مظاهر التجديد في فكر مالك بن نبي

بقلم د .عائشة يوسف المناعي

أوال  :التجديد وما يقابله من مفاهيم:
ٌفهم من معنى التجدٌد فً اللؽة  :وجود شًء معروؾ عند الناس ،ولكنه بحكم ما مر علٌه من زمن
أصابه البلى و القدم ،ولذلك احتاج إلى إعادة بناء وترمٌم ،ولهذا فإن المعنى المنشود فً التجدٌد أن ٌكون
على صورة أفضل مما سبق.
أما فً االصطالح فمعناه ال ٌخرج عن المعنى اللؽوي فهو  :اإلحٌاء والبعث واإلعادة والتؽٌٌر كما فً
س مِنْ َخ ْل ٍق َجدِيدٍ}  ،وقول الرسول األعظم صلى هللا
قوله تعالى { :أَ َف َعيِي َنا بِا ْل َخ ْل ِق األَ َّو ِل َبلْ ُه ْم فِي َل ْب ٍ
علٌه وسلم « :جددوا إٌمانكم ،قٌل ٌا رسول هللا وكٌؾ نجدد إٌمانناق قال :أكوروا من قول ال إله إال هللا» ،
وٌقول صلى هللا علٌه وسلم مإك ًدا التجدٌد «إن هللا ٌبعث لهذه األمة على رأس كل مبة سنة من ٌجدد لها
دٌنها ».
فهل ٌفهم من ذلك أن الدٌن اإلسالمً ٌحتاج إلى تجدٌد وهو الكامل والتام والخاتم! وإذا سلمنا بذلك فما هً
كٌفٌة تجدٌده والرسول األعظم لٌس بٌن ظهرانٌنا.
ٌقول الشٌخ ٌوسؾ القرضاوي أن المقصود بالتجدٌد هنا ال ٌقع على الوابت من الدٌن وهو المنهج اإللهً
من عقابد وعبادات وشرابع وأخالق  ،ولكنه ٌقع على الحالة الوانٌة منه وهً ما ٌكون علٌه اإلنسان فً
عالقته بالمع نى األول من الفكر والشعور والعمل والخلق ،ومن هنا ٌقال  :ضعٌؾ الدٌن أو قوٌه  ،حسن
اإلسالم أو ردٌبه  ،ولذلك أضاؾ الرسول صلى هللا علٌه وسلم الدٌن لألمة ولم ٌضفه إلى هللا تعالى.
فالتجدٌد على ذلك مطلب شرعً بكل ما تحمله كلمة التجدٌد من معنى التؽٌٌر والتطوٌر و خلق الشخصٌة
المسلمة المإمنة بدٌن جدٌد قادر على إطالق طاقات األمة اإلسالمٌة فً كل مجاالت الحٌاة عن طرٌق
الفكر والعقٌدة والسلوك.
واإلسالم ما جاء إال لٌجدد وٌؽٌر وٌكمل وٌتم وكان له ذلك.
وترد مصطلحات مختلفة قد ٌفهم منها معنى التجدٌد  ،وقد استخدمها بعض الباحوٌن على أنها مرادفات
للتجدٌد  ،وإن كنا نرى أنها تتفق معها فً أمر وتختلؾ عنها فً آخر  .وموالها:
(أ)التقدم:
ٌقال « :مشى فالن القدمٌة والتقدمٌة إذا تقدم فً الشرؾ والفضل ولم ٌتؤخر عن ؼٌره فً اإلفضال على
الناس» ومنه ٌقال  :التقدم اإلنسانً و ٌقصد به ترقً اإلنسان وعلوه وسٌره إلى األمام قدمًا فً العلم
واالجتماع والسٌاسة واالقتصاد.

وٌرى بعض الباحوٌن أن هذا المفهوم قد ٌكون مقابالً لمصطلح (التنوٌر) فً كوٌر من عناصره عند
مفكري الؽرب ،وإن «من الحق أن ٌقال إن مفهوم التقدم عند مفكري اإلسالم المحدوٌن لم ٌإخذ إال لماما
بالمعنى الذي نجده لدى فالسفة التقدم التنوٌرٌٌن فً أوربا».
(ب) التطوير:
وٌقصد به عند إطالقه  ،التحول إلى األصلح واألحسن واألفضل و فٌقال  :تطور اإلنسان وتطور المجتمع
مساو لمصطلح التقدم والتقدمٌة  ،أو مرادؾ له.
أي تقدم فً مٌدان من مٌادٌنه أو أكور  ،فكؤنه
ٍ
(ج) التغيير:
وأحسبه أكور المصطلحات التصا ًقا بمفهوم التجدٌد  ،وقد ٌعبر عنه فً أؼلب صوره  ،وإن كان مصطلح
التؽٌٌر  -فً نظري  -أعم من مصطلح التجدٌد من حٌث أن التؽٌٌر إذا أطلق فٌشمل االنتقال من الفساد
إلى الصالح والعكس أٌ ً
ضا صحٌح.
والتؽٌٌر فً اللؽة هو التحول «وؼٌّره :حوله وب ّدله كانه جعله ؼٌر ما كان » .وفً التنزٌل العزٌز { َذلِ َك
َّللا َل ْم َي ُك ُم َغ ِّي ًرا ن ِْع َم ًة أَ ْن َع َم َها َعلَى َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا َما ِبأ َ ْنفُسِ ِه ْم }.
ِبأَنَّ َّ َ
وقد جاء فً موسوعة المفاهٌم اإلسالمٌة العامة  :أن هذا المفهوم وبخاصة إذا ارتبط بالمجتمع _ كوٌرً ا ما
ٌترادؾ مع «مصطلحات النهضة والٌقظة والتطور والنمو واالصالح والتقدم  ،وهً مفردات شاعت لدى
رواد الفكر واإلصالح العرب والمسلمٌن فً العصر الحدٌث  ،فاستخدام هذه الكلمات ٌتضمن معنى واح ًدا
هو الصٌؽة اإلرادٌة للتؽٌٌر».
والمصطلحات التً ذكرناها ال تستلزم ارتباط الجدٌد بالقدٌم  ،وإن وجد فال ٌوجد مقٌاس ٌحدد ما ٌجب
وما ٌجوز وما ٌجب محوه وفناإه  ،أما التجدٌد فهو ٌتمٌز عنها بؤن معناه كما ٌرى د .محمد عمارة «إزالة
ما طرأ على األصول والكلٌات والقسمات األساسٌة ،مما ٌتعارض مع روحها ومقاصدها  ،األمر الذي
ٌكشؾ عن نقاء هذه األصول وٌعٌدها بالعقالنٌة واالجتهاد كً تفعل فعلها فً مستحدوات األمور ،وما وجد
وما ٌستجد فً واقع الحٌاة  ..ففٌه عودة لحقٌقة الذات  ،واستلهام لعوامل الوبات وقسماته  ،مع إضافات
جدٌدة تعالج الجدٌد فً إطار األصول والووابت  ،بحٌث ٌتم للحضارة ذلك االتساق الذي ٌجعل حاضرها
االمتداد المتطور للقسمات األصلٌة والووابت الجوهرٌة فً بنابها القدٌم».
ثانيا  :مالك بن نبي والمجددون:
لقد استخدم رواد اإلصالح كوٌرً ا من المصطلحات النهضوٌة مول :التنوٌر ،والتحرر والتجدٌد الكفٌالن
بإحداث الٌقظة اإلسالمٌة التى تعود إلى استلهام الحضارة اإلسالمٌة ونفض الؽبار عنها  .ذلك التجدٌد
الذي نحسبه من ضرورات الدٌن اإلسالمً حتى إن اإلسالم ذاته لم ٌؤت إال لٌؽٌر ما هو سابد عند الناس
من أباطٌل وأوهام حجبت الفطرة الصحٌحة ،وساهمت فً تحرٌؾ الرساالت السابقة وتبدٌلها أو تحوٌرها.
وباكتمال الرسالة عقٌدة وشرٌعة وبختم النبوة وبمرور الزمان  ،وانتهاء النصوص  ،واستمرار األحداث ،
أصاب الفكر اإلسالمً بعض الجمود  ،فظهرت طابفة تدعو إلى العودة إلى القدٌم الجدٌد من الفكر
اإلسالمً  ،تدعو إلى إحٌاء الفهم الصحٌح لووابت الدٌن وقواعده  .وظهور تلك الطابفة ومن بعدها ممن
ٌسمون بالمجددٌن لهو مطلب ضروري فً اإلسالم  ،وقد ذكره الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌوه
الذي أوردناه ساب ًقا.

ً
اختالطا وامتزاجً ا بالحضارة الؽربٌة أو
وكلما أصاب الحضارة اإلسالمٌة تراجع  ،وازداد أصحابها
باآلخرٌن  ،كلما احتاجت إلى من ٌوقظها وٌنهض بها وٌحرر عقلها األمر الذي ٌعد مقدمة للتؽٌٌر
والتجدٌد.
وٌرى المإرخون أن التجدٌد توقؾ عند السنة العاشرة للهجرة  ،وم عاد من جدٌد بعد أن اشتد الجمود
واالنؽالق ،وكان الداعٌة له جمال الدٌن األفؽانً فً نهاٌة القرن الوانً عشر وبداٌة القرن الوالث عشر
الهجري ٌقول عمارة  « :وإذا كان األفؽانً قد أضاء مشعل التجدٌد الدٌنً وفتح بابه  ،وم استؽرقه العمل
السٌاسً ضد االستعمار واالستبداد  ،فإن الشٌخ محمد عبده كان أبرز أبمة هذه المدرسة  ،فلقد أتاح له
تركٌزه علً قضاٌا تحرٌر العقل المسلم وتجدٌد الدٌن اإلسالمً أن ٌنجز على هذا الدرب أعظم
اإلنجازات التً جعلت هذه األمة تعٌش ح ًقا فً العصر الحدٌث».
واالستعمار والدٌن والقضاٌا االجتماعٌة كانت قاسمًا مشتر ًكا بٌن مفكري اإلسالم فً العصر الحدٌث
و فً تناولهم إٌاه  ،وإن اختلفت معالجاتهم لموضوعاته وترتٌبها حسب أولٌاتها عند كل منهم.
وقد جاء اتفاقهم على ضرورة طرح تلك الموضوعات وبٌان أزمة الفكر اإلسالمً فٌها  ،والتخطٌط لمعالم
تؽٌٌرها من منطلق العقل المستضا بنور الشرع ،والمستبصر بالفهم الصحٌح لروح اإلسالم وخصابصه ،
والمنتفع بكل ما ٌنفتح علٌه من علوم الؽرب وحضارتهم القابمة على المادة.
َّللا
وكلهم متفق على أن الفهم الصحٌح للدٌن هو الركٌزة االولى للتؽٌٌر  ،ودلٌلهم قوله تعالى َ { :ذ ِل َك ِبأَنَّ َّ َ
لَ ْم َي ُك ُم َغ ِّي ًرا ن ِْع َم ًة أَ ْن َع َم َها َعلَى َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا َما ِبأ َ ْنفُسِ ِهم}.
والسنن الكونٌة اإللهٌة هً خٌر دلٌل ومرشد للعقل اإلسالمً على أهمٌة التؽٌٌر ،إضافة إلى فهمه ألبعاد
الحضارة األوربٌة المعاصرة  .ومن عناصر االتفاق محاربة البدع بمظاهرها المتنوعة من خرافة وتواكل
واستالب العقول  ،وفً المقابل تجاو ز الفكر المجرد وتحوٌله إلى حركة كما ٌقول مالك بن نبً «إن الذي
ٌنقص المسلم لٌس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة  ،فهوال ٌفكر لٌعمل بل لٌقول كالمًا مجر ًدا
بل أكور من ذلك».
وكان من بٌن ما اشترك فٌه فكر المجددٌن ضرورة أن تحل الحضارة كل المشكالت اإلنسانٌة االجتماعٌة
 ،وال ٌمكن أن ٌتم ذلك إال بمحاربة القوى االستعمارٌة الخارجٌة من جهة ومحاربة االستبداد والظلم
السٌاسً واالقتصادي الداخلً من جهة أخرى.
ومالك بن بنً (1905م 1973 -م) تلك الشخصٌة الجزابرٌة ٌعد  -بحق  -أحد النماذج اإلسالمٌة الذٌن
شؽلت الحضارة اإلسالمٌة وعالقتها بالحضارة الؽربٌة جل تفكٌره منذ صؽره إلى أن لقى ربه.
وٌحسن بنا قبل البدء فً محاولتنا لدراسة مظاهر التجدٌد فً فكر مالك بن نبً أن نلقً الضوء بإٌجاز
شدٌد على الناحٌة التارٌخٌة من حٌاته  ،والتً أرخ لها بقلمه فً مإلؾ له سماه « مذكرات شاهد للقرن»
تناول فٌه فترة حٌاته منذ مولده إلى 1939م .وموجزها  :أن والدته كانت فً مدٌنة قسنطٌنة فً الجزابر
 ،من عابلة فقٌرة  .وأول تعلٌمه كان القرآن الكرٌم  ..وبعد ذلك درس فً النظامٌة  ،وبعد حصوله على
الشهادة الوانوٌة سافر إلى بارٌس لٌدرس فٌها الهندسة الكهربابٌة.
وك ان كوٌر االطالع والقراءة فً األدب العربً القدٌم  ،وفً كوٌر من كتب التفسٌر  ،إضافة إلى اطالعه
على أدب المهجر واألدب الفرنسً  ،كل هذا صقل ذهنه المتوقد وفكره الناقد  ،فاتسع أفقه وحسه األدبً ،

