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مقدمة ال�شل�شلة

الرتاث  كتب  اإ�شدار  »اإعادة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�شروع  هذا  فكرة  اإن 
/ التا�شع ع�شر  الإ�شالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريَّنينْ
والع�شرين امليالِديَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�شكندرية ب�شاأن 
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �شرورة 
بني  التوا�شل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�شاهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�شاري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �شكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�شبة بعطاء ال�شابقني، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�شيل. و�شمان هذا التوا�شل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�شطلعت بها، منذ ن�شاأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �شائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�شي  وال�شبب 
�شحيح؛ وهو اأن الإ�شهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�شلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�شري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�شلمني يف الفكر النه�شوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�شل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�شرة التي ت�شمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�شروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�شم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�شالح والتجديد الإ�شالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�شعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�شع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�شدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�شر 
الإلكرتوين اأي�ًشا على �شبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�شتهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�شباب ولالأجيال اجلديدة ب�شفة خا�شة. 

وي�شبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�شبطة، 
بال�شياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�شا�ًشا على  التاأكيد  نه�شوية كربى، مع  فيه من حتديات وق�شايا  كان 
واجتهاداته والأ�شداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�شاتذة 
املتخ�ش�شني، وذلك بعد مناق�شات م�شتفي�شة، وحوارات علمية ر�شينة، ا�شتغرقت 
جل�شات متتالية لكل تقدمي، �شارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�ش�شني على 

تدقيق ن�شو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�شلية للكتاب.
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًشا - يف اإطار هذا امل�شروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�شية؛ م�شتهدفة اأبناء امل�شلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�ش�شات �شناعة  �شتتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�شاعد ذلك على تنقية �شورة الإ�شالم من الت�شويهات 
التي يل�شقها البع�ص به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�شلمون يف جملتهم، خا�شة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�شًما كبرًيا من كتابات رواد التنوير والإ�شالح يف الفكر الإ�شالمي خالل 
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�شواء، ومن ثم ل 
يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�شم من الرتاث النه�شوي الإ�شالمي �شبًبا من اأ�شباب تكرار الأ�شئلة نف�شها 
التي �شبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �شياق واقعهم الذي عا�شروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًشا �شبًبا من اأ�شباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ص 
وخارجها.  والإ�شالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�شري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والكواكبي، وحممد 
ل الفا�شي،  اإقبال، وخري الدين التون�شي، و�شعيد النور�شي، ومالك بن نبي، وعالَّ
والطاهر ابن عا�شور، وم�شطفى املراغي، وحممود �شـلتوت، وعلي �شريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت با�شا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�شالمية، ف�شاًل عن ال�شباب  اجلديدة من ال�شباب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ص يف جمتمعات  الذي  امل�شلم 
ن�شرها  اإعادة  فقط  ولي�ص  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�شاعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�شري احل�شول عليها )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�شعى  امل�شروع  هذا  اإن 
والتوا�شل مع الآخر. ولي�ص اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�شارة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�شبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�شرتك،  الإن�شاين  الرتاث  اإ�شهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�شيلة  معرفية  م�شادر  اإتاحة  يف  ن�شهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�شتنه�ص هذه الإ�شهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�شتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �شار عليه اأولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�شايا اأمتهم، وبذلوا ق�شارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�شرهم من اأجل نه�شتها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�شئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
ويف  م�شر،  ال�شباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�شهم  اأن  الإ�شكندرية، 
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غريها من البلدان العربية والإ�شالمية، وغريهم من ال�شباب امل�شلم يف البالد غري 
الإ�شالمية  بالعطاء احل�شاري للعلماء امل�شلمني يف الع�شر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�شائد اخلاطئ، الذي  امل�شار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�شَّ
�شبق اأن اأ�شرنا اإليه؛ فلي�ص �شحيًحا اأن جهود العطاء احل�شاري والإبداع الفكري 
للم�شلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�شت عليها عدة قرون، وال�شحيح هو 
اأنهم اأ�شافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�شانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�شعي لتح�شني نوعية احلياة لبني الب�شر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�شاد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ص عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�شكندرية

وامل�شرف العام على امل�شروع 
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مالك بن نبي: مفكر �شاهد وم�شروع متجدد
 )1323-1393هـ/1905-1973م(

العربي  حميطه  يف  بل  جمتمعه،  يف  بتجاهله  واعيا   ً نبي بن  مالك  كان 
الفكرية لال�ستعمار، وكذا لورثته  والإ�سالمي؛ ومع ذلك كان �سلًبا يف مقاومته 
و�سحوه  وعيه  بعد  ال�سعب  على  الفكري  م�سروعه  يف  يراهن  وكان  بعده.  من 
اأكتب  »اإنني ل  فقال يف مذكراته:  العمالء لال�ستعمار؛  املثقفني  لزيف  وك�سفه 
اأكتبها لل�سعب عندما ي�ستطيع  املثقفني، ولكن  اأولئك  اأجل  هذه املذكرات من 
اأحيانًا  تعر�ض  التي  اخلرافات  تلك  تنق�سي  عندما  اأي  ال�سحيح،  تاريخه  قراءة 
اأفالًما كاذبة، والتي �سيكون م�سريها يف �سندوق املهمالت مع خملفات العهد 
ال�ستعماري«)))، وعليه فمجرد الهتمام مب�سروع مالك بن نبي الفكري هو عالمة 
�سحو ويقظة يف جمتمعنا وحياتنا الثقافية بعامة. فقد قدم مالك يف م�سروعه تطبيًقا 
 )Unit-Ideas( اإبداع وحدات فكرية الأفكار من خالل  تاريخ  لعلم  ا  اإ�سالميًّ ا  عربيًّ

))) مالك بن نبي، مذكرات �ساهد للقرن، دم�سق، دار الفكر، �ض:288.
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كوحدات حتليلية قيا�سية ملجموعة من الظواهر الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية. 
عمل  كما  الأفكار.  لتاريخ  الأ�سا�سية  اللبنات  ت�سكل  الفكرية  الوحدات  هذه 
مالك بن نبي على ر�سد امتداد هذه الوحدات الفكرية وكذا انح�سارها، ومدى 

ترابطها وتفككها عرب احلقبة الزمنية الواحدة، اأو عرب احلقب الزمنية املتتالية.

�أواًل: حياة مالك بن نبي

1- طفولة تعسة ومسار دراسي متميز

مدينة  يف  )323)هـ/905)م)  عام  ولد  الذي  نبي-  بن  مالك  عا�ض 
الأكرب  عمه  مات  اإذ  جدا؛  ع�سرية  ظروفا  طفولته  يف  اجلزائر-  ًّرق  ً �س ق�سنطينة 
اأهله يف  اإىل  تعيده  زوجته  مما جعل  بعيد،  اأمد  منذ  تبناه  قد  وكان  ق�سنطينة،  يف 
ة على الرغم مما خلفه رجوعه من اأ�سى يف نف�ض زوجة عمه ويف نف�سه، ولكن  ِتِب�سَّ
ة ليق�سي فرتات من �سبابه يف  ِتِب�سَّ مواردها مل تكن ت�سمح باإعالته))). وعاد اإىل 
تلك املدينة التي جنت من ت�سلط النموذج ال�ستعماري الفرن�سي بحكم ما متيزت 
به من عنا�سر الدفاع الذاتي �سد الأوروبيني؛ اإذ مل يكن يف تربتها ما ي�ستهوي 
امل�ستعمر، وكذلك طبيعة اأنظمتها الجتماعية التقليدية املغرقة يف املحلية. وكان 

�سكانها اأ�سد حر�ًسا على ف�سائلهم وتقاليدهم)2). 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 8).

)2) املرجع ال�سابق، �ض: )2.
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َّ خالل ال�سنوات الأخرية من الدرا�سة يف تب�سة مبر�ض  ِ ِ اأ�سيب مالك بن نبي
يف العينني مما جعل �ساعة القراءة يف املدر�سة، بالن�سبة له، جحيًما ل يطاق؛ فمنذ 
ي�ستبني معه احلروف. وكان  ا ل  نظره �سبابيًّ الثالثة ي�سبح  اأو  ال�سطرين الأولني 
يزعجه اأن ي�سطر اإىل القراءة املهجاة اأمام زمالئه، وهو يفرك عينيه عند كل مقطع 
اإىل  انت�سابه  اإلغاء  من  خوًفا  القراءة؛  ي�ستطيع  ل  باأنه  املعلم  ي�سارح  اأن  غري  من 
ا من  املدر�سة، واإيقاف متابعته درا�سته بدعوى عدم الأهلية ال�سحية. ومل يجد ُبدًّ
م�سارحة اأهله باآلمه، وعر�سوه على طبيب العيون يف ق�سنطينة. ومنذ تلك اللحظة 
وهو ي�سع نظارات على عينيه))). ويحكي مالك بن نبي اأن ال�سباب الأوروبيني 
كانوا يعريونه ب�سعف ب�سره وي�سمونه بـ »اأبو اأربع عيون«! و�سكل اأولئك ال�سباب 
ٍّر حتد بالن�سبة ملالك بن نبي، خ�سو�ًسا اأن اأو�ساعه الجتماعية بداأت تتح�سن  عن�س
عند ح�سول اأبيه على وظيفة يف املجتمع املختلط لتب�سة بف�سل ما تعلمه قدميًا يف 
ناجحة  غري  عملية جراحية  واأجرت  مبر�ض خطري،  اأمه  اأ�سيبت  كما  املدر�سة)2). 
ًأمه مبرارة خوفا عليها  عر�ست حياتها ملخاطر اأخرى. ويحكي مالك اأنه بكى ملر�ض ا

وتاأملًا حلالها)3).

وح�سل �سنة )343)هـ/925)م) على �سهادة الثانوية، و�سافر اإىل فرن�سا   
متطوًعا.  ال�سرعية  املحكمة  يف  وا�ستغل  تب�سة  اإىل  عاد  ثم  موفقة،  غري  جتربة  يف 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 50-)5.
)2) املرجع ال�سابق، �ض: 24.
)3) املرجع ال�سابق، �ض: 57.
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اإىل  الدخول  ينوي  فرن�سا ل�ستكمال درا�سته. وكان  اإىل  اأربع �سنوات عاد  وبعد 
اأن �سحنته مل ت�سعفه يف ذلك! فدخل اإىل معهد  اإل  معهد الدرا�سات ال�سرقية 
تعر�ض  )354)هـ/935)م).  �سنة  كهربائيا  مهند�سا  فيه  وتخرج   ًّ ً البوليتيكنيك
مل�سايقات كثرية يف فرن�سا، و�سعب عليه احل�سول فيها على عمل وهو املهند�ض 
املربز؛ ففكر يف التوجه اإىل احلجاز، لكن ظروًفا حالت دون ذلك، فتوجه اإىل م�سر.

2- مغادرة الُكتَّاب والدخول إىل املدرسة الفرنسية وبداية التكوين املزدوج

له  تلذ  وكانت  امل�سجد،  على  الرتدد  كثري  كان  اأنه  نبي  بن  مالك  يحكي 
ال�سغري؛  وبرن�سه  املزرك�ض،  الأبي�ض  قمي�سه  مرتدًيا  اجلمعة  �سالة  يف  امل�ساركة 
مالب�ض اأهدتها له زوجة عمه التي رعته يف طفولته يف ق�سنطينة))). وكان يزاوج 
بني الذهاب اإىل املدر�سة الفرن�سية، والرتدد على مدر�سته القدمية لتعلم القراآن؛ 
اإذ كان يق�سدها كل يوم يف ال�سباح الباكر اإىل حدود الثامنة ليتوجه اإىل املدر�سة 
الفرن�سية، وكان يجد يف ذلك �سعوبة كبرية. وقد بداأ يلم�ض الفرق بني املنهجني 
الرتبويني يف الُكتاب القراآين ويف املدر�سة الفرن�سية؛ فبداأ يتغيب عن الكتاب، 
مما عر�سه لعقاب الأب واملعلم، فزاد كرًها للُكتَّاب فغادره، وهو مل يتجاوز �سورة 

)الأعلى) رغم ق�سائه فيه اأربع �سنوات)2). 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 26-25.
)2) املرجع ال�سابق، �ض: 24.
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وتفرغ للمدر�سة الفرن�سية. وكان مميًزا بني اأقرانه من الأوروبيني. وبداأ م�ساره 
الدرا�سي الذي ارتاح له، لكنه مل يفقد ان�سداده اإىل اأ�سالته تراًثا وترابًا واإن�سانًا. 
ق�سنطينة، رغم  »بهيجة« يف  العربية من معلمته  اللغة  تعلم  الوافر من  ونال حظه 
التي  اأي  العربية،  اللغة  يف  ال�ساذة  احلالت  ا�ستيعاب  يف  �سعوبة  يجد  كان  اأنه 
اإىل قاعدة، كما اكت�سب عنا�سر الأ�سالة مع الأ�ساتذة العرب خا�سة  ل ت�ستند 
ال�سيخ »مولود بن موهوب« الأ�ستاذ يف املدر�سة وفتى املدينة))). فهو كان ينت�سب 
الق�ساء  درا�سة  خالل  من  عدوًل  لي�سبحوا  يعدون  الذين  التالميذ  ف�سل  اإىل 
 (Martin ال�سرعي، وهو ي�سعر باأنه حامل لر�سالة قومية، رغم اأن املعلم م�سيو )مارتان
كان يعدهم ليكونوا اأمناء لروح العلمانية. وعند عودته اإىل ق�سنطينة عا�ض يف ق�سم 
وانفتح  الن�سج،  ال�سبابية يف  جتربته  بداأت  وفيها  )338)هـ/920)م)،  الداخلية 
على القراءة واملطالعة يف الفكر الأوروبي والفرن�سي على اخل�سو�ض، ويف النوادي 
 ،(Pierre Loti( الفكرية املتعددة التي كان يح�سرها. يف تلك الفرتة قراأ: بيري لوتي
 ،(Le désenchanté( وفاقدات ال�سعادة ،(L'azyode( و ،(Cloude Farrère( وكلود فارير
والرجل الذي اغتال )L’homme qui assassina). كما بداأ ال�سرق القدمي ي�ستهويه 
جميعها  احلالت  يف  »اإمنا  ويبهره.  يبكيه  عنه  احلديث  وكان  وماآ�سيه،  باأجماده 

ي�سدين اإىل �سيء ُخبئ يف نف�سي بداأت اأدركه يف �سيء من ال�سعوبة«)2).

))) املرجع ال�سابق، �ض: 55.

)2) املرجع ال�سابق، �ض: 64.
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3- ذكرى االستعمار يف تشكيل شخصية مالك بن نيب

من  نبي  بن  مالك  عند  بال�ستعمار  اخلا�سة  الإدراكية  البنيات  ت�سكلت 
والتي  املائة؛  جاوزت  حتى  رت  عمَّ التي  )بايا)  احلاجة  جدته  حكايات  خالل 
اأورثت العائلة الكثري من م�ساهداتها وذكرياتها القدمية، وكذلك مما حكته له جدته 
من اأمه احلاجة )زوليخة)، ذكريات كلها و�سف لب�ساعة امل�ستعمر، واعتدائه على 
ال�سكان املحليني يف ق�سنطينة وغريها من مدن اجلزائر. وكانت اجلدة )زوليخة) 
ما  وكثريا  مداركه،  تكونت  فمعها  ً�ستعمار؛  بال الوعي  يف  الأوىل  مالك  مدر�سة 
اجلدات حول  روايات  والبحث يف  التاأمل  لرتكيز  ا�ستبطان  بعمليات  يقوم  كان 
ال�ستعمار ل�ست�سكال ق�سايا نه�سوية كبرية، وطرح اأ�سئلة حمرجة تتعلق ب�سرورة 

مقاومة امل�ستعمر ورف�ض معاي�سته، وباملقابل البحث يف اأ�سبابه العميقة.

لقد تدخلت اإذن عنا�سر كثرية يف ت�سكيل �سخ�سية مالك بن نبي: الطبيعة 
ق�سنطينة،  مبدينة  املكثف  ال�ستعماري  والتواجد  تب�سة،  ملدينة  والقا�سية  اجلافة 
والطفولة التع�سة، وحكايات اجلدات حول ب�ساعة امل�ستعمر، والتعليم املزدوج بني 
ًآين واملدر�سة الفرن�سية. كل هذا ولد حتديا لدى مالك بن نبي، وبث  َّ َّالكتاب القرا ُ

فيه ُروح النتفا�ض الفكري والإ�سالحي، وطبع كل حياته.
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ثانًيا: تاأثره برو�د �حلركة �الإ�شالحية �لعربية

1- مالك بن نيب يعترب نفسه من أعضاء حركة اإلصالح

كان هاج�ض الدرا�سة الأزهرية ي�سكن مالك بن نبي، وقد تعمق فيها، وعلى 
ال�سوربون  اإىل  جاء  الأزهر  علماء  من  وفًدا  باري�ض  يف  ا�ستقباله  عند  اخل�سو�ض 
دراز  اهلل  عبد  حممد  ال�سيخ  بينهم  من  وكان  الدكتوراه،  �سهادات   لإعداد 
من  يطلع   ِ َّ َ نبي بن  مالك  وكان  894)-958)م).  )2)3)-377)هـ/ 
الفرن�سية))).  يدر�سهم  وكان  وال�سيا�سية،  الفكرية  ال�سرق  اأحوال  على  خاللهم 
قريًبا  وكان  الإ�سالح)2).  حركة  اأع�ساء  اأحد  نف�سه  نبي  بن  مالك  ويعترب 
بادي�ض بن  يراأ�سها  كان  التي  اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء  جمعية  من  ًّجدا   

 )307)-359)هـ/889)- 940)م).

2- التأثر برواد النهضة العربية

يف  الغربية  لل�سيا�سة  املعنوي  »الإفال�ض  كتاب  على  نبي  بن  مالك  اطلع 
ال�سرق« لأحمد ر�سا، وعلى كتاب »ر�سالة التوحيد« لل�سيخ حممد عبده، وعلى 
ترجمتها الفرن�سية التي قام بها ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق بال�سرتاك مع برنار 
مي�سيل. ويعترب مالك بن نبي هذين الكتابني الينابيع البعيدة واملحددة لجتاهه 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 359.

)2) املرجع ال�سابق، �ض: 32).
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الفكري؛ من خالل �سواهد الكتاب الأول يف ر�سد بهاء املجتمع امل�سلم يف ذروة 
فيها  عر�ض  التي  عبده  ملحمد  التوحيد«  »ر�سالة  ترجمة  مقدمة  وكذا  ح�سارته، 

ِ غنى الفكر الإ�سالمي عرب الع�سور))). ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق

العربي- خ�سو�ًسا كتاب حممد عبده  الإ�سالح  لعبت كتب حركة  لقد 
ً - دورا يف الت�سحيح املزاجي ملالك بن نبي،  وتقدمي ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق
و�سكلت بالن�سبة له اأداة فعالة للتنبيه يف املجال الفكري، اإذ حالت دون اجنرافه، 
املثقفني  من  اجليل  ذلك  يف  �سائعة  كانت  التي  الرومانطيقية  اإىل  يحكي،  كما 
اجلزائريني)2). كما مل ين�ض مالك بن نبي دور �سديقه حممد بن ال�ساعي الذي 
ا حلالة املجتمع  اأخذ منه طريقته يف توجيهه الآيات القراآنية لتتخذ تف�سرًيا اجتماعيًّ
امل�سلم، فمنه اأخذ منهج التف�سري الجتماعي للظواهر والق�سايا يف احلياة بعامة، مما 

طبع م�سروعه الفكري كله كما �سنذكر لحًقا.

3- بدايات حركة اإلصالح العربي

اهتم مالك بن نبي بالتاأريخ حلركة النه�سة والإ�سالح العربيني؛ فاملجتمع 
اجلزائري، كبقية املجتمعات العربية، كان غارًقا يف اخلرافات، وانتظار املعجزات، 
حتى بزغ فجر الفكرة الإ�سالحية، فتحطمت معابد الأوثان. وا�ستيقظت الأمة 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 66.

)2) املرجع ال�سابق، �ض: 67.
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العربية والإ�سالمية على نداء جمال الدين الأفغاين اإىل يوم جديد وزمن جديد))). 
فدخل العامل الإ�سالمي يف حقبة تاريخية جديدة هي النه�سة. وطرح مالك بن 
ا حول النه�سة يف وقت بزوغها، باحًثا عن مدلولها؛ اإذ من  نبي �سوؤاًل ا�ست�سكاليًّ
�سليمة  فكرة  عندنا  تكون  واأن  الطبي،  بامل�سطلح  املر�ض  نحدد  اأن  اأوًل  الواجب 
وحتديد  وال�ست�سفاء)2).  الدواء  بداهة  يعني  ل  به  ال�سعور  لأن  عنه؛  و�سحيحة 
عوامل  من  التحرر  وبالتايل  اأ�سبابه،  من  منهجي  حترر  هو  منه  والتخل�ض  املر�ض 

النحطاط والتخلف)3).

4- حماوالت النهضة وأسباب فشلها

النه�سة  فكر  مع  وجتاوبه  الإ�سالح  حركة  يف  نبي  بن  مالك  انخراط  اإن 
نقد  من  يخلو  ل  مو�سوعي  ب�سكل  النه�سة  م�سروع  يف  النظر  من  مينعاه  مل 
حيث  من  متكاملة  اأطروحة  اإىل  ي�ستند  مل  بنظره،  النه�سة،  ففكر  وا�ستقاللية؛ 
اإذ غلب عليها  امل�ستقبلي،  والنظر  التخطيط  اأ�ساليب  والو�سائل، وكذا  الأهداف 
التقليد و�سمر الإبداع)4). كما اأن النزوع ل�ستهالك الأ�سياء التي �سنعها الغري 
التي  اأفكاره  تقليد  اإىل  النظري  املجال  يف  مياًل  اأكرث  يجعلنا  عاملنا  يف  وكد�سها 

))) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، الطبعة احلالية، �ض: 26.
)2) املرجع ال�سابق، �ض: 55.

)3) مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، دم�سق، دار الفكر، �ض: 247.
)4) املرجع ال�سابق، �ض: 78.
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مالك  براأي  النه�سة-  فمحاولت  اخلا�سة))).  وجتاربه  �ساغها من خالل خرباته 
بن نبي- مل تتنب الجتهاد كخيار اإ�سرتاتيجي يف توجهها الأول، كما كان الأمر 
يف الع�سر الإ�سالمي الذهبي؛ مما عر�سها لنتكا�سات ب�سبب طغيان التقليد)2) . 
ف�سناعة التاريخ ل تتم بتقليد الآخرين، ولكن بفتح دروب جديدة مل يطرقوها، 
ول فكروا يف ولوجها)3). وا�سترياد احللول عملية عاجزة ومنهج فا�سل، بل لبد 
انتظاراتها  اعتبار الأمة وتقدير مركزها، وا�ستح�سار  من و�سع احللول من خالل 
التي  املرحلة  طبيعة  وتقدير  واخلطوات،  والأقوال  والعواطف  الأفكار  من حيث 
جتتازها. من دون ذلك ي�سبح امل�سار انتحاًرا)4). فالنه�سة اأوًل واأخرًيا هي حركة 
�سمري وحركة اأمة جتمع بني �سمو الفكر القراآين وَرْكب الفكر العلمي احلديث)5). 
ونه�سة املجتمع وتنميته تتم- بنظر مالك بن نبي- يف الظروف العامة نف�سها التي 

مت فيها ميالده وتاألقه)6).

))) مالك بن نبي، امل�سلم يف عامل القت�ساد، دم�سق، دار الفكر، �ض: 8.
)2) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، دم�سق، دار الفكر، �ض: 86.

)3) مالك بن نبي، م�سكلة الأفكار يف العام الإ�سالمي، دم�سق، دار الفكر، �ض: 62).
)4) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: 66.

)5) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، دم�سق، دار الفكر، �ض25).
)6) مالك بن نبي، ميالد جمتمع، دم�سق، دار الفكر، �ض76.
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5- نقد حركة اإلصالح

�أ- قيمة �لنقد

اإدارك  يف  املثلى  وبقيمته  النقد،  بفعالية  م�سروعه  يف  نبي  بن  مالك  اآمن 
الأخطاء، وت�سحيح م�سار النه�سة والإ�سالح. والنقد عند مالك بن نبي ترتبط 
فعاليته ب�سرطني �سروريني، هما: الإخال�ض لل�سهادة )جانب ُخلقي)، والكفاءة 
للحكم )جانب فني)))). والنجاة ل تكون، بنظره، اإل من خالل نقد ذاتي حقيقي 
اأن النقد مل يدخل بعد  مع تاأمل �سامل، وندم دافع اإىل الأمام)2). ويرى مالك 
والت�سويه  النقد  ومازال  مثمرة.  كممار�سة  عقولنا  يف  ي�ستقر  مل  كما  عاداتنا  يف 
مرتادفني يف لغتنا واعتقاداتنا)3). مع العلم اأن النقد ممار�سة فكرية راقية يتم فيها 
ْ كيل ال�ستائم واألفاظ التحيز. ويوؤاخذ مالك بن نبي النه�سة  تبادل الآراء، ولي�ض
اإحدى  فقدت  وبذلك  النقد،  موهبة  افتقادها  على  الإ�سالح  وحركة  العربية 
�سمات التح�سر الأ�سا�سية؛ فالنقد يحافظ للمجتمع على فعاليته وحيويته، وتلك 

وظيفة الثقافة داخل الفرد وداخل املجتمع)4).

))) مالك بن نبي، يف مهب املعركة، دم�سق، دار الفكر، �ض: )4).
)2) مالك بن نبي، بني الر�ساد والتيه، دم�سق، دار الفكر، �ض: 22)-23).

)3) مالك بن نبي، يف مهب املعركة، مرجع �سابق، �ض: 06).
)4)  مالك بن نبي، الق�سايا الكربى، دم�سق، دار الفكر، �ض: 84.
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ب- نقد خطاب �لنه�شة ومنهجية حركة �الإ�شالح

من هذا املنطلق الفكري- اأي النقد- �سعى مالك بن نبي اإىل تقومي م�سار 
حركة النه�سة، والتنبيه على جمموعة من النحرافات يف طريقها. وكان من اأهم 
منطلقات حركة النه�سة الرجوع اإىل »ال�سلف«، وهو منطلق بنظر مالك بن نبي 
يعلمنا علم الكالم، ول يقحمنا يف تغيري م�سري املجموعات الإن�سانية))). كما اأنه 
منطق  اكت�ساب  يف  ولي�ض  العلم  منطق  ُمغرقة يف  النه�سة  حركة  يجعل  منطلق 
ا منذ قرون طويلة رغم  العمل والفعل واحلركة؛ لذلك بقي م�سمون التعليم تقليديًّ
التحولت التي �سهدها العامل وي�سهدها. وبقي التعليم جمرد مواعظ من اأعلى 
والجتماعية؛  التداولية  والدرا�سة  للبحث  يخ�سع  على جمهور مل  ُتلقى  املنابر 
م�سروع  حتول  وبذلك  لغري.  الإن�سات  يح�سنون  م�ستمعني  جمهور  فت�سكل 
النه�سة اإىل خليط من الأذواق واملواقف و�سياع و�سط الأ�سياء واحلاجات بعيًدا 
التي  النه�سة  م�سار  النحرافات يف  بع�ض  كانت  واإذا  والو�سائل)2).  الأفكار  عن 
ر�سدها مالك بن نبي قد تبدو هام�سية بالنظر اإىل التحديات الكربى، فهو مقتنع 
باأن اأحد انحرافات م�سروع النه�سة هو تقدير نتائج الأ�سباب الكربى، والنتقا�ض 
الظواهر  جوهر  بني  خلط  وهو  واإهمالها)3)،  بل  ال�سغرى،  الأ�سباب  نتائج  من 
الو�سع  قد و�سف  النه�سة  رواد حركة  واحد من  اأن كل  اإىل  اإ�سافة  واأعرا�سها. 

))) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 56).
)2) املرجع ال�سابق، �ض: 78.

)3) مالك بن نبي، من اأجل التغيري، دم�سق، دار الفكر، �ض: 09).
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القائم تبًعا لراأيه ومزاجه ومن زاوية عمله، بني الروؤية العقدية وال�سيا�سية والرتبوية، 
وهو حديث عن الأعرا�ض والأ�سكال ولي�ض غو�ًسا يف اجلوهر. وظل عمل الرواد 
مثل عمل طبيب يواجه حالة مري�ض بال�سل اجلرثومي، فال يهتم مبكافحة اجلراثيم 
واإمنا يهتم بهيجان احلمى عند املري�ض))). هذا ما �سبب حلركة النه�سة ت�ستًتا يف 
و�سائلها على �سعيد الأفكار، اأو على �سعيد التنفيذ والإجناز. فكل الطرق توؤدي 
اإىل روما، ولكن الطريق غري املنهجي هو اأطول الطرق بال �سك، طريق املفاجاآت 
هدفه)2)؛  اأو  وجهته  من  املتحقق  غري  ال�سائح  طريق  التائه،  العقل  تفاجئ  التي 
ال�سادقة،  والدعوات  احل�سنة  النيات  وجود  برغم  النه�سة  م�سروع  ف�سل  لذلك 
غياب  احل�سنة يف  للنيات  اجتماعية  قيمة  فال  وعليه  �سليًما.  منهًجا  لأننا ل جند 
اإىل  الأمة  قيادة  يف  العلمانيون  وكذلك  التقليديون  ف�سل  لذلك  فعالة؛  مناهج 

نه�سة حقيقية.

ِّطرة مل�سروع النه�سة، فقد ركز مالك بن  وما دامت اخللفية الدينية هي املُوؤَ
اأن  معتربا  ًة،  النه�س فكر  املا�سوي/ال�سلفي يف  النزوع  طغيان  على  نقده  نبي يف 
اإىل  فاإما  اأفكاره؛  اجتاه  حتديد  من خالل  ر�سده  يتم  ما  ملجتمع  ال�سحيح  الجتاه 
امل�ستقبل اأو اإىل اخللف، ويف هذه احلالة يكون اللتفات اإىل املا�سي ب�سورة َمَر�سية 

معوًقا للنظر امل�ستقبلي)3).

))) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: 56.
)2) مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، مرجع �سابق، �ض: 80.

)3) مالك بن نبي، الق�سايا الكربى، مرجع �سابق، �ض: 75).
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وعليه، فقد كانت اخللفية ال�سلفية مل�سروع النه�سة معوقة مل�ساره؛ اإذ امل�سكل 
مل يكن، بنظر مالك بن نبي، يف تلقني امل�سلم عقيدته، ولكن تعليمه ال�ستخدام 
الفعال لإميانه يف احلياة))). كما اأن امل�سكلة لي�ست يف الدفاع عن الإ�سالم �سد 
خ�سومه؛ لأن الإ�سالم يحمل يف جوهره مقومات الدفاع الذاتية باأدلته وبراهينه 
واآياته، ولكن امل�سكل يف كيفية دفاع امل�سلمني عن اأنف�سهم مبا يوفره لهم الإ�سالم 
من و�سائل الدفاع. وامل�سلم اليوم يف حاجة اإىل قيم الفعالية يف الإميان والعقيدة؛ 
التها الجتماعية وقوتها الإيجابية؛ فاإ�سكالية امل�سلم  هذه العقيدة التي فقدت �سِ
لي�ست يف الربهنة على وجود اهلل، ولكن يف ال�سعور الذاتي بوجوده، واأن يكون 
حركة  �ستختل  ذلك  بدون  ال�سالح)2).  والعمل  والعطاء  للطاقة  ا  اأ�سا�سيًّ م�سدًرا 
َإىل مثل  التقدم النف�سي يف الفرد واملجتمع، و�سيتحول الدين على �سعيد الفرد ا
القنوع  من  وحالة  والغرور،  التعايل  من  فجة  �سلوكات  تدعمه  مغ�سو�ض  اأعلى 
وغياب  النف�سي،  والنق�ض  الروحي  الفقر  من  جو  يف  الكمال،  وادعاء  البغي�ض 

القدوة ال�سجاعة واملنهج الفعال.

6- األفق اجلديد للنهضة واإلصالح

يرى مالك بن نبي اأن النه�سة لن تتحقق دون التحرر من اأ�سباب التخلف 
بذله رواد  الذي  اإىل النحطاط. وبرغم املجهود  بالأمة  اأدت  التي  العوامل  ومن 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 23).
)2) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 54.
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التقليدية،  القواعد  التخل�ض من  فاإن مقرتحاتهم مل ت�ستطع  النه�سة والإ�سالح 
ما  هذا  واللغة.  والفقه  والكالم  التوحيد  يف  املحدودة  العلمية  جمالتها  ومن 
يف  واأ�سا�سية  حيوية  جمالت  يف  التاريخية  مهماته  من  الإ�سالمي  الفكر  اأخرج 
الجتهاد  على  واعرتا�سهم  الدين  علماء  ت�سدد  ب�سبب  القت�ساد؛  مثل  التقدم 
القت�سادي)))، فغاب بذلك ال�سمري امل�سلم عن العامل)2). زاد من ذلك اأن العامل 
الإ�سالمي يعي�ض يف خليط بني التقليد واحلداثة؛ خليط مل ي�سدر عن تخطيط 
ومتناق�سة،  خمتلفة  عنا�سر  بني  تلفيق  عن  عبارة  خليط  علمي،  توجيه  اأو  واع 
وثقافات متباينة، دون اأدنى رابط منطقي اأو طبيعي بينها. عامل يعي�ض يف فو�سى 
فقر  وتعميق  الأ�سياء  وتكدي�ض  التقليد  تعزز  م�سوهة  اإدراكات  وحتركه  ت�سورية، 
عامل الأفكار، وتقتل عنا�سر الإبداع الذاتي. فم�سروع النه�سة ُمطالب مبعرفة عمر 
نريد ا�ستنها�سه وتغيريه. ويلح مالك بن  املجتمع واجتاهه وهدفه، املجتمع الذي 
نبي يف ت�سوره للنه�سة على �سرورة اجلمع بني العلم وال�سمري، وبني اخللق والفن، 
وبني الطبيعة والغيب، وربط الأ�سباب بالغايات)3)، مع �سرورة الن�سباط لقانون 
اإن�ساين عظيم هو اأن التغيري يبتدئ بالنف�ض »اإنها ل�سرعة ال�سماء: غريِّ نف�سك ُتغريِّ 
الوقت،  ويف  اجلهد  الإ�سراف يف  تتجنب  توجيهية  فل�سفة  على  بناء  التاريخ«)4)، 

وت�ستثمر ال�سواعد والعقول يف اأح�سن الظروف الزمنية والوقتية)5).

))) مالك بن نبي، امل�سلم يف عامل القت�ساد، مرجع �سابق، �ض: 8.
)2) مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، مرجع �سابق، �ض: )24.

)3) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 69).
)4) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: 42.

)5) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، دم�سق، دار الفكر، �ض: 67.
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ثالًثا: �الإطار �ملنهجي مل�شروع مالك بن نبي

1- قيمة العلم األخالقية

العلم. كما  اآلتها  اأن تكون  الناجحة لبد  النه�سة  اأن  نبي  بن  يرى مالك 
اأن الفكر يجب اأن يتحول اإىل حركة وعمل اإيجابي. ورغم اأن مالك بن نبي كان 
متاأثًرا باملنهج الديكارتي يف حتديد مفهوم العلم مبا هو مراقبة الأ�سياء ومالحظاتها 
بغية ال�سيطرة عليها)))؛ فاإنه ظل يقد�ض العلم ويوؤمن بقيمته الأخالقية)2). فالعلم، 

بنظره، اإذا جترد من الأخالق يقود اإىل الكاآبة)3).

2- املناخ العلمي

بتطور  فقط  يرتبط  ل  مناخ  داخل  يت�سكل  نبي،  بن  مالك  بنظر  والعلم، 
املعطيات العلمية، ولكن بال�سروط النف�سية والجتماعية القادرة على الدفع يف 
اجتاه تطور العلم واحت�سانه)4). فالقراآن الكرمي مثاًل يف البيئة العربية الأوىل خلق 
ا جديًدا، يقوم على نظام فل�سفي تتجاوز اآفاقه ال�سمري اجلاهلي، والبيئة  مناًخا عقليًّ
العربية التقليدية اجلاهلية، وا�ستطاع اأن يوفر لأ�سحاب الطاقات واملواهب اجلديدة 
يف ذلك املجتمع فر�سة التحرر من قيود اجلاهلية وحميتها واأفكارها الجتماعية، 

))) مالك بن نبي، من اأجل التغيري، مرجع �سابق، �ض: 55.
)2) مالك بن نبي، يوميات �ساهد للقرن، مرجع �سابق، �ض: 367.

)3) مالك بن نبي، بني الر�ساد والتيه، مرجع �سابق، �ض: 75.
)4)  مالك بن نبي، الق�سايا الكربى، مرجع �سابق، �ض: 83)-84).
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فوقع تطابق مثايل وفعال بني العمل ال�سالح و�سمو النفو�ض وطموحها، بعيًدا عن 
عادات الرخاوة واخلمول والعجز))).

3- إصالح العلم

ًدودا اإىل التجربة الأملانية بعد  واإميان مالك بن نبي بقيمة العلم جعله م�س
احلرب العاملية الثانية؛ اإذ ظل يتاأمل يف النموذج الذي قدمه هذا البلد العمالق 
بعدما خرج من حربني مدمرتني واتفاقيات �سالم مكبلة ومعوقة للتقدم، اإ�سافة 
اإىل فقدانه لعامَل اأ�سيائه، من بنيات حتتية وجتهيزات واإمكانات مادية، لكنه ا�ستطاع 
الأملاين  النموذج  اأن  كما  جديد)2)!  من  كيانه  يبني  اأن  اأفكاره  بعامل  باحتفاظه 
ا�ستطاع الربط الوثيق بني الثقافة والفعالية. وهذا الربط، بنظر مالك بن نبي، من 
�سمات الإن�سان املتح�سر)3)؛ لأن العلم اإذا مل يتحول اإىل ثقافة، والثقافة اإىل فعل 
وحركة وعمل �سالح، يبقى جمرد ترف ل مكان له يف وطن ما يزال فقرًيا من 

الو�سائل والأطر)4).

))) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 24)-25).
)2) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، مرجع �سابق، �ض: 35.

)3) مالك بن نبي، الق�سايا الكربى، مرجع �سابق، �ض: )7.
)4) مالك بن نبي، بني الر�ساد والتيه، مرجع �سابق، �ض: 39.
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4- اخللفية االجتماعية لتحليل مالك بن نيب

اأ�سلوبه الجتماعي من �سديقه املفكر »بن ال�ساعي«  اأخذ مالك بن نبي 
الذي كان مغرًما بالتوجيه الجتماعي ملعاين اآي القراآن الكرمي عند اإلقاء درو�سه 
بني  املنهجي  تكوينه  ازدواجية  نبي  بن  مالك  يخف  مل  كما  وحما�سراته))). 

))) مالك بن نبي، يوميات �ساهد للقرن، مرجع �سابق، �ض: 67. وبن ال�ساعي هو »حمودة بن ال�ساعي« ذكره 
بن  مرة حممد  وي�سميه  عليه،  فريًدا  اأثره  واعترب  للقرن«؛  �ساهد  »يوميات  مذكراته  كثرًيا يف  نبي  بن  مالك 
ا ومثقًفا  ال�ساعي ومرة حمودة بن ال�ساعي. وهو، بنظر مالك بن نبي، �سخ�ض مثايل وقدوة، وكان خمل�ًسا ذكيًّ
بالعربية وبالفرن�سية. مل يتم درا�سته لأ�سباب نف�سية واجتماعية. وكان عندما يلتقي مالك بن نبي بنب ال�ساعي 
ا حلالة املجتمع الإ�سالمي؛ مما كان يوؤثر  ي�ستمع اإىل طريقته يف توجيه الآيات القراآنية لتتخذ تف�سرًيا اجتماعيًّ
يف نف�سه )�ض67). �سبقه مالك بن نبي اإىل باري�ض التي و�سلها حمودة ال�ساعي �سنة )93)م. التقاه مالك 
بن نبي يف اجتماع للطلبة الوحدويني مبركز ) لودرو رولن). عندها اكت�سف مالك بن نبي توافقه مع حمودة 
بن ال�ساعي يف الأفكار والروؤية رغم الربودة التي ميزت لقاءهما الأول )234). مع اختالف يف درجة التفاوؤل 
والت�ساوؤم بني ال�سديقني، وميل مالك بن نبي اإىل الإ�سالح والوهابية، وحتفظ حمودة بن ال�ساعي عليهما. 
هذه  يف  الطالب  ودور  الإ�سالمية،  بال�سعوب  النهو�ض  يف  الإ�سالم  دور  يخ�ض  فيما  يتفقان  كان  ولكنهما 
النه�سة. وكان حمودة بن ال�ساعي مكلًفا بني زمالئه يف احلي الالتيني يف باري�ض بجمع املعلومات والوثائق، 
اأهله لذلك كونه طالب فل�سفة وكثري الرتدد على املكتبات. ويحكي عنه مالك بن نبي اأنه كان يعاين من حالة 
عدم اتزان م�سوؤوم يجمع بني طموح جبار واإرادة واهية. وكان طموحه يعرقله عن العمل امل�سرتك اخلا�سع 
لالإرادتني، و�سعف اإرادته يعطله عن العمل الفردي املتوا�سل. وكان مالك بن نبي يف�سله كثرًيا عن اأبناء 
ا�ستوىل عليه  قد  املعرفة  �سيطان  الفكري معه؛ لأن  العمل  الذي ميكن  بنظره  الوحيد  جيله اجلزائري؛ لأنه 
 منذ �سباه. ويدين مالك بن نبي حلمودة بن ال�ساعي يف اجتاهه كاتًبا متخ�س�ًسا يف �سوؤون العامل الإ�سالمي

)�ض 235). وكان ينجز معه كل الأعمال اليومية اخلا�سة بالطلبة املغاربة باحلي الالتيني يف الوقت الذي 
طويلة  مناق�سات  وقد جمعتهما   .(236 ( الوطنية.  احلركات  بظهور  املب�سرة  الإرها�سات  و�سطهم  بداأت يف 
ومعمقة يف بيت مالك بن نبي. وكان يعتربه مالك من املثاليني الراف�سني لكل تواطوؤ عك�ض الواقعيني من 
وحمودة  نبي  بن  مالك  وكان  ال�ستعمارية.  الإدارة  مع  التواطوؤات  لكل  امل�ستعدون  وهم  يومذاك،  الطلبة 
نبي تلك املحا�سرة  بن  مالك  ويتذكر  اجلزائريني.  الطلبة  و�سط  واملقاوم  املثايل  النموذج  ميثالن  ال�ساعي  بن 
= التي األح عليه حمودة بن ال�ساعي لإلقائها يف كانون الأول )دي�سمرب) عام )93)، بعنوان »ملاذا نحن م�سلحون؟«
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)�ض 238-239). وكان حلمودة بن ال�ساعي دور يف اللقاء التعاريف الأول الذي دار بني مالك بن نبي وامل�ست�سرق 
الدور  ال�ساعي  بن  حمودة  مع  الفل�سفية  للمناق�سات  كان  وقد   .(239 )�ض  )م�سينيون)  املعروف  الفرن�سي 
الكبري يف تر�سيخ التوجه احل�ساري يف حتليل مالك بن نبي للق�سايا ال�سيا�سية والجتماعية والفكرية. وي�سمي 
اأحيانًا  اأ�ستاًذا  التلميذ  فيها  ي�سري  التي  وهي  املعاي�سة؛  مبدر�سة  ال�ساعي  بن  بحمودة  نبي عالقته  بن  مالك 
والأ�ستاذ تلميًذا اأحيانًا اأخرى. )�ض )24). وكان حمودة بن ال�ساعي يتحفظ من الأن�سطة ال�سيا�سية املنظمة 
التي تعقدها بع�ض الأطراف. )�ض 245)، رغم اأنه كان رفقة مالك بن نبي مي�سحان �سوارع باري�ض ودروبها 
ال�ستعمارية.)�ض 243)  لالإدارة  املناوئة  باجلزائر  امل�سلمني  العلماء  من�سورات جمعية  لتوزيع  الأقدام  على 
وكان حمودة بن ال�ساعي يزور مالك بن نبي يف بيته م�ساء كل جمعة للمناق�سة. ول يكون مو�سوع اجلل�سة 
حمدًدا من قبل، وغالًبا ما حتدده الورقة ال�سغرية التي يخرجها حمودة بن ال�ساعي من جيبه، هي عبارة عن 
مالحظة له اأثناء مطالعته يف الأ�سبوع اأو جمرد مقال مقتطع من جريدة، فيدور احلديث وت�ستمر املناق�سة اإىل 
وقت متاأخر من الليل. وهي مناق�سات علمية و�سيا�سية ودينية واجتماعية غالًبا، اأو جمرد نقد لت�سيري الأمور يف 
اجلزائر من طرف امل�سوؤولني عن املعركة الإ�سالحية اأو عن احلركة الوطنية. واملناق�سات كلها تدور حول حمور 
الإ�سالم، مما جعل مالك بن نبي، ي�ستفيد كثرًيا من خربة �سديقه و�سعة اطالعه يف املو�سوع؛ اإذ مل يكن 
يغيب عنه ما يدور يف ال�ساحة العلمية والفكرية. وكان حمودة بن ال�ساعي، بنظر مالك بن نبي، على مذهب 
األقى حما�سرة  ال�ساعي  اأن حمودة بن  نبي  التفكري. )�ض 252). ويحكي مالك بن  الغزايل وبا�سكال يف 
بعنوان )القراآن وال�سيا�سة) بجمعية الطلبة الوحدويني بباري�ض، واأعاد اإلقاءها يف نادي الرتقي باجلزائر، ولفتت 
 الأنظار يف باري�ض واجلزائر. كما األقى حما�سرة اأخرى موؤثرة مبنا�سبة انعقاد موؤمتر الطلبة املغاربة مبدينة تلم�سان.

وذا دللة  منعطًفا جديًدا  نبي،  بن  مالك  بنظر  ال�ساعي،  بن  ر�سمت حما�سرات حمودة  وقد  )�ض 257). 
الطلبة  من  جديًدا  جياًل  اأبرزت  اإذ  حينها؛  يف  جديدة  ظاهرة  وكانت  )932)هـ)،  الفرتة  تلك  يف  كبرية 
اجلزائريني بداأ يتكلم اللغة العربية ويكتب بها، �سواء اأتقنها اأم مل يتقنها، على عك�ض اجليل ال�سابق الذي 
كان ل ي�ستعملها، �سواء كان يجهلها اأو يتجاهلها. وكان حمودة بن ال�ساعي يتقن العربية. )�ض 266). وكان 
مالك بن نبي يطمح رفقة �سديقه حمودة بن ال�ساعي اإىل وراثة جمعية العلماء بعد النتهاء من الدرا�سة، 
اأنف�سهما اجلدارة خلو�ض املعركة ال�سيا�سية، مع املحافظة على اخلط الإ�سالحي ونتائجه يف  وكانا ياأن�سان يف 
الوطن، وهذا ما مييزهما عن بقية املثقفني. )�ض 304) وذكر مالك بن نبي معلومات اأ�سا�سية عن �سخ�سية 
الأ�سرية الزعامة  ال�ساعي حول  بن  �سالح  اأخيه  مع  وخالفاته  الجتماعية،  وم�ساكله  ال�ساعي،  بن   حمودة 

)�ض 322)، وعمله يف م�سنع يف باري�ض ب�سفة عامل.)�ض 337). كما ذكر مالك بن نبي اأن مناق�ساته مع 
حمودة بن ال�ساعي كانت دائًما حمل مراقبة ا�ستخباراتية يف باري�ض، خ�سو�ًسا اأن غرفة مالك بن نبي ترتدد 
اأبرزهم حمودة. )�ض 356-357). وا�ستقبل مالك بن نبي  عليها �سخ�سيات فكرية ودينية و�سيا�سية كان 
التاج  ال�سيخ  يتقدمهم  القاهرة،  جامعة  من طالب  وبعثة  الأزهر  علماء  من  وفًدا  ال�ساعي  بن  =رفقة حمودة 

=
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خلفيتني �سبه متناق�ستني: خلفية �سلفية تقليدية جذبت فكره وعقله منذ تكوينه 
الأول يف اجلزائر، دعمها اإح�سا�ض روحي بالنتماء اإىل الأمة الإ�سالمية، وخلفية 
ا �ساعده، بنظره،  غر�سها فيه اأ�ساتذته الفرن�سيون الذين �سبوا فيه حمتوى ديكارتيًّ
يف تبديد ال�سباب الذي منت فيه العقلية امليثولوجية التي تتعاطف مع اخلرافات 
النامية يف اجلزائر))). وقد كان لأ�ستاذه )بوبريتي Bobreiter( دور كبري يف توجيهه 
التلميذ ق�سة  نبي  بن  مالك  قراأ  التوجيهات  تلك  فبف�سل  يقراأ من كتب.   فيما 
لعقله  اأتاح  الذي  النف�ض  عامل  اأمامه  فتحت  والتي  بورجي،  لبيار   La disciple  
ي�ستغرق  وكان  و�سذاجته)2).  اأوهامه  من  �سيء  يذكر عن  كما  يتخلى  اأن  الفتي 
اأ�سيلة  لكتب  مطالعاته  اإىل  منه  ينت�سله  ول  ال�سارم،  الديكارتي  التوجه  هذا  يف 

يف  احلياة  عن  كثرية  معلومات  منهم  وا�ستفادا  الفرن�سية  اللغة  تعلم  يف  و�ساعدوهم  دراز،  اهلل  عبد  وال�سيخ 
ال�سرق.

ويرى مالك بن نبي، زمن كتابة مذكراته، اأن حمودة بن ال�ساعي ما زال يف جبهة املعركة، ومل يركن بعد اإىل 
 النزواء الذي �سيجعل منه رجاًل يعي�ض اإىل اليوم على هام�ض املجتمع بحكم عقدته �سد كل حياة اجتماعية.

باتنة  مبدينة  �سنة 902)  ولد  اأنه  اإل  عنه  نعرف  مثقًفا جمهوًل ل  ال�ساعي  بن  وبقي حمودة  )�ض 377).   
ال�سوربون يف  وت�سجل يف جامعة  باري�ض  اإىل  بادي�ض. ورحل  بن  ال�سيخ عبد احلميد  تتلمذ على  اجلزائرية. 
ق�سم الفل�سفة. كان له دور كبري رفقة �سديقه مالك بن نبي يف تنظيم الطلبة املغاربة بفرن�سا وحتري�سهم على 
امل�ساركة يف احلركة الوطنية من اأجل ال�ستقالل والإ�سالح. ومازال الغمو�ض يلف عدم ا�ستكمال درا�ساته 

يف ال�سوربون؛ وهناك من ربط الأمر مب�سايقات الإدارة ال�ستعمارية وعمالئها يف فرن�سا.
ا باإحدى املقاهي ال�سعبية. وبقي يف  وعاد اإىل اجلزائر وا�ستقر مب�سقط راأ�سه بباتنة، وكان ي�ستغل كاتًبا عموميًّ
اأ�سماوؤها بني  تدوولت  التي  تلك  ومازالت كتبه مفقودة خ�سو�ًسا  �سنة 998)م.  وتويف  مهنته حتى مر�ض 
القراء وهي »كتابات حول ذكريات ال�سباب« و»يف خدمة اجلزائر«، و»يف خدمة الإ�سالم« و»مذكرات رجل 

عانى الكثري«.
))) املرجع ال�سابق، �ض: 65.
)2) املرجع ال�سابق، �ض: 66.

=
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يف الثقافة الإ�سالمية يف التوحيد وال�سرية النبوية؛ مما ي�سكل له عودة روحية اإىل 
ويعترب  ابن خلدون،  مبطالعة  مغرًما  نبي  بن  مالك  كان  كما  احل�سارية))).  اأ�سوله 
العوامل  تاأثري  تناولت  التي  العربية  الثقافة  يف  الوحيدة  هي  النظرية  اأطروحته 
القت�سادية يف التاريخ، رغم اأنها ظلت ميتة يف الثقافة الإ�سالمية حتى نهاية القرن 
الظواهر  حتليل  يف  الجتماعية  لثقافته  نبي  بن  مالك  وا�ستثمار  ع�سر)2).  التا�سع 
باأن  والعلمي  املنهجي  اإميانه  من  ينطلق  الجتماعية  العالقات  و�سبكة  الإن�سانية 
ن�سبية،  اأداة  هي  ما  بقدر  ونهائية  تقنية  درا�سات  لي�ست  الجتماعية  الدرا�سات 
لكنها فعالة يف التوجيه والتحليل وجتنب الأغالط الفاح�سة)3). وكان مالك بن 
نبي على وعي بالإ�سكالت املنهجية واملفهومية التي تعي�سها العلوم الجتماعية 
كما  ومتثلها)4).  امل�سطلحات  حتديد  حيث  من  الإ�سالمية؛  البالد  يف  خ�سو�ًسا 
ال�ستدلل،  والقوة يف  التحليلية،  بالدقة  كتاباته  ميز  مما  املناهج  علم  من  ا�ستفاد 
عيون  على  الوا�سع  نبي  بن  مالك  اطالع  اإحكاًما  زادها  ال�ستنتاج،  واملنطق يف 
الأدب وال�سعر العربيني وكذا ال�سروح عليها؛ فقد قراأ ال�سعر اجلاهلي والأموي 
والعبا�سي، واأعجب بامرئ القي�ض وال�سنفرى وعنرتة والأخطل واأبي نوا�ض، كما 
الر�سايف،  ومعروف  اإبراهيم  حافظ  مع  احلديثة  العربية  املدر�سة  �سعر  على  اطلع 

))) املرجع ال�سابق، �ض:66.
مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، مرجع �سابق، �ض49)، و امل�سلم يف عامل القت�ساد، �ض 6)، ووجهة   (2(

العامل الإ�سالمي، �ض 8).
)3) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: 59.

)4) مالك بن نبي، ميالد جمتمع، مرجع �سابق، �ض: 9.
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اطلع على  ثم  اأبي ما�سي،  واإليا  واكت�سف يف مهجره �سعر جربان خليل جربان 
الأدب الفرن�سي، وتذوق روائعه مثل )البحرية) لالمارتني؛ كما بكى مع نظرات 

املنفلوطي وعرباته))).

ر�بًعا: تاأثره مبناهج �لفكر �الأوروبي

1- تأثر مالك بن نيب بالفكر األوروبي

رغم نقد مالك بن نبي للتجربة الأوروبية يف العلم والثقافة وامل�سار التاريخي، 
فاإنه مل يخف اأثر الثقافة الفرن�سية عليه يف تغيري م�سار حياته واإنقاذه من اجلهل. 
وكان لأ�ساتذته الفرن�سيني دور كبري يف ذلك؛ فمنهم ت�سرب املنهج الديكارتي 
بكل اإيحاءاته العقالنية والتجريبية، واأدواته ال�سارمة يف الدرا�سة والتحليل، كما 
اخلرافات)2).  مع  تتعاطف  التي  امليثولوجية  العقلية  ف�ساء  عن  املنهج  هذا  اأبعده 
يف  اعتمد  نبي  بن  مالك  تفكري  يف  الديكارتي  املنهجي  امل�سمون  اإىل  واإ�سافة 
حتاليله القت�سادية على اأفكار تايلور، ودعا اإىل ا�ستثمارها عند ا�ستغالل الو�سائل 
التقدم)3).  تف�سله عن  التي  الفجوات  اأجل ردم  املتنوعة من  الأن�سطة  و�سروب 
ويقدم مالك بن نبي نف�سه كنموذج للمثقف املزدوج الثقافة، لكنه م�ستقل عن 

))) مالك بن نبي، يوميات �ساهد للقرن، مرجع �سابق، �ض: 86.
)2) املرجع ال�سابق، �ض: 65.

)3)  مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 70).
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الفكر  قدم  فبنظره  احل�سارية؛  لأ�سوله  بالنتماء  ومعتز  الغربية،  للثقافة  التقليد 
اإذ  بالقانون؛  اإح�سا�ض  فيها  راقية  فكرية  اأطروحات  احلديثة  للح�سارة  الإ�سالمي 
)الأ�سول).  قواعد  على  الفقهاء/املفكرون  وبناها  القانونية،  النظريات  و�سعت 
ت�سريع  اإىل تقدمي منظومة  العاملي  امل�ستوى  �سباًقا على  الت�سريع الإ�سالمي  فكان 
القانون  اأ�سا�سية منتظمة، عك�ض  ذات طابع فل�سفي مت�سق ومركب على مبادئ 
الروماين الذي كان عبارة عن ملفقات قانونية عفوية ل رابط عقلي بينها))). هذا 
معرفية  قدرات  نبي  بن  مالك  اأك�سبا  الفكري  وال�ستقالل  احل�ساري  العتزاز 
ومنهجية اأهلته لإخ�ساع الغرب وال�ستعمار للدرا�سة الدقيقة، وجعلهما مو�سوع 

بحث، مما تفرد به عن غريه من املفكرين واأ�سحاب امل�ساريع العلمية.

