
 

 عند  أثر الرؤية التوحيدية يف رسم مالمح اإلنسان
 علي شريعيت وعلي عزت بيجوفيتش

 حنان فيض هللا احلسيين

 امللخص
عن مالمح الرؤية التوحيدية، ومعامل بناء اإلنسان يف الفكر اإلسالمي املعاصر، َوفقاً لتصوُّر اثنني  البحث يكشف

علي عزت بيجوفيتش، وذلك بتحديد اأُلسس  املعرفيسة السيت تامسي علي سا من ُمفك ِّري املدرسة التوحيدية: علي شريعيت، و 
الرؤية التوحيدية لكل ٍّ من ما، واألدوات املن جيسة السيت اسستهدم ا  سله من مسا يف اقيسي الملايسة املنشسودية بُسملاليسة اسستهال  

ؤيسسة التوحيديسسة، ُمتنيبِّعسسنَي يف ذلسسك خرباهتمسسا املعرفيسسة يف الت سسسي  النقسسدي للنمسسوذم الملسسر ، ومسسا ملعقبسسل مسسن رسسس ٍّ ملالمسسح الر 
من جية اليل النصو  الت سيسية لكل ٍّ من شسريعيت وبيجسوفيتش يف اوانب سا السسُمتعد ِّدي، فعسالً عسن اسستهال  األدوات 

وم املن جية واملفاهي  الت سيسية اليت تدنيم ا هذان السُمفك ِّران يف نقد النمسوذم املعسريف الملسر ، وبنساء  سوذم معسريف اديسد يقس
 على ملساس التوحيد.
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The Impact of the Tawhidi Perspective in the Characterization of Man as 

Perceived by Ali Shariati and Ali Izzat Begovic 

Hanan Al-Husaini 

Abstract 

This paper reveals the features of the Tawhidi perspective and the parameters of 

Man's image in contemporary Islamic thought, as perceived by two Tawhidi school 

thinkers: Ali Shariati and Ali Izzat Begovic. We carried out the study by identifying the 

epistemological bases on which the Tawhidi perspective and the methodological tools of 

each were based and utilized in achieving the desired goal; in order to extract their 

epistemological experiences in criticizing the Western epistemological model, and 

establishing a new model founded on Tawhid. 
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 :مقدمة

اتعس ا يف النرسر إ  ال خيفى على ملي ِّ ُمشتملِّل ابلعلوم اإلنسانية مسد  تنسا ا السرؤ  وتن
اإلنسسسسان مسسسن حيسسسث ماهيتسسسل ومكانتسسسل ومقصسسسدية واسسسودف، وال سسسسيما يف هسسسذا العصسسسر السسسذي 

بساا وتشس  ة مسا ملثنيسر سسلباً يف فكسري لة اإلنسان، ف صبح  ومة من األشسياء تُ نسز امُت ِّني فيل م
يسسة يف تقسسد  اإلنسسسان عسسن ذاتسسل، وملد   إ  تشسستُّتل، بسسل قسسياعل وفزيقسسل. ومل تُفلِّسسح الرؤيسسة الملرب

مشسسسسروا متكامسسسسل لحنسسسسسان، ُنسسسسيف بكسسسسل اوانبسسسسل، ونفسسسسق عليسسسسل دورف ومكانتسسسسل السسسسيت ُخلِّسسسسي 
ألال سسسا. ويف املقابسسسل، ا سسسر يف النصسسسف الثسسسا  مسسسن القسسسرن العشسسسرين مسسسسار َشسسسكنيلل ُمفك ِّسسسرون 
ُمسسسسسلِّمون، تسسسسدنيموا فيسسسسل تصسسسسوُّرات معرفيسسسسة وثقافيسسسسة لحنسسسسسان، انبثقسسسسي يف  مل سسسسا مسسسسن فكسسسسري 

واسسساءت مل ثسسسر إحاطسسسة واوليسسسة مسسسن النرسسسري السسسسُمجتزملي إ  اإلنسسسسان يف الفلسسسسفات  التوحيسسسد،
الملربيسسسة. ومسسسن بسسسني هسسسِّالء السسسسُمفك ِّرين بسسسر   سسسله مسسسن علسسسي شسسسريعيت وعلسسسي عسسسزت بيجسسسوفيتش 

ً تائمسسسساً علسسسسى اسسسسستيعا  الفلسسسسسفات الملربيسسسسة  بوصسسسسف ما ُمفك ِّسسسسريالنِّة إذ تسسسسدنيما منرسسسسوراً حعسسسساًر
 البناء علي ا انطالتاً من رؤية اإلسالم التوحيدية.  دها، ُثني ن، ونقونررهتا إ  اإلنسا

وال شكني يف ملنني لألفكار دوراً يف بناء احلعاراتة فمعيار غِّىن ملي ِّ  تمع هو مبسا للكسل 
سسراً  سسا َمسسردُّف عالتسسة اَّنتمسسع دفكسسارفة إذ تُسَعسسدُّ األفكسسار ُمِّش ِّ مسسن ملفكسسار، ومليُّ خلسسل يف اَّنتمسسع إ ني

ع، تنحسسو بسسل وسسو رسسودف ور سسودف، ملو انطالتسسل وبنائسسل. إنني السسسعي المسستال   مسسام حلر سسة اَّنتمسس
املبادري والفعل احلعاري يف واتعنا املعيش يتطلنيب من سا تسسليف العسوء علسى الرؤيسة التوحيديسة 
بوصف ا ازءاً من الرؤية التوحيدية الكونية للعامَل، ومقارنت ا ابلرؤ  السُمتعد ِّدي يف نررهتسا إ  

ُمفك ِّريالنِّ اختلفسسسسا مسسسسن حيسسسسث املسسسسذهب، سنسسسسسان، فعملالنسسسسا علسسسسى عسسسسري الرؤيسسسسة التوحيديسسسسة لسسسساإل
لكنني مسسسا اتفقسسسا علسسسى قسسسروري اسسسستعادي تلسسسك الرؤيسسسة يف عمليسسسة بنسسساء اديسسسدي لحنسسسسان. و   
اختيار علي شريعيت وعلي عزت بيجوفيتش لسسببني: ملحسد ا ذا ، وارخسر موقسوعي. ملم سا 

الفكسري لكاتسب البحسث واسستملراتل الواسدا  يف  تاابهتمسا، وملمنيسا الذا  فينبع مسن االنملمساس 
املوقسسوعي فيتعلنيسسي بثالثسسة ملمسسورة ملونيرسسا: الفكسسري املر زيسسة السسيت اعتنق سسا  سسله من مسسا، وهسسي اويسسل 
الرؤية التوحيدية يف مشروا ارير اإلنسان والعسامَل واسستثمارها، ويني سا: ُجاَاجسة  سل ٍّ من مسا 

الفلسفية اليت تنطلسي من سا رؤيتسل إ  اإلنسسان، ويلث سا: تواُّسل خطسا    الملر  وف   األس 
  ل ٍّ من ما إ  الشرق والملر  معاً. 
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وتسسسسد اسسسسستطاا شسسسسريعيت وبيجسسسسوفيتش، يف نصوصسسسس ما السسسسسُمتعد ِّدي املنثسسسسوري يف مسسسسا  تبسسسساف، 
أتسسسي  رؤيسسة  هعسسة ابإلنسسسان تقسسوم علسسى تسسراءي اديسسدي للفكسسر الملسسر ، ملساسسس ا االنفتسسا  

ارخسسسر، واسسسستيعا  مقوالتسسسل الفلسسسسفية يف نررتسسسل إ  الكسسسون واإلنسسسسان، ثني  او هسسسا يف  علسسسى
سبيل بناء حعاري اديد، تر سر فيسل مالمسح الرؤيسة التوحيديسة و ل ِّياهتسا يف اإلنسسان. فَمسن 

 2وعلي عزت بيجوفيتش؟. 1علي شريعيت،
توحيديسة والملربيسة، من الدراسات السسابقة السيت تناولسي اإلنسسان مسن خسالإل السرؤيتني: ال

يف  تابسسل إلاإلنسسسان بسسني شسسريعتنيإل، السسيت اسسدنيث في سسا  احلميسسد مل سسد ملبسسو سسسليمان دراسسسة عبسسد
عسسسن طبيعسسسة اإلنسسسسان َوفسسسي الرؤيسسسة القرطنيسسسة، فوصسسسف ا ابلطبيعسسسة الثنائيسسسة السسسيت تتكسسسونين مسسسن نسسسور 

دوا ، فيسسل وطسسني، ورمل  ملنني لكسسل ٍّ من مسسا خصسسائم ذاتيسسة ُمعينينسسةة فسسالطني، ومنسسل ُخلِّقسسي السس
طبسسسع االفسسس اس مسسسن ملاسسسل البقسسساء. ملم سسسا النسسسور فصسسسفة مسسسن صسسسفات هللا تعسسسا ، وهسسسو السسسرو  يف 

مسسن بسسني -اإلنسسسان السسيت امسسل صسسفة اوسسد واحلسسي واردايسسة. واإلنسسسان هسسو املهلسسوق الوحيسسد 
السذي هسداف هللا إ  شسريعة النسور، السيت اعل سا ُمتمسايِّزي  -املهلوتسات السيت تسد ُّ علسى األري

يعة الملسسسسا  السسسسيت اكسسسس  عسسسسامَل الطسسسسني. تسسسساإل ملبسسسسو سسسسسليمان يف ذلسسسسك: إلرسسسسذف السسسسذات عسسسسن شسسسسر 
اإلنسانية املزدواة تكوين وطبيعة وغاية وتانون خيتلسف  سل االخستالن عسن تكسوين احليسوان 

                                                 
مسن  بسار  سان ملبسوف جمسد تقسي شسريعيت  و َمعالل  ملساسي مسن معسامل الن عسة اإليرانيسة، هو م( 1986-1921علي شريعيت ) 1

مسسن ملفكسسار  اا علسسي  سسع م سسوإل التشسسيُّ ين، وتنقيسسة ملصسس السسد ِّ رين واَّناهسسدين اإلسسسالميني. اهسست  منسسذ طفولتسسل بقعسساًالسسسُمفك ِّ 
امليسة ال ري الملربيسة العاحلعسا نني ملمة سسلني انطلسي في سا مسن مُ و دخيلة وخرافات. وقع شريعيت نرريتسل يف العسودي إ  السذات، 

قسد  احللسوإل تاصري عسن ت ا، وير  ملّنني هتا وقعف ا  نقاط توني درِّ ف و يُ  ةحااات اإلنسان السُمسلِّ  احلقيقي تلبية  انكِّ لُ 
 . انرر:اَّنتمعات اإلسالمية كالتالنااعة ملش

-10م،  2007، 2، ط، تررسسة: إبسسراهي  دسسسوتي شسستا، بسسدوت: دار األمسسدالعووو إ  ا الوو ات. يشسسريعيت، علسس -
11. 

 جلم وريسسة رئيسسساً  اختسسد بوسسسين، سياسسسي و عسسي  إسسسالمي وفيلسسسون مفكسسر. م(2003-1925علسسي عسسزت بيجسسوفيتش ) 2
 انت سساء بعسسد 1995 عسسام السسبالد يف الرائسسسي للمجلسس  رئسسي  ملوإل و سسان ،1992 عسسام اسسستقالرا بعسسد واررسسسك البوسسسنة
إلصسساحب اات سسادات م مسسة يف  عبسسد الوهسسا  املسسسدي يف تصسسدير  تسسا  بيجسسوفيتش: تسساإل .االسسستقالإل حسسر  حقبسسة

رتبسسساط بثنائيسسسة اإلنسسسسان والطبيعسسسة، هسسسي نقطسسسة تفسسسسد اسسساهري اإلنسسسسان يف  سسسل تر يبت سسسا. وهسسسذف ال  يبسسسة املرتبطسسسة فسسسام اال
 انرر: والر يزي األساسية لنرامل الفلسفي.إل ،انطالتل

، 4روق، طي: دار الشس، تررة: جمد يوسسف عسدس، القساهر اإلسالم بني الشرق والغرببيجوفيتش، علي عزت.  -
  .9م،  2014
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وواد ملبسو سسليمان ملنني سسِّاإل الواسود  3وطبيعتل وغايتل وتانونل، وإنِّ اش  ا يف شيء من ا.إل
ر ِّ الزمسان مسسا هسسو إال دليسسل علسسى البُسعالسد الروحسسي فيسسل، السسذي يُكسسو ِّن وتكسرار اإلنسسسان لسسل علسسى َمسس

اانبساً مسسن تطلعاتسسل، بوصسفل مصسسدر السسد ِّين لديسل، السسذي يعسسان إ  ملدلسة عديسسدي تِّ  ِّسسد تلسسك 
 احلقيقة.

م(، يف  تابسسسل إلدفسسساا عسسسن اإلنسسسسانإل، 2008-1938ويف هسسسذا السسسسياق، مسسسايز املسسسسدي )
نسسسسانية، فواسسسد إلملنني الرسسساهري الطبيعيسسسة ُمكونينسسسة مسسسن عسسسدد بسسسني الرسسساهري الطبيعيسسسة والرسسساهري اإل

جسسدود مسسن العناصسسسر املاديسسة لكسسسن حصسسرها ورصسسدها، علسسسى عكسس  الرسسساهري اإلنسسسانية السسسيت 
وتسسسد اعتقسسسد املسسسسدي بواسسسود  4تسسسدخل يف تكوين سسسا عناصسسسر ماديسسسة ونفسسسسية وتراثيسسسة وثقافيسسسة.إل

الواحديسسة السسيت  تسسزإل اإلنسسسان يف  ةلرؤيسسريف الملسسر : ارؤيتسسني لحنسسسان ُتشسسك ِّالن النمسسوذم املعسس
الثنائيسسة السسيت تسسر  يف اإلنسسسان اسسانبني،  سسا: املسسادي،  ةواحسسد )املسسادي، ملو السسرو (، والرؤيسسبُعسسد 

والسسرو ة فاإلنسسسان اسسزء مسسن الطبيعسسة، إال ملننيسسل تسسادر علسسى  او هسسا مسسن خسسالإل ملشسسواتل العليسسا. 
اديسسسة الملربيسسسة علسسسى تنوُّع سسسا، فسسس نني الرؤيسسسة وبينمسسسا ُفث ِّسسسل الرؤيسسسة الواحديسسسة حصسسسيلة الفلسسسسفات امل

الثنائيسسة تشسس   مسسع الرؤيسسة اإللانيسسة لسسألدًن، ابعتبسسار ملنني اإلنسسسان رو  ومسسادي، وهسسي فلسسسفة 
  5ا رت يف الملر ، وفر زت حوإل اإلنسان، وُس ِّيي الرؤية اإلنسانية اريومانية.