وأصبحت له نظرة منهجٌة فً كل ما ٌدور حوله  ،واستطاع مالك بن نبً أن ٌرصد حركة االستعمار
وقسوته التى أحدوت تؽٌٌرات خطٌرة فً بنٌة المجتمع الجزابري.
وقد تمٌز فكر مالك بن نبً بتكونه من وقافتٌن  :الوقافة العربٌة اإلسالمٌة والوقافة الؽربٌة  .وقد أعطته
قٌمه اإلسالمٌة المؽروسة فً نفسه فترة طفولته ومراهقته قوة وصالبة أمام األحداث المتؽٌرة والمتواترة
على حٌاته  ،بل كانت تلك األحداث مع سمات شخصٌته وإٌمانه المتؤجج باهلل تعالى عصمة له من
االنحراؾ مع أي تٌار من التٌارات الفكرٌة المتالطمة فً عصره  ..كل ذلك كان سببًا  -أٌ ً
ضا  -فً توجٌه
مسار فكره إلى البحث عن أسباب ضعؾ وتخلؾ العالم اإلسالمً  ،ومن ناحٌة أخرى محاولة البحث عن
إٌجاد الحلول العلمٌة والعملٌة للخالص من هذا التقهقر والضعؾ.
ذلك الحل ٌتمول  -فً نظره  -بتصحٌح االعتقاد وتصحٌح الفهم وتصحٌح السلوك  ،وخٌر دلٌل على ذلك :
أن أول ما تمخض عنه فكره دراسة حول الظاهرة القرآنٌة سنة 1946م باللؽة الفرنسٌة ،وٌكفٌنً أن أنقل
شهادة الدكتور محمد عبد هللا دراز واألستاذ محمود شاكر فً تقدٌمهما لهذه الدراسة ٌ ،قول دراز «:ففً
ضوء العلم الحدٌث ولجت قضٌة ربٌسٌة ما فتت تشؽل المفسرٌن فً كل زمن  ،ولعلً أنا المستها فً
دراسات عدٌدة سابقة  ،سواء ما كان منها بالعربٌة أو الفرنسٌة .إن الؽبطة التً شعرت بها وأنا أقرإك
لهً من العمق بقدر ما أتاحت لً هذه القراءة أن أدرك من جدٌد ذلك الجهد الجاد المستقل والمتجرد ٌقود
الباحوٌن عن الحقٌقة إلى نتابج متماولة بل موحدة رؼم المسافة التً ٌمكن أن تفصل بٌنهم فً المكان
والزمان.
وإذا نحٌنا جانبًا أسلوبك الؽنً فً الكتاب وطرٌقتك الرابعة فً عرض األشٌاء فإننا نجد طرقنا فً
الدراسة متشابهة بصورة بارزة» ....
أما شهادة االستاذ محمود شاكر فٌقول فٌها «فلٌس عدالً أن أقدم كتابًا هو ٌقدم نفسه إلى قاربه  ،وبحسب
أخً األستاذ مالك بن نبً وبحسب كتابه أن ٌشار إلٌه  ،وإنه لعسٌر أن أقدم كتابًا هو نهج مستقل أحسبه لم
ٌسبقه كتاب موله من قبل  ،وهو منهج متكامل ٌفسره تطبٌق أصوله كما ٌفسره حرص قاربه على تؤمل
مناحٌه وال أقول هذا وناء»
وتتالت بعد ذلك مإلفات مالك بن نبً وكلها تدور حول ما سماه «بمشكالت الحضارة».
وكانت رحلته إلى فرنسا سنة  1930م بعد حصوله على الوانوٌة العامة ،وتنقل فً معاهدها إلى أن استقر
أمره فً كلٌة الكهرباء والمٌكانٌكا فتخصص فً هندسة الكهرباء.
وفً هذه األوناء سنة  1931م تزوج من امرأة فرنسٌة أسلمت وتسمت باسم خدٌجة  ،وقد كانت امرأة
صالحة وكان لها األور الكبٌر فً حٌاته األسرٌة والفكرٌة علً الخصوص _ كما ٌتحدث هو عنها كوٌرً ا
فً سٌرة حٌاته  .فقد أدخلته إلى عمق الحضارة األوربٌة  :حٌاة وذو ًقا وجماالً ٌ ،قول «:ومضت زوجً
تفتن من أجل توفٌر جمٌع وسابل الراحة لً داخل البٌت حتى من الناحٌة الفكرٌة  ،إذ كانت تؤتً على
األشٌاء التى أشاهدها فً عالمً الجدٌد بشهادة من ٌعرفها من داخلها  .لقد كنت أرى فً تلك األشٌاء القٌم
الحضارٌة التً أصبحت الشؽل الشاؼل بالنسبة لً من الناحٌة النظرٌة  ،ولكن زوجً ألبستها لباسها
اإلنسانً وصٌرتها ملموسة أمامً .لقد أصبحت فً الحقٌقة أعٌش فً الورشة المختصة بالجانب التطبٌقً
لمالحظاتً عن البٌبة الجدٌدة  ،وبصٌاؼة توقعً واستطالعً الشخصً تجاهها سواء من حٌث الفكر
والسلوك أو من حٌث ما أذكى من فضابلها وما أرفض من رذابلها».

بل ٌروى أن زوجته بذوقها واتقانها فً صنع كل ما ٌقع تحت ٌدها  ،وتمٌزها فً دقة ترتٌبها ونظافة بٌتها
 ،جعلته فً حالة من التطور النفسً ٌ ،قول بعد وصفه لها « إننً أذكر هذه التفاصٌل ألننً أعدها دالة
على التطور النفسً الذي سٌجعلنً أشد الناس نفورً ا لكل ما ٌسا لذوق الجمال  ..ؼٌر أن االستعدادات
التً تدفعنً إلى هذا الموقؾ كانت أصٌلة فً نفسً لم أكتسبها اكتسابًا  ..وإنما وجودي بفرنسا ومعاٌشتً
لزوجً طورا هذه االستعدادات الوراوٌة إلى افكار اجتماعٌة واضحة».
وفً فترة إقامة بن نبً فً فرنسا تنقل فً العدٌد من الدول لعله ٌجد عمالً واستقرارً ا فً أحدها  ،وكان
كل أمله أن ٌقٌم فً الطابؾ بالمملكة العربٌة السعودٌة  ،ولكنه لم ٌفلح فً محاولته فعاد إلى فرنسا مرة
وانٌة.
وفً سنة  1956م سافر إلى مصر  ،وألؾ به العدٌد من كتبه باللؽة العربٌة ،كما أنه سعً فٌها إلى ترجمة
ما كتبه بالفرنسٌة إلى العربٌة  ،وكانت له صوالت وجوالت فكرٌة أور فٌها وتؤور إلى أن ؼادر إلى
الجزابر فً سنة 1963م ،وعٌن مدٌرً ا عامًا للتعلٌم العالً وم استقال من منصبه سنة 1967م.
وواصل ابن نبً مسٌرته العلمٌة وعطاءه الفكري المتمٌز والمتجدد إلى أن وافته المنٌة فً / 10 / 31
1973م.
ومن دالبل صالح هذا الرجل وعمق إٌمانه باهلل تعالى ووبات معتقده وشدة تعلقه بدٌنه ان أنهى عطاءه
الفكري برسالة سماها تلمٌذه المحامً عمر المسقاوي (بالوصٌة)  ،وهً محاضرة ألقاها مالك بن نبً سنة
1972م أوناء عودته من رحلة الحج األخٌرة  ،مارً ا بدمشق .وألقى بها محاضرتٌن بعنوان «دور المسلم
ورسالته فً الولث األخٌر من القرن العشرٌن»  ،وٌقول مسقاوي «:وهذه وصٌة تركها مالك ابن نبً فً
ضمٌر أجٌال تتلمس الخروج من أزمتها الراهنة  ،وما نقول فٌها ونحن نبلؽها إال كما قال الرسول صلى
هللا علٌه وسلم (رب مبلػ أوعى من سامع».
والسؤال اآلن  :لماذا مالك بن نبي؟ أو كما تساءل أحد الباحثين بقوله« :لماذا العودة إلى مالك بن نبي
عندما يطرح منهج التغيير؟
والجواب « :إن مالك بن نبً  -فً رأٌنا  -هو حلقة وسٌطة بٌن النهضة اإلسالمٌة والصحوة اإلسالمٌة .
ً
متمٌزا فً أنه استوعب أفكار النهضوٌٌن األوابل فتجاوزهم من خالل معطٌات مرحلته
وهو إذ نراه
وعلومها وعالمٌتها  ،فإن ما ٌستؽ رب أن الالحقٌن لم ٌتواصلوا معه فً صحوتهم الجدٌدة  ،حتى أضحى
التقلٌد األحادي بدٌالً لكل فكر  ،وأضحت السٌاسة البراؼماتٌة الٌومٌة حكمًا فً كل موقؾ وممارسة.
ومن هنا فإن إعادة قراءة مالك بن نبً انطال ًقا من الحرص على التواصل مع األفكار البناءة فً تارٌخ
نهضتنا  ،وإن كان موضوعها التارٌخً قد فشل تعطٌنا فسحة من التؤمل فٌما هو مستمر فً العقلٌة السابدة
والمنهج وأسلوب التفكٌر السابدٌن».
وسنحاول أن نلقى الضوء على أبرز مسابل التجدٌد بصفة عامة فً فكر مالك بن نبً مع تؤكٌدنا على أن
ابن نبً مسلم مخلص ٌحاول فهم دٌنه فً روحه ومقاصده  ،من خالل رحلة طوٌلة مع الفكر اإلنسانً
ومقاصده _ أٌ ً
ضا _ ولم ٌر أو لم ٌدع لنفسه  -قط  -علمًا فً الفقه أو الحدٌث او التفسٌر أو علم الكالم.
المبحث األول :التجديد ومناهجه

