
آفاق الّنقد اإلسالمي للحضارة الغربّية

علي عّزت بيجوفيتش مثااًل

[[[
يعقوب امليايل]*[

الحضارة  نقد  يف  الفريدة  التجارب  من  بيجوفيتش  عزت  عيل  اإلسالمي  املفكر  تجربة  تعّد 

الغربّية،  الثقافة  الغائص إىل عمق  الرّتاث اإلسالمي،  الفيلسوف املتبّحر يف  العامل  الغربّية، فهو 

العامل الغريب عن كثٍب، وعنده إملام  وصاحب إملاٍم كبريٍ بفلسفتها. فهو مسلم أورويب، درس 

واسع بالفلسفة الغربّية وفنونها واألدب والفن الغربيني، كام تكشف خلفّيته الثقافّية عن أستاذيّته 

يف كثري من العلوم، فهو عامل وفيلسوف وأديب وفنان. فنجد يف دراسته إحصاءاٍت دقيقًة ألشياٍء 

كثرية يف الغرب، كنسبة الجرمية وتصاعدها يف الواليات املّتحدة األمريكّية، ومعّدالت االنتحار 

يف الدول التي توصف أنّها ذات تقّدم حضارّي وتطّور تكنولوجّي. 

التهافت  استظهار  إىل  وتسعى  بيغوفيتش  عند  الفكري  املرشوع  تقديم  تحاول  القراءة  هذه 

املريع يف البنية الفكرية واملعرفية لحركة الحداثة يف الغرب.

املحرر

يُقّدم عل عزّت بيجوفيتش اإلسالم كحلٍّ بديٍل لخالص اإلنسانيّة من ضياعها الرّوحي، فهو دين 

يحمل الثقافة الروحيّة التي تنزل السكينة يف قلوب املؤمنني، ويتمثّل هذا فيام اشتمل عليه اإلسالم 

من عبادات، ومع كون اإلسالم ثقافة فهو حضارة أيًضا؛ إذ يهتّم بالجانب الخارجي املادي لإلنسان، 

ويتمثّل هذا يف جانب املعامالت يف الفقه اإلسالمي. فاإلسالم يختلف عن املسيحيّة من جهة أنّه 

ليست ثقافة روحيّة فقط، ويختلف عن الحضارة املاديّة الغربيّة التي تؤكّد عىل الجانب الحضاري 

املادي لإلنسان دون الجانب الروحي. فاإلسالم يدعو إل خلق إنسان متّسق مع روحه وبدنه، ومجتمع 

تحافظ قوانينه ومؤّسساته االجتامعيّة واالقتصاديّة عىل هذا االتساق وال تنتهكه؛ إذ إّن واجب اإلسالم 

*ـ  باحث يف العلوم الدينية، وأستاذ يف الحوزة العلميّة ـ النجف األرشف ـ العراق.
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التاريخي هو تحقيق التوازن بني العامل الجّواين )الروحي( لإلنسان وبني عامله الربّاين )املادي(.

عزّت  عل  حياة  بيان  عىل  اشتمل  األّول  املبحث  محاور:  ثالثة  إل  البحث  هذا  قّسمنا  لقد 

بيجوفيتش ومؤلّفاته. أّما املبحث الثاين فخّصصناه للبحث عن الرؤية الّنقديّة للحضارة الغربيّة عند 

عل عزّت بيجوفيتش. أّما الثالث فقد كان لبيبان الثنائيّة التكامليّة يف اإلسالم. وكانت هناك خامتة 

لبيان أهم النتائج التي توّصلنا إليها.

حياته وأعماله
عل عزّت بيجوفيتش املفّكر والسيايس واملقاوم املجاهد البوسني، الذي قاد الشعب البوسني 

لالستقالل بعد تفّكك االتّحاد اليوغساليف. لقد ُجمعت يف عل عزّت بيجوفيتش صفات من النادر 

بالعلوم  الذي يغوص يف األعامق، ملامًّ  للمفّكر املبدع  مثال  أن تجتمع يف شخص واحد، فهو 

الرشعيّة اإلسالميّة وبألوان الثقافة العرصيّة، ويف الوقت نفسه ميثّل النموذج للسيايس الوطني الذي 

يحمل هموم شعبه، وهو املناضل السيايس الذي يبحث عن الحرية يف املحافل الدوليّة كرئيس 

لجمهوريّة البوسنة والهرسك، ويف الوقت نفسه هو القائد امليداين لقّوات املقاومة البوسنيّة ضّد 

قّوات الرصب التي شّنت حرب إبادة ضّد املسلمني يف البوسنة. 

ولد عل عزّت بيجوفيتش يف سنة )925]م(، وهو ينتمي إل أسة مسلمة عريقة يف مدينة كروبا 

يف جمهورية البوسنة والهرسك، التي كانت جزًءا من االتّحاد اليوغساليف]]].

تخرّجه  بعد  فعمل  القانون،  كلّية  من  فتخّرج  بجامعتها،  والتحق  ساييفو  مدارس  يف  تعلّم 

بنشاطه يف  للكتابة والبحث. وقد ُعرف  ليتفّرغ  بعدها  اعتزل  ثّم  )25 سنة(،  قانونيًّا ملّدة  مستشاًرا 

مجال العمل اإلسالمي كاتبًا ومحارًضا. وقد ُحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع األشغال الشاقّة 

سنة )6]9]م( أكمل ثالث سنوات ثّم خرج سنة )9]9]م(، وكانت تهمته أّن له عالقة مبنظمة )الشبّان 

املسلمني(، ومل تكن هذه املنظمة تعمل يف الجانب السيايس، بل إّن نشاطها منصبٌّ عىل التعليم 

الثانية  العامليّة  اإلسالمي واألعامل الخرييّة؛ إذ هي عبارة عن مؤّسسة خرييّة أّسسها قبل الحرب 

بعض العلامء البوسنيني الذين تلّقوا العلم يف األزهر الرشيف بالقاهرة، وتأثّروا بالحركة اإلسالميّة 

يف مرص فنقلوها إل الشبّان املسلمني يف البوسنة، وكان لها دور كبري قبل الحرب العامليّة الثانية 

وأثناءها يف إيواء املهاجرين ومساعدة الفقراء وكفالة األيتام، وكان عل عزّت بيجوفيتش من أبرز 

أعضائها يف تلك الفرتة]2].

]]]- عزّت بيجوفيتش، عل: هرويب إل الحرية، ص2.

]2]- اإلسالم بني الرشق والغرب، عل عزّت بيجوفيتش، ص3].
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كان عل عزّت بيجوفيتش مدافًعا عن حقوق املسلمني الذين كانوا يتعرّضون للتصفية الجسديّة 

واالضطهاد يف البوسنة التي كانت تحت حكم االتحاد اليوغساليف، وعىل أثر نضاله وجهاده يف 

أّول املتّهمني يف قضيّة  الدفاع عن حقوق شعبه املسلم تعرض لالعتقال مرّة أخرى؛ حيث كان 

ساييفو سنة )]98]م(، فُحكم عليه بالسجن أربعة عرش عاًما، أكمل منها مثانية سنوات حيث خرج 

سنة )988]م(]]]. 

أنشأ حزب العمل الدميقراطي عام )989]م(، وترأسه عام )990]م(. ثّم أصبح رئيًسا للمجلس 

البوسنة والهرسك، فقاد عل عزّت بيجوفيتش حرب االستقالل ضّد الرصب، الذين  الرئايس يف 

أنهى  البوسني  الشعب  )992]م(، ولكن صمود  البوسنة سنة  إبادة ضّد املسلمني يف  شّنوا حرب 

يف  الرئايس  للمجلس  رئيًسا  بيجوفيتش  أصبح  أن  وبعد  والهرسك.  البوسنة  عىل  الرصب  سيطرة 

عىل  الكربى  الرصب  إنشاء  إل  تدعو  التي  الدولة  الرصب  عن  لالستقالل  استفتاًء  نظّم  البوسنة 

فعلت سلوفينيا  ما  البوسني االستقالل عىل غرار  الشعب  اختار  املنهارة، وقد  يوغسالفيا  أنقاض 

من  وبدعم  بيجوفيتش  عزّت  من عل  كبرية  وبجهود  والهرسك  البوسنة  استطاعت  وقد  وكرواتيا، 

الشعب البوسني أن تحصل عىل اعرتاف املجتمع الدويل بكيانها املستقل كدولة عضو يف األمم 

املتحدة]2].

ويف سنة 2000م وبعد عرشة سنوات من رئاسته للمجلس الرئايس يف البوسنة والهرسك تنّحى 

تشييعه  وتّم  2003م،  عام  تويف  الصحيّة،  بسبب حالته  الرئاسة طواعيّة  بيجوفيتش عن  عل عزّت 

تشييًعا رسميًّا، وكانت جنازته أكرب جنازة يف تاريخ البوسنة والهرسك]3].

مؤّلفاته
نشاطه  بسبب  )6]9]م(  عام  الشيوعيون  اعتقله  عندما  السجن،  يف  كتبه  الحّريّة،  إل  هرويب 

السيايس، والنتامئه إل جمعيّة الشبان املسلمني.

ـ عوائق الّنهضة اإلسالميّة.

ـ األقليّات اإلسالميّة يف الدول الشيوعية.

]]]- هرويب إل الحرية، ص2.

]2]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص6].

]3]- م.ن، ص5].
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البيان اإلسالمي، وهو مجموعة مقاالت كان قد نرشها يف مجلّة )تاكفني( كانت تصدرها جمعية 

العلامء يف البوسنة. وقد جمع ابنه هذه املقاالت يف كتاب تحت هذا االسم.