2- نقد العقل الغربي يف حتيزه

وبرغم تاأثر مالك بن نبي مبناهج كثرية من املدار�ض الأوروبية، فقد تعامل 
اإنتاج العقل الأوروبي با�ستقاللية، بل مار�ض نقًدا قا�سًيا على العقل الغربي  مع 
على م�ستويات عدة؛ فالعقل الغربي، بنظر مالك بن نبي، ذاتي واأناين، والإن�سان 
الأوروبي، بنظره، ل يحمل ف�سائله خارج عامله، بل ل يكون اإن�سانًا عندما يغادره، 
بخيمته،  الرحالة  يتحرك  كما  العاجي  بربجه  يتحرك  ا،  اأوروبيًّ البقاء  على  وي�سر 
الأوروبية  فالعقلية   .(2(

 Situation Coloniale ا�ستعمارية  حالة  ين�سئ  توجه  وحيثما 
))) املرجع ال�سابق، �ض: 8).

)2) مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، مرجع �سابق، �ض: )4.
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بقيت اأ�سرية العبقرية ال�سناعية التي مل تتفاعل مع املجال الأخالقي؛ فقد انتقل 
العلم ال�سناعي بالإن�سان الأوروبي م�سافات بعيدة لكن �سمريه بقي يف مكانه، 
وو�سعت امل�ساكل دائًما يف األفاظ القوة، وجعلت القنابل الذرية والهيدروجينية 
وال�سواريخ املوجهة يف راأ�ض قائمة عوامل ال�سالم، واأ�سبحت مراكز القوة احلجة 
العليا للدبلوما�سية الدولية))). اإ�سافة اإىل اأن التاريخ يبتدئ عند الإن�سان الغربي 
يوم تاأ�س�ست روما، وبداية الفكر يف جمامع اأثينا؛ لذلك مل ي�ستطع الفكر الأوروبي 
املنغلق على ذاته تخطي �سرنقة الفكر الهليني )العقالين ن�سبة للح�سارة الهيلينية 
اأو اليونانية القدمية)، وما عداه فهو عامل مده�ض وغريب)2)! وعليه ل وجود ل�سالت 
�سرورية بني املجموعات الإن�سانية، اإمنا هو تاريخ جمموعة واحدة ي�سلح للتعميم 
نبي، مل  بن  مالك  بنظر  فاأوروبا،  الغربي!  التاريخ  اإنه  الآخرين؛  على  وال�سحب 
تعد تعرف �سيًئا من اخلري لالإن�سانية خارج حدودها، وعاملها ل ميكن فهمه اإل من 
خالل املادة)3). والفكر الغربي ل يبارح الدوران حول مفهومي الوزن والكم �سواء 
يف اختياره البورجوازي ال�ستهالكي اأو اجلديل ال�سرتاكي)4). كل ذلك عمق 
النزوع الإمرباطوري يف اأوروبا كوريث �سرعي وتاريخي للتقاليد الرومانية، اأطرته 
نظريات )دارون) ومناهج العلوم الطبيعية التي اأ�سرت بالرتاث الروحي لأوروبا 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 53.
)2) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: )7)-72).

)3) املرجع ال�سابق، �ض: 68)-69).
)4) مالك بن نبي، م�سكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 24.
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اإن موطن الأزمة، بنظر  ولالإن�سانية، فاأنتجت مناذج ب�سرية متوح�سة مثل هتلر))). 
مالك بن نبي، موجود يف ال�سمري الأوروبي يف عالقته باملاأ�ساة الإن�سانية)2).

3- نقد تبعية املثقفني العرب لألوروبيني

ك�سف مالك بن نبي عن ُعقد النق�ض التي تعرتي مثقفي العامل الإ�سالمي 
جتاه الثقافة الغربية، ويرجع ذلك اإىل فقدان املجتمع الإ�سالمي لقيمه احل�سارية؛ 
مما انعك�ض �سلًبا على اأ�سالة فكره و�سلوكه اأمام الآخرين)3). كما انتقد البعثات 
الطالبية العربية التي كانت تذهب اإىل الغرب وقارنها بنظريتها اليابانية؛ فالطالب 
الأخالقية  اأ�سوله  على  احلفاظ  مع  التقنية  لتعلم  الغرب  اإىل  يذهب  الياباين 
واحل�سارية، وكذلك الطالب ال�سيني ليتعلم يف خمترب )جوليو-كوري) بباري�ض، 
وليعود لبالده باملعلومات النووية التي تده�ض العامل اليوم. اأما البعثات الطالبية 
�سيعوا  قد  يكونون  بعدما  ب�سهادات  ياأتون  الأحوال  اأح�سن  يف  فاإنهم  العربية 
اأخالقهم واأرواحهم يف مقاهي احلي الالتيني وخماراته، اأو يف النوادي الوجودية 
يف )�سان جرمان))4). وهذه معطيات تف�سر و�سعيتنا اليوم وحال البحث العلمي 
نبي،  بن  مالك  بنظر  عندنا،  النخبة  اأ�سبحت  لذلك  وموؤ�س�ساتنا؛  جامعاتنا  يف 
بني  الختيار  يف  دورها  ينح�سر  مثاًل  القت�ساد  ففي  املجالت؛  جل  يف  عاجزة 

))) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، مرجع �سابق، �ض: 24).
)2)  مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، مرجع �سابق، �ض: 25).

)3) مالك بن نبي، يوميات �ساهد للقرن، مرجع �سابق، �ض: 267.
)4) مالك بن نبي، بني الر�ساد والتيه، مرجع �سابق، �ض: 22).
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اأطروحات اأبدعها الآخرون؛ بني ليربالية )اآدم �سميث) ومادية )كارل مارك�ض). 
فامل�سكلة بنظر مالك بن نبي نف�سية؛ ذلك اأن الوعي القت�سادي مل َينُم يف �سعور 
العامل الإ�سالمي كما منا يف الغرب يف �سعور الإن�سان املتح�سر ويف حياته)))، مع 
العلم اأن اأي م�سروع نفكر فيه باأفكار الآخرين ونحاول اإجنازه بو�سائل غريهم ماآله 

اإىل الف�سل)2)، وهي قاعدة اجتماعية اختربها مالك بن نبي يف اأكرث من جمال.

خام�ًشا: منهجية در��شة �ال�شتعمار: من �أجل منوذج تف�شريي

1- االستعمار موضوعًا للبحث والدراسة

بالتاريخ  الإن�سانية زجت  تاريخ  نك�سة يف  ال�ستعمار  نبي  بن  مالك  يعترب 
الب�سري يف عهد روماين �سحيق)3). وقد اأحلق ال�ستعمار بالتاريخ الإن�ساين �سرًرا 
ق ماأ�ساة الإن�سان. فهو اأفظع تخريب اأ�ساب التاريخ)4)؛ اإذ دا�ض على  فادًحا وعمَّ
كل املبادئ والقيم النبيلة التي اأ�س�ستها الإن�سانية يف رحلتها؛ لذلك حان الوقت، 
بنظر مالك بن نبي، لإلغاء هذا النموذج التاريخي الفا�سد من ال�سيا�سة، وكذا 
للدرا�سة  باإخ�ساعه  اإل  يكون ذلك  ولن  تغذيه)5).  التي  الفكرية  الفل�سفات  من 

))) مالك بن نبي، امل�سلم يف عامل القت�ساد، مرجع �سابق، �ض: 8.
)2) مالك بن نبي، بني الر�ساد والتيه، مرجع �سابق، �ض: 72).
)3) مالك بن نبي، يف مهب املعركة، مرجع �سابق، �ض: 60).

)4) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 2)).
)5) مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، مرجع �سابق، �ض: 39.
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والبحث واتخاذه مو�سوًعا للم�ساءلة والنقد، ل�ستمرار العطاء الب�سري يف عامل 
م�سهود، وجتاوز النزعة ال�ستعمارية مبا هي رغبة يف عامل بال �سهود))). 

2- نقد االستعمار

اأفكارنا  فقدان  يف  ا  اأ�سا�سيًّ دوًرا  نبي،  بن  مالك  بنظر  ال�ستعمار،  يلعب 
لفعاليتها يف البناء الجتماعي يف غياب اأية اإ�سرتاتيجية وقائية منه)2)؛ فهو يرعى 
ا داخل البالد الإ�سالمية، وير�سم له م�ساره وي�سع له اأهدافه، ويفرق  �سراًعا فكريًّ
من خالله بني الفكر وال�سيا�سة؛ فيظل يرعى �سيا�سة مزورة غري مثمرة يف بالدنا 
فالفكر  وعليه  له)3).  اجتماعي  اأعمى ل دور  بفكر  الهتمام  ويعمق  الإ�سالمية، 
اأطروحات  من  حقيقة  متحرًرا  ا  نقديًّ يكون  اأن  لبد  ال�ستعماري  للفكر  امل�ساد 
ال�ستعمار  نخ�سع  لكي  واحدة:  بكلمة  والفكرية،  الثقافية  واأجندته  ال�ستعمار 
خروج  فقط  يعني  ل  ال�ستقالل  لأن  اأذهاننا)4)؛  من  ننزعه  اأن  من  لبد  للنقد 
اأ�سياء من عمق  يتطلب  العقلي، وهذا  التحرر  بل  البالد،  امل�ستعمر من  جيو�ض 

الثقافة واحل�سارة)5).

))) مالك بن نبي، يف مهب املعركة، مرجع �سابق، �ض: 28.
)2) مالك بن نبي، من اأجل التغيري، مرجع �سابق، �ض: 6).

)3) مالك بن نبي، ال�سراع الفكري يف البالد امل�ستعمرة، دم�سق، دار الفكر، �ض: 29.
)4) املرجع ال�سابق، �ض: )2.

)5) مالك بن نبي، بني الر�ساد والتيه، مرجع �سابق، �ض: 33.
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3- أطروحة القابلية لالستعمار كنموذج تفسريي

ال�ستعمار عند مالك بن نبي هو فقدان امل�سلم لو�سائل تنمية �سخ�سيته 
وا�ستثمار مواهبه. واأما عدم قدرته على ا�ستخدام ما حتت يده من و�سائل، وكذا 
الوقت،  ا�ستخدام  مثل  حياته،  ظروف  لتح�سني  اجلهد  اأق�سى  بذل  عن  عجزه 
فتلك هي القابلية لال�ستعمار))). فاملعركة يف مواجهة ال�ستعمار تقت�سي خو�ض 
مواجهة اأ�سد �سرا�سة واأكرث خطورة، وهي املواجهة مع القابلية لال�ستعمار، التي 
البالية، والتكالية  جت�سدها داخل العامل الإ�سالمي الأفكار الرجعية، والتقاليد 
ال�سديدة، والإح�سا�ض بالهزمية والعجز، كما جت�سدها مناذج متحالفة مع امل�ستعمر 
�سد  املتواطئني  الدين  رجال  اأو  النتهازيني  واملثقفني  الإقطاعية  كال�سخ�سيات 
من  فينا  ترت�سخ  ل  لال�ستعمار  والقابلية  اأعدائهم)2).  مع  واملتحالفني  �سعوبهم 
وح�سب،  ومواهبنا  طاقاتنا  ا�ستثمار  على  قدرتنا  وعدم  بالعجز  اإح�سا�سنا  خالل 
ولكن من خالل معرفة ال�ستعمار معرفة دقيقة بنف�سية اأبناء امل�ستعمرات ونقط 
�سعف عقولهم، واحلواجز التي حتول دون قيامهم بعمليات ذهنية تركيبية فعالة 
بني الفكر والواقع والإمكانيات والو�سائل املتوفرة لهم)3). فالتخل�ض من القابلية 
ا عميًقا ي�سبح معه الفرد ذا  لال�ستعمار يتطلب، بنظر مالك بن نبي، حتوًل نف�سيًّ
اإح�سا�ض اإيجابي بكرامته وموؤمًنا بقدراته اخلالقة يف القيام بوظيفته الجتماعية. 

))) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 96-95.
)2) مالك بن نبي، يف مهب املعركة، مرجع �سابق، �ض: )3).

)3) مالك بن نبي، ال�سراع الفكري يف البالد امل�ستعمرة، مرجع �سابق، �ض: 55.
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الثقايف  الو�سع  ويبذل  وذكاءه،  جهده  امليم)  )بفتح  امل�ستعَمر  ي�ستخدم  ا  فلمَّ
والنف�سي، ويبداأ يف تذليل العقبات وجتاوز العوائق، يكون يف الجتاه ال�سحيح من 

اأجل التحرر))).

�شاد�ًشا: مفاهيم مركزية يف م�شروع مالك بن نبي

1- مفهوم التاريخ

�أ- �لتاريخ �شناعة ذ�تية

ي�سنع التاريخ، بنظر مالك بن نبي، الأ�سخا�ض والأفكار والأ�سياء جميًعا، 
اإطار كيان عام ومن خالل عمل  من خالل ترابط خالق بني هذه العنا�سر يف 
م�سرتك وت�سور متكامل)2). والإن�سان فاعل اأ�سا�سي يف �سناعة التاريخ، وحمرك 
اإيجابي لالأقدار يف خ�سم تيار الأحداث العارم. والإن�سان ال�سانع للتاريخ ل يكفي 
اأن تكون له حاجيات اأو اأن تكون ملجتمعه، بل لبد اأن تكون له مبادئ وو�سائل 
بن  مالك  عند  مرتبطة،  غري  التاريخ  و�سناعة  واخللق)3).  الإبداع  على  ت�ساعد 
نبي، ب�سهوة فرد اأو مغامرة بطل، بل با�ستعداد نف�سي واإرادة جماعية)4). ف�سناعة 

))) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 42).
)2) مالك بن نبي، ميالد جمتمع، مرجع �سابق، �ض: 27.

)3) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 42).
)4) مالك بن نبي، يف مهب املعركة، مرجع �سابق، �ض: 89.
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التاريخ، يف الأخري، ن�ساط م�سرتك ومتدفق يف الزمن، وهو تقومي م�ستمر حلركة اليد 
والفكر. والتاريخ ل ي�سنع بال�سدف ومكائد ال�ستعمار، ولكن ب�سواعد ال�سعوب 
وعقولها يف اأوطانها))). وا�ستخدام الإن�سان والرتاب والوقت واملوازنة الدقيقة بني 
النف�سية  ال�سروط  اإعداد  اإىل  فن�سل يف الأخري  بالواجب،  والقيام  باحلق  املطالبة 
واملادية ل�سناعة تاريخ حقيقي)2). وهذا ما ي�سميه مالك بن نبي بالكتلة املخ�سبة 
من الإن�سان والرتاب والوقت، كما �سرنى عند تناولنا لكتابه »�سروط النه�سة«. 

ب- عودة التاريخ: الوهم الساذج

التاريخ، بنظر مالك بن نبي، مطرد دائًما اإىل الأمام، ولن يرجع اإىل اخللف 
اأبًدا، ولن يعود اإىل املا�سي ولن يتكرر)3). هذا املعطى عن�سر توجيهي يف م�سروع 
ا�ستح�سار  عدم  لأن  جديد؛  من  و�سناعته  للتاريخ  ت�سوره  ويف  نبي،  بن  مالك 
اأحايني  وتزعجها  حيًنا  تطربها  التي  اأحالمها  يف  تعي�ض  الأمة  يرتك  املعطى  هذا 
كثرية، كما تعي�ض حالة ا�ستالب م�ستمرة لأبطالها اخلالدين. عندها يتغذى فكر 
الأمة وحركتها بوهم �ساذج يريد اأن يعيد املا�سي)4)، فال تفلح، بل ت�سيع احلا�سر 
يف  نبي  بن  مالك  ويبدو  الأ�سا�سية.  وحاجاتها  الأعلى  مثلها  وت�سيع  وامل�ستقبل 
وعيه بالتاريخ متاأثًرا بابن خلدون، ومنتقًدا اأطروحة التطور التاريخي الجتماعي 

))) مالك بن نبي، بني الر�ساد والتيه، مرجع �سابق، �ض: 68.
)2) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 44).
)3) مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، مرجع �سابق، �ض: 33.

)4) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: 25
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عند املارك�سيني. ورغم ميله اإىل حتاليل املدر�سة الجتماعية الفرن�سية لأوج�ست 
اعتبار  جمرد  من  التاريخي  بالبحث  انتقل  خلدون  ابن  اأن  يعترب  فاإنه  كونت؛ 
التاريخ اأحداًثا متتابعة اإىل م�ستوى ربطه مببداأ ال�سببية؛ اإذ يخ�سع التاريخ لعملية 
ي�سكل  الذي  الجتماعي  الواقع  معنى  خلدون  ابن  اأبدع  كما  م�ستمرة.  تطور 
الذي  اخللدوين  الوعي  فبهذا  تطورها))).  ويوؤثر يف  التاريخية  لالأحداث  حم�سًنا 
ت�سلح به مالك بن نبي �سيعمل على حتليل الظواهر والق�سايا التي اعرت�سته يف 
الذاتي  اخلال�ض  عن  البحث  اأطروحات  عن  بعيًدا  ال�سخم،  الفكري  م�سروعه 

املريح با�ستدعاء املا�سي ومتجيده، اأو الرمتاء يف اأح�سان تاريخ الآخرين.

جـ- تارخينا: من النقد إىل البناء

بها  �سعر  ورغبات  وليد حاجات  التاريخ  اأن  اأطروحة  نبي  بن  مالك  انتقد 
ا�ستهالكي)2).  نزوع  ذو  براغماتي  تف�سري  وهو  الجتماعية،  عالقاته  يف  الإن�سان 
بينما التاريخ يف حقيقته �سكل من اأ�سكال احلياة الراقية التي توؤ�س�ض احل�سارة)3). 
والتاريخ الإ�سالمي نف�سه كان يف عمقه �سراًعا بني نزعة برغماتية اأ�سا�سها حمية 
النزعة  غلبة  ولكن  الكرمي.  القراآن  روح  اأ�سا�سها  �سامية  ونزعة ح�سارية  اجلاهلية، 
يوؤكد  هنا  من  الإ�سالمي.  التاريخ  مكت�سبات  من  الكثري  حطمت  الربغماتية 

))) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، مرجع �سابق، �ض: 27.
)2) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: )4).

)3) مالك بن نبي، ميالد جمتمع، مرجع �سابق، �ض: 9).
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ا  تاريخيًّ وعًيا  يقت�سي  اجلديدة  النه�سة  تاأ�سي�ض  اأن  م�سروعه  يف  نبي  بن  مالك 
الإ�سالمية،  التاريخية  التجربة  نقد  على  مو�سوعية  وقدرة  ومتحرًكا،  ا  اإيجابيًّ
ور�سد النك�سارات التي ح�سلت يف املنحى البياين التاريخي الإ�سالمي، هذه 
النك�سارات التي قادتنا اإىل القابلية لال�ستعمار، خا�سة بعد انتقال نظام احلكم 
بن  مالك  ويعتقد  اأ�سري))).  حكم  اإىل  خليفي  دميقراطي  حكم  من  الإ�سالمي 
اأن العامل الإ�سالمي فقد توازنه الأويل منذ معركة �سفني رغم بقاء امل�سلم  نبي 
ذلك  الآخرين.  اإىل  وتبليغها  عنها  للدفاع  ومتحم�ًسا  بعقيدته،  متم�سًكا  الفرد 
التوازن الأويل املفقود مل ت�سعف يف ا�سرتجاعه جمموعة من الإجنازات العلمية 
والتحولت الجتماعية الإيجابية التي ح�سلت بعد ذلك)2)؛ فاملجتمع الإ�سالمي 
فقد جمموعة من مقوماته النف�سية والروحية، وهي التي جتعل من النف�ض املحرك 
اجلوهري للتاريخ الإن�ساين)3). فميزانية التاريخ لي�ست ر�سيًدا من الكالم اأو ركاًما 
من ال�سجيج؛ بل كتلة �سلبة من الأفكار اخلالقة، والأن�سطة املادية القائمة على 
ف�سول ثقافية اأربعة، هي: الأخالق، واجلمال، وال�سناعة، والعمل يف اإطار تركيبي 

مبدع)4). مما �سنجد تف�سيله يف كتابه »�سروط النه�سة«.

))) مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، مرجع �سابق، �ض: 04).
)2) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 30-29.

)3) مالك بن نبي، ميالد جمتمع، مرجع �سابق، �ض: 26.
)4) مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، مرجع �سابق، �ض: 46).
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2- �شبكة �لعالقات �الجتماعية

أ- بناء اجملتمع

يعرف مالك بن نبي املجتمع باأنه لي�ض جمموعة من الأفراد؛ بل هو تنظيم 
ذو طابع اإن�ساين يحكمه نظام معني))). واأول �سيء ُين�سئه جمتمع ما �ساعة ميالده 
هو �سبكة عالقاته الجتماعية. فالهجرة يف تاريخ الإ�سالم، مثاًل، هي اأول عمل 
عمق  ال�سبكة  هذه  الجتماعية.  العالقات  �سبكة  لتكوين   الر�سول به  قام 
املهاجرين  الأ�سا�سيني:  الإ�سالمي  املجتمع  بني مكوين  املوؤاخاة  ميثاق  متا�سكها 
الذاتية  ال�سفات  حتفظ  التي  هي  الجتماعية  العالقات  و�سبكة  والأن�سار)2). 
للمجتمع وحتفظ هويته و�سخ�سيته، وت�سمن ا�ستمراريته، وتغذي دوره املمتد يف 
تاأليفية �سخمة  ا عابًرا؛ بل ميثاق حركة  التاريخ. فاملوؤاخاة مل تكن عماًل عاطفيًّ
والأموال)3)،  الأفكار  يف  ي�سرتكون  اأ�سبحوا  الذين  املجتمع  اأع�ساء  بني  وفعالة 
والالان�سجام،  والفو�سى  التنافر  ميلوؤه  الذي  اليوم  الإ�سالمي  املجتمع  عك�ض 
حتى لنكاد جند يف املجتمع الواحد جمتمعات عديدة متنافرة حتت �سقف واحد. 
نلم بها �سيكون �سعًبا و�سع ت�سور وا�سح  فتحليل املجتمع عملية معقدة، ما مل 
وعملي لأية حركة نه�سوية. هذا ما جعل مالك بن نبي يوجه اهتمامه اإىل حتليل 

))) مالك بن نبي، ميالد جمتمع، مرجع �سابق، �ض: 7).
)2) املرجع ال�سابق، �ض: 28.

)3) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 56).
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وهي  الجتماعية،  �سبكة عالقاته  داخل  العالقات  وحتديد  الإ�سالمي،  املجتمع 
حتاليل مبتكرة ومبثوثة يف جل اأعماله، �سنلم�سها ب�سكل وا�سح يف كتابه »�سروط 
هو  كان  اجتماعية  م�سطلحات  الفكري  م�سروعه  يف  ت�سادفنا  وعليه  النه�سة«. 

مبتكرها ك�سبكة العالقات الجتماعية والوراثة الجتماعية))) وغريهما.

الثقايف  منوذجه  يحدد  الجتماعية  عالقاته  �سبكة  اأن�ساأ  الذي  واملجتمع 
اخلا�ض به، وي�سري وفق قواعد اأ�سا�سية هي يف عمقها قيم اأخالقية مل ينتجها ولكنها 
تاأ�س�ست �سبكة عالقاته الجتماعية  تربط ن�ساطه بغاياته)2). وداخل اأي جمتمع 
يحدث ت�سابك مثمر بني عوامله الثالثة: عامل الأ�سياء، وعامل الأ�سخا�ض، وعامل 
الأفكار)3). والإن�سان الفاعل واملوؤثر يف بناء املجتمع، عند مالك بن نبي، هو الذي 
ا�ستطاع اأن يتحول من كونه جمرد )فرد) واأ�سبح )�سخ�ًسا)؛ يح�سل هذا بتخل�سه 
اجتماعية  نزعات  اأح�سان  لريمتي يف  نوعه؛  اإىل  ت�سده  التي  البدائية  �سفاته  من 
تربطه باملجتمع)4). فال�سفات الجتماعية ل يكت�سبها الفرد من املدر�سة ولكن من 
ا. فالقت�ساد الذي يبني املجتمع  ا اأو �سلبيًّ الو�سط، اأي يكت�سب �سلوًكا اإما اإيجابيًّ
مثاًل، لي�ض مرتبًطا باإن�ساء البنوك وت�سييد امل�سانع وح�سب، ولكن يف بناء الإن�سان 
وتوفري الو�سط الذي يك�سبه ال�سلوك املبدع واخلالق، ويجعله يواجه امل�سكالت 
بثقة يف النف�ض وباقتدار. وعلى هذا الأ�سا�ض قدم مالك بن نبي ت�سوًرا متكاماًل 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 34.
)2) مالك بن نبي، ميالد جمتمع، مرجع �سابق، �ض: 52.

)3) مالك بن نبي، م�سكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 36.
)4) مالك بن نبي، ميالد جمتمع، مرجع �سابق، �ض: )3.



تقدمي
4747

من اأجل خطة اقت�سادية للعامل الإ�سالمي تتكاتف فيها ال�سروط النف�سية والعقلية 
مع الإمكانات املو�سوعية والأن�سطة املادية))). فامل�سكالت الجتماعية، يف م�سروع 
مالك بن نبي، تبحث ب�سكل تركيبي متداخل؛ فق�سية املراأة مثاًل، تناولها مالك 
بن نبي باعتبارها م�سكلة اجتماعية، م�سكلة الفرد يف املجتمع، ولي�ست م�سكلة 
جن�ض �سد اآخر)2)؛ لذلك انتقد مالك بن نبي احلركات الن�سائية احلديثة التي 
اأخطاأت التوجه يف معركتها)3). فبناء املجتمع هو النظر يف �سبكة عالقاته ب�سكل 

متكامل ومتحد.

ب- حتلل اجملتمع

ًدا  مهدَّ املجتمع  ي�سبح  الجتماعية  العالقات  �سبكة  يف  تفكك  يقع  ملا 
ملَّا تتمكن هذه احلالة من ج�سم املجتمع يكون قد  بالتحلل، وهو حالة مر�سية. 
نهاية  وتكون  حلركته،  والأ�سا�سية  الذاتية  الدوافع  وفقد  النحطاط،  مرحلة  بلغ 
اإ�سعاع الروح  الفرد قيمته الجتماعية فيخمد فيه  دورته احل�سارية، عندها يفقد 
والعقل، ويفقد تعط�سه اإىل الفهم واإرادة العمل، عندها يفقد الهمة واملبادرة وقوة 
ا، بل قد يكون مي�سوًرا،  الإميان)4). ويبدو املجتمع، يف حالة التحلل، جمتمًعا عاديًّ
لكن �سبكة عالقاته مري�سة، وتظهر اآثار املر�ض يف ت�سخم اأنا الفرد على ح�ساب 

))) مالك بن نبي، امل�سلم يف عامل القت�ساد، مرجع �سابق، �ض: 02-96-77-25).
)2) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: 57).

)3) مالك بن نبي، بني الر�ساد والتيه، مرجع �سابق، �ض: 66.
)4) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: )3.
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اأنانيته  ي�سرتجع  الذي  الفرد  حل�ساب  ال�سخ�ض  فيختفي  للمجتمع،  النتماء 
الرتاخي يف  يح�سل  الفردية  ترت�سخ  وملا  الجتماعي))).  اجل�سد  داخل  و�سلطته 
خيوط �سبكة العالقات الجتماعية؛ فيفقد املجتمع القدرة على مزاولة الأن�سطة 
الفعالة اإيذانًا مبر�سه وامل�سي اإىل نهايته)2). عندها يفقد املجتمع تاريخه؛ لأنه فقد 
الناقلة لالأمرا�ض الجتماعية،  غايته، بل وفقد مناعته، واأ�سبح �سحية للجراثيم 
وهي عبارة عن اأفكار معدية تهدم كيانه وتعوق منوه)3). ولن يتخل�ض منها اإل ببنائه 
�ض على �سبكة عالقاته، واأنظمة خا�سة للحماية و�سمان ال�ستمرارية  الذاتي املوؤ�سَّ

والعطاء احل�ساري النافع.

3- مفهوم �حل�شارة

أ- تعريف احلضارة

اأكرث املفاهيم رواًجا يف م�سروع مالك بن  يكاد يكون م�سطلح »احل�سارة« 
نبي حتى اأ�سبح يعرف به، من دون غريه من املفاهيم املتداولة وهي كثرية اأي�ًسا. 
واحل�سارة من وجهة نظر وظيفية يف م�سروع مالك بن نبي هي ال�سروط الأخالقية 
واملادية التي يتيحها املجتمع لأفراده يف مرحلة من مراحل منوه)4). واحل�سارة من 

))) مالك بن نبي، ميالد جمتمع، مرجع �سابق، �ض: 4).
)2) املرجع ال�سابق، �ض: 42.

)3) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، مرجع �سابق، �ض: 4).
)4) مالك بن نبي، الق�سايا الكربى، مرجع �سابق، �ض: 43.
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حيث جوهر �سكلها عند مالك بن نبي هي نتاج فكرة جوهرية َتْطبع على جمتمع ما 
دفعة ليدخل التاريخ))). اأما من حيث العالقات الجتماعية فاحل�سارة هي ترابط 
بني جمال حيوي بيولوجي حيث يت�سكل هيكلها، وبني جمال فكري حيث تولد 
روحها)2). فاكت�ساب الروح احل�سارية هو امتالك ال�سمانات الجتماعية للتطور)3). 
وهذه ال�سمانات الجتماعية هي يف العمق مناذج اجتماعية ت�سنعها كل ح�سارة 
لنف�سها وتتعاقب يف الأجيال، وت�سع عليها طابعها اخلا�ض الذي يعرب عن ر�سالتها 

وغايتها)4).

م�سكلة  تختزل  بنظره  لأنها  وم�سكالتها؛  باحل�سارة  نبي  بن  مالك  واهتم 
هي  »التخلف«  م�سطلح  عليها  نطلق  التي  العديدة  امل�ساكل  اأن  كما  الإن�سان. 
مرتبط،  جمتمع  اأي  فتقدم  احل�سارة)5).  م�سكلة  هي  واحدة  مل�سكلة  تعبريات 
تهدمها)6).  التي  اأو  تبني احل�سارة  التي  العوامل  بفهم  نبي،  بن  ت�سور مالك  يف 
فال�سخ�ض هو الذي ي�سنع احل�سارة كما اأنه مدين لها مبا األهمته من اأفكار واأعطته 
من اأ�سياء. وكل َمن فقد ح�سه احل�ساري فقد دخل يف مرحلة التف�سخ، اأي ما بعد 
احل�سارة، مثله مثل ذلك البدوي اجللف الذي مل يدخل بعُد يف الدورة احل�سارية. 

))) مالك بن نبي، م�سكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: )4.
)2) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: 60.

)3) مالك بن نبي، م�سكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 42.
)4) مالك بن نبي، يف مهب املعركة، مرجع �سابق، �ض: 6)).

)5) مالك بن نبي، الق�سايا الكربى، مرجع �سابق، �ض: 67.
)6) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: 24.
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فمفهوم احل�سارة مينح الإن�سان عمقه، ويحرر عقله، ويعطي حلياته معنى. واحل�سارة 
مثلها مثل كل الظواهر الكونية تخ�سع لقانون امليالد والأفول.

ب- ميالد احلضارة

هذا  والوقت،  والرتاب  الإن�سان  بني  دقيقة  تركيب  بعملية  احل�سارة  تولد 
الرتكيب يج�سد عبقرية ال�سخ�ض والبلد الذي تولد فيه))). فميالد احل�سارة هو 
اأهدافها  نحو  الجتماعية  طاقاتها  ال�سعوب  فيه  توجه  م�ستمر  وكدح  جاد  عمل 
بنظر  لالإن�سان،  ر  ُقدِّ كاأمنا  عام،  بوجه  غيبي،  بعن�سر  م�سددة  وتكون  الواقعية، 
مالك بن نبي، األ ت�سرق عليه �سم�ض احل�سارة اإل حيث ميتد نظره اإىل ما وراء 
الكاملة  حياته  حقيقة  يكت�سف  حينما  اإذ  حقبته،  عن  بعيًدا  اأو  الأر�سية  حياته 
تكت�سف معها اأ�سمى معاين الأ�سياء التي تهيمن عليها عبقريته وتتفاعل معها)2) 
يف اإطار عالقة �سببية بني الإمكان احل�ساري والإرادة احل�سارية. وا�ستثمر مالك 
بن نبي يف م�سروعه الفكري الروؤية التحليلية والتف�سريية للظاهرة احل�سارية التي 
اأن عمقها وفعاليتها عند ابن خلدون �ساعا يف خ�سم  اأبدعها ابن خلدون، رغم 
التي  الأ�سرية  الع�سبية  اإطار  نبي  بن  م�سطلحات �سيقة وم�سو�سة! وجتاوز مالك 
والأجيال  احل�سارية  الدورة  فكرة  ا�ستلهام  اإىل  خلدون  ابن  نظرية  فيها  ح�سرت 
احل�سارية والأطوار النتقالية يف احل�سارة. وحاول ا�ستثمار هذه املفاهيم لتف�سري 

))) مالك بن نبي، من اأجل التغيري، مرجع �سابق، �ض: 58.
)2) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: )7.
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عوامل التقهقر والنحطاط احل�ساريني، وكذا ترابط النمو والتقدم احل�ساريني)))، 
وكذا ميالد احل�سارات واأفولها.

جـ- أفول احلضارة

عندها  الإن�سان)2).  معنى  َتْفقد  ملا  نبي،  بن  مالك  بنظر  احل�سارة،  تنتهي 
بعامة  احلياة  فتنطبع  التخنث؛  يف  الرجل  ويغرق  الفرو�سية،  املراأة  فيها  تتقم�ض 
التكدي�ض  طابع  يغلب  وملا  والفجور)3).  وامليوعة  والتحجر  والعقم  اجلفاف  بطابع 
»الفكرة«،  على  »ال�سيء«  يتقدم  اأي  »ال�سيئية«؛  اجتاه  يف  تنحدر  ما  ح�سارة  يف 
منتجاتها)4).  احل�سارة  ت�سنع  اأن  منتجاتها عو�ض  بناء ح�سارة من  نحاول  عندها 
وتكون النتيجة: ل ح�سارة، ولكن ركام مكد�ض من الأ�سياء امل�ستتة الفاقدة لأي 

تاآلف)5).

))) مالك بن نبي، وجهة العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 28.
)2) مالك بن نبي، الق�سايا الكربى، مرجع �سابق، �ض: 64).

)3) مالك بن نبي، يف مهب املعركة، مرجع �سابق، �ض: 98.
)4) مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، مرجع �سابق، �ض: 82.

)5) مالك بن نبي، الق�سايا الكربى، مرجع �سابق، �ض: 57.
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4- مفهوم �لثقافة

أ- تعريف الثقافة

يتجاوز  للثقافة  جديًدا  تعريًفا  الفكري  م�سروعه  يف  نبي  بن  مالك  يقدم 
املعلومات، وما يتم تلقيه يف املدار�ض واملراكز التكوينية؛ فالثقافة عنده جمموعة 
من ال�سفات اخللقية والقيم الجتماعية التي توؤثر يف الفرد منذ ولدته، وت�سبح 
العالقة التي تربط - ب�سكل ل �سعوري - �سلوكه باأ�سلوب احلياة يف و�سطه الذي ولد 
فيه))). فالثقافة هي املحيط الذي يتحرك فيه الفرد ويغذي اإلهامه، وهي اجلو الذي 
يتنف�ض فيه الإن�سان ويكت�سب الألوان والأنغام والعادات والأ�سكال واحلركات... 
اإنها الرابط الع�سوي بني الإن�سان وحميطه)2). ويف هذا املحيط تت�سكل طباع الفرد 
ا.  ا وع�سويًّ نف�سيًّ الإن�سان  تاأثريه ومفعوله على  املحيط  ميار�ض هذا  اإذ  و�سخ�سيته، 
فالثقافة ل نتلقاها يف املحيط، بل نتنف�سها فيه كما نتنف�ض الأوك�سجني)3). وعليه 
فالثقافة ل ُت�ستورد، بل تخلق يف املحيط، وهي لي�ست ظاهرة مدر�سية، بل بيئية)4). 
اإن الثقافة عند مالك بن نبي كتلة متجان�سة من جمموعة من العنا�سر؛ عادات 
وعبقريات وتقاليد واأذواق وعواطف، هي كل ما يعطي للح�سارة �سمتها اخلا�سة، 

))) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، مرجع �سابق، �ض: 74.
)2) املرجع ال�سابق، �ض: 02)-03).

)3) مالك بن نبي، الق�سايا الكربى، مرجع �سابق، �ض: 80.
)4) مالك بن نبي، من اأجل التغيري، مرجع �سابق، �ض: 54.
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اأو  الإ�سالمي  تراثنا  الغزايل يف  وروحانية  ابن خلدون  عقلية  بني  قطبيها  ويحدد 
عقلية ديكارت وروحانية جان دارك يف الثقافة الغربية))).

ب- الثقافة والعلم

اإن وظيفة الثقافة يف جوهرها، بنظر مالك بن نبي، هي توجيه الأفكار)2). 
التطبيقي والتقني يعطي املعرفة مبا هي مهارة وتقنية، مما  العلم مبفهومه  فاإذا كان 
فاإن  العلمي؛  امل�ستوى الجتماعي الذي يتم فيه البحث  اإطار  يولد الأ�سياء يف 
على  يتواجد  مما  اإبداعية،  وقدرة  ذاتي  وغنى  �سلوك  هو  مبا  العلم  تعطي  الثقافة 
الإن�سانية  القيم  لمتالك  العام  الإطار  تعطي  فالثقافة  املجتمع.  م�ستويات  كل 
العلم  تولد  الثقافة  اأن  نبي  ي�ستنتج مالك بن  تن�ساأ عنها احل�سارة. من هنا  التي 
ا لفهم  دائًما، واأما العلم فال يولد ثقافة. هذا التحديد يعتربه مالك بن نبي �سروريًّ
الظواهر الجتماعية وال�سيا�سية. ذلك اأن الثقافة تعلمنا احل�سارة، والعلم هو بع�ض 
نتائجها، والثقافة تنظم عالقاتنا يف اإطار النظام الإن�ساين، اأما العلم فينظم عالقاتنا 

بيننا وبني نظام الأ�سياء)3).

))) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: 20).
)2) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، مرجع �سابق، �ض: 67.
)3) مالك بن نبي، ميالد جمتمع، مرجع �سابق، �ض: 96.
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جـ- الثقافة واحلضارة

الإح�سا�ض  فيه  تنمي  اأنها  ذلك  حت�سر؛  حالة  الإن�سان  يف  الثقافة  َتخلق 
وعامل  الظواهر  عامل  بني  التنا�سق  حتقيق  على  ت�ساعده  كما  الذاتية،  باملراقبة 
الداخل، في�ستطيع الإن�سان ال�سيطرة على ذاته وعلى اأ�سيائه؛ اأي اأن يتح�سر))). 
اإن الثقافة، بنظر مالك بن نبي، ذات مهمة تاريخية يف بناء احل�سارة، وهي بالن�سبة 
وهذه  الذاتية)2).  مقاومته  جهاز  ن  وُتَكوِّ للكائن،  بالن�سبة  الدم  مثل  للح�سارة 
اأخالقية تقوم  فل�سفة  اأو  تربوي  الثقافية تكون على �سكل منهج  الدموية  الدورة 

بعملية تاأليف ل�سالح الأ�سخا�ض)3).

5- مفهوم �لزمن: �ل�شعب �لرثثار و�لوقت �لهارب

احل�سارة،  تكوين  عنا�سر  ا من  اأ�سا�سيًّ الوقت عن�سًرا  نبي  بن  مالك  يعترب 
له م�سمون اجتماعي  نبي  بن  والزمن عند مالك  الإن�سان والرتاب.  اإىل  اإ�سافة 

حينما يتم اإدماجه يف الفعل التاريخي لالإن�سان.

فالزمن ُبعد من اأبعاد فعالية هذا الفعل الإن�ساين، له ات�سال وثيق بالتاريخ، 
وله �سلة بنه�سة العلم وت�سييد احل�سارة. هذا املفهوم الجتماعي للزمن هم�سته 

))) مالك بن نبي، من اأجل التغيري، مرجع �سابق، �ض: 55.
)2) مالك بن نبي، الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، مرجع �سابق، �ض: 38).

)3) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، مرجع �سابق، �ض: 63.
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اإىل عدم.  ينتهي  الذي  الوقت  ف�سقطت يف  العربيني  والإ�سالح  النه�سة  حركة 
فهي مل تدرك معناه ول جتزئته الفنية. فالزمن معادلة يف ال�سناعة احل�سارية وحتقيق 
النه�سة. والنه�سة الناجحة هي التي تعلم النا�ض علم الزمن، وتر�سخ فكرته يف 
ومل  الوقت  ا�ستغل  فاإذا  واجلماعات؛  الأفراد  عند  احلياة  اأ�سلوب  ويف  العقول، 
ع �سدى ومل مير ك�سوًل يف حقلنا، ف�سرتتفع كمية ح�سادنا العقلي واليدوي  ي�سِ
ا  خطًّ و�سي�سع  النف�سي،  عمرنا  �سريتقي  كما  احل�سارة))).  هي  وهذه  والروحي، 
وا�ساًل بني عامل اأفكارنا وبني واقعنا الجتماعي)2). فوقتنا الزاحف �سوب التاريخ 
يجب األ ي�سيع هباء، كما يهرب املاء من �ساقية خربة. اأمر لن يتحقق اإل بالرتبية 
على الزمن واعتباره ثروة كبرية جتب املحافظة عليها وعدم ت�سييعها، ويبقى �سعًبا 

اأن ي�سمع �سعب ثرثار ال�سوت ال�سامت خُلطا الوقت الهارب)3)!

6- �ل�شر�ع �لفكري

بكمية  ولي�ض  اأفكاره  مبقدار  نبي،  بن  مالك  بنظر  املجتمع،  غنى  يقا�ض 
اأو  املجتمع  املعارك يف  اأخطر  الأفكار  تعترب معركة  الأ�سا�ض  اأ�سيائه)4). على هذا 
التقليدية  ا مع الأفكار  بـ »ال�سراع الفكري«، �سواء كان �سراًعا داخليًّ ما ي�سميه 
ا مع الأفكار الدخيلة، اأفكار ال�ستعمار ووكالئه. فاإذا  والعاجزة اأم �سراًعا خارجيًّ

))) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: 88)
)2) مالك بن نبي، امل�سلم يف عامل القت�ساد، مرجع �سابق، �ض: 78.

)3) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: 87).
)4) مالك بن نبي، ميالد جمتمع، مرجع �سابق، �ض: 37.
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و�سائل  تنتج  التي  اجلماعة  هو  والجتماعية  النف�سية  الوجهة  من  املجتمع  كان 
الأفكار  واإنتاج  الأفكار.  هي  التغيري  و�سائل  اأول  فاإن  هدفها،  وحتدد  التغيري 
نريد  التي  املتحدة  توجيهها طبًقا ملهمتها الجتماعية  بد من  كافًيا، بل ل  لي�ض 
حتقيقها))). فالأفكار اإما اأن تكون عوامل نهو�ض باحلياة الجتماعية، واإما عوامل 
اإعاقة للنه�سة؛ ذلك اأن املحتوى الفكري هو الذي يوؤطر يف الأخري التقدم الفني 

والجتماعي والأخالقي ملجتمع ما)2).

وما فتئ مالك بن نبي يلح يف كل م�سروعه على اأن اأزمة العامل الإ�سالمي 
مل تكن اأزمة و�سائل ولكن اأزمة اأفكار. واإدراك هذه احلقيقة هو املدخل الرئي�ض 
عالقات  يف  بالف�ساد  مرتبط  الجتماعية  احلياة  يف  ال�سطراب  واإن  للنه�سة)3). 
اأو يف عالقاتها مع عامل  اأو يف عالقاتها مع عامل الأ�سخا�ض  بينها،  الأفكار فيما 
الأ�سياء)4). كما اأن املجتمع الإ�سالمي ما زال يعاين من عدم الثقة يف الأفكار، 
وينظر اإليها كرتف زائد، وهي يف احلقيقة ال�سبكة العقلية التي ين�سج عليها الن�ساط 
الجتماعي)5). وعلى هذا الأ�سا�ض ا�ستثمر مالك بن نبي مفهوم »ال�سراع الفكري« 
كاأداة تف�سريية ملجموعة من الظواهر الجتماعية واملعطيات ال�سيا�سية. وربط بقاء 
ثقافة ال�ستعمار يف املجتمعات الإ�سالمية ببقاء اأنظمته الفكرية التي يدافع عنها 

))) مالك بن نبي، ال�سراع الفكري يف البالد امل�ستعمرة، مرجع �سابق، �ض: 23).
)2) مالك بن نبي، الق�سايا الكربى، مرجع �سابق، �ض: 00-99).

)3) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، مرجع �سابق، �ض: 5).
)4) مالك بن نبي، م�سكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض: 65.

)5) مالك بن نبي، الق�سايا الكربى، مرجع �سابق، �ض: 25).
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ق النه�سة ول اأن�سطتها يف بالد  وكالوؤه عرب �سراع فكري �سر�ض وم�ستمر. فال ُتعوَّ
عربية اإل عن طريق هيئة دينية اإ�سالمية، اأو �سلطة موالية لثقافة ال�ستعمار))). هذه 
الثقافة الإمربيالية تنمو وترت�سخ يف الفراغ الأيديولوجي الذي تعي�سه الأمة. وقد 
قدم مالك بن نبي حتلياًل م�ستفي�ًسا يف م�سروعه ل�سنن عامل الأفكار وقوانينه، رابًطا 
بني اأنظمة الفكر وم�ستوى التطور الجتماعي. فالنه�سة تعني اأن املجتمع يتمتع 
ويكرث  العقلي.  التنف�ض  عمليات خنق  من  يعاين  ول  الأفكار،  من  فعال  بنظام 
التي  وهي  الأفكار«،  »مقربة  الأفكار حديثه عن  لنظام  نبي  بن  مالك  يف حتليل 
ي�ستودعها املجتمع اأفكاره امليتة، اأي الأفكار التي مل يعد لها اأي دور اجتماعي)2). 
اأو �سحنات عملية تبقى مدفونة يف  اأن الألفاظ التي ل حتمل جنني ن�ساط  كما 
نوع من املقابر ت�سمى: القوامي�ض)3). وقد ميز مالك بن نبي بني »الأفكار امليتة«، 
و»الأفكار القاتلة«؛ الأوىل: موروثة عن الرتاث الجتماعي للمجتمع مبثابة جراثيم 

موروثة وفتاكة من الداخل، واأما الثانية: فهي التي ن�ستعريها من الغرب)4).

))) مالك بن نبي، بني الر�ساد والتيه، مرجع �سابق، �ض: 98).
)2) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، مرجع �سابق، �ض: 46.

)3) مالك بن نبي، ميالد جمتمع، مرجع �سابق، �ض: 00).
)4) مالك بن نبي، يف مهب املعركة، مرجع �سابق، �ض: 29).
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�شابًعا: كتاب »�شروط �لنه�شة«

الكتاب واملشروع •

هذا  نبي،  بن  ملالك  الفكري  امل�سروع  النه�سة«  »�سروط  كتاب  يلخ�ض   
امل�سروع الذي ينطلق فيه من الآية الكرمية:  ژ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ژ ]الرعد/ ))[؛ وبناء عليه ينظر اإىل ظاهرة ال�ستعمار كمعوق للنه�سة 
من منطلق ذاتي �سجاع يحمل النف�ض م�سوؤوليتها؛ »فلكي ل نكون م�ستعمرين 
يجب اأن نتخل�ض من القابلية لال�ستعمار«؛ اإذ ت�سحيح الذات وبناوؤها هو املدخل 

الرئي�ض لأية نه�سة.

وي�سري مالك بن نبي يف مقدمة كتابه اإىل حمورية الفكرة الدينية يف �سناعة 
ي�سدمون  والباحثني  القراء  املعطى جعل  هذا  الجتماعي.  التغيري  ويف  التاريخ 
الغزير الذي متتلئ به كتب مالك بن نبي، مما يعد مقاربة  بالتحليل الجتماعي 
باملقاربة  نبي مقتنع  الإ�سالميني. ومالك بن  القراء  ماألوفة عند  جديدة مل تكن 
انطالًقا من  الدينية،  الفكرة  وباأن  العربي،  التخلف  لظاهرة  النف�سية  الجتماعية 
هذا التحليل، تعترب حالًّ لأنها تلعب دور املركب )Cataliseur( يف تركيب عنا�سر 

التاريخ. 
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من هذا املنطلق �سعى مالك بن نبي من خالل كتابه »�سروط النه�سة« اإىل 
تقدمي حتليل دقيق يتناول الأ�سياء يف عمقها وبنيتها ولي�ض يف مظاهرها وجتلياتها. 
ا، خ�سو�ًسا عند  ونف�سيًّ ا  ا اجتماعيًّ وقد �سلك يف كتابه، كما ذكرنا، منهًجا حتليليًّ
الفكرة  الدينية يف مركب احل�سارة)؛ من حيث عالقة هذه  الفكرة  )اأثر  درا�سة 
بخ�سائ�ض الفرد النف�سية والجتماعية. وهذه املقاربة اجلديدة يف زمانها ل تدعي 
ولكنها  العربي،  العامل  يف  النه�سة  مل�سكلة  ويقينية  �سارمة  ريا�سية  معرفة  تقدمي 
تنقل البحث يف النه�سة من املقاربات التاريخية ال�سطحية اإىل العر�ض التحليلي 
والجتماعية  النف�سية  العالقات  �سبكات  لها  تخ�سع  التي  الرتكيب  لعمليات 

داخل املجتمع.

متملًكا  اجتماع  عامل  النه�سة«  »�سروط  كتابه  يف  نبي  بن  مالك  ويبدو 
ا اأ�سد الإملام بتفا�سيل العالقات الجتماعية  لأدوات التحليل الجتماعي، ُمِلمًّ
العربي  العامل  يف  الإن�سان  وبعالقات  وكلياتها،  جزئياتها  يف  التاريخية  وباملعرفة 
باأن  جيًدا  يعرف  فهو  وامل�ستقبل،  والواقع  وباملا�سي  واجلمال،  والطبيعة  بالغيب 
الفكرة الدينية ل تقوم بدورها الجتماعي اإل بقدر مت�سكها بالغيب، اأي النظر اإىل 

له يف كتابه »الظاهرة القراآنية«. ما بعد الأ�سياء الأر�سية، وهذا ما ف�سَّ

فكتاب »�سروط النه�سة« درا�سة اجتماعية ونف�سية للعالقات الرتكيبية بني 
واجلمال  والطبيعة  الأخالق  بني  للعالقات  ودرا�سة  والطبيعة،  والغيب  الإن�سان 
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كعنا�سر ذات دور اأ�سا�سي يف حتديد اجتاه احل�سارة ودورها عند الربط بني الأخالق 
واجلمال كمقايي�ض لعلم الجتماع.

سؤال التاريخ •

ق�سم مالك بن نبي كتابه اإىل بابني:باب �سماه: »احلا�سر والتاريخ«، والآخر 
»امل�ستقبل«، وابتداأ الباب الأول باأن�سودة رمزية عبارة عن ر�سالة اإىل �سديق يلح 
فيها على اأن طريق النه�سة يكون ب�سطوع �سم�ض املثالية، وانت�سار الفكرة وانهيار 
الأ�سنام كيوم حتطم »ُهَبل« يف الكعبة)))؛ اأي اإن انت�سار الأفكار هو املدخل اإىل 
النه�سة واإىل التحرير من م�ساكل التخلف واجلهل. كما اأن النه�سة تقت�سي التخلي 
عن الإح�سا�ض بزمن البطولت واملالحم الأ�سطورية، وتوجيه طاقة ال�سعوب نحو 
يد  احلل يف  واأ�سبح  وىل  قد  الأ�سطوريني  الأبطال  زمن  اأن  كما  واقعية،  اأهداف 
ال�سعوب ما امتلكت طاقتها، ووعت اأن م�سكلتها يف جوهرها هي م�سكلة ح�سارة. 
اأو يحل م�سكلته ما مل يرتفع بفكرته اإىل الأحداث  اأن يفهم  »ول ميكن ل�سعب 
اأو تهدمها«)2).  الإن�سانية، وما مل يتعمق يف فهم العوامل التي تبني احل�سارات 
فالتاريخ ل يلتفت اإىل الأمم التي تغط يف نومها، واإمنا يرتكها لأحالمها متتعها حيًنا 
اأحايني كثرية، كما �ستجد نف�سها يف واقع ميلوؤه اخل�سوع والذل. وعليه  وتزعجها 
والأمري  اجلزائر  القادر يف  واقعيني كالأمري عبد  اأبطال  نبي يف كتابه بني  بن  مييز 

))) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �ض: )2.
)2) املرجع ال�سابق، �ض: 24.
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عبد الكرمي اخلطابي يف املغرب؛ فاملجاهدون الذين كانوا يقاتلون معهما من اأجل 
اخللود ولي�ض من اأجل البقاء، وبني اأبطال اأ�سطوريني.

السياسة والفكر •

وعن دور »ال�سيا�سة والفكر« األح مالك بن نبي على اأن الفكرة ذات دور 
حموري يف خلق الظاهرة الجتماعية؛ فجميع حركات النه�سة كان منطلقها فكرة 
تنري لها الطريق. والفكرة هي التي ترجع احلا�سة الجتماعية اإىل بلد من البلدان، 
ففي املا�سي كانت بطولت الدول عبارة عن ق�س�ض ممتعة ولي�ست تاريًخا؛ لأن 

�ض يف جراأة اأفراد ل يف ثورة �سعوب. م�سمون ن�سالها ت�سخَّ

جمرد  واعتربها  الت�سوف،  حركة  كتابه  مقدمة  يف  نبي  بن  وانتقد 
ال�ساهرة  احلكومات  اأهداف  مع  اأهدافهم  تتقاطع  ودرواي�ض  خرافيني  جمموعة 
)ملقلقي  الت�سدي  فاحلكومات جادة يف  النائمون))).  ي�ستيقظ  على الهدوء كيال 
املحر�سني على ال�ستيقاظ. لكنه، ومنذ  املفكرين واملجاهدين  النوم العام) من 
�سنة )340)هـ/922)م) بداأت احلركة تدب يف املجتمع اجلزائري، وهي �سدى 
لل�سوت البعيد جلمال الدين الأفغاين الذي �ساح بالنه�سة، عمقتها كلمات بن 
وا�ستيقظ  واجلدل،  واملحادثات  اخلطب  فانت�سرت  اليقظة،  �ساعة  معلنة  بادي�ض، 
الأفكار  فتحولت  ال�سعب،  حديث  اإىل  الفرد  مناجاة  وحتولت  اجلماعي،  املعنى 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 29.
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اأو م�سجد  التبخر وال�سيوع يف �سور عديدة؛ مدر�سة  اإىل حالة  من حالة اجلمود 
اأو موؤ�س�سة اإ�سالحية. وظهرت النظريات الجتماعية التي كانت رائجة يف �سوق 
مكاتب  اإىل  اخلرافة  مع  وقطع  وجتديد  حركة  واحدة:  الوجهة  وكانت  الأفكار. 
هي  هذه  كانت  فائدة.  وذات  طاهرة  ف�ساءات  اإىل  ومن خمارات حقرية  العلم، 
الإر�سادات الأوىل حلركة الإ�سالح والنه�سة التي عرفتها اجلزائر ور�سدها مالك 

ژ  ھ    ھ  ے    بنظره، تنطلق من قوله تعاىل:  بن نبي يف مقدمة كتابه. وكانت، 
]الرعد/ ))[. وبف�سل الرتواء مبعاين هذه  ژ  ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
الآية دبت يف ال�سعب اجلزائري نزعة التغيري، وبداأ النقا�ض اجلاد حول اأ�ساليب 
النه�سة والتغيري واآلياتها. ووجد مالك بن نبي نف�سه مييل اإىل التفكري الذي يعترب 
التي  نف�سها  الظروف وال�سروط  اإمنا يكون يف  تكوين احل�سارة كظاهرة اجتماعية 
ولدت فيها احل�سارة الأوىل))). اإل اأن النتهازية ال�سيا�سية حرفت م�سار النه�سة 
ل بن نبي امل�سوؤولية جلمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني ب�سبب  يف اجلزائر. وحمَّ
تفكريها غري املنهجي بالرغم من دورها الطالئعي يف النه�سة. وانتقد عملية رهن 
حركة الإ�سالح والنه�سة اإىل معادلت �سيا�سية �سيقة وتيارات حزبية حمدودة، 
فتحولت روح ال�سمو وقوة ال�سعود والنهو�ض التي كانت ت�سكن املنته�سني اإىل 

عاطفة �سفلية وجاذبية �سطحيــة)2). 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 32.

)2) املرجع ال�سابق، �ض: 34.