د بوصسسسسسسفل لبسسسسسسا  م( ملرسسسسسسى في سسسسسسا مبسسسسسسدمل التوحيسسسسس1986-1921ويف دراسسسسسسة للفسسسسسساروتي )
اإلسسسسسالم واسسسسوهر احلعسسسساري اإلسسسسسالمية، والنسسسسواي الوحيسسسسدي لصسسسسناعة مالمسسسسح اإلنسسسسسان، ملفسسسسساد 
الفاروتي دنني اإلنسسان تسد اساء لتحقيسي إرادي هللا يف الكسون، ومسايز بسني بُسعالسدف املسادي السذي 
رسسع بسسسني اجلسسسانبني اجلسسسسدي والنفسسسسي، وخعسسسع  ملسسسدف مسسسن مرسسساهر املسسسادي لسسسسنن هللا وغايتسسسل 

ابتسسة يف اولسسي، وبُسعالسسدف الواسسدا  السسذي  سساو  النطسساق الطبيعسسي، وس سساف الشسسي األخالتسسي، الث
مسسسن حيسسسث إنني إلاإلنسسسسان هسسسو املهلسسسوق الوحيسسسد السسسذي تتحقسسسي فيسسسل إرادي هللا ابلعسسسروري، بسسسل 

                                                 
، القساهري: دار آنيوة يف معرفوة الو ات ومعرفوة ا  وراإلنسان بوني شوريعتنير رؤيوة  ر ملبو سليمان، عبد احلميد مل د.  3

 .38م،  2003، 1السالم، ط
، القساهري: دار الشسروق،  فوا  عوا اإلنسوان"  راسوات ن ريوة وية يقيوة يف النموابة املر  وة"املسدي، عبد الوهسا .  4

 .274م،  2006، 2ط
، 151، عسسسسددجملووووة املسوووولم املعا وووورانإل، املسسسسسدي، عبسسسسد الوهسسسسا . إلمسسسسن قسسسسيي املاديسسسسة إ  رحابسسسسة اإلنسسسسسانية واإللسسسس 5

 .175-171م،  2014مايو28
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وتد بىن الفساروتي العسامَل علسى ملسساس تراتسب ملنطولسواي  6مبوافقة اإلنسان الشهصية نفسل.إل

 مسسا، وتسنيسس  فيسسل الواسسود إ  تسسسمني متمسسايزين، مَلسنيسسس ما علسسى الفسسارق يسسستحيل اجلمسسع بين
اجلسسوهري بسسني اوسسالي واملهلسسوق، فنسستل مسسن هسسذا التقسسسي  ثنائيسسة ملُخسسر ، هسسي ثنائيسسة اإلنسسسان 
السسسسيت امسسسسسل مع سسسسا البُسعالسسسسسد الطبيعسسسسي والبُسعالسسسسسد الروحسسسسي السسسسسذي يعسسسس  يف طي اتسسسسسل الف سسسس  والفعسسسسسل 

  7األخالتي لحنسان.

ا تقدنيم، فقد حاوإل البحسث اإلاابسة عسن ثالثسة ملسسسلة ملساسسية تتالتسى مسع وبناًء على م
 عنوانل وملهدافل: 

سستل ام ايت يف ما اإلطار املراعي الذي يستند إليل علسي عسزت بيجسوفيتش وعلسي شسريع
امسسي علي سسا تيسسة السسيت مسسا األسسس  املعرفو معسسامل بنسساء اإلنسسسان يف الفكسسر اإلسسسالمي املعاصسسر؟ 

لتحقيسسي   سسله من مسسا  سسستهدم ااذين السسسُمفك ِّريالنِّ، واألدوات املن جيسسة السسيت الرؤيسسة التوحيديسسة رسس
 ملر ؟عريف الما مالمح النموذم البديل ملو املكمل للنموذم املو الملاية املنشودي؟ 

  ري املعاأواًل: اإلطار املرجعي ل ناء معامل اإلنسان يف الفكر اإلسالم

 . اخلصائص اإلبستمولوجية للرؤية التوحيدية:1

اثنسسني،  سسا: مسسا  إنني اإلطسسار املعسسريف الكلسسي لبنسساء اإلنسسسان يتمحسسور حسسوإل إاابسسة سسسِّالني
طبيعسسسة اإلنسسسسان؟ مسسسا مالجسسسل؟ ويسسستمهنيض عسسسن هسسسذا البُسعالسسسد املعسسسريف منرومسسسات معرفيسسسة عسسسدنيي، 
تشسسسسسسمل منسسسسسساحي احليسسسسسساي يف السياسسسسسسسة، واالتتصسسسسسساد، واألخسسسسسسالق، واجلمسسسسسساإل. وفتسسسسسسا  الرؤيسسسسسسة 

مبزاً ملساسسية،  عل سا  -يف هذا البُسعالد- ا اإلنسان، ومصدرها الوحي اإلسالمية للعامَل، ومن
 تلف عن الرؤية املعرفية الملربية يف نررهتسا إ  اإلنسسانة إذ ترتكسز فكسري اإلنسسان لسد  ابسن 

علسى نسسي إلالفطسري اإلنسسانيةإل السيت فتسد يف اسذورها إ  السوحي ومصسدرف.  -مثالً -خلدون 
إ  عسسامَل الكائنسسات ا،سسسوس، ف ننيسسل يُسَعسسدُّ ملشسسرن العسسوامل  ل سسا يف فبسسالرغ  مسسن انتمسساء اإلنسسسان 

                                                 
ي: مكتبسسسسة أطلوووحل احلةووووارإ العربيوووةمليسسساء.  ، يالفسسساروتي، إساعيسسسل رااسسسي، ولسسسو  6 ، تررسسسة: عبسسسد الواحسسسد لِّلسسسِّي، السسسًر

 .132م،  1998، 1العبيكان، املع د العاملي للفكر اإلسالمي، ط
سسنه علووا الفكوور واحليوواإالتوحيوود مةوواميالفساروتي، إساعيسسل رااسسي.  7 ان: املع سسد ، تررسسة: السسسيد جمسد السسسيد عمسسر، عم 

 م.2016، 1العاملي للفكر اإلسالمي، ط
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نرسسسسسر ابسسسسسن خلسسسسسدونة إذ  تسسسسسب يف مقدمتسسسسسل: إلاعلسسسسس  ملنني العسسسسسامَل البشسسسسسري ملشسسسسسرن العسسسسسوامل مسسسسسن 

بوصسسفل املهلسسوق الوحيسسد السسذي امتزاسسي فيسسل  سسل العسسواملة اسسسمانيت ا  8املواسسودات وملرفع سساإل
 نا عسسامَل البشسسرة ألننيسسل واسسدا  مشسس ود يف مسسدار نا وروحانيت سسا. إلوملعقسسد هسسذف العسسوامل يف مسسدار 

اجلسسسمانية والروحانيسسة. ويشسس   يف عسسامَل احلسس  مسسع احليسسوا ت، ويف عسسامَل العقسسل واألروا  مسسع 
وعسسامَل  9املالئكسة السسذين ذواهتس  مسسن اسن  ذواتسسل، وهسي ذوات  سسرنيدي عسن اجلسسسمانية واملسادي.إل

عسسسل فيسسسل هسسسادن ُمعقنيسسسد ال يتبسسسع غريسسسزي القطيسسسع، اإلنسسسسانية ملخسسسم مسسسن عسسسامَل البشسسسرة ألنني الف
فاإلنسسسان فيسسل اسسزء مسسن الطبيعسسة، إال ملننيسسل ُمتمي ِّسسز عن سسا وعسسن غسسدف مسسن املواسسودات مسسن حيسسث 

صسوري شساملة  -يف رلت سا- هسذف املسزاً اوصائم والصفات اليت ملودع سا هللا إًف، وتعكس 
 متكاملة عن ملبعاد اإلنسان الروحية واملادية. 

إل  ثد من السُمفك ِّرين مف وم الرؤيسة التوحيديسة، مسن مثسل الفساروتي السذي واسد وتد تناو 
تسستلهنيم يف  -حسسوإل الكسسون واحليسساي واوسسالي-ملنني منطلقسسات الفعسسل اإلنسسسا  يف هسسذف الرؤيسسة 

مخسسسسة مبسسسادي ملساسسسسية ُفث ِّسسسل لُسسسبني التوحيسسسد، هسسسي: إلالثنائيسسسة، والتصسسسوُّرية، والملائيسسسة، والقسسسدري 
 10ة الطبيعة للتطويع، واملسِّولية وا،اسبة.إلاإلنسانية وتابلي

ا ا اف إلا  إليتجاو  وعيل نطساق املسادي  ملم ا الطيب برغوث فعرنين الرؤية التوحيدية دّنني
ا،سسوس إ  املعسسىن الروحسي الكسسامن في سسا، وإ  االنفتسا  علسسى  سل ملبعسساد ومراحسسل ودالالت 

  مسع  سل مفسردات الكسون ذات العالتسة )الدوري الواودية( لحنسان، فيعيش يف تواصسل  سي
فاإلنسان يف حقيقتل ينتمي إ  الطبيعة، ولكننيسل يتجاو هسا لُيحق ِّسي ارتقساءف  11التسهدية بل.إل

. يف حياتسسل الروحيسسة، فيعسسيش لملسساًت ملنبسسل ال يسسستطيع اقيق سسا وهسسو م سسسور يف عسسامَل احلسس   
ر . ف نسسسانية التوحيسسد اسس م و سسذا  تلسسف الرؤيسسة التوحيديسسة لحنسسسان عن سسا يف السسرؤ  األخسس

اإلنسسسان مسسن دون أتليسسل ملو اقسسد، وُاسسد ِّد تيمتسسل مبناتبسسل، بوصسسفل املهلسسوق الوحيسسد السسذي هسسو 
 ملهل لتحقيي اإلرادي اإلرية يف الكون، من خالإل التكليف الذي ُمنِّحل وتبلل راقياً. 

                                                 
 .379-378م،  2000، 1دوت: دار الكتب العلمية، طب، ملقدمةاابن خلدون، عبد الر ن.  8
 .372املراع السابي،   9

 .56-52  ،سابي، مراع التوحيد مةامينه علا الفكر واحلياإالفاروتي،  10
سلسلة طفاق الوعي  ، راءإ يف سنا التغيري االجتماعي :مد ل  ا سنا الصريورإ االستخالفيةبرغوث، الطيب.  11

 .42م،  2004، اجلزائر: ترطبة، السنين
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س سا ُتصسننيف قسسمن ري فواسسد ملنني الرؤيسة التوحيديسة تنبسع مسسن السد ِّين، وملوملم سا مرتعسى مط   ّنني

ملنسسواا ثالثسسةة إحسسداها تنبسسع مسسن العلسس ، واأُلخسسر  مسسن الفلسسسفة، وهسسي تفسسوق االثنتسسني ابعتبسسار 
سسا تعسسع اإلنسسسان علسسى طريسسي الكمسساإل، و عسسل حلياتسسل معسسىن وغايسسة، مسسن خسسالإل االعسس ان  ملّنني
 بثنائية اإلنسانة اسدف وروحل، ذلك ملنني إلاإلنسان لي  مسادي جعسة، ولسي  روحساً خالصساً 
 12مليعاً. فاملعاش واملعاد توملمان. و له من الرو  واجلس  يِّث ِّران يف بعع ما أتثداً متباداًل.إل

سسسسسا تنتجسسسسسل رات التصسسسسسوُّ  ويسسسسستمهنيض عسسسسسن الرؤيسسسسسة التوحيديسسسسسة تصسسسسسوُّر لحنسسسسسسان خيتلسسسسسف عم 
 ترشسيد حيساي عمسل علسىاأُلخر ، ويقوم على داللة الوحي وخربي العقسل، ويتجل سى يف إلسان ي

ي. السوحي اإلرس مراعيسة استناداً إ  مراعية متعاليسة تتجساو  الكسون والتساريخ، هسي اإلنسان،
سسا ُتشسسك ِّل إطسساراً  اسسستيعا   تسسادراً علسسى شسسامالً  وللنرسسري التوحيديسسة ملثسسر يف فعسسل اإلنسسسانة إذ إّنني
ئيسساً، وبيولوايسساً، وروحيسساً. فاإلنسسس اسسة إ  طبيعتسسل حبا ان حبكسس ُمكسسو ِّ ت اإلنسسسان نفسسسلة فيًز

حاً صسسسرناً ع افسساً واقسسساث ِّسسسل فُ ر جيمسسسع ُمكو ِّ تسسل، ويِّل ِّسسسف بين سسا. والرؤيسسسة التوحيديسسسة السسيت منرسسو 
ل اسسستال  وعيسس ة(، ومسسنبثنائيسسة اإلنسسسان اميسسل مسسن الوتسسوا يف اسسرب الطبيعسسة )الفلسسسفة املاديسس

 ابلتحكُّ  اإلري املطلي الذي يوتِّعل يف اربية الالهوت. 

ن النقسسيض مسسن الرؤيسسة املاديسسة لحنسسسان، السسيت انبثقسسي وتقسسع الرؤيسسة التوحيديسسة علسسى الطسسر 
عسسسن الفلسسسسفات املاديسسسة، والسسسيت حصسسسرت ماهيسسسة اإلنسسسسان يف املسسسادي، واعلت سسسا إطسسساراً للواسسسود 
اإلنسسسسا . والفلسسسسفة املاديسسسة ُفث ِّسسسل النمسسسوذم املعسسسريف الكسسسامن للعديسسسد مسسسن الفلسسسسفات الملربيسسسة، 

املسسسادي ابعتبارهسسسا الشسسسرط الوحيسسسد  مسسسذهب فلسسسسفي إلال يقبسسل سسسسو  -وفقسسساً للمسسسسدي-وهسسي 
سسا تسسرفض اإلنسسسان إنال   للحيسساي، ومسسن َثني ف سسي تسسرفض اإللسسل  شسسرط مسسن شسسروط احليسساي،  مسسا ملّنني
 ان متجاو اً للنرام الطبيعي املادي، لذا الفلسسفة املاديسة تسردُّ  سل شسيء يف العسامَل )اإلنسسان 

سسارية يف األاسسسام، والكامنسة في سسا، والطبيعسة( إ  مبسدمل واحسسد هسو القسونيي الدافعسسة للمسادي، وال
  13.إلواليت تتهلل يف ملثنائ ا، وتعبف واودها

و سسدر اإلشسساري إ  عرمسسة ارير السسسلبية السسيت تثدهسسا تعسسية احتجسسا  الرؤيسسة التوحيديسسة 
عن السُمسلِّمني، مبعامين ا املعرفية خالإل عقود مسن السزمنة مسا ملد   إ  حصسرها يف اجلانسب 

                                                 
 .55،  م1989، 2، ط ران: معاونية العالتات الدولية، طالرؤية الكونية التوحيديةمرتعى.  املط ري، طية هللا 12
 .16م،  0022، 1، دمشي: دار الفكر، طالفلسفة املا ية ويفكيك اإلنسانسدي، عبد الوها . امل 13
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إ  انعكاسات هذف الرؤيسة يف معسامني احليساي، وهسو مسا فستح اَّنساإل  العقدي من دون  او ف

سا ُفسايِّز بسني التعسا  السذي  ملمام  ثد من املدارس الفكرية ،اولسة التصسدي لفكسري الثنائيسةة ألّنني
املسسسدارس الفكريسسسة، مثسسسسل، بعسسسض تنسسسادي بسسسل املدرسسسسة التوحيديسسسة، والتارخييسسسة السسسسيت تنسسسادي  سسسا 

 ر ون، وغد ا.مدرسة العروي، ومدرسة مل

 :. منةق التكامل بني املشاريع الغربية واملشاريع اإلسالمية2

ملفرطسة ااديسة ليسي  سل الفلسسفات الملربيسة ذات نرسري واحديسة لحنسسانة فمسن عمسي امل
القسسسسسرن  نيسسسسسة( يفذات النرسسسسسري املعاديسسسسسة لحنسسسسسسان واإللسسسسسل، ا سسسسسرت فلسسسسسسفات إنسسسسسسانية )هيوما

تسد اإلنسسان. و   دصسالةاملاديسة، وتقبسع في سا، ُمنادِّيسةً السادس عشر املسيالدي، تسدور يف فلسك 
ن يطسسر  السسد ِّي ا سسرت هسسذف الفلسسسفات نتيجسسة تطسسوُّرات خاصسسة يف الفكسسر الملسسر ، حيسسث  سسان

معسىن  ملنني تملييسب لسل. بيسدنفسل بوصفل منبعساً للقسي ، و سان املطلسو  مسن اإلنسسان التشسبُّل ابإل
ان و االعسسس  داسسسسة علسسسى شسسسيء طخسسسر، هسسساإللسسسل اعسسسل احلعسسساري الملربيسسسة معسسسطري إ  خلسسسع الق

 ابإلنسان وملصالتل يف الكون. 