الغربية،  الثقافة  نقد  الكتاب موسوعة معرفيّة كبرية يف  اإلسالم بني الرشق والغرب، ويعّد هذا 

وبيان عدم جدواها يف قيادة الثقافة اإلنسانيّة، فقد هّز هذا الكتاب أركان العامل الغريب، فقد خاطب 

به قادة الفكر يف الغرب، وكان فيه عاملًا وفيلسوفًا وأديبًا وفنانًا مثقًفا مسلاًم. 

الرؤية النقدّية للحضارة الغربّي�ة 
إّن نقد عل عزّت بيجوفيتش للحضارة بشكٍل عام والحضارة الغربيّة بشكل خاص  باعتبارها 

الحضارة املهيمنة عىل مقّدرات العامل  ليست دعوة إل رفض الحضارة، فالحضارة كام يقول: ال 

مُيكن رفضها حتّى لو رغبنا يف ذلك، إمّنا ال بّد من أنسنة الحضارة، وهذه األنسنة رضوريّة، كام 

أنّها ممكنٌة، وتتم هذه األنسنة من خالل تحطيم األسطورة التي تحيط بالحضارة، فإّن تحطيم هذه 

األسطورة سيؤّدي إل مزيٍد من أنسنِة هذا العامل، وهي مهّمة تنتمي بطبيعتها إل الثقافة.]]]

وميكن بيان أهم االنتقادات التي وّجهها عل عزّت بيجوفيتش إل الحضارة الغربية من خالل 

مجموعة من املطالب.

األصل اإلنساين 
ينطلق عل عزّت بيجوفيتش يف نقده للحضارة الغربية من السؤال التايل: )ما هو اإلنسان؟(، 

ويرى بأّن اإلجابة عىل هذا الّسؤال هي التي تحّدد الرؤية املعرفيّة لكّل أفكار العامل.

عن  يصدران  واالشرتايك  الرأساميل  بشّقيها  الغربيّة  الحضارة  أّن  بيجوفيتش  عزّت  ويرى عل 

الطبيعيّة،  املاّديّة  األبعاد  ذو  اإلنسان  أي  )املادي(،  الطبيعي  اإلنسان  مقولة  وهي  واحدٍة،  مقولٍة 

الحضارة  وتنظر  املتقّدم  السؤال  عن  جوابهام  يف  املادة،  غري  آخر  بعد  أي  وجود  عنه   وتنفي 

الغربيّة وبحسب املنطق الدارويني الذي سيطر عىل الفكر الغريب  إل أصل اإلنسان كنتيجٍة لعمليّة 

طوليّة من التطّور ابتداًء من أدىن أشكال الحياة، حيث ال يوجد متيّز واضح بني اإلنسان والحيوان. 

وتتحّدد النظرة العلميّة للكائن البرشي باعتباره إنسانًا ببعض الحقائق املاديّة الخارجيّة: كامليش 

ويبقى  الطبيعة  ابن  هنا  فاإلنسان  مفّصلة.  منطوقة  لغة  بواسطة  التواصل  األدوات،  قامئًا، وصناعة 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص33].
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دامئًا جزًءا منها، فاإلنسان هو الحيوان الكامل، وإّن الفرق بني اإلنسان والحيوان إمّنا هو فرق يف 

الدرجة وليس يف النوع، فليس هناك جوهر إنساين متميّز عن الحيوانات األخرى]]].

السوبرمان حاصل  الرجل  داروين؛ ألّن  إلهام  فهو من  )السوبرمان(  نيتشيه  إنسان  كان  وكذلك 

نتيجة تطّور الحيوان الذي اتّجه نحو الكامل الجسمي والفكري، ومنه إل الذكاء الخارق والحيوان 

جّوانيّة  حياة  بال  كائن  فهو  الكامل.  الحيوان  الحقيقة  يف  وهو  األمثل،  اإلنسان  إل  ثّم  األمثل، 

)روحيّة(، بدون إنسانيّة أو مأساويّة أو شخصيّة أو قلب]2]. 

تفسري  عن  وعاجزة  اإلنسانيّة،  الحقيقة  تفسري  عن  عاجزة  الغربيّة  الحضارة  أّن  يدّل عىل  وهذا 

البُعد اإلنساين يف اإلنسان؛ ألنّها ترى أنّه ذو بعٍد واحد هو البُعد املادي، أي إّن اإلنسان عبارة عن 

حيوان مثايل، وليس له متيّز آخر عىل سائر الحيوانات، بينام نجد أشياء كثرية يف اإلنسان ال يستطيع 

املنهج العلمي )التجريبي(  الذي اعتمدت عليه نظريّة التطّور الداروينيّة  أن يفرّسها، مثل الدين 

واألخالق والفن والفلسفة يف حياة اإلنسان، وغريها من األشياء التي ال ترتبط بالجانب املادي. 

الدوار امليت�افزييقي لإلنسان
مام ال شّك فيه أّن هناك الكثري من املشرتكات بني اإلنسان والحيوان، كام أّن هناك فارق واضح 

بني اإلنسان والحيوان، ويطرح عل عزّت بيجوفيتش تساؤالت محوريّة يف هذا املجال وهي]3]: إذا 

كان اإلنسان مثل باقي الحيوانات، وإنّه يختلف عنها بالدرجة فقط دون الحقيقة أو النوع كام تقول 

الحيوانات؟  باقي  الشكل دون  بهذا  إنسانًا  التي جعلته  الفارقة  اللحظة  الحضارة املادية، فام هي 

وملاذا مل يقتنع اإلنسان بجانبه الحيواين املادي، بحيث بدأ رحلة يبحث من خاللها عن الوجود 

املقّدس ويبدأ مبعارضته للطبيعة؟ فام هذا اليشء الذي جعله ال يكتفي بصنع لوازم الحياة املادية 

مثل صنع اآلالت التي تحسن قدرته عىل الصيد والحياة املعيشيّة املاّديّة، وبداًل من هذه األفعال 

راح يبتكر ويصنع العبادات واألساطري واملعتقدات الخرافية والغريبة والرقصات واألوثان والسحر، 

وبدأت تنشأ عنده أفكار عن الطهارة والنجاسة، والسمو واللعنة والربكة والقداسة، وبدأت تظهر يف 

التي ألزم نفسه بها ونظم حياته من خاللها؟  حياته قامئة من املحرمات واملحظورات األخالقيّة 

فبداًل من أن يكون مثل قطعان الحيوانات األخرى وهي تبحث عن الطعام وتتصارع من أجل البقاء، 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص7].

]2]- م.ن، 62.

]3]- م.ن، ص 55-52.
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أصبح خائًفا مشّوًشا مبعتقداته ومحرّماته الغريبة، وغارق يف أساره ورموزه الغامضة؟]]]

يجيب عل عزّت بيجوفيتش عن األسئلة املتقّدمة من خالل مقولة الدوار امليتافيزيقي، ويقصد 

مادي ملموس،  له سبب  ليس  بدوار مجهول األصل  اإلنسان أصيب  أّن  امليتافيزيقي هو  بالدوار 

ولذا يسميه )الدوار امليتافيزيقي(، وهو دوار يُشّكل لحظًة فارقًة يف تاريخ اإلنسان، ذلك أنّه إل 

إنسان مختلف  العاقل، وهو  التطّور، وجد اإلنسان  إليه عملية  أّدت  الذي  الصانع  جانب اإلنسان 

بأنّه جزء  إنسان ذو عقل وخيال ووجدان، يحّس  فهو  الطبيعي،  داروين  إنسان  الحيوان وعن  عن 

بوجود  يشعر  فهو  ولذا  عنها.  تفصله  مسافة  توجد  إذ  ذاته؛  الوقت  يف  عنها  وغريب  الطبيعة  من 

عامل آخر يحتاج للتعبري عنه والتواصل معه؛ ولهذا امتألت حياته بالعبادات واألسار واملحظورات 

واالعتقادات]2]. 

وهكذا ساهم الدوار امليتافيزيقي يف فصل اإلنسان عن املادة، وجعله ينتمي إل عامله الروحي 

الذي يفصله ومييّزه عن الحيوانات األخرى. 

عقدة اإلنسان البدايئ
يرى عل عزّت بيجوفيتش أّن هناك ظاهرة يف التاريخ اإلنساين ال ميكن تفسريها وفق الرؤية 

األحاديّة املاديّة لإلنسان، وهي ما يُعرف عند املاديني بعقدة اإلنسان البدايئ. وخالصة هذه العقدة 

مرتبطة بظاهرة التضحية عند اإلنسان، وهي أن يضحوا بأحد األفراد، وال تكون التضحية بشخص 

قليل القيمة أو منبوذ يف املجتمع، وإمّنا كان يُختار عادًة من بني أحسن الشبان أو الفتيات، وكان 

يُعامل باحرتام إل درجة العبادة، ولقد وجدت هذه التضحية يف جميع األديان بال استثناء. ويرجع 

تاريخ هذه الظاهرة إل العصور الحجرية]3].

الغربية املادية عاجزة عن تفسري هذه الظاهرة وهذه  إّن الحضارة  ومن وجهة نظر بيجوفيتش، 

التضحية مناقض  تتعارض مع كونه حيوانًا؛ ألّن مبدأ  البدايئ؛ ألنّها  الصادرة من اإلنسان  األفعال 

ملبدأ املصلحة واملنفعة والحاجات، فاملصلحة مبدأ حيواين  وهي إحدى األفكار األساسيّة يف 

السياسة واالقتصاد السيايس  فهي مبدأ ميثّل جانبًا آخر يف اإلنسان غري الجانب املادي، فالتضحية 

من املبادئ الرئيسيّة يف الدين واألخالق. ومن الخطأ استنتاج أّن الناس كانوا حيوانات متوّحشة؛ 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص7]. 

]2]- م.ن، ص]6.