تقدمي
6363

وبتحول فعل النه�سة اإىل حركة �سيا�سية �سطحية ماتت الأفكار، و�سعدت 
الأوثان، وتعزز مقامها بني النا�ض بحركة وا�سعة ملنح الربكات واقتناء احلروز ذات 
اخلوارق واملعجزات. فالفكرة دائًما تكون �سد ال�سنم والوثنية. ول تبزغ فكرة اإل 
اإليها الفعل  انتهى  وحتطم يف مقابلها معبد من الأوثان. واحلركة ال�سيا�سية التي 
النه�سوي اجلزائري وكذا يف بالد عربية واإ�سالمية كثرية اأعاد فكرة الزوايا ذات 
اإىل  احلروز  اأوراق  فتحولت  جديدة؛  باأ�سماء  املزوقة  والأ�سنام  ال�سيا�سي  الطابع 
اإىل  امل�سايخ  �ساحات  يف  تقام  كانت  التي  الولئم  وحتولت  النتخابات،  اأوراق 
امليدان ال�سيا�سي، و�سقط فعل النه�سة يف اأ�سلوب طفويل اأعادنا اإىل اأجواء األف 
ليلة وليلة فوقع التيه! وانتهى مالك بن نبي اإىل اأن »احلركة الإ�سالحية كان عليها 
اأن تبقى متعالية على اأوحال ال�سيا�سة واملعامع النتخابية ومعارك الأوثان. ولكن 
العلماء اآنذاك قد وقعوا يف الوحل، حيث تلطخت ثيابهم البي�ساء وهبطت معهم 

الفكرة الإ�سالحية«))) فاغتيل الإ�سالح! 

من  فيها  توفر  ما  رغم  الإ�سالح،  على حركة  غ�سبه  جام  نبي  بن  و�سب 
النية الطاهرة والق�سد الربيء؛ لأنها �سقطت يف ال�سراب ال�سيا�سي! هذا النهيار 
الذي وقع يف عمق احلركة الإ�سالحية اأثار يف ذهن بن نبي اأفكاًرا عميقة حول 
اأية نه�سة، منطلًقا  النه�سة والإ�سالح؛ تركز على حمورية الذات وم�سوؤوليها يف 
من ثقافته الجتماعية. فانتهى اإىل اأن »ال�ستعمار لي�ض من عبث ال�سيا�سيني ول 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 38.
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من اأفعالهم، بل هو من النف�ض ذاتها التي تقبل ذل ال�ستعمار، والتي مُتكن له 
اأر�سها«))). فت�سييد النه�سة وجتاوز الواقع الذي ر�سمه ال�ستعمار يحتاج اإىل  يف 
على  قادًرا  الفرد  معه  ي�سبح  نف�سي  اإىل حتول  اأي  روحي؛  وتاأهيل  ذاتي  جمهود 
 اأداء وظيفته الجتماعية. من دون ذلك لن حترتم كرامته، ولن يرتفع عنه طابع
النه�سة  حركة  اإليه  اندحرت  الذي  ال�سيا�سي  فالفعل  لال�ستعمار).  )القابلية   
وعالقة  ال�سيا�سية  للظاهرة  الأ�سا�سية  القوانني  فهم  اإىل  يفتقد  كان  والإ�سالح 

الدولة مبحيطها الجتماعي. 

وو�سل مالك بن نبي اإىل قاعدة اأ�سا�سية يف التغيري، وهي اأن نيل احلقوق 
فال�سراب  النف�ض.  بتغيري  يبتدئ  التاريخ  وتغيري  بالواجب،  للقيام  حتمية  نتيجة 
ال�سيا�سي حطم حركة البعث الفكري والروحي التي عرفتها اجلزائر وبالد عربية 
واإ�سالمية، فتحولت البالد من ور�سة للعمل والعطاء والتغيري الذاتي اإىل �سوق 
كل  اإىل  ي�ستمعون  امل�ستمعني  من  جماعة  اإىل  ال�سعب  فيها  حتول  لالنتخابات؛ 
خطيب، اأو اإىل قطيع انتخابي يقاد اإىل �سناديق القرتاع يف عملية عبثية بال وجهة 
ول اأهداف ولعمق. ف�سدمة �سوؤال النه�سة التي عا�ستها الأمة غالبها النعا�ض؛ 
فعادت اإىل النوم وعادت اإىل اأحالمها، اأحالم غذتها الزوايا بخرافيتها وكراماتها. 
وعاد ال�سنم وتوارت الفكرة عن العقول بعيًدا عن طريق التاريخ. وبداأت العودة 
اإىل الظالم، وتبعرثت اجلهود وحتطمت امل�ساعي. كل ذلك انتهى يف تالحم مّر 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 40.
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مع الآلية ال�ستعمارية واأهدافها؛ فخ�سعت حركة النه�سة لالأ�سنام، بل ت�سكل 
حميط متنا�سق من الوثنية. من هنا ي�سل مالك بن نبي اإىل عمق امل�سكلة، اأي 

م�سكلة النه�سة! وهو م�سكلة العقلية.

سؤال النهضة •

للم�ستقبل،  طريًقا  نبي  بن  مالك  ير�سم  الكتاب  من  الثاين  الباب  ويف 
يبتدئ من  الطريق  واليقظة والإ�سالح. هذا  النه�سة  اأجل  امل�سار من  وت�سحيح 
وهي  وزمانًا،  وترابًا  يًدا  واأعطاه  عقاًل  اهلل  وهبه  الإن�سان حيث  ق�سة خلق  اإدراك 
مفاتيح النه�سة والإقالع والدخول اإىل التاريخ. وبعد اإح�سا�ض بالأمل بداأت حالة 
�سحو خافت يف العامل العربي والإ�سالمي، اإنها اإرها�سات النه�سة. وبعد فح�ض 
التي  واملقالت  والدرا�سات  والأبحاث  الوثائق  من  هائل  لعدد  نبي  بن  مالك 
تت�سل مبو�سوع النه�سة و�سل اإىل اأنها تفتقد اإىل التحليل املنهجي يف ت�سخي�ض 
النه�سة  اأن رواد  املنا�سبة؛ ذلك  اأو طريقة العالج  املر�ض، وحتديد الدواء املالئم 
غرقوا يف معاجلة الأعرا�ض عو�ض الأمرا�ض يف عمقها وذاتها. وا�ستثمر بن نبي 
كما  للنه�سة،  املعوقة  الجتماعية  الأمرا�ض  درا�سة  يف  الطبية  املمار�سة  مفاهيم 
عن  اأو  احللول  عن  البحث  فمرحلة  النه�سة.  ل�سوؤال  املحدودة  املقاربات  انتقد 
اأجل حت�سيل احل�سارة، لكن  اإرها�ض« من  النهو�ض كانت جمرد »مرحلة  طريق 
ب�سكل غري متنا�سق ول وا�سح املعامل. وقارن بن نبي و�سع الأمة الإ�سالمية بحالة 
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اليابان وال�سني حيث جنحت عمليات النهو�ض؛ اإذ اأثبت ال�سينيون واليابانيون 
من خالل جمهوداتهم اأن احل�سارة هي التي تلد منتجاتها. كما اأن البناء احل�ساري 

ا. ا يقينيًّ ينطلق من توجه عام يجنبنا الأغالط، ولي�ض عماًل ريا�سيًّ

التف�سري،  يف  نبي  بن  ملالك  احل�ساري  املنهج  معامل  على  دالة  اإ�سارة  ويف 
مييز بني البناء والتكدي�ض، ويلح على اأن بناء احل�سارة وحتقيق النه�سة ل يح�سل 
تبيعنا  ل  بطبعها،  احل�سارات،  فهذه  الأخرى؛  احل�سارات  منتجات  كل  باقتناء 
اإنها  احل�سارة،  هذه  عمق  وهي  واأذواقها)))،  الذاتية  وثرواتها  واأفكارها  ُروحها 
ويتقوى  ين�ساأ  حيث  )البيولوجي)  احليوي  املجال  بني  العالئق  من  جمموعة 
هيكلها، وبني املجال الفكري حيث تولد وتنمو روحها، فعندما ت�سرتي منتجات 

ح�سارة ما فاإمنا ت�سرتي ج�سًدا وهيكاًل ل روًحا.

لقد �سعى مالك بن نبي اإىل ف�سح الوهم الذي عا�ست فيه الأمة الإ�سالمية 
بتبني خيارات يف النه�سة تقلد الآخر وتكد�ض اأ�سياءه ظانة اأنها تبني ح�سارتها، 
فكانت الأمة يف احلقيقة تكد�ض الأ�سياء، وجتمع اأكوام املنتجات وهي يف املقابل 
لكنها  بالتكدي�ض  ح�سارة)  )حالة  تخلق  قد  احل�سارة،  بناء  عن  تكون  ما  اأبعد 

�سراب �سرعان ما يذهب �سدى.

))) املرجع ال�سابق، �ض: 60.
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الطبيعية  العلوم  اأبحاث  على  اعتماًدا  احل�سارة  ملفهوم  متعمق  وبتحليل 
والجتماعية ممتزجة، وبعد درا�سة حتليلية لنماذج ح�سارية ناجحة يف رو�سيا واليابان 

وال�سني ي�سل مالك بن نبي اإىل اأن معادلة البناء احل�ساري تكون كالآتي:

ناجت ح�ساري = اإن�سان+ تراب+ وقت))).

والرتاب  الإن�سان  م�سكالت:  حل  هي  اإذن  احل�سارة  م�سكلة  فمعاجلة 
دوًرا  اأ�سا�سية  مادٌة  تلعب  والوقت)  والرتاب  )الإن�سان  العنا�سر  هذه  والوقت. 
دائًما  رافقت  التي  الدينية«  »الفكرة  هي  املادة  هذه  بينها،  الرتكيب  يف  ا  مركزيًّ
وديناميكية  تفاعل كيميائي حيوي  التاريخ، من خالل  احل�سارة خالل  تركيب 
الواقع الجتماعي، مما يخرجنا من عمليات التكدي�ض العبثية اإىل حالت البناء 

احل�ساري النافعة.

�سعى  والوقت)  والرتاب  )الإن�سان  احل�سارة  عنا�سر  فكرة  معاجلة  وقبل 
مالك بن نبي اإىل حتديد بع�ض املفاهيم املحورية امل�ساعدة على فهم ت�سوره للنه�سة 
وبناء احل�سارة. وهي مفاهيم قد تبدو غري متنا�سقة مع مو�سوع الكتاب )�سروط 
النه�سة)، ولكنها اأ�سا�سية لفهم منهج حتليل مالك بن نبي وطريقة حله مل�سكالت 
يكون  يكاد  النه�سة«  »�سروط  كتاب  اأن  اإىل  اإ�سافة  مفاتيح،  فاملفاهيم  احل�سارة، 
عبارة عن تلخي�ض ملجمل الت�سور الفكري ملالك بن نبي ومل�سروعه النه�سوي. 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 62.
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اأي دورة  ا�ستثمرها مالك يف حتليله مفهوم »الدورة اخلالدة«،  التي  املفاهيم  ومن 
التاريخ. والتاريخ معادلة خطرية يف النه�سة والبناء، فاإما اأن ي�سجل اإجنازاتك اأو 
نخطئ  اأن  اإىل  تدفعنا  عظيمة  كوارث  تقع  التاريخ  ويف  عميق.  نوم  اإىل  ي�سلمك 
النطالق. وينفتح مالك بن نبي على التاريخ الإ�سالمي بروح نقدية مزودة بح�ض 
الإ�سالمية  دورتنا  داخل  احل�سارية  م�سكلتنا  درا�سة  على  َتركز  دقيق  اجتماعي 
عك�ض الذين ناق�سوا م�سكلة نه�ستنا، لكن داخل الدورة الزمنية الغربية. ودورة 
التاريخ ذات الأثر الجتماعي الفعال دورة مرتبطة ب�سياقنا الزمني، بذلك نكون 
قد و�سعنا امل�سكلة يف مكانها ال�سحيح من التاريخ ودر�سناها من خالل التاأمل 

مب   خب      حب   جب    ىئيئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ژی    التاريخ  �سنن  يف  العميق 
ىبژ] الفتح/ 23[. وعلى هذا الأ�سا�ض املنهجي ينطلق مالك بن نبي من 

اإطار مرجعي وت�سوري هو الآية القراآنية ژ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ژ ]الرعد/ ))[، ولكن يف �سوء التاريخ.

فعالية الفكرة الدينية يف النهضة •

و�سعى مالك بن نبي يف كتابه اإىل اختيار منطلقه املبدئي واملنهجي، وهو اأن 
احرتام ال�سنن الجتماعية والتغيري الذاتي ل يتم اإل من خالل اختيار �سرطني 

حموريني على �سكل ت�ساوؤلني هما:

هل املبداأ القراآين �سليم يف تاأثريه التاريخي؟
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هل ميكن لل�سعوب الإ�سالمية تطبيق هذا املبداأ يف حالتها الراهنة؟

اأن منطلق احل�سارة هو  ال�سرط الأول على   ركز مالك بن نبي يف حتليل 
املبداأ؛ هذا املبداأ هو الفكرة الدينية التي ل تنبعث ح�سارة بدونها. وح�سر بن 
بنظره ل  امل�سيحية والتجربة الإ�سالمية؛ فاحل�سارة  التجربة  نبي بحثه وحتليله يف 
تنبعث اإل بالعقيدة الدينية، »فكاأمنا قدر لالإن�سان األ ت�سرق عليه �سم�ض احل�سارة 
اإذ حينما  اأو بعيًدا عن حقبته،  اإىل ما وراء حياته الأر�سية  اإل حيث ميتد بنظره 
يكت�سف حياته الكاملة، يكت�سف معها اأ�سمى معاين الأ�سياء التي تهيمن عليها 
نبي،  بن  احل�سارة عند  بناء  اأ�سا�سي يف  دور  فللغيب  معها«))).  وتتفاعل  عبقريته 
ا عبارة عن مثل اأعلى اجتماعي وب�سري. فالإن�سان  ا اأم اأر�سيًّ �سواء كان غيًبا اإلهيًّ
يف  كما ح�سل  الدينية  الفكرُة  الروَح  فيها  تبعث  راكدة  مواد  والوقت  والرتاب 
اأو يف غار حراء. فمنذ تلك اللحظة وثبت قبائل �ستات و�سكلت  وادي الأردن 
قلوب  ا�ستوطنت  دافعة  دينية  فكرة  بفعل  التاريخ  اإىل  ورحلت  متنا�سقة،  وحدة 
الأنوار؛  لهم  وتراءت  الروح  فغمرتهم  البداوة،  توؤطرهم  زالت  ما  ب�سطاء  اأنا�ض 
فانطلقوا يبنون احل�سارة ويقودون العامل اإىل التقدم والرقي. فبناء احل�سارة وحتقيق 
النه�سة يتم عرب تركيب الكتلة املخ�سبة من الإن�سان والرتاب والوقت يف حلظة 

ت�سود فيها الروح.

))) املرجع ال�سابق، �ض: )7.
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نبي  التاريخي والجتماعي والرتكيبي ينطلق مالك بن  املنطلق  من هذا 
لب�سط طريق بناء احل�سارة، ويقف عند قيام املعمار احل�ساري الإ�سالمي، وتتبع 
الرئي�سي.  النف�سي  العامل  هي  املنته�ض  املوؤمن  روح  ظلت  حني  �سموها  حلظة 
ولكن ملا اأفلت الروح حتولت احل�سارة اإىل قي�سرية تزينها الأبهة والعظمة الفردية، 
وبذلك بداأت احل�سارة الإ�سالمية تغادر عمق النفو�ض كقوة دافعة، ودخلت يف 
دورة انحدار وهبوط �سماها مالك بن نبي بلحظة »الوهن«. كما ارتكزت احل�سارة 
قوي  �سعور  هي  مبا  الروح  الدينية؛  روحها  على  نبي،  بن  مالك  بنظر  الأوروبية، 
يف الإن�سان ت�سدر عنه خمرتعاته وت�سوراته وتبليغه لر�سالته وقدرته اخلفية على 
اإدراك الأ�سياء، بل اإن احل�سارة التي اأ�س�ستها الفل�سفة ال�سيوعية مملوءة بالروح على 
عك�ض ما يعتقد كثري من الباحثني. فالفكرة ال�سيوعية كما ر�سخها مارك�ض واإجنلز 
ل ميكن ف�سلها عن دورة احل�سارة امل�سيحية، اإذ يف �سطحها اخل�سيب بعد حتللها 

ا�ستمدت املارك�سية حيويتها. فال�سيوعية يف الأخري اأزمة للح�سارة امل�سيحية))). 

ال�سامية  الروح  اأو  الدينية  الفكرة  لدور  وافًيا  حتلياًل  نبي  بن  مالك  وقدم 
اأمثلة يف  وقدم  املارك�سية،  اأو  الليربالية  امل�سيحية بكل جتلياتها  ن�ساأة احل�سارة  يف 
الدور  تر�سخ  كلها  الجتماعية  والعالقات  العمراين  والبناء  التاريخي  التاأ�سي�ض 
البناء  قانون  اإىل  نبي  بن  يخل�ض  وبذلك  الإن�ساين.  الفعل  يف  للروح  املحوري 
احل�ساري الذي ي�سمل كل املنجزات احل�سارية الإن�سانية »اإذ تبداأ احللقة الأوىل 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 76.
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بظهور فكرة دينية، ثم يبداأ اأفولها بتغلب جاذبية الأر�ض عليها بعد اأن تفقد الروح 
نبي يف  بن  الإن�سان عند مالك  والعقل دخل  الروح  ُفقدت  واإذا  العقل«))).  ثم 
لالأفول  احل�سارة  يعر�ض  مما  �سيا�سة،  لكلمة  ال�سطحي  باملعنى  ال�سيا�سية  املرحلة 
الأر�ض  اإىل  امل�سلمون  خلد  ملا  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  وقع  ما  وهو  وال�سقوط، 
اإذ خرجت من  اليوم؛  امل�سيحية  نف�سه يف احل�سارة  الأمر  ووهنت روحهم، ووقع 
ا مت�سائًما ي�سود  العقلي؛ مما خلق جوًّ التو�سع  اإىل مرحلة  الروحي  ال�سمو  مرحلة 
يف اأوروبا، و�سعوًرا يوحي بفناء املدنية الأوروبية مثل ما ذكره »اأوزولد �سبنجلر« يف 

كتابه »اأفول الغرب«. 

ويخل�ض مالك بن نبي من هذا التحليل اإىل اأن التاريخ يتطابق مع املبداأ 
ا و�سقوًطا، وهو �سرط لتحقيق الدورة احل�سارية اخلالدة. اأما ال�سرط  القراآين �سموًّ
الكتاب  هذا  كتابته  وقت  القراآين  املبداأ  تطبيق  اإمكانية  فهو  حلله  الذي  الثاين 
موؤثر  توفر  يقت�سي  بنظره،  الإ�سالمية،  امل�سكلة  )�سنة 367)هـ/948)م). فحل 
والوقت.  والرتاب  الإن�سان  احل�ساري:  للبناء  الأ�سا�سية  العنا�سر  ملزج  الدين 
مبداأ  نف�سه  ومينح  اخلالدة،  برثوته  ي�سعر  الإن�سان  يجعل  الذي  هو  الدين  فعامل 
ال�سعور دون التنازل عن جوهر حياته الجتماعية. فالإن�سان والرتاب والوقت هم 

املادة الأولية للح�سارة.

))) املرجع ال�سابق، �ض: 74.
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وقد قدم مالك بن نبي يف كتابه »�سروط النه�سة« حتلياًل وافًيا لأثر الفكرة 
الدينية يف حتويل احل�سارة بناء على املعطيات التاريخية والجتماعية، وا�ستناًدا اإىل 
مقايي�ض التحليل النف�سي، وو�سل اإىل اأن احل�سارة لي�ست �سل�سلة من الأحداث؛ 
بل ظاهرة ن�سل اإىل جوهرها وقانونها عرب التحليل اأي الوقوف على �سنة اهلل فيها. 
ليقوم  الإن�ساَن  الدينية  الفكرُة  بها  تبني  التي  للكيفية  م�ستفي�سة  درا�سة  وقدم 

بدوره يف بناء احل�سارة.

وا�ستفاد مالك بن نبي يف حتليله من كثري من املناهج التف�سريية التاريخية 
والقرن  ع�سر  التا�سع  القرن  نهاية  يف  انت�سرت  التي  والفل�سفية  والجتماعية 
الع�سرين، ناقًدا وم�ستثمًرا لبع�ض مداخلها التحليلية ونتائجها التاريخية، ومتجاوًزا 
لثغراتها وان�سداداتها خا�سة النموذج املارك�سي الذي ينح�سر تف�سريه للح�سارة 
يف حاجات الإن�سان املادية وو�سائل الإنتاج. كما انتقد اأطروحة املوؤرخ الإجنليزي 
كما  احل�سارة،  بناء  اجلغرايف يف  العامل  دور  على  القائمة  توينبي«  اأرنولد  »جون 
»اأوروبا  كتابه  يف  »ولرت�سوبرت«  و�سحها  كما   EON الكلي  الروح  اأطروحة  انتقد 
وروح ال�سرق«)))، وانتقد اأطروحة الفيل�سوف الأملاين »�سبنجلر« )Spengler( القائمة 

على العبقرية اخلا�سة التي ت�سم ع�سًرا معيًنا مبي�سم ابتداع اأ�سا�سي.

))) املرجع ال�سابق، �ض: )9.
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ميالد احلضارة •

وبعد هذه املقاربة النقدية لنظريات بناء احل�سارة خل�ض مالك بن نبي اإىل 
اأن كل ح�سارة متر بثالث مراحل: امليالد والأوج والأفول، وبني الطورين الأول 
والأخري يكون انت�سار احل�سارة وتو�سعها. من هنا انطلق مالك بن نبي يف درا�سة 
والإن�سان  الإ�سالمية/الأ�سا�ض،  الفكرة  من  انطالًقا  الإ�سالمية  احل�سارة  اأطوار 
ر�سد  تعني  احل�سارة  هذه  بناء  ودرا�سة  الفكرة.  لهذه  املح�سو�ض  امل�سلم/ال�سند 
العالقة الع�سوية التي تربط الفكرة ب�سندها. واعتمد بن نبي يف حتليله على اأدوات 
التحليل النف�سي من خالل الر�سد الدقيق لل�سور الزمنية لالأفعال، وردود الأفعال 
املتبادلة بني الفكرة الدينية والفرد، واحلركة والن�ساط الذي ينبعث من توا�سلهما، 
موؤ�س�سة ل�سبكة روابط داخلية. ولكن ملا تفقد الروح نفوذها على الغرائز، ويكف 
املجتمع عن ممار�سة �سغطه على الفرد، ويقع انخفا�ض يف م�ستوى اأخالق املجتمع، 
بن  مالك  بنظر  احل�سارة،  تدخل  الدينية؛  للفكرة  الجتماعية  الفعالية  وتنق�ض 
نبي، )منعطف العقل)، فيبداأ طور الغريزة يف الربوز، وتنتهي الوظيفة الجتماعية 
للفكرة الدينية التي ت�سبح عاجزة عندها عن القيام مبهمتها يف جمتمع منحل، 
فتتم دورة احل�سارة وت�سل اإىل الأفول، ويلج الإن�سان يف هذه اللحظة عهد ما بعد 
نهاية  حتليل  يف  نبي  بن  مالك  ومييل  احل�ساري«.  بـ»التف�سخ  وي�ساب  احل�سارة، 
احل�سارة اإىل اأطروحة »توينبي« املبنية على »التحدي«؛ هذا التحدي الذي يتطلب 
ا بني جمموعة ب�سرية معينة لبناء ح�سارة، عندها تاأتي الفكرة  تعاقًدا وارتباًطا تعاونيًّ
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الدينية لتمنح الإن�سان الوعي بالهدف، وجتعل للحياة معنى. وحتتاج درا�سة هذه 
املعطيات اإىل التزود باأدوات علم النف�ض الفردي والجتماعي.

وبعد هذا التحليل املنهجي والنظري لبناء احل�سارة واملفاهيم املتعلقة بذلك 
ي�سل مالك بن نبي يف كتابه »�سروط النه�سة« اإىل مرحلة درا�سة العنا�سر الأولية 

املوؤ�س�سة للح�سارة، وهي الإن�سان والرتاب والوقت.

الأولية،  اإذن يكون مبعاجلة م�سكالت عنا�سرها  الإ�سالمية  فبناء احل�سارة 
وهي الإن�سان؛ والإن�سان امل�سلم، بنظر مالك بن نبي، يعاين من الركود، ويعي�ض 
يعي�ض حالة  الذي  الأوروبي  الإن�سان  تام عك�ض  توازن خامد وخمول  يف حالة 
الإن�سان  �سناعة  هو  نبي  بن  حدده  كما  النه�سة  ف�سرط  وعليه  م�ستمرة.  حركة 
ا  الذي مي�سي يف التاريخ مبواهبه م�ستخدًما الرتاب والوقت. وقدم حتلياًل اجتماعيًّ
البالد  للتعميم على جل  �سالح  وهو  اجلزائر،  املدينة يف  واإن�سان  البادية  لإن�سان 
من  النه�سة  فتحقيق  وتيًها.  ونق�ًسا  ا�سطرابًا  يعي�ض  فكلها  والإ�سالمية،  العربية 
م�ستويات  يف  توجيهه  يعني  التاريخ  يف  واملوؤثر  الفاعل  الإن�سان  �سناعة  خالل 
الثقافة، وتوجيه العمل، وتوجيه راأ�ض املال. وعملية التوجيه هذه  ثالثة: توجيه 
مبثابة تنظيم يح�سل فيه توافق يف ال�سري، ووحدة يف الهدف يف اإطار كتلة، وبالتايل 
ه  توظيف الطاقات والعقول وا�ستثمارها يف ظروف زمنية واإنتاجية منا�سبة؛ واملَُوجِّ

هو امل�ستثمر للفكرة الدينية يف ُبعدها الجتماعي الواعي.
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توجيه الثقافة •

منعطف  الإ�سالمي  العامل  يف  النه�سة  باأن  الوعي  يعني  الثقافة  وتوجيه 
اإعطاء  هو  اإنها�ض  عامل  اإىل  الثقافة  وحتويل  فيها.  اأ�سا�سي  عامل  والثقافة  خطري 
نبي، يف �سوء  اإليها، عند مالك بن  النظر  فالثقافة يجب  للثقافة.  تعريف خا�ض 
367)هـ/948)م)،  )�سنة  الكتاب  هذا  فيها  كتب  التي  املرحلة  معطيات 
وحتديدها بح�سب م�سرينا واأهدافنا. فالأمة الإ�سالمية توجد يف حلظة فا�سلة بني 
فو�سى جامدة وجمود فو�سوي)))، مما يتطلب جمهوًدا �سخًما من اأجل التنظيم 
والرتكيب والتوجيه. وتوجيه الإن�سان هو ت�سفية عاداته وتقاليده واإطاره املرجعي 
الة، واإف�ساح املجال للعنا�سر احلية والداعية  اخللقي والجتماعي من العوامل القتَّ
توما�ض  �سلكها  طريقة  ال�سلبية  للعنا�سر  النف�ض  اأو  الت�سفية  وعملية  احلياة.  اإىل 
الأكويني يف الثقافة الغربية؛ لإبعاد كل مرياث ميتافيزيقي للكني�سة البيزنطية، 
اأية فكرة اإ�سالمية؛ من اأجل تر�سيخ منهج جتريبي �سارم، هو العامل احلا�سم  اأو 
يف التقدم املادي للمدنية احلديثة. والطريقة نف�سها �سلكها القراآن الكرمي لإلغاء 

الأيدولوجيا اجلاهلية البالية، والتخطيط للم�ستقبل ب�سكل اإيجابي.

هذا ما تتطلبه النه�سة الإ�سالمية اليوم، وهو ما ي�سعى مالك بن نبي اإىل 
النه�سة  فعملية  النه�سة«؛  »�سروط  كتابه  يف  عليه  الدالة  الأمثلة  وتقدمي  ب�سطه 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 0)).
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ا ي�سلها  اإيجابيًّ ا هو ف�سل الأمة عن روا�سب املا�سي، وعماًل  تقت�سي عماًل �سلبيًّ
مبقت�سيات امل�ستقبل.

وقد قام حممد عبده وبن بادي�ض وتالمذتهما بالعمل الأول، اإل اأن الدوائر 
مع  املحاولت  تلك  مع  تتجاوب  ومل  اللحظة،  ت�ستوعب  والزيتونية مل  الأزهرية 
اإىل امل�ستقبل  الناظر  الرا�سخ يف النفو�ض. واأما العمل الإيجابي  �سدة النحطاط 
فما زال غام�ًسا بنظر مالك بن نبي. واملق�سود بالعمل الإيجابي هو حتديد حمتوى 
العنا�سر اجلوهرية ملنهج التفكري اجلديد، اأي العنا�سر الأ�سا�سية للثقافة، ويحددها 
وال�سناعة  العملي  واملنطق  اجلمايل  والذوق  اخللقي  الد�ستور  نبي يف  بن  مالك 

بتعبري ابن خلدون. 

فهذا التحديد املزدوج للثقافة كعن�سر اأ�سا�سي يف النه�سة جعل بن نبي مييز 
بني الثقافة والعلم. كما انتقد مفهوم الثقافة يف الغرب مبا هي )فل�سفة الإن�سان) 
عند الليربالية و)فل�سفة املجتمع) عند ال�سرتاكيني ل�ستبعاد التعريفني ل�سلوك 
الفرد واأ�سلوب احلياة يف املجتمع. وعمل مالك بن نبي يف اإطار ت�سوره الفكري 
للنه�سة واحل�سارة على الربط الوثيق بني الثقافة واحل�سارة، لت�سبح الثقافة نظرية 
يف ال�سلوك اأكرث مما هي نظرية يف املعرفة))). من هنا ميكن قيا�ض الفرق بني الثقافة 
وجمع  املعرفة  من  اأكرث  بال�سخ�سية  مرتبط  للفرد  الجتماعي  فال�سلوك  والعلم، 
املعلومات وهذه هي الثقافة. فالثقافة هي »جمموعة من ال�سفات اخللقية، والقيم 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 5)).
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الجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ ولدته، كراأ�سمال اأويل يف الو�سط الذي ولد 
و�سخ�سيته«))).  طباعه  الفرد  فيه  ي�سكل  الذي  املحيط  هي  بهذا  والثقافة  فيه، 
وللروح دور اأ�سا�سي يف تركيب معطيات الثقافة لتقوم بدورها حلظة ميالد ح�سارة 

ما.

وبناء  النه�سة  يف  املحوري  دورها  ثقافتنا  تلعب  ولكي  املنطلق،  هذا  ومن 
احل�سارة، قدم مالك بن نبي حتاليل وافية وانتقادات لذعة للمفاهيم اخلاطئة عن 
جمرد  واعتربهم  للمثقفني،  ال�سائد  النموذج  فانتقد  امل�سلم؛  املجتمع  يف  الثقافة 
حملة  من  و»املتعاقلون«  »املتعاملون«  ظهر  اإذ  اأمي؛  �سعب  �سفوف  يف  حرفيني 
الالفتات العلمية، كما اأ�سبح العلم م�سخة وعملة زائفة قابلة لل�سرف. فم�سكلة 
الثقافة هي م�سكلة جمتمع برمته، جمتمع فقد علوه. والثقافة ل دور لها يف النه�سة 
اإن مل ننظر اإليها كعامل تاريخي، ونظام تربوي قابل للتعميم والن�سر بني جميع 

م�ستويات املجتمع؛ فاملجتمع الذي يفقد ثقافته يفقد تاريخه.

والثقافة على هذا الأ�سا�ض لي�ست علًما يتعلمه الإن�سان؛ بل حميط يحيط 
به، واإطار يتحرك داخله، فيها تت�سكل خ�سائ�ض املجتمع املتح�سر بناء على غاياته 
ومثله الأعلى، وبذلك يتكون التاريخ من مزيج فريد بني العقل والروح، وتكامل 
بني كل فئات املجتمع، �سواء كانوا قادة اأم جماهري. فالثقافة يف �سورتها احلية ذات 
الذي و�سعها  ال�سعب  بروابط داخلية حتددها عبقرية  متما�سكة ومرتابطة  اأجزاء 
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مطابقة لأخالقه واأذواقه وتاريخه))). وظيفتها مثل وظيفة الدم يف ج�سم الإن�سان. 
كما للثقافة ذات الدور التاريخي الإيجابي برنامج تربوي ي�سمل الأخالق لتكوين 
العملي لتحديد  العام، واملنطق  ال�سالت الجتماعية، واجلمال لتكوين الذوق 
ابن  ي�سميه  ما  اأو  املجتمع،  اأنواع  من  نوع  لكل  واحلرفة  العام،  الن�ساط  اأ�سكال 

خلدون بـ »ال�سناعة«.

أخالق النهضة •

والأخالق يف كتاب »�سروط النه�سة« ويف كل م�سروع مالك بن نبي ل 
ودورها يف خلق  الناحية الجتماعية  بل من  الفل�سفية،  الزاوية  ي�ستح�سرها من 
بناء ح�سارة.  واإىل  تاريخية  اإىل وحدة  يطمح  الذي  املجتمع  التما�سك« يف  »قوة 
والروح اخَللقية البانية للح�سارة ذات ُبعد غيبي عند مالك بن نبي ا�ستمدها من 

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ     ٺٿ   ٺ      ژٺ   تعاىل:  قوله 
ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ژ]الأنفال/ 63[. فكلمة دين 
يف اأ�سلها تعني الربط واجلمع. وما فتئ مالك بن نبي يذكر يف كتابه باأن املدنية 
الغربية تقوم يف علومها وفنونها على اأ�سا�ض اأخالقي متني رغم النظرات اخلاطئة 
ملجموعة من املثقفني/املتعلمني يف بالدنا الإ�سالمية! وَبعد الأخالق ياأتي اجلمال 
لي�ساهم بدوره الفعال يف بناء احل�سارة من خالل �سحذ الروح الجتماعية. ويعترب 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 39).
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بن نبي، على عادة امل�سلمني القدماء، الإح�سان �سورة نف�سية للجمال، وحينما 
يغيب اجلمال تنحدر احل�سارة. ولن تولد ح�سارة بوجود �سور القبح والتعا�سة؛ 
وامل�سجون  والقاذورات  املرقعات  من  جمموعة  يف  واملدفون  امل�سرد  الطفل  مثل 
ا، فلن ينتج عنه اإل رجل عاجز ومهزوم، جمرد كومة متحركة من الأو�ساخ،  نف�سيًّ
حياتنا  مناحي  كل  يف  يبتدئ  اإيجابية  كثقافة  اجلمال  اإن  واملهانة.  للقبح  رمًزا 
اإن اجلمال هو  باجلمال؛ بل  فالإطار احل�ساري بكل حمتوياته مت�سل  و�سلوكنا؛ 

الإطار الذي تتكون فيه ح�سارة ما.

ويو�سح مالك بن نبي دور منطق العمل كثقافة عندما ي�سرح كيفية ارتباط 
العمل بو�سائله ومعانيه، وا�ستخراج اأق�سى ما ميكن من الفائدة من هذه الو�سائل. 
وانتقد القت�سار على العقل املجرد، ودعا اإىل العقل التطبيقي )اأو الأداتي كما هو 
عند كانط). والعقل التطبيقي جوهره اإرادة واأداته انتباه! وغياب العقل التطبيقي 
هو الذي كر�ض الالفاعلية يف اأعمالنا. وبوجود هذا العقل التطبيقي منتلك �سابًطا 
ا يف حياتنا. ويوؤ�س�ض بن نبي للمنطق  يربط بني العمل وهدفه، ويج�سد منطًقا عمليًّ
العملي والعقل التطبيقي انطالقًا من قوله تعاىل: ژ ىب  يب  جتژ ]لقمان/8)[، 
الفكرة  ]لقمان/ 9)[. ومييز بني منطق  ژىئ ی  ی  ی  یجئ  ژ  وقوله تعاىل: 
اإىل  حاجة  يف  واحلركة  الفعل  منطق  اأن  ويرى  واحلركة.  العمل  منطق  وبني 
احل�سارة.  يبني  �سالح  فعل  ويتحقق  الفكرة،  مبنطق  ليمتزج  كبرية  جمهودات 
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ومنطق الفعل واحلركة ي�سلمنا مبا�سرة لل�سناعة مبا هي تربية فنية ومهنية ت�ستبطن 
ر�سالة يف التاريخ، اأي تكون قيادة فنية قادرة على العطاء.

واجلمال  الأخالق  بذور  با�ستثمار  النه�سة  قيام  كتابه  يف  نبي  بن  ويربط 
الكامنة يف اأعراف املجتمع وعاداته وتقاليده. وبقدر ما تكون ثقافة هذا املجتمع 
ح�سارته  اجتاه  يكون  ما  وبقدر  راقية،  واجلمالية  الأخالقية  بذوره  تكون  منظورة 
بالذوق  الأخالقي  املبداأ  لعالقة  طبًقا  ميزاتها  تتغري  احل�سارية  فاملعادلة  �سليًما. 
اجلمالية  بدوافعه  الغربي  املجتمع  بني  طريفة  مقارنة  نبي  بن  ويقدم  اجلمايل. 
واملجتمع الإ�سالمي بدوافعه الأخالقية، ومثَّل بق�سايا الت�سوير واللبا�ض وق�سايا 
بينهما من حيث  بعيًدا  اختالًفا  فوجد  التناف�سية،  واأمور  الأ�سرة  وق�سايا  الأدب 
النموذج وكذا الأ�سول املرجعية والتاريخية؛ فاأي خلل يحدث يف العالقة الأولية 

بني اجلمال والأخالق يوؤدي اإىل خلل يف توازن احل�سارة، بل ويف كيانها.

توجيه العمل •

اأما توجيه العمل باعتباره م�سكلة الإن�سان الثانية بعد توجيه الثقافة وقبل 
توجيه راأ�ض املال؛ فيتج�سد يف بناة احل�سارة الإ�سالمية الأوائل الذين تلقوا درو�ًسا 
خا�سة يف العمل. وتوجيه العمل يف مرحلة التكوين الجتماعي يق�سد به مالك 
بن نبي يف كتابه »�سروط النه�سة« �سري اجلهود اجلماعية يف اجتاه واحد لتغيري و�سع 

الإن�سان وخلق بيئة جديدة.
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على  جيد  ب�سكل  مطلًعا  نبي  بن  مالك  فيه  فيبدو  املال  راأ�ض  توجيه  اأما 
للراأ�سمالية؛  الجتماعية  النتائج  عن  احلديث  عند  خ�سو�ًسا  املارك�سي  الإرث 
املادي.  بالتقدم  تنه�ض  اجتماعية  اآلة  باعتباره  املال  راأ�ض  اإىل  نبي  بن  ينظر  اإذ 
بن  ويقدم  البورجوازية.  يد  �سيا�سية يف  اآلة  اعتربها  الذي  مارك�ض  مع  ويختلف 
ا ملعنى راأ�ض املال ومييزه عن الرثوة؛ فالرثوة حتدد من خالل  نبي فهًما ديناميكيًّ
يف  والرثوة  لها.  �ساحبها  ل�ستعمال  بالن�سبة  وكذا  ل�ساحبها  الجتماعي  املركز 
الأخري مرتبطة مبكا�سب ال�سخ�ض وغري متحركة ول داخلة يف الدورة القت�سادية، 
وهي تلقب بلقب �ساحبها عك�ض راأ�ض املال الذي ينف�سل عن �ساحبه وي�سبح 
قوة مالية جمردة. اإن الرثوة �سيء بدائي ب�سيط مما ي�ستخدمه ال�سخ�ض من اأجل 
م�ساحله اخلا�سة، اأما راأ�ض املال فهو املال املتحرك »الذي يت�سع جماله الجتماعي 
مبقت�سى حركته ومنوه يف حميط اأكرب من حميط الفرد، واأق�سى من املقدار الذي 

حتدده حاجاته اخلا�سة«))). 

واأ�سهب مالك بن نبي يف حديثه عن تاريخ ت�سكل راأ�ض املال يف القت�ساد 
للثورة  نتيجة  العمال  طبقة  خا�سة  اجتماعية  ظواهر  من  عنه  نتج  وما  الأوروبي، 
وخل�ض  وال�سترياد.  الت�سدير  اإىل  احلاجة  نتيجة  ال�ستعمار  وظاهرة  ال�سناعية، 
يف  اأ�سا�سي  كعامل  الراأ�سمال  اأن  اإىل  الغربية،  الراأ�سمالية  التجربة  نقد  بعد 
تخلق  ومتنقلة  متحركة  مالية  اآلية  اإىل  يتحول  اأن  يقت�سي  الإ�سالمية  النه�سة 
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اليوم بتحريك املال ولي�ض بتكدي�ض الرثوة،  العمل والن�ساط. فالنه�سة تتحقق 
كما يقت�سي الأمر توجيه اأموال الأمة مب�سمون اجتماعي من اأموال كا�سدة اإىل 
ال�ستفادة  اإىل  نبي  بن  ودعا  واحلركة.  والعمل  الفكر  ين�سط  متحرك  مال  راأ�ض 
من التجربة الأوروبية من خالل توجيه روؤو�ض الأموال والتخطيط القت�سادي. 
وحذر من اأن تطبع الأموال بطابع اإقطاعي يخلف اأو�ساًعا اجتماعية غري دميقراطية 
مكر�سة للفقر والتفاوت يف الطبقات الجتماعية، كما دعا اإىل تكوين: »جمل�ض 

لتوجيه الرثوة وتوظيفها، لتتحول اإىل راأ�سمال!«))). 

املرأة والنهضة •

وعالج مالك بن نبي يف نهاية كتابه »�سروط النه�سة« م�سكلة املراأة باعتبارها 
م�سكلة الفرد يف املجتمع. وانتقد النزوع الذكوري يف املجتمع الإ�سالمي، ومغزى 
التم�سك بالأنثى. واعترب اأن مو�سوع املراأة من وجهة �سحيحة دافع اإىل النه�سة 

توؤطره الآية الكرمية ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ژ  ]الن�ساء/ )[. فق�سية املراأة عند بن نبي ق�سية جمتمع 
يتوقف على حلها تقدم املدنية. كما انتقد النماذج امل�ستوردة لتحرير املراأة التي 
انتهت بها اإىل فقدان وظيفتها يف حفظ الأ�سرة وبقاء املجتمع، واعترب اأن املجتمع 

))) املرجع ال�سابق، �ض: 56).
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الأوروبية  املراأة  بل ظلت خطرية حتى يف ذهن  املراأة؛  م�سكلة  الغربي مل يحل 
ذاتها يف ت�سورها لنف�سها. 

واللبا�ض  كالعمل  باملراأة  املتعلقة  امل�سكالت  من  جمموعة  نبي  بن  وعالج 
ت�سافر جهود  يقت�سي  امل�سكلة  اأن حل  اإىل  منتهًيا  بالأجنبيات وغريها،  والتزوج 
م�ستغلني يف جمالت خمتلفة كالنف�ض والرتبية والطب والجتماع وال�سريعة... 
لدرا�سة  والت�سدي  امل�ستوردة،  النماذج  التخل�ض من خيالت  اإىل �سرورة  ودعا 
امل�سكلة يف عالقاتها ببناء احل�سارة. واأما م�سكلة الزي فربطها مالك بن نبي بالقيم 
يف  والعلمانية  املقلدة  اأتاتورك  جتربة  وانتقد  جمتمع،  لأي  الجتماعية  وبالثقافة 

مو�سوع الزي.

الفن والنهضة •

وربط بن نبي م�سكلة املراأة بق�سية الفنون؛ فالفن عنده اإما داٍع اإىل الف�سيلة 
اأو داع اإىل الرذيلة. والفن اجلميل هو الذي حتدد الأخالق ُمُثَله، ويغذي اجلمال 
وانتقد  جن�سية))).  حركة  اأو  �سعرية  ق�سيدة  تكون  اأن  اإما  مثاًل  فالرق�سة  وحيه؛ 
الرائد هو الذي يجمع بني  ال�سائد يف فرتته، واعترب الفن  بن نبي الذوق الفني 
قد ختم حتليله  نبي  بن  يكون  وبذلك  والقدرة.  املوهبة  بني  اأو  والعبقرية،  اجلهد 
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مل�سكالت الإن�سان يف اإطار حتليل العنا�سر الأولية للح�سارة، لينتقل ب�سكل مركز 
اإىل عن�سري الرتاب والوقت.

الرتاب والنهضة •

مالك  كتاب  يف  الرتاب،  يف  فالبحث  الإن�سان؛  قيمة  من  الرتاب  قيمة 
بن نبي، هو من حيث قيمته الجتماعية، وهي قيمة م�ستمدة من قيمة مالكيه، 
»فحينما تكون قيمة الأمة مرتفعة وح�سارتها متقدمة يكون الرتاب غايل القيمة؛ 
وحيث تكون الأمة متخلفة )...) يكون الرتاب على قدرها من النحطاط«))). 
وقدم بن نبي درا�سة حتليلية لالأر�ض التي تركها رجل البادية من اأجل اللهاث 
وراء �سراب احلياة ال�سعيدة يف املدينة، ومدى النعكا�سات الجتماعية ال�سلبية 
اأجل البحث عن القوت وامللب�ض يف احلوا�سر. ودعا  لعملية فقدان الأر�ض من 
اإىل م�ساريع الإ�سالح الزراعي وا�ستغالل الرتاب، والنت�سار على الأنف�ض اخلاملة 
فرن�سا  )جتربة  اأوروبا  يف  الرتاب  ا�ستثمار  يف  ناجحة  لنماذج  وعر�ض  الك�سولة. 
اأثبتت قدرة الإن�سان على النت�سار على عوامل  وهولندا)، هذه التجارب التي 
الطبيعة بكفاحه وعبقريته. واإذا كان الإ�سالح الزراعي وا�ستثمار الأر�ض يحتاج 
عاماًل  الرتاب  ترى  نف�سية  عوامل  اإىل  يحتاج  اأي�ًسا  فهو  دقيقة  فنية  و�سائل  اإىل 

حا�سًما لبناء احل�سارة اإىل جانب الإن�سان والوقت.
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الوقت والنهضة •

اأما الوقت وهو الزمن فهو نهر عظيم يعرب العامل منذ الأزل! قد يكون ثروة 
اآخرين. ول قيمة ملقولة »الوقت من  عظيمة عند البع�ض، وقد يكون عدًما عند 
اإذا �ساعت منك دقيقة منه فلن ت�ستعيدها  ذهب« لأن الذهب يعو�ض، والزمن 
اأبًدا. ويرجع بن نبي �سبب تخلف اأمتنا اإىل اأنها ل تدرك فكرة الزمن الذي يت�سل 
ات�ساًل وثيًقا بالتاريخ، مع اأن مفكري العرب )اأبو علي احل�سن املراك�سي منوذًجا)))) 

هم اأول من اأدرك هذه املعادلة.

وبتحديد الوقت يتحدد معنى احلياة؛ فقيمة الفكرة والن�ساط من الوقت 
الوقت  قيمة  لتعليم  الوحيدة  الو�سيلة  الرتبية هي  وتبقى  تكوينهما.  الداخل يف 
كمعادلة اجتماعية وح�سارية، من خالل تدريب الرجل واملراأة والطفل على القيام 
الإ�سالمي.  العقل  الزمن يف  فكرة  اإدخال  من  بد  فال  والفعالة.  املنتظمة  باملهام 
بذلك وحده يرتفع ح�سادنا العقلي واملهني والروحي، وهذه هي احل�سارة. واأعظم 
اإذ  الأملاين؛  النموذج  هو  )�سنة 376)هـ/957)م)  نبي  بن  مالك  عا�سه  منوذج 
خرجت اأملانيا من حربني مرهقتني اأرجعتها اإىل نقطة ال�سفر من حيث املقومات 
القت�سادية واأجهزة الإنتاج، ولكن بعد ع�سر �سنوات انبعث ال�سعب الأملاين من 
))) هو اأبو علي احل�سن بن علي بن عمر املراك�سي، عامل فلكي من علماء املغرب، عا�ض يف ع�سر دولة املوحدين يف 
الن�سف الأول من القرن ال�سابع الهجري/القرن الثالث ع�سر امليالدي، وتويف �سنة 660 هـ / 262)م، ا�ستهر  
يف الفلك، والريا�سيات، واجلغرافيا، و�سناعة ال�ساعات ال�سم�سية، من اأ�سهر موؤلفاته »جامع املبادئ والغايات 

يف علم امليقات«.
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ا �سخًما، اإنه عامل الزمن! من خالل  املوت والدمار ليقدم للعامل منوذًجا �سناعيًّ
ولل�سالح  ا جمانًا  يوميًّ تطوع  �ساعات عمل  ال�سعب  الأملانية على  فر�ض احلكومة 
املرتاكبة:  الثالثة  العنا�سر  بف�سل  رماد  من  انبعثت  الأملانية  فاملعجزة  العام. 

الإن�سان، والرتاب، والزمن.

االستعمار والنهضة •

املجتمع  مل�سكالت  والتحليلية  الجتماعية  الدرا�سة  هذه  جتعل  ومل 
العامل  يف  النه�سة  عرقلة  يف  مو�سوعي  معطى  دور  يغفل  نبي  بن  الإ�سالمي 
»املعامل ال�ستعماري«.  بـ  اأو ما ي�سميه مالك  الإ�سالمي وهو ظاهرة ال�ستعمار 
واإذا كان مالك بن نبي يف عموم م�سروعه الفكري كما ذكرنا �سابًقا، يربط النه�سة 
با�ستعداد الفرد الفطري ل�ستعمال عبقريته وترابه ووقته، فاإنه مل يغفل ال�ستعمار 
هو  نبي  بن  مالك  كتاب  به  متيز  وما  م�سريته.  يعوق  و�سلبي  مو�سوعي  كعامل 
درا�سة ظاهرة ال�ستعمار يف عالقاتها التاريخية باحل�سارة الغربية، وك�سف الوجه 
جتربة  جتاوز  يف  ومفكريها  موؤرخيها  ورغبة  الغربية،  للح�سارة  والعن�سري  الأ�سود 
احل�سارة الإ�سالمية يف التاريخ الإن�ساين، بل حموها من م�سار التاريخ الب�سري. 
�سلطة  نبي،  بن  بنظر  متلك،  ل  فاإنها  ال�ستعمارية  لالآلة  الهمجية  النزعة  وبرغم 
على القيمة اجلوهرية لإن�سان البالد امل�ستعمرة. فكما اأنه لي�ض لال�ستعمار �سلطة 
على الزمن واملكان فلي�ست له قدرة على التحكم يف عبقرية الإن�سان. فاملعامل 
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ال�ستعماري ل ُيخ�سع اإل ال�سعفاء ملا يخلق يف نفو�سهم رهبة ووهًما، وي�سلهم عن 
ال�ستعماري  املعامل  من  الأخطر  ولكن  والذاتية.  اجلوهرية  مبقوماتهم  مواجهته 
عن  ويحجزها  الإن�سان  مواهب  يقتل  الذي  لال�ستعمار«)))،  القابلية  »معامل  هو 
ا فعامل القابلية  النبوغ والعبقرية؛ فاإذا كان املعامل ال�ستعماري عن�سًرا خارجيًّ
لال�ستعمار ينبعث من باطن الفرد الذي ير�سى بامل�سارات ال�سيقة التي ير�سمها له 
ال�ستعمار، وهو ي�سري فيها بتـفان واإخال�ض، فاقًدا يف كل حلظة كرامته ويحطمها 
بذاته. ودر�ض بن نبي النموذج اليهودي باجلزائر الذي كان حم�سًنا من الداخل، 

فنجح اليهود، كجماعة وظيفية، يف م�ساريعهم التجارية.

ا،  فمواجهة املعامل ال�ستعماري يكون بالتخل�ض من العوامل الذاتية فنيًّ
اأي ال�ستعداد خلدمة ال�ستعمار.

ب�سكل  املو�سوع  اإىل  النظر  تقت�سي  احل�سارة  وبناء  النه�سة  م�سكلة  اإن 
ا، وا�ستثمار عنا�سرها الأولية ب�سكل تركيبي مندمج ومتكامل  كلي ولي�ض جزئيًّ
ا؛  ا وعقليًّ )الإن�سان والوقت والرتاب). وال�سري نحو احل�سارة ينبغي اأن يكون علميًّ
فاحل�سارة لي�ست اأجزاء مبعرثة اأو ملفقة، ول مظاهر خالبة بل هي »جوهر ينتظم 
جميع اأ�سيائها واأفكارها وروحها ومظاهرها، وقطب يتجه نحو تاريخ الإن�سانية«.)2).

))) املرجع ال�سابق، �ض: )20.

)2) املرجع ال�سابق، �ض: ))2.
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ثامًنا: موؤلفات مالك بن نبي �ملكتوبة باللغة �لعربية �أو �ملرتجمة �إليها

الظاهرة القراآنية، ظهر �سنة 365)هـ/946)م يف اجلزائر.) ))
لبيك )رواية)، ظهرت �سنة 366)هـ/947)م يف اجلزائر.) 2)
�سروط النه�سة، ظهر �سنة 367)هـ/948)م يف اجلزائر.) 3)
وجهة العامل الإ�سالمي، ظهر �سنة 373)هـ/954)م يف باري�ض.) 4)
الفكرة الإفريقية الآ�سيوية، ظهر �سنة 375)هـ/956)م يف القاهرة.) 5)
النجدة! ال�سعب اجلزائري يباد، ظهر �سنة 376)هـ/957)م يف القاهرة.) 6)
حديث يف البناء اجلديد، ظهر �سنة 379)هـ/960)م يف بريوت، وهو الذي �سمي ) 7)

فيما بعد كتاب »تاأمالت» باإ�سافة )كتابي »ال�سعوبات«، و»عالقة النمو يف املجتمع 
العربي«، وكتاب »تاأمالت يف املجتمع العربي«).

م�سكلة الثقافة، ظهر يف �سنة 378)هـ/959)م يف القاهرة.) 8)
ال�سراع الفكري يف البالد امل�ستعمرة، ظهر �سنة 379)هـ/960)م يف القاهرة.) 9)
يف ) 0)) 379)هـ/960)م  �سنة  ظهر  العربي،  املجتمع  يف  النمو  عالقة  ال�سعوبات: 

القاهرة.
يف ) ))) 379)هـ/960)م  �سنة  ظهر  العلم،  بو�سائل  الغتيال  اإىل  يلجاأ  ال�ستعمار 

القاهرة.
فكرة كمنولث اإ�سالمي، ظهر �سنة 379)هـ/960)م يف القاهرة.) 2))
تاأمالت يف املجتمع العربي، ظهر �سنة 380)هـ/)96)م يف القاهرة.) 3))
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يف مهب املعركة، ظهر �سنة 380)هـ/960)م يف القاهرة.) 4))
ميالد جمتمع، ظهر �سنة )38)هـ/962)م يف القاهرة.) 5))
اآفاق جزائرية، ظهر �سنة 383)هـ/964)م يف اجلزائر.) 6))
مذكرات �ساهد للقرن )الق�سم الأول)، ظهر �سنة 384)هـ/965)م يف اجلزائر.) 7))
اإنتاج امل�ست�سرقني واأثره يف الفكر الإ�سالمي احلديث، ظهر �سنة 389)هـ/969)م ) 8))

يف القاهرة.
مذكرات �ساهد للقرن )الق�سم الثاين- الطالب)، ظهر �سنة 390)هـ/970)م يف ) 9))

بريوت.
م�سكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي، ظهر �سنة )39)هـ/972)م يف القاهرة.) 20)
امل�سلم يف عامل القت�ساد، ظهر �سنة 392)هـ/972)م يف بريوت.) )2)
دور امل�سلم ور�سالته يف الثلث الأخري من القرن الع�سرين، ظهر �سنة 397)هـ/977)م ) 22)

يف بريوت.
بني الر�ساد والتيه، ظهر �سنة 398)هـ/978)م يف طرابل�ض.) 23)

تا�شًعا: موؤلفات مالك بن نبي باللغة �لفرن�شية
(1) Le Phénomène coranique (Alger 1946).
(2) Lebbeik (Roman)(Alger 1947).
(3) Les Conditions de la renaissance (Alger 1948).
(4) Vocation de l’islam (Paris 1954).
(5) L’Afro-asiatisme (Le Caire 1956).
(6) Le Problème de la culture (Le Caire 1957).
(7) SOS Algérie (Le Caire 1957).
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(8) La Lutte idéologique en pays colonisés (Le Caire 1957).
(9) La Nouvelle édification sociale (Beyrouth 1958).

(10) Idée d’un commonwealth islamique (Le Caire 1958).
(11) Réflexions (Le Caire 1960).
(12) Le Problème des idées dans le monde musulman (Le Caire 1960).
(13) Naissance d’une société (Le Caire 1960).
(14) Dans le souffle de la bataille (Le Caire 1961).
(15) Perspectives algériennes (Alger 1964).
(16) Mémoires d’un témoin du siècle, tome 1 (Alger 1965).
(17) L’œuvre des orientalistes (Alger 1967).
(18) Islam et démocratie (Alger 1968).
(19) Le Sens de l’étape (Alger 1970).
(20) Mémoires d’un témoin du siècle, tome 2 (Beyrouth 1970).
(21) Le Musulman dans le monde de l’économie (Beyrouth 1972).
(22) Le Rôle du musulman dans le dernier tiers du xxe siècle 

(Beyrouth 1973).



 ُطبع لأول مرة باللغة الفرن�سية عام )1367هـ/1948م( في الجزائر.
»Les conditions de la renaissance« وكان عنوانه بالفرن�سية 

ترجم اإلى العربية ون�سر لأول مرة عام )1376هـ/ 1957م( عن مطابع دار الجهاد بالقاهرة.