لم ٌكن فكر مالك بن نبً بد ًعا من فكر رجال اإلصالح من حٌث أنه البد له فً إبداعه ودعوته من أن
ٌتؤور بمن سبقه وٌإور فٌمن لحقه هذا من ناحٌة ،ومن ناحٌة أخرى البد وأن تشؽل فكره ذات القضاٌا التى
شؽلت فكر سابقٌه بؽض النظر عن أولوٌاتها عند كل منهم.
وقد قسم بن نبً فً تؤلٌفاته الحركات التارٌخٌة اإلصالحٌة فً العالم اإلسالمً إلى نوعٌن سمً أولهما
«بتٌار اإلصالح الذي ارتبط بالضمٌر المسلم واألخرى بتٌار التجدٌد وهو أقل عم ًقا وأكور سطحٌة وهو
ٌمول مطامح طابفة اجتماعٌة جدٌدة تخرجت فً المدرسة الؽربٌة».
أما ابن نبً فقد امتدح فً دعوته اإلصالحٌة الحركة الوهابٌة وزعٌمها محمد بن عبدالوهاب ،وإن اختلؾ
منهجه عن منهجها إال أنه ٌعدها حركة صالحة لتحرٌر العالم اإلسالمً من مشكالته وهمومه الداخلٌة ،
فهً منذ نشؤتها وهً تحاول القضاء على التخلؾ الداخلً باسم اإلسالم  ،وترى أن ال سبٌل للصالح إال
بالعودة إلى فهم اإلسالم و تطبٌق مبادبه كما فهمه الصدر األول وطبقها  ،وٌصفها بن نبً بقوله «:تعنً
_ فً نظري _ سٌطرة الفكرة اإلسالمٌة الوحٌدة التً تصلح بما فٌها من طاقة متحركة  ،لتحرٌر العالم
اإلسالمً المنهار منذ سقوط خالفة بؽداد».
هذه الحركة ،وإن كانت إصالحٌة لما بالداخل إال أن المستعمر ٌخشاها وٌرهبها ألنها كما سماها ابن نبً
طاقة محر كة  ،وتلك الطاقة تكمن فً تركٌز الوهابٌة على فكرة التوحٌد وتجرٌدها عن المادٌات وبذلك
«أمنت دف ًعا وورًٌا ترك بصماته على كل دعاة اإلصالح بعدها ،وهذا الدفع الووري ال ٌنتقص من قٌمته
تشددها فً بعض الجوانب الشرعٌة واألحكام أو بعض المواقؾ المتطرفة لبعض أتباعها مما أوصل
بعض تصرفاتهم إلى حد المؽاالة».
وال ٌخفى ابن نبً إعجابه بتلك الحركة فٌذكرها كلما سنحت له الفرصة فٌقول أوناء حدٌوه عن القضٌة
الٌهودٌة وخطورة ما ٌإمن به تجاهها «إذ كان لً فعالً فٌها رأي ٌزٌد من خطورتً فً نظر تلك
السلطات باإلضافة إلى أنها وجدتنً ملتزمًا نحو الوهابٌة والوطنٌة واإلصالح ونحو التكنولوجٌا».
وم تتسع حركة اإلصالح فٌؤتً من ٌقاوم العدو الخارجً «رجل الوقافة والعلم» كما ٌسمٌه ابن نبً «
جمال الدٌن األفؽانً» فكانت كلمته موقظة للعزٌمة النابمة ومجددة لإلٌمان باهلل تعالى وبالوورة والتؽٌٌر
«وهكذا كانت كلمة جمال الدٌن فقد شقت كالمحراث فً الجموع النابمة طرٌقها فؤحٌت مواتها وم ألقت
وراءها بذورً ا لفكرة بسٌطة  :فكرة النهوض  ،فسرعان ما آتت أكلها فً الضمٌر اإلسالمً ضعفٌن ،
وأصبحت قوٌة فعالة».
ً
باعوا له كما ٌقول ابن نبً ال مصلحً ا بمعنى الكلمة « فإذا
وٌتوالى تٌار اإلصالح بعد أن كان جمال الدٌن
كان جمال الدٌن باعث الحركة اإلصالحٌة ورابدها وما زال بطلها األسطوري فً العصر الحدٌث  ،فإنه
لم ٌكن فً ذاته مصلحً ا بمعنى الكلمة » وم ٌؤتً دور محمد عبده الذي تتلمذ على ٌد األفؽانً فؤكمل دوره
 ،وهو الرجل األزهري المتمسك بدٌنه  ،وٌرى ابن نبً أن «الفضل فً نشؤة الحركة اإلصالحٌة
واتجاهها الذي اصطبؽت به ٌ ،عود إلى االستعدادات األصٌلة لدى الشٌخ المصري الذي كان بحق أستاذ
تلك المدرسة  ...وكان الشٌخ عبده ٌعلم علم الٌقٌن انه لكً ٌتحقق اإلصالح ٌجب أن ٌبدأ خطوته األولى
من الفرد  ،ولقد وجد أسـاس هذه الفكرة فً كتاب هللا».
وٌظن الشٌخ محمد عبده كما ظن بعده محمد إقبال «أن من الضروري إصالح علم الكالم بوضع فلسفة
ً
مسلطا على حركة
جدٌدة حتى ٌمكن تؽٌٌر النفس » وهذا ظن خاطا ألن «كلمة علم الكالم ستصبح قدرً ا
اإلصالح القدر الذي حاد بها جزبًٌا عن الطرٌق ،حٌن حط من قٌمة بعض مبادبها الربٌسة ،كمبادئ
السلفٌة  ،أي العودة إلى الفكرة األصٌلة فً اإلسالم  ،فكرة السلؾ ».

هذه هً المآخذ على مدارس اإلصالح ٌ ،ضٌؾ إلٌها مالك بن نبً ما أطلق علٌه (جب) عقدة (التسامً) .
ولقد وجدت هذه العقدة فً الوقافة األوربٌة على عهد (توماس األكوٌنً) واتخذت صورة تنحٌة كل ما من
شؤنه أن ٌدل على وجود تؤوٌر إسالمً.
والٌوم تحدث الظاهرة نفسها فً الوقافة اإلسالمٌة التقلٌدٌة فً صورة مقاومة لضؽط األفكار الؽربٌة ،
فعمل الشٌخ محمد عبده فً مٌدان العقٌدة كان فً أقصاه (نزعة إلى المدٌح) اقتضاها هذا التسامً).
وبعد ذلك ٌقول بن نبً  « :إن تلخٌصنا هذا النقد ٌوشك أال ٌطلعنا إال على نقابص حركة اإلصالح ،
وربما فقدت بذلك فً نظرنا قٌمتها االجتماعٌة إن لم تفقد قٌمتها التارٌخٌة  ،ومع ذلك فإن جزءًا كبٌرً ا مما
حققه العالم اإلسالمً وما قدره راجع إلى مجهود الشٌخ محمد عبده ومدرسته  ،وأما ما بقً بعد ذلك فهو
راجع إلى تٌار المدنٌة الحدٌوة»  ،وهذا ٌعنً أن مالك بن نبً ال ٌنكر دور المصلحٌن جمٌ ًعا فً العصر
الحدٌث منذ جمال الدٌن األفؽانً الذي كوٌرً ا ما ٌسمٌه «بالرجل العظٌم»  ،إال أنه ٌتطلع إلى إصالح أكور
إٌجابٌة ،إصالح وتجدٌد ٌجعل المجتمع اإلسالمً ٌبدع الوسٌلة التً تشبع حاجته الجدٌدة -على حد تعبٌره-
وٌعزو هذه الفجوة فً دعوات المصلحٌن إلى االضطراب العام الذي ٌسود التفكٌر اإلسالمً ٌ ،قول :
«فكانت النهضة ولكن دون توجٌه منهجً  ،فتحررت قوى كانت من قبل خامدة  ،بٌد أنها لم تتخذ مجاالً
أو تتسلم دورً ا  ،لقد وار العالم اإلسالمً الحدٌث لكن وورته كانت فً ظرؾ مؽلق فً قنٌنة دعًّ فً
الكٌمٌاء  ،ال ٌدرى قانو ًنا لتفاعل المادة فً عملٌته».
وفً نص آخر له ٌقول  « :إن نظرة واحدة إلى نهضتنا البعٌدة حٌنما نهضنا على صوت زعمابنا األقدمٌن
كجمال الدٌن ومحمد عبده والشٌخ رشٌد رضا  .حٌنما سمعنا هذه األصوات الجلٌلة وأٌقظتنا من سباتنا أٌن
توجهناق إننا توجهنا بالطبع فً طرٌق الحضارة  ،ولكنا بكل أسؾ من ؼٌر أن نحدد الهدؾ ونوضح معالم
الطرٌق ».
وابن نبً فً نقده لمنهج الحركة اإلسالمٌة الحدٌوة ال ٌمكنه ادعاء عدم تؤوره بها  ،بل وال ٌمكنه إنكار
النتابج اإلٌجابٌة التً خلفتها كل حركة وخلفها كل فكر إصالحً  ،ولكنً أحسبه أراد تحدٌد أولوٌات
ً
مركزا على الفاعلٌة االجتماعٌة للعقٌدة  ،ألن فتح باب اإلشعاع الروحً فً الحٌاة االجتماعٌة
اإلصالح «
معناه إعطاء نمط حضاري ممٌز عماده التوازن الروحً  -المادي».
ً
متجاوزا فً نقده حد الحقٌقة حٌث إن كل مصلح قدم خططه وبرامجه اإلصالحٌة سواء
وقد ٌكون ابن نبً
فً الشؤن السٌاسً أو االجتماعً أو الدٌنً أو التربوي أو مقاومة االستعمار  .ومنهم من ركز على
إصالح الداخل  ،ومنهم من ركز على إصالح الخارج «وأما إن كان ٌرٌد ابن نبً لما كتبوه أن ٌكون
برنامج العمل العربً اإلسالمً على امتداد السنوات الطوٌلة فهذا أمر ؼٌر ممكن  ،ألن من سنة هللا فً
الخلق تبدل األحو ال وتقلبها  ،ومن طبٌعة العالقات االجتماعٌة والدولٌة الزببقٌة التً تع ّدل التحالفات
والمواقؾ على ضوء المعطٌات المستجدة  ،إذن الوبات على حال مستحٌل  ،فكٌؾ نطلب لبرامج اإلصالح
دٌمومة الصالحٌة دون تعدٌل أو تبدٌل ».
وابن نبً فً تحلٌله لمناهج اإلصالح ٌعترؾ بذلك وٌإكد على أن الداعً لإلصالح فً حاجة إلى من
ٌعاضده وٌسانده  ،وهذا ما ٌصؾ به شخصٌة الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس الجزابري المناضل  ،الذي
ٌعده ابن نبً شخصٌة عظٌمة « هو الرجل الذي قدر إلشعاعه أن ٌبلػ أعماق الضمٌر الشعبً» وهو لم
ٌكن لٌستطٌع ذلك دون أن ٌكون له أٌد مصلحة تقنع بفكره وتشد من أزره ،وقد تمول ذلك فً الجمعٌة التً
أسسها وسماها (جمعٌة العلماء المسلمٌن)  ،وٌقول ابن نبً «لقد بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات بن
بادٌس ،فكانت تلك ساعة الٌقظة  ،وبدأ الشعب الجزابري المخدر ٌتحرك  ..فتحولت المناجاة إلى خطب
ومحادوات ومن اقشات وجدل وهكذا استٌقظ المعنى الجماعً وتحولت مناجاة الفرد إلى حدٌث الشعب».