وتسسسسسد ا سسسسسر  وذاسسسسسان للفلسسسسسسفة اريومانيسسسسسةة األوإل: يتمر سسسسسز حسسسسسوإل الطبيعسسسسسة، ويعسسسسسادي 
اإلنسسسسان، ويسسسساوي بينسسسل وبسسسني الطبيعسسسة، ولحسسسو الثنائيسسسة، وينفسسسي مليني بُسعالسسسد واسسسدا ، وخيتسسسزإل 

فلسسفة إنسسانية ُمتمر ِّسزي حسوإل اإلنسسان،  اإلنسان يف بُسعالد مسادي واحسد. والثسا : ينطلسي مسن
ويسسسرفض ردني اإلنسسسسان بكليتسسسل إ  الطبيعسسسة، ويِّ  ِّسسسد ثنائيسسسة اإلنسسسسا  والطبيعسسسي، ونمسسسل بعسسسض 
سسسبِّل مسسسا ورد من سسسا يف الرؤيسسسة التوحيديسسسة، وإنال  انسسسي ال ُتسسسسم ي ا  األبعسسساد االسسسستهالفية السسسيت ُتشال

ان املسادي عسن السسُمقدنيس يف احلتميسات ذلك ملنني مس لة البحسث غسد السواعي لحنسس 14ابس ا.
العلمانيسسسسة والتارخييسسسسسة ملعسسسسساد إ  األذهسسسسان حااسسسسسة اإلنسسسسسسان إ  البُسعالسسسسد الروحسسسسسي السسسسسذي غينيبتسسسسسل 
الفلسسسسسفات املاديسسسسة السسسسسُمتمر ِّزي حسسسسوإل الطبيعسسسسةة مسسسسا ملد   إ  ا سسسسور الشسسسسي ارخسسسسر للفلسسسسسفة 

ة اإلنسسسسان يف هسسسذا النمسسسوذم اإلنسسسسانية السسسسُمتمر ِّز حسسسوإل اإلنسسسسان. وتسسسد بسسسنيني املسسسسدي مر زيسسس
اريومسسسا  مسسسن حيسسسث هسسسو إلإرادي حسسسرنيي واعيسسسة وتسسسونيي مبدعسسسة، وألنني تدرتسسسل العقليسسسة ال متناهيسسسة، 
وألنني حواسسسل تسسادري علسسى اسسستنباط املعرفسسة مسسن الواتسسع.إل ف سسو  سسوذم يسسر  ملنني اإلنسسسان إل سسائن 

  15ا(.إليتمتع بقدر من االستقاللية عن الطبيعة )فثمنية مسافة تفصل بين م
                                                 

 مراع سابي.، ما ضيق املا ية  ا رحاب اإلنسانية واإلميان املسدي، 14
 .152السابي،  املراع  15
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ز حسوإل السسُمتمر ِّ - الملر  ومثنية مساحة مش  ة بني النموذم املعريف ذي التواُّل اإلنسا 

لقسي  اهسا، ررسساء ى تعزيز والنموذم املعريف اإلنسسا  اإلسسالمي، ُلكِّسن التعساون علس -اإلنسان
صسف ا ة بو إلنسسانياحلداثة ااإلنسانية املش  ة بني النموذاني، اليت تتحقنيي رنشاء حالة من 

 مراعية مش  ة بين ما.

سسدي رسسذف احلالسسة َعبنيسسدت طريقسساً وسسسطاً بسسني اإلسسسالم والفلسسسفات  وتسسد ا سسرت ملمثلسسة ُم  ِّ
الملربيسسسسسة يف العسسسسسامَل األبلوسكسسسسسسو ، بعسسسسسد ارُّرهسسسسسا مسسسسسن التسسسسس ثدات املباشسسسسسري ملسسسسسسيحية القسسسسسرون 

ائيةة فقسد بسىن بيكسون الوسطى، اليت فثنيلي يف موتف روار بيكون بوصفل ُمِّس ِّ  هذف الثن
فكرف الفلسفي إلعلى تاعدتني مستقلتني يف ملصل ما: اوربي الباطنية السيت تسِّدي إ  اسستناري 

ُمِّ  ِّسسداً  16السسرو  )السسد ِّين(، واملالحرسسة السسيت تسسِّدي إ  العلسس  الصسسحيح )ملو العلسس  التجسسري (،إل
إ   ة اإلبليزية وعلوم سا امتسد  قروري التوا ن بني النررتني، وُُمل ِّفاً ملثراً يف اال اهات الفلسفي

 وتتنا احلاقر. 

وتواد رلة من املبادي العامة اليت اك  مف وم التكامل املعريف، ملشار إلي ا ملبسو بكسر 
جمسسسد مل سسسد إبسسسراهي ، ويُبسسسني ِّ ملحسسسدها ملنني املعرفسسسة يف حقيقت سسسا واحسسسدي، وإنال ا سسسرت يف صسسسوري 

تقسسسيمات إارائيسسة. وتُعسسىن وحسسدي  -نيف ّنايسسة املطسسا-تقسسسيمات و سساالت ُمتعسسد ِّدي، ف سسي 
املعرفسسسة بتحويسسسل مبسسسادي التوحيسسسد يف اَّنسسساإل املعسسسريف مسسسن  سسسرنيد عالتسسسة إدرا يسسسة لثنائيسسسة اوسسسالي 

  17واملهلوق إ  معامني معرفية تصل اإلنسان بربل.

إنني التكامسسسسل املعسسسسريف السسسسذي يُسَعسسسسدُّ مشسسسسروا إلملسسسسسلمة املعرفسسسسةإل مقدمسسسسة لسسسسل، هسسسسو إلتكامسسسسل 
املعرفسسسسسسسة، ويف ملدوات املعرفسسسسسسسة، وهسسسسسسسسو مليعسسسسسسساً تكامسسسسسسسل بسسسسسسسني املصسسسسسسسسادر من جسسسسسسسي يف مصسسسسسسسادر 

وتكامسسسل يف اوسسسربي املعرفيسسسة لكسسسل ايسسسل مسسسع اجليسسسل السسسذي سسسسبقل، وتكامسسسل يف  18واألدوات،إل
ا ود الشعو  واألُم . غسد ملنني تكامسل معسارن السوحي مسع العلسوم اإلنسسانية واالاتماعيسة، 

لسسسسك النصسسسسو  َوفسسسسي مقاصسسسسدها، ف يسسسسداً يف صسسسسياغت ا الملربيسسسسة املعاصسسسسري، يسسسسستدعي دراسسسسسة ت
                                                 

 .352 ، مراع سابي، اإلسالم بني الشرق والغرببيجوفيتش،  16
-42عسدد،  سوالمية املعرفوةجملوة  ،وعالتتسل حبر سة إسسالمية املعرفسةإل  سوم التكامسل املعسريفجمد إبراهي ، ملبو بكسر. إلمف 17

 .30م،  2006، شتاء 43
سكامل املعريف: مقدمات يف املنهجيوة اإلسوالميةتمنهجية الملكاوي، فتحي حسن.  18 ان: املع سد العساملي للفكسر ، عم 

 .15،  م2011، 1اإلسالمي، ط
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ارا علسسسى الواتسسسع قسسسمن إطسسسار القسسسي  النابعسسسة مسسسن ثقافتنسسسا. ولتسسسد مف سسسوم التكامسسسل املعسسسريف نسسسسز إل

ليشسسسسمل الوحسسسسدي املعرفيسسسسة بسسسسني النمسسسساذم الملربيسسسسة يف  سسسساإل حبث سسسسا يف العلسسسسوم الطبيعيسسسسة والعلسسسسوم 
لسسسنن السسيت تسسسد َوفق سسا، وعلسسوم را هللا لحنسسسان، ووقسسع رسسا انسسسز التطبيقيسسة، بوصسسف ا علومسساً مل

الشريعة اليت تعتمد نصو  الوحي مراعية رسا، علسى ملسساس ملنني ريسع تلسك العلسوم اكم سا 
 رؤية معرفية موحدي را، ُتشك ِّل األساس املنطقي لتكامل ا.

علوي عوزت ريعيت و شواثنياً: مد ل مفاهيمي ومنهجوي للرؤيوة التوحيديوة يف جووبة علوي 
 بيجوفيتش

 :يجوفيتشبيم املفصلية يف جوبة علي شريعيت وجوبة علي عزت . املفاه1

 أ. جوبة علي شريعيت:

طسسسر  شسسسريعيت مبسسسدمل العسسسودي إ  السسسذات اإلسسسسالمية السسسسُمتمث ِّلة يف احلالسسسة اإلريسسسة الفطريسسسة 
اإلنسسسسانية املوَدعسسسة يف  سسسل ٍّ من سسسا، تلسسسك السسسذات الواعيسسسة اإلنسسسسانية القويسسسة، السسسيت ُتكمسسسل الفطسسسري 

اإلنسسسسانية مبعسسسموّنا التوحيسسسدي األصسسسيل. وهسسسي ليسسسسي عسسسودي إ  السسسذات التارخييسسسة والملريسسسزي 
املليسسسة ابلثملسسرات والتناتعسسات، والسسسُمثسالَقلة بشسسحناتٍّ مسسن عسسداء املاقسسي، السسيت  لنيسسي يف وتسسي 

 19من األوتات يف األعماإل احلعارية املتعاتبة.
نسسسسسان نسسسة اإلكاوتسسسد اسسسستهدم شسسسسريعيت مصسسسطلحات ابتسسسدع ا ووانيف سسسسا يف بلسسسوري رؤاف مل

 وموتعل يف الرؤية التوحيدية، من ا:

ومي سستمرار القسي رسا االهو العقل اجلمعي جلماعة ما، الذي ُنق ِّس الد ِّيا التقليدي: -
سسسا  واسد ملسسساس إن. وال يملايساالً عسسدنيي، وخُيتسَزإل يف تقاليسسد وعقائسسد موروثسة وعواطسسف تلقينيسسة

سسا ملساسسسل غريسسزي وراثسسي. و  يسسن نتقسساإل إ  دِّ ن سسا لالمهسسو اربيسسة جيسسب اوسسال  رسسذا السسد ِّين، وإ ني
.  وااٍّ

                                                 
 .68مراع سابي،   ،العو إ  ا ال اتشريعيت،  19
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بسسدمل األنبيسساء بنشسسرها،  20هسسو إلعقيسسدي منتهبسسة بصسسوري واعيسسة،إل الوود ِّيا اديووديولوجي: -

 وملوادوا  ا ّنعة ووعياً.

حلريسسسة، ايسسسث ينحسسسر هسسسو دِّيسسسن يقسسسوم علسسسى تربيسسسر الوقسسسع القسسسائ ، حب الووود ِّيا التييوووري: -
ر األنرم  ة.ويُزي ِّف الوعي، ويُناصِّ

نسوي، ملسادي واملعاعالديسل: هسو دِّيسن ينمسا  برؤيسة نقديسة  ساف الواتسع، ببسُ  الد ِّيا الثووري: -
 ويسعى إ  تمليدف يف حاإل مل يتوافي مع دِّين التوحيد.

هو التوحيسد إلالملسين عسن ملي ِّ أتويسل  المسي، ملو توايسل فلسسفي، ملو  التوحيد املةلق: -
 انحي را األدًن السابقة. 21سفاسف وسفسطةإل

  22هي االنقياد للتعالي  الدينية وتنفيذها من دون تفكد. الصنمية الدينية: -

ملنني طبيعسسة اإلنسسسان ُمكونينسسة مسسن عناصسسر تسسذري، نتنسسة، يُقَصسسد  سسا إل الثنويووة اإلنسووانية: -
رسوبية، من    مسنون.إل غسد ملننيسل إلابلسرغ  مسن هسذف الطبيعسة املنحطسة ريكسل اإلنسسان ف سو 

وهسسسذف الثنويسسسة ال  23وهر خسسسالم هسسسو رو  هللا السسسيت نفهسسسي فيسسسل.إليشسسستمل يف ابطنسسسل علسسسى اسسس
تواد إال داخسل السدائري اإلنسسانية، خالفساً للتصسوُّرات اأُلخسر  السيت فتسد  سا لتشسمل الواسود  

   اماًل.

سا   24:أ الة اإلنسوان املتعاليوة - هسي ملصسالة  رسة عسن التوحيسد، ووصسف ا ابملتعاليسة إ ني
ان، السسسيت  دت  سسسا بعسسسض التصسسسوُّرات يف النمسسسوذم املعسسسريف  سسسان لتمييزهسسسا مسسسن ملصسسسالة اإلنسسسس

 الملر . 

نل ربيسسة سسسجو هسسو الوصسسوإل ابإلنسسسان إ  حالسسة السستهلُّم مسسن ا التكاموول ال شووري: -
 األربعة، فيصبح شبي اً هلل من حيث حرية االختيار واإلرادي.

تسسة  لطيفسسة رابنيسسة موَدعسسة يف  سسل إنسسسان من سسا، وإلتسسونيي فهسسي  اجلموورإ اإلةيووة: - طريسسة خال 
 25 امنة يف ذواتنا.إل

                                                 
 .276م،  0072، 2تررة: عباس ال ران، بدوت: دار األمد، ط ،اإلنسان واإلسالمشريعيت، علي.  20
 .202م،  2007، 2، بدوت: دار األمد، طمعرفة اإلسالمشريعيت، علي.  21
 .190املراع السابي،   22
 .215-214املراع السابي،   23
 .62م،  2007، 2تررة: خليل علي، بدوت: دار األمد، ط ،اإلنسان والتاريخشريعيت، علي.  24
 .101سابي،  الراع امل 25
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 جوبة علي عزت بيجوفيتش:ب. 

يف ال ِّ تصارا األيديولوايات وتناتع ا، يُقد ِّم علي عزت بيجوفيتش رؤيتل، بوصسف ا 
دلسسيالً ينسسد للبشسسرية طريق سسا، وذلسسك ابإلاابسسة عسسن ملسسسسلة تسسدور يف العقسسوإل بصسسوري موقسسوعية 

فعاإلة للتعريف جبوهر النموذم املعريف السذي علمية، بعيداً عن  ييش العاطفة وخطا  االن
تامي عليل احلعاري الملربيسة بنمطي سا الرملسسا  واالشس ا ي، السسُمِّسنيسة علسى مقولسة اإلنسسان 

املسسسادية ملي اإلنسسسان ذي األصسسسوإل املاديسسة الطبيعيسسسة. و سسذلك التعريسسسف ابلنمسسسوذم -الطبيعسسي
الروحسسي مسسن ا سسة - سسة، واإلنسسسا املسسادي مسسن ا-املعسسريف القسسائ  علسسى الثنائيسسة بسسني الطبيعسسي

اً ملنني هذف الثنائية هي سبب سوء ف   العقل الملر  رذا الد ِّين.   ملُخر ، ُمعتربِّ
وتسسد اسسستهدم بيجسسوفيتش مصسسطلحات ابتسسدع ا ووانيف سسا يف بلسسوري رؤاف ملكانسسة اإلنسسسان 

 وموتعل يف الرؤية التوحيدية، من ا:

زت بيجسوفيتش، يعسين اللحرسة السيت مف سوم جسوري يف فكسر علسي عس اللح ة الفار ة: -
نتيجة عسدم تناعتسل جبانبسل احليسوا  املسرتبف ابلطبيعسة، فبسدمل البحسث  ملصبح  ا اإلنسان إنسا ً 

 عن شيء طخر. 