مالك بن نبي

ت�أليف

بور �شاهني عمر كامل م�شقاوي                                                                                       عبد ال�شَّ

ترجمة





مقدمة الطبعة الفرن�شية
بقلم الدكتور عبد العزيز اخلالدي

لكي �أق�م بتقدمي هذه �لدر��صة �أجد بني يدي �صرية ع��صفة م�ؤثرة �أعرفه� يف 
�جلز�ئر، ولكني ملزم ب�أن �أدع �حلديث عنه�؛ لأن �مل�ؤلف قد منعني �صر�حة من 
جمرد �لإ�ص�رة �إليه�، و�أحتفظ مع ذلك بحقي يف �حلديث عن �لعمل �لذي حتتل 
�، منتهًي� �إىل بي�ن �لط�بع �خل��ص و�لقيمة �لجتم�عية  فيه هذه �لدر��صة مك�نً� ه�مًّ
�لأفق  غريًب� عن  �لقر�ء  بع�ص  �لذي عده  »لبيك«)))  كت�به  �لتي جنده� حتى يف 

�ء �لذي خطه كت�ب »�لظ�هرة �لقر�آنية«. �لَ��صَّ

�لتي  �مل�ص�كل  »�لظ�هرة« هذ�، ذلك �حل�صد من  �نتب�هن� يف كت�ب  ويلفت 
تف�صري  على  �لأوىل  للمرة  �مل�ؤلف  طبقه�  �لتي  �جلديدة  وطريقته  مدخله،  يثريه� 

�لقر�آن.

.� ))) هي �لق�صة �ل�حيدة �لتي كتبه� �مل�ؤلف، وقد �جته فيه� �جت�ًه� �أدبيًّ
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� م� ك�ن، فلقد ت�أثر �مل�ؤلف يف كت�ب »�لظ�هرة« مب�صهد �صب�ب �لإ�صالم،  و�أيًّ
هذه  من  ف��صتخل�ص  و�لدين،  �لعلم  بني  �خلطرية  �ملن�ق�صة  ��صته�تهم  �لذين 

�ملن�ق�ص�ت نت�ئج وثيقة �أر�د تبليغه� لل�صم�ئر �لأخرى.

هذه  �إىل  يق�د  �لذي  �ملنطق  و�صر�مة  �لتحليل،  وعمق  �لنقد،  دقة  ولكن 
�ملغزى  من  منه  و�لهدف  ت�أليفه  ينبع  عمل  يف  ث�ن�ية  �لأم�ر  هذه  كل  �لنتيجة، 

�لدر�مي للم�صكلة �أكرث من �أن ين�ص�أ عن �ملغزى �لعقلي.

� على �أ�صي�ء  وبن نبي يف �ل��قع لي�ص ك�تًب� حمرتًف�، �أو ع�ماًل يف مكتب مكبًّ
خ�مدة من �ل�رق و�لكلم�ت، ولكنه رجل �صعر يف حي�ته �خل��صة مبعنى �لإن�ص�ن 
يف �ص�رتيه �خللقية و�لجتم�عية. وتلك هي �مل�أ�ص�ة �لتي �صعر به� بن نبي بكل م� 
فيه� من �صدة، وبكل م� �ص�دف يف جت�ربه �ل�صخ�صية �لن�درة من ق�ص�وة. وهي �لتي 
�لتي يقدمه�  �لدر��صة  �أو  �لقر�آنية«،  »�لظ�هرة  مل�ؤلف�ته �ص��ء  �مل�دة �لأ�ص��صية  تقدم 
فجر �حل�ص�ر�ت  ي�صجل  �لذي  �ملث�لية«  »ك�كب  به�  ُيحيي  بهيجة،  �أن�ص�دة  �لي�م 

منذ �لع�ص�ر �ملظلمة.

�لعربية  للنه�صة  �آف�ق عملية  فتح  يح�ول  ثمرة عقل  �لأن�ص�دة  ولكن هذه 
�لأليم.  مفه�مه�  عن  لن�  يك�صف  وه�  �جلز�ئر،  يف  به�  يط�لبن�  �لتي  و�لإ�صالمية 
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��ًص� �إىل هذه �لدرجة، فلي�ص معنى ذلك �أنه رجل عقل مغرم  ف�إذ� ك�ن دقيًق� ح�صَّ
ب�لتجريد، �أو �أنه �أديب فن�ن ُم�َلع ب�ص�ر �جلم�ل؛ ف�إن �لذي ي�أ�صره وي�صت�يل عليه 

�إمن� ه� �لرع�صة �لإن�ص�نية ... �لأمل ... �جل�ع ... �لأ�صم�ل)))... �جلهل.

فهل يك�ن غري فقيه من يفكر من �أول وهلة يف م��جهة هذه �مل�صكالت؟

منه�  �تخذو�  �لذين  ك�لآخرين  مت�ًم�  �مل�صكالت  هذه  نبي  بن  ع��ص  لقد 
مع�رج))) �نتخ�بية، يتحدث�ن منه� عن �لب�ؤ�ص حتى درجة �لإ�صب�ع �لتي تن��صب 
هذه  مثل  �إليه  ي�ؤدي  م�  �لي�م  نعلم  ونحن  و�ل�صتغالل،  �لدجل  �صن�ف  جميع 

�حل�لة من �لختالل و�لقحط و�لف��صى.

ولكن �لتجربة �ل�صخ�صية تعني عند بن نبي �صيًئ� �آخر؛ فهي �صبب للت�أمل 
يف �لدو�ء، ومن هذ� �لت�أمل تبد�أ �مل�أ�ص�ة يف �أن ت�صبح عنده م�صكلة فنية، فه� يق�دن� 
�خل�لدة  �لدورة  لن� عن  يك�صف  �لت�ريخ، لكي  �أرك�ن  �ل�ثيق يف  �لدقيق  بتحليله 

ر به� هذه �لدر��صة. �لتي �ألهمته �لأن�ص�دة �جلميلة �لتي �صدَّ

�لغ��ص  �لفن�ء  �لأنق��ص من  مت�ًم�  تزول  �أن  �قرت�ح �حلل يجب  ولكن قبل 
ببق�ي� �نحط�طن�، ورو��صب �لف��صى �لتي ع�صن� فيه� �صنني عديدة.

))) �لأ�صم�ل: �لثي�ب �لقدمية �لب�لية. )هذ� �له�م�ص ي�صري �إىل �إ�ص�فة مر�جعي مكتبة �لإ�صكندرية للن�ص �لأ�صلى 
للكت�ب، و �ص�ف ُي�صتعمل �لرمز )م) لحًق� لالإ�ص�رة �إىل ذلك). 

))) مع�ِرج: �صالمل. )م). 
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وهذ� �لكت�ب قد ��صتط�ع يف ف�ص�له �لأوىل �أن يلقي �ل�ص�ء على تلك �حلقبة 
�له�مدة، و�لتي حركته� ب�صع�بة �لتق�ليد �لبط�لية، ثم �أعقبته� مرحلة �لفكرة.

� قد تبقى يف �أعم�ق �ل�صمري �ل�صعبي، �لذي �صكلته �لقرون  ولكن تر�ًث� وثنيًّ
�ملمتلئة بخر�ف�ت �لدر�وي�ص.

ميكن  جديًد�  غ�ًل  ف�إن  �لإ�صالح،  �صرعه  قد  �لدر�وي�ص  غ�ل  ك�ن  ف�إذ� 
�أوث�ن  �أَْحِجبة))) وُحُروز)))، ولكن  �أو  �أولي�ء  �أي�ًص�، وه� ل ي�صرتط وج�د  �أن يظهر 

�صي��صية وبط�ق�ت للت�ص�يت.

للم�أ�ص�ة  جديًد�  ط�بًع�  �أ�صبح  �لذي  و�ل�ثن  �لفكرة  بني  �ل�صر�ع  ه�  هذ� 
كيف  تعرف  وهي  غ�فلة  تكن  مل  �ل�صتعم�رية  �لإد�رة  �أن  وبديهي  �جلز�ئرية، 
ت�صتغل هذ� �ل��صع لكي يتفرق �ل�صعب �جلز�ئري وتتبعرث ق��ه؛ و�أكرث من ذلك، 
ف�إن �مل�صكلة �لتي نحن ب�صدده� قد �أ�صيء تكييفه� �ص��ء عند دع�ة �لإ�صالح �أو 

رج�ل �ل�صي��صة.

�إن �ل�صتعم�ر لي�ص جمرد ع�ر�ص، بل ه� نتيجة حتمية لنحط�طن�؛ هذه هي 
�مل�صكلة، ول جدوى من فكرة ل ت�صلم بهذ� �مل�صّلم �لأ�ص��صي �لذي يربزه بن نبي وه� 

))) �أَْحِجَبة: جمع »ِحَج�ب« وه� ُع�ذة �أو متيمة يحمله� �ل�صخ�ص معه؛ لتقيه من �ل�صر و�حل�صد. )م). 
يزعم  كم�  و�خلطر  �ملر�ص  من  ح�مله�  لتحمي  وحُتَمل  عليه�  ُيكتب  تع�يذة  �أو  متيمة  وه�  »ِحْرز«  ُحروز: جمع   (((

ذون )م). �ملع�ِّ
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ي�ؤكد �أنه »لكيال نك�ن م�صتعَمرين يجب �أن نتخل�ص من �لق�بلية لال�صتعم�ر«، هذه 
�جلملة �لب�صيطة هي -  فيم� �أعتقد  - �لإ�صع�ع �لن�ر�ين �لأول �لذي ��صرت�صل لينري حلبة  
 �ل�صر�ع لن�، ولقد �أ�ص�ءه� من قبل ن�ر تلك �لآية �ملذك�رة هن� ك�أ�ص��ص للنظرية كله� 

 ژھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ ]�لرعد/ ))[.

�لت�ريخي  �لت�ص�يغ  �أي�ًص�  يقدم  �أن  �ملفيد  يرى من  �مل�ؤلف  ف�إن  ومع ذلك، 
و�لنقدي و�لعقلي لهذ� �لأ�ص��ص �لربَّ�ين، �لذي قد يفزع �لعقل �لديك�رتي. وه� 
يعد هذ� �لت�ص�يغ �لذي يك�صف يف بع�ص �ل�صفح�ت عن �أ�ص�ل فل�صفته، يعده 
من �لق��نني �لتي حتكم �طر�د �حل�ص�ر�ت، وهن� ينبثق حل �مل�صكلة نتيجة حتمية 

لهذ� �لدر�ص �لت�ريخي.

و�لنظرية تتك�ن جزًء� فجزًء� - بطريقة منطقية - طبًق� للتك�ين �لأ�ص��صي 
لكل ح�ص�رة؛ حيث تتك�ن من �لإن�ص�ن و�لرت�ب و�ل�قت.

تكييًف�  ت�صت�جب  ف�إنه�  مثاًل،  �لعروبة  بالد  على  �لنظرية  هذه  طبقت  ف�إذ� 
لالإن�ص�ن �لأمي و�لرت�ب �لب�ئر و�ل�قت �ل�ص�ئع.

و�مل�ؤلف يبد�أ نظريته هذه بذلك �لرمز �لذي �صدر به �لب�ب �لث�ين و�لذي 
�ص�غه يف كن�ية ب�رعة، وجم�ل �أدبي َفّذ، و�إله�م �جتم�عي عميق.
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وخط�ة خط�ة يك�صف لن� عن �لعن��صر �لتي تبدو يف نظرن� ث�ن�ية ل ت�صتحق 
بتط�رن� وحي�تن�  �ت�ص�له� �حلقيقي  �؛ لأن  رئي�صيًّ �هتم�ًم�  تن�ل هن�  و�لتي  �لتفكري، 
�أم�من� فج�أة، ولقد ق�ل ف�لريي: »كل �صي��صة تقت�صي - وهي عم�ًم� جتهل  يظهر 
�أنه� تقت�صي - فكرة معينة لالإن�ص�ن ور�أًي� عن م�صري �لن�ع �لإن�ص�ين، فكرة غيبية 

تذهب من �مل�دة �لبحتة �إىل �لت�ص�ف �ل�ص�طح«.

َكيُّف  ّي و�لتَّ فهل فكر �أحد يف م�صكلة �لرجل و�لرت�ب و�ل�قت و�ملر�أة و�لزِّ
و�لثق�فة، �لتي هي ج�هر �مل�صكلة �لإن�ص�نية كله�؟

�لفني لالأ�صي�ء،  �لت�ص�ير  �مل�ؤلف مهند�ًص� قد �ص�عده دون �صك يف  وك�ن 
ب�أن ي�صل هذ� �لت�ص�ر ب�خلطة �لإن�ص�نية، ب�لثقة  ولكن ثق�فته �ملزدوجة ت�صمح له 
نف�صه� �لتي تطبع خ�متته �مل�ؤثرة. ون�صيف هن� �أن �لأمر ل يتعلق بعمل مفيد للجز�ئر 
ت�صم جم�ل  �جلز�ئر، لكي  بعبقريته� حدود  تتعدى  �لدر��صة  فح�صب؛ لأن هذه 

�لع�مل �لإ�صالمي كله؛ حيث �إنه� تت�صمن �مل�صكلة �لإن�ص�نية يف �ص�ئر عن��صره�.

ونظرية بن نبي تلقي �ص�ًء� على �لتجديد �لإ�صالمي �لذي يتجلى فيه قطب� 
�لنه�صة: �لروح و�لفن.

وه� حني يقدم يف �لنط�ق �لعقلي و�خللقي مثله �لب�هر، ف�إمن� يعطي لهذين 
�لقطبني منتهى �ل��ص�ح.



مقدمة الطبعة الفرن�سية
99

ويف  �لعربي  �لع�مل  يف  �لنه�صة  �صري  �لدر��صة  هذه  تخدم  �أن  ن�أمل  ونحن 
�لع�مل �لإ�صالمي، �للذين يجب �أن تت��فق �صح�ة �صمريهم� مع �ص�بط �لنغم يف 
�ل�صمري �لع�ملي، �لذي يبحث ب�ص�رة م�ؤثرة عن و�ص�ئل طم�أنينته يف طريق �ل�صالم 

و�لدميقر�طية.

ونحن نريد �أي�ًص� �أن تتقبل �لدول �لكربى هذه �ل�صح�ة ل )كخطر �إ�صالمي)، 
ولكن كنه�صة ملئ�ت �ملاليني من �لن��ص �لذين ج�وؤو� بدورهم لي�ص�هم�� يف �جله�د 

�خللقية و�لعقلية لالإن�ص�نية.

فهل ت�صتطيع �ل�صبيبة �لعربية و�لإ�صالمية �لتي وجدت يف ظروف م��تية �أن 
حترك هذه �لنه�صة، �لتي يعد بن نبي د�عيه� وح�ديه�؟

و�أن� ل �أريد هن� �أن �أخ�لفه، ف�أبدي له تقديري �ل�صخ�صي �أًخ� يل و�أ�صت�ًذ�.

ت�صرين �لث�ين )ن�فمرب) 948)م
الدكتور عبد العزيز اخلالدي
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�لهتم�م  �أظهر  قد  �لعربية،  ب�للغة  �لكت�ب  لهذ�  �لأوىل  �لطبعة  ن�صر  �إن 
�ملتز�يد �لذي حتظى به يف �لبالد �لعربية و�لإ�صالمية ب�جه ع�م �مل�صكالت �لتي 

مَتُّت �إىل))) علم �لجتم�ع.

�لجتم�عية  �ل�ق�ئع  تفهم  يف  رغبته  ف�أكرث،  �أكرث  يبدي  �حل��صر  ف�جليل 
و�آليته�.

يف  ر�أيهم  �لأوىل  �لطبعة  قر�ء  بع�ص  يبدي  �أن   � طبيعيًّ ك�ن  فقد  لذلك 
�لكيفية �لتي ع�جلت فيه� بع�ص �ل�ق�ئع.

ولقد مل�صت من خالل من�ق�ص�تي مع ه�ؤلء �لقر�ء �أن بع�ص �لتف�صري�ت 
�لتي قدمته� لهم عن تلك �ل�ق�ئع، مل تعطهم كل م� كنت �أمتن�ه من �لت��صيح؛ 
مم�  �لرغم  �لإبه�م على  ب�صيء من  �كتن�فه�  َتَبنيَّ يل  �لتي  �لنقط  و�أن من هذه 

))) مَتُّت �إىل: تت�صل بـ. )م).
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 � �أردت له� من �ل��ص�ح، تلك �لتي تت�صل بدور �لفكرة �لدينية ع�ماًل �جتم�عيًّ
ي�ؤثر يف ت�جيه �لت�ريخ.

�أوفيته�  �ل�ص�بقة قد  �لنقطة يف �لطبعة  �أكن فيم� عر�صت لهذه  ولعلي مل 
به  تق�م  �لذي  للدور  �ملخت�صر  ب�لتف�صري  وذلك لقتن�عي  �لتف�صيل؛  من  حقه� 
  H. Kesserling لفكرة �لدينية يف �لت�ريخ، ومل� �عتمدت عليه من �آر�ء لك�صرلنج�
يف �مل��ص�ع، �أعني تلك �لآر�ء �لتي ��صتخل�صه� من دور �لفكرة �مل�صيحية)))يف 

�لغربية. تركيب �حل�ص�رة 
�آر�ء �لقر�ء على غم��ص هذه �لنقطة ب�لذ�ت، و�قرتح��  وهكذ� �تفقت 
�أن ُيْعَقد ف�صل ك�مل يف هذ� �لكت�ب لت��صيح دور �لفكرة �لدينية يف �لت�ريخ.

وحيث ل ي�صعني هن� �إل �أن �أوؤيد هذه �ملالحظ�ت �عرت�ًف� مني بجد�رته�، 
فقد وددت �أن �أ�صتغل فر�صة �لطبعة �لث�نية للكت�ب لأ�صيف �إليه ف�صاًل يع�لج 
على  �ملرة  هذه  معتمًد�  �حل�ص�رية.  �لدورة  يف  �لدينية  �لفكرة  �أثر  ب�خل�ص��ص 
�لتي  �لت�ريخية  �لعتب�ر�ت  �إىل  ب�لإ�ص�فة  �لجتم�عية  �لنف�صية  �لعتب�ر�ت 

�قتنعن� به� يف �لطبعة �ل�ص�بقة.

ونحن حينم� نتن�ول �لأ�صي�ء على هذه �ل�ص�رة، �إمن� نعطي للق�رئ فر�صة 
يلم�ص فيه� بنف�صه �لت�أثري �ملب��صر للفكرة �لدينية يف �ل�ق�ئع �لنف�صية �لجتم�عية 

))) تن�ولت هذه �لآر�ء يف ف�صل »�لدورة �خل�لدة«.
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�لبن�ء«:  �إىل  �لتكدي�ص  �لت�ريخ، فعندم� نق�ل يف ف�صل »من  �لتي تك�ن ظ�هرة 
�لت�ريخ،  عن��صر  تركيب  يف   )Cataliseur( كمركب  تتدخل  �لدينية  �لفكرة  �إن 
فنحن يف هذ� نقرر حقيقة ي�ؤيده� ت�ريخ �حل�ص�ر�ت؛ غري �أن هذ� �لت�أييد �ص�ف 

ي�أتي على �ص�رة �صه�دة عن هذه �لظ�هرة، ولي�ص يف �ص�رة تف�صري مقب�ل له�.
�أل  �أي  �ل�صه�دة،  بهذه  يقتنع  �أل  يف  �حلق  بع�ص  للق�رئ  ك�ن  هن�  ومن 
�لدينية يف  �لفكرة  �لتف��صيل عن  �مل�ؤرخ وحده دومن� مزيد من  مب� يق�ل  يقتنع 

عمله� �ملب��صر يف �صي�غة �لنف��ص �لتي حترك �لت�ريخ مب� يختلج فيه�.

�أكرث  �مل��ص�ع  هذ�  يف  ينتظر  �لق�رئ  �أن  �صعرت  فقد  ذلك  �أجل  من 
تقدمه�  �لتي  �ملعل�م�ت  فيه  يجد   � حتليليًّ و�صًف�  ينتظر  �إنه  �لت�ريخ؛  �صه�دة  من 
�لأ�صي�ء يف  تتن�ول  �لتي  �لدر��صة  �أعني  �لظ�هرة،  لهذه  �مل��ص�عية  �لدر��ص�ت 

كنهه� ل يف مظهره�.

 ولقد ح�ولت تلبية هذه �لرغبة �ملحقة فخ�ص�صت يف هذه �لطبعة ف�صل
�لتحليل  م�صلك  �ملرة  هذه  �ص�لًك�  �حل�ص�رة«،  مركب  �لدينية يف  �لفكرة  »�أثر   
�إذ  �ملركب،  هذ�  يف  �لظ�هرة  من  ج�نب  �أكرب  ب��ص�ح  يبني  �لذي  �لنف�ص�ين 

يك�صف لن� عن �لت�أثري �ملب��صر للفكرة �لدينية يف خ�ص�ئ�ص �لفرد �لنف�صية.

ري��صية يف  معرفة  للق�رئ  تعطي  �لطريقة  هذه  �أن  عي  �أَدَّ ل  هذ�  و�أن� يف 
بع�مل  يت�صل  حيث  للري��صي�ت؛  فيه  جم�ل  ل  �مل��ص�ع  هذ�  لأن  �مل��ص�ع؛ 



�سروط النه�سة
(414

�لنف��ص، وه� ع�مل يق�صر �لعقل �لتجريدي فيه عن �أن يك�صف �صره مت�ًم�؛ غري 
�أنه ميكنن� �لق�ل: �إن هذه �لطريقة �لتي �تبعن�ه� تعطي على �لأقل للق�رئ فر�صة 
بنظرة  وذلك  �لدينية،  �لفكرة  بت�أثري  �لرتكيب  عملية  حتدث  كيف  فيه�  يتتبع 

مب��صرة تختلف عن نظرة �لت�ريخ غري �ملب��صرة.

هذ�  عن  فيه  حتدثن�  �لذي  �لف�صل  �أن  هن�  �إليه  �لإ�ص�رة  تنبغي  ومم� 
يح�ول  �لذي  �لجتم�ع  ع�مل  فيه�  يك�ن  �لتي  �حل�لة  كتبن�ه يف  قد  �مل��ص�ع، 
ت��صيح دور �لفكرة �لدينية يف تك�ين وتط�ير �ل��قع �لجتم�عي، مع �لعلم �أن 
هذ� �لدور لي�ص ه� كل �صيء ب�لن�صبة للفكرة �لدينية. ذلك �أنن� قبل �أن ن�صرع 
�لغيب؛  بع�مل  �صلته�  �أوًل  تقبلن�  قد  �ل�صه�دة،  بع�مل  �صالته�  �لبحث عن  يف 
وبعب�رة �أدق ف�إن �لفكرة �لدينية ل تق�م بدوره� �لجتم�عي �إل بقدر م� تك�ن 
متم�صكة بقيمته� �لغيبية يف نظرن�، �أي بقدر م� تك�ن معربة عن نظرتن� �إىل م� 
بعد �لأ�صي�ء �لأر�صية. غري �أن هذه �لنظرة لي�صت م��ص�ع هذ� �لبحث، فنحن 
على  يقت�صر  �ص�ف  هن�  بحثن�  ف�إن  ولذلك  �أخرى)))،  در��صة  له�  قد خ�ص�صن� 

�جل�نب �لجتم�عي.

ومن ن�حية �أخرى، ف�إن �لق�رئ �ص�ف يجد يف هذه �لطبعة ف�صاًل، عقدن�ه 
لت��صيح �لعالقة بني �ملبد�أ �لأخالقي وذوق �جلم�ل؛ وذلك لإظه�ر �أثره �لكبري 

))) ر�جع كت�ب »�لظ�هرة �لقر�آنية«.



مقدمة الطبعة العربية
15(5

ب�صفته ع�ماًل يحدد �جت�ه �حل�ص�رة ور�ص�لته� يف �لت�ريخ. و�أظن �أن هذ� �لف�صل 
ب�عتب�ره�  �جلم�ل  وذوق  �لأخالقي  �ملبد�أ  بني  �لعالقة  تن�ول  بحث  �أول  ه� 

مقي��ًص� من �أهم مق�يي�ص علم �لجتم�ع.

�لق�رئ يف هذه  �إر�دة  ن�صتطيع  م�  نك�ن قد حققن� على قدر  ف�إنن�  وبهذ� 
رغب�ت  �أ�صبعن�  قد  جديد-  من  �أ�صفن�ه  -فيم�  نك�ن  �أن  ن�أمل  ونحن  �لطبعة. 

�لقر�ء �لتي تعد �أح�صن م�ص�غ جله�د �مل�ؤلف.

�ملع�دي 30/ 0)/ 960)م                                                                         م. ب. ن.
]م�لك بن نبي[





احلا�ضر والتاريخ
الباب الأول





�أي �صديقي:

• لقد حانت �ل�صاعة �لتي ين�صاب فيها �صعاع �لفجر �ل�صاحب بني جنوم 	
�ل�صرق.

• ومالب�صه 	 �لنوم  خدر  يف  وينتف�ض  يتحرك  بد�أ  �صي�صتيقظ  من  وكل 
ثَّة))). �لرَّ

• يف 	 هنالك  ��صتاأنفته  �لذي  كفاحك  على  �ملثالية  �صم�ض  �صت�صرق 
�ل�صهل؛ حيث �ملدينة �لتي نامت منذ �أم�ض ما ز�لت خمدرة.

• �ل�صهل 	 يف  �ملبارك،  جهدك  ظل  �جلديد  �ل�صباح  �إ�صعاعات  �صتحمل 
�لذي تبذر فيه، بعيًد� عن خطو�تك.

ثَّة: غري �صاحلة للب�ض. )م). ))) �لرَّ

�أن�شودة رمزية
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• و�صيحمل �لن�صيم �لذي مير �لآن �لبذور �لتي تنرثها يد�ك... بعيًد� عن 	
ظلك.

• �بذر يا �أخي �لز�رع؛ من �أجل �أن تذهب بذورك بعيًد� عن حقلك، يف 	
�خلطوط �لتي تتناءى عنك.. يف عمق �مل�صتقبل.

• ها هي بع�ض �لأ�صو�ت تهتف؛ �لأ�صو�ت �لتي �أيقظتها خطو�تك يف 	
�ملدينة، و�أنت منقلب �إىل كفاحك �ل�صباحي. وهوؤلء �لذين ��صتيقظو� 

بدورهم، �صيلتئم �صملهم معك بعد حني.

• غنِّ يا �أخي �لز�رع؛ لكي تهدي ب�صوتك هذه �خلطو�ت �لتي جاءت 	
يف عتمة �لفجر، نحو �خلط �لذي ياأتي من بعيد.

• ى من قبل غناء �لأنبياء يف فجر �آخر، يف 	 وليدوِّ غناوؤك �لبهيج، كما دوَّ
�ل�صاعات �لتي ولدت فيها �حل�صار�ت.

• وليمالأ غناوؤك �أ�صماع �لدنيا، �أعنف و�أقوى من هذه �جلوقات �ل�صاخبة 	
�لتي قامت هنالك.

• �ل�صوق 	 ت�صتيقظ،  �لتي  �ملدينة  باب  على  �لآن  ين�صبون  �أولء  هم  ها 
عن  ويلهوهم  �إثرك،  على  جاوؤو�  �لذين  هوؤلء  ِيلو�  ميمُ لكي  ومالهيه؛ 

ند�ئك.
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• وها هم �أولء قد �أقامو� �مل�صارح و�ملنابر للمهرجني و�لبهلو�نات؛ لكي 	
تغطي �ل�صجة على نرب�ت �صوتك.

• وها هم �أولء قد �أ�صعلو� �مل�صابيح �لكاذبة؛ لكي يحجبو� �صوء �لنهار؛ 	
ولكي يطم�صو� بالظالم �صبحك يف �ل�صهل �لذي �أنت ذ�هب �إليه.

• و� �لَهَو�ن بالفكرة.	 ْلِحقمُ لمُو� �لأ�صنام ليمُ وها هم �أولء قد َجمَّ

• ولكن �صم�ض �ملثالية �صتتابع �صريها دون تر�جع، و�صتعلن قريًبا �نت�صار 	
َبل» يف �لكعبة. �لفكرة و�نهيار �لأ�صنام، كما حدث يوم حتطم »همُ





�إن عهود �ملالحم كالأودي�صة و�لإلياذة لي�صت هي �لعهود �لتي توجه فيها 
�لأهد�ف  �أكانت هذه  �صو�ء  �لو�قعية،  �أهد�فها  نحو  �ل�صعوب طاقتها �لجتماعية 
بعيدة �أم قريبة، بل هي ت�صرف يف مثل هذه �لعهود طاقتها ت�صلية و�إ�صباًعا خليالتها.

جهود  �إل  �ملالحم  تلكم  يف  باأدو�رهم  يقومون  �لذين  �لأبطال  جهود  وما 
من �أجل �لطموح و�كت�صاب �ملجد �أو �إر�صاء �لعقيدة، فهم ل يقاتلون مدركني �أن 
ن�صرهم قريب، و�أن طريقهم �إىل تخلي�ض جمتمعهم حمدد و��صح؛ فمجدهم هذ� 

�أقرب �إىل �لأ�صطورة منه �إىل �لتاريخ.

�أن يجد بكل  ي�صتطيع  فاإنه ل  بو�عث كفاحه،  �أحدهم عن  �صاألنا  �أننا  ولو 
غات �لتي تت�صل عادة بالأعمال �لتاريخية، فهو يعلم �أن جمهود�ته  و�صوح �مل�صوِّ
َما عليه مثل هذ�  كلها تذهب هباء، غري �أن دو�فعه �لدينية و�صرفه �لإن�صاين قد َحتَّ

�مل�صري.

دور �لأبطال
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ولقد كان دور �ل�صعوب �لإ�صالمية �أمام �لزَّحف �ل�صتعماري خالل �لقرن 
ا فقط؛ ومن طبيعة هذ� �لدور  �ملا�صي وحتى �لربع �لأول من هذ� �لقرن دوًر� بطوليًّ

َدت لال�صتعمار وتغلغله د�خل �لبالد. �أنه ل يلتفت �إىل حل �مل�صاكل �لتي َمهَّ

�إن م�صكلة كل �صعب هي يف جوهرها م�صكلة ح�صارته، ول ميكن ل�صعب 
وما مل  �لإن�صانية،  �لأحد�ث  �إىل  بفكرته  يرتفع  ما مل  �أو يحل م�صكلته  يفهم  �أن 
يتعمق يف فهم �لعو�مل �لتي تبني �حل�صار�ت �أو تهدمها. وما �حل�صار�ت �ملعا�صرة، 
و�حل�صار�ت �ل�صاربة يف ظالم �ملا�صي، و�حل�صار�ت �مل�صتقبلة �إل عنا�صر للملحمة 
�لإن�صانية منذ فجر �لقرون �إىل نهاية �لزمن، فهي حلقات ل�صل�صلة و�حدة توؤلف 
لها  ويا  فيها،  له  وريث  �آخر  �إىل  �لأر�ض  �آدم على  �أن هبط  منذ  �لب�صرية  �مللحمة 
�ملت�صلة يف  �ملتعاقبة يف خطو�تها  �لأجيال  فيها جهود  تتمثل  �لنور!  من  �صل�صلة 

�صبيل �لرقي و�لتقدم.

يف  حلقته  ن  ليكوِّ يبعث  منها  و�حد  وكل  دوَرها،  �ل�صعوب  تلعب  هكذ� 
وؤِْذنَة  �صل�صلة �حل�صار�ت، حينما تدق �صاعة �لبعث معلنة قيام ح�صارة جديدة وممُ

بزو�ل �أخرى.

�أهولها  وما  �ملدينة،  من  بفجر جديد  توؤذن  �ل�صاعة! حينما  هذه  �أجلَّ  وما 
830)م،  عام  �جلز�ئر  �صاأن  كان  وهكذ�  �أخرى!  غروب  تعلن  حينما  �صاعة  من 
ول))) �صم�صها زمن بعيد، وق�صت يف ليلها وقًتا لي�ض بالق�صري،  فقد م�صى على �أمُفمُ

))) �أمُفمُول: غروب. )م).
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ومن عادة �لتاريخ �ألَّ يلتفت لالأمم �لتي تغطُّ يف نومها، و�إمنا يرتكها لأحالمها �لتي 
تطربها حيًنا وتزعجها حيًنا �آخر؛ تطربها �إذ ترى يف منامها �أبطالها �خلالدين وقد 

اِغَرة))) يف �صلطة جبار عنيد. �أدو� ر�صالتهم، وتزعجها حينما تدخل �صَ

�أفقنا فر�ض �لأمري عبد �لقادر يف وثبته �لر�ئعة، كان �لليل  فعندما برق يف 
قد �نت�صف منذ وقت طويل، ثم �ختفى �صريًعا �صبح �لبطل �لأ�صطوري كاأنه حلم 

طو�ه �لنوم.

ثم تو�لت �أ�صباح �أخرى يف موجة من �لأحالم، ت�صتمد مغز�ها �لأليم من 
تقاليد �صعب بطل، �أحب د�ئًما �لفر�ض و�لبارود؛ وكان تتابعها على �لأخ�ض يف 

َمة)2) و�ملجال �لف�صيح متوفر�ن لدى �لقبائل. �لبو�دي؛ حيث �خليل �ملمُ�َصوَّ

فالر�بطة �لقبلية قد ظلت وحدها �لر�بطة �لوثيقة �لتي توحد بع�ض �لرجال 
فيما ي�صبه وحدة ر�صالة، غري �أن هذه �لر�بطة مل تكن بكافية لتاأهيل �صعب ليوؤدي 
َلْته للقيام برو�ية حما�صية ر�ئعة، ولكن �لتاريخ يقرر  ر�صالة تاريخية، و�إن كانت �أَهَّ
�أن  �إل  �أي بدوره يف تلك �ل�صل�صلة، ما عليه  �أن �ل�صعب �لذي مل يقم بر�صالته، 

يخ�صع ويذل.

ومل يكن هناك يف �حلقيقة من ي�صجل هذه �حلقبة من كفاح �ل�صعوب �صد 
�ل�صتعمار �صوى هوؤلء �ملجاهدين من رجال �لقبائل، ولقد كان �لأمري عبد �لكرمي 

اِغَرة: ر��صية بالذل و�لهو�ن. )م). ))) �صَ
ة �ملمَُعلََّمة. )م).  مة: �ملَْرِعيَّ )2) �ملمُ�َصوَّ
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�خلطابي �آخر من �رت�صف من كاأ�ض �لبطولة �ملوروثة عن �أجد�دنا �لأمَُول، ومل يبق 
بعده باٍق ممن يهبون للن�صال �صد �مل�صتعمر، من �أجل �لبطولة �ملجردة، يف �صبيل 
�لعربية  �لقبائل  كانت  فقد  للكفاح؛  �أَْلِوَيَتهم)))  عقدو�  �لذين  ة  نَّ �صمُ على  �خللود 
لها  ولقد كتب  �خللود؛  �صبيل  ولكن يف  �لبقاء  �أجل  من  معه ل  تقاتل  �لرببرية 
�خللود مبا �أوتيت من روح رفعتها فوق �لهاوية؛ حيث هوى �لآخرون من �ل�صعوب 
�لتي غمرتها موجة �ل�صتعمار. فلي�صاأل �ل�صائل عن م�صري �لقبائل �لأمريكية قبل 
كري�صتوف كولومب، �أين هي؟ لقد �أ�صبحت �أحاديث ومتزقت كل ممزق، ودفنها 
ا، ونحن نرى يف زو�لها  اِته؛ حيث ��صتقرَّت يف �صمريه ن�صًيا من�صيًّ �لتاريخ يف َطيَّ
وحية، كان للذين  و�نحاللها خري �صاهد على �أن �لإ�صالم مبا �نطوى عليه من قوة رمُ
يتم�صكون به درًعا من �أن حتطمهم �لأيام، �أو يذوبو� يف بوتقة �مل�صتعمر يتقم�صون 

�صخ�صيته.

�نبلج �لفجر يف  ولكن �صم�ض �ملثالية ما تز�ل تو��صل �صريها، و�صرعان ما 
َبات  �لأفق �لذي يدعو فيه �ملوؤذن �إىل �لفالح كل �صباح؛ ففي َهْد�أة �لليل ويف �صمُ
جديد،  بفجر  ينادي  �صوت  �لأفغان  بالد  من  �نبعث  �لعميق،  �لإ�صالمية  �لأمة 
ه)2) يف كل مكان، �إنه �صوت جمال  �صوت ينادي: حيَّ على �لفالح! فكان َرْجعمُ

�لدين �لأفغاين موقظ هذه �لأمة �إىل نه�صة جديدة ويوم جديد.

))) �أَْلِوَيَتهم: �أَْلِوَية جمع »لو�ء» وهو �لَعَلم. )م).
َد�ه. )م). ه: �صَ )2) َرْجعمُ



�لظاهرة  خلق  يف  بعيد  حدٍّ  �إىل  ت�صهم  �إنها  �ض،  دمُ �لقمُ وح  رمُ ملن  �لكلمة  �إن 
�إىل �صويد�ء قلبه  �إذ تدخل  �لفرد �صديد،  َوْقٍع يف �صمري  �لجتماعية، فهي ذ�ت 

فت�صتقر معانيها فيه لتحوله �إىل �إن�صان ذي مبد�أ ور�صالة.

فالكلمة - يطلقها �إن�صان - ت�صتطيع �أن تكون عاماًل من �لعو�مل �لجتماعية 
حني تثري عو��صف يف �لنفو�ض تغري �لأو�صاع �لعاملية.

ت كاملحر�ث يف �جلموع �لنائمة  وهكذ� كانت كلمة جمال �لدين، فقد �َصقَّ
�لنهو�ض،  فكرة  ب�صيطة:  لفكرة  بذوًر�  ور�ءها  �أَْلَقْت  ثم  َمَو�َتَها،  فاأَْحَيْت  طريَقها 
الة، بل  ْعَفنْي و�أ�صبحت قويَّة َفعَّ َلها يف �ل�صمري �لإ�صالمي �صِ �أمُكمُ ف�صرعان ما �آتت 

َت ما باأنف�ض �لنا�ض من تقاليد، وبعثتهم �إىل �أ�صلوب يف �حلياة جديد. َغريَّ

�أن بعثت �حلركة يف كل مكان، وك�صفت عن  �آثار هذه �لكلمة  وكان من 
�ل�صعوب �لإ�صالمية غطاءها، ودفعتها �إىل نبذ ما كانت عليه من �أو�صاع ومناظر، 
فاأنكرت من �أمرها ما كانت ت�صتح�صن، و�تخذت مظاهر جديدة ل تتالءم حتى 

يا�شة و�لفكرة دور �ل�شِّ
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مع ثيابها �لتي كانت تلب�صها، فنبذت �لرنجيلة و�لطربو�ض و�حلرز و�لزردة))). ولقد 
بلغ تاأثري تلك �لقوة �لفعالة �جلز�ئر فاأخذت منها بن�صيب.

فماأ�صاة �جلز�ئر مثاًل حتى �صنة 8)9)م مل تكن �إل رو�ية �صامتة، �أو �أثًر� 
من �لآثار �لتاريخية و�صع يف متحف؛ �أي يف �صدور قوم �صامتني يعلمون �ل�صر 
َقت �صمائرهم، و�حتوته �أي�ًصا ملفات �حلكومة �لتي كانت  �خلفي للماأ�صاة، حتى �أَرَّ
تعلم من �أمرها ما تعلم، حتى �إذ� ظهرت �لفكرة �لإ�صالحية حو�يل �صنة 925)م 

حتركت �مل�صكلة �جلز�ئرية، وقد �أوتيت ل�صانًا ينطق، وفكرة تنري لها �لطريق.

و�لذين �أدركو� �صبابهم يف تلكم �لأيام يتذكرون تلكم �خلو�طر �لتي كانت 
متر بهم.

ولي�ض من �صك يف �أن �لتاريخ يرى يف مثل هذه �لظو�هر خري �صاهد على 
رجوع �حلا�صة �لجتماعية �إىل �جلز�ئر، مبعنى �أنها قد عادت �إىل �حلياة �لتي ي�صتاأنف 

فيها كل �صعب ر�صالته ويبد�أ تاريخه.

�أما يف �ملا�صي فقد كانت �لبطولت تتمثل يف جر�أة فرد ل يف ثورة �صعب، 
ويف قوة رجل ل يف تكاتف جمتمع؛ فلم تكن حو�دثها تاريًخا بل كانت ق�ص�ًصا 
�صمري  مناجاة  كانت  و�إمنا  باأكمله،  �صعب  �صيحات  �صيحاتها  تكن  ومل  ممتعة، 

ل�صاحبه، ل ي�صل �صد�ه �إىل �ل�صمائر �لأخرى، فيوقظها من نومها �لعميق.

))) هي �لوليمة �لتي يقيمها رجال �لطرق يف حفالتهم، ويطلق عليها �لعو�م يف م�صر »�لفتة».
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و�إنه ملن �لو�جب علينا �أن ننوه ببع�ض ما كان من �أمر مناجاة �ل�صيخ �صالح 
بن مهنا �ل�صمريية �لفردية - �إن �صح �لتعبري - فاإن �صوت مناجاته كاد يوقظ �أهل 

ق�صنطينة كلها حو�يل �صنة 898)م.

و�حلق �أن هذ� �ل�صيخ �لوقور كان يف طليعة �مل�صلحني؛ �إذ �إنه قام قومة مباركة 
�صد �خلر�فيني )�لدر�وي�ض)، غري �أن �حلكومة �ل�صاهرة على �لهدوء كيال ي�صتيقظ 
�لنائمون، عملت على �إبعاده وعاقبته مب�صادرة مكتبته �لثمينة، وفرقت �أمثاله من 
)مقلقي �لنوم �لعام) يف نظر �ل�صتعمار، فحولت �ل�صيخ عبد �لقادر �ملجاوي من 
ي�صد  �أن  �لنوم  ��صتطاع  وهكذ�  �لعا�صمة؛  مدر�صة  �إىل  ق�صنطينة  مبدر�صة  من�صبه 
بالأجفان من جديد، بعد �أن حاولت تفلًتا من قيوده، وم�صت هذه �لأ�صو�ت �لتي 
كادت �أن تلفت �إليها �لأذهان وجتمع حولها �لنا�ض، وكاأنها �صجار حدث يف و�صط 

ليل مل ينتبه �إليه نائم.

فلم  �جلبل.  قمة  من  �لليل  جنوم  بني  ين�صاب  بد�أ  قد  �لفجر  �صعاع  ولكن 
�آياته �لظلمة من �صماء �جلز�ئر. فحو�يل عام 922)م، بد�أت يف  يلبث �أن حمت 
�لأر�ض هينمة وحركة، وكان ذلك �إعالنًا لنهار جديد وبعًثا حلياة جديدة. فكاأمنا 
هذه �لأ�صو�ت ��صتمدت من �صوت جمال �لدين قوتها �لباعثة، بل كاأنها �صدى 
ل�صوته �لبعيد، لقد بد�أت معجزة �لبعث تتدفق من كلمات بن بادي�ض))) فكانت 
تلك �صاعة �ليقظة، وبد�أ �ل�صعب �جلز�ئري �ملخدر يتحرك، ويا لها من يقظة جميلة 

))) �أحد زعماء �لإ�صالح يف �ل�صمال �لإفريقي.
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�إىل  �ملناجاة  فتحولت  بالنوم،  م�صحونتني  مقلتاه  ز�لت  ما  �صعب  يقظة  مباركة! 
خطب وحمادثات ومناق�صات وجدل؛ وهكذ� ��صتيقظ �ملعنى �جلماعي وحتولت 
وهل  طوياًل؟  مننا  كيف  �لنا�ض:  فت�صاءل  �ل�صعب،  حديث  �إىل  �لفرد  مناجاة 
ا؟ وماذ� يجب �أن نفعل �لآن؟ ولقد كانت هذه �لأ�صئلة على �صفاه  ��صتيقظنا حقًّ

ون منه فكاًكا. �صمُ قوم غمرتهم �لده�صة، وما ز�لو� يتقلبون يف خدر �لنوم يتَلمَّ

�أن نذكر كم كانت بطيئة  �ملفيد  �أمرها، ومن  كانت �حلكومة يف �صك من 
عام 933)م،  �أي حو�يل  �صنو�ت،  ع�صر  فبعد  �جلديدة،  �لظروف  مع  فها  تكيُّ يف 
َمت تلك �لظروف، �إذ جند �أن حاكم �جلز�ئر -وقد  مل تكن هذه �حلكومة قد تفهَّ
جنده  �مل�صلحني-  �لعلماء  على  �مل�صاجد  حرمت  �لتي  �مل�صهورة  لئحته  �أ�صدر 

ي�صف �ل�صعب �جلز�ئري باأنه �صعب خامل!

�لإد�رة  يف  �إل  يكن  مل  �لذي  �خلمول  هذ�  �أن  نذكر  �أن  �لو�جب  ومن 
�ل�صتعمارية �ل�صائخة هو �ل�صبب �لأ�صا�صي للبالء، بينما �لبالد قد �صاعت فيها 

�حليوية و�متالأت بالغليان و�لثورة.

�صاأن  تنفجر  �أحيانًا  فكانت  وت�صارعت،  تالقت  ثم  �لأفكار  �نطلقت  لقد 
ية، و�أحيانًا �أخرى تتحول مبا�صرة من حالة �جلمود  فقاقيع �لهو�ء على �صطح �لغالَّ
�إ�صالحية،  موؤ�ص�صة  �أو  م�صجد  �أو  مدر�صة  �صورة  يف  و�ل�صيوع  �لتبخر  حالة  �إىل 
وظهرت �لنظريات �لجتماعية �لتي كانت يومئذ ر�ئجة يف �صوق �لأفكار، ظهرت 
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هذه �لنظريات يف �أفكار �ل�صباب �ملتطلعني �إىل كل جتديد، فهذ� يرنو �إىل �ملذهب 
ن �لغربي، ومنهم  ابي، وذلك ينزع �إىل �لتمدُّ �لكمايل، وذ�ك ياأخذ باملذهب �لَوهَّ
من �نحدر بفكره �إىل مذهب �ملادة، وكل و�حد من هوؤلء و�أولئك يتخذ ملب�ًصا 
يعرب عن نزعة تفكريه؛ فهذ� يلب�ض �لقبعة لي�صعرنا باأنه يقفو �أثر م�صطفى كمال، 
و�أنه تزعم حترير �لن�صاء، و�أنه يريد �أن ين�صر يف �لبالد �لتدري�ض �ملدين )�لالديني)، 

و�أنه يريد �أن يبدل مكان �ل�صريعة �لقانون �لو�صعي.

ونرى من بني هوؤلء و�أولئك عمائم �لإ�صالح، تدلنا على منهاج �آخر يقوم 
�آثار  من  بالنف�ض  ما  وتغيري  �ل�صالح،  �ل�صلف  �إىل  ورجوع  �صحيحة،  عقيدة  على 

�لنحطاط.

تباينها  من  �لرغم  على   - و�لجتاهات  �لقياد�ت  هذه  �أن  نرى  ولكنا 
من  و�لفر�ر  و�لتجديد  �حلركة  �إر�دة  هي:  نقطة  على  متفقة  كانت  و�ختالفها - 
ار�ت �حلقرية �إىل مو�طن �أكرث طهارة  �لزو�يا �خلر�فية �إىل �ملكاتب �لعلمية، ومن �خَلمَّ

وفائدة.

هذه  �أقرب  �جلز�ئريون  �لعلماء  بها  قام  �لتي  �لإ�صالح  كانت حركة  ولقد 
�حلركات �إىل �لنفو�ض و�أدخلها يف �لقلوب؛ �إذ كان �أ�صا�ض منهاجهم �لأكمل قوله 

تعاىل: ژ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ ]�لرعد/ ))[.
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فاأ�صبحت هذه �لآية �صعار كل من ينخرط يف �صلك �لإ�صالح يف مدر�صة 
كل  ويف  خطوة  كل  يف  �آثارها  فظهرت  تفكري.  لكل  �أ�صا�ًصا  وكانت  بادي�ض،  بن 
تتخذها  �أحاديثه  فاأ�صبحت  �لتغيري،  نزعة  قلبه  يف  �ل�صعب  �أمُ�ْصِرَب  حتى  مقال، 
�ِصْرَعًة ومنهاًجا، فهذ� يقول: ل بد من تبليغ �لإ�صالم �إىل �مل�صلمني، وذ�ك يعظ: 
وذلك  �لأوثان،  ولنرتك هذه  �لدين  َخت  َلطَّ �لتي  �لبالية  �ل�صنيعة  �لبدع  فلنرتك 
�ل�صالح،  بال�صلف  �أن جندد �صلتنا  نتعلم، يجب  �أن  نعمل، يجب  �أن  يلّح: يجب 

ونحيي �صعائر �ملجتمع �لإ�صالمي �لأول.

و�إنه لتفكري �صديد ذلك �لذي يرى �أن تكوين �حل�صارة كظاهرة �جتماعية 
�إمنا يكون يف �لظروف و�ل�صروط نف�صها �لتي ولدت فيها �حل�صارة �لأوىل، كان هذ� 
�لنا�ض  ليذكر  تاأثريه؛  �لقر�آن  �صحر  من  ي�صتمد  ول�صان  قوية،  عقيدة  عن  �صادًر� 

بح�صارة �لإ�صالم يف ع�صوره �لز�هرة.

و�ل�صعب �ملتدين �لطروب كان م�صغًيا، ولكن �مل�صتقبل هدف بعيد، فال بد 
من طرق و��صحة ودفعات قوية لكي يدرك هدفه. و�إذن فيجب �أن حتدد �لكلمات 

معامل هذه �لطرق، و�أن حتتوي على �خلمائر �ملباركة لهذه �لدفعات.

وعلى �لرغم من قوة عبار�ت �لإ�صالحيني �جلز�ئريني، فاإن هذه �لكلمات 
قد �نحرفت - �أحيانًا بكل �أ�صف - عن �أهد�فها لأ�صباب ت�صاد �ملنهج، فلقد كان 
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رهم عن �أن ين�صرو� وعيهم وجهدهم با�صتمر�ر، فكانت �لنتيجة �نحر�ًفا  �لنوم يخدِّ
ول نتيجة؛ لأن �حلكمة قد تركت مكانها لالنتهازية �ل�صيا�صية.

كان  ومهما  �لنحر�ف،  ذلك  �إز�ء  �لعلماء  جمعية  �صاأن  كان  مهما  ولكن 
ونها))) �أحيانًا �إىل �لتفكري غري �ملنهجي، فاإنها ل تز�ل يف طليعة �لنه�صة �جلز�ئرية  كمُ رمُ

�ل�صحيحة، ومن �أقوى حمركاتها.

�إىل  �ملنهجي  �لتفكري غري  �لنوع من  هذ�  يتحول  �أن  �ملمكن  �أن من  على 
�نتهازية خطرية)2)، وخا�صة يف �لع�صور �مل�صطربة عندما توؤدي كل خطوة خاطئة 

�إىل �ملوت �أحيانًا.

فيها  يتعرث  مظلمة  دروبًا  له  ولكن  ا،  نظريًّ مر�صومة  طرق  لالنحر�ف  فلي�ض 
�ل�صائر يف كل خطوة.

وهنا يظهر �ل�صبب �لذي دعا �لعلماء �إىل �أن ي�صريو� عام 936)م يف �لقافلة 
�ل�صيا�صية �لتي ذهبت �إىل باري�ض، كاأكرب �صبب جر �حلركة �لإ�صالحية �جلز�ئرية 

�إىل �أول �نحر�فها.

فباأي غنيمة �أر�دو� �أن يرجعو� من هناك، وهم يعلمون �أن مفتاح �لق�صية يف 
وح �لأمة ل يف مكان �آخر؟ رمُ

ونها �إىل: ميلها. )م). كمُ ))) رمُ
)2) قد بينت �لظروف �أن هذه �لنتهازية قد �نت�صرت بالفعل يف �لأو�صاط �لتي تقود �حلركة �لإ�صالحية �جلز�ئرية. 
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�جلز�ئري  �ملوؤمتر  باإخفاق  يرجعو�  �أمل  رجعو�؟  قد  �حلقيقة  يف  �صيء  وباأي 
بدًل  قائًد�  و�أ�صبح  �لنتخابي،  �لر�أي  �صاد  فلقد  نف�صها؟  جمعيتهم  وبت�صتيت 
�أن يكون مقوًد�، وهكذ� �نقلبت �حلركة �لإ�صالحية على عقبها، و�أ�صبحت  من 
كان  بل  باجلز�ئر،  ا  خا�صًّ �لأمر  كان  وما  قدميها،  على  ل  ر�أ�صها  قمة  على  مت�صي 
�لعامل �لإ�صالمي م�صابًا مبثل ما �أ�صاب �جلز�ئر؛ فقد ن�صاأت فيه �لتيار�ت �حلزبية، 
وجاذبية  �صفلية  عاطفة  �إىل  و�لنهو�ض  �ل�صعود  وقوة  �ل�صمو  وح  رمُ فيه  و�نعك�صت 

�صطحية.

وح �لكفاح و�لإ�صالح  ورمبا كان عام 936)م يف �جلز�ئر هو �لقمة �لتي بلغها رمُ
�لجتماعي، وهي نف�صها �لقمة �لتي هبط منها �لإ�صالح �إىل هاوية ل قر�ر لها.

�ل�صود�ء يف  �أرعدت �صحبها  قبيل حرب عام 939)م عندما  وكان ذلك 
�أفق �لعامل.

��صت�صلم  �إبان هذه �حلقبة - قد  �لعامل �لإ�صالمي -  �أن  ا  ومن �ملحزن حقًّ
فر�صتها  �نتهاز  يحاول  ومل  �لفا�صلة،  �لتاريخ  ل�صاعات  يفطن  فلم  طويل،  َقاد  لرمُ

�ل�صانحة ليتخل�ض من �ل�صتعمار.



»�إذ� ف�صلت �ل�صيا�صة عن �لدين فقدت معناها، كل طفل 
ويعرف  �لهند،  يف  �ل�صيا�صية  �لأنظمة  يدري  مدر�صتنا  يف 
باإح�صا�صات جديدة وباآمال جديدة،  �أن بالده تتقد  كيف 
�صوء  �مل�صتقر.  �لثابت  �ل�صوء  �إىل  حاجة  يف  �أي�ًصا  ولكننا 

غاندي	�لإميان �لديني».

�لتي  �لفرتة  على  �جلاهلية  ��صم  �أطلق  قد  �لكرمي  �لقر�آن  �أن  �ملعروف  من 
كانت قبل �لإ�صالم، ومل ي�صفع لهم �صعر ر�ئع و�أدب فذ من �أن ي�صفهم �لقر�آن 
بهذ� �لو�صف؛ لأن �لرت�ث �لثقايف �لعربي مل يكن يحوي �صوى �لديباجة �مل�صرقة، 
ق، �أو فكر عميق. و�إذ� كانت �لوثنية يف نظر �لإ�صالم  �خلالية من كل عن�صر َخالَّ
جاهلية، فاإن �جلهل يف حقيقته وثنية؛ لأنه ل يغر�ض �أفكاًر� بل ين�صب �أ�صناًما: 
�ل�صعوب  �أن تكون  �ملح�صة  �ل�صدفة  باب  فلم يكن من  �جلاهلية،  �صاأن  وهذ� هو 
�لبد�ئية وثنية �صاذجة، ومل يكن عجيًبا �أي�ًصا �أن مرَّ �ل�صعب �لعربي بتلك �ملرحلة، 

دور �لوثنية
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حني �صيد معبًد� لالأقطاب )�لدر�وي�ض) �ملت�صرفني يف �لكون، ومن �صنن �هلل يف 
غ))) �ل�صنم، و�لعك�ض �صحيح �أحيانًا. ب �لفكرة َيْبزمُ خلقه �أنه عندما َتْغرمُ

�لرغم  على   - 925)م  عام  حتى  كانت  فاإنها  �جلز�ئر،  �صاأن  كان  وهكذ� 
من �إ�صالمها - تدين بالوثنية �لتي قامت ن�صبها يف �لزو�يا، هنالك كانت تذهب 
�لأرو�ح �لكا�صدة للتما�ض �لربكات، ولقتناء �حلروز ذ�ت �خلو�رق و�ملعجز�ت، 
ت �لأوثان  م ذلك �ملعبد، فخرَّ غري �أنه ما �إن �َصَطَع نور �لفكرة �لإ�صالحية حتى حتطَّ

مع �أ�صف عماتنا وخالتنا �لالتي �أده�صهن ما ر�أين.

وبالفعل فقد خمدت نري�ن �أهل �لزردة )�لفتة)، وز�لت عن �لبالد حمى 
�لدر�وي�ض، وتخل�صت منها �جلماهري بعد �أن ظلت طو�ل خم�صة قرون ترق�ض على 

دقات �لبنادير، وتبتلع �لعقارب و�مل�صامري مع �خلر�فات و�لأوهام.