]3]- م.ن، ص 57-56.
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ألنّا مل نَر شيئًا مثل هذا عند الحيوانات، ولكن فكرة التضحية إمّنا هي أمناط سلوكية مالزمة لإلنسان 

تتعلق مبعاناته وضالله، وهام أمران يتكّرران يف مأساة الجنس البرشي، حيث تسلك األمم سلوكًا 

بات وأخطاء متأصلة فيهم]]].  ال معقوليّة فيه، ال تدفع إليه غرائزهم، وإمّنا تعصَّ

ولو كان اإلنسان أكرث الحيوانات كاماًل لكانت حياته بسيطة خالية من األسار. ولكّنه يخوض 

النقمة  ويصادف  وإحباطات،  ومعضالت  مآٍس  من  الحياة  يف  وما  األخالقيّة،  املجاهدة  غامر 

والقسوة وخبث الطوية. وال يعرف الحيوان شيئًا من هذا كلّه، ومن هنا يعلم معنى تلك اللحظة التي 

صنعت عرًصا جديًدا]2].

الّنظر  وجهة  من  اإلنسان  حياة  يف  انتكاسًة  تعّد  البدايئ  اإلنسان  حياة  يف  التضحية  ظاهرة  إّن 

املاديّة، فهي تعوق التقّدم. وإّن ما يُسّميه املاديّون عقدة اإلنسان البدايئ يف الواقع هي التعبري عن 

الخصوصيّة املالزمة لإلنسان، وهي مصدر لكّل تديّن عنده، كام أنّها مصدر الّشعر والفّن يف حياة 

اإلنسان، فهي تشري إل أصالة اإلنسان، وإنّه متميّز عن باقي الحيوانات مبا يحمله من عامل جّواين 

القيم  أّن  املاّديّة يف  النظرة  اإلنسانيّة. ولكن  الروح  أال وهي  املادة،  تنتمي إل عامل  )روحي( ال 

اإلنسانيّة تؤّخر التقّدم تكّررت مرًّة أخرى يف الحضارة الغربية املعارصة، وذلك من خالل الدعوة 

إل تحطيم املثاليّة يف اإلنسان يف سبيل التقّدم؛ ألّن التقّدم قيمة مطلقة مع أّن الحضارة الغربية 

تدعوا إل فكرة النسبيّة!!]3].

الدين يف حياة اإلنسان
يرى عل عزّت بيجوفيتش أّن نظريّة داروين عن اإلنسان بحاجة إل تجديد ومراجعة؛ ألنّها ال 

تستطيع أن تجيب عىل كّل األسئلة حول األصل اإلنساين، ومن هذه األسئلة ظاهرة الدين يف حياة 

اإلنسان، كيف نشأت؟ وملاذا نشأت؟ فنظريّة التطّور مل تستطع أن تفرّس بطريقٍة مقنعٍة ظهور التدين 

يف حياة البرشيّة، وال حتّى وجود هذه الظاهرة يف العصور الحديثة]]].

 ويُرِجع بيجوفيتش سبب عجز النظريّة الداروينية يف اإلجابة عن أصل الدين يف حياة اإلنسان 

إل أّن نظرية التطّور قامئٌة عىل أساس الوحدة بني اإلنسان والحيوان، وعليه فإّن النظرية الداروينية 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص57.

]2]- م.ن، ص82.

]3]- م.ن، ص58.

]]]- م.ن، ص65.
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أبطلت االختالف بني الطبيعة )املادة( وبني الثقافة. ولكن الدين يف الواقع يُعيد إقامة هذا االختالف. 

وكأّن الدين يقول: انظر ماذا يفعل الحيوان وافعل عكسه، إنّه يفرتس فيجب أن تصوم، إنّه يتسافد 

اللّذة ويهرب من  إنّه يسعى إل  متفرًّدا،  تعيش  أن  يعيش يف قطيع فحاول  إنّه  تتعّفف،  أن  فيجب 

أن  فعليك  بأجسامها،  تعيش  الحيوانات  وباختصار:  للمصاعب،  نفسك  تُعرِّض  أن  فعليك  األمل، 

تعيش بروحك]]]. 

تفسريها  يف  الدارويني  التطور  نظريّة  يف  ثغرة  هناك  أّن  إل  بيجوفيتش  عزّت  عل  يُشري  وهنا 

للظاهرة اإلنسانيّة، إذ إّن النظريّة الداروينيّة مل تعِط أهميّة أو تفسريًا للظواهر الثقافيّة يف حياة اإلنسان، 

وسبب هذا اإلهامل هو أّن الظواهر الثقافيّة ليست نتاًجا لعمليّة التطّور؛ ألّن الظواهر الثقافيّة مفارقة 

لعملية التطّور؛ ولهذا ركّز عليها بيجوفيتش؛ إذ إنّها تحمل إجابات حاسمة عن الوجود اإلنساين. 

فإذا كان هناك خطٌّ متّصل لعملية التطور يف حياة اإلنسان املاّديّة البيولوجيّة، وإّن هذا التطّور يتمثّل 

مجال  هناك  فإّن  الكفاءة،  وترشيد  املنفعة  مبنّي عىل  وهو  واآلالت،  )املادة(  الطبيعة  تسخري  يف 

آخر يف حياة اإلنسان يهتّم بقيم مختلفة متاًما مل يحدث فيها أي تطور مطلًقا، مثل ظهور الفّن يف 

حياة اإلنسان والدين واألخالق والفلسفة، والخوف من املوت والضمري الذي يعيش مع اإلنسان، 

وفكرة التضحية ومساعدة اآلخرين. كّل هذه األشياء تشري إل وجود جانٍب آخر يف حياة اإلنسان 

غري الطبيعة )املادة(. وهذه الجوانب غري خاضعٍة للتطّور. فحتّى يف أكرث أنواع الحيوانات تطّوًرا، 

ال نستطيع أن نجد أدىن أثر لعبادات أو محرّمات، بينام نجد اإلنسان حيثام ظهر يظهر معه الدين 

والفن، فلقد كان الدين والفن يف تالزم وثيق، وهذه الظاهرة تحمل يف ثناياها إجابات عن بعض 

األسئلة الحاسمة عن الوجود اإلنساين]2]. 

فإّن ظاهرة الحياة الجّوانيّة )الروحية( أو التطلّع إل السامء، ظاهرة مالزمة لإلنسان غريبة عن 

الحيوان، وهذه الظاهرة تظّل مستعصية عىل أّي تفسري منطقي، ويبدو أنّها نزلت من السامء؛ ألنّها 

ليست نتاًجا للتطّور، فهي تقف متعالية عنه مفارقة له]3]. 

كثريًا،  )الروحي(  الجّواين  البرش  تاريخ  يتغرّي  مل  كيف  تفرّس  ال  الداروينيّة  التطّور  نظرية  إّن 

فاإلنسان هو اإلنسان بأخطائه، وفضائله وشكوكه وخطاياه، والتعلّق بالدين والفن، وكّل ما يشّكل 

عامله الروحي، يربهن عىل عدم قابليته للتغيري. فإّن دراسة رسوم إنسان نياندرتال يف فرنسا تبني 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص]8.

]2]- م.ن، ص60.

]3]- م.ن، ص]6. 
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ا عن الحياة النفسيّة لإلنسان املعارص]]].  أّن الحياة النفسيّة لإلنسان البدايئ ال تختلف إاّل قلياًل جدًّ

نقد نظرّية الصدفة 
املراد من الصدفة يف الفكر الفلسفي: هو أّن األشياء والوجودات يف العامل وجدت دون سبب 

أو علّة لإليجاد، وإّنا من طبيعتها الوجدان والظهور أو الفقدان والضمور، فليست مرتبطة بأّي جهاٍز 

تخطيطيٍّ أو عقٍل مدبٍّر ومخطٍّط]2].

وتقع نظريّة الصدفة يف صميم النظريات املادية ونظريّة التطّور الداروينيّة بالخصوص، وتعود 

جذور هذه النظرية إل دميقريطس أبيقور قدميًا، وماركس وإنجلز حديثًا]3].

ويقّوض عل عزّت بيجوفيتش هذه الرؤية التي تّدعي وجود العامل من خالل الصدفة، فهي مع 

كونها فرضيّات وتكّهنات مل يقيموا أّي دليل عليها، فهم من جهة أخرى يّدعون أّن املادة ومن خالل 

الصدفة وحدها قد أّدت إل وجود عنارص متجاوزة للامدة، مثل اإلنسان، أي إنّهم ينسبون للامدة 

قدرات غري ماديّة. وعدم عقالنيّة القول بالصدفة من املسلامت عند بيجوفيتش، ويعطينا مثااًل عىل 

عدم عقالنيّة القائلني بالصدفة وهو: إذا وجدنا يف اكتشاف أثري حجرين موضوعني يف نظام معنّي 

أو قُطعا لغرض معنّي، فإنّنا جميًعا نستنتج بالتأكيد أّن هذا من عمل إنسان ما يف الزمان القديم. فإذا 

وجدنا بالقرب من الحجر جمجمة برشيّة أكرث كاماًل وأكرث تعقيًدا من الحجر بدرجٍة ال تُقارن، فإّن 

بعًضا مّنا لن يُفّكر يف أنّها من صنع كائن واع، بل ينظرون إل هذه الجمجمة الكاملة أو الهيكل 

الكامل كأنّهام قد نشآ بذاتهام أو بالصدفة هكذا بدون تدّخل عقل أو وعي]]]!

وينتهي بيجوفيتش إل النتيجة التالية: إنّنا ال نستطيع تفسري الحياة بالوسائل العلميّة فقط؛ ألّن 

الحياة معجزة وظاهرة مًعا، واإلعجاب والدهشة هام أعظم شكل من أشكال فهمنا للحياة]5].

األخالق والمادّية
عل  خاللها  من  يحاول  والتي  املهّمة  الظواهر  من  واحدة  اإلنسان  حياة  يف  األخالق  ظاهرة 

عزّت بيجوفيتش أن يقّوض النظريّة املاّديّة التي ترى بأّن اإلنسان له بعُد واحد هو البعد املادي، 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص]6.