ما ملنتجتل اللحرة الفارتة يف  ينونة اإلنسسان، وملد   إ  فصسل  الدوار امليتافيزيقي: -
 اإلنسان عن عامَل الطبيعة/ املادي.

ُفث ِّسسل هسسذف الثنائيسسة النرسسري اأُلو  للواسسود، وهسسي  :"الوحوودإ ثنائيووة القةوو "الثنائيووة  -
ثنائيسسسة الواسسسود اإلنسسسسا ة ثنائيسسسة الطبيعسسسي املسسسادي مسسسن ا سسسة، واإلنسسسسا  الروحسسسي مسسسن ا سسسة 
ملُخسر . وهسسي ثنائيسسة ال ُلكِّسن تفسسسدها وقسسمان بقائ سسا إال ابفس اي ثنائيسسة اوسسالي واملهلسسوق، 

فيسل، مبعسىن ملنني اوسالي غسد متعسادإل مسع ُملوتاتسل. تساإل  خلي العامَل ومل نل  وتعين ملنني هللا تعا  
 :سسسسسنة الشسسسسسريفة ثنائيسسسسسة 11الشسسسسسور :) َّمه جه ين ُّٱ (. وُيشسسسسسك ِّل القسسسسسرطن الكسسسسسر  والسُّ

  تكاملية يف اإلسالم، و ا ُلث ِّالن اإلرام واوربي، والتفكد واملمارسة.

نائيسسة يف املنرومسسات الفارسسسية، مثسسل الفلسسسفة سسسادت هسسذف الث الثنائيووة  ووري اإلثنينيووة: -
 اإلشراتية، وتد انقس  في ا العامَل إ  النور والرالم، وتعادإل اوالي مع املهلوق. 

النرسسسري الثانيسسسة للواسسسود السسسيت  الواحديسسسةُفث ِّسسسل  الن ووورإ أحا يوووة اجلانووو  "الواحديوووة": -
اجلسوهر املسادي. ورسذا، فس نني تعكس ا املنرومات املادية، وال يواد فيسل إال اسوهر واحسد هسو 
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اإللسسسان ابإللسسسل يتطلنيسسسب حلسسسوإل اإللسسسل يف املسسسادي. وتسسسد بسسس  عسسسن هسسسذف النرسسسري شسسسطر العسسسامَل إ  

 مملرتة يف األسرار، يُنكِّر  ل من ما ارخر.  ملحدي، وروحانية شطرين متصادمني: مادية

ا عسسسسسن  سسسسسل ملنسسسسسوا  فزني سُمنسسسسسمف سسسسسوم يِّ  ِّسسسسسد ملنني هللا سسسسسسبحانل ُمفسسسسسارِّق للمسسسسسادي، و  التوحيووووود: -
يخ  مسا يف وإل يف التسار سسية، واحللسزنيف عسن احللسوإل يف الطبيعسة  مسا يف املار سُمنننيل إملي احللوليةة 
 اريجلية. 

 عسسن فة ف سسو تعبسسدذاتسسل فقسس دِّيسسن يسسدعو اإلنسسسان إ  ملنال نيسسا لُيصسسلِّح الوود ِّيا اَّوور  : -
 مليسسد الواتسسعتر  يف دنيا، ويسسعالتسسة شهصسسية أتمُّليسسة بسسني اإلنسسسان وربسسل، مبنسس   عسسن ملمسسور السس

 عمليًة ال طائل من ا.

بيعسة لعليسا، والطاملشسوات ا دِّيسن جيمسع بسني بُسعالسدين اثنسني،  سا: السرو  و  الد ِّيا املةلق: -
 وحاات ا املادية الواتعية. 

 ملادية.ملبعادها او الرو  وملشوات ا، واحلياي يُقَصد بذلك  اين والي اين:اجلو   -

 سسا اجلمسسع بسسني متناتعسسني ملو متباعسسدين، والتسسوا ن بين مسسا، و سسا:  يُقَصسسد: اال دواايسسة -
 26املادي، والرو . وفي ا إليكمن املعىن الن ائي لحسالم.إل

عيسسى  إ  د : يراد بذلك االنتكساس ابإلسسالم مسن رسسالة جمس"نصرنة" اإلسالم -
مل.ة بقصر اإلسالم على اانبل الروحي اَّنرنيد، واويلل إ  دِّين خا  

رؤسساء امللسو  وال هسو دِّيسن، و دِّين يدفع اَّنتمع إ  السلبية والتهلُّسف د ِّيا اخلامل:ال -
 حسالم. للداخلي اوعلماء السلطان، الذين ُيشك ِّلون ريعاً الوال اواراي لالنشطار 

 . املنهج عند علي شريعيت وعلي عزت بيجوفيتش:2

بوصسسفل  -االاتمسساعيعلسس  التصسسنيف -اتنيبسسع علسسي شسسريعيت مسسن ل البحسسث االاتمسساعي 
عاملِّ ااتماا لل رؤية ااتماعية يف ما خيمُّ الد ِّين، وهو من ل سسائد يف الملسر  للتحقيسي يف 
بعض العلوم اإلنسانية، وتد  ان حاقراً لديسل عنسد تصسنيفل القعساً ومقارنتسل بين سا، وطبنيقسل 

  27ًن اأُلخر .يف دراستل للد ِّين، واعتمد عليل يف املقارنة بني الد ِّين التوحيدي واألد

                                                 
 .50 مراع سابي،  ،اإلسالم بني الشرق والغرببيجوفيتش،  26
 م.7200، 2، تررة: عادإل  اا ، بدوت: دار األمد، طمنهج التعرف علا اإلسالمشريعيت، علي.  27
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ً صسسسارماً، وملفسسساد منسسسل يف نقسسسد األفكسسسار  وا سسسر املسسسن ل النقسسسدي يف  تسسساابت شسسسريعيت تسسسًو

امة(  والفلسفات اليت تُوتِّع اإلنسسان يف اجلربيسة، وتسِّدي بسل إ  اليس س  - ما ُيسم ي ا-)ارد 
إذ مسسن الكسسسون واحليسسساي. لقسسسد  سسسان نقسسسدف بن سساًء، ومل  تِّ مسسسن فسسسرا ، فجسسساء ابلبسسسديل املناسسسسبة 

وقسسسع عقيسسسدي التوحيسسسد بسسسديالً لتلسسسك الفلسسسسفات، مسسسن حيسسسث تسسسدرهتا علسسسى اريسسسر اإلنسسسسان، 
وإعادتسل إ  موتعسسل األصسسيل يف الكسسون. والسسُمالَحق ملنني تسسراءي شسسريعيت ملسسا ُنسيف بسسل هسسي تسسراءي 
تفكيكيسسة، حبيسسث يسسدخل ملونيالً يف العمسسي، ويقسسوم ابولسسع واالستسصسساإل، ثني يُعسساوِّد ال  يسسب مسسن 

 في رؤية اديدي يراها ُفث ِّل البديل. اديد وَ 

ويف املقابسسسسل، بسسسسد ملنني علسسسسي عسسسسزت بيجسسسسوفيتش اتنيبسسسسع من جسسسساً علميسسسساً، ا سسسسر يف طريقسسسسسة 
اسسسستداللل، ويف تفنيسسسد رؤاف، مسسسن حيسسسث اسسسستهدامل  وذاسسساً اليليسسساً، انطلسسسي فيسسسل مسسسن ثنائيسسسة 

ل التفكيكيسسة ال  يبيسسة اإلنسسسان السسراب ، وطبنيقسسل يف رحلتسس-املسسادي، يف مقابسسل اإلنسسسان-الطبيعسسة
ملعسسسسسارن اسسسسسستقرنيت يف األذهسسسسسان، ُج ِّمسسسسساً األيسسسسسديولوايات املهالفسسسسسة، وُمبتعِّسسسسسداً عسسسسسن التشسسسسس د 

سسسسسعة الثقافسسسسة واالط ِّسسسسالا والشسسسسموإل،  -يف من جسسسسل-ابرخسسسسر. وتسسسسد غلسسسسب علسسسسى بيجسسسسوفيتش 
وتسلسسسل األفكسسار املنطقسسي، ونسسربي الكاتسسب ارادئسسة السسيت تسسدإل علسسى عمقسسل الروحسسي والعقلسسي 

املفعمسسة ابملشسسساعر  والعلمسسي، بعيسسداً عسسن االنفعسساإل والتحكُّمسسات الررفيسسسة، فعسسالً عسسن  لماتسسل
 الفياقة اليت ال امل عدائية ألحد. 

لقسسسد اسسسستوعب بيجسسسوفيتش املنرومسسسات الملربيسسسة ليصسسسل إ  بنيت سسسا العدميسسسة ملو اإللانيسسسة، 
يسساً، ثني عمسسل علسسى ابلسسرغ  مسسن إفصسساح ا عسسن اإلحلسساد، وتبسسل ابملبسسدمل األساسسسي املهسسالف مرحل

تفكيكسسل ونقسسدف مسسن السسداخل، مسسن خسسالإل عرقسسل بسسا  املاديسسة يف تفسسسدها اسساهري اإلنسسسان 
بكفسساءي عاليسسة، ولكننيسسل لفسسي النرسسر إ  نسسوا ٍّ مقلقسسة يف تفسسسدها املسسادي لحنسسسان مل أتخسسذها 

 يف احلسبان، ووتفي ملمام ا حائري، واألمثلة على ذلك  ثدي.

حلسساد واملاديسة عسسن طريسي تفسسسد البُسعالسد اإلنسسسا  يف اسساهري و شسف بيجسسوفيتش مسزاع  اإل
اإلنسسسسسان، بتتبُّسسسسع ملحوالسسسسل وإنتااسسسسل يف  سسسسل حلرسسسسات حياتسسسسل، ُموا ِّفسسسساً فيسسسسل  وذاسسسسل التحليلسسسسي 
السُمر نيب، بوصفل طلية لتصسنيف الرسواهرة ليتسسىن  لسل تفسسدها فيمسا بعسُد. وتسد اسستهدم هسذا 

ألخالق، والثقافة، واحلعساري، والتساريخ، إ  اانسب النموذم مليعاً يف تفسد ااهري الفن، وا
اسستهدام اَّنسا  يف توقسيح رؤيتسل لكثسد مسن األمسور، ابعتبسار اَّنسا  نتااساً طبيعيساً السستهدام 
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النمسسساذم السسسسُمر نيبة يف تعامل سسسا مسسسع املسسسادي وغسسسد املسسسادي، مسسسع الطبيعسسسة ومسسسا وراء الطبيعسسسة، مسسسع 

إل في ا بيجوفيتش إثبات عجز النماذم الواحديسة عسن الراهر والباطن. إنني الطريقة اليت حاو 
سسا افسسل بعواطسسف اي اشسسة، امسسل بسسني  تفسسسد اسساهري اإلنسسسان الفتسسة لالنتبسساف، مسسن حيسسث إّنني
طي اهتا ملحاسي  مرهفة، تشد إ  ذاتٍّ تتصف مبِّشسرات إنسسانية، وال امسل عسداًء ألحسد، 

  ء لل ولفكرف.ابلرغ  من ملنني البيسة اليت ملحاطي بل  اني شديدي العدا

 . الرؤية التوحيدية عند علي شريعيت وعلي عزت بيجوفيتش:3

إنني الرؤية التوحيدية يف  وذم شريعيت تقوم على الفكري األساسسية السيت مفادهسا ملنني إلمثنيسة 
اختالفات اوهرية بني مف سوم التوحيسد يف اإلسسالم ومف ومسل يف األدًن واملسذاهب السسابقة 

ريعيت ملنني التوحيد تد ااء منذ بدء اوليقة، لكننيسل رمل  ملنني طريقسة تبلسور ومل يُنكِّر ش 28عليل.إل
املف سسسوم، ووصسسسولل إ  مسسسد  اتنيسسسسع فيسسسل ليشسسسمل  سسسل مرسسساهر احليسسساية مل يكسسسن متجل ِّيسسساً إال يف 

 العصر الذي ااء بل اإلسالم.
ملصسالً وملشار شريعيت إ  مس لة تتعلنيسي بطبيعسة التوحيسد يف اإلسسالم، مفادهسا ملننيسل إللسي  

مسسن األصسسسوإل العقائديسسسة للسسسد ِّين اإلسسسالمي علسسسى غسسسرار األصسسسوإل اأُلخسسر  رسسسذا السسسد ِّين  سسسالنبوي 
وهسو بسذلك  29واملعاد وغدها، التوحيد هو اأُلسُّ الذي تُبين عليل سائر األصسوإل العقائديسة.إل

نويسة. لتل العريمة، واعلل ملساساً للحياي الفردية واالاتماعيةة ماديسة ملو معنسز إل التوحيد منسز مل
إننيسسل إلالواسسل املشسس   يف ريسسع ملوسساء احليسساي اإلنسسسانية مسسن ملفكسسار وملفعسساإل ومشسساعر وملحاسسسي  

  30على اختالن ملشكارا و يفياهتا.إل

ومن جية شريعيت يف طر  التوحيد  تلف عن الطر  التقليدية ف سو يطسر  رؤيتسل هسذف 
من جسساً فريسسداً يقسسع بسسني  مسسن خسسالإل نقسسدف التصسسوُّرات السسسائدي يف  تمعسسل، ويُقسسد ِّم ا بوصسسف ا

املثاليسسسة اليوتوبيسسسة السسسيت النيسسسي تعسسسيش يف ملبراا سسسا العاايسسسة بعيسسسدي عسسسن  سسسوم النسسساس وواتع سسس ، 
واملاديسسسة الواتعيسسسة السسسيت تصسسسرت اهتمام سسسا علسسسى املواسسسود يف الواتسسسع، مسسسن دون تطلُّسسسع إ  طفسسساق 

يسر  شسريعيت  وملشواق اديدي تد يعيش ا اإلنسسان بعيسداً عسن هسذا الواتسع. ويف هسذا الصسدد،
                                                 

 .361، مراع سابي،  معرفة اإلسالمشريعيت،  28
 .143-142املراع السابي،   29
 .144املراع السابي،   30



 حبوث ودراسات                   م2019/ه1440 شتاء، 95العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسالمية املعرفة،         

 

82 

 
نني اإلسسسالم يتفاعسسل مسسع إملي  31ملنني إلاإلسسسالم يتلسسونين بلسسون البيسسسة لكسسي يملسسد ِّ لوّنسسا فيمسسا بعسسدةإل

 املعطيات املهتلفة املواودي يف البيسة، فُيعطي ا من َعَبقل.

