !! الخمور لل

يد  على شي   : " تن  ذا الموقف المتقاقا تذا كانزت" على   ذا قائال ويعلّق  "علي ع 

فهو يد  على ساااخف اإلنساااان المعاصااار لل  ذا اإلنساااان لم يعد يحيا حياة حقيقية وتنما  و 

يلدي بعا وظائف اإلنساااااااان فحساااااااب لل ويقوم بأدوار مختلفة ب  متقاق اااااااة  باختالال 

 ل" المواقف دون أن يشعر أدنى شعور بتقاق ه ل

تذا نظرنااا تلى الساااااالحااان المحلق للخمور على المجتمعااات " :ويقتهي تلى  ااذه القتيجااة

 لل!"المعاصرة فجيب أن نقّر بأن اإلسالم من  ذه القاحية رجعي ورير معاصر

تذا تذكرنا المحاوالت التي قامت بها بعا الدو  لتحرير مجتمعاتها من  ومن ناحية أخرى

الخمر  و ي الواليات المتحدة التي حرمت صاااقاعة لدو  تقدمالخمر، تبتدا   بأكثر اساااحوة ا

خال  ثالثيقيات القرن العشاارين، و ي تجربة با ت بالفشاا  الذريع لل  ا ونقلها تحريما محلق  

أو محاولة المقع الجزئي للخمر في الدو  االسااااااكقديقافية لل تلى التحديد الزمقي والعمري 

ذا تذكرنا  ك   ذه المحاوالت الفاشاااااالة ألدركقا أن لتقاو  الخمور في دو  رربية أخرى لل ت

التي اعتققته قد  لديقا مبررات كثيرة للجزم بأن اإلسااااااالم بأحكامه وتأثيره في المجتمعات

 الخمر لي  معاصرا سبق العالم المعاصر بقرون لل ولتبيّن لقا أن العالم المعاصر في ق ية

  بأي حا  لل ب  رجعّي متخلّف وفاقد لإلرادة لل!! 

 

الحقائق واألرقام التي تتصاا   :  فإذا تقاولقا بالدراسااةو قاك أمثلة أخرى على  ذه الرجعية 

باإلنفاق السااااافيه على مواد التجمي  التي تصااااا  تلى عدة باليين الدوالرات، لوجدنا أن  ذه 

 مليون تنسان جائع في  ذا العالم للل المبالب تكفي إليعام ما يزيد على سبعمائة

ها يقو  علي عزت :  الكثيرون( فإن  تذا كانت  ذه  ي المعاصاااااارة  ) كما يفهمها ويتقبّل

ليها رير معاصااااار لل ألن روح اإلساااااالم تتحلب البسااااااية والتواضاااااع ع  اإلساااااالم  قياساااااا

موا  األرقيا ، والت اااامن ، ويحّرم اإلساااالم الترال السااافيه لل ويفر  حقوقا  للفقرا  في أ

ويعتبر   فاإلسالم يرى في استفحا  الترال والبذخ وسط الفقر والبلس شر من أكبر الشرور

 ذلك من أخحر عوام  تدمير المجتمعات وتمزيق وحدتها  ل

و ذا عقد  علي عزت  وعقد ك  الحكما  والمصااالحين الحقيقيين  معيار دقيق لصاااالحية أى 

األخالقي واالجتماعي الذي يمثله  ذا القظام لل ومن حق نظام لل ومقياس للقيم لل وللموقف 

القاس أن يقبلوا أو يرف ااااااوا  ذا القظام أو ذاك يبقا لتوافقه أو عدم توافقه مع  ذه القيم 

  والمعايير ل

أن مصحل  المعاصرة مصحل   المّي يقحوى على تقاق ات لل وبالتالى  فه  ات   لقا اهن

ا لقياس أى شي  لل وال يمكن الحكم على شي  اليمكن تعتباه قيمة واليمكن اتخاذه معيار  

 بالقبو  أو الرفا تذا ُوصف فقط  بأنه معاصر أو رير معاصر للل!!
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