]2]- الحيدري، كامل: رشح نهاية الحكمة، ال ط، بريوت، مؤّسسة الهدى للطباعة والنرش، 37]]هـ – 6]20م،  ج7، ص297-296.

]3]- ويليام دميبسيك، وجوناثان ويلز: تصميم الحياة، ترجمة: مؤمن الحسن ومحمد القايض، ص7]2.

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص78.

]5]- م.ن، ص80.



213االستغراب آفاق الّنقد اإلسالمي للحضارة الغربّية

2 0 2 ــف 1 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 21

وليس وراء الوجود املادي لإلنسان يشء آخر. فالقيم األخالقيّة التي يحملها اإلنسان التي ال ميكن 

الشّك فيها، تقف نظريّة التطّور املاّديّة عاجزة عن تفسريها؛ ألّن األخالق كظاهرٍة واقعيٍّة يف الحياة 

اإلنسانيّة، ال ميكن تفسريها تفسريًا عقليًّا، ولعّل يف هذا الحجة األول والعمليّة للدين، فالسلوك 

األخالقي الذي يسلكه اإلنسان يف حياته إّما أن يكون ال معنى له، وإّما أن يكون به معنى يف وجود 

بات، أو أن نُدخل  الله، وليس هناك اختيار ثالث. فإّما أن نسقط األخالق باعتبارها كومًة من التعصُّ

يف املعادلة قيمًة ميكن أن نسميها الخلود، فإذا توفّر رشط الحياة الخالدة، وأّن هناك عاملًا آخر غري 

هذا العامل، وأّن الله موجوٌد، بذلك يكون سلوك اإلنسان األخالقي له معنى]]].

وينتهي بيجوفيتش إل أّن األخالق ال ميكن بناؤها إاّل عىل الدين؛ ألّن األخالق إمّنا هي دين 

تحّول إل قواعد للسلوك، أي تحّول إل مواقف إنسانيّة اتجاه اآلخرين وفًقا لحقيقة الوجود اإللهي. 

فاألخالق وإن كانت كمامرسة ال تعتمد بطريق مبارش عىل التديّن، ولكّن األخالق كمبدأ ال ميكن 

وجودها بغري الدين]2].  

إنسان داروين جزء من  إنسان داروين؛ ألّن  إّن األخالق والقيم األخالقية ليس لها وجود عند 

الطبيعة )املادة(، ويف املادة يكون الرصاع من أجل البقاء عىل أشّده، وال يفوز فيه األفضل باملعنى 

األخالقي، وإمّنا يفوز األقوى واألفضل تكيًّفا. كام أّن التقدم البيولوجي لإلنسان الدارويني ال يؤدي 

إل سمو اإلنسان باعتباره أحد مصادر األخالق، فقد يصل إل أعىل درجات الكامل البيولوجي 

محروًما  ثمَّ  ومن  اإلنسانيّة،  الصفات  من  محروًما  يظلُّ  ولكّنه  األعىل،  اإلنسان  أو  )السوبرمان( 

لها وجود  ليس  القيم  الله، وهذه  إاّل هبة من  اإلنساين ال يكون  السمو  اإلنساين؛ ألّن  السمو  من 

الضمري  من  تخلّص  ينادي:  اإلنسان  حال  لسان  ألّن  )املادي(؛  الطبيعي  الدارويني  اإلنسان  عند 

الطبيعة  لها يف  ميتافيزيقيّة ال وجود  أمور  ألنّها  مادي؛  كّل يشء غري  ومن  والرحمة  الشفقة  ومن 

اقهر الضعفاء واصعد فوق جثثهم. ولكّن األخالق كانت وال تزال تدعو إل  )املادة(، وبالنتيجة 

)املادة( يف  والطبيعة  فاألخالق  به،  والعناية  عليه  اإلشفاق  وإل  مقدرة،  واألقّل  األضعف  حامية 

، فاألخالق تدعونا للواجب، بينام الطبيعة )املادة( تدعونا للمصلحة، حطّم الضعفاء  تصادٍم مستمرٍّ

بداًل من احِم الضعفاء، فهاتان الدعوتان املتعارضتان تفصالن البيولوجي عن الروحي، الحيواين 

قوانني  بثباٍت  إنّه طبّق  نيتشيه  فعله  ما  الدين، وكّل  والعلم عن  الثقافة،  الطبيعة عن  اإلنساين،  عن 

علم البيولوجيا ونتائجها عىل املجتمع اإلنساين، وكانت النتيجة نبذ الحب والرحمة وتربير العنف 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص78].

]2]- م.ن، ص93].
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والكراهيّة، واملسيحيّة عند نيتشيه، وبخاّصة األخالق املسيحيّة، فهي السم الزعاف الذي غرس يف 

الجسم القوي للجنس البرشي من وجهة نظره]]].

أّما ما يُسّمى بحركة األخالق الَعلاَمنيّة التي تؤكّد عىل استقالل األخالق عن الدين، التي ظهرت 

يف بعض البلدان الغربية، فيُجيب عل عزّت بيجوفيتش عن هذه الحركة بأنّها نفسها تكشف لنا عن 

أّن كّل فكر أو نشاط أخالقي ال بّد أن ينحو بطبيعته صوب الدين أو يتطابق معه. فمثاًل املدارس 

هذا  املدرسيّة يف  الكتب  أّن  نجد  الديني   التوجيه  محّل  األخالقي  التوجيه  حّل  الفرنسية  حيث 

املجال تتبع الطريقة نفسها التي يتم بها التعليم الديني يف الكنائس املسيحيّة. فالّنزعة الَعلاَمنيّة 

الدين تتّجه يف سريها وبطريقٍة ال شعوريّة نحو  الحريصة عىل اتخاذ موقف أخالقي مستقل عن 

تعترب  ولذا  واألخالقي،  الديني  الفكر  لتشابك  متّصلة  قّصة  بأكمله  األخالق  علم  فتاريخ  الدين؛ 

املسيحيّة مثاًل بارزًا للتآلف الكامل والنسب القوي املتبادل إل حّد الوحدة بني دين عظيم وأخالق 

عظيمة، وقد أثبت فن عرص الّنهضة الذي استمد إلهاماته من موضوعات إنجيليّة، أّن الفن العظيم 

يلتحق بالدين واألخالق]2]. 

ومع غياب أيّة منظومات أخالقيّة متجاوزة للنظام الطبيعي املادي تصبح اللذة هي الخري واألمل 

هو الرش، ويُصبح ما يحّققه اإلنسان نفسه من منفعة مادية )تزيد من إمكانيّات بقائه املادي( هو 

لحكم  البرش  الطبيعة  أخضعت  لقد  املنفعة   مذهب  بنتام  صاحب  يقول  كام  أو  األعظم.  الخري 

سيدين، هام: اللّّذة واألمل. فهام وحدهام اللذان يحكامن أفعالنا]3].

ظاهرة الفن يف حياة اإلنسان 
يقف عل عزّت بيجوفيتش كثريًا عند ظاهرة الفّن يف حياة اإلنسان؛ ألّن هذه الظاهرة تؤكّد عىل 

النهايئ للفن أن يكشف عن الخصوصيّة  الثنائيّة اإلنسانيّة يف كيانه )الروح/ املادة(؛ ألّن املعنى 

اإلنسانيّة يف اإلنسان، ولهذا ال مُيكن تفسري هذه الظاهرة من خالل الرؤية األحادية لإلنسان، التي 

ترى بأّن اإلنسان ذو بُعٍد واحد هو البُعد املادي. وهذه الرؤية تعتمد باألساس عىل نظريّة التطّور 

تصادم  طريق  عىل  يقفان  والفن  العلم  أّن  بيجوفيتش  فريى  وتطّوره.  اإلنسان  أصل  يف  الداروينيّة 

بأّن اإلنسان قد تطّور  التي تؤّدي بطريقٍة عنيدٍة إل االستنتاج  الحقائق  العلم يحص  قطعي؛ ألّن 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص]9] - 96].

]2]- م.ن، ص97]-98].

]3]- م.ن، ص99]-200.
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تدريجيًّا من حيوان إل إنسان. أّما الفن فإنّه يُرينا صورة مغايرة لإلنسان، يرينا اإلنسان يف صورة 

مثرية قادًما من عامل مجهول. فالدراما اإلغريقيّة، ورؤيا دانتي يف الجّنة والجحيم، واألغاين الدينيّة 

األفريقيّة، واستهالل )فاوست( يف السامء، واألقنعة امليالنيزيّة، والصور الجّصيّة اليابانية القدمية، 

والرسوم الحديثة، جميع هذه األمثلة إذا أخذت بدون تنظيم معنّي، فإنّها جميًعا تحمل بني ثناياها 

شهادة واحدة هي إّن اإلنسان الذي صنع هذه األشياء ال عالقة له بإنسان داروين]]]. 

وينتهي إل النتيجة التالية وهي إّن الكائن اإلنساين ليس مجرد مجموعة من الوظائف البيولوجية 

املستخدمة  األلوان  كميّة  إل  تحليلها  الفنية، فال ميكن  للوحة  بالنسبة  الوضع  املختلفة، كذلك 

فيها، وال القصيدة إل األلفاظ التي تكّونها. وكذلك املسجد فصحيح أنّه مبنيٌّ من عدد قليل من 

األحجار ذات شكل معنّي وبنظام معنّي، ومن كميّة محّددة من املالط واألعمدة الخشبيّة، إل غري 

ذلك من مواد البناء، ومع ذلك فليست هذه كّل الحقيقة عن املسجد، فبعد كّل يشء هناك فرق 

الحفريات وعلم هيئة  البناء؛ ألّن علم  اتّحدا يف مواد  الحريب، وإن  بني املسجد وبني املعسكر 

اإلنسان وعلم النفس، كلّها علوم تصف من اإلنسان فقط الجانب الخارجي اآليل الذي ال معنى 

له. فاإلنسان مثله كمثل اللوحة الفنيّة واملسجد والقصيدة، فهو أكرث من مجرد كميّة ونوعيّة املادة 

التي تكونه، بل هو أكرث من جميع ما تقوله العلوم مجتمعة إمّنا هو الروح]2].