ً واقسح يف فكسر علسي شسريعيتة ف سو يسر  التوحيسد بر  ساً  إنني التوحيد بوصفل معىًن ثوًر
ً علسى  بوصسفلُل  ِّد للن عسة، ويقسع يف تعساد مسع السد ِّين التربيسري،  ًً إصالحياً تعبُّد فكسراً ثسوًر

الوقسسسسع القسسسسائ  السسسسسُمحر ِّن للمعتقسسسسدات واملبسسسسادي، ُمِّ  ِّسسسسداً إلملنني هسسسسذا السسسسد ِّين السسسسذي يسسسسدعو إ  
االنقيسساد املطلسسي إلرث السسر ، هسسو يف ذات الوتسسي يسسدعو إ  الثسسوري والطمليسسان علسسى  سسل مسسا 

ذلسك ملنني السسمة  32فيسل إ  عبسادي هللا ينجسر تلقائيساً إ  نبسذ الطساغوت.إلسواف، و ل خطسا  
األساسسسية لسسدِّين التوحيسسد هسسي رفعسسل الرقسسوع لألمسسر الواتسسع، والسسسعي إ  تمليسسدف، فالسسد ِّين يف 

  33نرر شريعيت إلوعي ااتماعي.إل

وفيتشة زت بيجسسسو سسذلك بسسد ملنني التوحيسسد مبعنسساف الثسسوري واقسسح يف ثنسساً فكسسر علسسي عسس
 يفيناً، ويسسر  يسساً متسسدننيسسل يسسر  يف اَّنتمسسع السسذي تسسسيطر عليسسل مشسساعر ثوريسسة  تمعسساً حذلسسك مل

  السداخلي   السسُمحر ِّ ة لمليسااَّنتمع الذي يعجز عن التديُّن  تمعاً عاازاً عسن الثسوري والتمليسد
وفلسسسسفة  املنمللسسسي وتسسسوا التوحيسسسد بسسسني اإلسسسسالم يف نفسسسوس ملفسسسرادف. وحبسسسسب بيجسسسوفيتش، فسسس نني 

 علل قائعاً بني العاملني، فتعيع حقيقة الد ِّين.احلداثة جي

وتسسسد مسسسايز بيجسسسوفيتش بسسسني السسسد ِّين اَّنسسسرنيد واإلسسسسالم بوصسسسفل السسسد ِّين املطلسسسي، وحبسسسث عسسسن 
، ال مسسسن خسسسالإل تطبيقاتسسسل وإل السسسوحي علسسسى سسسسيد  جمسسسد نسسسسز السسد ِّين يف طير احلقبسسسة اأُلو  ل

ِّ: إلالعسسسسسامَل عسسسسسرب تعاتسسسسسب احلعسسسسسارات املهتلفسسسسسة، فواسسسسسد ملنني التوحيسسسسسد يعسسسسس   ن بواسسسسسود عسسسسساَلمنيال
  34الطبيعي، والعامَل اجلو ا .إل

ورمل  بيجوفيتش ملنني اإلسالم اامع للشرق والملر  من حيث تعرُّقسل للدًنسة الي وديسة 
اليت َبشنيرت مبملكة ملرقية بوصف ا ملونيإل دًنة ساويسة ُفث ِّسل السد ِّين املسادي، والدًنسة املسسيحية 

وحي، وَبشنيرت ابململكة السماوية، فكان املذهب الروحسي في سا اليت غلب علي ا اجلانب الر 
خيتلف اختالفاً  لياً عم ا يف الدًنة الي ودية، وملصبح اجلمع بين ما هو صمي  فكري الثنائيسة 

                                                 
 .198-197املراع السابي،   31
 .39،  2007، 2، بدوت: دار األمد، ط يا ضد الدياشريعيت، علي.  32
 .48،  0072، 2تررة: هادي السيد ًسني، بدوت: دار األمد، ط ،الن اهة واالستحمارشريعيت، علي.  33
 .67مراع سابي،   ،م بني الشرق والغرباإلسالبيجوفيتش،  34
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ً اسساهزاًة إننيسسل مسسن ل يسسوائ  بسسني املبسسادي  السسيت تسستحكني  يف واسسود اإلنسسسان. فاإلسسسالم لسسي  حسسال 

حيسسسة(ة ملي بسسسني تطسسس  الثنائيسسسة ملو اال دواايسسسة السسسيت تشسسسمل الكسسسون، املتعارقسسسة )املاديسسسة، والرو 
 و تابل القرطن الكر  الذي جيمع بني إلواتعيةإل الع د القد  وإلمثاليةإل الع د اجلديد. 

ً ذا ملبعاد  تمعية، تتجساو ف لتحسيف  إذن، فكال السُمفك ِّريالنِّ اعتقد ملنني للتوحيد معىًن ثوًر
يسسسسود في سسسا نرسسسام التوحيسسسد االاتمسسساعي واألخسسسوي البشسسسرية، وتشسسسي  ابلكسسسون، وملننيسسسل ُلث ِّسسسل رؤيسسسة

بواود نرام وااٍّ لل هدن وغاية، وتنفي عنل العبثية والتعاد بني اَّنتمع والعنصسر البشسري، 
وبني الطبيعة وما وراء الطبيعة واإلنسانة ما يورث اإلنسسان معسىًن ووعيساً وهسدفاً، وهسو وعسي 

 وعمارًي لألري وسالماً للبشرية. ينعك  على األفراد حكمًة وسعياً 

 اثلثاً: اإلنسان يف رؤية علي شريعيت وعلي عزت بيجوفيتش

 . اإلنسان اخلليفة عند شريعيت، واإلنسان بو اد ول الرابنية عند بيجوفيتش:1

اإلنسسسا  والملايسسة  والملايسسةة ذلسسك ملنني ارسس    إنني اإلنسسسان يف  سسوذم علسسي شسسريعيت هسسو ارسس   
لقاسسس  املشسس   يف منرومتسسل الفكريسة. فاإلنسسسان َوفسسي رؤيسسة شسسريعيت التوحيديسسة اإلنسسانية  سسا ا

يتمتسسسع بفعسسسائل عسسسدنيية إذ إننيسسسل اوليفسسسة علسسسى األري. صسسسحيح ملنني هللا تعسسسا  خلقسسسل مسسسن طينسسسة 
حقسسدي، غسسد ملننيسسل نفسسخ فيسسل مسسن روحسسل، فسسسما وارتفسسع. وهللا سسسبحانل علنيسس  اإلنسسسان معسسامني 

ذا فعنيسسسلل علسسسى املالئكسسسة، وريسسسع املواسسسودات. وتسسسد اسسساء تكسسسر  األشسسسياء ومعاني سسسا، وهسسسو  سسس
اإلنسسسسان يف الرؤيسسسة التوحيديسسسة مسسسن مبسسسدمل  سسسل األمانسسسة السسسيت ألال سسسا منحسسسل هللا تعسسسا  اإلرادي 

 واحلرية واالختيار، فانفرد  ا دون غدف من املهلوتات. 

 ملصسسوإل ملم سسا مالمسسح اإلنسسسان عنسسد علسسي عسسزت بيجسسوفيتش ف سسي ذات ملصسسوإل رابنيسسة، ال
طبيعيسسة، بوصسسفل إنسسسا ً خلقسسل هللا تعسسا ، ولسسي  نتااسساً لتطسسوُّر الطبيعسسة. وُفث ِّسسل اسساهري -ماديسسة

اإلنسسسسسان الر يسسسسزي األساسسسسسية يف النرسسسسام الفلسسسسسفي لبيجسسسسوفيتش، مسسسسن حيسسسسث ارتباط سسسسا بثنائيسسسسة 
اإلنسسسان والطبيعسسة. وتسسد اسسستطاا بيجسسوفيتش االسسستفادي مسسن اات سسادات السسسُمفك ِّرين الملسسربيني 
املسسدافعني عسسن اإلنسسسانة ابسسستهدامل  وذاسسل ال  يسس  يف اسسستيعا  فكسسر ارخسسر، مسسن حيسسث 
إلسان هسسذا ارخسسر ابإلنسسسان ومر زيسسة واسسودف يف الكسسون، وإدرا سسل ثنائيسسة الطبيعسسة البشسسرية فيسسل. 
ويعتقسسسسسد بيجسسسسسوفيتش ملنني اإلنسسسسسسان احلسسسسسي هسسسسسو مل سسسسسرب مسسسسسن القسسسسسدي ة ألنني القسسسسسدي  ال خُيطِّسسسسس  
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لألمسسسور، خالفسسساً لحنسسسسان السسسذي نسسساوإل ملال خُيطِّسسس  ليصسسسبح إنسسسسا ً  سسسامالً ابالعتبسسسار املثسسسا   
وهسسسذا هسسو سسسسبب ملمسسر هللا املالئكسسسة ملنال تسسسجد ملمسسسام  35شسسبي اً ابهلل، ولكننيسسل ال يسسسنجح دائمسساً.

 36رال طثة فاإلنسان خط اء، واوط  مزية  بعة من ا دوااية طبيعة خلقل.

 رهتووا  ا فووة يف نابلفلسووفات املختل . اإلنسووان عنوود شووريعيت وبيجوووفيتش مقارنووةً 2
 اإلنسان:

ابلسسدً ت  مسسروراً و حبسسث شسسريعيت عسسن اإلنسسسان يف التصسسوُّرات املهتلفسسة، بسسدءاً درسسسطو، 
ت املادية علسى اخستاللاملهتلفة يف الشرق والملر ، وانت اًء اب صسالة  سا: نرريسة ملن ملنواعنرًر

هب اريخ، واملسسذالة التسساإلنسسسان إلملومانيسسس إل والواوديسسة، واملسسذهب التسسارخيي السسذي يُسسِّمِّن دصسس
 . الة اَّنتمعمِّن دصالطبيعي الذي يِّمِّن دصالة الطبيعة، واملذهب االاتماعي الذي يِّ 

ربيسسسة علسسسى ني اجلي نوعسسساً مسسسن القسسسوانوواسسسد شسسسريعيت ملنني  سسسل التصسسسوُّرات واملسسسذاهب تفسسسر 
د و السذات. فقسمللتساريخ ااإلنسان، من ا ما هو ابس  الطبيعة ملو اَّنتمع، ومن ا ما هو ابسس  

طسري نسسان الفلتثبسي عجسز اإل -على اختالن تواُّ اهتسا وتعسادها-ااءت تلك املذاهب 
دلي نقصسل، فاسستب علسىذلك املطلي عن املواا ة اجلربية ملا نيف بل مسن ملشسياء، ُمسستدِّلنيًة بس

ذاتسل، وملننيسل دي إلانسل بيتل بعقياليت سلبي منل إرادتل وحر  -دنواع ا السُمتعد ِّدي-عقيدي اجلربية 
 -توحيديسسةرؤيسسة الَوفسسي ال-سسسيد الكائنسسات علسسى ا سسر البسسسيطة. ويسسر  شسسريعيت ملنني اإلنسسسان 

ت السسسسُمتعد ِّدي السسسيت تنسسسادي  سسسا املسسسذاهب  ة ، مثسسسل: اربيسسسهتلفسسسةملايسسسستطيع اوسسسروم مسسسن اجلسسسرًب
ة السسنن اة ملي مبعرفس اكم سالطبيعة، واملادي، واَّنتمسع، والتساريخ، وذلسك مبعرفسة القسوانني السيت
السسجن  وعي سا. ملم ساتبسدإل، و الكونية السيت ملودع سا هللا تعسا  يف الواسود بطريقسة ال تتملسد وال ت

 ل، ونكرانسسسل،د عليسسالرابسسع، وهسسسو سسسجن السسسذات، فيحملسسل معسسسل، ويكسسون التحسسسرُّر منسسل يف التمسسسرُّ 
 وإماتة ذاتل، فيتحرنير منل يف التزام الد ِّين والعقيدي.

سا مسسسهي ماهيسسة اإلنسسسان،  ونقسد شسسريعيت الرؤيسسة الكونيسسة املاديسة املنبثقسسة مسسن العلسس ة ألّنني
وحونيلتسسل مسسن إنسسسان مسسسِّوإل عسسن العسسامَل إ  طلسسة للمجتمسسع، قسسمن سلسسسلة ملعمسساإل اربيسسة يف 

                                                 
دمشي: دار الفكسر، تررة: إساعيل ملبو البندوري، اقيي: جمد ملر ؤوط، ، هرويب  ا احلريةبيجوفيتش، علي عزت.  35
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مسسا اعلسسل يسسسقف يف رق ِّ العبوديسسة للنرسسام املسسسيطر. ونقسسد مليعسساً  النرسسام االتتصسسادي املسسادية

سس سسا ُتسسسو ِّ  التمييسسز العنصسسري والطبقسسي الرؤيسسة الش ِّ ر ية الدينيسسة املنبثقسسة مسسن الطبقسسة احلا مسسةة ألّنني
 سسسساف الشسسسسعو  اأُلخسسسسر ، وتسسسسسود في سسسسا رؤيسسسسة ثنائيسسسسة ذاتيسسسسة للكسسسسون، ُفث ِّسسسسل انعكاسسسسساً للنرسسسسام 

رسسسية ف سسسي صسسسوري لسسسألري انعكسسسسي علسسسى السسسسماء. وتشسسس   االاتمسسساعي علسسسى النرسسسام اإل
ر ية الدينية يف مقاومسة الرؤيسة التوحيديسة للكسونة لعسمان الرؤية الكونية املادية مع الرؤية الش ِّ 

إدامة سيطرهتما على اإلنسسان، وال سسيما ملنني الرؤيسة التوحيديسة هسي إلالرؤيسة الكونيسة الوحيسدي 
سس إ  التوحيسسد الطبقسسي واإلنسسسا  ومقاومسسة املاديسسة، لتنقسسذ  ر ، وتسسدعو البشسسريةالسسيت تقسساوم الش ِّ

الطبيعسسة مسسن اوطسساط املعسسىن الواسسودي، ولتهسسرب اإلنسسسانية بعرمسسة رسسسالت ا اإلريسسة، ابعتبارهسسا 
املواود الوحيد يف العامَل الذي ُلث ِّل هللا يف الطبع واولي، ولتعطيل مكانتل إ  اانسب هللا يف 

 لسي  ابلعابسث ملو األعمسى وال املتقساع ، ليتحمنيسل مسسِّوليتل مقابل ريع الكائنسات يف عساملَ 
 37ملمام الطبيعة، ومسِّولية تقرير مصدف ومصد بين نوعل.إل

سسسل إلي سسسا سسسس ام  لقسسسد اسسسستطاا شسسسريعيت البنسسساء علسسسى نرريسسسة إلملصسسسالة اإلنسسسسانإل بعسسسد مسسسا واني
ريسة والفلسسفية نقدف، بوصف ا األساَس الذي بىن عليل الملر   وذال املعسريف، والقاعسدَي الفك

ردني فعسسلٍّ علسسى تسسسسلُّف الكنيسسسة يف القسسسرون  وصسسسف اثسسة يف الملسسسر ، السسيت بسسر ت بللمدنيسسة احلدي
الوسطى. ومل تستطع هسذف النرريسة السيت اعلسي اإلنسسان مر سز الكسون ملنال تفس ي لسل تدسسية  
 مسسسا فعلسسسي الرؤيسسسة التوحيديسسسة السسسيت نرسسسرت إ  اإلنسسسسان بوصسسسفل خليفسسسة هللا علسسسى األري. 