وظهرت على إور ذلك قٌادات وأفكار اتفقت حٌ ًنا وتصارعت حٌ ًنا  ،ظهرت فً صورة مدرسة أو مسجد
أو مإسسة إصالحٌة  ،وظهرت نظرٌات اجتماعٌة  ،وهكذا  « :نرى ان هذه القٌادات واالتجاهات  -رؼم
تباٌنها واختالفها  -كانت متفقة على نقطة هً :إرادة الحركة والتجدٌد  ..ولقد كانت حركة اإلصالح التً
قام بها العلماء الجزابرٌون أقرب هذه الحركات إلى النفوس وأدخلها فً القلوب إذ كان أساس منهاجهم
َّللا الَ ُي َغ ِّي ُر َما بِ َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا َما بِأ َ ْنفُسِ ِهم} فؤصبحت هذه اآلٌة شعار كل من
األكمل قوله تعالى {إِنَّ َّ َ
ٌنطرح فً سلك اإلصالح فً مدرسة (بن بادٌس) وكانت أسا ًسا لكل تفكٌر ،ظهرت آوارها فً كل خطوة
وفً كل مقال حتى أشرب الشعب فً قلبه نزعة التؽٌٌر فؤصبحت أحادٌوه تتخذها شرعة ومنهاجً ا.
هذه الحركات وهذا الفكر تؤور به مالك بن نبً وأقر بفضله فً عملٌة النهضة والتجدٌد ،إضافة إلى أنه
بنظرته التحلٌلٌة العمٌقة أبرز ما فٌه من نقص فً مناهجه اإلصالحٌة تمول فً عدم التفاته إلى ما ٌسمٌه
بعناصر الحضارة أو عواملها أو ما ٌسمٌه بمشكالت الحضارة.
وتشخٌص المشكالت وحلها ٌكون فً الجمع بٌن الفكر والعمل ،وذلك لن ٌكون  -كما ٌرى ابن نبً  -إال
بتطبٌق اإلسالم بصفت ه خٌر ممول لمعٌار الحضارة وهو الجمع بٌن الفكر والعمل  .وباستقراء بن نبً
للتارٌخ ورصده للواقع وفهمه لإلسالم ٌطرح تصوره لمناهج التجدٌد مستلهمًا روح القرآن الكرٌم،
وسنعرض أهمها فٌما ٌلً:
أوالً  :المفهومية:
وٌقصد بها مالك الفهم الصحٌح لكل أو بعض ما ٌدور حول المرء لٌصح انطالقه للعمل من خالل ذلك
الفهم  ،وٌمول لذلك باستقالل الجزابر الناتج عن وورة قامت على «مفهومٌة تتلخص فً كلمة واحدة هً
«االستقالل» وكان الفالح هو الذي أعطاها محتوى مفاهٌم ًٌّا فً عبارات جد بسٌطة ،وقد وضع فٌها
شعوره بالتضحٌة...وهو الذي جعـــل منها معـركة (مقدسة)» .. .
وال ؼرو أن ٌكون هذا المنهج داخالً ضمن ما سماه ابن نبً (باألفكار) التً ٌعدها جزءًا ال ٌتجزأ من
مشكالت الحضارة.
وفً اإلسالم ٌرى أن النزعة اإلسالمٌة التً ٌجب أن ندرجها فً منهاجنا المفاهٌمً  -على حد قوله  -هً
القادرة على أن تعطً كل ذي حق حقه ،ففً الحٌاة االجتماعٌة موالً «المسؤلة ال تتمول فً تلقٌن او إعادة
تلقٌن المسلم عقٌدته  ،ولكنها تتمول فً إعادة تلقٌنه استخدامها وفعالٌتها فً الحٌاة ».
وهنا قد ٌواجه المسلم أمرً ا له أهمٌته من حٌث حٌرته بٌن التمسك بحرفٌة الدٌن أو بروحه دون أن ٌمس
جوهره ،وٌس تشهد ابن نبً فً هذه المسؤلة بسالمة موقؾ سٌدنا عمر بن الخطاب حٌن صح فهمه للدٌن ،
فؤطلق سراح سارق الخبز فً عام القحط  .بالرؼم من أن حكم السارق معلوم فً الفقه اإلسالمً وهو
قطع الٌد «ولكن الخلٌفة العظٌم فً تعلقه بروح الدٌن بدالً من حرفٌته ،أطلق السارق وقدم له مع ذلك
نصابحه حتى ال ٌقع وانٌة تحت طابلة العقاب مع تموٌله بالزاد الضروري لحٌاته فً انتظار ظروؾ
أفضل ».
ولم تخل حركات التؽٌٌر فً العالم اإلسالمً من عدم المفهومٌة أو بمعنى أصح من حطؤ المفهومٌة .
وذلك من خالل ما ٌسمٌه ابن نبً باألفكار المٌتة واألفكار القاتلة.
األولى  :تحاول الحفاظ على األفكار القدٌمة  ،كما هً حتى وإن كانت مٌتة.

والوانٌة :تستورد األفكار الؽربٌة وتتمسك بها  ،وإن كانت قاتلة  ،وٌرى أن األفكار التً فقدت الحٌاة
بداخلنا هً األخطر من المستوردة ٌ ،قول « :ولو وجب علٌنا أن نمٌز بٌن الفبتٌن لقلنا أن األفكار المٌتة
التً وروناها من عصر ما بعد الموحدٌن  ،أخطر علٌنا من الفبة األخرى».
وٌبدو أن مالك ٌنتقد فً هذا كال من دعاة اإلصالح ودعاة الحداوة  ،وقد ٌعود ذلك لعدم انفتاح كل منهما
على التٌار اآلخر  ،إضافة إلى عدم تمكنه من فهم مصدره الذي ٌتشدد فً االنتماء إلٌه ٌقول بن نبً
« فالخطؤ الذي وقع فٌه المحدوون ودعاة اإلصالح  ،ناتج عن أن كلٌهما لم ٌتجه إلى مصدر إلهامه الحق،
فاإلصالحٌون لم ٌتجهوا إلى الفكر اإلسالمً  ،كما أن المحدوٌن لم ٌعمدوا إلى أصول الفكر الؽربً».
ثان ًيا  :الفعالية:
الفعالٌة هً النتٌجة الطبٌعٌة للمفهومٌة الصحٌحة  ،فإن المرء إذا فهم مشكالته ورتبها ترتٌبًا منطق ًٌّا أصبح
األمر عنده كاآلتً « مشكلة تهمنً كمواطن عربً ومشكالت تواجهنً كإنسان ٌعٌش فً مجتمع إنسانً»
 ،وبعد ذلك ٌؤتً دور اتخاذ الموقؾ فً سبٌل حل تلك المشكالت :إن القضٌة ..تتصل بموقفنا نحن كؤفراد
تتصل بموقفً كمواطن أمام المشكالت فإننً عاجز عن صٌاؼتها فكرًٌا ،وإذا صٌؽت فكرًٌا بصورة ما
ً
ً
بسٌطا  .هذا العجز
عجزا
فإننً عاجز عن التصرؾ فً اإلمكانٌات لحلها  ،فعجزي إذن مزدوج ولٌس
هو الوجه اآلخر للفعالٌة  ،هو عدم الفعالٌة  ،وهو ناتج عن خلل فً المفهومٌة سواء فً ذلك صٌؽة
المشكالت وترتٌب أولوٌاتها أو فً القدرة على حلها.
وإذا أردنا فعالٌة منتجة  ،البد أن نبدأ باإلنسان فٌعرؾ قدراته وإمكانٌاته الذاتٌة  ،وٌعرؾ قدرات
وإمكانٌات مجتمعه  ،وتؤتً معرفة دٌنه على رأس القابمة  ،من حٌث إنه هو الذي ٌمده بالطاقة وٌشكل
تصو ّره ع ن نفسه وعن الكون وعما وراء الطبٌعة  ،ومن وم ٌكتسب القدرة على الفعالٌة  .فإذا تحرك
اإلنسان كان تحركه هو الفاعلٌة المنشودة فً الحضارات ٌ ،قول ابن نبً « :علٌنا أن ندرس أوالً الجهاز
االجتماعً األول وهو اإلنسان  ..فإذا تحرك اإلنسان تحرك المجتمع والتارٌخ  ،وإذا سكن سكن المجتمع
والتارٌخ » هذا التحرك  -كما ذكرنا  -هو فعالٌة اإلنسان فً التارٌخ وتحتاج تلك الفعالٌة إلى شروط
لتحققها  ،أهمها  :عدم االستسالم لكل ما ٌحدث له من خالل وضعه تحت إطار القضاء والقدر  ،ولن
ٌتحقق ذلك _ أٌ ً
ضا _ إال بتحدٌد مسإولٌة المرء تجاه تلك األحداث «وبقدر ما نكشؾ من أسرارها
نسٌطر علٌها بدالً من أن تسٌطر علٌنا فنوجهها نحن وال توجهنا هً» .وٌستدل ابن نبً باآلٌة الكرٌمة
اس َتأْ ُم ُرونَ بِا ْل َم ْع ُرو ِ
ف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َكر} فهذه اآلٌة خٌر ما ٌمول فعالٌة
{ ُك ْن ُت ْم َخ ْي َر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
المسلم ،وٌكشؾ عـــــــن وظٌفته االجتماعٌة « :فالمعروؾ فً أعم صوره والمنكر فً أشمل معانٌه
ٌكونان جوهر األحداث التً تواجهنا ٌومًٌا كما ٌكونان لبّ التارٌخ  ،هـــذا هو المعنى العام للفعالٌة».
ثال ًثا  :التوازن:
ال ٌمكن لحضارة ما أن تقوم إال على أساس من التوازن  .والتوازن فً مفهومه العام ال ٌخرج عن إطار
مفهوم العدل وهو  :إعطاء كل ذي حق حقه ،وهذا ال ٌعنى العطاء المادي دون المعنوي.
إذن فالحضارة تتركب من تلك النظرة المتوازنة للروح والجسد والكم والكٌؾ والؽاٌة والوسٌلة  ،فإذا
اختل التوازن فً جانب واحد اختلت الحضارة« .والحضارة اإلسالمٌة قد فقدت تعادلها ٌوم فاتها أن
ترعً سالمة هذه العالقة بٌن العلم والضمٌر  ،بٌن العناصر المادٌة والوجود الروحً  ،فؽرقت فً هاوٌة
الصوفٌة الخالصة ،فً فوضى المرابطــٌن التً سببـت سقوطها».