فالدين والفن عند عل عزّت بيجوفيتش ينتميان إل قضيّة واحدة، ولكّن هذه القضية معرّب عنها 

بطرٍق مختلفٍة، وهذه القضيّة هي قضيّة اإللهام اإلنساين. فالدين يؤكّد الخلود املطلق، ويؤكّد الفن 

عىل اإلنسان والخلْق. وهي كلّها نواٍح مختلفة لحقيقة جّوانيّة )روحيّة( ُعربِّ عنها بطرٍق مختلفٍة. ففي 

جذور الفن والدين هناك وحدة مبدئيّة، فالدراما والفن بشكٍل عام لهام أصل ديني، سواء من ناحية 

املوضوع، أو من ناحية التاريخ. فمن الناحية التاريخية كانت املعابد هي املسارح األول مبمثليها 

ومالبسها ومشاهديها. وقد كانت أوائل املرسحيات الدرامية عبارة عن طقوٍس عباديٍّة ظهرت يف 

معابد مرص القدمية منذ أربعة آالف سنة مضت]3]. 

أّما ظاهرة الفنان امللحد فريى بيجوفيتش إنّهم ملحدون اسميًّا، وهذا ال يُغرّي شيئًا من الواقع؛ 

ألّن الفن طريقة للعمل ال طريقة للتفكري، فقد توجد لوحات ال دينيّة، ومتاثيل ال دينيّة، وكذلك 

الفن يبحث عاّم هو إنساين، ويف بحثه هذا  الشعر، ولكن ال يوجد فن ال ديني؛ ألّن  قصائد من 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص9]-50.

]2]- م.ن، ص]5 – 52.

]3]- م.ن، ص5]] - 6]].
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إل  إرجاعها  ومُيكن  ا،  نادرة جدًّ ظاهرة  امللحد هي  الفّنان  ظاهرة  أّن  الله. كام  عن  باحثًا  أصبح 

تناقض يف اإلنسان نفسه؛ ألنّه إذا امتنع وجود حقيقة دينيّة، امتنع بالتايل وجود حقيقة فنيّة]]].

أزمة احلضارة الغربّي�ة
الخارجي  الجانب  متثّل  عنده  فالحضارة  والثقافة،  الحضارة  بني  بيجوفيتش  عزّت  عل  مييّز 

فالثقافة  لإلنسان.  الروحي  الجّواين  الجانب  يف  تتمثّل  الثقافة  بينام  اإلنسان،  حياة  يف  املادي 

عنده مرتكّزة يف الدين والفن واألخالق والفلسفة، ومنشأ كّل هذه األشياء هو الروح، والروح كائن 

ساموي، فكّل يشء يف إطار الثقافة إّما تأكيد أو رفض أو شك أو تأّمل يف ذكريات ذلك األصل 

لحلِّ  مستمّر  نضاٍل  يف  الزمن  خالل  هكذا  وتستمّر  اللغز  بهذا  الثقافة  فتتميّز  لإلنسان.  الساموي 

هذا اللغز. أّما الحضارة فيعتقد بيجوفيتش إنّها تهتم بالجانب الخارجي لإلنسان، أي متّس البُعد 

املادي يف اإلنسان، وليس لها أيّة عالقة بعامله الروحي؛ ألّن العامل الروحي تختّّص به الثقافة دون 

الحضارة. ولهذا فهو يقّرر بأّن الحضارة ما هي إاّل استمرار للحياة الحيوانيّة ذات البُعد الواحد يف 

اإلنسان، وهو التبادر املادي بني اإلنسان والطبيعة. وهذا الجانب يختلف عن الحيوان يف الدرجة 

واملستوى والتنظيم فقط. فهنا ال نرى إنسانًا مرتبًكا يف مشاكله الدينيّة، إمّنا هو عضو يف املجتمع 

وظيفته أن يتعامل مع سلع الطبيعة، ويغرّي العامل بعمله وفًقا الحتياجاته]2]. 

وهو هنا يُوافق ابن خلدون الذي أطلق عىل الحضارة عمران العامل]3]. أي إنّها تتعلّق بالجانب 

املادي يف حياة اإلنسان.

ويرى بيجوفيتش أّن أزمة الحضارة الغربية تتمثّل يف أمور عّدة:

أّواًل: تقديم ما هو حضاري عىل الثقايف

ويعتقد بيجوفيتش أّن أزمة الغرب تتمثّل يف تقديم ما هو مادي بيولوجي )حضاري( عىل ما هو 

روحي إنساين )ثقايف(. فهي تغري اإلنسان بالحياة الربّانيّة عىل حساب حياته الجّوانية )الروحيّة(، 

يف  بارزة  سمة  وهذه  وأبًدا(.  دامئًا  جديدة  رغبات  و)أطلق  لتبّدد(  واربح  لرتبح  )أنتج  وشعارها: 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص73].

]2]- م.ن، ص]9.

]3]- مقدمة ابن خلدون، ص25].
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آثاًرا  اللّهث وراء اإلشباع الغريزي املادي. وهذا ما شّكل  الحضارة الغربيّة. فهي تعيش حالة من 

سلبيّة عىل اإلنسان يف هذا الكوكب]]].

أّما الجانب الروحي اإلنساين فهو عنرص غائب باملرّة، فالتعليم يعتمد عىل الجانب التقني الذي 

فإنّا نجد كثريًا يف هذه  العامل الروحي للشخص املتعلم، ولهذا  بناء  يهتم بالجانب الفكري دون 

األيام شابًّا قد مّر بجميع مراحل التعليم من املدرسة االبتدائية حتّى الكلّية دون أن يكون قد ذُكر له 

رضورة أن يكون إنسانًا خرّيًا وأميًنا! فهو يدر الطبيعة والكيمياء، وعلم األعراق البرشيّة، والجغرافيّة، 

الحقائق،  من  هائاًل  عدًدا  يجمع  فهو  كثرية،  أخرى  وعلوًما  االجتامع،  السياسيّة وعلم  والنظريّات 

لغاية  وموّجه  مصّمم  التعليم  من  الّنوع  فهذا  وروحيًّا.  ثقافيًّا  يسترن  مل  ولكّنه  يُفّكر،  كيف  ويتعلّم 

محّددة بإحكام؛ ألّن اهتاممه منصبٌّ عىل السيطرة عىل الطبيعة أو العامل الخارجي]2].

ولهذا فهو يرى بأّن أكرب دولتني وهام الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتي سابًقا هام القوتان 

العسكريتان العظمتان، ولكّنهام ليستا أعظم دول عامل الثقافة. أي متقّدمني عىل الدول األخرى يف 

الجانب الحضاري دون الجانب الثقايف]3].

 وهكذا يبدو الحال أيًضا بالنسبة إل الدول األوروبيّة األخرى، فإنّها متقّدمة عىل دول العامل 

األخرى )دول العامل الثالث( يف الجانب الحضاري دون الثقايف.

والّنظام التعليمي السائد يف املدارس وظيفي متقّشف، يتالءم مع املعايري النفعيّة؛ وذلك ألّن 

إّما أنّها تخدم البريوقراطيّة الحاكمة، أو تخدم النظام الصناعي، وهام يلتقيان يف هدٍف  املدرسة 

ال  املدارس  هذه  إّن  اآلليتني،  هاتني  ويدعمون  سيخدمون  الذين  املتخّصصني  إعداد  هو  واحٍد 

تخلق أشخاًصا أحراًرا بل أتباع، إنّها تدعم الحضارة، ولكّنها تحط من شأن الثقافة. أّما الكالم عن 

أنّها مدارس إنسانيّة هنا أو هناك، فهو مجرّد كالم معسول ال أكرث وال أقل]]].

ويرى بيجوفيتش أّن التعليم يف الغرب غري حيادي ومتأثّر بالفكر األيديولوجي للدولة، فالتعليم 

يف الدول الشيوعيّة ينطوي عىل أن يترّشب األفراد نظام الدولة األيديولوجي والسيايس، ويخضع 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص 96.

]2]- م.ن، ص]0]-02].

]3]- م.ن، ص03].

]]]- م.ن، ص05].
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ملصالحها. ويف الدول الرأسامليّة يتالءم التعليم عموًما مع املتطلبات االقتصاديّة، ويخدم النظام 

الصناعي. ويف كلتا الحالتني يكون التعليم وظيفيًّا يف خدمة النظام]]].

ثانًيا: الثقافة الجامهرييّة

بالثقافة  يُعرف  ما  الغربية،  الحضارة  يف  األزمة  مظاهر  من  آخر  مظهرًا  بيجوفيتش  يتناول 

الحضارة؛  مالمح  من  ملمح  إال  هو  ما  الجامهرييّة  الثقافة  يسّمونه  ما  بأّن  ويرى  الجامهرييّة، 

الثقافة الجامهريية فموضوعها  أّما ما يسمونه  الثقافة هو اإلنسان فرًدا أو شخصيّة،  ألّن موضوع 

روًحا  ميلك  فاإلنسان  اإلشكالية  تأيت  هنا  ومن  الجمهور(،  )اإلنسان  الجمهور  فهو  وهدفها 

إشباع  مجرد  الثقافة  فتكون  لديه سوى حاجاته،  فال يشء  الجمهور  أّما  للثقافة،  موضوًعا  تكون 

)صّب  فعملها  األصيلة؛  للثقافة  املعاكس  االتّجاه  يف  تصّب  الجامهريية  فالثقافة  للحاجات. 