ِعدها �ملريدون بال كّد ول عمل، �إل  ولقد ذهبت بذهابهم تلك �جلنة �لتي ومُ
ون من ر�صا �ل�صيخ ودعو�ته، وَحلَّت مكانها جنة �هلل �لتي وعدها �ملتقني  �صمُ ما يتلمَّ

�لعاملني.

وهكذ� �أتيح لالإ�صالح �أن مي�صك مقاليد �لنه�صة �جلز�ئرية، و�أمكنه �أن يبعثها 
�آخر بالروح �لإ�صالمية �لتي تخل�صت من كابو�ض �لأوثان، وكاأين بالفكرة  خلًقا 

غ: يظهر. )م). ))) َيْبزمُ
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�لإ�صالحية قد بلغت �أَْوَجها، و�نت�صرت يوم �فتتاح �ملوؤمتر �جلز�ئري عام 936)م، مما 
جعلنا نت�صاءل: هل �صوف من�صي هكذ� حتى �لنهاية؟

لقد كان ذلك ممكًنا، لو مل ي�صعر �لعلماء �مل�صلحون - بكل �أ�صف - مبركب 
ا منهم  وهم، ظنًّ َفَماَلوؤمُوهم)2) و�َصاَيرمُ �إز�ء قادة �ل�صيا�صة يف ذلك �لعهد)))،  �لنق�ض 
ون)3) عنهم نو�ئب)4) �حلكومة، ولقد كان ذلك ممكًنا لو مل يكونو�  ودمُ �أنهم �صوف َيذمُ
�ملزوقة  �ل�صيا�صي، و�لأ�صنام  �لطابع  �لزو�يا ذ�ت  �إىل فكرة  للعودة  ��صتعد�د  على 

باأ�صماء جديدة.

نََبَذها  �لتي  وز  رمُ �حلمُ �أور�ق  �أن  لو  ذلك،  يبلغو�  �أن  ي�صتطيعون  كانو�  لقد 
�ل�صعب مل ترجع �إليه با�صم �أور�ق �لنتخابات، ولو �أن �لعقول �لتي كانت ت�صدق 
�لنتخابات،  �صناديق  مبعجز�ت  ت�صدق  �أخرى  مرة  تعد  �لكاذبة، مل  باملعجز�ت 
�لتي تقام  ْردة  �لزَّ �مل�صايخ مل تعقبها  �لتي كانت تقام يف �صاحات  ْردة  �لزَّ �أن  ولو 
يف �مليد�ن �ل�صيا�صي، و�لتي �أ�صبحت تقدم فيها �لأمة قربانها من حني �إىل حني.

))) ويبدو لنا على �صوء �حلو�دث �لأخرية - مع كل �أ�صف - �أن قيادة جمعية �لعلماء يف �جلز�ئر، ل ز�لت م�صابة 
بهذ� �لنق�ض �لذي ي�صلبها حق �لقيام بو�جبها �أمام �لنحر�فات �ل�صيا�صية �لتي تف�صل �أن ت�صري معها ِعَو�ض �أن 

مها. تقوِّ
)2) فمالوؤوهم: �صاعدوهم ونا�صروهم. )م).

ون: يمُد�فعون. )م). ودمُ )3) َيذمُ
)4) نو�ئب: م�صائب. )م).
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لقد كان من و�جبنا �أن ننتبه فال نلدغ من جحر مرتني، غري �أننا مل نكن يف 
�لو�قع قد تخل�صنا من �لأ�صلوب �خلر�يف، ذلك �لأ�صلوب �لطفويل �لذي نتجت 
عنه ق�صة �ألف ليلة وليلة. تلك �لق�صة �لذي ��ْصَتَطْبَنا َمَذ�َقها يف ع�صور �نحطاطنا، 

لمُقي و�لجتماعي. نَا �خلمُ وكان لها تاأثريها يف َجوِّ

يه، فال  ولقد كان حقيًقا بنا �أن نو�صد مرة و�حدة يف عام 936)م باب �لتِّ
هذه  مبثل  لأنف�صنا  �ْحَتْطَنا  �أننا  ولو  لها.  َحدَّ  ل  متاهات  يف  ت�صبح  �أرو�حنا  ندع 
نحل  و�أن  �لو�قع،  نو�جه  �أن  �لتاريخ  ذلك  منذ  ل�صتطعنا  �لب�صيطة  �لحتياطات 

ا. ا علميًّ م�صكلتنا باأيدينا حالًّ و�قعيًّ

فلقد كان على �حلركة �لإ�صالحية �أن تبقى متعالية على �أوحال �ل�صيا�صة 
�لوحل؛  �آنذ�ك قد وقعو� يف  �لعلماء  �لأوثان؛ ولكن  و�ملعامع �لنتخابية ومعارك 
يف  فجرت  �لإ�صالحية،  �لفكرة  معهم  وهبطت  �لبي�صاء  ثيابهم  تلطخت  حيث 
�ملجرى �لذي جتري فيه )�ل�صامبانيا) يف �لأعر��ض �لنتخابية، �ملمزوجة �أحيانًا بدم 

ه �ليد �ل�صود�ء لغتيال �لإ�صالح))). ِريقمُ تمُ

�أ�صفنا  �أكرب  فاإن  925)م،  عام  منذ  له  يوؤ�صف  �صيء  هنالك  كان  ولئن 
ة نزيهة، ملا توفر فيها من �لنية �لطاهرة و�لق�صد  على َزلَّة)2) �لعلماء �لتي كانت َزلَّ

))) ي�صري �ملوؤلف هنا �إىل حادث مقتل �ملرحوم مفتي �لعا�صمة �صنة 936)م. 
ة. )م). )2) َزلَّة: �َصْقَطة، َعرْثَ
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�لربيء. ومع ذلك فاإنه يجب �أل يغرب عن بالنا �أن �حلكومة �ل�صتعمارية كانت 
�ل�صر�ب  هي �ل�صبب �خلارجي لتلك �خلطوة �مل�صوؤومة �لتي َخَطاَها �لعلماء نحو 
�ل�صيا�صي، وكان ذلك حينما تكونت يف فرن�صا �جلبهة �ل�صعبية �لتي بذلت �لوعود 

بغري ح�صاب.

ولكن �أمل تكن �ملعجزة �حلقة يف حتويل �لأمة وتقدمها �صيًئا �أغلى من هذ� 
�ل�صر�ب؟

�أمل يكن موطن �ملعجزة هو ما دل عليه �لقر�آن، �أي يف �لنف�ض ذ�تها؟

�أََو مل يكن �لعلماء �أنف�صهم يَْنَهلمُون من ذلك �لينبوع معجزتهم من عام 925)م 
�ل�صرط  هو  �لذي  �لتغيري  �لفرد، ذلك  بنف�ض  ما  يغريون  كانو�  �إذ  عام 936)م،  حتى 

�جلوهري لكل حتوُّل �جتماعي ر�صيد؟

و�إذن فال يجوز لنا �أن نغفل �حلقائق، فاحلكومة مهما كانت ما هي �إل �آلة 
�جتماعية تتغري تبًعا للو�صط �لذي تعي�ض فيه وتتنوع معه، فاإذ� كان �لو�صط نظيًفا 
� فما ت�صتطيع �حلكومة �أن تو�جهه مبا لي�ض فيه، و�إذ� كان �لو�صط مت�صًما بالقابلية  حرًّ

لال�صتعمار فالبد من �أن تكون حكومته ��صتعمارية.
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هذه �ملالحظة �لجتماعية تدعونا لأن نقرر �أن �ل�صتعمار لي�ض من عبث 
�ل�صيا�صيني ول من �أفعالهم، بل هو من �لنف�ض ذ�تها �لتي تقبل ذل �ل�صتعمار، 

و�لتي متكن له يف �أر�صها.

ولي�ض ينجو �صعب من �ل�صتعمار و�أجناده، �إل �إذ� جنت نف�صه من �أن تت�صع 
لذّل م�صتعمر، وتخل�صت من تلك �لروح �لتي توؤّهله لال�صتعمار.

�أدبية  بكلمات  بع�صهم -  يت�صور  �ل�صعب - كما  كابو�صه عن  ول يذهب 
�لقيام  على  قادًر�  ف�صيًئا  �صيًئا  �لفرد  معه  ي�صبح  نف�صي،  ل  بتحوُّ و�إمنا  �أو خطابية، 
باأن حترتم كر�مته؛ وحينئذ يرتفع عنه طابع �لقابلية  بوظيفته �لجتماعية، جديًر� 
لال�صتعمار، وبالتايل لن يقبل حكومة ��صتعمارية تنهب ماله ومتت�ّض دمه، فكاأنه 

ا �إىل �لو�صع �لذي يرت�صيه))). َع حاكميه تلقائيًّ بتغيري نف�صه قد غريَّ َو�صْ

ِدها �إىل �أننا جنهل �أو  ول �صك يف �أن �لأزمة �ل�صيا�صية �لر�هنة تعود يف تعقُّ
نتجاهل �لقو�نني �لأ�صا�صية �لتي تقوم عليها �لظاهرة �ل�صيا�صية، و�لتي تقت�صينا �أن 
ة له وتتاأثر به  َ �َصريِّ ندخل يف �عتبارنا د�ئًما �صلة �حلكومة بالو�صط �لجتماعي، كاآلة ممُ
يف وقت و�حد؛ ويف هذ� دللة على ما بني تغيري �لنف�ض وتغريُّ �لو�صط �لجتماعي 

))) ميكننا �لتدليل على هذ� بذكر حالة بع�ض �لبالد �لإفريقية �لآ�صيوية �لتي مل يطاأ تر�بها �ل�صتعمار، ولكن نر�ها 
�حلرب  بعد  �أملانيا  �أو  �ليابان  مثل  �أخرى  بالد  بينما  و�جلهل،  �لفقر  مثل  �ل�صتعمارية  �لظروف  خا�صعة جلميع 

�لعاملية �لثانية، حتلُّ باأر�صها جيو�ض �ل�صتعمار ولكن ل تتكون فيها ظروف ��صتعمارية على �لرغم من ذلك.
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من عالقات متينة، ولقد قال �لكاتب �لجتماعي بورك: »�إن �لدولة �لتي ل متلك 
�لو�صائل مل�صايرة �لتغري�ت �لجتماعية ل ت�صتطيع �أن حتتفظ ببقائها»))).

ومن �لو��صح �أن �ل�صيا�صة �لتي جتهل قو�عد �لجتماع و�أ�ص�صه، ل ت�صتطيع 
ن دولة تقوم على �لعاطفة يف تدبري �صوؤونها، وت�صتعني بالكلمات �جلوفاء  �إل �أن تكوِّ
يف تاأ�صي�ض �صلطانها؛ ولن ن�صتطيع فهم هذه �ملالحظات �لجتماعية �إل �إذ� فهمنا 

�لآية �لكرمية �لتي �تخذها �لعلماء �صعاًر� لهم يف تاأ�صي�ض دعوتهم:  ژھ    ھ  
ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ ]�لرعد/ ))[. وما بقي �لإ�صالح متم�صًكا 
خر�فته،  بخطر  �لبالد  يهدد  �أن  دروي�ض جديد  ي�صتطيع  فلن  �لآية  هذه  باأهد�ب 
�لأفكار  �إىل  �لبالد  �لأثر يف عودة  �أكرب  لها  �لعلماء عام 936)م كان  زلة  ولكن 
ْردة �لكربى �لتي �أقامتها �لنخبة  �لوثنية؛ فقد كان من �آثار هذه �لنك�صة تلك �لزَّ
من رجال �ل�صيا�صة يف بلدة �صطيف؛ حيث �أم�صكت بكلتا يديها �ملبخرة، ثم �ألقت 

ون به زو�ياهم. رمُ َدنَة)2) يمُعطِّ فيها �لعود �لأخري من �جلاوي �ملبارك �لذي كان �ل�صَّ

جهود  معها  تذهب  جديدة،  لدرو�صة  �بتد�ء  �إل  ْردة  �لزَّ تلك  كانت  وما 
�لإ�صالح هباء وكاأنها مل تكن، درو�صة ل تختلف عن �صابقتها �إل باأنها تبيع بدل 
وًز� يف �صكل �آخر، هي �أور�ق �لنتخابات و�حلقوق �ل�صيا�صية  رمُ وز و�لتمائم حمُ رمُ �حلمُ

و�لأماين �ل�صابحة يف �خليال.
))) كتاب »�لرجل �ل�صيا�صي �لأمريكي» �أ�صار �إليه بوفر بريدج يف كتاب »قيمة �ل�صلم».

َدنَة: �خلدم. )م). )2) �ل�صَّ
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ومع ما ��صتجلبناه من م�صر �لفاروقية من �لأ�صطو�نات و�لأ�صرطة �ل�صينمائية 
�ملجافية للفن و�لأخالق، فاإننا قد ��صتجلبنا منها �أي�ًصا �أ�ص�ًصا ل�صيا�صتنا تقوم على 
�تخذتها  حيث  حياتنا؛  يف  تاأثري  �أ�صو�أ  لها  كان  �لب�صيطة،  �لعقول  ت�صلل  �أفكار 
�لذي  �ل�صعب،  من  م�صمع  على  وكررتها  ومبد�أ،  لها  �صعاًر�  �ل�صيا�صية  �لدرو�صة 
وؤَْخذ ول تمُْعَطى»! حلاها �هلل  رددها معها �صنني طويلة �صباح م�صاء: »�إن �حلقوق تمُ
ب، و�إمنا هو نتيجة  ْغَت�صَ كلمة))) تطرب وتغري، فاحلق لي�ض هدية تمُْعَطى ول غنيمة تمُ
حتمية للقيام بالو�جب، فهما متالزمان، و�ل�صعب ل ين�صئ د�صتور حقوقه �إل �إذ� 

عدل و�صعه �لجتماعي �ملرتبط ب�صلوكه �لنف�صي.

و�إنها ل�ِصْرعة �ل�صماء: غري نف�صك تغري �لتاريخ!

يف  هادًفا  �لنف�ض  من  �جلز�ئري  �لإ�صالح  بد�أ  �لكلمة  هذه  هدي  وعلى 
�لنه�صة  بو�در  معها  �أ�صرقت  ابة،  َوثَّ وًحا  رمُ فيه  فبعث  �لإن�صان،  تغيري  �إىل  جوهره 
يف  936)م  عام  قبل  فيما  �ل�صعبي  لل�صمري  �لر�ئع  �لنطالق  وكان  �لكربى، 
�ملوؤمتر  جها  توَّ �لتي  �لإ�صالحية  �لفكرة  ملحمة  هو  وحما�صته،  َر�ِده  و�طِّ �ن�صجامه 

�لإ�صالمي �ملنعقد يف ذلك �لعام.

وخالل �لع�صر �لذهبي �لذي بد�أ عام 925)م، و��صتمر حتى زو�ل �ملوؤمتر 
�صوى  رحلتنا  مبد�أ  ز�دنا يف  يكن  بالنه�صة، ومل  ن�صعر  كنا  مهده  �لذي مات يف 

))) حلاها �هلل كلمة: لعنها وحماها. )م). 
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هذه  �أثر  على  �بتد�أت  وهكذ�  �لقر�آن،  من  �آيات  وبع�ض  �لف�صحى  من  كلمات 
�لتي  �لأوىل  �ملد�ر�ض  كتلك  متو��صعة،  ب�صيطة  د  تمُ�َصيَّ �لأوىل  �ملد�ر�ض  �لنه�صة 

ِتَحت يف �لغرب يف عهد �صارملان و�لتي كانت �أ�صوًل للمدنية �لغربية. �ْفتمُ

ولقد كنا �إذ ذ�ك �إذ� ما خل�صنا �إىل �صمرنا نتحدث حديث �لغ�صيم، ولكنه 
وتطهري  و�لرتبية  كالتعليم  �لجتماعية،  �ل�صوؤون  يدور حول  هو  �إذ  عقيًما؛  لي�ض 
هذه  وكانت  �لأمو�ل.  روؤو�ض  و��صتخد�م  �ملر�أة  وم�صتقبل  و�لعاد�ت  �لأخالق 
�لأحاديث ذ�ت قيمة؛ لأنها كانت بعيدة عن منطق �لَغْوَغاء وعن �لرياء و�لذ�تية 
وعن �لنزعات �لنتخابية؛ فقد �أ�صبحت لكل كلمة من هذه �لكلمات قيمتها يف 
؛ �إذ هو ي�صهم يف بناء �لتقدم و�لنه�صة،  �لو�صط �جلز�ئري، ولكل �صعي �أثره و�إن قلَّ

متاًما كما ت�صهم �لق�صة �ل�صغرية يف بناء ع�ض �لطري �إِبَّان �لربيع.

�لبالد  تقدم  ي�صور  بد�أ  فقد  ْكب،  �لرَّ عن  �جلز�ئري  �لأدب  يتخلف  ومل 
ربيع  تغني  �لق�صائد  تلك  كانت  ركود طويل،  بعد  ن�صاطه  فيها  ق�صائد، جدد  يف 

�لنه�صة، �أي ربيع �لفكرة ل ربيع �ل�صنم.

بني  منزل  �أو  مدر�صة  �أو  م�صجد  كل  يف  �لإ�صالح  حديث  ت�صمع  وكنت 
ة.  ِقيَّ ِريَرة)2) �لنَّ ْنَتِقد، ولكن كال �لفريقني كان يتمتع بالل�صان �لَعّف))) و�ل�صَّ وؤَيِّد وممُ ممُ

))) �لَعّف: �لذي يتجّنب �صيئ �لقول. )م).
ِريرة: ما يكتمه �لإن�صان وي�صّره. )م). )2) �ل�صَّ
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�إذ كانت �ملبادئ هدفهم من ور�ء �ختالفهم، ل �لأعر��ض �ل�صخ�صية و�لوظائف 
�ل�صيا�صية.

�لبعث  �أجل  من  و�مل�صاجد  �ملد�ر�ض  لبناء  ت�صحياتها  م  تقدِّ �لأمة  وكانت 
وحي، �للذين هما عماد كل ح�صارة يف �صريها �حَلِثيث))). �لفكري و�لبعث �لرُّ

فقرية،  بالد  يف  �لت�صحيات  بهذه  �لقيام  ا  �صاقًّ يكون  كم  تالحظ  ولعلك 
�مت�ّض �مل�صتعمر خري�تها، غري �أن �ل�صعب �لذي �آمن بالفكرة كان عز�وؤه يف جهده 
�ل�صاّق، �أنه �صوف َيْحَظى بالعاقبة �حلميدة. لقد كان يعي�ض يف َجوٍّ من �حلما�صة 
يتيح له �أن ي�صنع �ملعجز�ت �لجتماعية، من تغيري �لعو�ئد و�لأفكار و�لجتاهات 
ة» مثاًل،  لت بادية يف تقاليد مدينة »تب�صَّ و�لأ�صياء، وكانت �ل�صتجابة لهذه �لتحوُّ
تلك �ملدينة �لتي بدت �أعر��صها وجنائزها �أقرب �إىل �لكر�مة و�لَوَقار مما مل تعرفه 
قبل �لإ�صالح. و�إنه ملن �لو��صح �أن �ل�صعب �لذي بد�أ يعود �إىل َوَقاره، وي�صتم�صك 
باأ�صباب كر�مته، ومييل �إىل �لتنا�صب و�جلمال يف مظهره �لعام، قد �أعاد �صريه يف 

موكب �لتاريخ.

وكنت ت�صاهد حركات، �لهدف منها �إز�لة كل منكر ل تقبله �لعقيدة ول 
باعة  وبيعها، حتى مل يجد  �لعام. ومن ذلك حركة حماربة �خلمور  �لذوق  ه  يقرُّ
تلك �ل�صموم حيلة يفّرون بها من هجوم �حلركة �لإ�صالحية، �إل �أن يلجوؤو� �إىل 

))) �حَلِثيث: �ل�صريع. )م).
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�حلكومة حو�يل عام 927)م، حمتّجني باأن �إير�دهم تناق�ض، و�أن جتارتهم َباَرت))). 
ار�ت، كما �أن �حللقات �لدر��صية �لليلية قد  �د �خَلمَّ وَّ وبد�أت فعاًل �مل�صاجد متتلئ برمُ

عمرت باأولئك �لذين �ن�صرفو� عن حلقات �لدر�وي�ض.

ولعل هذ� �لتغيري �ملطرد و�لن�صق �جلديد من �حلياة قد �أقلق كثرًي� �أولئك 
�لذين كانت مو�ردهم و�إمكانياتهم م�صتمدة من �صباتنا.

وبد�أت �ملعجزة ت�صق طريقها بقوة وعزم، �إىل �أن جاءت �صنة 936)م، فاإذ� 
بها ت�صل طريقها حتى تغلقت عليها �ل�صبل. ثم �ختارت طريًقا ظنت �أنه مو�صلها 

�إىل هدفها �ملن�صود، ومل تدر �أنها تتجه �إىل �جلهة �لتي �نطلقت منها.

حيث  �ل�صيا�صي؛  ر�ب  �ل�صَّ �َصْطَر  َوْجَهَها  َمة  َيمِّ ممُ �أدر�جها  عادت  وهكذ� 
تتو�رى من ور�ئها َبَو�ِرق)2) �لنه�صة و�لتقدم.

لقد �أ�صبحنا ل نتكلم �إل عن حقوقنا �مله�صومة ون�صينا �لو�جبات؛ ون�صينا 
ي�صودنا من عاد�ت، وما  فيما  ن�صتحق من رغائب، بل  فيما  لي�صت  �أن م�صكلتنا 
ير�ودنا من �أفكار؛ ويف ت�صور�تنا �لجتماعية مبا فيها من ِقَيم �جلمال و�لأخالق، 

وما فيها �أي�ًصا من نقائ�ض تعرتي كل �صعب نائم.

))) َباَرت: َك�َصَدت. )م).
)2) َبَو�ِرق: جمع »َباِرَقة» وهي �ل�صحابة ذ�ت �لربق. )م).
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وبدًل من �أن تكون �لبالد ور�صة للعمل �ملمُْثِمر و�لقيام بالو�جبات �لباعثة �إىل 
�حلياة، فاإنها �أ�صبحت منذ �صنة 936)م �صوًقا لالنتخابات. و�صارت كل من�صدة 
ْلَقى منه �خلطب �لنتخابية. فلكم �صربنا يف تلك �لأيام �ل�صاي،  يف �ملقاهي منرًب� تمُ
وكم �صمعنا من �لأ�صطو�نات، وكم رددنا عبارة »�إننا نطالب بحقوقنا»، تلك �حلقوق 
�لطريق �لأ�صعب: طريق  �إىل  ون  َيْعَمدمُ �لنا�ض، فال  ي�صتهلها  �لتي  �ملمُْغِرَية  بة  �خلالَّ

�لو�جبات.

ي�صّفقون لكل خطيب،  �مل�صتمعني  �إىل جماعة من  �ل�صعب  ل  وهكذ� حتوَّ
�أو قطيع �نتخابي يمُقاد �إىل �صناديق �لقرت�ع، �أو قافلة عمياء َز�َغت عن))) �لطريق 

َدف يف تيار �ملر�صحني. فذهبت حيث قادتها �ل�صُّ

ثمار  قطف  على  �أ�صرفت  �لتي  للعقول  �ختال�ض  �أي  �ختال�ض،  هذ�  ويف 
نه�صتها، فاإن هذه �لعقول قد عادت �إليها �لوثنية، تلك �لوثنية �لتي تلد �لأ�صنام 
ما �صادفت  �إذ�  طائرة،  فر��صة  �إىل  �ل�صغرية  �لدودة  تتطور  �ملتطورة؛ كما  �ملتعاقبة 
� مالئًما. وهذ� يعني �أن �لبالد مل تتحقق فيها �لنه�صة �ملن�صودة، وكل �لذي  جوًّ
كان هو �أن �أحد�ًثا �صدمتها �صدمة عنيفة �أيقظتها من نومها، ثم مل تلبث بعد �أن 
ز�ل �أثر هذه �ل�صدمة �أن غالبها �لنعا�ض فعادت �إىل �لنوم، و�أمكنها يف نومتها هذه 

))) َز�َغت عن: مالت و�نحرفت عن. )م).
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�أن تعود �إىل �أحالمها، غري �أنها �أحالم ذ�ت مو�صوع �آخر، �إنها �أحالم �لنتخابات 
قامت على �أطالل �لزو�يا �ملهدمة �لتي دمرها معول �لإ�صالح �لأول.

�صة يف حميط �لطال�صم  َكدَّ وهو يعني من ناحية �أخرى �أن �أرو�حنا ل تز�ل ممُ
�حل�صارة  �صقطت  �أن  منذ  بها  يحتفظ  يز�ل  ل  �لذي  �ملحيط  ذلك  و�خليال، 

�لإ�صالمية.

قد  �لإ�صالح  كاأن  �أخرى،  مرة  �لوثنية  �أح�صان  بني  �أنف�صنا  وهكذ� وجدنا 
وحلت  �لعقول  عن  �لفكرة  تو�رت  فقد  �لَوَثن،  دون  من  و�لِقَباب  �لزو�يا  حطم 
حملها �لوثنية �لتي تتكلم �ليوم وحدها، �إذ ن�صب لها يف كل �صوق منرب)))، كي 
ي�صتمع �لنا�ض �إليها ت�صلية لهم و�إغفاًل لو�جباتهم و�إبعاًد� لهم عن طريق �لتاريخ. 
لقد ورث �مليكروب �ل�صيا�صي ميكروب �لدرو�صة، فاأ�صبح يفعل بال�صعب ما كان 
وز، �أ�صبح  رمُ �صلفه يفعل، فبعد �أن كان �ل�صعب يقتني بالثمن �لغايل �لربكات و�حلمُ
عن  يفرتق  ل  تع�صب  يف  �إليها  وي�صعى  �لنتخابية،  و�ملقاعد  �لأ�صو�ت  يقتني 
تع�صبه �لأول دون �أي ذوق ناقد، ودون �أي جهد لتغيري نف�صه �أو جمتمعه، وبعد 
�أن �آمن �ل�صعب لأحد رجاله وزعمائه �ل�صيا�صيني مبعجزة �لطيارة �خل�صر�ء)2)�أ�صبح 

))) وعلينا �أن نقول: �إن �ل�صتعمار يتتبع هذه �لأطو�ر بكل �هتمام وبكل ما لديه من �لو�صائل؛ لكي يعيد �ل�صعب 
�مل�صتعمر �إىل عهد �لوثنية، فهو كلما ظهرت فكرة يف �لأفق ن�صب �أ�صناًما و�صاد يف �لبالد منابر عليها يظهرون، 

كما بينا ذلك يف كتاب »�ل�صر�ع �لفكري يف �لبالد �مل�صتعمرة».
�أما يف �جلز�ئر فهذ� �لزعيم  �أهل �خلطوة.  �أنهم من  )2) هذ� ي�صبه ما يطلقه بع�ض �لعو�م يف م�صر عن �لأولياء من 

معروف، وبع�ض تالمذته هم �لذين يقومون �ليوم بدور �لتوجيه.



�ضروط النه�ضة
4848

يوؤمن بالع�صا �ل�صحرية �لتي حتوله ب�صربة و�حدة �إىل �صعب ر�صيد، مع ما به من 
جهل وما تنتابه من �أمر��ض �جتماعية.

و�إننا لنتذكر - بكل �أ�صف - ماأدبة �أقامها طلبة �جلامعة يف �لأ�صهر �ملا�صية، 
وتكلم فيها �أحد �لطالب فقال:

ْرِيَنا وَو�َصِخَنا»! - »�إننا نريد حقوقنا ولو مع َجْهِلنا وعمُ

ولقد كانت هذه �لكلمة مو�صع ��صتح�صان من جميع �حلا�صرين!

هذ�  فاإن  �لعلم؛  ثوب  �أ�صحابه  يلب�صه  �لذي  �جلهل  �جلهل،  �هلل  قاتل  �أل 
�لنوع �أخطر على �ملجتمع من جهل �لعو�م؛ لأن جهل �لعو�م بنّي ظاهر ي�صهل 

عالجه، �أما �لأول فهو متخفٍّ يف غرور �ملتعلمني.

وحتطيم  �جلهود  وبعرثة  �لظالم  �إىل  و�لعودة  �لتقهقر  بالفعل يف  بد�أنا  ولقد 
يفيد  فيما  �صرفها  منا  تتطلب  �لتي  �لقليلة  �إمكانياتنا  يف  و�لإ�صر�ف  �مل�صاعي، 

تقدمنا.
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�صطيف،  يوم  �ل�صيا�صة  رجال  ْخَبة من  �لنُّ �أقامتها  �لتي  ْردة  �لزَّ فاإن  وختاًما 
وت�صتيت  �ملوؤمتر  قتل  من  ِرنا  تقهقمُ �إثر  على  متكن  �لذي  �ل�صتعمار  ل�صالح  كانت 

�لعلماء))).

تقودها  بل  فكرة  تر�أ�صها  ل  �حلني  ذلك  منذ  �جلز�ئرية  �حلركة  و�أ�صبحت 
�أوثان، ولي�ض يهمنا هنا �ل�صكل بل �ملو�صوع. فلي�ض �خلطر من �لنقياد �إىل نوع من 
�لدرو�صة، ولكن �خلطر من �لنقياد �لأعمى �إىل �لدرو�صة ذ�تها، ولي�ض �خلطر �أي�ًصا 

من ��صم �ل�صنم، ولكن من �صيطرة �لوثنية.

�إن جوهر �مل�صاألة هو م�صكلتنا �لعقلية، ونحن ل زلنا ن�صري وروؤو�صنا يف �لأر�ض 
و�أرجلنا يف �لهو�ء؛ وهذ� �لقلب لالأو�صاع هو �ملظهر �جلديد مل�صكلة نه�صتنا.

))) ولقد يبدو من �ملالحظات �لأخرية ملن يتتبع تطور هذه �حلالة، �أن �ل�صتعمار ل ز�ل ي�صتطيع قتل �أي جهد يربز 
من �ل�صعب؛ لأن �لنخبة يف �لبالد ل ز�لت بعيدة عن ميد�ن �لو�جب.





امل�ستقبل
الباب الثاين





�أن�شودة رمزية

• فلما ع�صى اآدم ربه وغوى اأنزله اهلل اإىل الأر�ض منبوًذا، ومل يكن له ما 	
ي�صرت به ج�صده اإل بع�ض اأوراق من ال�صجر، ومل يكن له من زاد اإل 

الندامة التي كانت تعت�صر قلبه، وتنته�ض �صمريه.

• وملا وطئت قدماه الأر�ض �صخرت الوحو�ض من �صعفه، وهزئت القوى 	
الطبيعية من ُعْرِيه وفقره، فاأح�ض اآدم باجلوع والربد واخلوف، ففر هاربًا 

واأََوى اإىل غار مظلم.

• لقد بداأ هناك يفكر يف فقره ووحدته، يف بيئة كل ما فيها يعاديه، وهو ل 	
يعرف من اأ�صرارها �صيًئا.

• نظر اإىل ال�صماء فراأى الطري يكت�صحها، ونظر اإىل البحر فراأى ال�صمك 	
ول يف الغاب  َت�صُ بالوحو�ض  فاإذا  اإىل الأر�ض  يرتع فيه ويلعب، وتطلع 

وَتُول.



�سروط النه�سة
5454

• وملا 	 وماأوى،  ماأكل  من  اأوتيت  ملا  كلها،  احليوانات  هذه  اآدم  َفَغَبَط))) 
اأمنت من خوف، وازداد يف قلبه الندم حتى ملك عليه نف�صه.

• قائلة: 	 ال�صماء  له  فا�صتجابت  يت�صرع،  ال�صماء  اإىل  يديه  رفع  هنالك 
اذهب اأيها الرجل، فاإين اأعطيتك عقاًل ويًدا، واأعطيتك ترابًا وزمانًا.

• اذهب فاإن لك يف احلياة اأن تفعل ما يفعل الطري، فتحلق يف الف�صاء، 	
واأن َتُغو�َض يف الَيّم مثل احلوت فتعرب امل�صافات الطويلة يف البحار.

• حينئذ ارتدت اإىل اآدم نف�صه، وتفتحت مغاليق احلياة اأمام عينيه، واإذا 	
م�صتقبله  اإىل  ال�صبيل  له  وت�صيء  املظلم،  غاره  على  ت�صطع  ب�صم�صها 

ال�صاطع اخلالب.

))) َغَبَط فالنًا: متّنى له مثل ما له من النعمة من غري اأن يح�صَده اأو يريد زواَلها عنه. )م).



لقد ظل العامل الإ�صالمي خارج التاريخ دهًرا طوياًل كاأن مل يكن له هدف، 
ا�صت�صلم املري�ض للمر�ض، وفقد �صعوره بالأمل حتى كاأنه يوؤلف جزًءا من كيانه، 
وقبيل ميالد هذا القرن �صمع من يذّكره مبر�صه، ومن يحدثه عن العناية الإلهية 
التي ا�صتقرت على و�صادته؛ فلم يلبث اأن خرج من �صباته العميق ولديه ال�صعور 
تاريخية  حقبة  الإ�صالمي  للعامل  بالن�صبة  تبداأ  اخلافتة  ال�صحوة  وبهذه  بالأمل، 
جديدة يطلق عليها: النه�صة، ولكن ما مدلول هذه ال�صحوة؟ اإن من الواجب اأن 
ن�صع ن�صب اأعيننا املر�ض بامل�صطلح الطبي لكي تكون لدينا عنه فكرة �صليمة، فاإن 

احلديث عن املر�ض اأو ال�صعور به ل يعني بداهة الدواء.

ونقطة النطالق هي اأن اخلم�صني عاًما املا�صية تف�صر لنا احلالة الراهنة التي 
يوجد فيها العامل الإ�صالمي اليوم، والتي ميكن اأن تف�صر بطريقتني متعار�صتني:

من  قرن  ن�صف  طوال  املبذولة  للجهود  املوفقة  النتيجة  ناحية:  من  فهي 
الزمان من اأجل النه�صة.

من �لتكدي�س �إىل �لبناء
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ا�صتمر خالل هذه احلقبة،  النتيجة اخلائبة لتطور  اأخرى:  ناحية  وهي من 
دون اأن ت�صرتك الآراء يف حتديد اأهدافه اأو اتاهاته.

ومن املمكن اأن نفح�ض الآن �صجالت هذه احلقبة، ففيها كثري من الوثائق 
هذه  النه�صة.  مبو�صوع  تت�صل  التي  واملوؤمترات  ال�صحف  ومقالت  والدرا�صات 
الدرا�صات تعالج ال�صتعمار واجلهل هنا والفقر والبوؤ�ض هناك، وانعدام التنظيم 
واختالل القت�صاد اأو ال�صيا�صة يف منا�صبة اأخرى، ولكن لي�ض فيها حتليل منهجي 
للمر�ض، اأعني درا�صة مر�صية للمجتمع الإ�صالمي، درا�صة ل تدع جماًل للظن 

حول املر�ض الذي يتاأمل منه منذ قرون.

اأو  لراأيه  تبًعا  الراهن  الو�صع  و�صف  قد  م�صلح  كل  اأن  جند  الوثائق  ففي 
مزاجه اأو مهنته. فراأى رجل �صيا�صي كجمال الدين الأفغاين اأن امل�صكلة �صيا�صية 
حتل بو�صائل �صيا�صية، بينما قد راأى رجل دين كال�صيخ حممد عبده اأن امل�صكلة 
ل حتل اإل باإ�صالح العقيدة والوعظ.. اإلخ.. على حني اأن كل هذا الت�صخي�ض ل 

يتناول يف احلقيقة املر�ض بل يتحدث عن اأعرا�صه.

وقد نتج عن هذا اأنهم منذ خم�صني عاًما ل يعاجلون املر�ض، واإمنا يعاجلون 
يواجه  التي يح�صل عليها طبيب  قريبة من تلك  النتيجة  الأعرا�ض، وقد كانت 
بهيجان  يهتم  واإمنا  اجلراثيم،  مبكافحة  يهتم  فال  اجلرثومي،  بال�صل  مري�ض  حالة 

احلمى عند املري�ض.
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من  كثرية:  اآلم  من  يرباأ  اأن  عاًما  خم�صني  منذ  يريد  نف�صه  واملري�ض 
ال�صتعمار، من الأمية، من الك�صاح العقلي، من...، وهو ل يعرف حقيقة مر�صه 
نحو  فا�صتد يف اجلري  باأمل،  �صعر  اأنه  الأمر  ما يف  يعرفه، بل كل  اأن  يحاول  ومل 

ال�صيديل، اأي �صيديل، ياأخذ من اآلف الزجاجات ليواجه اآلف الآلم.

ولي�ض هناك يف الواقع �صوى طريقتني لو�صع نهاية لهذه احلالة املر�صية، فاإما 
الق�صاء على املر�ض واإما اإعدام املري�ض.

ولنا اأن نت�صاءل حينئذ اإذا ما كان املري�ض الذي دخل ال�صيدلية دون اأن 
على  يق�صي  لكي  ال�صدفة  التحديد، هل ذهب مبح�ض  وجه  على  مر�صه  يدرك 

املر�ض، اأو هل يق�صي على نف�صه؟

هذا �صاأن العامل الإ�صالمي: اإنه دخل اإىل �صيدلية احل�صارة الغربية طالًبا 
اأننا ل نعرف �صيًئا عن مدة  اأي مر�ض؟ وباأي دواء؟ وبدهي  ال�صفاء، ولكن من 
لها  قرن،  ن�صف  منذ  اأنظارنا  حتت  هكذا  تّطرد  التي  احلالة  ولكن  كهذا،  عالج 
دللة اجتماعية يجب اأن تكون مو�صع تاأمل وحتليل. ويف الوقت الذي نقوم فيه 
بهذا التحليل ميكننا اأن نفهم املعنى الواقعي لتلك احلقبة التاريخية التي نحياها، 

وميكننا اأي�ًصا اأن نفهم التعديل الذي ينبغي اأن ي�صاف اإليها.
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فيجوز لنا اأن نطلق على هذه احلقبة اأنها بادرة ح�صارة، اأو بلغة علم الإلهيات 
َه فيها العامل الإ�صالمي جهوَده الجتماعية هادًفا اإىل حت�صيل  مرحلة اإرها�ض، َوجَّ

ح�صارة.

فقد قرر على هذا �صمًنا اأن اتاهه هذا ميثل بالتحديد عالج مر�صه، ونحن 
ل ي�صعنا اإل اأن نوافقه على هذا دون اأن نفعل �صوى تقرير الواقع)))؛ بيد اأننا نريد 
اأي�ًصا اأن نحدد املر�ض �صمًنا، ثم ندع لل�صدفة املجال الالزم لها يف حالة  هكذا 
ما اإذا كان املري�ض الذي جلاأ اإىل ال�صيدلية، لكي يرباأ - كما قلنا - من مر�ض ل 

يعرف عنه �صيًئا حمدًدا، �صيرباأ م�صادفة بدواء يتعاطاه من القوارير.

ة �صد اجلهل، وياأخذ هناك قر�ًصا �صد  فالعامل الإ�صالمي يتعاطى هنا َحبَّ
ّي))) يتناول عقاًرا كي ُي�صفى من الفقر؛ فهو يبني هنا  ال�صتعمار، ويف مكان َق�صِ
مدر�صة، ويطالب هنالك با�صتقالله، وين�صئ يف بقعة قا�صية م�صنًعا، ولكنا حني 
ء)4)، اأي اأننا لن جند ح�صارة. ومع  نبحث حالته عن َكَثب))) لن نلمح �صبح الرُبْ
ذلك فهناك جهود حممودة ميكن اأن نالحظ من خاللها ال�صلبية الن�صبية جلهود 
العامل الإ�صالمي، حني نقارنها بجهود اليابان مثاًل منذ خم�صني عاًما، اأو جهود 
مما  نفح�صها  التي  احلالة  الغرابة يف  �صيء من  فهناك  �صنوات؛  منذ ع�صر  ال�صني 
الف�صل   - الأول  اجلزء  الآ�صيوية«  الإفريقية  »فكرة  كتابه  املو�صوع يف  عن  مف�صلة  املوؤلف  نظرية  معرفة  ميكن   (((

الثالث؛ حيث اإن م�صكلة الإن�صان هي م�صكلة احل�صارة فقط.
ّي: بعيد. )م). ))) َق�صِ
))) َكَثب: ُقْرب. )م).

ء: ال�صفاء. )م). )4) الرُبْ
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املقيا�ض  نعرف  اأن  يجب  هذا  اأجل  ومن  واآليتها،  �صريها  كيفية  تفهم  اإىل  يدفعنا 
وانعدام  الن�صبية  ال�صلبية  على  كا�صًفا  �صوًءا  لنا  ليلقي  احل�صارة؛  لعملية  العام 
هو  احل�صارة  العام يف عملية  املقيا�ض  اإن  الإ�صالمي.  املجتمع  الفاعلية يف جهود 
اأن: احل�صارة هي التي تلد منتجاتها، و�صيكون من ال�صخف وال�صخرية حتًما اأن 

نعك�ض هذه القاعدة حني نريد اأن ن�صنع ح�صارة من منتجاتها.

ي�صاف اإىل هذا اأن القاعدة يف علم الجتماع لي�صت - كنظريتها يف علم 
ا �صارًما بني احلق والباطل، واخلطاأ وال�صواب؛ ولكنها جمرد توجيه  الريا�صة - حدًّ
عام ميكن به تنب الأغالط الفاح�صة، اإذ ل ميكن اأن يوجد حد دقيق بني ح�صارة 
نت فعاًل. ونحن يف القرن الع�صرين نعي�ض يف عامل يبدو  ن وبني ح�صارة تكوَّ تتكوَّ
ا لع�صرنا. ففي احلجرة التي اأكتب فيها  فيه امتداد احل�صارة الغربية قانونًا تاريخيًّ
الآن كل �صيء غربي، فيما عدا القلة التي اأراها اأمامي. فمن العبث اإذن اأن ن�صع 
ا بني احل�صارة التي يريد حتقيقها العامل الإ�صالمي، وبني احل�صارة  �صتاًرا حديديًّ

احلديثة.

م امل�صكلة باأكملها، فلي�ض من الواجب لكي نن�صئ ح�صارة  ولكن هذا يج�صِّ
اأن ن�صرتي كل منتجات الأخرى. فاإن هذا يعك�ض الق�صية التي �صبق اأن قررناها، 

ا وكيًفا. وهو يقود يف النهاية اإىل عملية م�صتحيلة كمًّ



�سروط النه�سة
6060

فمن ناحية الكيف: َتْنُتج ال�صتحالة من اأن اأي ح�صارة ل ميكن اأن تبيع 
جملة واحدة الأ�صياء التي تنتجها وم�صتمالت هذه الأ�صياء، اأي اأنها ل ميكن اأن 
تبيعنا ُروحها واأفكارها وثرواتها الذاتية واأذواقها، هذا احل�صد من الأفكار واملعاين 
التي ل تلم�صها الأنامل، والتي توجد يف الكتب اأو يف املوؤ�ص�صات، ولكن بدونها 

ت�صبح كل الأ�صياء التي تبيعنا اإياها فارغة دون روح وبغري هدف.

ل  التي  العالئق  من  الهائل  العديد  ذلك  متنحنا  خا�ض  بوجه  وهي 
تو�صف، والتي تبعثها اأي ح�صارة داخل اأ�صيائها واأفكارها من جانب، وبني هاتني 

املجموعتني والإن�صان من جانب اآخر.

من  جمموعة  احل�صارة  اأن  جند  البيولوجية  للم�صطلحات  ا�صتخدامنا  ويف 
وبني  هيكلها،  ويتقوى  ين�صاأ  حيث  )البيولوجي)؛  احليوي  املجال  بني  العالئق 
املجال الفكري؛ حيث تولد وتنمو روحها؛ فعندما ن�صرتي منتجاتها فاإنها متنحنا 

هيكلها وج�صدها ل روحها.

ومن ناحية الكم: لن تكون ال�صتحالة اأقل، فلي�ض من املمكن اأن نتخيل 
ندفعه  الذي  املال  راأ�ض  جند  اأن  ول  ن�صرتيها،  التي  الأ�صياء  من  الهائل  العديد 
ْمنا باإمكان هذا فاإنه �صيوؤدي قطًعا اإىل ال�صتحالة املزدوجة، فينتهي  فيها. ولئن �َصلَّ
اأنه يوؤدي اإىل تكدي�ض هذه  بنا الأمر اإىل ما اأ�صميه احل�صارة ال�صيئية، اإىل جانب 
الأ�صياء احل�صارية. ومن الَبنيِّ اأن العامل الإ�صالمي يعمل منذ ن�صف قرن على 
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وقد  ح�صارة،  بناء  اإىل  يهدف  اأن  من  اأكرث  احل�صارة،  منتجات  من  اأكوام  جمع 
تنتهي هذه العملية �صمًنا اإىل اأن نح�صل على نتيجة ما، مبقت�صى ما ي�صمى بقانون 
الأعداد الكبرية، اأعني قانون ال�صدفة؛ فكوم �صخم من املنتجات املتزايدة دائًما 
فرًقا  نرى  ولكنا  ح�صارة،  حالة  ق�صد  وبدون  الزمن،  طول  على  يحقق  اأن  ميكن 
�صا�صًعا بني هذه احلالة احل�صارية، وبني تربة خمططة كتلك التي ارت�صمتها رو�صيا 
منذ اأربعني عاًما، وال�صني منذ ع�صر �صنوات؛ هذه التجربة تربهن على اأن الواقع 
احليوية  الكيمياء  قوانني  فيه  عليه  تطبق  معني،  فني  لنهج  خا�صع  الجتماعي 

ره. نه اأم يف تطوُّ والديناميكية اخلا�صة �صواء يف تكوُّ

نطاق  يف  تدخل  ل  لالأورانيوم  الطبيعي  التحلل  عملية  اأن  املعلوم  ومن 
القيا�ض الزمني لالإن�صان، اإذ اإن كمية معينة من هذه املادة ولتكن جراًما، يتحلل 
ا خالل اأربعة مليارات واأربع مئة مليون من ال�صنني، ولكن املعمل  ن�صفها طبيعيًّ

الكيميائي قد تو�صل اإىل اأن تتم العملية الفنية للتحلل يف ب�صع ثواٍن.

دورها  تلعب  بداأت  الطبيعية  باحلركة  التعجيل  عوامل  اأن  جند  وباملثل 
الكامل يف درا�صات الجتماع، كما هو م�صاهد يف التجربة اخلالدة لليابان، فمن 
عام 868)م اإىل 905)م انتقلت من مرحلة الع�صور الو�صطى - اأو ما �صبق اأن 
اأن  اأطلقت عليه بادرة احل�صارة - اإىل احل�صارة احلديثة. فالعامل الإ�صالمي يريد 
اإجناز مهمة تركيب احل�صارة يف زمن معني،  اأنه يريد  يجتاز املرحلة نف�صها، مبعنى 
ولذا يجب عليه اأن يقتب�ض من الكيمياوي طريقته، فهو يحلل اأوًل املنتجات التي 
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يريد اأن يجري عليها بعد ذلك عملية الرتكيب. فاإذا �صلكنا هنا هذا امل�صلك قررنا 
اأن كل ناجت ح�صاري تنطبق عليه ال�صيغة التحليلية الآتية:

ناجت ح�صاري = اإن�صان + تراب))) + وقت.

ففي امل�صباح مثاًل يوجد الإن�صان خلف العملية العلمية وال�صناعية التي 
ل وعازل، وهو يتدخل بعن�صره  يعد امل�صباح ثمرتها؛ والرتاب يف عنا�صره من ُمَو�صِّ
العمليات  جميع  يف  يربز  )مناط)  والوقت  الع�صوية،  الإن�صان  ن�صاأة  يف  الأول 
الأولني:  العن�صرين  مب�صاعدة  امل�صباح  ينتج  وهو  والتكنولوجية،  البيولوجية 

الإن�صان والرتاب.

فال�صيغة �صادقة بالن�صبة لأي ناجت ح�صاري، واإذا ما در�صنا هذه املنتجات 
اأعمدة  اإىل ثالثة  ف�صننتهي حتًما  امل�صتخدمة يف احل�صاب،  ح�صب طريقة اجلمع 

ذات عالقة وظيفية:

ح�صارة = اإن�صان + تراب + وقت.
هذا  من  والغر�ض  »تراب«.  م�صطلح  عليه  وف�صلنا  »مادة«  م�صطلح  املعادلة  هذه  ن�صتخدم يف  اأن  ق�صًدا  تنبنا   (((
الختيار هو حتا�صي اللب�ض يف كلمة »مادة«؛ حيث اإنها تعني يف باب الأخالق مفهوًما مقاباًل لكلمة »ُروح«. 
وتعني يف باب العلوم مفهوًما �صد مفهوم كلمة »طاقة«. ويف الفل�صفة جندها تعطي فكرة هي نقي�ض ما يطلق عليه 

ا�صم »املثالية«.
بب�صاطة  املفردة  قلياًل، واحتفظ من حيث معنى  اإل  »تراب«  لفظ  يتطور مفهوم  العك�ض من ذلك، مل  وعلى   
�صم  قد  امل�صطلح  هذا  اأن  على  الجتماعي.  املو�صوع  هذا  على  اأكرث حتديًدا  ب�صورة  يدل  لأن  �صاحًلا  جعلته 
ا يخ�ض طرق ا�صتعماله. وهذان  ا يخ�ض ت�صريع الأر�ض يف اأي بلد، ومظهًرا فنيًّ هنا بهذه الب�صاطة مظهًرا قانونيًّ

املظهران ميثالن م�صكلة الرتاب.
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وحتت هذا ال�صكل ت�صري ال�صيغة اإىل اأن م�صكلة احل�صارة تتحلل اإىل ثالث 
م�صكالت اأولية: م�صكلة الإن�صان، م�صكلة الرتاب، م�صكلة الوقت. فلكي نقيم 
بناء ح�صارة ل يكون ذلك باأن نكد�ض املنتجات، واإمنا باأن نحل هذه امل�صكالت 
ا  الثالث من اأ�صا�صها. ومع ذلك فاإن هذه ال�صيغة تثري عند التطبيق اعرتا�ًصا هامًّ
هو: اإذا كانت احل�صارة يف جمموعها ناًتا لالإن�صان والرتاب والوقت، فلم ل يوجد 
ا حيثما توفرت هذه العنا�صر الثالثة؟ واإنه لعجب يزيله اقتبا�صنا  هذا الناجت تلقائيًّ

للتحليل الكيماوي:

 فاملاء يف احلقيقة نتاج للهيدروجني والأك�صجني، وعلى الرغم من هذا فهما 
ا؛ فقد قالوا اإن تركيب املاء يخ�صع لقانون معني يقت�صي تدخل  ل يكونانه تلقائيًّ
مركب  ما، بدونه ل تتم عملية تكّون املاء. وباملثل لنا احلق يف اأن نقول: اإن هناك 
الثالثة  العنا�صر  مزج  يوؤثر يف  الذي  العامل  اأي  احل�صارة  ب  مركِّ عليه  يطلق  ما 
هذا  اأن  جند  مف�صاًل،  الآتي  التاريخي  التحليل  عليه  يدل  فكما  ببع�ض،  بع�صها 
ب موجود فعاًل، هو الفكرة الدينية التي رافقت دائًما تركيب احل�صارة خالل  املركِّ
التاريخ، فاإذا ات�صح �صدق هذه العتبارات عن التفاعل الكيميائي احليوي وعن 
ديناميكية الواقع الجتماعي، كان لنا اأن نخطط بطريقة ما جمال تطوره كاطراد 
مادي نعرف قانونه. ويف الوقت نف�صه ي�صمح لنا ذلك بالق�صاء على بع�ض الأخطاء 
التي ي�صيعها ما يطلق عليه اأدب الكفاح يف العامل الإ�صالمي؛ حيث يزكي �صمًنا 

التاه نحو التكدي�ض.



�سروط النه�سة
6464

من هذا الأدب الذي يبدي اأحيانًا الإميان امل�صطرم))) والأ�صالة ال�صادقة، 
نطاق  اإىل  ال�صدفة،  الناتة عن  الب�صيطة  الأحداث  نطاق  من  التكدي�ض  يتحول 
العبارة  مثاًل  ولنقراأ  �صلوكنا.  يف  ومتثلناه  جملة  ه�صمناه  لقد  املوجهة؛  الفكرة 
التالية))): »لقد �صار العامل العربي يف طريق هذه احل�صارة التي ي�صميها النا�ض 
ح�صارات  من  اأ�ص�صها  ا�صتمدت  اإن�صانية  ح�صارة  اإل  هي  وما  الغربية،  احل�صارة 
اإغنائها  يف  وُي�ْصهم  واأ�صهم  الإ�صالمية؛  العربية  احل�صارة  ومنها  عديدة،  اإن�صانية 
�صرقيون وغربيون، مالحدة وموؤمنون، ول رجوع للعامل العربي عن هذا الطريق 

ول نك�صة«.

العبارة،  هذه  يف  املو�صيقي  والتوقيع  الأدبي  اجلمال  نتذوق  اأننا  �صك  ل 
ولكن اأخ�صى ما نخ�صاه اأنها ترتجم عن تفاوؤلية �صاحلة لأن تقلل يف اأذهاننا من 

خطورة امل�صكلة.

اأخ�صى ما نخ�صاه اأن تن�صينا اأن كل ما اأ�صهمنا ون�صهم به يف الإطار الغربي 
الذي نعي�ض فيه اليوم هو القلة، والقلة فقط.

واأخ�صى ما نخ�صاه اأخرًيا من تفاوؤلية كهذه، تدعيمها وتكثريها لالتاهات 
املوؤ�صفة نحو التكدي�ض يف العامل الإ�صالمي.

))) املُ�صطِرم: املنت�صر. )م).
))) من كتاب:»هذا العامل العربي« �ض 4))، تاأليف الأ�صتاذين نبيه فار�ض وتوفيق ح�صني.



نف�صه،  التاريخ  يعيد  اأن  الأزلية  ال�صنن  من  »اإنه 
النقالب« نقطة  من  كرتها  ال�صم�ض  تعيد  كما 

نيتشه

ي�صجل  تارة  فهو  وت�صل�صاًل،  للتاريخ دورة  اأن  الجتماعية  املالحظات  من 
لالأمة ماآثر عظيمة ومفاخر كرمية، وهو تارة اأخرى يلقي عليها ِدَثاَرها)))؛ لي�صلمها 
اإىل نومها العميق. فاإذا ما اأخذنا هذه املالحظة بعني العتبار، حتتم علينا يف حل 
م�صكالتنا الجتماعية اأن ننظر مكاننا من دورة التاريخ، واأن ندرك اأو�صاعنا، وما 
َيْعَتِوُرنا))) من عوامل النحطاط وما ننطوي عليه من اأ�صباب التقدم. فاإذا ما حددنا 
يف  ال�صقوط  اأو  النه�صة  عوامل  نعرف  اأن  علينا  �صهل  التاريخ،  دورة  من  مكاننا 

حياتنا.

منها  التي  النقطة  اأننا جنهل  التاريخ  وتنكبنا عن طريق  زيغنا  اأعظم  ولعل 
نبداأ تاريخنا، ولعل اأكرب اأخطاء القادة اأنهم ي�صقطون من ح�صابهم هذه املالحظة 

))) ِدَثاَرها: ِغَطاَءها. )م).
يبنا وُيلّم بنا. )م). ))) َيْعَتِوُرنَا: ُي�صِ

�لدورة �خلالدة
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الجتماعية. ومن هنا تبداأ الكارثة، ويخرج قطارنا عن طريقه حيث ي�صري َخْبَط 
َع�ْصَواء))).

لي�صت  طريقه  عن  بال�صعب  حتيد  التي  التاريخ  كوارث  فاإن  عجب،  ول 
ب�صاذة.

ني  فِّ ونحن جند مثلها يف الكارثة التي اأ�صابت العامل الإ�صالمي يف واقعة �صِ
وح وبواعث التقدم، اإىل جو  فاأخرجته من جو املدينة الذي كان م�صحونًا بهدي الرُّ

دم�صق حيث تمعت مظاهر الرتف وفتور الإميان.

وعليه فاإنه ل يجوز لأحد اأن ي�صع احللول واملناهج مغفاًل مكان اأمته ومركزها، 
بل يجب عليه اأن تن�صجم اأفكاره وعواطفه واأقواله وخطواته مع ما تقت�صيه املرحلة 
التي فيها اأمته، اأما اأن ي�صتورد حلوًل من ال�صرق اأو الغرب، فاإن يف ذلك ت�صييًعا 

للجهد وم�صاعفة للداء. اإذ كل تقليد يف هذا امليدان جهل وانتحار.

وعالج اأي م�صكلة يرتبط بعوامل زمنية نف�صية ناتة عن فكرة معينة، توؤرخ 
من ميالدها عمليات التطور الجتماعي، يف حدود الدورة التي ندر�صها، فالفرق 
اأخرى  وم�صاكل  الغربية،  الزمنية  الدورة  اإطار  يف  ندر�صها  م�صاكل  بني  �صا�صع 

تولدت يف نطاق الدورة الإ�صالمية.