سسا وابلسسرغ   مسسن ذلسسك، فسس نني شسسريعيت مل ي سسدم نرريسسة إلملصسسالة اإلنسسسانإل يف املسسذهب املسسادي، وإ ني
بىن علي ا، ورمني  ما نقم من ا، وهسو البُسعالسد اإلرسي، ف صسبحي منبثقسة مسن الرؤيسة التوحيديسة 
السسسيت تُسسسِّمِّن ابلثنائيسسسة، وملطلسسسي علي سسسا اسسسس  ملصسسسالة اإلنسسسسان املتعاليسسسة. وهسسسي متعاليسسسة لسسسسببنية 

ف مسن  األونيإل:  ً يتعلنيي مببدمل َخلي اإلنسان وطبيعتل يف بُسعالدف الثسا ، وهسو السرو ، ومسا منحتسل إ
سسسسة يف الواسسسسودة ملي هللا. ويف ذلسسسسك أت يسسسسد علسسسسى ملخسسسسوي بسسسسين  رفعسسسسةٍّ يسسسسسمو  سسسسا إ  ملعلسسسسى تمني
اإلنسسسسان، واملسسسساواي بيسسسن  ة ف سسس  مسسسن ملصسسسل واحسسسد. والسسسسبب الثسسسا : تفسسسوُّق اإلنسسسسان علسسسى 

مبقسسسدار علمسسسل ومعرفتسسسل ال بعنصسسسرف. فقسسسد ُمسسسنِّح اإلنسسسسان القسسسدري علسسسى إدرا  املالئكسسسة والعسسسامَل 
وبتمسسسسام هسسسسذين األمسسسسرين،  ، واسسسسودف اإلنسسسسسا احلقسسسسائي العلميسسسسةة لف سسسس  املعسسسسا  السسسسيت تسسسسستبطن

                                                 
 .82، مراع سابي،  اإلنسان واإلسالمشريعيت،  37
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ا تسب اإلنسان مكانتل، وحري ابلقدسية بني اولسي. وأتسيسساً علسى ذلسك، فس نني مسذهب 

مسن الثنائيسة السيت خلسي هللا علي سا اإلنسسان، ينسادي دصسالة إلملصالة اإلنسان املتعاليةإل، املنبثي 
  38اإلنسان، ويع ن إلبقيمتل وعرمة خصائصل وتدراتل.إل

ويف املقابسسسسل، خسسسسالف شسسسسريعيت التصسسسسوُّرات السسسسيت تسسسسزع  ملنني ماهيسسسسة اإلنسسسسسان سسسسسابقة علسسسسى 
تسسبي  واودفة فواود اإلنسان ُمتقد ِّم على ماهيتل، خالفاً للكائنسات اأُلخسر  السيت ماهيت سا

واودهسسا. فعنسسدما خلسسي هللا اإلنسسسان ملعطسساف واسسوداً، وسسسلنيمل رسسسالتل اإلريسسة واوُلقيسسة، فقبل سسا 
)األمانسسة(، ثني اعلسسسل يسسسعى يف تشسسسكيل ماهيتسسل، و نيلسسسل مسسسِّولية سسسسعيل، دنال ملعطسسساف اإلرادي 

يف نرسر فاإلنسسان  39واحلرية والقابلية لالختيار، وملعطى الطبيعة القابلية للتسهد والتطويسع.
مبعسىن ملنني رسسالتل تكمسن يف تكييسف ا،سيف حسسب حااتسل  40شريعيت هسو إلإمكانيسة نسسبية،إل

وهسسو  ومثالسسل املطلسسو ، علسسى عكسس  بقيسسة املهلوتسسات السسيت مل ُفسسَنح القسسدري علسسى فعسسل ذلسسك.
ذو ا سساهني، مواسسود ثنسسوي، ئسسالن سسسائر املواسسودات ذات  ..مليعسساً إلمواسسود ذو بُسعالسسدين،.

، ُملوق من تطبسني متناتعسني، واحسد: الطسني، وارخسر: رو  هللا، وهسذا هسو ...البُسعالد الواحد
 41سرُّ عرمة اإلنسان.إل

  ملننيسسل يواسسدشسسريعيت ويف إطسسار تفنيسسد السسدعاو  السسيت تقسسوم علي سسا الفلسسسفات املاديسسة، يسسر 
عليل سسا يف ت لكسسن الالكثسسد مسسن املرسساهر السسيت نياهسسا اإلنسسسان، وتنطسسوي علسسى ملسسسرار عجيبسسة 

ين ان ذا بُسعالسسداإلنسسس م ا  سسانسادي، مثسسل اسساهري فسسداء اإلنسسسان حياتسسل ل خسسرين. ولسساإلطسسار املسس
ارِّس فيسسل ُلسستعسسي  تمعسسي يسسا، ووافسسال بُسسدني ملنال يكسسون دِّينسسل ذا بُسعالسسدينة واسسدا  يُلسس   ملشسسواتل العل

س معسىن ُمقسدني و مطلقسة  سبل العيش بتوا ن واعتداإل. فحااة اإلنسان إ  الشعور بواود تونيي
و تعسدُّد ملو التثليسث، نويسة، ملودف ال تُوف ِّرها ريسع الفلسسفات دنواع سا املنبثقسة مسن الثنك  وا

مسًة ن معسىًن وتياد اإلنسسهو املانح الوحيد لواو  -يف دِّين اإلسالم-اررةة ما اعل التوحيد 
 عنوي.دي، وامليستبطن  ل مراهر احلياي ببُسعالدي ا: املا انطالتاً من ملنلوهدفاً، 
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التصسسوُّرات اململسسايري للتوحيسسد، مثسسل الثنويسسة الزردشسستية واملانويسسة، خيعسسع لقسسونييٍّ واإلنسسسان يف 

تتحسسد   هللا )ملي الشسسيطان(، وال يسسستطيع اوسسروم من سساة إذ هسسو ُمقينيسسد  سسا، خالفسساً لحنسسسان 
يف التوحيسسد السسذي ال خيعسسع إال هللة ألنني الشسسيطان عبسسد عسسا ٍّ هلل لسسي  مل ثسسر. والواسسود يف 

متسي يتبع إرادي إرية واحدي مطلقة واعية. ملم ا الثنوية فمحسدودي يف عسامَل اإلسالم هو  يان 
يسسسدر  هسسسذا األمسسسر يف ملعمسسساق  42اإلنسسسسان فقسسسفة ذلسسسك ملنني إلاإلنسسسسان  سسسائن ثنسسسوي مسسسزدوم،إل

 ذاتل.

جز اإلنسسان عع على وير  شريعيت ملنني انتشار مراهر العودي إ  الد ِّين هو دليل ساط
يمر ن، ف ننيسل سسالسد ِّي  عنل، وإنال حصل وعاش حياتل مبعسزإل عسنعن االستمرار يف حياتل بعيداً 

ة مسسسسن ن ثنائيسسسسد مسسسسات نفسسسسسية متتابعسسسسة تسسسسد تسسسسودي بسسسسل إ  االنتحسسسسار. فاإلنسسسسسان يعسسسسيش قسسسسم
عسسة. وراء الطبي ي مبسساالعسسذا ة عسسذا  مسسادي ُمتعل ِّسسي حباااتسسل الملريزيسسة، وعسسذا  فلسسسفي ُمتعل ِّسس

ُيمكِّن يتسافيزيقي فسسذا  املونيإل ابلعلسس ، ملم سا العسسويسستطيع اإلنسسسان ملنال يستهلنيم مسسن العسذا  األ
  نُّبل ابللجوء إ  هللاة ملي ابإللان.

ت املاديسسة املتباينسسويف املقابسسل،  ع ا  تناتعسس ا مسسة، وإبسسر اسسستطاا بيجسسوفيتش اليسسل النرسسًر
ا مسد  اختالف سو سسانية، الطبيعة البشرية، وتوقيح عجزها التفسدي يف تناورا للرسواهر اإلن

انسب   ِّسد واسود اليت تِّ ا ل التوحيدي يف نررتل إ  اإلنسان. فقد ملتى جبميع األدلة مع املن
ريسسة نائيسسة اجلوهياق الثسسسيف الرسساهري اإلنسسسانية مل تسسستطع املاديسسة احتسسواءف وتفسسسد واسسودف يف 

 اليت يِّمِّن  ا، واليت تنطلي من التوحيد يف نررتل إ  اإلنسان. 

رية التطوُّر ملس لة اوَلي هو إنكسار للسد ِّين واألخسالق لقد واد بيجوفيتش ملنني إنكار نر
والفسسسن، بوصسسسف ا اسسسواهر انبثقسسسي بفعسسسل اوَلسسسي اإلرسسسية ذلسسسك ملنني إلالسسسد ِّين يِّ  ِّسسسد علسسسى اولسسسود 

و ل سا  43واملطلي، وتِّ  ِّسد األخسالق علسى اوسد واحلريسة، ويِّ  ِّسد الفسن علسى اإلنسسان واولسي.إل
ت املاديسسة سسسرب غورهسساة ف سسي ال تنبسسع مسسن حقيقسسة او انيسسة )داخليسسة( و  احسسدي مل تسسستطع النرسسًر

تعس ن  سا ملساسسساً. وفننيسد بيجسسوفيتش ملسسطوري املصسسادفة السيت تقسسوم علي سا نرريسسة التطسوُّر، عسسن 
طريسسي اسسستعماإل املنطسسي نفسسسل السسذي تامسسي عليسسل، فقسساإل: إلملم سسا هسسِّالء السسذين يسسرون ملنني املسسادي 
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ور عناصسسر متجسساو ي للمسسادي مثسسل اإلنسسسان )مسسن خسسالإل املصسسادفة وحسسدها( تسسد ملدنيت إ  ا سس

ينسسبون للمسادي تسدرات غسد ماديسة، ومسن َثني  -يف ّناية األمر-والوعي والعقل والملائية، ف   
 44ف ّنني  يكونون تد خراوا بذلك عن مقاصد الفلسفة املادية.إل

وحىت يف ملحلك الفلسفات وملشسدها إحلساداً )العدميسة(، يعتقسد بيجسوفيتش بواسود رابسف 
  جيمسع بسني هسذف الفلسسفات والسد ِّين، هسو حبسث اإلنسسان عسن اإللسل. فالعدميسة ليسسسي مشس  

سسسا هسسسي تعبسسسد عسسسن تلسسسي ديسسسين يعانيسسسل اإلنسسسسان نتيجسسسة عسسسدم وصسسسولل إ   إنكسسساراً لأللوهيسسسة، وإ ني
احلقيقسسسة الدينيسسسة )حقيقسسسة واسسسود اإللسسسل(، ف سسسي  مسسسا تسسساإل: إلفسسسرُّد علسسسى احلعسسساري ذات البُسعالسسسد 

 اإلنسان من حسا ا، فل  يعد لل مكان في ا.  اليت ملخراي 45الواحدإل

 للرؤيسسسة َوفقسسساً  ويف مواا سسسة اإلنسسسسان للرسسسرون احلد ِّيسسسة، تتعسسسح رؤيسسسة بيجسسسوفيتش للقسسسدر
وتسسد خسسسالف  لتوحيسسد.االتوحيديسسةة إذ ربسسف القسسدر مبف سسوم الملائيسسة يف الكسسون السسيت تنبثسسي عسسن 

تُعسرب ِّ  بثيسة، والسيتعالكسون  ملحسداثالرؤية املادية يف موتف ا من الررون احلد ِّيسة السيت تسر  ملنني 
وتسسف ر سر هسذا املميسة. ويعن سا ابالوسران والتمسرُّد علسى احليساية مسا يسِّدي ابإلنسسان إ  العد
ث سا حباملسادي يف  لسى صسعيديف املثالية املصطنعة على صعيد األفكار، ويف الفلسفة التفاؤلية ع
ىت تصسل ين سا حسبارا يف مسا عن األفعل من  ل ما هسو مكسن، مسن منطلسي ملنني األشسياء تتصس

 إ  ملفعل صوري را.

وللك إنسان بيجسوفيتش القسونيي علسى الطبيعسة والتساريخ يف حساإل  انسي لديسل القسونيي علسى 
نفسسسلة ذلسسسك ملنني إلتسسونيي الرسسسرون املوقسسوعية تتزايسسسد ابلنسسسبة ذاهتسسسا السسيت يتنسسساتم في سسا العامسسسل 

فعساإل نقسم تسدرف مسن اإلنسسانية، الفردي... فكلمسا ملصسبح هسذا العامسل الفسردي خسامالً غسد 
إنني الرؤيسسة التوحيديسسة تسسرفض الرؤيسسة املاديسسة السسسُمتمث ِّلة يف احلتميسسة  46و اد نصسسيبل مسسن الشسسيسية.إل

التارخيية مبا توتِّعل من اربية على اإلنسان، وترفض مليعاً املثالية الفارغسة السيت ال اسذور رسا. 
عسسسل عسسساملني مسسسستقلني،  سسسا: األسسسساس وُيصسسسَنع التسسساريخ يف الرؤيسسسة التوحيديسسسة عسسسن طريسسسي تفا

ق لعامسسسل السسسوعي اإلنسسسسا ، ُمسسسثنيالً يف الشهصسسسيات القويسسسة، واألفكسسسار  املسسسادي، والتسسس ثد اوسسسال 
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الكسسسرب ، والسسسسُمثل العليسسسا. و لمسسسا عرمسسسي القسسسونيي الروحيسسسة لصسسسانع األحسسسداث يف التسسساريخ عرسسس  

 التساريخ عسن حالسة التسوا ن استقاللل عن القوانني اواراية. فاإلسالم هو البحسث السدائ  عسرب
 بني اجلو ا  والرب ا   دن تنري  الكون.

اأُلو   ث ِّسل النرسسريلسيت فُ وتقابسل الثنويسة اإلنسسانية عنسد شسريعيت الثنائيسة عنسد بيجسوفيتش، ا
اإلنسسسسا  و ن ا سسسة، مسسسإ  الواسسسود، وهسسسي ثنائيسسسة الواسسسود اإلنسسسسا ة ثنائيسسسة الطبيعسسسي املسسسادي 

ة فسس اي ثنائيسسإال اب هسسي ثنائيسسة ال ُلكِّسسن تفسسسدها وقسسمان بقائ سساالروحسي مسسن ا سسة ملُخسسر . و 
د متعسسادإل نني اوسسالي غسسإة ملي فيسسل اوسسالي واملهلسسوق، وتعسسين ملنني هللا تعسسا  خلسسي العسسامَل ومل نسسل  

 مع ُملوتاتل. 

وتسسد ملشسسار بيجسسوفيتش إ  واسسود عناصسسر دينيسسة تسسستوعب معسسامني التوحيسسد لحنسسسان، 
املسسسادي، وهسسسو الواسسسود الروحسسسي لحنسسسسان، يف موقسسسوعات، مثسسسل: وتنتمسسسي إ  القطسسسب غسسسد 

الفن، والتمثيسل، والقسانون، واألخسالق، حسىت يف الفلسسفات الواوديسة والعدميسة ذات الطسابع 
اإلحلسادي، وذلسسك ابملقارنسسة بسسني اإلنسسسان البسسدائي وارتبسساط واسسودف بر سسور ا،رسسورات وملفكسسار 

لعبسادات  تطوُّراًة ما نفى واود ملي ِّ ملثرٍّ  يوا تالنجاسة واللعنة والسمو والقداسة، ومل ثر احل
ملو ُجرنيمسسسات. ورمل  بيجسسسوفيتش ملنني اإلنسسسسسان البسسسدائي هسسسسو ملتسسسر  إ  اإلنسسسسسان احلقيقسسسي مسسسسن 
إنسان احلاقر املعاصر الذي يعسيش فقسف إلشسباا رغباتسل املاديسة، ومل نيسد واسود مرساهر عسدنيي 

 ، مثسسسل: اوسسسد والشسسسر، والشسسسسعور يف اجلانسسسب اإلنسسسسا ، يصسسسعب تفسسسسدها ابملنطسسسي العقسسسال
ابلفجيعسسة، والصسسراا بسسني املصسسلحة والعسسمد، والتسسساؤإل عسسن الواسسود. فاإلنسسسان يسسستطيع ملنال 
يتمرنيدة ما يعين ملننيل حره ُمتار وصاحب إرادي، وبعُض َمن لتلكسون املعسا  اإلنسسانية ُلكِّسن   

ذلسك ملنني لحنسسان اسوهراً خاصساً  تقد  املبادي على األمور املادية، بل ولوتون مسن ملال ساة
ف سو مل ثسر مسن  سرنيد  ميسة ملو  47بل، ومع ملننيل حيوان ببُسعالدف املادي، فقد ُمنِّح شهصية ذاتية.