األرواح يف قوالب متامثلة( وعند هذه النقطة تنحرف الثقافة الجامهرييّة عن األخالق والثقافة؛ 

خالل  من  اإلنسانيّة  الحريّة  من  تحدُّ  أنّها  يف  األصيلة  الثقافة  عن  تختلف  الجامهريية  فالثقافة 

االّتجاه نحو التامثل؛ ذلك ألّن الحرية مقاومة التامثل]2].

الثقافة الجامهرييّة والثقافة الشعبيّة، وهذا  ويُشري بيجوفيتش إل وجود خطأ شائع يخلط بني 

الخلط ييسء إل األخرية؛ حيث تختلف الثقافة الشعبيّة عن الثقافة الجامهرييّة يف أنّها أصيلة حيّة 

ومبارشة. وهي بريئة من البهرجة ومن األعامل األدبيّة والفنيّة الهابطة، فالثقافة الشعبيّة قامئة عىل 

اإلجامع واملشاركة، بينام املبدأ السائد يف الثقافة الجامهريية هو التالعب. يف إطار الثقافة الشعبيّة 

نجد أّن الطقوس والرقصات واألغاين يف الثقافة الشعبيّة هي ممتلكات مشرتكة يف القرية أو القبيلة، 

فالذين يؤّدونها هم يف الوقت نفسه جمهور املشاهدين، والعكس صحيح، فإذا بدأ االحتفال يأخذ 

تقّدم منوذًجا آخر  فإنّها  الثقافة الجامهرييّة  أّما  يتحّول إل مؤدٍّ.  فيه، كّل شخص  كلِّ واحد دوره 

مختلًفا. فالناس يكونون منفصلني إل منتجني ومستهلكني للسلع الثقافية. فمن يشاهد التلفزيون 

ال يستطيع أن يؤثّر يف أي برنامج يشاهده إاّل إذا كان ينتمي إل الفئة القليلة التي تصنع هذه الربامج. 

والتليفزيون( هي يف  والراديو  )كالصحافة  الجامهرييّة  اإلعالم  وسائل  أّن  إل  بيجوفيتش  وينتهي 

الحقيقة وسائل للتالعب يف الجامهري. فمن ناحية يوجد مكتب املحّررين، وهو مكون من عدد من 

الناس عملهم هو إنتاج الربامج، وعىل الناحية األخرى ماليني املشاهدين السلبيني]3]. 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص]0].

]2]- م.ن، ص05]-06].

]3]- م.ن، ص06]-07].
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هذه  عىل  املسيطرة  والقوى  الغربية  الحضارة  أنتجتها  التي  التكنولوجيا  خطر  فإّن  وبالنتيجة 

التكنولوجيا وتوظيفها تهّدد بإقامة عبوديّة روحيّة من أسوأ أنواع العبوديّة. فلقد أصبح إنسان الثقافة 

الجامهرييّة يترصّف بطريقٍة طفوليٍّة، باملعنى السلبي للكلمة، أي بطريقٍة تتّفق مع املستوى العقل 

للمراهقة، فنجد تسلياٍت مبتذلًة، وغياب روح الفكاهة األصلية، الحاجة إل أحداث مثرية ومشاعر 

والكراهية  الحب  عن  والتعبري  الجامهريية،  واالستعراضات  الرنّانة  الشعارات  إل  وامليل  قويّة، 

بأسلوب مبالغ فيه، واللوم واملدح املبالغ فيهام، وغري ذلك من العواطف الجامهريية القاسية]]]. 

ثالًثا: الفراغ الروحي

إّن تغليب الحضاري عىل الثقايف يف الغرب نتج عنه فراغ روحي عميق يف الشخصيّة الغربيّة، 

الجّواين  الجانب  وتغفل  اإلنسان،  املادي يف  الخارجي  بالجانب  تهتم  ماديّة،  ماهيتها  فالحضارة 

درجة  إل  العمالقة  واملصانع  الكبرية  املدن  هائل يف عمران  تقّدم  هناك  فأصبح  فيه.  )الروحي( 

ميتًا،  إنسانًا  تصنع  لساكنها  استقطابها  املدن وشّدة  فامتداد  لإلنسان.  بالنسبة  أزمة  أصبحت متثّل 

إّن  الريف،  كإنسان  الخرضاء  والحقول  بالنجوم  املنقوشة  السامء  يشاهد  الذي  ذلك  يختلف عن 

إنسان الحضارة الغربيّة إنسان آيل، ويرجع هذا إل تركيز العوامل الحضارية التي تُساعد عىل عزلة 

اإلنسان، فالطبقة العاملة تعاين من التأثري السلبي ملا يُسّمى بالحضارة الخالصة، أي الحضارة التي 

تخلو من الثقافة؛ ألّن املصنع يُنهك الشخصيّة ويستبد بها، فالعاّمل يف تلك املصانع يخضعون 

العاّمليّة،  تنظيامتهم  إل  اإلنتاج  عمليّة  اكتسبوها يف  التي  عاداتهم  ينقلون  وبالتايل  لنظام صارم، 

ا عن الدين والفنون، فضاًل عن الفقر يف التفكري،  وإل حياتهم، فيُصبح العامل منسلخ انسالًخا تامًّ

والعقم الّنظري. ومل يعد العاّمل قّوة ثوريّة بسبب تأثري التكنولوجيا واملصانع عليهم، بل إّن الطبقة 

العاّملية تعترب اآلن منوذًجا لجامعة ُمستَغلَّة، يتالعب بها، وميكن مداهنتها واإلشادة بها، ولكن يندر 

إتباع رأيها. فمثاًل أكرب طبقتني عامليتني يف العامل تلك التي يف الواليات املتحدة  استشارتها أو 

دولتهام، وال عىل  السيايس يف  البناء  تأثري حقيقي عىل  لهام  ليس  السوفيتي   االتحاد  والتي يف 

الحضاري  التقّدم  أّن  إل  بيجوفيتش  يذهب  بل  فحسب،  هذا  وليس  فيهام.  تتخذ  التي  القرارات 

الغريب إمّنا هو تقدّم ضّد اإلنسان، فعىل الرغم من أّن الجنس البرشي قد حّقق تقّدًما يف األربعني 

سنة املاضية أكرث مام حّققه خالل األربعني قرنًا املاضية، ومع هذا التقّدم التكنولوجي والحضاري 

مل يحدث أي تقّدم إنساين، بل زادت تعاسته بشكل مروع أّدت إل موت اإلنسان، وهذا ما يؤكّده 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص09].
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ارتفاع نسب االنتحار والجرمية والعنف والخوف واألمراض العقلية والنفسية، وقد صارت الكحول 

واملخدرات واإلباحية مالًذا لألغنياء بعد أن كانت مالذ الفقراء؛ وذلك بسبب الكبت والحياة اآللية 

السائرة عىل وقع روتيني صارم: )نوم قطار عمل(، ويقّدم لنا بيجوفيتش مثااًل عن ذلك الواليات 

965]م،  سنة  جرمية  ماليني  خمسة  فيها  وقعت  العامل،  يف  دولة  أغنى  وهي  األمريكيّة،  املتحدة 

وكانت الزيادة يف الجرائم الخطرية أسع ]] مرّة من الزيادة السّكانية )%87] مقابل %3](، ويف 

الدولة نفسها تحدث جرمية كل 2] ثانية، وجرمية قتل بالذات كل ساعة، وجرمية اغتصاب كل 25 

دقيقة، وجرمية سقة كل خمس دقائق، وسقة سيارة يف كل دقيقة]]]. 

ومن ثّم كان ظهور الفلسفة التشاؤميّة واملرسح املتشائم، ويبدو التشاؤم مالزم للمناطق التي تّم 

فيها القضاء عىل األميّة، والتي تتمتع بالتأمني االجتامعي، وبدخٍل فردي عاٍل، فقد كانت الفلسفة 

االسكندنافيّة فلسفة تشاؤميّة إل أبعد حد منذ نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين، فهي 

ترى أّن املصري اإلنساين مصري مأساوي وال أمل فيه، وإّن النتيجة النهائيّة لجميع مساعي اإلنسان 

والوجود اإلنساين بأسه ظالم وضياع. فريى بيجوفيتش أنّه من السخرية مبكان أن تظهر مثل هذه 

الفلسفة التشاؤميّة يف بالد قد تخلّصت من األميّة منذ مطلع القرن العرشين، وعندها أفضل نظام 

تأمني اجتامعي يف العامل  خاّصة يف السويد  ولكّنهم يشعرون باليأس من الحياة، وكأّن مشاعر 

االستمتاع املادي تولّد شعوًرا بالتّعاسة الّروحيّة. 

اإلنسانيّة  السعادة  مشكلة  لحّل  سعيها  يف  بيجوفيتش   حسب  الغربية   الحضارة  أخفقت  لقد 

بواسطة العلم والقّوة والرثوة، وإذا فُهم وتّم االعرتاف بهذا اإلخفاق فسوف يكون له أقوى أثر نفيس 

عىل الجنس البرشي. ومن وجهة نظر بيجوفيتش ال بّد من مراجعة بعض األفكار األساسيّة التي 

هي موضع قبول عام حتّى اآلن، وأّول فكرة يجب مراجعتها هي فكرة العلم الخاطئة عن اإلنسان. 

وما دامت الحضارة عاجزة عن حلِّ مشكلة السعادة اإلنسانية فال بّد أن تكون فكرة الدين عن أصل 

اإلنسان هي الفكرة الصحيحة وفكرة العلم هي الخاطئة، وليس هناك خيار ثالث]2].

رابًعا: املجتمع الوظيفي

يرى عل عزّت بيجوفيتش أّن الحضارة الغربية  بشقيها املاركيس والرأساميل  حّولت اإلنسان 

؛ إذ إنّها ترى أّن الحياة اإلنسانيّة مقصورة عىل أحداثها الخارجية،  من كائٍن أخالقيٍّ إل كائٍن وظيفيٍّ

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص6]]–7]].