))) َخْبَط َع�ْصَواء: على غري ُهدى، يتحرك دون عقل ول�صابط. )م).
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التي  امل�صاكل  من  لي�صت  املوؤلف  هذا  يف  در�صها  اأحاول  التي  فامل�صكلة 
واإنني  التي تخ�ض عامل 67))هـ؛  امل�صاكل  تخ�ض عامل 948)م، بل هي من 
لأخ�صى األ يعجب قولنا هذا بع�ض من تعودوا الن�صوة بالكلمات العذبة، اأو األفوا 
القتناع باحللول املجربة يف اأمة من الأمم؛ غري اأين اأحب اأن اأعجل اإىل املو�صوع فال 
اأ�صيع الوقت يف �صرد الأ�صباب وامل�صوغات، التي ي�صتند اإليها اأولئك امل�صعوذون.

اإن كل �صعب م�صلم يعي�ض يف عام 67))هـ، اأي يف نقطة من دورته تنطلق 
منها الأحداث التي ل تزال يف �صمري الغيب، وهي نف�صها مادة م�صتقبلة؛ فاإذا 
ما تطلعنا اإىل ال�صعب اجلزائري يف هذه النقطة من التاريخ فاإننا جنده وال�صعوب 
الإ�صالمية يف م�صتوى واحد ويف م�صكالت متقاربة، اإن مل نقل متحدة؛ وبذلك 
جعلنا  قد  اأي�ًصا  ونكون  التاريخ،  من  مكانها  يف  امل�صكلة  و�صعنا  قد  نكون  فاإننا 
م�صكلتنا يف و�صعها املنا�صب، ويف الطور الذي ت�صتطيع منه اأن تبداأ احل�صارة دورها.

وعند هذه النقطة من تاريخنا يجدر بنا الت�صاوؤل: ها نحن اأُولء على اأُْهَبة 
تقطع  �صوف  زاد  وباأي  ت�صري؟  اأين  اإىل  ولكن  رحالها،  لت�صد  قافلتنا  واإن  �صفر، 
الطريق؟ واإن هذا الت�صاوؤل لتحتمه علينا الظروف؛ فاإنه يف كل �صفر يجب اأن نعلم 

اأي جهة نق�صد؟ وباأي زاد نتزود؟

ارتالية  اإجابات  جنيب  اأن  فيه  يكفي  ول  بالهتمام،  جدير  ل�صوؤال  واإنه 
مقت�صبة مثل »ل« اأو »نعم«، بل يجب التاأمل يف �صنن التاريخ التي ل تغيري لها، 
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كما اأ�صار اإليها القراآن الكرمي ژی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب     مب  
ىبژ]الفتح/ ))[، وكما و�صحها ذلك العبقري عمدة املوؤرخني ابن خلدون.

النوم  اآثار  تزال  ل  اليقظة،  حديث  �صعب  عن  نعرفه  اأن  يجب  ما  واأول 
الطويل بادية عليه هو: هل بيده اأ�صباب تقدمه؟

)  Bio- histoire(التكويني للتاريخ  املبدئي  الن�ض  الكرمي  القراآن   اإننا جند يف 
األ نقرر  ژ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ]الرعد/ ))[، وينبغي 

هذا املبداأ ح�صب اإمياننا به فقط، بل يجب اأن يكون تقريره يف �صوء التاريخ.

من  تاأكدنا  اإذا  اإل  اأمامنا،  املطروح  ال�صوؤال  عن  جوابًا  تدي  ل  و»نعم« 
�صرطني:

اأولهما: هل املبداأ القراآين �صليم يف تاأثريه التاريخي؟

ثانيهما: هل ميكن لل�صعوب الإ�صالمية تطبيق هذا املبداأ يف حالتها الراهنة؟



ال�شرط الأول

مطابقة التاريخ للمبداأ القراآين

كما  ت�سري  احل�سارة  نرى  فاإننا  الكونية،  الوجهة  من  الأ�سياء  اإىل  نظرنا  اإذا 
ت�سري ال�سم�ض، فكاأنها تدور حول الأر�ض م�سرقة يف اأفق هذا ال�سعب، ثم متحولة 

اإىل اأفق �سعب اآخر.

واإنه ملفيد للقادة اأن ينظروا هذه النظرة الفاح�سة، فيدركوا طبائع الأ�سياء، 
ولكن الكثري منهم تاأخذه العزة بالإثم، فيزعم اأن اإرادته فوق اإرادة الأقدار، حتى 
ِلُهَراِئه)))  ي�سمع  اأو  ال�سم�ض،  تقف  اأن  وهيهات  قفي«؛  �سم�ض  «يا  يقول:  ليكاد 
ال�سري،  لها  اهلل  قدر  حيث  اإىل  احل�سارة  تقود  اأن  تلبث  ل  الأقدار  فاإن  م�ستمع، 
من دور اإىل دور، ومن فجر اإىل فجر، غري عابئة مبا يحاوله الباطل من اإطفاء النور، 
به  �ض  يتخرَّ ما  اإىل  اأو  َوْهم،  من  الزوايا  ه  َتُبثُّ ما  اإىل  متلفتة  ول  احلقائق،  تغيري  اأو 

ال�ستعمار))).

))) ُهَرائه: َهَذَيانه. )م).
عيه من كذب، وما يفتعله من باطل. )م). �ض به ال�ستعمار: ما يدَّ ))) ما يتخرَّ
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الزاد بطبيعة  اإىل احل�سارة، ل يكون  ال�سري  يبتدئ  اأنه حينما  املعلوم  ومن 
اأو الفنون، تلك الأمارات  احلال من العلماء والعلوم، ول من الإنتاج ال�سناعي 
التي ت�سري اإىل درجة ما من الرقي، بل اإن الزاد هو املبداأ الذي يكون اأ�سا�ًسا لهذه 

املنتجات جميًعا.

ففي نقطة انطالق احل�سارة لي�ض اأمامنا �سوى العوامل املادية الثالثة التي 
اأملحنا اإليها فيما �سبق من الكالم: الإن�سان، الرتاب، الوقت. ويف هذه العوامل 

ها يف خطواتها الأوىل يف التاريخ. ينح�سر راأ�ض مال الأمة الجتماعي الذي ميدُّ

ولقد �سبق اأن اأ�سرنا من الوجهة النظرية اإىل العامل الذي ميزج هذه العنا�سر 
الثالثة فيكون منها ح�سارة.

من  دورتني  بل  احل�سارة،  اأدوار  من  كامل  دور  حتليل  يف  الآن  و�سن�سرع 
الوجهة التاريخية، حتى ن�ستخرج منه ال�سر الكوين الذي يركب هذه العنا�سر 

الة يف التاريخ. الثالثة: الإن�سان، والرتاب، والوقت، ليبعثها قوة َفعَّ

وح�سبنا اأن ندر�ض مثاًل احل�سارتني الإ�سالمية وامل�سيحية يف املرحلة الأوىل 
من ن�سوئهما.

دورة  يف  الدين  «اأثر  ف�سل  يف  ر�سمناه  الذي  ال�سكل  من  يت�سح  وكما 
احل�سارة«، ل يختلف تطور احل�سارة امل�سيحية عن تطور احل�سارة الإ�سالمية؛ اإذ 
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بطابعها اخلا�ض، وتوجهه نحو  الفرد  التي تطبع  الدينية  الفكرة  ينطلقان من  هما 
غايات �سامية.

فاحل�سارة ل تنبعث -كما هو مالحظ- اإل بالعقيدة الدينية)))، وينبغي اأن 
نبحث يف ح�سارة من احل�سارات عن اأ�سلها الديني الذي بعثها، ولعله لي�ض من 
الغلو يف �سيء اأن يجد التاريخ يف البوذية بذور احل�سارة البوذية، ويف الربهمية نواة 

احل�سارة الربهمية.

فاحل�سارة ل تظهر يف اأمة من الأمم اإل يف �سورة وحي يهبط من ال�سماء، 
يكون للنا�ض �ِسرعة ومنهاًجا، اأو هي - على الأقل - تقوم اأ�س�سها يف توجيه النا�ض 
�سم�ض  عليه  ت�سرق  األ  لالإن�سان  َر  ُقدِّ فكاأمنا  العام،  باملعنى  َغْيِبي)))  معبود  نحو 
احل�سارة اإل حيث ميتد نظره اإىل ما وراء حياته الأر�سية اأو بعيًدا عن حقبته، اإذ 
حينما يكت�سف حقيقة حياته الكاملة، يكت�سف معها اأ�سمى معاين الأ�سياء التي 

تهيمن عليها عبقريته وتتفاعل معها.

ومن هنا ي�ستطيع املوؤمن اإدراك احلقيقة ال�ساطعة التي يف�سرها التاريخ، يف 
الفقرة التي وردت يف اأحد الكتب املنزلة القدمية: «يف البدء كانت الروح«.

«اأوربا  )waltar- schubart( يف كتابه  اأي�ًسا ولرت�سوبرت  العام. كما يعرب عنها  العبارة مبعناها  ناأخذ هنا هذه  اإننا   (((
وُروح ال�سرق«.

))) ولو كان غيًبا من نوع زمني، اأي يف �سورة م�سروع اجتماعي بعيد الأمد مثل بناء جمتمع جديد ي�سع حجره 
الأول جيل، وتوا�سل بناءه الأجيال املتتابعة.
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ومن املعلوم اأن جزيرة العرب مثاًل مل يكن بها قبل نزول القراآن اإل �سعب 
ِدَبة))) يذهب وقته هباء ل ينتفع به، لذلك فقد كانت  بدوي يعي�ض يف �سحراء جُمْ
العوامل الثالثة: الإن�سان والرتاب والوقت راكدة خامدة، وبعبارة اأ�سح، مكد�سة 
جتلت  -كما  حراء  بغار  الروح  جَتَلَّت  ما  اإذا  حتى  التاريخ؛  يف  ما  دوًرا  توؤدي  ل 
من قبل بالوادي املقد�ض، اأو مبياه الأردن - ن�ساأت من بني هذه العنا�سر الثالثة 
اأده�ست النبيَّ الأميَّ  املكد�سة ح�سارة جديدة، فكاأمنا ولدتها كلمة «اقراأ« التي 
واأثارت معه وعليه العامل. فمن تلك اللحظة وثبت القبائل العربية على م�سرح 
التاريخ؛ حيث ظلت قرونًا طواًل حتمل للعامل ح�سارة جديدة، وتقوده اإىل التمدن 

والرقي.

ال�سيا�سيني ول  الوثبة مل تكن من �سنع  اأن هذه  بالعتبار  ومما هو جدير 
�سمون بالب�ساطة، ورجال ل يزالون يف  اأنا�ض يتَّ العلماء الفطاحل، بل كانت بني 
اأو  اأفق الأر�ض  اأنظارهم توجهت يف تلك اللحظات اإىل ما وراء  اأن  بداوتهم غري 
اإىل ما وراء الأفق القريب، فَتَجلَّت لهم اآيات يف اأنف�سهم، وتراءت لهم اأنوارها يف 

الآفاق.

اإنه ملن الغريب اأن يتحول هوؤلء الب�سطاء ذوو احلياة الراكدة، عندما  نعم 
ْتُهم �سرارة الروح، اإىل دعاة اإ�سالميني، تتمثل فيهم خال�سة احل�سارة اجلديدة،  م�سَّ
واأن يدفعوا بروحها وثبة واحدة، اإىل تلك القمة اخللقية الرفيعة التي انت�سرت منها 

ِدَبة: قاحلة، ل زرع فيها ول ماء. )م). ))) جُمْ
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واأدخلت علوًما  نقلت،  ما  الأولني  نقلت من علوم  وا�سعة متجددة،  حياة فكرية 
اأنتجتها  التي  الفكرية  القيم  انحدرت  معينة،  درجة  بلغت  ما  اإذا  جديدة، حتى 

دم�سق وبغداد وقرطبة و�سمرقند.

م�سى  فيما  التاأمل  اإىل  املوؤمنني  الكرمي  القراآن  دعوة  �سر  ندرك  هنا  ومن 
من �سري الأمم؛ وذلك حتى يدركوا كيف ترتكب الكتلة املخ�سبة من الإن�سان 

والرتاب والوقت.

التي  الإ�سالمية  احل�سارة  مراحل  من  الأوىل  املرحلة  اأن  يف  �سك  ول   
فيها  تركبت  التي  الرئي�سية  املرحلة  وهي   - ني  فِّ �سِ اإىل  حراء  غار  من  ابتداأت 

عنا�سرها اجلوهرية - اإمنا كانت دينية بحتة ت�سودها الروح.

ففي هذه احلقبة ظلت روح املوؤمن هي العامل النف�سي الرئي�سي، من ليلة 
وحية للح�سارة الإ�سالمية، وهو ما يوافق واقعة  حراء اإىل اأن و�سلت اإىل القمة الرُّ

ني عام 38هـ. فِّ �سِ

لت جمرى  ول�ست اأدري ملاذا مل يتنبه املوؤرخون اإىل هذه الواقعة التي َحوَّ
الذي  القي�سرية  طور  اإىل  الإ�سالمية  احل�سارة  اأخرجت  اإذ  الإ�سالمي،  التاريخ 
فيه  تظهر  بداأت  الذي  الوقت  يف  والعظمة،  الأبهة  وتزينه  العقل،  عامل  ي�سوده 

بوادر الُفُتور الدالة على اأُُفول الروح.
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ع  �َسيُّ فاإن موؤرخينا مل يروا يف تلك الكارثة اإل ظاهرة ثانوية، وهي ُن�ُسوء التَّ
يف العامل الإ�سالمي، مع تداولهم حلديث اأملح فيه الر�سول اإىل تلك الكارثة، وقد 

ورد فيه ما معناه: اأن اخلالفة تكون بعده اأربعني عاًما ثم تكون ملًكا ع�سو�ًسا))).

الأمر  الرواية.  اأو  ال�سند  بتحقيق مدى �سحته من جهة  هنا  لنا  �ساأن  ول 
الذي يهمنا هو اأنه مما ل �سك فيه اأن احل�سارة الإ�سالمية قد خرجت من عمق 
اإىل  الأطلنطي  �ساطئ  من  ا  اأفقيًّ تنت�سر  الأر�ض  �سطح  اإىل  دافعة،  كقوة  النفو�ض 

حدود ال�سني.

وهكذا وجدنا احل�سارة الإ�سالمية تتو�سع وتنت�سر فوق الأر�ض، تتغلب اأوًل 
على جاذبيتها مبا تبقى لديها من خمزون ُروحي، حتى اإذا ما َوَهَنت))) فيها قوى 

الروح وجدناها تخلد اإىل الأر�ض �سيًئا ف�سيًئا.

وقد بداأ العلم يف تلك احلقبة ينت�سر بف�سل اأ�ساتذة �َسَطَعت اأ�سماوؤهم يف 
جو املعرفة، كالفارابي  وابن �سينا واأبي الوفاء وابن ر�سد.. اإىل ابن خلدون الذي 

اأ�ساءت عبقريته غروب احل�سارة الإ�سالمية يف نهايتها.

تت�سابه  مت�سلة  حلقات  الإن�سانية  املدنيات  اأن  نقرر  اأن  ن�ستطيع  هنا  ومن 
اأطوارها مع اأطوار املدنية الإ�سالمية وامل�سيحية، اإذ تبداأ احللقة الأوىل بظهور فكرة 
دينية، ثم يبداأ اأفولها بتغلب جاذبية الأر�ض عليها، بعد اأن تفقد الروح ثم العقل.

))) «اخِلالَفة َثالُثوَن َعاًما ُثمَّ َيُكوُن َبْعَد َذِلَك امْلُْلك«. رواه اأحمد 5/ 0))، ))).
ُعَفت.)م). ))) َوَهَنت: �سَ
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م�ستوى  اأََحّط من  نف�سية  تخلقه عوامل  الذي  ال�سقوط  هو منحنى  ذلك 
والعقل  الروح  توجيهات  فيها  يتقبل  الإن�سان يف حالة  اأن  وطاملا  والعقل،  الروح 
املوؤدية اإىل احل�سارة ومنوها، فاإن هذه العوامل النف�سية تختزن بطريقة ما فيما وراء 
ال�سعور، ويف احلالة التي تنكم�ض فيها تاأثريات الروح والعقل، تنطلق الغرائز الدنيا 

من ِعَقالها)))، لكي تعود بالإن�سان اإىل م�ستوى احلياة البدائية.

وكذلك كان �ساأن امل�سلم، فقد بعث الدين فيه روًحا حمرًكا للح�سارة، فلم 
يلبث بعد مرحلة ق�ساها يف اخلالفات واحلروب اأن عاد اإىل حيث هو الآن، اإن�سانًا 

ا. بدائيًّ

لكل  واخلامتة  والعقل  الروح  من  اخلالية  املرحلة  هذه  ن�سمي  اأن  اأردنا  ولو 
ح�سارة، لأطلقنا عليها بال تردد ا�سم املرحلة ال�سيا�سية باملعنى ال�سطحي لكلمة 

«�سيا�سة«.

والتجارب التاريخية العامة توؤكد اأطوار احل�سارات هذه، ول تكاد ح�سارة 
ما َت�ِسّذ عن هذه القاعدة.

ولقد يثري هذا التاأكيد �سوؤاًل يف اأذهان القراء عما ي�سمى «ح�سارة �سيوعية«، 
اإذ ل ميكننا اأن نرى فيها طابع الروح الذي عرفناه يف الدورة العامة للح�سارة، وبذا 

يقال: اإن ال�سيوعية كح�سارة لي�ست منبثقة عن عامل الروح!

))) ِعَقالها : قيدها.)م). 
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باعتبارها  ال�سيوعية  اأ�سول  تف�سري  من  اأوًل  ياأتي  اإمنا  ال�سائع  اخلطاأ  هذا 
ح�سارة، وموؤلفات مارك�ض واأجنلز تخفي -يف الواقع- التكوين احلقيقي للظاهرة 

ال�سيوعية بف�سلها ظاهًرا عن دورة احل�سارة امل�سيحية.

امل�سيحية،  احل�سارة  عن  �سفًحا  �سربنا  ما  اإذا  تف�سرًيا  جتد  ل  اأنها  واحلال 
تلك التي تكون - عند حتللها- �سطح الرتبة اخل�سيب؛ حيث ا�ستمدت الفكرة 
املارك�سية حيويتها. فنحن على هذا م�سطرون اإىل اأن نعترب ال�سيوعية اأزمة للح�سارة 

امل�سيحية.

النف�سية  الناحية  اعتبارنا  يف  ناأخذ  اأن  ولنا  التاريخية،  الناحية  من  هذا 
)ال�سيكولوجية) التي تهمنا اأكرث.

مارك�ض،  فكرة  �سيء  كل  قبل  النظرية  ال�سيوعية  تعد  الناحية  هذه  فمن 
بالقوى  املدفوعني  املوؤمنني  ن�ساط  جوهرها  يف  هي  واقعية،  �سيوعية  هناك  ولكن 
اأولئك  الع�سور،  خمتلف  يف  املوؤمنني  من  غريهم  دفعت  التي  نف�سها  الداخلية 
الذين �سهدوا مولد احل�سارات. فالظاهرة متماثلة يف جوهرها النف�سي، وحمددة 

هنا وهناك ب�سلوك الفرد نف�سه حيال م�ساكل املجتمع النا�سئ.

اأن نفكر يف املثل الذي �سربه ا�ستخانوف للطبقة العاملة  فنحن ل ميكننا 
يف رو�سيا اإبان تنفيذ امل�سروع الأول لل�سنوات اخلم�ض، حني ُرفع م�ستوى الإنتاج 
اليومي اإىل ال�سعف يف مناجم الفحم، دون اأن نفكر يف املثل الذي �سربه �سلمان 
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الفار�سي، الذي كان يقوم باأ�سعاف العمل الذي يوؤديه ال�سحابي الواحد يف حفر 
اخلندق حول املدينة يف غزوة الأحزاب، اأو الذي �سربه عمار بن يا�سر حني كان 
يحمل حجرين على كاهله يف بناء م�سجد املدينة؛ حيث كان الفرد يحمل حجًرا 

واحًدا. ففي كلتا احلالتني جند اأن الإميان هو الذي مهد الطريق للح�سارة.

الإ�سالمية  احل�سارة  �سرية  ت�سري  جندها  احلالية  امل�سيحية  احل�سارة  وبتاأمل 
التي �سبقتها يف الزمن، ومهما يكن يف هذا التقرير من غرابة - اإذ من الَبنيِّ اأن 
مولد امل�سيحية ي�سبق الإ�سالم مبراحل - فاإن التاريخ يوؤيدنا فيما نذهب اإليه. ذلك 
اأنه يقرر اأن احل�سارة تولد مرتني، اأما الأوىل: فميالد الفكرة الدينية، واأما الثانية: 

فهي ت�سجيل هذه الفكرة يف الأنف�ض، اأي دخولها يف اأحداث التاريخ.

واإذا كانت املدنية الإ�سالمية قد جمعت املولَدْين يف وقت واحد، فاإن ذلك 
يعود اإىل الفراغ الذي وجدته الفكرة الإ�سالمية يف النف�ض العربية العذراء، التي 

مل تن�ساأ فيها ثقافة ول ديانة �سابقة، فخال لها بذلك اجلو.

وبيئتها كحظ احل�سارة  اأهلها  نفو�ض  امل�سيحية يف  ومل يكن حظ احل�سارة 
والثقافات  الديانات،  فيه اخلليط من  امل�سيحية يف و�سط  ن�ساأت  فقد  الإ�سالمية، 
العربية والرومانية واليونانية، فلم يتح لها اأن تدخل اإىل قلوب النا�ض و�سط الزحام 
الفكري الثقايف لتوؤثر فيها تاأثرًيا فعاًل. ومل يكتب لها اأن تعمل عملها اإل عندما 
بلغت و�سط البداوة اجلرمانية يف �سمال اأوربا؛ حيث وجدت النفو�ض ال�ساغرة، 



�ضروط النه�ضة
7878

يف  حلقتها  لتكون  بها  اندفعت  التي  الفعالة  الروح  فيها  وبعثت  منها  فتمكنت 
�سل�سلة التاريخ.

ومن املفيد اأن اأعزز هذا النظر براأي للمفكر هرمان دي ك�سرلنج يف كتابه 
خلقية  ُروح  ظهرت  اجلرمانيني  «ومع  يقول:  حيث  لأوربا«؛  التحليلي  «البحث 

�سامية يف العامل امل�سيحي«.

ولعل عبارة هذا الن�ض ميكن اأن تبدو اأ�سدق اأو اأقّل �سدًقا؛ اإذ اإن الروح 
ال�سامية، التي يعنيها، لي�ست يف التحليل النهائي �سوى الفكرة امل�سيحية املتاأهبة 

متاًما للدخول يف التاريخ.

للح�سارة  النف�سي  امليالد  اإن  القول:  يف  يرتدد  مل  الأملاين  املفكر  ولكن 
امل�سيحية متوافق مع ظهور ُروح خلقي.

ابًا اآخرين لحظوا هذه املالحظة اأي�ًسا، بطريقة اأو باأخرى،  ول �سك اأن ُكتَّ
فاملوؤرخ هرني بريين قد لحظ ذلك الرتباط بني بعث الدين وظهور احل�سارة، يف 
كتاب له عنوانه «حممد و�سرملان« وازن فيه بني احل�سارتني الإ�سالمية وامل�سيحية.

فاإن املوؤلف املذكور يرى يف �سرملان ال�سخ�سية التي بعثت مبداأ امل�سيحية يف 
النفو�ض البكر، فاأنبتت فيها احل�سارة، متاًما كما فعل الر�سول من قبل.
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امل�سيحية مل جتد طابعها  الروح  اأن  اأن نالحظ  التاريخية  الأهمية  واإنه ملن 
اجلرمانية،  القبائل  مع  الفكرة  هذه  تفاعلت  عندما  اإل  املعمار،  فن  يف  اخلا�ض 
فتمثلت عبقريتها الفنية حينئذ يف �سورة املعبد القوطي، الذي يدل علو ارتفاعه 
على علو يف ال�سمري الديني وطموح، ذلك الطموح الذي كان يهز اأوربا من عهد 

الكارولنجيان))) اإىل عهد النه�سة.

فلما بداأت هذه النه�سة خرجت ح�سارة اأوربا من مرحلة ال�سمو الروحي 
اإىل مرحلة التو�سع العقلي، التي انطبعت بطابع ديكارت، والتو�سع يف البالد الذي 
«البحث  كتاب  اإىل  اأخرى  وعودة  اأمريكا.  باكت�ساف  كولومب  كر�ستوف  حققه 
التحول يف  اإذ يتحدث موؤلفه عن هذا  التطور،  لنا هذا  التحليلي لأوربا« تو�سح 
احل�سارة الأوربية يف قوله: «وكان اأعظم ارتكاز ح�سارة اأوربا على روحها الدينية«، 
ا فيقول: «ول�ست اأعني بالروح ذلك  ثم بعد ذلك يف�سر لنا الروح عاماًل اجتماعيًّ
ال�سيء الدال على منطق، اأو عقل اأو مبادئ جمردة، واإمنا هو - ب�سفة عامة - ذلك 
ال�سعور القوي يف الإن�سان، الذي ت�سدر عنه خمرتعاته وت�سوراته وتبليغه لر�سالته، 

وقدرته اخلفية على اإدراك الأ�سياء«.

وباجلملة يتعلق الأمر بحالة خا�سة و�سروط خلقية وعقلية �سرورية لالإن�سان 
لكي ي�ستطيع اأن ين�سئ ويبلغ ح�سارة.

))) الفرتة التاريخية للكارولنجيان من 687 - 987م.



�ضروط النه�ضة
8080

ولكن األي�ست هذه ال�سروط هي ما اأ�سار اإليه القراآن من تغيري النف�ض الذي 
جعل اأ�سا�ًسا لكل تغيري اجتماعي؟

ولنت�ساءل الآن: من اأين لأوربا مبداأ ال�سعور الذي اأتاح لها اأن تخلق وتبلغ 
ح�سارتها؟ وكيف تغريت نف�سيتها؟

وح امل�سيحية ومبداأها  اإن املفكر املذكور يجيب مرة اأخرى فيقول: «اإن الرُّ
اخللقي هما القاعدتان اللتان �سيدت عليهما اأوربا �سيادتها التاريخية«.

واإذا مل يكن ك�سرلنج قد و�سح حتى الآن فكرة املراحل الثالث للح�سارة 
امل�سيحية، فاإنه ل �سك قد اأ�سار اإليها؛ ونحن جند عنده تاأييًدا لفكرتنا عن تطور 
احل�سارة وتنوع العوامل النف�سية، اإذ يقول: «اإن مركز الثقل للح�سارة تزحزح عن 

مكانه، وحتول بالنه�سة والإ�سالح الديني من جمال الروح اإىل جمال العقل«.

املرحلة  يعني  اإمنا  ك�سرلنج  اإليه  ي�سري  الذي  التزحزح  ذلك  اأن  �سك  ول 
اجلديدة التي دخلت فيها احل�سارة امل�سيحية يف طورها العقلي.

لتلك احل�سارة،  الأوليني  املرحلتني  اإىل  اإ�سارة  واإذا لحظنا عند ك�سرلنج 
فاإننا جند الإ�سارة اإىل املرحلة الثالثة وا�سحة عند كتاب اآخرين، اإذ �سادهم �سعور 

بفناء املدنية الأوربية مثل اأوزولد �سبنجلر يف كتابه «اأفول الغرب«.
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ولعله من الوا�سح اأن م�سكلة احل�سارة يف الع�سر احلا�سر ل تخ�ض ال�سعوب 
الإ�سالمية فقط، بل اإنها تخ�ض اأي�ًسا ال�سعوب املتقدمة نف�سها، التي تتهدد فيها 

مدنيتها بالفناء.

فكرة  هنالك  دامت  ما  متوافرة  احل�سارة  اإىل  الو�سيلة  اإن  القول:  وجملة 
دينية توؤلف بني العوامل الثالثة: الإن�سان، والرتاب، والوقت، لرتكب منها كتلة 

ت�سمى يف التاريخ ح�سارة.





من  �سمعتها  ن�سيحة  حياتي  يف  اأثر  ما  «اأ�سد 
عليك«. اأنزل  كاأنه  القراآن  اقراأ  بني  يا  اأبي: 

إقبال

اإننا لكي نتو�سل اإىل الرتكيب ال�سروري حالًّ للم�سكلة الإ�سالمية، اأعني 
ُيغريِّ  الذي  الدين  موؤثر  لدينا  يتوافر  اأن  يجب  والوقت،  والرتاب  الإن�سان  مزج 

النف�ض الإ�سالمية، اأو كما يقول ك�سرلنج: «مينح النف�ض مبداأ ال�سعور«.

فهل ميكن حتقيق هذا ال�سرط يف احلالة الراهنة لل�سعوب الإ�سالمية؟

اإن الرتدد يف الإجابة عن هذا ال�سوؤال بالإيجاب، ل يدل اإل على جهل 
بالإ�سالم، وب�سفة عامة بتاأثري الدين يف الكون؛ فاإن قوة الرتكيب لعنا�سر احل�سارة 
فجوهر  التاريخ،  يف  ظهوره  بوقت  خا�سة  ميزة  ولي�ست  الدين،  جوهر  يف  خالدة 

الدين - ح�سب العبارة ال�سائعة - موؤثر �سالح يف كل زمان ومكان.

ال�شرط الثاين

اإمكانية تطبيق املبداأ القراآين الآن



�ضروط النه�ضة
8484

وت�سجيله يف النف�ض وهو ما يهم التاريخ -كما �سبق يف حديثنا عن احل�سارة 
امل�سيحية التي تركبت بعد األف عام من ظهور الفكرة امل�سيحية - ميكن اأن يتجدد 
الكرمية  الآية  اإليه  ترمز  ما  وهو  وقوانينه،  �سروطه  النا�ض  يخالف  مل  ما  وي�ستمر 
ژڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ ژ]النور/ 63[، 

ومن هذه الوجهة ن�ستطيع اأن نقول:

اإن العلماء اجلزائريني كانوا اأقرب اإىل ال�سواب من ال�سيا�سيني، حني دعوا 
اإىل الإ�سالح، مبعنى دفع النف�ض الإن�سانية اإىل حظرية الإميان من جديد، ولكن 
ِبعني  هوؤلء العلماء - ل�سوء احلظ - قد انحرفوا هم اأنف�سهم عن الطريق القومي ُمتَّ
رجال ال�سيا�سة؛ ولقد كان الوقت منا�سًبا لكي يعودوا اإىل الطريق القومي واثقني 
من اأنه ل جناة بغريه، ولقد كان عليهم اأن ي�ستاأنفوا جهدهم الذي بدوؤوه، ثم قطعوه 
عام 936)م، واأن يعّدوا اجليل القادم حلمل ر�سالة احل�سارة يف نف�سه، واإىل معرفته 
يوؤدي  اأن  فرد  كل  ي�ستطيع  حتى  امل�ستقبل،  يف  ال�سحيح  الو�سع  ي�سعها  كيف 
ر�سالته يف جماله اخلا�ض، متحماًل يف �سبيلها الآلم اجِل�َسام، مغالًبا هذه الآلم، 
والدين وحده هو الذي مينح الإن�سان هذه القوة، فقد اأمد بها اأولئك احلفاة العراة 

. من بدو ال�سحراء الذين اتبعوا هدي حممد

وبهذه القوة وحدها ي�سعر امل�سلم - على الرغم من فاَقته))) وُعْريه الآن - 
برثوته اخلالدة التي ل يدري من اأمر ا�ستخدامها �سيًئا.

))) فاقته: َفْقره و�سيق حاله. )م).



عندما يتحرك رجل الفطرة وياأخذ طريقه لكي ي�سبح رجل ح�سارة، فاإنه ل 
ا- �سوى الرتاب والوقت واإرادته لتلك احلركة. نَّ زاد له -كما َبيَّ

وهكذا ل يتاح حل�سارة يف بدئها راأ�سمال، اإل ذلك الرجل الب�سيط الذي 
حترك، والرتاب الذي ميده بقوته الزهيد حتى ي�سل اإىل هدفه، والوقت ال�سروري 

لو�سوله.

وكل ما عدا ذلك من ق�سور �ساخمات ومن جامعات وطائرات، لي�ض اإل 
من املكت�سبات، ل من العنا�سر الأولية.

احل�سارة،  مكت�سبات  عن  ما  وقًتا  ي�ستغني  اأن  ميكنه  الإن�ساين  واملجتمع 
ولكنه ل ميكنه اأن يتنازل عن هذه العنا�سر الثالثة التي متثل ثروته الأولية، دون 

اأن يتنازل يف الوقت نف�سه عن جوهر حياته الجتماعية.

م  تقوِّ ل  الأخرية  احلرب  يف  املتقاتلة  الدول  كانت  حني  هذا  حتقق  وقد 
خ�سارتها يف احلرب بالذهب والف�سة بل ب�ساعات العمل، اأي ِبِقَيم من الوقت، 

ة الدائمة العدَّ
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املكت�سب غري  اأ�سبح  الرتاب؛ وهكذا كلما  الب�سرية ومن منتجات  ومن اجلهود 
واأذنت  اخلطر،  �ساعة  دقت  وكلما  عقبات،  عليه  احل�سول  دون  حالت  اأو  كاف، 
الأ�سياء  قيمة  عبقريتها  مع  الإن�سانية  ا�ستعادت  الأ�سا�سية،  القيم  اإىل  بالرجوع 

نت عظمتها. الب�سيطة التي َكوَّ

ب�ساطة  اإىل  العودة  علينا  َوَجَب  كلما  جندها  التي  اخلالدة  القيم  هي  تلك 
الأ�سياء، اأي يف الواقع كلما حترك رجل الفطرة، وحتركت معه ح�سارة يف التاريخ.



اإىل  التكدي�ض  «من  عنوانه  جعلنا  الذي  ال�سابق  الف�سل  يف  ا  نَّ َبيَّ قد  كنا 
الرتكيب  يف   )Catalyseur(كمركب تدخل  حينما  الدينية  الفكرة  دور  البناء«، 
البيولوجي لإحدى احل�سارات، وذلك با�ستنادنا اإىل حد ما على اأفكار ك�سرلنج 

وعلى معطيات التاريخ ب�سورة عامة.

غري اأن هذا التف�سري التاريخي قد بدا غري كاف لدى قراء الطبعة الأوىل 
لهذا الكتاب. ولهذا فقد طلب مني بع�سهم - والطلبة خا�سة - اأن اأفرد حتلياًل 

اأعمق تق�سًيا جلوانب املو�سوع يف طبعة ثانية للكتاب.

ي اأن اأُْعِرَب لهوؤلء الذين اأبدوا هذه املالحظة عن تقديري لهم؛ لأنها  وِبُودِّ
تك�سف عن مدى حتم�سهم مل�ساكل احل�سارة. وهو حتم�ض ل �سك ي�سرف هوؤلء 

ال�سباب من رواد الأمة.

من اأجل هذا و�سعت هذا الف�سل وراأيت من واجبي اأن اأعيد فيه درا�سة 
هذه امل�سكلة درا�سة ل تقت�سر على املعطيات التاريخية، واإمنا هي تهتم اأي�ًسا مبقايي�ض 

اأثر الفكرة الدينية يف تكوين احل�شارة
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التحليل النف�سي. ذلك اأن املنهج الذي يتناول واقعة احل�سارة ل على اأنها �سل�سلة 
جوهرها،  اإىل  التحليل  ير�سدنا  ظاهرة  بل  ق�ستها،  التاريخ  يعطينا  الأحداث  من 
ورمبا يهدينا اإىل قانونها اأي اإىل �سنة اهلل فيها، هذا املنهج هو القادر - فيما اأعتقد - 
على اأن ي�ستجلي))) لنا بطريقة اأو�سح، الدور الإيجابي الفعال للفكرة الدينية يف 
تركيب تلك الواقعة. اإذ يو�سح لنا كيف ت�سرط هذه الفكرة �سلوك الفرد، وكيف 

ا يف عالقتها الوظيفية ببناء اإحدى احل�سارات. تنظم غرائزه تنظيًما ع�سويًّ

للفكرة  يتاح  كيف  للقارئ  نو�سح  اأن  هي  هنا  امل�ساألة  اإن  اآخر،  وبتعبري 
الدينية))) اأن تبني الإن�سان حتى يقوم بدوره يف بناء احل�سارة، وبالتايل كيف يتاح 
لهذه الفكرة ذاتها اأن متدنا بتف�سري عقلي لدور اإحدى الديانات يف توجيه التاريخ.

للوقائع  تف�سريها  يف  الدينية  الفكرة  عندها  تقف  التي  احلدود  فما  اإذن 
التاريخية؟

تو�سيديد)Thucydide( حتى جيزو  من  ابتداء   - املوؤرخني  معظم  اهتم  لقد 
)Juizot( - بتجميع الوقائع التاريخية بدل اأن يهتموا بالبحث يف تف�سري عقلي لهذه 

ياأخذ  النور  التاريخ بف�سل ع�سر  اإطار معني. فلما جاء جيزو بداأ علم  الوقائع يف 
عنده �سبغة علمية معينة. ومع ذلك فقد وجدنا لدى هذا املوؤرخ الفرن�سي الكبري 

))) ي�ستجلي: يطلب التو�سيح. )م).
))) بالتعميم الذي ق�سدناه يف ف�سل �سابق.
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بينه وبني �سياغة تفكريه اخلا�ض يف �سورة  نوًعا من التحفظ الديكارتي، يحول 
منهجية مكتملة.

اأما ابن خلدون فقد متكن من قبل من اكت�ساف منطق التاريخ يف جمرى 
اأحداثه، فكان بهذا املوؤرخ الأول الذي قام بالبحث عن هذا املنطق اإذا مل نقل 
اإنه قد قام ب�سياغته فعاًل. فقد كان ميكن اأن يكون اأول من اأتيح له اأن ي�سوغ قانون 
الدورة التاريخية )La Luidu Cycle(، لول اأن م�سطلح ع�سره قد وقف به عند ناجت 

معني من منتوجات احل�سارة ونعني به الدولة، ولي�ض عند احل�سارة نف�سها.

وهكذا مل جند فيما ترك ابن خلدون غري نظرية عن تطور الدولة. يف حني 
اأنه كان من الأجدى لو اأن نظريته ر�سمت لنا تطور احل�سارة، التي كنا ن�ستطيع اأن 
جند فيها ثروة من نوع اآخر، غري ذلك الذي اأَْثَرانَا به فعاًل. اإذ مل تكن عبقرية ابن 

خلدون بعاجزة عن اأن تر�سم لنا ذلك التطور يف �سورة منهج قائم بذاته.

تف�سريات  اأول  فيه  ولدت  الذي  القرن  هو  ع�سر  التا�سع  القرن  كان  ولقد 
الواقعة الجتماعية يف اإطار ظاهرة معينة هي احل�سارة، غري اأن مارك�ض ومدر�سته 
ا  َقا على هذه الواقعة الجتماعية منطق اجلدلية املادية، فقد كان طبيعيًّ حينما َطبَّ
ي�سّوغ  ما  الفكتوري  عهدها  باأوربا يف  اخلا�سة  الجتماعية  ال�سروط  يجدا يف  اأن 

النزعة املادية التاريخية يف نظرهم.
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فمارك�ض ومدر�سته يذهبان اإىل اأن كل اكتمال تاريخي ل يكون اإل نتيجة 
التي  الفنية  الو�سائل  وبالتايل  الأ�سا�سية،  الإن�سان  وحاجات  املادية  ال�سرورات 
يخرتعها وي�ستعملها يف تلبية تلك احلاجات. فاحلاجة والفن ال�سناعي ميثالن يف 
نظر مارك�ض مركزي التقاطب لقوى الإنتاج، املركزين اللذين يحددان العالقات 
ا  معنويًّ ذاتها  احل�سارة  هذه  يحددان  كما  معينة،  بح�سارة  اخلا�سة  الجتماعية 
ا. ولكن هذه النظرية ل تف�سر لنا النقطة الأ�سا�سية املاثلة فيما يحدث من  وماديًّ
تفكك العالقات الجتماعية وتال�سي احل�سارات، دون ظهور اأي تغيري يف طبيعة 
الكولومبي،  العهد  على  ال�سابقة  اأمريكا  فح�سارات  الإنتاج.  وو�سائل  احلاجات 

وكذلك احل�سارة الرومانية مل َتَتال�َض))) لفقدها الو�سائل ال�سناعية واحلاجات.

وهكذا جند يف التف�سري املارك�سي للوقائع التاريخية ثغرة اأحدثها التحليل 
من  انطالق  نقطة  يتخذ  الذي  التحليل  ذلك  الوقائع،  لهذه  املنهجية  املفرط يف 

حتمية مادية اأي من عملية ميكانيكية لاإرادية لتخطيط احل�سارة.

اأما القرن الع�سرون فقد �ساهد بوادر تفتح مناهج اأخرى للتف�سري، ينف�سح 
اأخرى، غري العوامل املق�سورة على  فيها املجال داخل تكوين احل�سارة لعوامل 

حاجة الإن�سان املادية وو�سائل الإنتاج.

))) مل َتَتال�َض: مل َتْفَن.)م).
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فقد و�سحنا �سالًفا كيف يف�سر ك�سرلنج احل�سارة الأوربية باعتبارها تركيًبا 
الفيل�سوف مل يكن هو  اأن هذا  ُروح امل�سيحية وتقاليد اجلرمانية. غري  مكونًا من 
ال�سابق اإىل هذا الطريق، فقد �سار فيه من قبل املوؤرخ الفرن�سي جيزو الذي كان 

ينظر اإىل الأ�سياء من هذه الزاوية نف�سها قبل ك�سرلنج بقرن كامل.

ثم ياأتينا بعد ذلك فيل�سوف اأملاين اآخر، ونعني به �سبنجلر )Spengler( ليقودنا 
اإىل نظرية اأخرى، تف�سر احل�سارة باعتبارها ثمرة لعبقرية خا�سة ت�سم ع�سًرا معيًنا 

مبي�سم ابتداع اأ�سا�سي، كما هو ال�ساأن يف علم اجلرب بالن�سبة اإىل احل�سارة العربية.

وهكذا جند يف هذه النظرية العامل العن�سري يت�سرب على يد �سبنجلر اإىل 
املذاهب التاريخية، وهو العامل الذي �سوف يتاح لدوره التاريخي فيما بعد، اأن 

يحقق اكتماله املنهجي يف املدر�سة الهتلرية على يد روزنربج.

ثم اإنه بعد ذلك بقليل - فيما بني احلربني العامليتني - نرى فيل�سوًفا جرماين 
الأ�سل )بلطي) اجلن�سية، وهو ولرت �سوبرت )walter Schubart( يقوم بدوره بتكييف 
طريقة �سبنجلر -اإذا مل اأقل مذهبه- مع نظريته التي تف�سر احل�سارة، باعتبارها نتاج 

عبقرية ع�سر معني، ولي�ض باعتبارها نتاج عبقرية جن�ض معني.

فقد بني ولرت �سوبرت يف كتاب قليل الذيوع بعنوان «اأوربا وروح ال�سرق«، 
هذا  ي�سم ح�سارة  الذي   )Éon( الكلي  روحه  اأو  اخلا�سة  عبقريته  ع�سر  لكل  اأن 

الع�سر اأو ذاك ِب�ِسَمِته اخلا�سة.
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ناحيته  من  جاء  فقد  توينبي،  اأرنولد  جون  الكبري  الإجنليزي  املوؤرخ  اأما 
ا. وقد كان مواطنه  بتف�سري �سخم للح�سارة يلعب فيه العامل اجلغرايف دوًرا اأ�سا�سيًّ
ال�سري جون هالفورد )Sir J. Hallford( قد �سبقه بن�سف قرن من الزمان اإىل اإدخال 
ة  بَّ العامل اجلغرايف بطريقة منهجية يف تف�سري احل�سارة. فكان عنوان نظريته املُْن�سَ

ب�سفة خا�سة على غايات �سيا�سية وع�سكرية لقاعدة «اجلغرافية للتاريخ«.

فيما  املتمثل  مذهبه  �سمن  اجلغرايف  العامل  هذا  ُيدخل  توينبي  اأن  غري 
يدعوه بالتحدي )Léfi(، وهو املذهب الذي يف�سر احل�سارة كَرّد معني يقوم به اأحد 

ال�سعوب اأو الأجنا�ض مواجهة ِلَتَحدٍّ معني.

ي، وح�سب  والطبيعة باخل�سو�ض -اأي اجلغرافيا- هي التي تقوم بهذا التحدِّ
م�ستوى التحدي وفعالية الرد عليه من طرف ال�سعوب املواَجهة به، فاإن ح�سارتها 

تكون بني احتمالت ثالثة:

فهي اإما اأن تقوم بوثبة اإىل الأمام، واإما اأن ت�ساب بالتوقف واجلمود، واإما 
اأن يلّفها الفناء بردائه.

واإذا نحن حاولنا بعد الذي �َسَرْدنَا من النظريات، اأن ن�ستعمل اإحداها يف 
تف�سري لواقعة تاريخية حمددة - ولتكن احل�سارة الإ�سالمية على �سبيل املثال - 

فاإننا جند اأنها ل تر�سينا متام الر�سى.
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اإذن نحن ل نرى يف تكوين هذه احل�سارة العامل اجلغرايف اأو املناخي يف 
�سكل حتدٍّ معني ح�سب نظرية توينبي، ول العامل القت�سادي الزوجي الأ�سا�ض 

املتمثل يف احلاجة والو�سيلة ال�سناعية ح�سب نظرية مارك�ض.

اأما نظرية الروح الكلي )Éon( فال ت�ستطيع بدورها تف�سري الظاهرة الإ�سالمية 
اأو�سحت ذلك يف  اأن  رافقتها، كما �سبق يل  التي  الزمنية  النف�سية  الظروف  مع 
اأفكار ك�سرلنج ما ميدنا بتخطيط حتليلي  كتابي «الظاهرة القراآنية«؛ ولقد يبدو يف 
للواقعة امل�سيحية، ن�ستطيع اأن ندرج يف نطاقه الواقعة الإ�سالمية. وذلك ملا فيها من 
وجوه التماثل البيولوجية التاريخية املعينة، التي ت�سع احل�سارة يف كلتا الواقعتني 

�سمن حالت تطورية مت�سابهة.

ا  خا�سًّ م�سطلًحا  املتطورة  اللغات  جميع  لها  اأعدت  قد  حالت  وهي 
لتحديدها، اإذ ت�سري اإىل هذه احلالت الثالث: بالنه�سة، والأَْوج)))، والأُُفول))).

وعلى هذا فك�سرلنج واأوزولد �سبنجلر، مل يخرجا يف درا�ستيهما من حيث 
امل�سطلح ال�سعبي يف اللغات املتطورة عن واقع التاريخ، وهو التقاء فر�سته طبيعة 

الأحداث ولي�ض جمرد ال�سدفة العار�سة.

))) الأَْوج: القمة.)م). 
))) الأفول: املراد هنا الرتاجع والتاأخر.)م). 
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ولو حاولنا الآن بدورنا عر�ض التحليل التاريخي يف �سورة تخطيطية لأمكننا 
-كما يحدث ذلك عند عر�ض ظاهرة فيزيقية- اأن ن�ساهد قانون ظاهرة احل�سارة.

ين اثنني: امليالد والأُُفول.  فنحن نعلم م�سبًقا اأن ح�سارة معينة تقع بني حدَّ
نزاع.  حمل  لي�ستا  باعتبارهما  دورتها  من  اثنتني  نقطتني  هنا  منلك  فنحن  واإذن 
اإىل  لي�سل  �ساعد،  الأوىل يف خط  النقطة  من  بال�سرورة  يبداأ  البياين  واملنحنى 
يتو�سط  انتقايل  طور  من  ن�سع  اأن  ميكننا  الذي  فما  نازل.  الثانية يف خط  النقطة 
هذين اخلطني؟ ويجيبنا امل�سطلح ال�سعبي - الذي �سبق ذكره، والذي يلتقي كما 

راأينا مع التحليل التاريخي- م�سرًيا اإىل طور و�سيط هو: الأوج.

يف  تعاك�ض  اإىل  ي�سري  معني،  تواٍز  بال�سرورة  يوجد  الأولني  الطورين  وبني 
الظاهرة. فطور الأفول النازل هو عك�ض طور النه�سة ال�ساعد، وبني الطورين يوجد 

بال�سرورة اكتمال معني هو: طور انت�سار احل�سارة وتو�سعها.
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على  حل�سلنا  تخطيطية  �سورة  يف  العتبارات  هذه  ترجمة  حاولنا  ولو 
التخطيط التايل:

فنحن منلك الآن  اأمام اأنظارنا و�سيلة ن�ستطيع بها تتبع اطراد ح�سارة معينة، 
بطريقة �ساهدة على نحو من الأنحاء، كما متكننا من عقد ال�سالت امل�سروعة بني 

العوامل النف�سية الزمنية املختلفة التي تلعب دوًرا يف هذا الطراد بال�سرورة.

ومن املوؤكد اأنه عندما نتناول احل�سارة الإ�سالمية فال بد من اأن يدخل يف 
اّطرادها بال�سرورة عامالن هما: الفكرة الإ�سالمية التي هي اأ�سل الّطَراد نف�سه، 

والإن�سان امل�سلم الذي هو ال�سند املح�سو�ض لهذه الفكرة.

احل�سارة،  تطور هذه  ندر�ض  الأ�سياء حينما  وطبيعة  ين�سجم  مما  فاإنه  وعليه 
اأن ندر�ض من حيث الأ�سا�ض العالقة الع�سوية التي تربط الفكرة ب�سندها. واإذن 
فكل القيم النف�سية الزمنية التي متيز م�ستوى ح�سارة ما يف وقت معني، لي�ست اإل 

املرحلة الثانية
العقل

مقيا�س القيم النف�ضية و الجتماعية
الدالة على اأحوال التطور

مقيا�س الزمان
عام  38مابن خلدون

ل

د

م

هـ

ج

الروح الغريزة

حلة الأوىلاملرحلة الثالثة
املر
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الرتجمة التاريخية لهذه العالقة الع�سوية بني فكرة معينة كالإ�سالم مثاًل، والفرد 
الذي ميثل بالن�سبة اإليها ال�سند املح�سو�ض، وهو هنا امل�سلم.

اطراد  تتبع  بغية  النف�سي  التحليل  لغة  اإىل  اللجوء  علينا  تعني  هنا  ومن 
احل�سارة باعتباره �سورة زمنية لالأفعال وردود الأفعال املتبادلة، التي تتولد منذ 
مطلع هذا الطراد بني الفرد والفكرة الدينية التي تبتعث فيه احلركة والن�ساط، 
وحينئذ فعندما نعد الفرد عند نقطة ال�سفر يف ال�سورة التخطيطية التي قدمناها، 
جميع  مع  بالفطرة،  امل�سلمني  املوؤرخني  بع�ض  يعرفها  التي  احلالة  يف  جنده  فاإننا 
غرائزه- كما وهبته اإياها الطبيعة. فالفرد يف هذه احلالة لي�ض اأ�سا�سه اإل الإن�سان 
الطبيعي اأو الفطري )L’homonatuna( غري اأن الفكرة الدينية �سوف تتوىل اإخ�ساع 
النف�ض  علم  عليه  ي�سطلح  ما  متثل   )Conditionnement( �سرطية  عملية  اإىل  غرائزه 

.)Refculement( الفرويدي بالكبت

وهذه العملية ال�سرطية لي�ض من �ساأنها الق�ساء على الغرائز، ولكنها تتوىل 
تنظيمها يف عالقة وظيفية مع مقت�سيات الفكرة الدينية: فاحليوية احليوانية التي 

متثلها الغرائز ب�سورة حم�سو�سة، مل ُتْلَغ ولكنها ان�سبطت بقواعد نظام معني.
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ا من قانون الطبيعة املفطور))) يف ج�سده.  ويف هذه احلالة يتحرر الفرد جزئيًّ
وحية التي طبعتها الفكرة الدينية يف  ويخ�سع وجوده يف كليته اإىل املقت�سيات الرُّ

وح. نف�سه؛ بحيث ميار�ض حياته يف هذه احلالة اجلديدة ح�سب قانون الرُّ

هذا القانون نف�سه هو الذي كان يحكم بالًل حينما كان حتت �سوط العذاب 
اإذ من الوا�سح  َيْفرُت عن)3) تكرار قولته: «اأحٌد!.. اأحٌد!..«،  ابته)))، ول  يرفع �َسبَّ
اأن هذه القولة ل متثل �سيحة الغريزة، ف�سوت الغريزة قد �سمت؛ ولكنه ل ميكن 
اأن يكون قد األغي بوا�سطة التعذيب. كما اأنها ل متثل �سوت العقل اأي�ًسا فالأمل 

ل يتعقل الأ�سياء.

وح التي حتررت من اإ�سار الغرائز بعدما متت �سيطرة العقيدة  اإنها �سيحة الرُّ
ا يف ذاتية بالل بن رباح. عليها نهائيًّ

�ساأنه  كان  اإذ  نف�سه؛  التغري  هذا  يحكمه  الإ�سالمي  املجتمع  كان  كذلك 
�ساأن بالل ل يتحدث بلغة غريزة اللحم والدم من ناحية، ومن ناحية اأخرى فاإن 
�سوت العقل كان ل يزال �سامًتا يف هذا املجتمع الوليد. فكل لغة هذا الع�سر قد 

كانت روحية املنطق، اإذ هي بنت الروح اأوًل وقبل كل �سيء.

))) املفطور: املخلوق. )م).
ابة: اإ�سبع بني الإبهام والو�سطى. )م). بَّ ابته: ال�سَّ ))) �َسبَّ

)3) َيْفرُت عن: َي�سعف، ي�سكن بعد ِحّدة. )م).
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فيه  ُترّو�ض  الذي  الطور  اأطوار ح�سارة معينة:  الأول من  الطور  ذلكم هو 
الغرائز، وت�سلك يف نظام خا�ض تكبح فيه اجلماح، وتتقيد عن النطالق.

اإنها الروح يف �سوت بالل هي التي تتكلم وتتحدى بلغتها الدم واللحم. 
بها  ويرفع  الب�سرية،  الطبيعة  املرفوعة  ب�سبابته  يتحدى  كان  ال�سحابي  ذلك  كاأن 
اأنها هي نف�سها تتحدث ب�سوت تلك  يف حلظة معينة م�سري الدين اجلديد؛ كما 
نَى  املراأة الزانية التي اأقبلت اإىل الر�سول لتعلن عن خطيئتها، وتطلب اإقامة َحّد الزِّ
عليها. فالوقائع هذه جميعها تخرج عن معايري الطبيعة، وتدل على اأن الغريزة قد 
ُكِبَتْت، غري اأنها ظلت حمتفظة بنزوعها اإىل التحرر، وهنا ين�سب ال�سراع املُْحَتِدم))) 

بني هذا النزوع و�سيطرة الروح.

النور  اإىل  الدينية  الفكرة  اأبرزته  الذي  املجتمع  يوا�سل  نف�سه  الوقت  ويف 
يف  الفكرة  هذه  اإ�سعاع  امتداد  بقدر  الداخلية،  روابطه  �سبكة  وتكتمل  تطوره. 
العامل، فتن�ساأ امل�ساكل املح�سو�سة لهذا املجتمع الوليد نتيجة تو�سعه، كما تتولد 
�سرورات جديدة نتيجة اكتماله، وحتى ت�ستطيع هذه احل�سارة تلبية هذه املقايي�ض 
امل�ستجدة ت�سلك منعطًفا جديًدا؛ فاإما اأن يتطابق مع النه�سة كما نراها بالن�سبة 
اإىل الدورة الأوربية، واإما اأن يتطابق مع ا�ستيالء الأمويني على احلكم كما هو �ساأن 
الدورة الإ�سالمية. ويف كلتا احلالتني فاإن املنعطف هو منعطف العقل. غري اأن هذا 
العقل ل ميلك �سيطرة الروح على الغرائز، وحينئذ ت�سرع الغرائز يف التحرر من 

))) املُْحَتِدم: املُ�ْسَتِعل. )م).
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قيودها بالطريقة التي �ساهدناها يف عهد بني اأمية؛ اإذ اأخذت الروح تفقد نفوذها 
على الغرائز بالتدريج، كما كف املجتمع عن ممار�سة �سغطه على الفرد.

بقدر ما  تنطلق  واإمنا هي  تتحرر دفعة واحدة.  الغرائز ل  اأن  الطبيعي  ومن 
ت�سعف �سلطة الروح.

واأثناء موا�سلة التاريخ �سريه نرى هذا التطور ي�ستمر يف نف�سية الفرد، ويف 
البنية الأخالقية للمجتمع الذي يكّف عن تعديل �سلوك الأفراد. وبقدر ما تتحرر 
هذه النزعة من قيودها يف املجتمع يكّف التحرر الأخالقي الذي ميار�سه الفرد يف 

اأفعاله اخلا�سة �سيًئا ف�سيًئا.

ولو ا�ستطعنا يف هذا احلني بو�سيلة دقيقة املراقبة لهذه الظروف النف�سية،   
تتوافر يف  التي  املراقبة  و�سائل  ال�ساأن يف  هو  -كما  الطراد  هذا  نتائج  تتبع  بغية 
خمتربات علوم الطبيعة - لأمكن اأن نالحظ انخفا�ًسا يف م�ستوى اأخالق املجتمع. 
اأو اأننا نالحظ - وهو ما يوؤول اإىل النتيجة نف�سها - نق�ًسا يف الفعالية الجتماعية 
للفكرة الدينية، واأن هذه الفكرة تظل موا�سلة لنق�سانها منذ اأن دخلت احل�سارة 

منعطف العقل.