وال ٌستونى مالك بن نبً الحضارة الؽربٌة من ذلك السقوط  ،وٌرى أنها حٌن فقدت معنى الروح فهً
«تجد نفسها بدورها على حافة الهاوٌة».
{وا ْب َت ِغ فِي َما
واإلسالم هو الدٌن األوحد الذي ٌُعد التوازن الدقٌق والشامل من أهم خصابصه  ،قال تعالى َ
َءا َتا َك َّ
س َنصِ ي َب َك مِنَ ال ُّد ْن َيا} وٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم ( :الدنٌا مطٌة
َّار اآلخ َِر َة َوالَ َت ْن َ
َّللا ُ الد َ
اآلخرة)  .وما عبرت عنه هذه النصوص بالنسبة للفرد المسلم  -كما ٌقول بن نبً ٌ -نطبق على الحٌاة
االجتماعٌة كلها  « ،فنحن بالطبع النفصل الدنٌا عن األخرى ،إذ هً المطٌة التً نمتطٌها للوصول إلى
أهداؾ هً أبعد من الموت  ،فإذا كانت هناك بعض المجتمعات الحدٌوة الٌوم تبنً المجتمع لؽاٌات
اجتماعٌة بحتة ولحٌاة أرضٌة بحتة _ وأنا ال أقلل من شؤن هذه الؽاٌات  ،وإنما أعلم انها تقؾ فً منتصؾ
الطرٌق _ فإن مجتمعنا ٌبنً لما بعد الحٌاة كما ٌبنً ألهداؾ ٌحققها لحٌاة كل فرد  .وهذا بالطبع ٌتطلب
من المسلم ومن العربً جه ًدا أقدر من جهد اآلخرٌن وجها ًدا أكبر من جهادهم».
إذن فالنهوض ٌحتاج إلى تطبٌق معتنقً اإلسالم لمبدأ التوازن الذي ٌطرحه وٌنادي به  ،ال أن ٌتعصب
لجانب دون اآلخر « ،فنهضة العالم اإلسالمً ًإذا لٌست فً الفصل بٌن القٌم ،وإنما هً فً أن ٌجمع بٌن
العلم والضمٌر  ،بٌن الخلق والفن ،بٌن الطبٌعة وما وراء الطبٌعة  ،حتى ٌتسنى له أن ٌشٌد عالمه طب ًقا
لقانون أسبابه ووسابله وطب ًقا لمقتضٌات ؼاٌاته ».
وٌطرق األمل نفس مالك بن نبً فً قدرة العالم اإلسالمً على التجدٌد والتؽٌٌر  ،فٌقول «  ..ولكنا فً
الوق ت نفسه نجد هذا العالم اإلسالمً ٌخطو فً طرٌقه إلى تجدٌد نفسه بفضل ما تحصل فً ٌدٌه من قٌم
حدٌوة  ،فهذا االمتزاج بٌن الروح والمادة والذي ٌتم اآلن فً بطء سٌسرع دون رٌب  ،كلما تعود مواجهة
المشكالت بفكر علمً».
راب ًعا  :النقد الذاتي:
هذا النقد ٌعوقه وٌشل حركته ما ٌسمٌه ابن نبً «بالشلل األخالقً» الذي نتج عن قٌاس خاطا عند المسلم
 ،وهو  ( :أن اإلسالم دٌن كامل ونحن مسلمون ّإذا فنحن كاملون)  ،هذا القٌاس ٌعطل قابلٌة الفرد للكمال،
إن لم ٌقض علٌها تمامًا  ،وفً ذلك تحقٌق _ والشك _ ألهداؾ االستعمار ٌقدمه المسلم له دون أن ٌكون
للمستعمر أي جهد فٌه ٌ ،قول ابن نبً « :وإنه لمن الحكمة أن نفكر فً ضروب االرتكاس إلى الجرٌمة
ووجوه المؽاالة االعتباطٌة المإذٌة  ،تظل ممكنة الحدوث ما لم تتم تصفٌة العقد المخجلة داخل مجتمعنا ،
وٌمكننا القول بؤن هذه العقد هً التً كونت رأس المال الذي استومره االستعمار فً جهازنا اإلداري لكً
ٌستبقً داخله وؽرات مالبمة لنشاطه المباشر».
هذه العقد المحجلة تحتاج فً محاربتها إلى تطهٌر النفس  ،وال ٌكون ذلك إال بالنقد الذاتً واإلحساس
بالذنب واإلقرار به واإلعالن عن الخطؤ.
وكوٌرً ا ما ٌمٌل بن نبً إلى التمول بمواقؾ سٌدنا عمر بن الخطاب الذي جمع الصحابة وأعلن لهم ما
مإداه أنه لم ٌكن شٌ ًبا مذكورً ا وأنه ال ٌعدو كونه مجرد راعً ماشٌة جعل منه اإلسالم خلٌفة  ،إضافة إلى
اعترافه بالخطؤ فً قوله :أصابت امرأة وأخطؤ عمر  ،وكوٌرً ا ما ٌتمٌز بمحاسبته الدابمة لنفسه وذكر ذنوبه
وندمه وبكابه  ،ورجابه فً أن ٌؽفر هللا تعالى له.
هذا النقد الذاتً وذلك اإلحساس المرهؾ بالخطؤ فُقد فً العالم اإلسالمً منذ عهد بعٌد «ولم نعد نرى
زعٌمًا ٌعترؾ بؤخطابه  ،وهكذا ؼرق المول األعلى اإلسالمً  ،المول األعلى للحٌاة والحركة  ،فً
فٌضان من التعالً والؽرور ،بل فً ذلك القنوع الذي ٌتصؾ به رجل الدٌن  ،حٌن ٌعتقد أنه بتؤدٌة

الصلوات الخمس قد بلػ ذروة الكمال دون أن ٌحاول تعدٌل سلوكه وإصالح نفسه  ..وبذلك تختل حركة
التقدم للنفس فً الفرد والمجتمع».
أما سٌدنا عمر ومن هم فً مقامه  ،هم أول من أعلنوا هذا المنهج المتجه إلى الذات قبل أن ٌتجه إلى الؽٌر
المتوفرة ،أول من فتح
ٌ ،قول ابن نبً  « :وهكذا كان عمر العظٌم الذي نعرؾ مدى حساسٌته األخالقٌة
َ
طرٌق النقد الذاتً».
المبحث الثاني :مفهوم الحضارة) شروطها ومشكالتها(
ٌعرؾ ابن نبً الحضارة  ،بؤنها « جملة العوامل المعنوٌة والمادٌة التً تتٌح لمجتمع ما أن ٌوفر لكل فرد
من أعضابه جمٌع الضـــمانات االجتماعٌة الالزمة لتقدمه».
وٌفصل هذا التعرٌؾ فً مإلؾ آخر فٌرى أنها «مجموع الشروط األخالقٌة والمادٌة التى تتٌح لمجتمع
معٌن أن ٌقدم لكل فرد من أفراده فً كل طور من أطوار وجوده من الطفولة إلى الشٌخوخة المساعدة
الضرورٌة له فً هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه .فالمدرسة والعمل والمستشفى ونظام شبكة
المواصالت واألمن فً جمٌع صوره عبر سابر تراب القطر واحترام شخصٌة الفرد تمول جمٌعها أشكاالً
مختلفة للمساعدة التً ٌرٌد وٌقدر المجتمع المتحضر على تقدٌمها للفرد الذي ٌنتمً إلٌه »
بهذا المفهوم الشامل حدد بن نبً معنى الحضارة  ،وال تستطٌع أمة من األمم أن تخلق حضارة إال إذا
توفرت جمٌع هذه الشروط  ،األمر الذي ٌمكن المجتمع او هذه الحضارة من أن تح ّل  .أما مجرد اقتباس
المنتجات المادٌة من حضارة أو حضـــارات أخـــرى ؛ فإنه ال ٌنشا (حضارة)  ،إن هذا االقتباس  -أو
تؤسٌ ًسا أو (بناء)
االستٌراد  -ال ٌعدو أن ٌكون (تكدٌ ًسا) للمنتجات  ،أي (ألشٌاء) الحضارة ،ولٌس
ٍ
لحضارة جدٌدة .ولهذا نادى مالك بن نبً بوجوب ان ٌنتقل العالم اإلسالمً من (التكدٌس) إلى (البناء).
وإذا جاز لهذا التكدٌس ان ٌسمى حضارة  ،فهو (الحضارة الشٌبٌة) كما ٌسمٌه بن نبً اآلن «أي حضارة
ال ٌمكن أن تبٌع جملة واحدة األشٌاء التً تنتجها ومشتمالت هذه األشٌاء  ،أي أنها ال ٌمكن أن تبٌعنا
روحها وأفكارها الذاتٌة وأذواقها  ..وبدونها تصبح كل األشٌاء التً تبٌعنا إٌاها دون روح وبؽٌر هدؾ».
إذن فالحضارة البد وأن تصنع منتجاتها حٌث إننا ال نستطٌع استٌراد روح إي حضارة وقٌمها ومعانٌها
التً تربط بٌن ما ٌسمٌه بن نبً بعناصر الحضارة  ،وعبر عنها فً كل مإلفاته (باألشخاص واألفكار
واألشٌاء).
وٌمٌل بن نبً إلى طرٌقة عا لم الكٌمٌاء فً عملٌة التحلٌل المإدٌة إلى التركٌب ،وٌنصح العالم اإلسالمً
باقتباس تلك الطرٌقة إن أراد لنفسه النجاح فً تركٌب حضارة  ،وٌرى أن كل ناتج حضاري تنطبق علٌه
الصٌؽة التحلٌلٌة اآلتٌة:
ناتج حضاري= إنسان  +تراب  +وقت
وبعد أن شرح هذه المعادلة ببعض األمولة  ،وأوبت أو أكد صٌؽة صادقة بالنسبة ألي ناتج حضاري .
انتهى إلى تقرٌر قاعدته المشهورة:
حضارة = إنسان  +تراب  +وقت .وقال إنه استخدم كلمـــة (تراب) بدل (مادة) فً هذا السٌاق ؛ تحاشًٌا
للبس فً كلمة (المادة) نظرً ا لتعدد مفاهٌمها فً باب األخالق والعلوم والفلسفة .