دراسسة مسسن التطسسوُّر خعسسع رسسا، وانبثسسي عن سسا، بسسل هسسو ُملسسوق حسسره يف الواسسود، منسسذ اللحرسسة 
ر، ف سو دائس  التطلُّسع إ  عسامَل اأُلو  اليت خلقل هللا في ا، ونفسخ فيسل مسن روحسل. و سذا االعتبسا

طخر، يبحث فيسل عسن اوسال . ويعتقسد بيجسوفيتش ملنني اساهري احليساي اجلو انيسة ملو التطلُّسع إ  
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سسسسا  والً نسسسسسز لي مسسسسن السسسسسماء نسسسسسز السسسسسماء النيسسسسي عصسسسسية علسسسسى ملي ِّ تفسسسسسد منطقسسسسية ذلسسسسك إلملّنني

سسا ليسسسي نتااسسساً للتطسسوُّر السسسذي تنسسادي بسسل ال 48حرفيسساً.إل سسسا وهسسذا يعسسسين ملّنني ت املاديسسةة ف ّنني نرسسسًر
  تقف متعالية عليل، ومفارتة لل.

 :ية واإلرا إما حيث احلر  . معامل ال ناء اإلنساين عند شريعيت وبيجوفيتش3

إنني احلريسسسة هسسسي ملسسسساس الواسسسود اإلنسسسسا  عنسسسد شسسسريعيتة ف سسسو يسسسر  ملنني اإلنسسسسان يعسسسيش 
مصسسسسدف علسسسسى ملساسسسسسل.  صسسسسراا األقسسسسداد داخسسسسل ذاتسسسسل، وخيتسسسسار اجلانسسسسب السسسسذي يريسسسسد، ويُقسسسسر ِّر

يعمسسل خالفسساً لطبيعتسسل وغريزتسسل بفعسسل إرادتسسل، السسيت  واإلنسسسان هسسو املهلسسوق الوحيسسد السسذي تسسد
هسسي مسسن ملعرسس  خصسسائم اإلنسسسان، والسسيت في سسا يكمسسن التشسسابل بينسسل وبسسني هللا تعسسا ، بفعسسل 

وُمتسسار  ف سو إلوااٍّ  رو  هللا املوَدعسة فيسل. وهسسذف اإلرادي  عسل اإلنسسان مسسسِّوالً ملمسام خياراتسلة
وااٍّ ألننيسسل يُسسدرِّ   يفيتسسل وابلتسسل، و يفيسسة العسسامَل وابلتسسل، و يفيسسة العالتسسة بينسسل وبسسني  49ومبسسدا.إل

العسسامَل وطبيعت سسا. وهسسسو ُمتسسار ألننيسسسل املهلسسوق الوحيسسد السسسذي للسسك احلسسسي يف التمسسرُّد ملو الطاعسسسة  
 ا. وهسو  ونل حر اً، وحرية االختيار هي ملسى خصسائم اإلنسسان السيت ُناَسسب علسى ملساسس

مبسسسسدا بوصسسسسفل املهلسسسسوق الوحيسسسسد السسسسذي ُلكِّنسسسسل ملنال يصسسسسنعة فاإلبسسسسداا وتطويسسسسع األشسسسسياء مسسسسن 
 خصائم فطرتل.

غسسد ملننيسسل تواسسد ملربعسسة سسسجون تقسسف حسسائالً ملمسسام حريسسة اإلنسسسان وإرادتسسل يف الوصسسوإل إ  
تكاملسسل. فعنسسدما يتسسسلنيح اإلنسسسان بسسسال  العلسس  يقسس   يف مسسسدتل مسسن التكامسسل، ولكننيسسل ال 
ر ال سسسي اإلنسسسسان  ُنق ِّقسسسل  سسسامالً إال إذا اسسسرنير مسسسن سسسسجن ذاتسسسل ابلتسسسسلُّح ابلعقيسسسدي. فعلسسسى تسسسدال
ابإلرادي الذاتية، النا ة من اجلمسري اإلريسة املزروعسة فيسل، يسستطيع التحسرُّر مسن ملي ِّ اسربٍّ نسيف 

اإلنسسان  بلة ذلك ملنني االستعانة بدِّينٍّ يفوق العلس  هسي السيت تسدفع اب ساف تكامسل اإلنسسان. ف
شريعيت ال يكون إنسا ً إال عندما يتحرنير من سسجونل األربعسة. وطريسي التوحيسد يف   ما يراف

اإلسالم ُنر ِّر اإلنسان من احلتميات السُمتعد ِّدي، من خالإل رؤيتل اليت تتمثنيسل يف ملنني إلاملشسيسة 
ثُّل سسا، واالنقيسساد السسيت ينبملسسي لحنسسسان ف 50اإلريسسة هسسي عبسساري عسسن السسسنن املواسسودي يف اَّنتمسسعإل
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رسسا، إال ملنني اإلنسسسان لتلسسك حريسسة االختيسسار يف النكسسو  عن سسا، ويُسَعسسدُّ ااملسساً لنفسسسل يف حسساإل 

 فعل ذلك. 

واإلنسسسسان غسسسد البشسسسرة فالبشسسسر  ينونسسسة شسسس ّن  يف ذلسسسك شسسس ن املهلوتسسسات اأُلخسسسر  يف 
وسن -يت علينسا الكون، وهسدف   ملنال يصسدوا إنسسا ً. واإلنسسان هسو إلتلسك احلقيقسة السسامية الس

سدهاة ف سو عبساري عسن املميسزات السسامية السيت  -البشر ملنال نسعى للوصوإل إلي ا، نسعى لُنجس ِّ
وهسسذا يعسين ملنني اإلنسسسان هسسو  51هسي مبثابسسة املميسزات النموذايسسة السيت جيسسب ملنال وصسسل علي سا.إل

مسسل معسسىن يف صسسدوري دائمسسة، وملننيسسل يسسسد يف تكامسسل دائسس  ملبسسدي إ  مسسا ال ّنايسسة، وملنني سسسدف ن
 احلر ة املستمري. 

النرسسسسري  جسسسساور وابملثسسسسل، يسسسسر  بيجسسسسوفيتش ملنني احلريسسسسة اإلنسسسسسانية هسسسسي جسسسسور ملساسسسسسي مسسسسن
ف مبقتعسسى تبولسسل  سسل األما  ً سسالتوحيديسسة إ  اإلنسسسان، منح سسا هللا إ ن سسا يف عا  تلسسف نسسة، وملّنني
ت املادية اليت يعيش في ا اإلنسان ارب الطبيعسة، والتساريخ، ويسر   ذات.لستمسع، واواَّن النرًر
ة(، وإم سا انيسة )داخليسقسو  او  بيجوفيتش مليعساً ملنني ملفعساإل اإلنسسان تكسون ُجسدنيدي سسلفاًة إمنيسا ب

سسسسر في سسسسا جلسسسسوهر اإلنسسسسسان )روحسسسسل(، وتُ   نتيجسسسسة حريتسسسسللملسسسسى ابلبقسسسسو  بر انيسسسسة )خارايسسسسة(، يُتنكني
ة يف تفسسد ري قسرو احلقيقية، فيصد اإلنسان غسد مسسِّوإل عسن ملفعالسل، وتصسبح األلوهيسة غسد

 الكون وف مل.

سسسد بيجسسسوفيتش عالتسسسة احلريسسسة مبسسسس لة اوَلسسسية ذلسسسك ملنني إلتعسسسية اوَلسسسي هسسسي، يف  وتسسسد مل ني
نني هللا وحسسسدف القسسسادر علسسسى ملنال خيلسسسي ُملوتسسساً حسسسر اًة إملي  52احلقيقسسسة، تعسسسية احلريسسسة اإلنسسسسانية.إل

ي ملنال يكسسون اإلنسسسان فاحلريسة ال ُلكِّسسن ملنال تواسسد إال بفعسل اوَلسسي. والقسسدري علسى االختيسسارة مل
اً ملو غسسسد ذلسسسك، إلهسسسي ملعلسسسى شسسسكل مسسسن ملشسسسكاإل الواسسسود املمكسسسن يف هسسسذا الكسسسون.إل  53َخسسسد ِّ

سسسسي اإلنسسسسسان  فطبيعسسسسة اإلنسسسسسان األساسسسسسية ترتكسسسسز علسسسسى مبسسسسدمل احلريسسسسة، السسسسيت علسسسسى ملساسسسسس ا ُس ِّ
إنسسسسا ً. وتسسسرتبف احلريسسسة ابملسسسسِّولية، وال مسسسسِّولية مسسسن غسسسد حريسسسة اختيسسسار. فكيسسسف ُناَسسسسب 

 ن من غد منحل تدري على االختيار؟!اإلنسا
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املسواواإ،  والق، و . معامل ال ناء اإلنساين عند شريعيت وبيجوفيتش ما حيوث اد4
 والثقافة: 

إلتوحيسسسسد العسسسسامَل، ومسسسسن لسسسسوا م توحيسسسسد العسسسسامَل توحيسسسسد  يسسسسر  شسسسسريعيت ملنني مسسسسن طير التوحيسسسسد
خاقسسعني إلرادي ويف ذلسسك اقيسسي للمسسساواي واألخسسالق، حبيسسث يصسسبح البشسسر  54اإلنسسسان.إل

سس  ُخلِّقسسوا علسسى طريقسسة واحسسدي. ملم سسا  واحسسدي، فيتسسساوون ويتمسساثلونة ألنني خسسالق   واحسسد، وألّنني
جسساوالت بنسساء األخسسالق علسسى غسسد ملسسساس ديسسين فقسسد ملثبتسسي فشسسل ا منسسذ  مسسن سسسقراط حسسىت 
وتتنسسسسا احلاقسسسسر. وال شسسسسكني يف ملنني للتوحيسسسسد ملثسسسسرف يف صسسسسياغة شهصسسسسية اإلنسسسسسان، مسسسسن حيسسسسث 

األخالتيسسسة النابعسسسة منسسسل، السسسيت اكسسس  سسسسلو اتل، فعسسسالً عسسسن إحباطسسسل العوامسسسل الثالثسسسة املنرومسسسة 
املِّديسة إ  ملنسواا املعاصسي واملفاسسسد، وهسي: اجل سل، واوسسون، والنفعيسة، وإبطساإل إلأتثدهسسا يف 

د، وذلك عرب ااتثاث اذورها النفسية من ملعماق روحل.إل   55نف  اإلنسان السُموح ِّ

 لة اوَلسسي عنسسد بيجسسوفيتش، مسسن حيسسث إنني األصسسل املشسس   وتسسرتبف تعسسية املسسساواي مبسسس
لة، السذي يفعسي إ  املسساواي املطلقسة بيسن  . نسسز جلميع البشر هسو حجسر الزاويسة يف األدًن امل

وعلسسسى هسسسذا، ُلكِّسسسن فقسسسف املسسسساواي واإلخسسساء بسسسني النسسساس إنال  سسسان اإلنسسسسان ُملوتسسساً هلل تعسسسا . 
 56وليسسي حقيقسة طبيعيسة، ملو ماديسة، ملو عقليسة.إل إلفاملساواي اإلنسسانية خصوصسية ملخالتيسة،

وهسسذا يعسسين ملنني واودهسسا تسسائ  ابعتبارهسسا صسسفة ملخالتيسسة لحنسسسان تُعسسرب ِّ عسسن السسسمو اإلنسسسا ، 
وملننيسسل ال ُلكِّسسن ا تشسساف ا بواسسسطة علسس  األحيسساء، ملو علسس  السسنف ، وملنني عمليسسة احلكسس  العلميسسة 

 املادية ال تنطوي على فكري املساواي ملبداً. 

وواسسسد بيجسسسوفيتش ملنني األخسسسالق يف املوتسسسف اإلنسسسسا   تلسسسف عنسسسل يف املوتسسسف املسسسادية 
تنبسع  -مسثالً -ف ي ملخسالق ال ُلكِّسن تفسسدها ابلعقسل، وال  عسع ملعسايد املنفعسة. فالتعسحية 

مسسن عسسامَل ُمتفسسو ِّق علسسى هسسذا العسسامَل، وهسسو السسد ِّينة ملي إنني األخسسالق هسسي دِّيسسن َاسسونيإل إ  تواعسسد 
وهسسسي يف املسسسذهب املسسسادي ملخسسسالق نفعيسسسة، هسسسدف ا البقسسساء، وطلياهتسسسا السسسذ اء والقسسسونيي، للسسسسلو . 

                                                 
 .34، مراع سابي،   يا ضد الدياشريعيت،  54
 . 162، مراع سابي،  معرفة اإلسالمشريعيت،  55
 .100، مراع سابي،  اإلسالم بني الشرق والغرببيجوفيتش،  56
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ونكم سسسا سسسسيدان،  سسسا:  وهسسسي تتبسسسع املصسسسلحة، وتنطلسسسي مسسسن التسسسسوية بسسسني اإلنسسسسان واملسسسادي،

 اللذي، واألمل.

ويعتقسسسسد بيجسسسسوفيتش ملننيسسسسل ال ُلكِّسسسسن بنسسسساء األخسسسسالق يف اإلنسسسسسان إال علسسسسى السسسسد ِّين اَّنسسسسرنيدة 
عل ِّمسسسسسي البشسسسسسرية علنيموهسسسسسا األخسسسسسسالق نفسسسسسس اة ألنني إلاحلقسسسسسائي األخالتيسسسسسة حقسسسسسسائي فجميسسسسسع مُ 

والوصسساً األخالتيسسة اجلوهريسسة ال تتسس ثر ابلزمسسان، واملكسسان، والرسسرون االاتماعيسسة.  57يبتسسة.إل
إذن، األخسسسسالق ليسسسسسي نتسسسسام العقسسسسل، والعقسسسسل يسسسسستطيع ملنال خيتسسسسرب العالتسسسسات بسسسسني األشسسسسياء 

ع ملنال ُيصسسسسدِّر حكمسسسساً تيميسسسساً يف تعسسسسية استحسسسسسان ملو اسسسسست جان وُنسسسسد ِّدها، لكننيسسسسل ال يسسسسستطي
ملخالتسسي. وسسسلو نا لسسي  ابلعسسروري ملنال يكسسون مسسن اختيسسار  السسواعي، وال هسسو تاصسسر عليسسل، وال 

سسا تنشسس  هسسذف العالتسسة  علسسسى -تواسسد عالتسسة إلملتوماتيكيسسةإل تلقائيسسة بسسني عقيسسسدتنا وسسسلو نا، وإ ني
لي يف مرحلسسة الطفولسسة، علسسى وسسوٍّ مل ثسسر منسسل نتيجسسة للتنشسسسة واملواتسسف السسيت تشسسكني  -األراسسح

نتيجسسسسة املعتقسسسسدات الفلسسسسسفية والسسسسسلو ية السسسسيت أت  يف مراحسسسسل متسسسس خري مسسسسن احليسسسساي. وخلُسسسسم 
سسا ملخسسالق  -يف ّنايسسة املطسسان-بيجسسوفيتش  إ  ملنني األخسسالق مسسا هسسي إال دِّيسسن طخسسرة ذلسسك ملّنني

 الفطري اليت ملودع ا هللا داخل  ل إنسان.