]2]- م.ن، ص30].
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أي إّن الحياة عبارة عن قضيّة إنتاج واستهالك وتوزيع. وهذا ما يُفقد اإلنسان حريته واختياره؛ ألّن 

املجتمع الوظيفي ال ميلك الفرد فيه االختيار، فهو أشبه ما يكون مبجتمع النحل الذي يسري عىل 

التفكري،  وفق نظام صارم، دون أن يكون هناك أي اعتبار لفرديّة اإلنسان. فالنحلة غري قادرة عىل 

وإمّنا هي مقيّدة بغريزتها، وهذه يف الواقع هي الطوبيا )اليوتيبيّة(]]]. 

املراد من الطوبيا )اليوتيبية أو املدينة الفاضلة(: هي كّل فكرة أو نظريّة ال تتّصل بالواقع أو ال 

ميكن تحقيقها، أو ما ال يُعربِّ عن الواقع ويكون أشبه بالخيال]2].

فهي رؤية لنظام مثايل يحكم املجتمع اإلنساين، عىل غرار مجتمع الحيوان، كام نشاهده يف 

خاليا النحل وأساب الجراد وكثبان النمل.

ويف  املاّديّة،  )اليتوتيبيّة(  الطوبيا  إل  تدعو  الغربيّة  الحضارة  أّن  بيجوفيتش  عزّت  عل  ويرى 

الطوبيا املاّديّة يفقد فيها اإلنسان إنسانيّته وأخالقه؛ ألّن اإلنسانية واألخالق متّصالن بروح اإلنسان. 

أّما يف املجتمع الوظيفي أو ساكن الطوبيا فليس إنسانًا باملعنى الحقيقي لهذه الكلمة، بل حيوان 

اجتامعي أو حيوان ذو عقل، فاإلنسان يكون أخالقيًّا أو ال أخالقي، أّما عضو املجتمع الوظيفي 

)الطوباوي( فال يعرف غري وظيفته]3].

لذا يفرق عل عزّت بيجوفيتش بني الجامعة واملجتمع، ويرى بأّن الخلط بينهام ناشئ بسبب سوء 

الفهم، فالجامعة عبارة عن مجموعة داخليّة من الناس اجتمعوا عىل أساس من الشعور باالنتامء، 

وتجمعهم املطالب الروحية، ويكون الناس أخوة، تجمعهم أفكار واحدة كام تجمعهم الثقة، ويجمعهم 

شعور بأنّهم واحد. أّما املجتمع فتحكمه قوانني األصلح، قوانني التبعيّة واالستغالل، أو عىل أحسن 

املطالب  عىل  قائم  باألساس  فاملجتمع  املصالح.  يف  باملشاركة  تسمح  التي  القوانني  الفروض 

املادية، والناس فيه أعضاء مجهولون تجمعهم املصلحة وتفرقهم. فاملجتمع يسّهل لنا الحصول عىل 

املنافع، ويضمن بقاءنا، فالطفل ال ميكنه البقاء بدون مساعدة اآلخرين، والكبري ال يستطيع العيش 

عيشة ميرّسة بدون معيّة اآلخرين. وكّل هذه األشياء ال تنبع من الوجود الحقيقي لإلنسان، وإمّنا هي 

الرضورة التي دفعت اإلنسان إل املشاركة يف املجتمع من أجل املنافع التي يوفّرها املجتمع. ولكن 

الجامعة وحدها هي التي تعرف العدالة، وتبادل املعونة والتضامن واألخّوة]]].

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص7]8-2]2.

]2]- املعجم الفلسفّي، مجموعة مؤلفني، ص3]].

]3]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص6]2.

]]]- م.ن، ص250-]25.
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آفاق التكامل يف اإلسالم
حياة  يف  رئييس  بدور  قامت  واملسيحيّة  واليهوديّة  اإلسالم  أّن  بيجوفيتش  عزّت  عل  يعتقد 

اإلنسانيّة، ومن خالل هذه األديان أصبح اإلنسان محوًرا للتاريخ، ومن خاللها عرف معنى الحياة 

اإلنسانية بشّقيها الجّواين )الروحي( والربّاين )املادي(، وعرف معنى التقّدم الجّواين والربّاين، وما 

بينهام من عالقات وحدود. ولكن هذه األديان ليست عىل مستوى واحد بحسب رؤية بيجوفيتش 

ال  التي  بالعدالة  حلم  وهو  أرضيّة،  جّنة  بإقامة  مهتّمة  اليهودي  العقل  نظريّات  وجميع  فاليهوديّة 

بّد أن تتحّقق عىل األرض، ال يف العامل اآلخر، وإمّنا هنا يف األرض. فالخلود عندهم فكرة غري 

ذات موضوع؛ ألّن فكرة الخلود ال تنسجم مع فكرتهم عن العامل الذي ال يرون فيه سوى الجانب 

الدنيوي. فالدين ظّل ضحاًل سطحيًّا إذا ما قورن باالهتاممات القوميّة والسياسيّة الدنيويّة لليهود. 

الحضارة، وهم يف هجرٍة  الثقافة، ولكّنهم كانوا دامئًا يساهمون يف  فاليهود مل يسهموا دامئًا يف 

دامئٍة من حضارة آفلة إل حضارة أخرى وليدة. وليس من قبيل املصادفة أن تكون أملع األسامء 

يف علوم الطبيعة النووية واالقتصاد السيايس واالشرتاكية، جميًعا وبدون استثناء من اليهود. وحتّى 

العلوم الذّرية أّول ما ظهرت كانت معروفة باسم العلم اليهودي، وكذلك علم االقتصاد السيايس. 

ويذهب إل أّن اهتامم اليهود بالجانب الخارجي املادي لإلنسان جعلهم حملة التقّدم الحضاري 

املادي مثلام كان املسيحيون حملة التقّدم الباطني الروحي. فاليهود مل يكن لهم أي تأثري عىل 

أّن  نجد  التاريخيّة  وباملراجعة  اليهود،  يظهر  ما حتّى  مدينة  الثقافة يف  تسود  أن  ما  ولكن  الثقافة. 

مستعمرات اليهود نشأت يف كلِّ مدينة رئيسيّة عىل طوال التاريخ، مثل مدينة صور وصيدا وأنطاكيا 

والقدس واإلسكندريّة وقرطاجة وروما يف التاريخ القديم. ويف إسبانيا اإلسالميّة )األندلس( نجد 

مدن قرطبة وغرناطة وأشبيلية. أّما يف عرص النهضة فنجد مدن مثل امسرتدام وفينيسيا ومارسيليا، 

ويف العرص الحارض يف كلِّ مدن العامل الكربى وعىل األخص املدن األمريكيّة، وكان أب العرص 

النووي الحديث يهوديا أيًضا. فاملاديّة اليهوديّة أو الوضعيّة اليهوديّة هي التي لفتت العقل اإلنساين  

خالل التاريخ اليهودي  إل العامل وأثارت االهتامم بالواقع الخارجي]]].

أّما املسيحيّة فهي تقف عىل النقيض من اليهودية، فهي تهتّم بالّنفس اإلنسانيّة، ففي املسيحيّة 

ال يصّح شطر الطاقة اإلنسانيّة إل اتجاهني متعاكسني: اتّجاه السامء واتّجاه األرض. فال يستطيع 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص273–]27.
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إنسان أن يخدم سيدين، فإّما أن يكره أحدهام ويحب اآلخر، أو يتمّسك بأحدهام ويستخف باآلخر، 

إنّك ال تستطيع أن تخدم الله وتخدم مأمون.

أّما اإلسالم فيمزج بني العامل الجّواين )الروحي( والعامل الواقع، بني التنّسك والعقل، بني التأّمل 

والّنشاط، فقد بدأ اإلسالم صوفيًّا وأخذ يتطّور حتّى أصبح دولة، واإلسالم نسخة من اإلنسان، ففي 

اإلسالم متاًما ما يف اإلنسان، فيه تلك الومضة اإللهيّة، وفيه تعاليم عن الواقع والظالل، يف اإلسالم 

جوانب قد ال تروق للشعراء الرومانسيّني؛ ألّن القرآن كتاب واقعي ال مكان فيه ألبطال املالحم. 

كام أّن اإلسالم بدون إنسان يطبقه يصعب فهمه، وقد ال يكون له وجود باملعنى الصحيح]]].

