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تتناول هذه الرسالة موضوع الرؤية الكونية التوحيدية عند علي عزت بيجوفيتش، و قد قسمت إىل فصل 

و أنواعها، تلته أربعة فصول استوعبت أهم األحداث و احملطات يف حياة علي متهيدي حول الرؤية الكونية 
  .التوحيد، و اإلنسان، و الكون، و احلياة: أصول رؤيته الكونية التوحيدية، أال و هيعزت بيجوفيتش و 

، وقفنا فيه عند أهم 'قصة حياة و إجنازات مفكر : علي عزت بيجوفيتش' : و قد محل الفصل األول عنوان
ي الذي كان األحداث يف مسرية هذا املفكر، و اليت تبلور فكره من خالهلا، كما عرجنا على إنتاجه الفكر

التوحيد يف مواجهة الوثنية و تعدد ' : يلـي هذا الفصل، الفصل الثاين الذي محل عنوان. عمدة هذا البحث
، و قد مت تقسيمه إىل أربعة مباحث حاولنا قدر املستطاع أن نتعرض فيها ألهم األفكار اليت ميزت 'اآلهلـة 

  .جمملها باجلدة و التميزرؤية علي عزت بيجوفيتش التوحيدية، و اليت اتسمت يف 
، الذي أثار علي عزت بيجوفيتش مجلة من املسائل و 'اإلنسان ' أما الفصل الثالث فقد أفردناه ملوضوع 

  .القضايا حوله، و اليت تصلح لتكون موضوع دراسة مستقلة نظرا ألمهيتها أوال، و لتميزه يف دراستها ثانيا
' الكون ' : ني األخريين فـي الـرؤية الكونية التوحيدية، أال و مهاأما الفصل األخري فقد مجعنا فيه بني األصل

؛ الكون من حيث األصل و عالقة اإلنسان به، مث احلياة و معناها احملير الذي عجز العلماء عن فهمه 'احلياة ' و 
  .و أعجزهم بذلك عن إنتاجها

ل حبثنا يف هذا املوضوع الواسع و املفيد، و و قد اختتمنا هذه الرسالة بأهم النتائج اليت توصلنا إليها من خال
  .بعض التوصيات العلمية للمهتمني باملعرفة و الفكر عموما، و مبوضوع الرؤية الكونية خصوصا

و قد كان اهلدف األساس من هذه الرسالة هو عرض األصول األربعة من خالل مؤلفات علي عزت 
اإلنسان يقينا بعظمة عقيدة التوحيد، كما أا تعكس  بيجوفيتش؛ الذي كانت رؤيته إسالمية توحيدية تزيد

مدى حضور هذه العقيدة يف قضايا الوجود الكربى، و كيف أنها تفسرها و تبسطها، و حتل أصعب قضايا 
اإلنسان و أعقدها، فيصل الباحث من خالهلا إىل نتائج تزيده ارتياحا و طمأنينة، و حتفظه من الزيغ و الشك و 

  .قطت فيهما ديانات و فلسفات كثريةساحلرية الذين 