وعلى هذا  ،فإن العالم اإلسالمً من أجل أن ٌحل مشكلته الحضارٌة  ،البد له أن ٌحل مشكالته الوالث
األولٌة  :مشكلة اإلنسان  ،مشكلة التراب ،مشكلة الوقت.
ومن هنا جاء رفضه السابق  -الذي أشرنا إلٌه  -وأعنى رفض التكدٌس ،ألن تكدٌس المنتجات
(الحضارٌة) ال ٌحل أًٌا من مشكالت الحضارة.
ولكن هذا ال ٌعنى أن توفر العناصر الوالوة  ،ومحاولة حل مشكالتها ٌ ،وفر تكوّ ن حضارة تلقابًٌا  ،ولكن
كما أن القانون فً الطبٌعة ٌحتم تدخل مركب ما إلتمام عملٌة كٌمٌابٌة  ،فكذلك «وبالمول لنا الحق فً أن
نقول :أن هناك ما ٌطلق علٌه (مركب الحضارة) أي العامل الذي ٌإور فً مزج العناصر الوالوة بعضها
ببعض ،فكما ٌدل علٌه التحلٌل التارٌخً ،..نجد أن هذا (المركب) موجود فعالُ ،هو الفكرة الدٌنٌة التً
رافقت دابمًا تركٌب الحضارة خالل التارٌخ».
إذن  ،فالحضارة تحتاج إلى عنصر الدٌن الذي هو األساس فً عالقة األشخاص باألفكار وباألشٌاء  ،أو
هو الفاعل فً عالقة اإلنسان بالوقت والتراب ،أو ما ٌسمٌه بن نبً ما ٌحدث من مزج لإلنسان بالوقت
والتراب.
ومن فهم الدٌن اإلسالمً فهمًا صحٌحً ا وعلم قدرته وتؤوٌره فً النفس والكون ،آمن بإمكانٌة تحقٌق هذا
الشرط فً الحالة الراهنة للشعوب اإلسالمٌة « فإن قوة التركٌب لعناصر الحضارة خالدة فً جوهر الدٌن،
ولٌست مٌزة خاصة بوقت ظهوره فً التارٌخ  ،فجوهر الدٌن مإور صالح فً كل زمان ومكان».
وٌحسن بنا أن نستعرض بإٌجاز عناصر الحضارة كما هً فً رإٌة مالك بن نبً  ،وتصوره للحلول
المناسبة لمشكالتها  « :مشكلة اإلنسان وتحدٌد الشروط النسجامه مع سٌر التارٌخ ،مشكلة التراب
وشروط استؽالله فً العملٌة االجتماعٌة  ،مشكلة الوقت وبث معناه فً روح المجتمع ونفسٌة الفرد .إنه
ٌمكننا اآلن فً ضوء هذه االعتبارات النظرٌة أن نقدر تقدٌرً ا سلٌمًا وضع النهضة العربٌة من حٌث
ؼاٌتها ووسابلها وطبٌعة مشاكلها».
أوالً :اإلنسان:
هو المرتبة األولى ألنه كما ٌرى بن نبً هو الذي ٌوجه األشٌاء واألفكار والوقت والتراب ،وٌصنع
الحضارة.
اإلنسان هو الذي ٌحدد القٌمة االجتماعٌة للمعادلة التً صاؼها ابن نبً ،وإن كان مالك بن نبً ٌتحدث عن
إنسان الحضارة بصفة عامة إال أنه ٌعنٌه فً هذا المقام اإلنسان المسلم ،ولكً ٌكون هذا اإلنسان قادرً ا
على تحقٌق النهضة البد له من شروط والوة:
 -1أن ٌعرؾ نفسه وٌعمل على تنقٌتها من كل أنواع التخلؾ.
 -2أن ٌعرؾ اآلخرٌن وأن ال ٌتعالى علٌهم وأن ال ٌتجاهلهم.
 -3أن ٌعرؾ اآلخرٌن بنفسه  ،ولكن بالصورة المحببة  ،بالصورة التً أجرٌت علٌها كل عملٌات التؽٌٌر
بعد التنقٌة والتصفٌة من كل رواسب القابلٌة لالستعمار والتخلـؾ وأصنـــاؾ التقهقر.

وأول معرفة  -على ذلك ٌ -جب أن تكون لتنقٌة فكره  ،وهو بعالمه الفكري ٌستطٌع أن ٌدعم عالم األشٌاء
« العالم الذي ال ٌقؾ على قدمٌه بدون العالم األول  ،وال ٌمكن أن ٌقؾ على قدمٌه بنفسه إذا ما أطاحت به
النوابب».
وٌضرب بن نبً أمولة بتجارب الؽرب ،فؤلمانٌا فً حرب 1945م فقدت (عالم أشٌابها) حٌث دمرت
وأتلفت مصانعها وآالتها وبنوكها  ،ولكنها لم تفقد (عالم أفكارها) فنهضت «وقد كونت من جدٌد وابتدأ من
هذا الرأسمال المفاهٌمً كل حٌاتها االجتماعٌة واحتلت مجد ًدا مكانتها السٌاسٌة فً العالم».
واإلسالم ٌُملِّك المسلم كل مقومات هذا العالم الخالق المحرك  ،وإضافة إلى إعالء هذا الجانب ٌعلى فٌه
جانبٌن آخرٌن وهما :العمل والمال  .وصحة الجانب األول شرط لصحة هذٌن الجانبٌن  .وعالم األفكار
تنضوي بداخله مفاهٌم كوٌرة مول  :الوقافة والعلم واألخالق والعاطفة.
ومن هنا فعلى المسلم أن ٌحاول تصفٌة وتنقٌة تلك المفاهٌم  ،فٌتخلص من األفكار المٌتة  ،واألفكار القاتلة
 ،وٌقصد بن نبً باألولى  :األفكار التً ٌصنعها المجتمع بنفسه  ،وم تبقى فً تراوه االجتماعً «أفكارً ا
مٌتة» كتلك التً وروها المجتمع اإلسالمً من عصر ما بعد الموح ّدٌن  .وقال إن هذه األفكار تمول خطرً ا
أشد علٌه من خطر «األفكار القاتلة» ألنها منسجمة مع عادته ،وتفعل فعلها فً كٌانه من الداخل! وٌإكد
ابن نبً أن هذه األفكار « التً كانت قاتلة فً مجتمع حً قبل أن تصبح مٌتة فً مجتمع ٌرٌد الحٌاة لم
تولد ببارٌس أو لندن  ،بل ولــدت بفاس والجزابر وتونس والقاهرة» .
أما الوانٌة فهً التً نستعٌرها من الؽرب ،وقد مول لهما ابن نبً «بالجانب الذي نسمٌه االستعمار
والجانب الذي نطلق علٌه القابلٌة لالستعمار».
ولذلك فإذا أراد المسلم التحرر من االستعمار  ،فعلٌه أوالً أن ٌتخلص من فكرة «القابلٌة لالستعمار» التً
ٌعدها بن نبً عاب ًقا معرقالً لحركة النهضة  ،وٌفسرها بمقولة ؼاٌة فً الدقة  «:فكون المسلم ؼٌر حابز
جمٌع الوسابل التً ٌرٌدها لتنمٌة شخصٌته وتحقٌق مواهبه :ذلك هو االستعمار  ،وأما أال ٌفكر المسلم فً
استخدام ما تحت ٌده من وسابل استخدامًا مإورً ا  ،وفً بذل أقصى الجهد لٌرفع من مستوى حٌاته ،حتى
بالوسابل العارضة  ،وأما أال ٌستخدم وقته فً هذه السبٌل ،فٌستسلم  -على العكس  -لحظة إفقاره وتحوٌله
كمًا مهمالً ٌكفل نجاح الفنٌة االستعمارٌة ؛ فتلك هً القابلٌة لالستعمار»  .هذه القابلٌة أخطر من
االستعمار وتتعدى خطره من حٌث أنها تصبح هً الجالبة له «إن هناك حركة تارٌخٌة ٌنبؽً أال تؽٌب
عن نواظرنا ،وإال ؼابت عنا جواهر األشٌاء فلم نر فٌها ؼٌر الظواهر  ،هذه الحركة ال تبدأ باالستعمار ،
بل بالقابلٌة له  ،فهً التً تدعوه».
ولكً ٌتحرر هذا الفكر وتكون للمسلم فعالٌة البد له من تحقق «الوقافة»  ،فهً تالزم اإلنسان المتحضر
ً
ارتباطا عضوًٌا فً جانبها التربوي  .وفً هذا ٌقول بن نبً «تتحدد الوقافة بصفة عامة
وترتبط بالحضارة
ً
تارٌخا  ،فتتمول ألعٌن األجٌال فً صورة معجزة إؼرٌقٌة  ،أو امبراطورٌة رومانٌة ،ؼٌر
عندما تصبح
أن القرن العشرٌن قد أدخل مقٌا ًسا جدٌ ًدا فً روح المنهج وفً الطرٌقة التً تحدد بها الوقافة  ،فاإلنسانٌة
قد دخلت عصر التخطٌط  ..فإذا أردنا أن نفهم الوقافة فً هذا العصر وجب أن نفهمها كمنهاج قبل أن
نحددها كنتٌجة».
والوقافة  -كما ٌراها مالك كنتٌجة تارٌخٌة  -تتكون من عناصر جوهرٌة أربعة تلزمها وال تنفك عنها وهً
 :الدستور الخلقً ،والذوق الجمالً ،والمنطق العملً ،والصناعة بتعبٌر ابن خلدون أو (التقنٌة)  .ومن هنا
فباإلمكان تعرٌؾ الوقافة بصورة عملٌة ،بؤنها « :مجموعة من الصفات الخلقٌة والقٌم االجتماعٌة التً
ٌتلقاها الفرد منذ والدته كرأسمال أولى فً الوسط الذي ولد فٌه  ،والوقافة على هذا هً المحٌط الذي ٌشكل