فاأوج اأي ح�سارة - واأعني به ازدهار العلوم والفنون فيها - يلتقي من وجهة 
نظر علم العلل ))) البحت مع بدء مر�ض اجتماعي معني، ملَّا يجتذب انتباه املوؤرخني 

.)étiologie( (((
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وعلماء الجتماع بعد؛ لأن اآثاره املح�سو�سة ل تزال بعيدة. وبهذا توا�سل الغريزة 
وت�ستعيد  والتحرر،  النطالق  اإىل  �سعيها  الدينية  الفكرة  بيد  اجلماح  املكبوحة 

الطبيعة غلبتها على الفرد وعلى املجتمع �سيًئا ف�سيًئا.

وعندما يبلغ هذا التحرر متامه يبداأ الطور الثالث من اأطوار احل�سارة. طور 
الغريرة التي تك�سف عن وجهها متاًما. وهنا تنتهي الوظيفة الجتماعية للفكرة 
الدينية التي ت�سبح عاجزة عن القيام مبهمتها متاًما يف جمتمع منحّل، يكون قد 

ا يف ليل التاريخ وبذلك تتم دورة يف احل�سارة. دخل نهائيًّ

الفكرة  عن  النامية  الدوافع  بعثته  علم  اإزاء  الطور  هذا  يف  نكون  وهكذا 
الدينية واأ�سرقت به اأنوار احل�سارة؛ غري اأنه اإذا انتهت دورتها فقد جرفته الفو�سى 
اأ�سحابه على ح�ساب اجلهل  يعي�ض  انتفاعي  اإىل علم  اأو  َعَدم،  اإىل)))  وا�ستحال 

املنت�سر.

التاريخ  تبداأ حينما تدخل  اإذ  املنوال،  تتم على هذا  اإذن  فدورة احل�سارة 
فكرة دينية معينة، اأو «عندما يدخل التاريخ مبداأ اأخالقي معني )Zthos(« على حد 
ا الهيمنة التي كانت لها  اأنها تنتهي حينما تفقد الروح نهائيًّ قول ك�سرلنج، كما 

على الغرائز املكبوتة اأو املكبوحة اجلماح.

. )م(. ل وتغريَّ ))) ا�ستحال اإىل: حَتَوَّ
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وقبل بدء دورة من الدورات اأو عند بدايتها يكون الإن�سان يف حالة �سابقة 
ا و�سلبت منه  للح�سارة. اأما يف نهاية الدورة فاإن الإن�سان يكون قد تف�سخ ح�ساريًّ

احل�سارة متاًما، فيدخل يف عهد ما بعد احل�سارة.

فاإذا كان ممكًنا املماثلة بني هاتني احلالتني من وجهة نظر �سطحية ملا فيهما من 
وجوه ال�سبه الظاهرية، فاإنه من اخلطاأ املماثلة بينهما من وجهة بيولوجية تاريخية: 
ا خمالف متاًما لالإن�سان ال�سابق على احل�سارة  اإذ اإن الإن�سان الذي تف�سخ ح�ساريًّ

اأو الإن�سان الفطري.

فالأول لي�ض جمرد اإن�سان خارج عن احل�سارة فح�سب، كما هي احلال مع 
الثاين الذي �سميناه فيما �سلف بالإن�سان الطبيعي، اإذ الإن�سان امل�سلوب احل�سارة 
نف�سه عن  اإذا تغري هو  اإل   Oeuvre Civilisatrice ر  �سِّ قاباًل لإجناز عمل حُمَ مل يعد 

جذوره الأ�سا�سية.

ا  وعلى العك�ض من ذلك، فاإن الإن�سان ال�سابق على احل�سارة يظل م�ستعدًّ
- كما هي احلال مع البدوي املعا�سر للنبي - للدخول مع دورة احل�سارة. ون�ستطيع 

التمثيل لهذه العتبارات ب�سورة م�ستقاة من علم الطاقة املائية.

وذلك باتخاذنا كحد للموازنة ُجزيًئا من املاء يف و�سعني خمتلفني: يكون 
يف اأولهما قبل و�سوله اإىل خزان ينتج الكهرباء، ويف ثانيهما بعد خروجه منه. فهذا 
اجلزيء عندما يكون قبل اخلزان، يعطينا �سورة لالإن�سان ال�سابق على احل�سارة، 
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طاقة  على  منطٍو  جزيء  فهو  معينة.  ح�سارة  دورة  يف  بعد  يدخل  مل  الذي  اأي 
مذخورة معينة قابلة لتاأدية عمل نافع، اإذا ما ا�ستعملتها اأجهزة اخلزان يف الري اأو 

يف اإنتاج الكهرباء.

غري اأن هذا اجلزيء ي�سبح قا�سًرا عن تاأدية العمل نف�سه، منذ اأن ي�سبح بعد 
اخلزان؛ لأنه يكون قد فقد طاقته املذخورة؛ وهو ما يعطينا �سورة لالإن�سان املنحل 
ا اأو الإن�سان الذي خرج من دورة احل�سارة. ذلك اأن هذا اجلزيء اخلارج  ح�ساريًّ
من خزانه، مل يعد يف اإمكانه اأن ي�ستعيد حالته اإل بوا�سطة عملية جوهرية تتمثل 
يف عملية التبخر التي ترجع به اإىل حالة بخارية. ويف التيارات اجلوية املالئمة التي 
اإىل جزيء مائي واقع قبل خزان  اأ�سله؛ حيث يتم حتوله من جديد  اإىل  ترجعه 

معني.

وبعد  احل�سارات،  من  دورة ح�سارة  دخوله يف  قبل  لالإن�سان  �سورة  تلك 
خروجه منها.

الإن�سان،  �سلوك  الدينية  الفكرة  ت�سرط  كيف  لنا  تبني  هذه  والعتبارات 
يكتفي  ل  الدينية  الفكرة  دور  اأن  غري  حم�سرة؛  ر�سالة  لإجناز  قاباًل  جتعله  حتى 
بالوقوف عن هذا احلد، فهي حتل لنا م�سكلة نف�سية اجتماعية اأخرى ذات اأهمية 
اأ�سا�سية تتعلق با�ستمرار احل�سارة. فاملجتمع ل ميكنه جمابهة ال�سعوبات))) التي 

ة من هدف جهوده. يواجهه بها التاريخ كمجتمع، ما مل يكن على ب�سرية َجِليَّ

))) راجع حما�سرة املوؤلف عن «ال�سعوبات كعالمة منو يف املجتمع«.
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غري اأن الن�ساط الجتماعي ل يكون مثمًرا وفعاًل وقاباًل للبقاء وال�ستمرار 
اإل مع وجود �سبب معني، يكون من �ساأنه اأن ي�سرط الطاقات التي يحركها هذا 

ال�سبب بغائية معينة.

اأفكار  من  ال�سواب  اإىل  اأدنى  توينبي  اأفكار  تبدو  العالقة  هذه  و�سمن 
بغائية  التاريخ  ال�سبب الذي ي�سرط  اأن نظرية التحدي تف�سر  الواقع  اإذ  مارك�ض. 
معينة؛ ذلك باإثارة هذا التحدي ملجرد غريزة البقاء الكائنة يف اإحدى املجموعات 
الب�سرية. بينما تظل نظرية احلاجة عاجزة عن تف�سري الواقعة نف�سها بغية اللجوء اإىل 
نوع من املواربة ال�سيا�سية، وذلك باعتمادها على وعي طبقي معني، اأي باإ�سفائها 
ا  ا تعا�سًدا اأو ارتباًطا تعاونيًّ �سبغة �سيا�سية على امل�سكلة. فالتحدي ي�ستلزم عمليًّ
معيًنا بني اأفراد جمموعة ب�سرية معينة، اقت�سى منها و�سعها الرد على هذا التحدي 

ب�سورة جماعية متاآزرة.

الغريزة  ت�ستدعي  الأ�سا�سية  الُقوت)))  فحاجة  ذلك،  من  العك�ض  وعلى 
الفردية، وت�ستلزم مناف�سة اأو مزاحمة معينة، يت�سرف فيها كل فرد حل�سابه اخلا�ض 

مدفوًعا بالقوانني ال�سفلية املوروثة عن النظام احليواين.

وعالوة على ذلك، فالفكرة الدينية التي ت�سرط �سلوك الفرد -كما �سبق اأن 
اأو�سحنا ذلك- تخلق يف قلوب املجتمع بحكم غائية معينة))). وذلك مبنحها اإياها 

))) الُقوت: الرزق، ما ياأكله الإن�سان ويعي�ض به. )م).
ا يف �سورة ح�سارة. ))) تتجلى هذه الغائية يف مفهوم «اآخرة«، وتتحقق تاريخيًّ
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الوعي بهدف معني، ت�سبح معه احلياة ذات دللة ومعنى. وهي حينما متكن لهذا 
نت  الهدف من جيل اإىل جيل ومن طبقة اإىل اأخرى، فاإنها حينئذ تكون قد مكَّ

لبقاء املجتمع ودوامه، وذلك بتثبتها و�سمانها ل�ستمرار احل�سارة.

واإن هذه امل�سكالت ذاتها التي تتعلق بعلم النف�ض الفردي والجتماعي، 
قد �سبق اأن وجدت لها الفكرة الإ�سالمية حلها منذ ثالثة ع�سر قرنًا من الزمن، 
حتى حترك الإن�سان ال�سابق على احل�سارة والذي بنى احل�سارة الإ�سالمية... اإىل 

حيث ي�سوقه اهلل.



اإن امل�ساكل التي حتيط باالإن�سان))) تختلف باختالف بيئته، فاالإن�سانية ال 
تعاين م�سكلة واحدة، بل م�ساكل متنوعة تبًعا لتنوع مراحل التاريخ. فال ميكن 
لنا اأن نوازن يف الوقت احلا�سر بني رجل اأوربا امل�ستعمر، ورجل العامل االإ�سالمي 

القابل لال�ستعمار؛ الأن كليهما يف طور تاريخي خا�ص به.

ففي بلد اأوربية كبلجيكا، جند الرجل ال يتمتع بتوازن اقت�سادي يف حياته، 
ال�سناعي  االإنتاج  وتيار  حاجاته  بني  املالءمة  عدم  عن  نتج  ا�سطراب  فهنالك 
م�سكلة  وهي  بلجيكا،  �سعب  يعانيها  اجتماعية  م�سكلة  تن�ساأ  هنا  ومن  امل�سرع، 
البالد  بينما  التيار.  بها �سعب ال يعي�ص يف جمال هذا  ي�سعر  حركة م�سطربة ال 
االإ�سالمية على نقي�ص ذلك، اأزمتها لي�ست يف احلركة بل يف الركود، فهي م�سكلة 
االإن�سان املتوطن فيها الذي عزف عن احلركة، وقعد عن ال�سري يف ركب التاريخ.

))) ندر�ص هنا م�سكلة االإن�سان يف عمومها، و�سيكون احلديث غالًبا عن الرجل، ثم نخ�س�ص ف�ساًل للمراأة بعد ذلك.

العن�صر الأول

الإن�صان
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فاالأمر يف احلالة االأوىل يتعلق بحاجات غري م�سبعة وديناميكية م�سطربة، 
على حني يتعلق يف االأخرى بعادات راكدة و�سعت الفرد يف حالة توازن خامد 

وخمول تام، يف الوقت الذي خطت فيه احل�سارة خطوات العماليق.

وعليه فاالأمر مت�سل مب�سكلتني خمتلفتني يف اأ�سا�سهما، فهنالك هم يف حاجة 
اإىل موؤ�س�سات، بينما نحتاج هنا اإىل رجال، فمن الرجل تنبع امل�سكلة االإ�سالمية 
باأكملها وخا�سة يف اجلزائر؛ فامل�ساألة هي اأنه يجب اأواًل اأن ن�سنع رجااًل مي�سون يف 

التاريخ، م�ستخدمني الرتاب والوقت واملواهب يف بناء اأهدافهم الكربى.

هنالك  واإمنا  طبقات،  فيها  لي�ص  اأنه  نرى  كاجلزائر،  م�ستعمرة  بالد  ففي 
�سنفان من النا�ص:

ال�ضنف الأول: وهو الذي ي�سكن املدينة؛ اإما متعطل ال يعمل �سيًئا، واإما اأنه 
يبيع بع�ص العقاقري واحلاجات، واإما اأنه �ساوي�ص يف اإدارة ا�ستعمارية، وبع�ص اآخر 

ا اأو قا�سًيا، وقليل ما هم. جنده حمامًيا اأو �سيدليًّ

البادية مرتحاًل بال موا�ٍص، فالًحا بال  وال�ضنف الثاين: وهو الذي ي�سكن 
حمراث وال اأر�ص.

اأن �ساكن احل�سر رجل قليل، تتمثل فيه  والفرق بني هذين ال�سنفني هو 
القلة يف كل �سيء. والثاين رجل الفطرة الذي ير�سى من االأ�سياء بالعدم؛ ولكن 
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ُربَّ عدم خري من القليل؛ اإذ اإن رجل املدينة الذي ر�سي بالقليل من االأ�سياء، 
ات املتعاقبة على  ْت على املدِنيَّ قد تغلغلت يف نف�سه دواعي االنحطاط التي َق�سَ
الهزمية بني جوانحه، فقد عا�ص حياته  اأيام قرطاجّنة، فهو يحمل روح  بالده من 
اإذ هو دائًما يف منت�سف طريق ويف منت�سف فكرة ويف  دائًما يف منحدر املدينة، 
منت�سف تطور، ال يعرف كيف ي�سل اإىل هدف؛ اإذ هو لي�ص نقطة االنطالق يف 
التاريخ كرجل الفطرة، وال نقطة االنتهاء كرجل احل�سارة، بل هو نقطة التعليق يف 
التطور ويف التاريخ ويف احل�سارة. فرجل املدينة اإذن ي�سدق عليه هذان الو�سفان: 
رجل القلة ورجل الن�سف الذي دخل يف ميدان فكرة هي االإ�سالح، فم�سخها 
ا اإال لن�سف جهد  «ن�سف فكرة« واأطلق عليها ا�سم ال�سيا�سة؛ الأنه مل يكن م�ستعدًّ

ون�سف اجتهاد ون�سف طريق.

طريق  اجلزائرية يف  الق�سية  و�سع  يحاول  املُِقّل  الرجل  ذلك  فاإن  واليوم   
ن�سف احلل، اأمام املجل�ص املن�سف بني امل�ستعمرين واأهل البالد، ذلك املجل�ص 

الذي فر�سه اال�ستعمار كميدان الأن�ساف املثقفني))).

يف  ناأخذ  واأن  باأكملها،  امل�سكلة  اأمامنا  ن�سع  اأن  ال�سروري  من  �سار  فقد 
اعتبارنا -على االأخ�ص- عن�سرها االأ�سا�سي: الرجل، ويلزمنا اأواًل اأن نفهم كيف 

يوؤثر االإن�سان يف تركيب التاريخ الذي در�سنا قانونه يف الف�سل ال�سابق.

))) وال زال هذا النوع يحمل بني طياته كل النكبات التي حتّل ببالده، متكررة كل مرة يف ثوب جديد.
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ومن املالحظ اأنه يف القرن الع�سرين يوؤثر الفرد يف املجتمع بثالثة موؤثرات:

اأوًل: بفكره. ثانًيا: بعمله. ثالًثا: مباله.

وحا�سل البحث اأن ق�سية الفرد منوطة بتوجيهه يف نواح ثالث:

اأوًل: توجيه الثقافة.

ثانًيا: توجيه العمل.

ثالًثا: توجيه راأ�ص املال.
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فكرة التوجيه 

ال بد لنا - قبل كل �سيء - من تعريف فكرة التوجيه، فهو -ب�سفة عامة- 
قوة يف االأ�سا�ص وتوافق يف ال�سري ووحدة يف الهدف؛ فكم من طاقات وقوى مل 

ت�ستخدم الأننا ال نعرف كيف نكتلها!

وكم من طاقات وقوى �ساعت فلم حتقق هدفها، حني زحمتها قوى اأخرى 
�سادرة عن امل�سدر نف�سه متجهة اإىل الهدف نف�سه!

ماليني  فهناك  الوقت.  ويف  اجلهد  يف  االإ�سراف  هذا  جتنب  هو  فالتوجيه 
ت�ستخدم  الأن  �ساحلة  االإ�سالمية،  البالد  يف  املفكرة  والعقول  العاملة  ال�سواعد 
يف كل وقت؛ واملهم هو اأن ندير هذا اجلهاز الهائل املكون من ماليني ال�سواعد 

والعقول، يف اأح�سن ظروفه الزمنية واالإنتاجية املنا�سبة لكل ع�سو من اأع�سائه.

وهذا اجلهاز حني يتحرك يحدد جمرى التاريخ نحو الهدف املن�سود، ويف 
هذا تكمن اأ�سا�ًسا فكرة توجيه االإن�سان الذي حتركه دفعة دينية، وبلغة االجتماع: 

الذي يكت�سب من فكرته الدينية معنى اجلماعة ومعنى الكفاح.
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توجيه الثقافة

تعريف الثقافة:

اإن توجيه االأ�سياء االإن�سانية يعني اأواًل تعريفها، ويف التاريخ منعطفات هائلة 
تلك  اإحدى  االإ�سالمي  العامل  يف  والنه�سة  التعريف؛  هذا  فيها  يتحتم  خطرية 
باإحلاح تعريًفا، بل  التي تتطلب  املنعطفات، والثقافة من هذه االأ�سياء االأ�سا�سية 

تعريفني:

االأول: يحددها يف �سوء حالتنا الراهنة.

والثاين: يحددها ح�سب م�سرينا.

وعهد  واخلمول،  الك�ساد  عهد  عهدين:  بني  فا�سل  حد  هذا  جيلنا  الأن 
الن�ساط واملدنية.

فنحن قد �سرعنا يف بناء نه�ستنا منذ خم�سني عاًما، ذلك هو مكاننا، اأي 
تلك هي اللحظة اخلاطفة التي ت�سجل نهاية الظالم يف �سمرينا، ودبيب احلياة يف 
ذلك ال�سمري. فهي اللحظة الفارقة بني عهد الفو�سى اجلامدة واجلمود الفو�سوي، 

وعهد التنظيم والرتكيب والتوجيه.
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وحينما ي�سل التاريخ اإىل مثل هذا املنعطف من دورة احل�سارة، فاإنه ي�سل 
اإىل املنطقة التي تت�سل فيها نهاية عهد ببداية عهد اآخر، ويتجاوز فيها ما�سي االأمة 

املظلم، مع م�ستقبلها امل�سرق الب�سام.

وهكذا حني نتحدث عن النه�سة نحتاج اأن نت�سورها من ناحيتني:

)- تلك التي تت�سل باملا�سي، اأي بخال�سة التدهور، وت�سعبها يف االأنف�ص 
واالأ�سياء.

2- تلك التي تت�سل بخمائر امل�سري وجذور امل�ستقبل.

من  لطائفة  العقلي  الرتف  مظهر  مو�سوعه  لي�ص  ال�سروري  التمييز  هذا 
وتقرير  باأكمله  �سعب  حالة  تكييف  مو�سوعه  ولكن  البا�سوات،  نوع  من  النا�ص 
م�سريه، مبا يف ذلك حالة ال�سائل، ما دام ال�سوؤال موجوًدا يف النظام االجتماعي.

واإنه ليجب بادئ االأمر ت�سفية عاداتنا وتقاليدنا واإطارنا اخللقي واالجتماعي، 
مما فيه من عوامل قتالة ورمم ال فائدة منها، حتى ي�سفو اجلو للعوامل احلية والداعية 

اإىل احلياة.

واإن هذه الت�سفية ال تتاأتى اإال بفكر جديد، يحطم ذلك الو�سع املوروث 
عن فرتة تدهور جمتمع اأ�سبح يبحث عن و�سع جديد، هو و�سع النه�سة.

ونخل�ص من ذلك اإىل �سرورة حتديد االأو�ساع بطريقتني:



�ضروط النه�ضة
((2112

الأوىل: �سلبية تف�سلنا عن روا�سب املا�سي.
والثانية: اإيجابية ت�سلنا مبقت�سيات امل�ستقبل.

اأثرها يف الثقافة الغربية يف عهد نه�ستنا، اإذ  ولعل هذه النظرية قد لوحظ 
كان توما�ص االإكويني ينقيها - ولو عن غري ق�سد منه - لتكون االأ�سا�ص الفكري 
اإال  اأوغ�سطني،  للح�سارة الغربية. وما كانت ثورته �سد ابن ر�سد و�سد القدي�ص 
مظهًرا للتجديد ال�سلبي، حتى ي�ستطيع ت�سفية ثقافته مما كان يراه فكرة اإ�سالمية 

ا للكني�سة البيزنطية. اأو مرياًثا ميتافيزيقيًّ

واأتى بعده ديكارت بالتحديد االإيجابي، الذي ر�سم للثقافة الغربية طريقها 
املو�سوعي، الذي يبني على املنهج التجريبي، ذلك الطريق الذي هو يف الواقع 

ال�سبب املبا�سر لتقدم املدنية احلديثة تقدمها املادي.

واحل�سارة االإ�سالمية نف�سها قامت بعملية التحديد هذه من ناحيتها ال�سلبية 
واالإيجابية، اإال اأن احل�سارة االإ�سالمية قد جاءت بهذين التحديدين مرة واحدة، 
ر�سم  ثم  البالية،  اجلاهلية  االأفكار  نفى  الذي  الكرمي  القراآن  فيهما عن  و�سدرت 

طريق الفكرة االإ�سالمية ال�سافية التي تخطط للم�ستقبل بطريقة اإيجابية.

وهذا العمل نف�سه �سروري اليوم للنه�سة االإ�سالمية.
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ولعل هذه امل�ساألة قد اأ�سبحت منذ زمن قريب مو�سع بحث وتاأمل، واإننا 
لنجد فعاًل يف روح االإ�سالح التي َهبَّت على العامل االإ�سالمي منذ حممد عبده 
حتطيم  فيه  حاولوا  الذي  ال�سلبي  التحديد  ذلك  ب�سائر  بادي�ص،  كـِب  وتالمذته 

عللنا وعوامل انحطاطنا.

قبل حممد  املحاولة من  بتلك  تعباأ  والزيتونية مل  االأزهرية  الدوائر  ولكن 
عبده وتالمذته، ومل ت�ستطع اأن تت�سور يف بع�ص االأحيان النتائج التي تقت�سيها 
وطاأة  اأنف�سنا من  بقي يف  ما  اإىل  بال �سك  يعود  االأمر  وهذا  االإ�سالحية،  احلركة 

�سديدة لالنحطاط.

يزال  ال   - جممله  لنا  و�سح  قد  كان  واإن   - فاإنه  االإيجابي  التحديد  واأما 
غام�ًسا غري حمدد.

للتفكري،  جديد  منهاج  و�سع  االإيجابي  التحديد  من  هنا  املق�سود  فلي�ص 
ال  هائل،  علمي  بانقالب  اإال  تغيريها  نتوهم  ال  ب�سورة  و�سعه  قد  ديكارت  فاإن 
حتتمله الظروف االآن، واإمنا املق�سود حتديد حمتواه من العنا�سر اجلوهرية التي نراها 

�سرورية متاًما للثقافة وهي:

)- الد�ستور اخللقي.

2- الذوق اجلمايل.



�ضروط النه�ضة
((4114

3- املنطق العملي.

 .)Cechnigue( 4- ال�سناعة بتعبري ابن خلدون اأي

ولكن هذا التحديد املزدوج للثقافة ال اأثر له اإال اإذا زال ذلك اخللط اخلطري 
ال�سائع يف العامل االإ�سالمي، بني ما تفيده كلمتا «ثقافة« و«علم«.

فون الثقافة: على اأنها تراث االإن�سانيات االإغريقية الالتينية،  ففي الغرب يعرِّ
مبعنى اأن م�سكلتها ذات عالقة وظيفية باالإن�سان: فالثقافة على راأيهم هي: فل�سفة 

االإن�سان.

عرف  القيم،  كل  مارك�ص  تفكري  يطبع  حيث  اال�سرتاكية؛  البالد  ويف 
يادانوف الثقافة  - يف تقريره امل�سهور الذي قدمه منذ ع�سر �سنوات ملوؤمتر احلزب 
ال�سيوعي يف مو�سكو- على اأنها ذات عالقة وظيفية باجلماعة، فالثقافة عنده هي: 

فل�سفة املجتمع.

اأن هذين التعريفني يعدان من الوجهة الرتبوية م�ستملني على  ونزيد هنا 
فكرة عامة عن الثقافة، دون حتديد مل�سمونها القابل الأن يدخله التعليم يف �سلوك 

الفرد واأ�سلوب احلياة يف املجتمع.

وهذا ما نريد اأن نحاوله هنا، حني نربط ربًطا وثيًقا بني الثقافة واحل�سارة.
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اأن تكون  اأكرث من  الثقافة نظرية يف ال�سلوك،  ويف �سوء هذا الربط ت�سبح 
نظرية يف املعرفة، وبهذا ميكن اأن يقا�ص الفرق ال�سروري بني الثقافة والعلم.

فردين خمتلفني  ناحية -  نت�سور - من  اأن  الفرق يجب  نفهم هذا  ولكي 
واحد، كطبيب  ينتميان ملجتمع  ولكنهما  الظروف االجتماعية،  الوظيفة ويف  يف 

اإجنليزي، وراٍع اإجنليزي مثاًل.

ولكنهما  والوظيفة،  العمل  متحدين يف  فردين  نت�سور  اأخرى  ناحية  ومن 
يتميز  فاالأوالن  وتطورهما،  تقدمهما  درجة  يف  خمتلفني  جمتمعني  اإىل  ينتميان 
ي�سمى  ما  فيه  يتجلى  الراأي،  يف  معني  بتماثل  احلياة  م�سكالت  اإزاء  �سلوكهما 

الثقافة االإجنليزية.

بينما يختلف �سلوك االآخرين اأحيانًا اختالًفا عجيًبا يدل على طابع الثقافة 
الذي مييز اأحد الرجلني عن �ساحبه؛ الأنه مييز املجتمع الذي ينتمي اإليه.

يف  ال�سلوك  يف  واالختالف  االأوىل،  احلالة  يف  ال�سلوك  يف  التماثل  هذا 
اأو  فالتماثل  اأمامنا، وعليه  التي  امل�سكلة  بهما يف  امل�سلَّم  الثانية، هما املالحظتان 

االختالف يف ال�سلوك ناجت عن الثقافة ال عن العلم.
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خا�سع  للفرد  االجتماعي  ال�سلوك  اأن  لندرك  هذا،  نوؤكد  اأن  نريد  ونحن 
الأ�سياء اأعم من املعرفة واأوثق �سلة بال�سخ�سية، منها بجمع املعلومات، وهذه هي 

الثقافة.

فالثقافة اإذن تتعرف ب�سورة عملية على اأنها: جمموعة من ال�سفات اخللقية 
والقيم االجتماعية التي يلقاها الفرد منذ والدته، كراأ�سمال اأويل يف الو�سط الذي 
ولد فيه، والثقافة على هذا هي املحيط الذي ي�سكل فيه الفرد طباعه و�سخ�سيته.

وهذا التعريف ال�سامل للثقافة هو الذي يحدد مفهومها، فهي املحيط الذي 
نرى  وهكذا  املتح�سر،  االإن�سان  نطاقه  يتحرك يف  والذي  معينة،  يعك�ص ح�سارة 
اأن هذا التعريف ي�سم بني دفتيه فل�سفة االإن�سان وفل�سفة اجلماعة، اأي معطيات 
االإن�سان ومعطيات املجتمع، مع اأخذنا يف االعتبار �سرورة ان�سجام هذه املعطيات 
يف كيان واحد، حتدثه عملية الرتكيب التي جتريها ال�سرارة الروحية عندما يوؤذن 

فجر اإحدى احل�سارات.

ولكن ال �سبيل لعودة الثقافة اإىل وظيفتها احل�سارية اإال بعد تنظيف املو�سوع 
من احل�سو اأو االنحراف، الذي اأحدثه فيه عدم فهمنا ملفهوم ثقافة.

اأن نو�سح  اأن نو�سح هذا احل�سو من ناحية، ثم  اأواًل  اأنه يجب  وهذا يعني 
واأ�سلوب احلياة  ال�سخ�سي  �سلوكنا  الثقافة، حتى يكون  اأخرى معنى  ناحية  من 
يف املجتمع الذي نعي�ص فيه مطابقني ملفهوم ال غمو�ص فيه، ال من وجهة التاريخ 
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اأي عندما نت�سور الثقافة كال�سيء الذي ي�سنع التاريخ، وال من الوجهة الرتبوية، 
عندما نعد الثقافة كال�سيء الذي يكيف االإن�سان الذي ي�سنع التاريخ، اأي عندما 

نريد فهم وظيفة اجتماعية وتطبيقها يف جمتمع معني.

احلرفية يف الثقافة

عاداتنا  ت�سفية  حماولتنا  عدم  عن  نتج  فاإنه  اإليه  ن�سري  الذي  احل�سو  فاأما 
نه�ستنا مل  ثقافة  اأن  �سابًقا  اأ�سرنا  االنحطاط، كما  ي�سوبها من عوامل  مما  وحياتنا 

تنتج �سوى حرفيني ُمْنَبثِّني يف �سفوف �سعب اأمي.

َيَر  فلم  النه�سة،  َبرَتَ فكرة  الذي  القلة  النق�ص لرجل  بهذا  ونحن مدينون 
يف م�سكلتها اإال حاجاته ومطامعه، دون اأن يرى فيها العن�سر الرئي�سي ملا يف نف�سه 
من ك�ساد؛ وعليه فاإنه مل َيَر يف الثقافة اإال املظهر التافه، فهي عنده طريقة لي�سبح 

�سخ�سية بارزة، واإن زاد فعلم يجلب رزًقا.

ونتيجة هذا التحريف ملعنى الثقافة متج�سدة يف ذات ما ن�سميه: املتعامل 
اأو املتعاقل.

واحلقيقة اأننا قبل خم�سني عاًما كنا نعرف مر�ًسا واحًدا ميكن عالجه، هو 
التعامل.  نرى مر�ًسا جديًدا م�ستع�سًيا هو  اأ�سبحنا  اليوم  اجلهل واالأمية، ولكننا 
واإن �سئت فقل: احِلرفية يف التعلم؛ وال�سعوبة كل ال�سعوبة يف مداواته. وهكذا 
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القرن ظهور منوذجني  االأخري من هذا  الن�سف  اأن  يرى خالل  اأتيح جليلنا  فقد 
البالية، وحامل الالفتات  الثياب  من االأفراد يف جمتمعنا: حامل املرقعات ذي 

العلمية.

فاإذا كنا ندرك ب�سهولة كيف نداوي املري�ص االأول، فاإن مداواتنا للمري�ص 
ااًل،  الثاين ال �سبيل اإليها؛ الأن عقل هذا املري�ص مل َيْقَتِ العلم لي�سريه �سمرًيا فعَّ
بل ليجعله اآلة للعي�ص، و�سلًما ي�سعد به اإىل من�سة الربملان. وهكذا ي�سبح العلم 
م�سخة وعملة زائفة غري قابلة لل�سرف. واإن هذا النوع من اجلهل الأدهى واأََمّر من 
اجلهل املطلق؛ الأنه جهل حجرته احلروف االأبجدية، وجاهل هذا النوع ال يقوم 
االأ�سياء مبعانيها وال يفهم الكلمات مبراميها، واإمنا بح�سب حروفها، فهي تت�ساوى 
عنده اإذا ما ت�ساوت حروفها، وكلمة «ال« ت�ساوي عنده «نعم« لو احتمل اأن حروف 

الكلمتني مت�ساوية.

لي�ص  فهو  وبراءة،  فيها �سبيانية  ال�سبي  لي�ص كتهتهة  املتعامِل  وكالم هذا 
ال،  متدرًجا يف طريق التعلم كال�سبي، واإمنا تهتهة يتمثل فيها �سيخوخة وداء ُع�سَ

فهو ال�سبي املزمن.

وعليه  اجلاد،  العاقل  للطالب  اجلو  لي�سفو  املري�ص،  هذا  اإزالة  من  بد  فال 
فاإن م�سكلة الثقافة ال تخ�ص طبقة دون اأخرى، بل تخ�ص جمتمعنا كله، مبا فيه 
املتعلم وال�سبي الذي ملَّا يبلغ مرحلة التعلم،  اإنها ت�سمل املجتمع كله من اأعاله 
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اإىل اأ�سفله، اإن بقي هناك علو يف جمتمع فقد حا�سة العلو، فاأ�سبحت هذه احلا�سة 
عنده اأفقية، زاحفة راقدة.

اإنه ملن اأوليات واجبنا اأن تعود الثقافة عندنا اإىل م�ستواها احلقيقي، ولذلك 
يجب اأن نحددها كعامل تاريخي لكي نفهمها، ثم كنظام تربوي تطبيقي لن�سرها 

بني طبقات املجتمع.

معنى الثقافة يف التاريخ

ال ميكن لنا اأن نت�سور تاريًخا بال ثقافة، فال�سعب الذي فقد ثقافته قد فقد 
حتًما تاريخه.

والثقافة - مبا تت�سمنه من فكرة دينية نظمت امللحمة االإن�سانية يف جميع 
اأدوارها من لدن اآدم - ال ي�سوغ اأن تعد علًما يتعلمه االإن�سان، بل هي حميط يحيط 
به، واإطار يتحرك داخله، يغذي احل�سارة يف اأح�سائه؛ فهي الو�سط الذي تتكون 
فيه جميع خ�سائ�ص املجتمع املتح�سر، وتت�سكل فيه كل جزئية من جزئياته، تبًعا 
والراعي  والفنان  احلداد  ذلك  يف  مبا  لنف�سه،  املجتمع  ر�سمها  التي  العليا  للغاية 

والعامل واالإمام وهكذا يرتكب التاريخ.

فالثقافة هي تلك الكتلة نف�سها، مبا تت�سمنه من عادات متجان�سة وعبقريات 
متقاربة، وتقاليد متكاملة واأذواق متنا�سبة وعواطف مت�سابهة. وبعبارة جامعة: هي 
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خلدون  ابن  عقلية  من  قطبيها:  ويحدد  اخلا�سة،  �سمتها  احل�سارة  يعطي  ما  كل 
الثقافة  اأو عقلية ديكارت وروحانية جان دارك. هذا هو معنى  الغزايل  وُروحانية 

يف التاريخ.

معنى الثقافة يف الرتبية

واإذا حاولنا اأن نحدد الثقافة مبعناها الرتبوي، فيجب اأن نو�سح هدفها، وما 
تتطلبه من و�سائل التطبيق.

الثقافة  اأن  من  ال�سابق  الف�سل  يف  قدمناه  مبا  ات�سح  قد  فاإنه  الهدف  فاأما 
ا لطبقة من ال�سعب دون اأخرى، بل هي د�ستور تتطلبه احلياة  لي�ست علًما خا�سًّ

العامة، بجميع ما فيها من �سروب التفكري والتنوع االجتماعي.

الرقي  اإىل  املجتمع  يعربه  الذي  اجل�سر  هي  الثقافة  كانت  اإذا  وبخا�سة 
والتمدن، فاإنها اأي�ًسا ذلك احلاجز الذي يحفظ بع�ص اأفراده من ال�سقوط من فوق 

اجل�سر اإىل الهاوية.

وعلى هدي هذه القاعدة ت�ستمل الثقافة يف معناها العام على اإطار حياة 
واحدة، يجمع بني راعي الغنم والعامل، جمًعا توحد بينهما فيه دواٍع م�سرتكة، 
من  ينا�سبها  فيما  املجتمع  طبقات  من  طبقة  بكل  اخلا�ص  معناها  يف  تهتم  وهي 
الثقافة  فاإن  ذلك  وعلى  خا�سة،  �سروط  من  الوظيفة  لهذه  وما  بها،  تقوم  وظيفة 
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تتدخل يف �سوؤون الفرد ويف بناء املجتمع؛ وتعالج م�سكلة القيادة فيه كما تعالج 
م�سكلة اجلماهري.

فهو  الدم،  بوظيفة  لها  فلنمثل  الثقافة  لوظيفة  اأو�سع  اإي�ساًحا  اأردنا  ما  واإذا 
من  واحد  �سائل  يف  ي�سبح  وكالهما  والبي�ساء،  احلمراء  الكريات  من  يرتكب 
البالزما ليغذي اجل�سد: فالثقافة هي ذلك الدم يف ج�سم املجتمع، يغذي ح�سارته، 
ويحمل اأفكار النخبة كما يحمل اأفكار العامة، وكل من هذه االأفكار من�سجم يف 
�سائل واحد من اال�ستعدادات املت�سابهة واالجتاهات املوحدة واالأذواق املتنا�سبة.

ويف هذا املركب االجتماعي للثقافة ينح�سر برناجمها الرتبوي، وهو يتاألف 
من عنا�سر اأربعة. يتخذ منها ال�سعب د�ستوًرا حلياته املثقفة:

)- عن�سر االأخالق لتكوين ال�سالت االجتماعية.

2- عن�سر اجلمال لتكوين الذوق العام.

3- منطق عملي لتحديد اأ�سكال الن�ساط العام.

4- الفن التطبيقي املوائم لكل نوع من اأنواع املجتمع، اأو ال�سناعة ح�سب 
تعبري ابن خلدون.
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التوجيه الأخالقي 

الناحية  من  ولكن  الفل�سفية،  الزاوية  من  باالأخالق  نهتم  هنا  ل�سنا 
االجتماعية. ولي�ص املق�سود هنا ت�سريح مبادئ خلقية، بل اأن نحدد قوة التما�سك 
القوة مرتبطة يف  تاريخية، هذه  يريد تكوين وحدة  ال�سرورية لالأفراد يف جمتمع 
اأ�سلها بغريزة احلياة يف جماعة عند الفرد، والتي تتيح له تكوين القبيلة والع�سرية 
واملدينة واالأمة. وت�ستخدم القبائل املُوِغلة يف))) البداوة هذه الغريزة لكي تتجمع؛ 
ولكنه  نف�سها،  الغريزة  ي�ستخدم  فاإنه  ح�سارة،  لتكوين  يتجمع  الذي  واملجتمع 

يهذبها ويوظفها بروح خلقية �سامية.

هذه الروح اخللقية منحة من ال�سماء اإىل االأر�ص، تاأتيها مع نزول االأديان 
كما  ببع�ص،  بع�سهم  االأفراد  ربط  املجتمع  يف  ومهمتها  احل�سارات،  تولد  عندما 

ٿ    ٿ     ٺٿ   ٺ      تعاىل:ژٺ   قوله  يف  الكرمي  القراآن  ذلك  اإىل  ي�سري 
ڄ    ڄ    ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  

ڄژ]االأنفال/ 63[.

ومن العجب اأن جند اتفاًقا له مغزاه وداللته بني ما توحي به هذه االآية، وبني 
معنى كلمة «دين« )Religion( يف اأ�سلها الالتيني فهي تعني هنالك الربط واجلمع.

َقة يف. )م). ))) املُوِغَلة يف: املُتعمِّ
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ولي�ص من �سك يف اأن نظرات املثقفني عندنا - اأي املتعلمني - اإىل املدنية 
الغربية موؤ�س�سة على غلط منطقي، اإذ يح�سبون اأن التاريخ ال يتطور، وال تتطور معه 
مظاهر ال�سيء الواحد الذي يدخل يف نطاقه، حتى اإنهم حني ينظرون اإىل ال�سيء 
بعد حني يح�سبونه قد تبدل به �سيء اآخر، وما هو يف احلقيقة اإال ال�سيء نف�سه، 

َر لهم يف مظهره اجلديد. َتَنكَّ

الغربية يف يومها احلايل، وي�سربون �سفًحا  اإىل املدنية  واإن �سبابنا لينظرون 
األوانًا  ومنوها  تطورها  يف  نت  وتلوَّ بذورها،  اأوىل  نبتت  حني  الغابر)))،  اأم�سها  عن 
خمتلفة، وما فتئت تتلون عرب ال�سنني حتى ا�ستوت على لونها احلا�سر فح�سبناها 

نباًتا جديًدا.

ا، كجمعية ح�سانة االأطفال يف  بالدرا�سة م�سروًعا اجتماعيًّ تناولنا  اأننا  ولو 
فرن�سا على �سبيل املثال، لبدا لنا من اأول نظرة يف �سورة جمعية تقوم على �سوؤونها 
اأ�س�ص  على  اأمرها  بادئ  ن�ساأت يف  موؤ�س�سة  باأنها  عليها  اإذن  فنحكم  مدنية،  دولة 
االأوىل،  فكرتها  اأ�سول  اإىل  ورجعنا  تاريخها،  در�سنا  لو  حني  يف  الدينية!  مدنية 
لوجدناها ذات اأ�سل م�سيحي؛ فهي تدين بالف�سل اإىل القدي�ص فان�سان دي بول 
اأن�ساأ م�سروع االأطفال امل�سردين، خالل الن�سف االأول من القرن ال�سابع  الذي 

ع�سر.

))) الغابر: البعيد يف الزمن. )م).
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غري اأن نظرتنا العابرة هذه، جعلتنا ننظر اإليه وكاأن تاريخه قد ابتداأ من يوم 
الطارئة ال يف جوهره،  فاأعرناه بع�ص اهتمامنا يف �سورته  اإليه،  اأنظارنا  التفتت  اأن 
وهذا �ساأن �سبابنا يف نظرتهم اإىل االأ�سياء، فاإن اأكرب م�سادر خطئنا يف تقدير املدنية 
الغربية اأننا ننظر اإىل منتجاتها وكاأنها نتيجة علوم وفنون و�سناعات، ونن�سى اأن هذه 
العلوم والفنون وال�سناعات ما كان لها اأن توجد، لوال �سالت اجتماعية خا�سة، 
ال نت�سور هذه ال�سناعات والفنون بدونها، فهي االأ�سا�ص اخللقي الذي قام عليه 
ل�سرى  االأ�سا�ص  ذلك  األغينا  لو  بحيث  وفنونه؛  علومه  يف  الغربية  املدنية  �سرح 
االإلغاء على جميع ما ن�ساهده اليوم من علوم وفنون، فلو اأخذنا جهاز الراديو مثاًل 
لراأينا فيه جمهودات علمية وفنية خمتلفة، دون اأن يخطر ببالنا اأثر القيم امل�سيحية 
االجتماعية  العالقات  اآثار  من  اأثر  الواقع  اأنه يف  على حني  اجلهاز،  هذا  بناء  يف 
 )Popoff(وبوبوف االأملاين،   )Hertz( لهرتز  خمتلفة  جهوًدا  وحدت  التي  اخلا�سة، 
وفليمن  االإيطايل،   )Marconi( وماركوين  الفرن�سي،   )Branly( وبرانلي  الرو�سي، 
)Fleming( االأمريكي، فكان الراديو نتيجة هذه اجلهود جميًعا، وهل هذه العالقات 

اخلا�سة يف اأ�سلها �سوى الرابطة امل�سيحية التي اأنتجت احل�سارة الغربية منذ عهد 
�سارملان؟

وهكذا �سوف ن�سل يف النهاية -اإذا ما تتبعنا كل مظهر مدين من مظاهر 
الروابط الدينية االأوىل التي بعثت احل�سارة وهذه حقيقة  اإىل  الغربية-  احل�سارة 

كل ع�سر وكل ح�سارة.
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اإن روح االإ�سالم هي التي خلقت من عنا�سر متفرقة كاالأن�سار واملهاجرين 
اأول جمتمع اإ�سالمي، حتى كان الرجل يف املجتمع اجلديد يعر�ص على اأخيه اأن 

ينكحه من يختار من اأزواجه بعد اأن يطلقها له، لكي يبني بذلك اأ�سرة!

اإن قوة التما�سك ال�سرورية للمجتمع االإ�سالمي موجودة بكل و�سوح يف 
اإ�سالم؟ االإ�سالم املتحرك يف عقولنا و�سلوكنا واملنبعث يف  اأي  االإ�سالم، ولكن 

�سورة اإ�سالم اجتماعي.

يدها ويف  املن�سودة،  ح�سارتنا  لنا  توؤلف  باأن  جديرة  هذه  التما�سك   وقوة 
 - �سمانًا لذلك - جتربة عمرها األف عام، وح�سارة ولدت على اأر�ص قاحلة، و�سط 

البدو رجال الفطرة وال�سحراء.
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التوجيه اجلمايل
ٍة ِمْن  َة َمْن َكاَن يِف َقْلِبِه ِمْثَقاَل َذرَّ «ال َيْدُخُل اجَلنَّ
َثْوَبُه  اأَْن َيُكوَن  ُجَل ُيِحّب  اإِنَّ الرَّ . َقاَل َرُجٌل:  ِكرْبٍ
ُيِحّب  َجِميٌل  اهلَل  اإِنَّ  َقاَل:  َح�َسَنًة،  َونَْعُلُه  َح�َسًنا 
ا�ِص)2)« النَّ وَغْمُط  احَلق)))  َبَطُر  الِكرْب  اجَلَماَل. 

رواه مسلم 1/ 193 احلديث 147،
أمحد 399/1، واللفظ ملسلم

القبيح يف  فاإن ملنظرها  باخليال اجلميل،  اأن توحي  قبيحة  ل�سورة  ال ميكن 
النف�ص خيااًل اأقبح، واملجتمع الذي ينطوي على �سور قبيحة، ال بد اأن يظهر اأثر 

هذه ال�سور يف اأفكاره واأعماله وم�ساعيه.

علماء  من  االجتماعية  بالنف�ص  ُعنوا  من  كل  املالحظة  هذه  بعثت  ولقد 
وح االجتماعية. االأخالق، اأمثال الغزايل، لدرا�سة اجلمال وتقديره يف الرُّ

وميكن اأن نلخ�ص اأفكارهم - يف هذا ال�سدد - يف اعتبارهم االإح�سان �سورة 
نف�سية للجمال.

وترجمة هذا االعتبار يف لغة االجتماع: اأن االأفكار -ب�سفتها روح االأعمال 
التي تعرب عنها اأو ت�سري بوحيها- اإمنا تتولد من ال�سور املح�سة املوجودة يف االإطار 

: اأي اإنكاره، واالدعاء باأنه الباطل.)م). ))) َبَطُر احلقِّ
)2) َغْمُط النا�ص: احتقارهم والتقليل من �ساأنهم.)م).
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ت�سبح �سوًرا معنوية  فيه. وهنا  يعي�ص  نف�ص من  تنعك�ص يف  والتي  االجتماعي، 
ي�سدر عنها تفكريه.

وروائح  واأ�سوات  األوان  على  ي�ستمل  الذي  االإطار  يف  املوجود  فاجلمال 
وحركات واأ�سكال، يوحي لالإن�سان باأفكاره، ويطبعها بطابعه اخلا�ص من الذوق 

اجلميل اأو ال�سماجة القبيحة.

فبالذوق اجلميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد، يجد االإن�سان يف نف�سه نزوًعا 
اإىل االإح�سان يف العمل، وتوخًيا للكرمي من العادات.

وال �سك اأن للجمال اأهمية اجتماعية هامة، اإذا ما عددناه املنبع الذي تنبع 
منه االأفكار، وت�سدر عنه بوا�سطة تلك االأفكار اأعمال الفرد يف املجتمع.

فال�سيء  باجلمال،  كربى  �سلة  له  نظرنا-  -يف  االأعمال  اأزهد  اأن  والواقع 
باجلمال،  تنطق  التي  �سورته  باختالف  املجتمع  يف  تاأثريه  يختلف  قد  الواحد 
اأثر تلك ال�سورة يف تفكري االإن�سان ويف عمله ويف  بالقبح، ونحن نرى  اأو تن�سح 
ال�سيا�سة التي ير�سمها لنف�سه، بل حتى يف احلقيبة التي يحمل فيها مالب�ص �سفره.

ولعل من الوا�سح لكل اإن�سان اأننا اأ�سبحنا اليوم نفقد ذوق اجلمال، ولو اأنه 
كان موجوًدا يف ثقافتنا، اإذن ل�سخرناه حلل م�سكالت جزئية، تكون يف جمموعها 

جانًبا من حياة االإن�سان.
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ويكفينا للتدليل على ذلك ما نراه مثاًل من �ساأن ذلك الطفل الذي يلب�ص 
االأ�سمال البالية والثياب القذرة، التي اإن �سئنا و�سفها لقلنا اإنها ثياب ِحيَكت من 
قاذورات وجراثيم؛ مثل هذا الطفل الذي يعي�ص ج�سمه و�سط هذه القاذورات 
واملرقعات غري املتنا�سبة، يحمل يف املجتمع �سورة القبح والتعا�سة مًعا، بينما هو 
جزء من ماليني ال�سواعد والعقول التي حترك التاريخ، ولكنه ال يحرك �سيًئا؛ الأن 
نف�سه قد دفنت يف اأو�ساخه، ولن تكفينا ع�سرات من اخلطب ال�سيا�سية لتغيري ما 

به من القبح، وما ي�سوده من ال�سعة النف�سية والبوؤ�ص ال�سنيع.

فاإن هذا الطفل ال يعرب عن فقرنا امل�سلَّم به، بل عن تفريطنا يف حياتنا.

ولن�ستخدم اأب�سط معنى للجمال، ولننظر من قريب اإىل اأ�سمال هذا الطفل، 
اأ�سمااًل - حتمل معنى القبح، وحتمل اأكرث من ذلك جراثيم  فهي - على كونها 
ا، فلي�ست هذه االأ�سمال جرابًا للو�سخ فقط، ولكنها �سجن لنف�ص  ا واأدبيًّ تقتله ماديًّ

الطفل اأي�ًسا.

قتلت  مرقعاته  ولكن  عورته،  �سرت  اخللقية  الوجهة  من  الطفل  اأراد  لقد 
كرامته؛ الأن العدالة ال�سكلية تذهب اأحيانًا اإىل اأن اجلبة ت�سنع ال�سيخ، كما اأن 

القبعة ت�سنع الق�سي�ص.
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ا  وطنيًّ لبا�ًسا  القبعة  فر�ص  كمال حينما  م�سطفى  اأن  �سك يف  من  ولي�ص 
لل�سعب، اإمنا اأراد بذلك تغيري نف�ص ال تغيري ملب�ص؛ اإذ اإن امللب�ص يحكم ت�سرفات 

االإن�سان اإىل حد بعيد.

فاإذا ما الحظنا اأن مرقعات طفلنا قد اأ�سبحت مبا حتمل من اأو�ساخ ال تقيه 
فيه  تبعث  بل  عطًفا،  االإن�سان  ت�ستدر يف  ال  اأنها  اأي�ًسا  وجدنا  احلر،  اأو  الربد  من 

ا�سمئزاًزا، وذلك بتاأثري ال�سورة ال�سنيعة والرائحة الكريهة واالألوان املتنافرة.

واإن د�ستور اجلمال يف النف�ص االإن�سانية ليعرب عن هذه املاأ�ساة كلها بكلمة 
واحدة: اإنه ملنظر قبيح!! اإال اأنه ال يقف عند هذا احلد، بل يوحي باحلل واملعاجلة 
املمكنة. ومن املوؤكد اأننا ال ناأتي له بثوب اآخر، فنحن نريد اأن نخلِّ�سه من قبحه يف 
�سرعة وي�سر، واإذن فنحن ناأخذ بيد هذا الطفل اإىل املاء فننزع عنه مرقعاته، وناأمره 
باأن يقوم بغ�سل واحدة منها ذات لون اأقرب اإىل الذوق، قطعة تكفي ل�سرت عورته 
يغ�سلها ثم يرتديها، بعد اأن يغت�سل هو اأي�ًسا مما به من و�سخ، ثم ناأخذه اإىل حالق 
يحلق راأ�سه، ونرتكه بعد ذلك ي�سري يف حاله، بعد اأن نعلمه كيف يق�سد يف م�سيه 
االأو�ساخ، بل ي�سبح  فبهذا ال يظل كومة متحركة من  راأ�سه؛  يطاأطئ  وكيف ال 

طفاًل فقرًيا ي�سعى لقوته، جند فيه �سورة للفقر والكرامة ال للقبح واملهانة.

حلل  ي�سعى  اجلمال  ذوق  اأن  نرى  املثل  هذا  ب�سربنا  اأننا  ظانٌّ   َّ يظنَّ وال 
باختيار  املجتمع  تاأثريه يف  التدليل على  اأردنا  بل  فح�سب،  امل�ساكني  م�سكالت 
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منوذج من �سميم اأو�ساعنا االجتماعية. اأما تاأثريه فعام مي�ص كل دقيقة من دقائق 
احلياة، كذوقنا يف املو�سيقا ويف املالب�ص والعادات واأ�ساليب ال�سحك، والعطا�ص 

وطريقة تنظيم بيوتنا، ومت�سيط اأوالدنا، وم�سح اأحذيتنا، وتنظيف اأرجلنا.

ولقد �سدرت اأخرًيا بع�ص االأوامر يف مدينة مو�سكو، نقلتها اإلينا ال�سحافة 
مهددون  فهم  مدينتهم،  نظافة  يراعوا  باأن  �سكانها  تلزم  3/ 8/ 957)م،  بتاريخ 
بفر�ص غرامة تبداأ من خم�سة وع�سرين روباًل اإىل مئة روبل على كل من يب�سق 
يف ال�سارع، اأو يلقي باأعقاب ال�سجائر على الر�سيف، اأو يعلق مالب�سه يف ال�سباك 
يركب  من  كل  واأي�ًسا  احلوائط،  على  اإعالنات  يل�سق  اأو  ال�سارع،  على  املطل 

ال�سيارات العامة مبالب�ص العمل املت�سخة.

هذه  ملثل  دعا  الذي  ال�سبب  عن  مثاًل  مو�سكو  عمدة  �ساألنا  اأننا  فلو 
ال�سحة.  باأنه:  نظره  ويجيب طبيب من وجهة  النظام.  باأنه:  الأجابنا  االإجراءات 

وثالث فنان يذهب اإىل اأنه: جمال املدينة.

و�سع خا�ص  ميليه  �سلوًكا  بو�سفها  �سادقة  االإجابات  هذه  من  اإجابة  وكل 
بكل فرد، ولكن جميع هذه االإجابات ال تكون �سادقة اإال الأنها تعرب عن �سلوك 
عام يعك�ص الثقافة ال�سيوعية التي نت�سورها يف �سكلها االأعم، الذي �سميناه يف 

تعريف الثقافة املحيط االجتماعي.
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و�سط  يف  اإداري  اأو  فردي  عمل  كل  يف  تدخل  املحيط  فكرة  فاإن  وعليه 
متح�سر، ولكنها تدخل �سمًنا فقط - كما راأينا - ال على وجه التحديد، الذي 

نريد القيام به هنا حني نتحدث عن اأحد مقومات الثقافة وهو اجلمال.

واالإطار احل�ساري بكل حمتوياته مت�سل بذوق اجلمال، بل اإن اجلمال هو 
اأن نالحظه يف نفو�سنا، واأن نتمثل  اأية ح�سارة، فينبغي  االإطار الذي تتكون فيه 
يف �سوارعنا وبيوتنا ومقاهينا م�سحة اجلمال نف�سها، التي ير�سمها خمرج رواية يف 

منظر �سينمائي اأو م�سرحي.

يجب اأن يثرينا اأقل ن�ساز يف االأ�سوات والروائح واالألوان، كما يثرينا منظر 
م�سرحي �سيئ االأداء.

اإن اجلمال هو وجه الوطن يف العامل، فلنحفظ وجهنا لكي نحفظ كرامتنا، 
ونفر�ص احرتامنا على جرياننا الذين ندين لهم باالحرتام نف�سه.
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املنطق العملي

وو�سعت  اأ�سوله  دونت  الذي  ال�سيء  ذلك  العملي  باملنطق  نعني  ل�سنا 
وذلك  ومعانيه،  بو�سائله  العمل  ارتباط  به كيفية  نعني  واإمنا  اأر�سطو،  منذ  قواعده 
واقع  من  معايريه  ي�ستمد  مقيا�ص  بغري  �سيًئا،  ن�ست�سعب  اأو  ن�ست�سهل  ال  حتى 
الو�سط االجتماعي، وما ي�ستمل عليه من اإمكانيات؛ اإنه لي�ص من ال�سعب على 
ا ي�ستنتج به نتائج من مقدمات حمددة، غري اأنه  الفرد امل�سلم اأن ي�سوغ مقيا�ًسا نظريًّ
ا اأن نعرف املنطق العملي، اأي ا�ستخراج اأق�سى ما ميكن من الفائدة  من النادر جدًّ

من و�سائل معينة.

ونحن اأحوج ما نكون اإىل هذا املنطق العملي يف حياتنا؛ الأن العقل املجرد 
االإرادة  من  يتكون يف جوهره  الذي  التطبيقي  العقل  اأن  غري  بالدنا،  متوافر يف 

واالنتباه ف�سيء يكاد يكون معدوًما.