االّتساق بني الفردي واالجتماعي
يرى عل عزّت بيجوفيتش أّن اإلسالم ليس مجرّد أّمة باملعنى البيولوجي أو اإلثني أو العرقي، 

تأمر  أن  ألّمة  »دعوة  هو  وإمنا  للكلمة،  الخالص  الروحي  باملعنى  دينيّة  جامعة  حتى  وليس 

باملعروف وتنهى عن املنكر، أي تؤّدي رسالة أخالقيّة. فاإلسالم أّمة تتجاوز التجمعات كلّها لتضم 

هو  األّول  اتجاهني:  يسري يف  كان  باإلنسان  اإلسالم  اهتامم  إّن  ثّم  مكان.  كّل  املسلمني يف  كّل 

االهتامم بالفرد يف بناء عالقته مع نفسه ومع خالقه، أي أّن هناك اتّساق مع نفسه، واتّساق مثله العليا 

مع رغباته املاّديّة واالجتامعيّة والفكريّة، ومع هذا االهتامم بالجانب الفردي إاّل أّن اإلسالم اهتم 

بالجانب االجتامعي أيًضا وبشكل كبري، بل إّن أكرث الخطابات القرآنيّة موجهة إل الجامعة، فنادًرا 

الناس، وعندما يفعل ذلك  القرآين موّجه إل  الفرد، بل أكرث الخطاب  القرآن اإلنسان  ما يخاطب 

يخاطبهم أحيانًا كمجرّد مواطنني يف مجتمع، فاإلنسان كعضو يف مجتمع، وهو ابن هذا العامل، 

الفرديّة  صفاته  ليست  اجتامعيًّا  كائًنا  اإلنسان  يجعل  فالذي  السامء،  يسكن  عندما  فقط  فرد  وهو 

الخاّصة به، وإمّنا صفاته التي يشرتك بها مع اآلخرين. من هنا فاإلسالم يعلّم املسلم كيف يتوّحد 

كفرد ومواطن مًعا، أي تحقيق التوازن بني املتطلبات املاّديّة واألخالقيّة عنده، يف اتّساق مع بيئته 

أكرث من أي إنسان آخر، فاإلسالم خالف التعاليم املسيحيّة التي تهتم بالجانب الفردي عىل حساب 

التعاليم إل اإلحباط وعدم الشعور باألمن؛ وذلك بسبب  الجانب االجتامعي، حيث تؤّدي هذه 

التناقض بني الرغبات والواقع، بني النظريّة وبني املامرسة العمليّة. أّما يف اإلسالم فيوجد اتّساق 

االلتحام صناعيًّا  االجتامعي. وليس هذا  والنسيج  الفرد  بني  واندماج  اإلنسان ومجتمعه،  بني  تام 

إنسانيٍّة  ثقافٍة  بناء  التحام داخل وعضوي. وعليه يسعى اإلسالم إل  وإمّنا  قانونيًّا،  أو  أو سياسيًّا 

]]]- اإلسالم بني الرشق والغرب، ص279 - 280.
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وحضاريٍّة، فهو بخالف األديان األخرى التي تؤكّد عىل الجانب الروحي لإلنسان كاملسيحيّة مثاًل، 

اإلنسان،  حياة  يف  الخارجي  املادي  الجانب  عىل  تؤكّد  التي  الغربية  الحضارة  عن  يختلف  كام 

واهتامم اإلسالم بالثقافة واضح من خالل اهتاممه ببناء العالقة بني اإلنسان والله تعال كغريه من 

األديان األخرى. 

التكاملّية وأركان اإلسالم
يقّدم عل عزّت بيجوفيتش أركان اإلسالم الخمسة كشاهٍد مهمٍّ عىل وجود الثنائيّة يف اإلسالم، 

فثنائيّة الروح واملادة الجانب الداخل والخارجي لإلنسان ال ميكن بدونها تطبيق اإلسالم، فالصالة 

اتّصال روحي بني اإلنسان وربّه  أّن الصالة  ثنائية القطب يف اإلسالم، فمع  أكمل تصوير للوحدة 

إاّل أّن الجانب املادي لإلنسان وهو الجسم حارض فيها أيًضا، ويتمثل حضور الجسد اإلنساين يف 

الوضوء، فال صالة من دون وضوء، كام يتمثّل حضور الجسد يف الحركات التي يقيمها املصّل من 

ركوع وسجود، فالصالة غري قارصة عىل الجانب الروحي؛ إذ هي ليست تأمُّال صوفيًا، بل هي نشاٌط 

فالصالة  االعتبار،  البدن خارج  ترى  التي  األديان األخرى املعروفة  فاإلسالم عىل خالف   . عملٌّ

القبلة  نحو  والتوجه  الصالة  ووقت  كالوضوء  )الطبيعيّة(  املاّديّة  العنارص  عىل  تشتمل  اإلسالميّة 

والسجود والركوع والقيام، فالصالة من هذه النواحي تنتمي إل عاملنا، ولكّنها تشتمل عىل عنارص 

روحيّة عىل حدٍّ سواء مع هذه العنارص املاديّة. والصالة ذات طابع اجتامعي وإن كان يجوز أداءها 

االتجاه  ويتوج هذا  الجامعة(،  بشكٍل جامعيٍّ )صالة  إقامتها  يحّث عىل  فاإلسالم  فردّي،  بشكٍل 

االجتامعي يف صالة الجمعة، فهي تكاد تكون صالة حرضيّة سياسيّة، تقام يف اإلجازة األسبوعيّة 

يف مسجد مركزّي جامع يحرضه بعض رجال الدولة، وخطبة الجمعة متثّل رسالة سياسيّة باألساس. 

أّما الزكاة يف اإلسالم فإّن وجوبها ميثل اللحظة التاريخيّة التي تحّولت فيها الجامعة الروحيّة إل 

أّول  وهي  للفقراء،  األغنياء  يدفعها  رضيبة  أي  رشعية(  )فريضة  قانونيًّا  التزاًما  الزكاة  ومتثّل  دولة، 

رضيبة من نوعها يف التاريخ. وبإعالن الزكاة بدأ اإلسالم يتّخذ وضع الحركة االجتامعيّة، فلم يعد 

يعمل كدين مجرّد فحسب، فقد ساهمت الزكاة يف تشكيل املجتمع السيايس يف املدينة]]].

الشخص  به  يعلن  الذي  بالشهادتني  النطق  عملية  وهو  إسالمي  فعل  أهم  يف  الثنائيّة  وتتبّدى 

يعتنق اإلسالم  رجاًل  الذي  الشهود؛ ألّن الشخص  أمام  بّد وأن يؤّدى  فالنطق ال  اعتناقه لإلسالم. 

كان أو امرأة  ينضم إل جامعة لها جوانبها االجتامعيّة واالقتصاديّة، وهو األمر الذي ترتتّب عليه 

]]]. اإلسالم بني الرشق والغرب، ص296.
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التزامات قانونيّة، وليس فقط التزامات أخالقيّة. فاإلنسان الذي يلحق بدين روحي مجرد ال يستلزم 

وجود شهود وال يتطلّب اإلعالن؛ حيث إّن هذه عالقة بني اإلنسان وربه. فمجرد عقد النية أو اتخاذ 

قرار باطني كاف متاًما بهذا الخصوص. ولكن اإلسالم ليس ديًنا مجرًّدا، ولذا يصبح الشهود ويصبح 

اإلعالن أمرًا الزًما]]].

وهكذا، فاألساس يف اإلسالم هو االهتامم بالثنائيّة اإلنسانيّة، العامل الداخل الروحي لإلنسان، 

والعامل الخارجي املادي.

اخلاتمة
يبدو لنا عل عزّت بيجوفيتش يف مطالعاته الفكريّة ناقًدا بارًعا، وقد نقد واكتسب هذه الرباعة من 

اطاّلعه الواسع عىل الثقافتني اإلسالميّة والغربيّة، فهو يقف عىل أرضيٍّة نقديٍّة راسخٍة بسبب اإلطالع 

الواسع عىل جزئيّات الثقافة الغربيّة وبيان خوائها الروحي.

 جعل بيجوفيتش أصل اإلنسان محور الّنقد للحضارة والثقافة الغربيّة معتمًدا عىل منهٍج تحليلٍّ 

تفكييكٍّ للمقوالت الفلسفيّة الغربيّة. انتهى به إل أّن الحضارة الغربيّة بشّقيها الرأساميل واملاركيس 

تنطلق من رؤية أحادية الجانب لإلنسان، أي اإلنسان ذو البعد املادي فقط. فهو منوذج معريف واحد 

يف فهمه لإلنسان يأخذ شكاًل اشرتاكيًّا يف حالة الشيوعيّة، وشكاًل رأسامليًّا يف حالة الرأسامليّة.

يفرق بيجوفيتش بني الثقافة والحضارة من جهة أّن الثقافة نتاج الروح اإلنسانيّة، بينام الحضارة 

هي نتاج الجانب املادي الخارجي لإلنسان. وينتهي إل أّن الغرب متقّدم يف الجانب الحضاري 

)املادي( عىل حساب الجانب الثقايف )الروحي(، ونتج عن هذا الضياع الروحي يف املجتمعات 

الغربيّة وبالخصوص املجتمعات التي تتوفّر فيها الرفاهية العالية. 

ينتهي عل عزّت بيجوفيتش إل أّن الرؤية املاّديّة األحاديّة لإلنسان يف الحضارة الغربيّة، التي 

تقّدم الجانب املادي وال تعرتف بالجانب الروحي يف حياة اإلنسان يالزمه نفي الفن والثقافة والدين 

واألخالق؛ ألّن هذه األشياء نتاج الجانب الجّواين )الروحي( يف اإلنسان.

عن  يختلف  فهو  اإلنسانيّة،  السعادة  لتحقيق  األمثل  الحّل  باعتباره  اإلسالم  بيجوفيش  ويقّدم 

املسيحيّة التي تؤكد عىل الجانب الروحي يف اإلنسان، ويختلف عن الحضارة املاّديّة التي تحكم 

الغرب والتي تؤكّد عىل الجانب املادي يف اإلنسان. بل ينظر اإلسالم إل اإلنسان باعتباره مركبًا 

]]]. اإلسالم بني الرشق والغرب، ص]30.
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من جزأين: روحي ميثل الجوهر اإلنساين، ومادي له متطلبات رضورية يجب تلبيتها بصورة تحقق 

التوازن بني الجانب الخارجي )املادي( لإلنسان، والجانب الداخل )الروحي(.

يتجىل التوازن يف اإلسالم من خالل الترشيعات التي تُقّسم إل عبادات ومعامالت، فالعبادات 

لحياة  االجتامعي  الخارجي  الجانب  تنظّم  املعامالت  بينام  لإلنسان،  الروحي  بالجانب  تهتم 

اإلنسان. فاإلسالم يسري يف اتجاهني: األّول هو االهتامم بالفرد يف بناء عالقته مع نفسه ومع خالقه، 

أي أّن هناك اتّساق مع نفسه، واتساق مثله العليا مع رغباته املاديّة واالجتامعيّة والفكريّة. والثاين: 

هو االهتامم باملجتمع وتلبية الرغبات االجتامعيّة التي تجعل اإلنسان متّسق مع نفسه ومع الواقع 

الخارجي.
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