فٌه الفرد طباعه وشخصٌته»  .وشرح بعض جوانب هذا التعرٌؾ فً موضع آخر  ،أو فً تعرٌؾ وان ،
فقال  :الوقافة « :هً الجو المشتمل على أشٌاء ظاهرة مول األوزان واأللحان والحركات ،وعلى أشٌاء
باطنة كاألذواق والعادات والتقالٌد  .بمعنى أنها الجو العام الذي ٌطبع أسلوب الحٌاة فً مجتمع معٌن
وسلوك الفرد فٌه بطابع خاص ٌختلؾ عن الطابع الذي نجده فً حٌاة مجتمع آخر».
إذن فالوقافة تجمع  -كما ٌرى ابن نبً  -بٌن معطٌات اإلنسان ومعطٌات المجتمع  ،وما ٌحدث بٌنهما من
انسجام وتناؼم وتفاعل.
والوقافة بهذا المفهوم ال تفٌد معنى العلم ،وإن كان العلم جزءًا منها ومن مضمونها  .وتلك الفكرة عن
ً
ارتباطا ووٌ ًقا بالحضارة «وفً ضوء هذا الربط تصبح الوقافة نظرٌة فً السلوك
الوقافة هً التً ترتبط
أكور من أن تكون نظرٌة فً المعرفة ،وبهذا ٌمكن أن ٌقاس الفرق الضروري بٌن الوقافة والعلم».
والوقافة وحدها ال تستطٌع أن تكون أسلوب حٌاة لمجتمع ما  ،إال إذا اشتملت على مبدأ أخالقً ،هذا المبدأ
ً
ً
نشوزا بسلوكه الخاص».
مرتبطا بهذا األسلوب  ،فال ٌحـــدث فٌه
هو الذي «ٌجعل كل فرد
والفعالٌة المنشودة فً مجتمع ما هً التً تحدد مقٌاس وجود هذا المبدأ ودرجاته فً هذا المجتمع  ،فبقدر
ما ٌزٌد تؤوٌر العنصر األخالقً فٌه تزٌد الفعالٌة وبقدر ما ٌنقص تنقص.
وفً إطار الوقافة  ،وفً إطار عالم األفكار ظهرت فكرة المنطق العملً .وال ٌرٌد بن نبً بهذه الفكرة كما
ٌقول «ذلك الشًء الذي دونت أصوله ووضعت قواعده منذ أرسطو  ،وإنما نعنى به كٌفٌة ارتباط العمل
بوسابله ومعانٌه  ،وذلك حتى ال نستسهل او نستصعب شٌ ًبا بؽٌر قٌاس ٌستمد معاٌٌره من واقع الوسط
االجتماعً  ،وما ٌشتمل علٌه من إمكانٌات».
هذا المنطق العملً الذي ٌعد أحد عناصر أو مكونات الوقافة  ،هو جوهر اتحاد الفكرة بالعمل ،وهذا النوع
من الفكر هو الذي ٌنقص المسلمٌن بصفة عامة  ،وهو السبب األساسً فً تخلفهم _ الذي ٌستنتجه أي
عاقل من واقع أحوالهم  ،وٌرى ابن نبً « أن المنطق العملً ٌنقص البالد اإلسالمٌة عمومًا  ،فهذا أمر
ً
عجزا فً المراقبة الذاتٌة وفً مراجعة
متوقع  ،ألن العجز فً األفكار ٌخلق أو ٌنتج فً المجال النفسً
النتابج».
وٌعجب بن نبً من أمر المسلمٌن  ،حٌث إن دٌنهم الذي ٌدٌنون به لٌل نهارٌ ،تمول فٌه المنطق العملً
بكل أبعاده  ،فٌدعوهم إلٌه كتابه وتدعوهم إلٌه سنة قدوتهم وموالهم األعلى  -قوالً وعمالً  . -وٌستشهد بما
اس َتأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُروفِ
ٌسمٌه مبدأ التبادل الذي ٌطبقه القرآن فً قوله تعالىُ { :ك ْن ُت ْم َخ ْي َر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َكر}  .وهذا المبدأ تناولته سنة الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً قوله  «:مول القابم على
حدود هللا والواقع فٌها كمول قوم استهموا على سفٌنة فؤصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها  ،فكان الذٌن
فً أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم  ،فقالوا لو أ ّنا خرقنا فً نصٌبنا خر ًقا ولم نإذ من
فوقنا فإن ٌتركوهم وما أرادوا هلكوا جمٌ ًعا وإن أخذوا على أٌدٌهــــم نجوا ونجوا جمٌ ًعا».
ففً اآلٌة الكرٌمة  ،وفً الحدٌث الشرٌؾ معان كاملة لفعالٌة كاملة بٌن مجتمع وأفراده  ،وهذا هو عٌن
التحضر الذي ٌؤخذ فً اعتباره ونابٌة النقد والنصح والتوجٌه  ،لكً تتالفً السلبٌات وتستجلب اإلٌجابٌات
« إال أن هذه المبادلة ال ٌمكن أن تمارس إال إذا تم ربط الفرد بالجسم االجتماعً  ،بالصورة التً تلتحم بها
مادة البناء بكامل البناٌة  ،وذلك لكً نستعمل مرة أخــرى صورة مقتبسة عن الرسول صلى هللا علٌه
وسلم» فً صورة وقب حاجز السفٌنة المشار إلٌه.

و ٌؤسؾ ابن نبً على حال المسلمٌن الذٌن فقدوا هذا المنطق فٌقول «ولقد ٌقال إن المجتمع اإلسالمً
ٌعٌش طب ًقا لمبادئ القرآن ومع ذلك فمن األصوب أن نقول إنه ٌتكلم تب ًعا لمبادئ القرآن لعدم وجود
المنطق العملً فً سلوكه الٌومً».
وعلى الرؼم من ذلك فابن نبً ٌعترؾ للمسلمٌن بما عندهم من فكر إال أنه فكر مجرد عن العمل وعلى
ذلك فالمسلم ٌفكر «ال لٌعمل بل لٌقول كالمًا مجر ًدا  ،بل أكور من ذلك  ،فهو أحٌا ًنا ٌبؽض أولبك الذٌن
ٌفكرون تفكٌرً ا مإورً ا وٌقولون كالمًا منطق ًٌّا من شؤنه أن ٌتحول فً الحال إلى عمل ونشاط».
ثان ًيا  :التراب:
لقد عنً ابن نبً بهذا العنصر قٌمته االجتماعٌة التى ٌستمدها من قٌمة مالكٌه «فحٌنما تكون قٌمة األمة
مرتفعة وحضارتها متقدمة ٌكون التراب ؼالً القٌمة  ،وحٌث تكون األمة متخلفة ٌكون التراب على
قدرها من االنحطاط».
ولقد أنكر بعض الباحوٌن على مالك بن نبً أن جعل للتراب أهمٌة كعنصر مكون للحضارة  ،وٌرى أن
اإلنسان هو وحده الذي ٌستطٌع أن ٌخلق حضارة  ،وهذا اإلنسان هو المسلم فقط  ،وعلى ذلك فمعادلة بن
نبً  ( :إنسان  +تراب  +وقت = حضارة) خاطبة  ،ألن نتٌجتها دمار  -كما ٌرى -فتكون بهذه الصورة :
( إنسان  +وقت  +تراب = دمار).
أما المعادلة الصحٌحة فهً  :إنسان متوازن = حضارة  ،ولما كان المسلم  -حتمًا  -متواز ًنا تصبح صورة
المعادلة كاآلتً « إنسان مسلم = حضارة  ..ونستطٌع أن نفقط المعادلة السابقة بالشكل التالً :الحضارة
فقط اإلنسان المسلم» .
وتذكرنا هذه المقولة بنقد بن نبً للذهنٌة المسلمة المعتمدة على كمال الدٌن اإلسالمً فً جعله مقٌاسًا
لوصفها بالكمال  ،وهً «اإلسالم كامل ،ونحن مسلمون  ،إذن فنحن كاملون»  .وال ٌخفى علٌنا أن تلك
المقولة ناتجة عن ذلك القٌاس الخاطا هذا من ناحٌة  ،ومن ناحٌة أخرى فابن نبً ٌستخدم هذا المصطلح
ألنه عماد حٌاة المجتمع المادٌة ٌ ،قول مالك  « :ومن التراب كل شًء على األرض  ،وفً باطنها ،
ومعنى التراب هنا لٌس هو المعنً المتبادر إلى الذهن ،فقد تعمدت أال أستخدم كلمة مادة ألسباب فقلت« :
التراب»  .ألن التراب ٌتصل به اإلنسان بصورتٌن :صورة الملكٌة أي من حٌث تشرع الملكٌة فً
المجتمع الذي ٌحقق للفرد الضمانات االجتماعٌة  .فالتراب هنا شًء حٌوي فً المجتمع من حٌث
التشرٌع ،وهو ٌتصل به بصورة أخرى من ناحٌة علم التراب والمعلومات التً تتصل به كالكٌمٌاء
وؼٌرها  ،فالتراب نعنً به هذٌن الجانبٌن جانب التشرٌع وجانب السٌطرة الفنٌة واالستخدام الفنً»
والشك أن هذا المعنى الدقٌق لمفهوم (التراب) فً فكر بن نبً ؼاب عن األستاذ ؼازي التوبة ومن هنا
أصدر حكمه.
وٌناقش ابن نبً فً مسؤلة اإلنسان الكوٌر من القضاٌا المهمة فً الفكر اإلسالمً مول  :المرأة والزي
والفنون الجمٌلة وؼٌرها.
ثال ًثا  :الوقت:
وهو الزمن الذي بتحدٌده ٌتحدد معنى التؤوٌر واإلنتاج  ،وهو على ذلك جوهر الحٌاة الذي ال ٌقدر بومن
وفً « ساعات الخطر فً التارٌخ تمتزج قٌمة الزمن بؽرٌزة المحافظة على البقاء إذا استٌقظت  ،ففً هذه

الساعات التً تحدث فٌها انتفاضات الشعوب  ،ال ٌقوم الوقت بالمال  ،كما ٌنتفى عنه معنى العدم ،إنه
ٌصبح جوهر الحٌاة الذي ال ٌقدر»
والعالم اإلسالمً ال ٌنقصه معرفة شًء اسمه (الوقت)  ،ولكن ٌنقصه إدراك معناه  ،فٌنتهً عنده الوقت
إلى عدم «ولسنا نعرؾ إلى اآلن فكرة الزمن الذي ٌتصل اتصاالً ووٌ ًقا بالتارٌخ  ،مع أن فلكًٌا عربًٌا
مسلمًا هو «أبو الحسن المراكشً» ٌعتبر أول من أدرك :هذه الفكرة الووٌقة الصلة بنهضة العلم المادي
فً عصرنا»  .وبتحدٌد فكرة الزمنٌ ،تحدد معنى التؤوٌر واإلنتاج «وهو معنى الحٌاة الحاضرة الذي
ٌنقصنا».
وٌرى ابن نبً ان الوسٌلة الضرورٌة للفت نظر العالم اإلسالمً إلى أهمٌة الوقت وؼرس فكرة الزمن
عملًٌا فً عقل المسلم  ،هً التربٌة «فإذا استؽل الوقت ولم ٌضع سدى  ،ولم ٌمر كسوالً فً حقلنا،
فسترتفع كمٌة حصادنا العقلً والٌدوي والروحً ،وهذه هً الحضارة».
وخٌر ما ٌستدل به ابن نبً فً ذلك خبر النبً المصطفى صلى هللا علٌه وسلم «:ما من ٌوم ٌنشق فجره
إال وٌنادي ٌ ،ا ابن آدم أنا خلق جدٌد ،وعلى عملك شهٌد فاؼتنم منً فإنً ال أعود إلى ٌوم القٌامة»