حنسسسسسسان، يديسسسسسة لالفسسسسسن ُلث ِّسسسسسل اسسسسساهري انبثقسسسسسي مسسسسسن الرؤيسسسسسة التوح ويسسسسسر  بيجسسسسسوفيتش ملنني 
ة ات ورؤيسسسوعكسسسسي النرسسسام الكسسسو  مسسسن دون ملنال تستفسسسسر عنسسسلة ف سسسي انعكاسسسسات إلرامسسس

 ملنني . ويسسسر  مليعسسساً املسسسادي او انيسسسة اسسسستثارهتا املعسسسا ي، وال ُلكِّسسسن تفسسسسدها ابسسسستهدام املسسسذهب
عود وهبسسوط، صسكسون لسل ننيسل مسن املمكسسن ملنال يالفسن يقسع خسارم إطسار السسزمن وإطسار التساريخ، ومل

ل فن سسان  العلسس ة فكسسيفي  مسسا لكنسسلني لسسي  تطسسوُّراً، وملننيسسل لسسي  يف الفسسن احتسسواء للمعرفسسة ملو اوسسرب 
ا مل يسبقل ملحد.  يبدمل من اديد    ني

ويعتقسد بيجسوفيتش ملن الثقافسسة تسرتبف ارتباطسساً وثيقساً جبوانسب اإلنسسسان الروحيسةة ذلسسك ملنني 
دمل ابلتم يسد السسماوي مبسا اشستمل عليسل مسن دِّيسن وفسن وملخسالق وفلسسفة، وسسترل إلالثقافة تب

ملي ابلعالتسسة بسسني السسسماء  58الثقافسسة تُعسسىن بعالتسسة اإلنسسسان بتلسسك السسسماء السسيت هسسبف من سسا.إل
واإلنسسسان. ويف مقارنتسسل بسسني احلعسساري والثقافسسة، ملفسساد بيجسسوفيتش دنني الثقافسسة هسسي نتسسام البُسعالسسد 

                                                 
 .226املراع السابي،   57
 .107املراع السابي،   58
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، خالفسساً للحعسساري السسيت َعسسدنيها البُسعالسسد املسسادي السسسُمِّث ِّر يف اإلنسسسان. ومسسا الواسسدا  يف اإلنسسسان

بني األداي والعبادي يتعح الفرق بني احلعاري والثقافةة فاألداي نتام احلعساري، والعبسادي نتسام 
الثقافسسة السسيت هسسي نتسسام السسد ِّين، ملو اتصسساإل السسسماء ابألري. وعلسسى هسسذا، فسس نني إلالثقافسسة أتثسسد 

فيل إ  احلد ِّ من دراة إشسباا وهي  59ى اإلنسان، ملو أتثد اإلنسان على نفسل.إلالد ِّين عل
حااسسسات اإلنسسسسان، فتتسسسسع فيسسسل طفسسساق احلريسسسة، بوصسسسف ا املعسسسىن احلقيقسسسي ألنسسسواا ُمتلفسسسة مسسسن 
سسسسسسك وإنكسسسسسسار السسسسسسذات، ُعرِّفسسسسسسي يف ريسسسسسسع الثقافسسسسسساتة فالثقافسسسسسسة هسسسسسسي إلاوَلسسسسسسي املسسسسسسستمر  التنسُّ

، والت مُّل ا د او ا  يت ُّ مسن خاللسل التعسرُّن إ  السذات، وهي حبااة إ  أتمُّل 60للذات.إل
ومكسسسان اإلنسسسسان يف العسسسامَل، وهسسسو مليعسسساً الف سسس  اوسسسالم السسسذي يُعسسسرب ِّ عنسسسل موتسسسف شسسساعر، ملو 

 فن ان، ملو  سك. 

 . اإلنسان الكامل:5

يسسسر  شسسسسريعيت ملنني الكمسسسساإل البشسسسسري وإنسسسسانية اإلنسسسسسان ال يتحقنيقسسسسان إال بتحقيسسسسي مبسسسسدمل 
ر مسسسسن سسسسسجون اإلنسسسسسان األربعسسسسة السسسسيت فنعسسسسل مسسسسن اقيسسسسي صسسسسدورتلة إلسسسسسجن الطبيعسسسسة، التحسسسسرُّ 

وتسد َعسدنيها منطلقساً  61وسجن التاريخ، وسسجن اَّنتمسع، وسسجن ذاتسل، وهسو ملونيإل السسجون.إل
إلصال  اإلنسان، واوروم بل من مل مة الفلسفات الملربية ونررهتا إليل، وصوالً إ  اسستعادي 

 .بتحقيي الرسالة واإلرادي اإلرية يف االستهالن دورف احلقيقي يف الكون،

نيسسا حياتسسل يف اانبيال سسا: اجلسسو ا   ملم سسا بيجسسوفيتش فسسد  ملنني اإلنسسسان الكامسسل هسسو السسذي
والرب ا ، الروحا  واملادي، بوعي وإرادي  ساملني، وال يُفسر ِّط يف ملي ِّ اانسب من مساة ذلسك ملنني 

ِّ قروري يقتعي ا ا إلسسالم احلقيقسي. وتسد واسد بيجسوفيتش ملنني اإلسسالم التوحيد بني العاَلمنيال
برؤيتل التوحيدية جيمسع يف خطابسل بسني اإلنسسان احلسي املتكامسل  مسا صسونيرف القسرطن، وَفثنيسل يف 

، والطبيعسسسسة ملو العسسسسامَل اوسسساراي، فكسسسسان بسسسسذلك تعبسسسداً عسسسسن اإلنسسسسسان حيسسساي الرسسسسسوإل جمسسسد 
لمجتمسسع التجريسسدي السسذي يسسرتبف ملفسسرادف الكامسسل، وعسسن احليسساي يف ريسسع واوه سسا. وخالفسساً ل

بسسر ا ، فسس نني ملفسسراد اَّنتمسسع يف النرسسام التوحيسسدي يرتبطسسون -بعالتسسات فسساتري ذات طسسابع مسسادي
 او ا ، وتقوم على التآلف يف ما بين  . -بعالتات تتس  بطابع روحا 

                                                 
 .107املراع السابي،   59
 .108 املراع السابي،  60
 .90، مراع سابي،  اإلنسان والتاريخشريعيت،  61
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عيت وخالصة القوإل هي ملنني مالمح اإلنسان املنبثقة من الرؤيسة التوحيديسة لكسل مسن شسري

وبيجوفيتش تطبع اإلنسان مبنرومة معرفية تيمية، تتسع لتشمل  ل مراهر حياتسل، ويمللسب 
علي ا الطابع الفلسفي والبُسعالد األخالتي. وهذف املالمح تتحقنيي ابجلمع بني اسد اإلنسسان 
وروحسسل، وتتجل سسى يف اوانسسب عسسدنيي، من سسا: التحسسرُّر مبعنسساف التوحيسسدي الثسسوري، واملسسساواي بسسني 

ذوي األصسسسسل الواحسسسسد، والقسسسسدري علسسسسى الفسسسسداء، واإلحسسسسساس ابجلمسسسساإل والفسسسسن، وإنتسسسسام  اوَلسسسسي
 الثقافة، والتحل ي ابألخالق ذات املصدر الديين.

ُلث ِّسسل إمكانيسسة نسسسبيةة ف سسو يف حر سسة وصسسدوري مسسستمري،  -حبسسسب شسسريعيت-واإلنسسسان 
يسة السيت تسام علي سا َخلقسل بني صعود وهبوط، وتقدُّم وتق ُقر، يُقد ِّم الدليل على الطبيعة الثنائ

ق، ومسا مرساهر الفسن  يف  ل حني. ملم ا اإلنسان  ما يراف بيجسوفيتش فموهسو  ومبسدا وخسال 
واجلماإل والثقافة إال دليل يُقد ِّمل اإلنسان دائمساً علسى الطبيعسة الثنائيسة السيت خلقسل هللا علي سا. 

إننيسسسسل للسسسسك حريسسسسة اإلرادي واإلنسسسسسان يف نرسسسسر شسسسسريعيت وبيجسسسسوفيتش تسسسسونيي متوا نسسسسة، إنال ملرادة إذ 
 واالختيار، وهذا التوا ن ااء من الطبيعة اليت خلقل هللا علي ا لتحقيي الملاية من واودف. 

  امتة:

لقسسد ّنسسض الملسسر  بعسسدما اسسستبدإل روحسساً دينيسسة ااتماعيسسة )الربوتسسستاني( ابلقسسي  الدينيسسة 
االسسستهالن يف  اواملسة )الكاثوليسك(، وملنشس  حعساري بعسد مللسف عسام مسن الر سود. فقسد  سان

الربوتسسسستانيت، السسسذي حقنيسسسي فيسسسل الملسسسر  اانبسسساً، هسسسو -النرسسسري الملربيسسسة ملشسسسبل ابإلصسسسال  السسسديين
البُسعالسسسد املسسسادي، ولكننيسسسل  اهسسسل اجلانسسسب املعنسسسوي لحنسسسسان، ملو ملسسسسقطل مسسسن حسسسسابل، بسسسسبب 
ن طمليان الد ِّين، ووتوفل ملمام حر ة العل  والتقدُّم، فسسقف الملسر  علسى هسذا األسساس يف بسراث

تقسدي  العقسل والتهل ِّسي عسن السد ِّين  لسل، ملو حصسرف يف  اويسة مسن  واً اَّنتمسع. وتسد ا سسرت 
بعد هذف املادية الطاغية فلسفات غربية تدعو إ  السد ِّين بوصسفل املسالذ الوحيسد السذي ُلكِّنسل 

لرؤيسسة إنقسساذ اإلنسسسانية مسسن التمسسزُّق والتشسستُّي السسذي تعانيسسل. ف سسل يُسَعسسدُّ الوتسسي مناسسسباً لتقسسد  ا
التوحيدية للملر  ببيان ملثرها اإلجيا  يف اإلنسان؟! ال شسكني يف ملنني ذلسك يتطلنيسب من سا ّنعسة 

 شاملة يف ُمتلف امليادين، إليصاإل رسالتنا إ  اإلنسانية ابلطريقة اليت تليي  ا. 
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لقسسسد عرقسسسنا يف هسسسذا البحسسسث ألبعسسساد اإلنسسسسان، تبعسسساً لرؤيسسسة اثنسسسني مسسسن ُمفك ِّسسسري املدرسسسسة 

نسسسا مسسسن  سسساو  الفلسسسسفات الملربيسسسة يف نررهتسسسا إ  اإلنسسسسان، والت سسسسي  لرؤيسسسة التوحي ديسسسة، فكني
متكاملسسة تنفسسي عسسن اإلنسسسان ملحاديسسة التكسسوين املسسادي، والصسسوري السسسُمجتزِّئة ا،ايثسسة لسسألري، 

 .اليت تنفي عنل  ل ما هو متجاو  ومتعاإلٍّ 

بفكر سسسسسا فقسسسسسد دافسسسسسع علسسسسسي شسسسسسريعيت وعلسسسسسي عسسسسسزت بيجسسسسسوفيتش عسسسسسن إنسسسسسسانية اإلنسسسسسسان 
وفلسسسفت ما، ودافعسسا عن سسا مليعسساً بنعسسارما وا اد سسا، فجمعسسا بسسني بُسعالسسدي اإلنسسسانة النرسسر 

 سسا  -يف احلقيقسسة-اإلنسسسا  والملايسسة اإلنسسسانية  والعمسسل يف حياهتمسسا وماهتمسسا. لقسسد  سسان ارسس   
القاس  املشس   يف املنرومسة الفكريسة لكسل ٍّ مسن شسريعيت وبيجسوفيتش. وتسد اتفسي  ال سا علسى 
ملنني السسسُمحر ِّ  السسداخلي لسسدِّين التوحيسسد هسسو السسرو  الكامنسسة فيسسلة للتعامسسل مسسع الواتسسع مسسن ملاسسل 

 تمليدف، قمن مشروا ُنر ِّر الذات والعامَل. 

غسسد ملنني علسسي شسسريعيت وعلسسي عسسزت بيجسسوفيتش ابتعسسدا عسسن الطريقسسة اإلتصسسائية ابلتعامسسل 
اوطسا  التقليسدي للتسديُّنة فقسد  مع النموذم املعريف الملسر ، وهسي الطريقسة السيت نشس دها يف

عمسسسال علسسسى نقسسسد اأُلسسسس  السسسيت يسسسستند إلي سسسا هسسسذا النمسسسوذم، وتامسسسا بتفكيك سسسا. ملم سسسا ملسسسساس 
 وذا مسسا يف التعامسسل فكسسان االنفتسسا  علسسى ارخسسر، واسسستيعا  مقوالتسسل الفلسسسفية يف نررتسسل 

األمسر بوقسو  إ  الكون واإلنسان، ثني  او ها يف سسبيل بنساء حعساري اديسد. و ل سى هسذا 
عنسسسسسد شسسسسسريعيت حسسسسسني اسسسسسستطاا ملنال ُيعسسسسسيف إ  نرريسسسسسة إلملصسسسسسالة اإلنسسسسسسانإل بُسعالسسسسسدها الواسسسسسدا  
املفقود. و ذلك هو حاإل بيجوفيتش عندما مللنيسف بسني ماديسة السد ِّين الي سودي ومثاليسة السد ِّين 

 املسيحي، ورع بين ما يف اإلسالم. 

توحيسدي، يف نررتسل إ  اإلنسسان، وتد انت ى البحث إ  ملنني السوعي املعسريف ابلنمسوذم ال
 ً يُسَعسسدُّ مسسدخالً من جيسساً م مسساً إلصسسال  الفكسسر اإلسسسالمي. فشسسعار التوحيسسد ُلث ِّسسل مسسذهباً فكسسًر

ساً للن عةة ذلك ملنني التوحيد هو اسوهر احلعساري اإلسسالمية. ومعرفسة اإلنسسان موتعسل،  ُمِّس ِّ
لقسسد ا سسرت  .حلعسسارية خسسد تيسسامومكانتسسل، والملايسسة مسسن خلقسسل،  علسسل ملهسسالً للقيسسام بوايفتسسل ا

معسسسامني التوحيسسسد يف ريسسسع إبسسسا ات اإلنسسسسان يف احلعسسساري اإلسسسسالميةة يف األخسسسالق والقسسسي  
الباعثسسة علسسى عمسساري األري، ويف الفنسسون والعمسساري، وغسسد ذلسسك. فالتوحيسسد مف سسوم حعسساري 

واسود إ  من حيث هو ارتفاا للنف  اإلنسانية مسن  س  املسادي إ  شسفافيت ا، ومسن عبثيسة ال
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مقصديتل، ومن اربيسة الطبيعسة إ  احلريسة، ومسن ةرخييسة الفعسل إ  الفعسل ذاتسل. ويُتوتنيسع رسذف 

ملنال تنسستل حعسساري تنفسستح علسسى  -إذا سسسادت، وُوا ِّفسسي يف النقسسد والتجسساو -الرؤيسسة التوحيديسسة 
مسسات العسسامَل، وتسستمكنين مسسن تقسسد  إاسساابت شسسافية لسسدور السسد ِّين يف صسسناعة التسساريخ، وحسسل أل  

 تعيش ا البشرية منذ ملنال تصرت حعورها على بُسعالد واحد.
ويف اوتسسام، فسس نني حبثسساً واحسسداً ال يكفسسي لححاطسسة إحاطسسة  املسسة جبوانسسب رؤيسسة ُمفك ِّسسريالنِّ 
من طرا  علي شريعيت وعلي عزت بيجوفيتشة نرراً إ  العمي املعريف واملن جي لنرريتي مسا 

ر  منسسل خاصسسة بدتسسة ابلملسسة، و شسسف التناتعسسات يف سسسرب غسسور الفكسسر اإلنسسسا  عامسسة، والملسس
للبشسسسرية، رغفسسساإل  سسسل مسسسا هسسسو راب  يف الواسسسودة إعسسسالًء  والثملسسسرات، ومسسسا البتسسسل مسسسن مل مسسسات

  لشعار تقدي  العقل، ورفعاً للواء احلرية الناتصة.