المبحث الثالث :الدين وأثره في الحضارة
عندما ٌتحدث بن نبً عن أور الدٌن فً الحضارة ٌتناوله من جانبٌن:
الجانب األول :تؤوٌر الدٌن بصفة عامة.
الجانب الوانً :تؤوٌر الدٌن اإلسالمً بصفة خاصة.
والفكرة الدٌنٌة فً عمومها أساس لكل مشروع حضاري ٌ ،قول« :فالحضارة ال تبعث  -كما هو مالحظ -
إال بالعقٌدة الدٌنٌة  ،وٌنبؽً أن نبحث فً حضارة من الحضارات عن أصلها الدٌنً الذي بعوها  ،ولعله
لٌس من الؽلو فً شًء أن ٌجد التارٌخ فً البوذٌة بذور الحضارة البوذٌة وفً البرهمٌة نواة الحضارة
البراهمٌة.
فالحضارة ال تظهر فً أمة من األمم فً صورة وحً ٌهبط من السماء ٌكون للناس شر ًعا ومنهاجً ا  ،أو
هً  -على األقل  -تقوم أسسها فً توجٌه الناس نحو معبود ؼٌبً بالمعنى العام  ،فكؤنما قدر لإلنسان أال
تشرق علٌه شمس الحضارة إال حٌث ٌمتد نظره إلى ما وراء حٌاته األرضٌة».
ولقد كانت قناعة بن نبً فً الدٌن اإلسالمً على الخصوص  ،على أنه ٌملك من المقومات ما به ٌؽٌر
حٌاة الفرد وحٌاة المجتمع  ،كما أنه ٌحمل من جهة أخرى مقومات وجوده واستمرارٌته  .ولقد كانت
عناصر الحضارة فً جزٌرة العرب «اإلنسان والتراب والوقت راكدة خامدة ،وبعبارة أصح مكدسة ال
تإدي دورً ا ما فً التارٌخ ،حتى إذا ما تجلت الروح بؽار حراء _ كما تجلت من قبل بالوادي المقدس أو
بمٌاه األردن _ نشؤت من بٌن هذه العناصر الوالوة المكدسة حضارة جدٌدة فكؤنما ولدتها كلمة (اقرأ) »...
 .هذه الكلمة التى ؼٌرت مجرى التارٌخ  ،وتمٌز بها الدٌن اإلسالمً عن ؼٌره من األدٌان السماوٌة
« فبٌنما ٌنفتح كتاب العهد القدٌم منذ السطر األول فً سفر التكوٌن على عالم الظاهرات المادٌة  ،وٌنفتح
كتاب العهد الجدٌد فً إنجٌل ٌوحنا على عملٌة التجسٌد ٌنفتح القرآن على الجانب العقلً  :اقرأ باسم ربك

 ...اقرأ  ...هذه هً الكلمة األولى التً تفتح إلٌها أول ضمٌر إسالمً ،ضمٌر محمد ،وٌتفتح لها بعده كل
ضمٌر مسلم »
وٌفهم من ذلك األمر اإللهً  ،أنه أمر بالتؽٌٌر  ،ومن هنا كان منهج الرسالة اإلسالمٌة مقتضًٌا للتؽٌٌر ،
والتؽٌٌر ٌستلزم تؽٌٌر ما بالنفس أوالً  ،وهذه المسإولٌة الفردٌة وإن كان أساسها ذات اإلنسان كفرد ،إال
أنها تحتم من ناحٌة أخرى  -إذا تشكلت مجموعة من األفراد  -تؽٌٌر المجتمع أو األمة أو ما سماه القرآن
َّللا الَ ُي َغ ِّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا َما ِبأ َ ْنفُسِ ِهم} هذه اآلٌة الكرٌمة الصادقة
بالقوم فً قوله تعالى { :إِنَّ َّ َ
ٌتخذها ابن نبً  ،وكذلك رجال اإلصالح شعارً ا لهم  ،تعبر عن أهمٌة وضرورة أن ٌبدأ التؽٌٌر من
اإلنسان الفرد أو الجماعة وم ٌؤتً فعل هللا تعالى فً التؽٌٌر  ..« ،عالوة على ذلك  ،فالفكرة الدٌنٌة التً
تشرط سلوك الفرد ..تخلق فً قلوب المجتمع بحكم ؼابٌة معٌنة  ،وذلك بمنحها إٌاها الوعً بهدؾ معٌن ،
تصبح معه الحٌاة ذات داللة ومعنى  ..وهً حٌنما تمكن لهذا الهدؾ من جٌل إلى جٌل ،ومن طبقة إلى
أخرى فإنها حٌنبذ تكون قد مكنت لبقاء المجتمع ودوامه وذلك بتوبتها وضمانها الستمرار الحضارة».
{ولَ ْو َ
اس أ ُ َّم ًة َوا ِ
ح َد ًة َوالَ َي َزالُونَ ُم ْخ َتلِفِينَ }  .والتجدٌد
شا َء َر ُّب َك لَ َج َعل َ ال َّن َ
تلك هً سنة هللا تعالى فً خلقه َ
عملٌة تستلزمها روح الرسالة المحمدٌة  ،إضافة إلى خاتمتٌها  ،وبذلك ٌقول الرسول « :إن هللا ٌبعث لهذه
األمة على رأس كل مابة سنة من ٌجدد لها دٌنها».
وفً مفهوم الحدٌث نوع من االستمرارٌة للتجدٌد «ٌمكن أن نعتبر عملٌات التجدٌد وخطط ووسابل التؽٌٌر
المرحلٌة فً الرسالة الخاتمة  ،تقوم مقام عملٌات تتابع التصوٌب التً كان ٌتكفل به تتابع النبوات ..
فالتؽٌٌر والتجدٌد فً الرسالة الخاتمة  ،فً ضوء القٌم فً الكتاب والسنة ممكن أن ٌحقق الخلود وٌقوم
مقام تتابع النبوات ورساالتها المرحلٌة فً التصوٌب».
من هنا تظهر القٌمة القرآنٌة ال على أساس أنها آٌة ٌتعبد بها وتحفظ عن ظهر قلب دون أن تمس القلب،
بل قٌمتها فً كونها محركة للحٌاة وباعوة للنشاط ومؽٌرة لإلنسان  ،ولكن لن تكون كذلك إال إذا وجدت
من ٌجعلها آٌة حٌة تملى على الفرد تصورً ا جدٌ ًدا لعبودٌته هلل تعالى  ،وتملى علٌه سلو ًكا جدٌ ًدا وم تجذبه
إلى الحٌاة بمناشطها .فإذا « وهنت الدفعة القرآنٌة توقؾ العالم اإلسالمً كما ٌتوقؾ المحرك عندما ٌستنفد
آخر قطرة من الوقود  .وما كان ألي معوض زمنً أن ٌقوم خالل التارٌخ مقام المنبع الوحٌد للطاقة
اإلنسانٌة  ،أال وهو اإلٌمان».
هذا اإلٌمان الذي ٌرقق القلوب وٌنشر إشعاعه الروحً على الجموع فتتؤلؾ قلوبهم وتتآخى نفوسهم كما
تآلؾ وتآخً المهاجرٌن مع األنصار ،وٌسمٌها بن نبً المإاخاة الفعلٌة وهً األساس الذي قام علٌه
المجتمع  .وهذا اإلٌمان هو الذي جعل «الحٌاة اإلسالمٌة_ فً أرٌاؾ الجزابر _ مازالت رؼم الفقر
الروحً المنتشر فً العالم مازالت توقظ رساالت صوفٌة تستحق اإلعجاب وتمدها من اإلشعاع الروحً
بما ٌناسب حاجاتها والتزاماتها».
الخالصة:
أن فكر مالك بن نبً ٌمول وقافة مزدوجة عالمٌة  :إسالمٌة وؼربٌة  ،وبحكم سعة أفقه وعمق تفكٌره
ووبات عقٌدته  ،استطاع أن ٌستقرئ الواقع اإلسالمً  ،وٌكشؾ عن حالة تشتته  ،ومن وم طرح رإٌته
فٌما شكل حالً لمشكلة الركود أو التخلؾ الذي ٌعانً منه العالم اإلسالمً  ،أو منهاجً ا للنهوض أو اإلقالع
الحضاري ،وكان بن نبً ٌنطلق فً رإٌته من مبانً اإلسالم وتوجٌهاته للفكر والسلوك  ،ودعوته لتؽٌٌر
النفس وتصفٌتها  ،وال حرج فً استخدام كل الوسابل والمناهج التؽٌٌرٌة التً ال تعارض الدٌن وال تعادٌه،
ومنها االنفتاح على الحضارة الؽربٌة  ،واالستفادة منها.

وهو بذلك ال ٌجعل العالم اإلسالمً تاب ًعا للؽرب كما ٌتهمه بعض الباحوٌن فً الزعم  :بؤن مالك ٌرى
خلود الحضارة الؽربٌة  ،ومن هنا فإن إعادة تشكل الحضارة اإلسالمٌة لن ٌكون إال بمتابعتها لها.
ومن ٌقرأ مالك بن نبً ال ٌصعب علٌه اكتشاؾ خطؤ هذا الرأي ،ألن بن نبً ال ٌمكنه تبنً هذه الفكرة ،
وأقواله وآراإه الكوٌرة شاهدة على ذلك  ،نذكر منها  :قوله  « :إن علٌنا أن نؤخذ من الحضارة الؽربٌة
األدوات التً تلزم فً بناء حضارتنا  ..حتى ٌؤتً ٌوم نستطٌع فٌه االستؽناء عنها بمنتجاتنا».
وٌحذر بن نبً من ناحٌة أخرى من األفكار المعادٌة لنا من أن تجتاحنا ٌقول «:إن كل فراغ أٌدٌولوجً ال
تشؽله أفكارنا ٌنتظر أفكارً ا منافٌة معادٌة لنا »  ،وهذا ال ٌمنع كما ٌرى من االستفادة من تجارب
اآلخرٌن  ،التً هً أمر مطلوب حتى من الشرعٌ ،قول« :وإنه لمن المستحسن أحٌا ًنا أن نعٌد التفكٌر فً
تجربة ؼٌرنا عندما تكون قابلة للتطبٌق على حالتنا نحن لكً نكٌفها مع شروطنا الخاصة ».
كل ذلك ٌشهد لمالك بن نبً بؤصالة الفكر وتمٌز المنهج وتوازن النظرة  ،وٌمكن القول  :أن المنحى الذي
اتخذه فً دراسة العالم اإلسالمً  ،وفً التجدٌد وشروط النهضة ٌكاد ٌكون فرٌ ًدا من نوعه بٌن دراسات
الرواد والمصلحٌن  .وربما أمكن ع ّده (ابن خلدون) العصر  ،أو الخطوة الالحقة والمكملة لدراسات ابن
خلدون  .وٌبدو أن هذا اللون من الدراسات والمناهج االجتماعٌة الحضارٌة مؽربً أكور من مشرقً .وقد
ٌ ضاؾ إلى هذا اللون من الدراسات وٌلحق بها :البحث فً (مقاصد الشرٌعة) وتحقٌق أؼراض النصوص؛
وكما شهد العالم اإلسالمً بٌن ٌدي دخوله فً عصر الركود ابن خلدون والشاطبً  ،فقد شهد بٌن ٌدي
عصر النهضة مالك بن نبً وابن عاشور وعالل الفاسً.
ً
بارزا وصاحب نظرٌة فً الحضارة فحسب ،بل كان كذلك مإم ًنا شدٌد
لم ٌكن مالك بن نبً مفكرً ا
الحماسة ،ظل تخلؾ المسلمٌن ٌقض مضجعه وٌشؽل باله السنوات الطوال  ،وقد توفً رحمه هللا  ،واألمل
فً نهضة العالم اإلسالمً واستعادته لدوره الحضاري  -أو دورته الحضارٌة ٌ -مأل نفسه وقلبه.
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