اأربع وع�سرين �ساعة كل يوم؛ فكيف يت�سرف  فامل�سلم يت�سرف مثاًل يف  
فيها؟ وقد يكون له ن�سيب من العلم اأو حظ من املال، فكيف ينفق ماله وي�ستغل 

علمه؟
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�سبيل  يف  اإمكانياته  ي�ستخدم  فكيف  حرفة،  اأو  علًما  يتعلم  اأن  اأراد  واإذا 
الو�سول اإىل ذلك العلم اأو تلك احلرفة؟

اإننا نرى يف حياتنا اليومية جانًبا كبرًيا من الالفاعلية يف اأعمالنا، اإذ يذهب 
جزء كبري منها يف العبث واملحاوالت الهازلة))).

افتقادنا  يف  االأ�سيل  �سببها  نرى  فاإننا  الق�سية  لهذه  ح�سًرا  اأردنا  ما  واإذا 
ال�سابط الذي يربط بني عمل وهدفه، بني �سيا�سة وو�سائلها، بني ثقافة ومثلها، بني 
فكرة وحتقيقها؛ ف�سيا�ستنا جتهل و�سائلها، وثقافتنا ال تعرف مثلها العليا، واإن ذلك 

كله ليتكرر يف كل عمل نعمله ويف كل خطوة نخطوها.

القراآن، ومع ذلك  اإن املجتمع االإ�سالمي يعي�ص طبًقا ملبادئ  ولقد يقال: 
فمن االأ�سوب اأن نقول: اإنه يتكلم تبًعا ملبادئ القراآن، لعدم وجود املنطق العملي 

يف �سلوكه االإ�سالمي.

ن�ساط  ذو  اأيهما  امل�سلم:  والرجل  االأوربي  الرجل  لرنى  واقعنا  اإىل  ونظرة 
وعزم وحركة دائبة؟

))) الهازلة: املازحة.  )م).
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لي�ص هو الرجل امل�سلم بكل اأ�سف، الذي ياأمره القراآن كما يعرف ذلك 
ی  ی   ىئ     ژ  وقوله:   ،  ](9 ]لقمان/  جتژ  يب   ژىب   تعاىل:  بقوله  متاًما 

ی      یژ ]لقمان/ 8)[.

اأمل نقل: اإن الذي ينق�ص امل�سلم لي�ص منطق الفكرة، ولكن منطق العمل 
فهو  اأكرث من ذلك.  بل  ليقول كالًما جمرًدا  بل  ليعمل،  يفكر  فهو ال  واحلركة، 
ا من �ساأنه  اأحيانًا يبغ�ص اأولئك الذين يفكرون تفكرًيا موؤثًرا، ويقولون كالًما منطقيًّ

اأن يتحول يف احلال اإىل عمل ون�ساط.

العملي،  املنطق  ينق�سنا  فنحن حاملون  ياأتي عقمنا االجتماعي،  هنا  ومن 
ولننظر اإىل االأم التي تريد اأن تربي ولدها، فهي اإما اأن تبلده مبعاملة اأم متوح�سة، 
�سعر  اأمًرا  اأ�سدرت  اأو  اإ�سارة  اأبدت  فاإذا  معه،  ع  وتتميَّ الِعنان  له  ترخي  اأن  واإما 
الطفل بتفاهة اإرادتها فلم يعباأ بها؛ اإذ اإن الوهن وال�سخف يطبعان منطق قولها، 

حتى يف عني هذا ال�سبي امل�سكني.
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ال�ضناعة

ال نعني بال�سناعة ذلك املعنى ال�سيق املق�سود من هذا اللفظ ب�سفة عامة 
يف البالد االإ�سالمية، فاإن كل الفنون واملهن والقدرات وتطبيقات العلوم تدخل 

يف مفهوم ال�سناعة.

والراعي نف�سه له �سناعته، ومما يدلنا على القيمة االجتماعية لهذه احلرفة 
فرن�سا مبدينة رامبوليه من �سواحي  اأن لها مدر�سة وطنية يف  الزهيدة،  املتوا�سعة 
باري�ص، فلو راأينا الراعي اخلريج من هذه املدر�سة والراعي عندنا، يقود كل منهما 

قطيعه، لعلمنا اأي فرق بينهما.

ومن امل�سلم به اأن ال�سناعة للفرد و�سيلة لك�سب عي�سه، ورمبا لبناء جمده؛ 
ولكنها للمجتمع و�سيلة للمحافظة على كيانه وا�ستمرار منوه. وعليه فاإنه يجب اأن 

نالحظ يف كل فن هذين االعتبارين.

ا  واإنا لرنى يف هذا الباب �سرورة اإن�ساء جمل�ص للتوجيه الفني، ليحل نظريًّ
ا امل�سكلة اخلطرية للرتبية املهنية، تبًعا حلاجات البالد. وقد بداأ االأخذ بهذا  وعمليًّ

االجتاه يف م�سر االآن.

الفطرة ورجل  لرجل  يتيح  الذي  هو  ال�سناعة  مل�سكلة  املنطقي  احلل  هذا 
القلة )املدينة)، اأن َيِلَجا مًعا باب احل�سارة التي بداأت فعاًل ت�سرق علينا �سم�سها، 
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ونحن واقفون على مفرتق االأقدار ويف مهب االأهواء واملبادئ، و�سعوبنا قلقة ال 
تعرف لنف�سها طريًقا.

العلم  على  ق�سيتنا  يف  لنا  عوَّ ما  اإذا  عقدناها  التي  اآمالنا  تخيب  ول�سوف 
الذي نتعلمه يف املدار�ص الر�سمية اأو غري الر�سمية، اأو على ما تعدنا به ال�سيا�سات 

االنتخابية، وما تعدنا اإال غروًرا.

ولقد نعلم اأن احلل الوحيد منوط بتكوين الفرد احلامل لر�سالته يف التاريخ، 
فقد �سار موؤكًدا اأن الغلطة الكربى التي ورثنا عنها جياًل من املتعاملني، ورثنا عنها 
التناف�ص على املقاعد االأوىل، حتى يف جلان االإنقاذ يف كارثة فل�سطني يف البالد 

االإ�سالمية.

كل هذه الف�سائح التي يغذيها اال�ستعمار بكل عناية، ال ميكن اأن ن�سع لها 
ا اإال بتحديد الثقافة. حدًّ

واإن االإمكانيات الب�سيطة يف البالد االإ�سالمية لت�سمح لنا، باأن ن�سبَّ هذا 
التحديد �سريًعا يف واقع التاريخ، واأن نكون القيادة الفنية التي نحتاج اإليها االآن.
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املبداأ الأخالقي والذوق اجلمايل: يف بناء احل�ضارة 

ما من حوار �َسَجَر بني))) الرجل واملراأة، منذ اآدم وحواء، �سواء كان ذلك يف 
�سورة رمزية ترمز اإليها بع�ص االإ�سارات، اأو كان يف �سورة لغوية تنطق بها بع�ص 
الكلمات، اإال واملراأة حتاول اأن تظهر من خالل هذا احلوار يف مظهر اجلمال، بينما 
الرجل يحاول اأن يتخذ له مظهر القوة، يف حني اأن القوة هنا �سرب من اجلمال. 
ي�سورها نحت  االأوملبية، كما  االألعاب  تعرب عنه  الذي  الريا�سي  كذلك اجلمال 

فيديا�ص اخلالد.

واإن هذا املظهر من قبل املراأة، وتلك املحاولة من طرف الرجل ليعربان عن 
ذوق اجلمال يف اأب�سط �سوره، كما اأنهما املرجع البعيد الذي اإليه ُيَرّد تاريخ كل 

فن ومولده.

فكل عالقة تن�ساأ بني املراأة والرجل، مهما تكن درجة الب�ساطة يف املجتمع 
الذي يعي�سان فيه تقع بطبيعتها وبحكم الغريزة، حتت قانون ذوق اجلمال مبا فيه 

من ب�ساطة اأو تعقد ح�سب تطور ذلك املجتمع.

والفنون جميعها: الت�سوير واملو�سيقا وال�سعر والنحت اإلخ ... اإمنا تعرب عن 
تلك العالقة خالل القرون وعرب التاريخ.

))) �َسَجر بني: َوَقع بني، دار بني. )م).
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من  قرطني  فيهما  لرتكب  �سفتيها  ت�سق  حينما  الكوجنو  قبائل  من  واملراأة 
نحا�ص، اإمنا تقوم - كما يقولون اليوم - بعملية جتميل مطابقة لتطور و�سطها، كما 
اأن املراأة ال�سينية املعا�سرة ل�سون يات �سني، التي كانت يف طفولتها ت�سع قدميها 
يف قالب من حديد حتى ال يزيد طولهما عن قدر معني، اإمنا هي يف هذا تتجمل 

مبثل هذه العملية القا�سية.

هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى فاإنه منذ هابيل وقابيل ما اجتمع رجل 
برجل اإال ن�ساأت بينهما عالقة، تخ�سع بحكم طبيعتها منذ اللحظة االأوىل لقانون 

اأخالقي.

بذوًرا   - تطوره  درجة  تكن  مهما   - ينتج  املجتمع  اأن  لنا  يت�سح  هنا  من 
اأخالقية وجمالية جندها يف عرفه وعاداته وتقاليده. اأي فيما ن�سطلح على ت�سميته 

بثقافته يف اأو�سع معاين هذه الكلمة.

االأخالقية  البذور  فاإن  متطورة  الثقافة  هذه  تكون  ما  بقدر  اأنه  وطبيعي 
التي  املحددة  القوانني  بالتايل  ت�سبح  الكمال، حتى  اإىل  اأقرب  تكون  واجلمالية 

يخ�سع لها ن�ساط املجتمع، والد�ستور الذي تقوم عليه ح�سارته.

ولي�ص للثقافة يف �سورتها احلية - اأعني كن�ساط - تق�سيمات تف�سل بع�سها 
عن بع�ص، كتلك الف�سول التي ن�سفها حينما ندر�ص الثقافة درا�سة نظرية، واإال 
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كانت ثقافة ميتة قد حنطها الزمن، وف�سل بع�ص اأجزائها عن بع�ص علماء االآثار 
اأو علماء التاريخ الذين يختارون اأحيانًا لتب�سيط االأ�سياء درا�ستها جمزاأة.

اأجزاء متما�سكة ومرتابطة  الثقافة يف �سورتها احلية، فهي وحدة ذات  اأما 
فيما بينها بروابط داخلية، حتددها عبقرية ال�سعب الذي و�سعها مطابقة الأخالقه 

واأذواقه وتاريخه.

طابًعا  فت�سع  اخلا�ص.  طابعها  الثقافة  على  ت�سع  التي  هي  هذه  والروابط 
كل  حتدد  اأنها  مبعنى  فيه.  االأفراد  ول�سلوك  املجتمع  يف  احلياة  الأ�سلوب  ا  خا�سًّ

امليزات االإن�سانية والتاريخية اخلا�سة بتلك الثقافة.

اإن هناك على اخل�سو�ص �سلة بني املبداأ االأخالقي وذوق اجلمال، تكون يف 
الواقع عالقة ع�سوية ذات اأهمية اجتماعية كبرية؛ اإذ اإنها حتدد طابع الثقافة كله 
اأ�سلوب احلياة يف املجتمع  واجتاه احل�سارة، حينما ت�سع هذا الطابع اخلا�ص على 

وعلى �سلوك االأفراد فيه.

باجلانب  اأي  وال�سناعات،  بالفنون  تتاأثر  اأن  قبل  معني  جمتمع  يف  فاحلياة 
يجعالن  �ساماًل  ولونًا  ا  عامًّ اجتاًها  لها  تتخذ  احل�سارة،  من  االقت�سادي  اأو  املادي 
هذا  يف  ال�سائعني  اجلمال  وبذوق  االأخالقي،  باملبداأ  مرتبطة  تفا�سيلها  جميع 

املجتمع. وبعبارة اأدق اإنها تكون مرتبطة بالعالقة اخلا�سة القائمة بينهما.
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املبداأ  يوؤخر  اأو  يقدم  خا�ص  ترتيب  يف  اأواًل  تاأتي  العالقة  هذه  ونتيجة 
االأخالقي على ذوق اجلمال يف �سلم القيم الثقافية، حتى يتكون منوذج معني من 

املجتمع ب�سبب هذا الرتتيب.

وميكننا اأن ن�سوغ هذه العالقة يف �سورة جربية هكذا:

مبداأ اأخالقي + ذوق جمال = اجتاه ح�سارة.

ا يدل على اجتاه احل�سارة، كما يدل ما  وتعد اإذن هذه املعادلة مقيا�ًسا عامًّ
)Lediscriminant( يف املعادالت اجلربية من الدرجة  الريا�سة الدال  ي�سميه علماء 

الثانية))).

كذلك �ساأن احل�سارة، تتغري ميزاتها وتتجه بوجه خا�ص، طبًقا لعالقة املبداأ 
االأخالقي وذوق اجلمال يف املعادلة احل�سارية، اأي طبًقا لرتتيب هذين العن�سرين 

يف تلك املعادلة.

وعليه فاإنه ميكننا القول: اإن هناك - ب�سورة عامة - منوذجني من املجتمع: 

فيه  يقوم  الدوافع اجلمالية، ومنوذًجا  اأ�سا�ًسا على  الن�ساط  فيه  يقوم  منوذًجا 
الن�ساط على الدوافع االأخالقية اأواًل.

))) �سرط اأن نعد ترتيب عن�سريها ثابًتا ال يتغري، على خالف املعادالت اجلربية العادية.
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اإىل  يوؤدي  اإنه  �سكلي،  اختالف  جمرد  لي�ص  االأ�سا�سي  االختالف  وهذا 
نتائج تاريخية ذات اأهمية كبرية.

ترتيب عنا�سر  ب�سبب اختالفهما يف  يختلفان هكذا،  اللذان  فالنموذجان 
الثقافة، ال يتطوران يف اجتاه واحد، بل اإنه يف بع�ص الظروف تن�ساأ بينهما مناق�سات 
حتقيقه  يريد-  اأن  ميكنه  -بل ال  اأحدهما  يريد  ال  الذي  االأمر  اإن  جذرية: حتى 

ب�سبب اأخالقي، نرى االآخر يحققه ب�سبب جمايل.

ولنتخذ دلياًل على هذا من ح�سارتني:

)- اإن املجتمع الغربي قد مار�ص من بني فنونه، فن الت�سوير وت�سوير املراأة 
الفن االإ�سالمي قد خلف  بينما ال نرى  الدافع اجلمايل.  العارية بخا�سة ب�سبب 
اآثاًرا يف الت�سوير كذلك الذي ن�ساهده يف متاحف احل�سارة الغربية؛ الأن الرادع 
األوان  اأن يعرب عن كل  االأخالقي يف املجتمع االإ�سالمي ال يطلق العنان للفنان 

اجلمال وعلى اخل�سو�ص املراأة العارية.

2- اإن تطور املالب�ص يف املجتمع الغربي قد انطلق من نقطة معينة، هو اإبراز 
جمال املراأة يف ال�سارع بكل ما ميكن اأن يو�سح مظهره، بينما جند اأن تطور املالب�ص 
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يف املجتمع االإ�سالمي قد اتخذ اجتاًها خمالًفا متام االختالف، اإذ هو يهدف اأ�سا�ًسا 
بو�سائل )مالية اللف) اأن يخفي جمال املراأة يف ال�سارع))).

ولي�ص االأمر يف هذين االجتاهني اأمر تفكري واختيار، واإمنا هو اأمر تقليد يخ�سع 
اأن الثقافة االإ�سالمية  للوراثة االجتماعية وللعادات والتقاليد. ولي�ص يعني هذا 

تفقد عن�سر اجلمال، واإمنا ت�سعه يف مكان اآخر يف �سلم القيم.

فكل ثقافة تت�سمن عن�سر اجلمال وعن�سر احلقيقة، غري اأن عبقرية اإحداهما 
جتعل حمورها اجلمال، بينما االأخرى تف�سل اأن يكون حمورها احلقيقة.

واالختالف هذا يعود اإىل االأ�سول البعيدة. فالثقافة الغربية قد ورثت ذوق 
اجلمال من الرتاث اليوناين الروماين. اأما الثقافة االإ�سالمية فقد ورثت ال�سغف 

باحلقيقة من بني ميزات الفكر ال�سامي.

اإىل   )Phidias( فيديا�ص  من  الفن  زعماء  لوائها  وحملة  االأوىل  رواد  فكان 
اإىل حممد.  اإبراهيم  اأنبياء من  قادة االأخرى  بينما   )MichelAngelo( اأجنلو  خمائيل 
النه�سة  اأن موؤرخي  لغو احلديث،  اأو من  ال�سدفة  ومن هنا مل يكن من حم�ص 

االأوربية يحددونها باأنها رجوع اإىل احل�سارة الرومانية اليونانية.

املجتمع االإ�سالمي قد غري  اأن  يعني  فاإن هذا ال  العمومي،  البالج  بالبكيني على  امل�سلمة  املراأة  ))) عندما تظهر 
ملب�سه، بل اإنه قد بداأ يغري اجتاهه االأ�سيل م�ستعرًيا دوافع التعبري من جمتمع اآخر دون اأن ي�سعر.
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ولقد كان لهذا االختالف يف االأ�سول البعيدة للح�سارتني، اأثر فيما ينتجه 
الفكر يف كل واحدة منهما. فالعبقرية االأوربية اأنتجت مناهج اأدبية كتبت على 
 ) Sophocle( و�سوفوكل ) Zschyle( رايتها خالل القرون اأ�سماء المعة منذ ا�س�سيل
اإىل را�سني وبلزاك ود�ستويف�سكي حتى برنارد�سو. غري اأن هذه العبقرية بعيدة عن 

وحي التوراة واالإجنيل والفرقان.

وعلى العك�ص من ذلك فاإن االأدب العربي واالأدب االإ�سالمي ب�سفة عامة، 
مل ينتج الرتاجيدية )Tragedie( وال الق�سة )Roman(، بل مل يحاول اأن ينتجهما اإال 

يف القرن الع�سرين، ويف �سور تدعو اأحيانًا لالأ�سف.

وعليه فاإن كل ثقافة تت�سمن عالقة )مبداأ اأخالقي - ذوق جمايل) تكون 
ذات داللة عن نوع عبقرية جمتمع معني. وهي لي�ست تطبع اإنتاجه االأدبي بطابع 

خا�ص فح�سب، واإمنا حتدد اجتاهه يف التاريخ اأي�ًسا.

الثقافة  اأن  على  يدل  ثقافية  اال�ستعمار كظاهرة  نعد  اأن  مثاًل  ن�ستطيع  اإننا 
الغربية حددت عالقة )مبداأ اأخالقي – ذوق جمايل) ب�سفة معينة، وذلك باأن 
قدمت العن�سر الثاين على االأول يف ترتيب القيم، فاأثر هذا الرتتيب يف عالقة 

االإن�سان االأوربي باالإن�سانية.

فكل ثقافة �سيطرة )Calture d’empire( هي يف اأ�سا�سها ثقافة تنمو فيها القيم 
اجلمالية على ح�ساب القيم االأخالقية.
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اأن  كيف  فرنى  مدى.  اأبعد  اإىل  االعتبارات  هذه  نتتبع  اأن  ميكننا  وهكذا 
ثقافة متنح االأولوية لذوق اجلمال، تغذي ح�سارة تنتهي اإىل ف�سيحة حمراء.. يقود 
جنونها رجل مثل نريون اأو امراأة مثل م�سالني )Messaline(؛ وذلك الأنها ت�سيطر 

عليها دوافع االأنوثة.

كما اأننا نالحظ من ناحية اأخرى كيف اأن الثقافة التي متنح االأولوية للمبداأ 
�سامتة  ف�سيحة  اإىل  وتنتهي  واجلمود.  التحجر  ماآلها  ح�سارة  تكون  االأخالقي، 

�سوداء تتيه يف جماهل ت�سوف متقهقر يقود جنونه م�سايخ الطرق.

كما اأننا لو تتبعنا مفعول عالقة )مبداأ اأخالقي - ذوق جمايل) يف مركب 
احل�سارة، لوجدنا اأن له اأثًرا كبرًيا يف جماالت اأخرى مثل تركيب االأ�سرة؛ حيث 
ت�سود االأم اأو ي�سيطر االأب. ويف اجتاه االأدب ب�سورة عامة فاإن العالقة التي نحن 
التي  املجتمعات  يف  القوم  عليها  يتعارف  التي  للفن  الفن  نزعة  حتدد  ب�سددها، 
امللتزم يف  نزعة االأدب  اأخرى  ناحية  متنح االأولوية لذوق اجلمال، كما حتدد من 

املجتمعات التي تقدم االأخالق ب�سورة ما على اجلمال.

والتقدمي والتاأخري هذا ينتهي اأي�ًسا اإىل حتديد مناهج �سيا�سية خمتلفة متام 
هدفها  الفرد  حرية  جتعل  دميقراطية  تاأ�سي�ص  اإىل  منهج  ينزع  فبينما  االختالف. 
وذلك بدافع جمايل، اإذا باالأخرى تنهج اإىل دميقراطية ت�ستهدف �سعادة املجتمع 

وذلك بدافع اأخالقي.
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وعليه فاإنه حينما تو�سع م�سكلة توجيه الثقافة، فاإنه يجب اأن تراعى هذه 
االعتبارات جميعها بح�سب �سرورات احلياة. علًما باأن العنا�سر الثقافية موجودة 
يف كل ح�سارة تواجه هذه ال�سرورات. غري اأن تاأثريها يختلف يف احلياة والتاريخ 

بح�سب ترتيبها يف �سلم القيم امل�سطلح عليه.

واإن هذا ليبني لنا مدى االأهمية التي ينبغي لنا اأن نعريها لعنا�سر الثقافة، 
لي�ص فقط بالن�سبة لقيمتها الفردية يف مركب احل�سارة، ولكن بالن�سبة لعالقاتها 

يف هذا املركب.

وبهذا فاإنه يبني لنا من هذه االأ�سطر اأن اأي خلل يحدث يف هذه العالقات، 
فاإنه قد ينتهي يف اآخر املطاف اإىل خلل يف توازن احل�سارة ويف كيانها.
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توجيه العمل
ا ِمْن اأَْن َياأُْكَل ِمْن َعَمِل  «َما اأََكَل اأََحٌد َطَعاًما َقّط َخرْيً

َيِدِه َواإِنَّ نَِبيَّ اهلِل َداُوَد َكاَن َياأُْكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه«.

رواه البخاري 2/ 730 احلديث 1966، 
كنز العمال 4/ 8 احلديث 9223 

قلنا اإن حل م�سكلة االإن�سان يتكامل يف ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية هي: توجيه 
الثقافة وتوجيه العمل وتوجيه راأ�ص املال.

يف  نبداأ  واالآن  الثقافة،  توجيه  درا�سة  من  ال�سابق  الف�سل  يف  انتهينا  وقد 
درا�سة توجيه العمل، وهو احللقة الثانية من م�سكلة االإن�سان.

ولقد يظهر بع�ص الغرابة، عندما نالحظ درجة النمو االجتماعي يف البالد 
االإ�سالمية، يف احلديث عن توجيه �سيء يكاد يكون ال وجود له.

يقتل  الذي  امل�سكني  البالد -ذلك  للمتعطل يف هذه  املاألوف  ال�سبح  اإن 
وقته بال �سعور فيما ال يجدي- قد اأ�سبح هذا ال�سبح نقطة ا�ستفهام مقلقة حتت 

عنوان هذا الف�سل.

ولكن اأمل نتحدث عن توجيه الثقافة؟ فهل هناك ثقافة يف بالدنا؟ ال باأ�ص 
على كل حال من اأن نتحدث عن توجيه �سيء ال وجود له، فحديثنا نف�سه حماولة 

خللقه، واإ�سهام يف تكوينه.
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اإىل االأ�سياء يف  اإال على من ينظر  الطريق  ونقطة اال�ستفهام هذه ال ت�سد 
و�سعها ال يف م�سريها.

والعمل وحده هو الذي يخط م�سري االأ�سياء يف االإطار االجتماعي. وعلى 
ا كاالإن�سان والزمن والرتاب، اإال اأنه يتولد من  الرغم من اأنه لي�ص عن�سًرا اأ�سا�سيًّ

هذه العنا�سر الثالثة، ال من اخلطب االنتخابية اأو الوعظية.

فعندما كان امل�سلمون االأَُول ي�سيدون م�سجدهم االأول باملدينة، كان هذا 
اأول �ساحة للعمل �سنعت فيها احل�سارة االإ�سالمية. فلو اأننا نظرنا اإىل هذه ال�ساحة 
يف ب�ساطتها، وقلة �ساأنها يف ذلك الوقت لدعانا امل�سهد اإىل االبت�سام، ولكن، األي�ص 

اوؤو احل�سارة االإ�سالمية درو�ص العمل؟ هنالك قد تلقى بنَّ

اأو لي�سوا هنالك قد قب�سوا الأول مرة على ع�سا التاريخ؟

اإن ال�سيء الذي يهمنا يف املجتمع النا�سئ هو الناحية الرتبوية يف عملنا، 
ال الناحية الك�سبية، اإذ اإن الناحية الك�سبية ال تظهر اإال يف املرحلة التي تطابق 
عند علماء  االجتماع تق�سيم العمل، واأي خلط بني هذين املظهرين يدفع املجتمع 
النا�سئ اإىل اإهمال �سطر من اإمكاناته واإثقال كاهله باالأعباء، التي ال ميكن حتملها 

اإال ملجتمع تطور فعاًل، واأ�سبح �سعاره: «كل جهد ي�ستحق اأجًرا«.

اأما يف املجتمع النا�سئ، فاإن كلمة «اأجر« تفقد معناها؛ الأن العامل ال عالقة 
له ب�ساحب عمل، ولكن بجماعة اأو ع�سرية ي�ساطرها بوؤ�سها ونعماها.
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اإن توجيه العمل يف مرحلة التكوين االجتماعي عامة يعني �سري اجلهود 
احلرفة،  و�ساحب  والراعي  ال�سائل  جهد  ذلك  يف  مبا  واحد،  اجتاه  يف  اجلماعية 
والتاجر والطالب والعامل واملراأة واملثقف والفالح، لكي ي�سع كل منهم يف كل 

يوم لبنة جديدة يف البناء.

فاإعطاء ثالثة حروف من االأبجدية عمل، وتقبل هذه احلروف عمل، واإزالة 
اأذى عن الطريق عمل، واإ�سداء ن�سح عن النظافة اأو اجلمال - دون اأن يغ�سب 
وا�ستغالل  عمل،  هنا  �سجرة  وغر�ص  عمل،   - لن�سحه  ُي�سَغى  ال  النا�سح حني 

اأوقات فراغنا يف م�ساعدة االآخرين عمل، وهكذا.

فنحن نعمل ما دمنا نعطي اأو ناأخذ ب�سورة توؤثر يف التاريخ.

وخلق  االإن�سان،  و�سع  لتغيري  اجلهود  هذه  كل  تاأليف  هو  العمل  فتوجيه 
بيئته اجلديدة، ومن هذه البيئة ي�ستق العمل معناه االآخر:

ك�سب العي�ص لكل فرد.
ثم  اأواًل،  ا  عامًّ �سرًطا  للعمل  املنهجي  التوجيه  يكون  اأن  يجب  اأنه  والواقع 
ِحد مع توجيه  و�سيلة خا�سة لك�سب احلياة بعد ذلك؛ الأن هذا التوجيه - حني يتَّ

الثقافة وتوجيه راأ�ص املال - يفتح جماالت جديدة للعمل.

وعلى قدر ما ي�سبح يف البالد من فنيني وفنون وِحَرف، تتجه اأحوال معي�سة 
الفرد اإىل و�سعها الطبيعي حتًما، وال ميكن اأن يحدث هذا دون ذلك؛ الأنه كلما 
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َتَغريَّ وجه احلياة حتًما، فيكتمل ويحتل م�ستوى  تقدم التوجيه املثلث لالإن�سان 
اأرفع دائًما.

�سقت  التي  فهي  يده،  عن  اأواًل  �سدر  قد  االإن�سان  عمل  كل  اأن  واحلق 
التي �سنعتها، وكاأنها كانت بذلك تخلق فكره  الطريق لفكره يف عامل االأ�سياء 

وتعد مهده واإطاره واملحيط املالئم لتطوره.

التي  املعجزات  �ستنبثق  فمنها  والفارة،  باملربد  مت�سك  التي  اليد  فلنكرم 
ننتظرها.

َقلََّبت  اأو  االآلة،  فاأم�سكت  اليد  حتركت  حني  فعاًل  املعجزة  انبثقت  ولقد 
الرتاب.

اأدنى  دون   - يعدان  العمل  توجيه  مع  الثقافة  توجيه  اأن  جند  وهكذا 
�سك - لالب�سي االأَ�ْسَمال وللعاطلني مكانهم يف املجتمع، يف ظل َواِرف))) من 

الكرامة والرفاهية.

))) َواِرف: وا�سع ممتّد. )م).
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توجيه راأ�س املال 

مل يكن راأ�ص املال يف حد ذاته هو امل�سكلة التي تعر�ص لها كارل مارك�ص 
يف اآرائه عام 848)م، واإمنا كان تعر�سه لنتائجه االجتماعية كراأ�سمالية.

وتف�سيل ذلك اأن الثورة ال�سناعية كانت يف اأيامه قد جاءت نتائجها االأوىل 
يف اأوربا الغربية، وكان تركيز روؤو�ص االأموال وظهور طبقة الربوليتاريا العاملة اأكرب 
ما مييز ذلك الع�سر، وباالأخ�ص يف املناطق التي ظهر فيها الت�سنيع مبكًرا كمقاطعة 

الريناين يف اأملانيا، ومنطقة بالد اجلال يف بريطانيا.

وعلى هذا فاإن ظروف ذلك الع�سر مل تكن لتدعو كارل مارك�ص اإىل حتديد 
راأ�ص املال من حيث هو اآلة اجتماعية، واإمنا من حيث هو اآلة �سيا�سية، بني يدي 
طبقة معينة هي الربجوازية، ال�سطهاد طبقة اأخرى هي الربوليتاريا. فهو قد نظر 
ما عليه النظر. اإىل راأ�ص املال من هذه الزاوية؛ الأن اأو�ساع املجتمع وظروفه قد حتَّ

يقابل هذه احلال االآن - يف �سنة 948)م - حال البالد االإ�سالمية، فاإنها 
ال تواجه م�سكلة الراأ�سمالية؛ الأن راأ�ص املال نف�سه مل يتكون بعد يف غالب تلك 
البالد؛ واإذن فامل�سكالت التي كانت تعانيها اأوربا يف ذلك التاريخ ال تهم العامل 
االإ�سالمي اليوم اأو مت�ّسه يف �سيء، فقد انتفت من بالدنا امل�سكالت التي خلفها 

راأ�ص املال يف اأوربا.
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وعليه فاإن الق�سية يف البالد االإ�سالمية ذات طابع يختلف متام االختالف 
درا�سة  امل�سكالت  هذه  درا�سة  علينا  حتًما  كان  هنا  ومن  اأوربا،  يف  �سورتها  عن 
اجتماعية  اآلة  باعتباره  اأخرى،  زاوية  ذاته من  املال  راأ�ص  وبالتايل حتديد  خا�سة، 
مارك�ص  راأ�سمالية كما عاجلها  فئة  يد  �سيا�سية يف  اآلة  املادي، ال  بالتقدم  تنه�ص 
ومدر�سته، وذلك حتى يرتفع من االأذهان الغمو�ص الذي يحيط ببع�ص املفاهيم 
االقت�سادية ب�سبب فهم خمطئ ملفهوم راأ�ص املال نا�سئ عن عدم فهمنا للمعنى 

الديناميكي لهذا امل�سطلح العلمي.

وينبغي لنا اأن نفهم قبل كل �سيء اأن كلمة راأ�سمال لي�ست من م�سطلحاتنا، 
وال هي من ال�سيء الذي تعودناه، فنحن دائًما نخلط بني �سيئني متمايزين متام 

التمايز: الرثوة وراأ�ص املال.

ولتحديد كال اال�سطالحني باملعنى االجتماعي، نالحظ اأن الرثوة ميكن 
فهمها من وجهتني يف بالدنا:

)- بالن�سبة للمركز االجتماعي ل�ساحبها؛ فهو فالح اأو �ساحب ما�سية اأو 
�ساحب �سيعة.

2- بالن�سبة ال�ستعمال �ساحبها لها؛ وهو ي�ستعملها يف اإطاره الذي تقت�سيه 
حرفته املحلية، ويف كلتا احلالتني تظهر الرثوة معرفة لنا بطابع مكا�سب ال�سخ�ص 
الدورة االقت�سادية؛ فهي �سيء حملي م�ستقر يف  الداخلة يف  املتحركة غري  غري 
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حقل �ساحبه اأو داره اأو حول خيمته، ولي�ص لها من عمل م�ستقل بو�سفها قوة 
مالية تدخل يف بناء ال�سناعات ومتويلها، اأو يف جتارة الت�سدير واال�سترياد، اأو غري 

ذلك من امليادين االقت�سادية، كما هو ال�ساأن يف راأ�ص املال.

فالرثوة تلقب بلقب �ساحبها، اأما راأ�ص املال فاإنه ينف�سل ا�سًما عن �ساحبه، 
وي�سبح قوة مالية جمردة، وهذا �سيء معروف عند االقت�ساديني.

هذه القيود التي تقعد بالرثوة عن اأن ترقى اإىل م�ستوى راأ�ص املال، جتعل 
ا ب�سيًطا من الناحيتني االقت�سادية واالأدبية، �سيًئا ي�ستخدمه الفرد  منها �سيًئا بدائيًّ
يف ميدانه اخلا�ص، مثل عقاره اأو قطيعه اأو ور�سته، فهي ال ت�سعى لغايتها قوة مالية 

م�ستقلة بل ل�سد حاجات �ساحبها املحدودة فح�سب.

وبعد هذا التو�سيح ملعنى الرثوة فاإنه ي�سهل علينا حتديد معنى «راأ�ص املال«، 
فهو يف جوهره: «املال املتحرك« الذي يت�سع جماله االجتماعي مبقت�سى حركته 
الفرد، واأق�سى من املقدار الذي حتدده حاجاته  اأكرب من حميط  ومنوه يف حميط 

اخلا�سة.

واإمنا  راأ�سمال فالن  اإىل �ساحبه، فال يقال  العادة جمرد ال ين�سب  وهو يف 
فقط راأ�سمال.
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ولقد �سجل التاريخ اأن بدء تكوين راأ�ص املال قد ظهر مع ظهور ال�سناعات 
امليكانيكية؛ اأي ال�سناعات التي من طبيعتها اأن جتعل للمال دوًرا كبرًيا ينا�سب 

مقت�سياتها.

حتول  التي  امل�سانع  ثم  االأولية،  املواد  منها  ت�ستورد  التي  النائية  فالبالد 
فيها تلك املواد اإىل �سلع ومنتجات، ثم االأ�سواق التي ت�سرف فيها تلك ال�سلع، 
كل ذلك قد جعل للمال دوًرا مت�سًعا، يخرج عن نطاق ا�ستعمال الفرد اخلا�ص 
وحميطه، اإىل حميط يتنقل فيه من بلد اإىل بلد، مقيًما ل�سبكة العالقات االقت�سادية 

بني البلدان، وي�سبح بذلك قوة ممولة يطلق عليها راأ�ص املال.

البالد، يخلق  التنقل بني  ت�سبح هذه حاله من  الذي  املال  اأن  وال �سك 
حركة ون�ساًطا، ويوظف االأيدي والعقول، اأينما حل وحيثما ارحتل.

ظاهرتني  خلق  اأوربا،  يف  نتائجه  من  كان  املال  راأ�ص  اأن  بالذكر  وجدير 
اجتماعيتني:

)- طبقة العمال نتيجة للثورة ال�سناعية.

2- اال�ستعمار نتيجة للحاجة اإىل الت�سدير واال�سترياد.
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وهكذا ق�سى التو�سع االقت�سادي باأال ي�سبح املال يف قب�سة �ساحبه فقط، 
واأن يتعدى حدود ميدانه اخلا�ص، اإىل ميدان اأو�سع انت�ساًرا واأعم فائدة، واأن يخلق 

ا �سمي الراأ�سمالية. يف تطوره هذا مفهوًما اجتماعيًّ

غري اأن هذه الظاهرة التي نقلت الرثوة من حالتها الب�سيطة اإىل حالة وا�سعة 
منت�سرة �سميت بالراأ�سمال، مل حتدد راأ�ص املال من حيث الكم، بل من حيث 
احلدود،  عرب  ويخرج  ويدخل  وينتقل  يتحرك  الذي  فالدرهم  احلالة؛  اأو  الكيف 
ي�سمى راأ�سمال، واملليار من الدراهم امل�ستقر ال�ساكن هو ثروة ذات حميط �سيق.

اأما تركز روؤو�ص االأموال فهو �سفة طارئة على راأ�ص املال، ولي�ص من جوهره، 
وهو �سفة ال تتناق�ص مع ال�سفة االأوىل لراأ�ص املال، واإمنا تكملها من حيث الكم.

وعليه فاإن توجيه راأ�ص املال وهو ال يزال يف طور التكوين يف بالدنا ال يت�سل 
اأواًل بالكم بل بالكيف، فاإن همنا االأول اأن ت�سبح كل قطعة مالية متحركة متنقلة 
تخلق معها العمل والن�ساط، اأما الكم فاإن له الدور الثاين دور التو�سع وال�سمول.

قبل  مكة  كانت  اإذ  قدمنا.  ملا  ب�سيًطا  منوذًجا  يحمل  نف�سه  العرب  وتاريخ 
اأن  املعروف  ومن  الراأ�سمايل؛  االأ�سلوب  يقت�سيه  اأموالها ح�سبما  ت�سري  االإ�سالم 
قري�ًسا مل تكن متلك من اأموال االإنتاج ال�سيء ال�سخم كالعقارات وامل�سانع، غري 
اأن قوافلها كانت جتوب ال�سحراء حاملة ب�سائع ال�سرق االأدنى، يف رحلة ال�ستاء 

وال�سيف، وكانت قري�ص كلها ت�سهم يف تزويد هذه الرحلة.
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واحلالة اليوم يف البالد االإ�سالمية الفقرية ت�سبه اإىل حد بعيد حالة اجلزيرة 
الفقرية التي كانت ت�سكنها قري�ص؛ الأنه مل يبق الأغلب اأهل البالد االإ�سالمية 
عقار وال قطيع وال م�سنع: يف ال�سمال االإفريقي ويف جزيرة العرب واملحميات ويف 

اإيران واالأفغان وباك�ستان وتركيا واأندوني�سيا.

املال  الرثوة، ولكن يف حتريك  بينا - يف تكدي�ص  لي�ست - كما  فالق�سية 
اأموال االأمة الب�سيطة، وذلك بتحويل معناها االجتماعي من  وتن�سيطه، بتوجيه 

اأموال كا�سدة اإىل راأ�ص مال متحرك، ين�سط الفكر والعمل واحلياة يف البالد.

اأوربا، جتربتها التي مرت بها،  اأن ن�ستفيد من جتربة  وزيادة على هذا ميكن 
والتي خرجت منها اإىل توجيه روؤو�ص االأموال وتخطيط اقت�سادها، وذلك حتى ال 
نقع فيما وقعت فيه اأوربا -حني حتركت فيها االآلة- من م�سكالت حرية االإنتاج 
والتجارة، تلك احلرية التي جاءت باال�سطرابات االجتماعية الناجتة عن ا�سطهاد 

طبقة الأخرى.

الدميقراطية ال  بطابع  اأموالنا مطبوعة  تكون  احليطة حتى  االآن  لنتخذ من 
بطابع االإقطاعية. فالق�سية اإمنا هي ق�سية منهاج يحدد لنا تخطيًطا منا�سًبا نبني عليه 
حياتنا االقت�سادية، وال يكون فيه مكان لرتكيز روؤو�ص االأموال يف اأيدي فئة قليلة، 
ت�ستغل ال�سواد االأكرب من ال�سعب، بل يجب اأن يتوافر فيه اإ�سهام ال�سعب مهما 
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كان فقرًيا، وبذلك يتم التعادل بني طبقات املجتمع، وتن�سجم م�سلحة اجلماعة 
مع م�سلحة الفرد.

ولنا اأن نرحب ببع�ص اجلهود التي بذلها يف البالد االإ�سالمية بع�ص رجال 
اقت�سادها يف العهد القريب؛ ونحن نرى يف تلك اجلهود - واإن مل حتقق غاية ما 
نتمناه - ت�سجيًعا على اال�ستمرار يف تدعيم هذا االجتاه االقت�سادي، ودلياًل على 
اأن تكوين راأ�ص املال ممكن حتى يف وطن فقري، اإذا ما احتدت فيه اجلهود وتوجهت 

نحو ال�سالح العام.

لتوجيه  جمل�ص  تكوين  اإىل  بحاجة  اأننا  اإىل  باإحلاح  ننبه  اأن  يفوتنا  وال 
اأهدافه  ولتخطيط  الذكر،  االآنف  باملعنى  راأ�سمال  اإىل  لتتحول  وتوظيفها،  الرثوة 

االقت�سادية.

وبهذا التوجيه الذي ي�سري مت�سافًرا مع توجيه الثقافة وتوجيه العمل، يكون 
الفرد قد ا�ستكمل ال�سروط ال�سرورية لت�سييد ح�سارة تطابق اإطاره اخلا�ص.
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م�ضكلة املراأة

لي�ست م�سكلة املراأة �سيًئا نبحثه منفرًدا عن م�سكلة الرجل، فهما ي�سكالن 
يف حقيقتهما م�سكلة واحدة هي م�سكلة الفرد يف املجتمع.

واإنه ليجدر بنا بادئ االأمر اأن ن�ستبعد من دائرة بحثنا تلك االأقاويل التي 
يقولها بدافع من عواطفهم، اأولئك الذين ن�سبوا من اأنف�سهم ذادة عن حقوق املراأة 

من كّتاب ال�سرق اأو الغرب.

ولي�ص مبجد اأن نعقد موازنة بني الرجل واملراأة، ثم نخرج منها بنتائج كمية 
ت�سري اإىل قيمة املراأة يف املجتمع، واإنها اأكرب اأو اأ�سغر من قيمة الرجل اأو ت�ساويها، 

فلي�ست هذه االأحكام اإال افتئاًتا على حقيقة االأمر وحم�ص افرتاء.

اأو  اأدعياء حتريرها،  املراأة  التي تقولها على حقوق  ول�سنا نرى يف االأقاويل 
الذين يطالبون باإبعادها من املجتمع اإال تعبرًيا عن نزعات جن�سية ال �سعورية.

ولتو�سيح هذه احلقيقة يجدر بنا اأن ننظر اإىل الدوافع النف�سية العميقة التي 
تدفع كال الطرفني اإىل القول باآرائه، وحينئذ لن ي�سعب علينا معرفة هذه الدوافع 
الغريزة اجلن�سية  واأنها جميعها ت�سدر عن �سيء واحد هو: دافع  على حقيقتها، 

طبًقا لتحليل فرويد.
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فهذه النقطة كانت مبداأ االنطالق لكال الفريقني، غري اأنهما �سارا بعد ذلك 
يف طريقني خمتلفني.

بخروج  يطالبون  الذين  الأولئك  بالن�سبة  ظاهًرا  التعليل  هذا  يكون  ولقد 
املراأة يف زينة فاتنة، اإذ يف ذلك ما يوقظ غرائزهم اأو ير�سي �سهواتهم.

ب�سرورة  واملوؤمنني  املجتمع،  عن  املراأة  باإبعاد  املتم�سكني  اأولئك  اأن  غري 
باأنه  ملوقفهم  النف�سي  الدافع  تعليل  يف   - يبدو  قد  التقليدي،  �سجنها  يف  اإبقائها 
جن�سي - بع�ص الغرابة؛ بيد اأن هذه الغرابة ال تلبث اأن تزول حينما نعلم اأن لي�ص 
لتفكريهم من م�سوغ منطقي، اإال ما يتعللون به من احلفاظ على االأخالق، الذي 

يختفي وراءه مغزى التم�سك باالأنثى، فالغريزة هنا تكلمت بل�سان اآخر.

املراأة يف �سورة تلفت  الغريزة وا�سًحا يف راأي من يريد  ولقد يكون كالم 
اأن تخرج يف هيئة يقبلها اخللق، فاإنه من الع�سري  اأما عند من يرى  اإليها الغرائز، 
اأن نرى دور الغريزة يف مثل ذلك التفكري، ولكن قد يكون يف منعها من اخلروج 
اأنثاه  م�سوغ خفي مما ي�ستقر يف نف�ص الرجل، من دافع جن�سي من اخلوف على 
ا ذلك االعتبار  اأنثاه، وهنا يظهر جليًّ اأن ي�ساركه فيها غريه، واإذن فهو يدافع عن 

اجلن�سي يف تفكريه.

وهكذا نرى اأن كال الفريقني قد ي�سدر راأيه عن اعتبار واحد هو الغريزة، 
وال اأمل لنا يف اأن جند يف اآرائهما حالًّ مل�سكلة املراأة.
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واإذن فهذه امل�سكلة ينبغي اأن ت�سفى اأواًل من مثل هذه النزعات، ثم حتل 
حالًّ يكون االعتبار االأول فيه مل�سلحة املجتمع؛ فاملراأة والرجل يكونان الفرد يف 

املجتمع: فهي �ِسقُّ الفرد، كما اأن الرجل �ِسّقه االآخر.

َجاِل«))). �َساُء �َسَقاِئُق الرِّ وال غرو فالر�سول. يقول: «النِّ

ٱ   ژ  بقوله:  ذلك  عن  واأخرب  واحدة،  نف�ص  من  خلقهما  تعاىل  واهلل 
ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺژ]الن�ساء/ )[.

فاملراأة والرجل قطبا االإن�سانية، وال معنى الأحدهما بغري االآخر، فلئن كان 
الرجل قد اأتى يف جمال الفن والعلم باملعجزات، فاإن املراأة قد كونت نوابغ الرجال.

ونحن نرى لزاًما علينا اأن يكون تناولنا للمو�سوع بعيًدا عن تلك االأنا�سيد 
اللطيف  اجلن�ص  يف  تتحدد  ال  فامل�سكلة  املراأة،  حترير  اإىل  تدعو  التي  ال�سعرية 
فح�سب، اأو يف بنات املدن اأو بنات االأ�سر الراقية، بل هي فوق ذلك تتعلق بتقدم 

املجتمع وحتديد م�ستقبله وح�سارته.

اأو  اأو هل ي�سوغ للمراأة التدخني؟  واإذا ت�ساءلنا هل يجب نزع احلجاب؟ 
الت�سويت يف االنتخابات؟ اأو هل يجب عليها اأن تتعلم؟ فينبغي اأال يكون جوابنا 

َجاِل« رواه اأبو داود )/ )6 احلديث 326، واأحمد 6/ 256، جامع االأ�سول البن االأثري  �َساُء �َسَقاِئُق الرِّ ا النِّ ))) «اإمنَّ
7/ 247 احلديث 5309، والرتمذي )/ 75 احلديث 3)).
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عن هذه االأ�سئلة بدافع من م�سلحة املراأة وحدها، بل بدافع من حاجة املجتمع 
وتقدمه احل�ساري، اإذ لي�ست الغاية من البحث يف ا�سرتاكها يف هذا املجتمع اإال 
اإىل  ننظر  اأن  لنا  املفيد  واإذن فلي�ص من  املراأة ذاتها،  االإفادة منها يف رفع م�ستوى 

م�سكلتها بغري هذا املنظار.

ولقد نعلم اأنه ي�سيق �سدر بع�ص ذوي االأذواق الرقيقة مبا نقول، فيحتجون 
علينا باأن مثل هذا املوقف يذيب املراأة يف املجتمع، ولكننا نقول لهم: اإن اإعطاء 
تدهورها؛  وبالتايل  املجتمع،  تدهور  معناه  املجتمع  ح�ساب  على  املراأة  حقوق 

األي�ست هي ع�سًوا فيه؟ فالق�سية لي�ست ق�سية فرد، واإمنا هي ق�سية جمتمع.

لقد بداأت املراأة امل�سلمة التي كانت اإىل زمن قريب تلب�ص املالية يف اإفراط، 
ت�سلك يف �سريها االجتماعي الطريق الذي ر�سمته اأوربا لن�سائها، متخيلة اأن يف 

ذلك حالًّ مل�سكلتها االجتماعية.

ونحن ناأ�سف اأن يكون ن�ساء ال�سرق بهذه الدرجة من الب�ساطة، حني يرين 
م�سكلة  املراأة  م�سكلة  فاإن  اأوربا،  لن�ساء  التقليد  هذا  مبثل  ُحلَّت  قد  م�سكلتهن 
اإن�سانية يتوقف على حلها تقدم املدنية، فال يكون حلها اإذن مبجرد تقليد ظاهري 
االأوربية  املراأة  عليها  بنت  التي  االأ�س�ص  اإىل  نظر  ما  دون  االأوربية،  املراأة  الأفعال 
�سريها. ونحن اإذ نحاول يف هذا الف�سل اأن نحدد مهمة املراأة يف املجتمع ينبغي اأن 
ننظر اإىل هذه امل�سكلة، وهي ت�سري من�سجمة مع امل�سكالت االجتماعية االأخرى، 
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نريد  ما  وهو  االإطار،  هذا  بغري  امل�سكلة  لهذه  وجود  فال  املدنية،  تقدم  �سبيل  يف 
تاأكيده يف هذا الف�سل.

واالآن ن�ساأل اأنف�سنا: هل من املفيد للمراأة امل�سلمة اأن جنعلها يف مركز ت�سبه 
فيه اأختها االأوربية؟ لقد اتبعت هذه الطريق بع�ص البالد االإ�سالمية، وهي متثل 
يف نظرها حركة التجديد يف حياة املراأة، التي ما زال يدعو اإليها املجددون؛ ولكننا 
ب�سيء من النظر نرى اأن انتقالنا باملراأة من امراأة متحجبة اإىل امراأة �سافرة، تطالع 
ال�سحف وتنتخب وتعمل يف امل�سنع، مل يحل امل�سكلة، فهي ال تزال قائمة؛ وكل 
الذي فعلناه اأننا نقلنا املراأة من حالة اإىل حالة، و�سرنى عما قريب اأن انتقالنا هذا 
د امل�سكلة بعد اأن كانت ب�سيطة، فلي�ست حالة املراأة االأوربية بالتي حُت�سد عليها،  عقَّ
فظهور املراأة االأوربية يف مظهر ال يخاطب يف نف�ص الفرد اإال غريزته، اأثار اأخطاًرا 
جديدة كنا نود اأن يكون املجتمع مبنجاة منها، فم�سكلة الن�سل يف البالد االأوربية 
و�سلت اإىل حالة تدعو اأحيانًا اإىل الرثاء، اإذ اإنها فقدت تنظيمها االجتماعي، فقد 
ْت منه معاين التقدي�ص للعالقات اجلن�سية -  جعلت املجتمع االأوربي - وقد احمَّ
املتعطلة؛ وبذلك فقدت وظيفتها من حيث  للنفو�ص  ت�سلية  العالقات  يعد هذه 

هي و�سيلة حلفظ االأ�سرة وبقاء املجتمع.

ومن هنا جند نذيًرا جديًدا للذين يجعلون من اأوربا مثلهم االأعلى يف كل 
املراأة  املراأة االأوربية ما زالت خطرية، خطرية حتى يف ذهن  فاإن م�سكلة  جتديد؛ 

ذاتها ويف ت�سورها لنف�سها، كيف تتحقق كمثل اأعلى خلقي وجمايل حل�سارة.
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وميكن اأن نرى خطورة هذه امل�ساألة يف اأحد مظاهر حياتها يف اأوربا، اأعني 
)املُوَدة)؛ فالزي الذي تختاره املراأة لنف�سها دليل وا�سح على الدور الذي تريد 
تلب�ص  قريب  عهد  اإىل  االأوربية  املراأة  كانت  فقد  فعاًل،  ومتثله  املجتمع  يف  متثيله 
اأخم�ص  حتى  املكتوم  �سرها  اأنوثتها  مع  به  ت�سرت  الدانتال،  من  اللطيف  اللبا�ص 
قدميها، وتتخذ من حيائها حاجًزا مينعها من الرتدي يف الرذيلة، فكانت بردائها 
هذا خري مثل للرقة واالأدب يف املجتمع، اإذ كانت ال�سيدة اجلديرة بكل احرتام، 

الزوجة ال�ساحلة التي مت�سح بيديها الرقيقتني عن نف�ص الزوج متاعب العمل.

غري اأنها اأ�سبحت اليوم تلب�ص اللبا�ص الفتان املثري، الذي ال يك�سف عن 
معنى االأنوثة، بل عن عورة االأنثى، فهو يوؤكد املعنى اجل�سدي الذي يتم�سك به 

جمتمع �ساده الغرام باللذة العاجلة.

وعلى نقي�ص هذا جند امراأتنا امل�سلمة تلب�ص املالية، فت�سرف يف �سرت ج�سدها 
ب�سكل �ساذ يف بع�ص اأنحاء بالدنا معربة عما يطبع جمتمعاتنا من امليل اإىل الركود 

والتخلف، وهي من ناحية اأخرى تعرب عما يراود نفو�سنا اأحيانًا من رياء اأو نفاق.

فاالأمر يجري يف كلتا احلالني بني تفريط واإفراط، ومن الواجب اأن تو�سع 
املراأة هنا وهناك حيث توؤدي دورها خادمة للح�سارة، وملهمة لذوق اجلمال وروح 

ا وزوجة للرجل. االأخالق، ذلك الدور الذي بعثها اهلل فيه اأمًّ
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بالن�سبة  املراأة  مهمة  فيه  يحددن  ا  عامًّ موؤمتًرا  عقدن  ن�ساءنا  اأن  لو  وحبذا 
ل�سالح املجتمع، حتى ال تكون �سحية جهلها، وجهل الرجل بطبيعة دورها، فاإن 

ذلك اأجدى علينا من كلمات جوفاء لي�ص لها من منطق العلم مدلول.

مقال  قلم كاتب يف  يحله  الذي  بال�سيء  املراأة  م�سكلة  اأرى  اأين ال  ذلك 
اأو يف كتاب؛ ولكني اأرى اأن هذه امل�سكلة متعددة اجلوانب، ولها يف كل ناحية 
من نواحي املجتمع ن�سيب؛ فاملراأة كاإن�سان ت�سرتك يف كل نتاج اإن�ساين اأو هكذا 
يجب اأن تكون. ولن يكون تخطيط حياتها يف املجتمع مفيًدا اإال اإذا نظرنا اإىل هذا 
املوؤمتر بعني االهتمام، ب�سرط اأن ي�سم الو�سائل الكفيلة بتناول امل�سكلة من جميع 
وعلماء  واالأطباء،  الرتبية  وعلماء  النف�ص  علماء  ي�سم  اأن  مثاًل  فيجب  اأطرافها، 
االجتماع وعلماء ال�سريعة وغريهم. وحينئذ ن�ستطيع اأن نقول: اإننا و�سعنا املنهج 
االأ�سلم حلياة املراأة، ول�سوف يكون هذا التخطيط حتًما يف �سالح املجتمع؛ الأن 

علماءه واملفكرين فيه هم الذين و�سعوه.

املراأة  اأن  املعلوم  فمن  باالعتبار؛  جدير  املجتمع  يف  املراأة  لعمل  وحتديدنا 
االأوربية كانت �سحية هذا االعتبار؛ الأن املجتمع الذي حررها قذف بها اإىل اأتون 
امل�سنع واإىل املكتب، وقال لها: «عليك اأن تاأكلي من عرق جبينك«، يف بيئة ممتلئة 
فيها  للمجتمع  لها وال  لي�ص  م�سوؤومة،  وتركها يف حرية  اأخالقها،  باالأخطار على 
نفع، ففقدت - وهي خمزن العواطف االإن�سانية - ال�سعور بالعاطفة نحو االأ�سرة، 
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واأ�سبحت مبا األقي عليها من متاعب العمل �سورة م�سوهة للرجل، دون اأن تبقى 
امراأة.

وهكذا ُحرم املجتمع من هذا العن�سر الهام يف بناء االأ�سرة، وهو العن�سر 
االأ�سا�سي فيها، وجنت اأوربا ثمار هذه االأ�سرة املنحلة م�سكالت من نوع جديد.

وهناك �سيء جدير باالإثارة يف هذا الف�سل، هو م�ساألة تعدد الزوجات: هل 
تعدد الزوجات اأف�سل من االقت�سار على امراأة واحدة؟ اأم العك�ص؟

واقع  بعيًدا عن  اأي�ًسا  امل�سكلة  هذه  نبحث  اأن  ن�ستطيع  اأننا ال  نرى  ونحن 
املجتمع، بحًثا نغفل معه تفوق عدد الن�ساء على الرجال يف غالب الظروف، وما 

يجر ذلك على املجتمع من م�سكالت.

اإن دار�ص االجتماعيات ال يدر�ص االأ�سياء كما هي فح�سب، بل هو يحاول 
اأن يدرك ما �سوف توؤول اإليه اأي�ًسا. ولذلك فحني نرى املراأة امل�سلمة ت�سري متطورة 

يف زيها وم�سلكها نت�ساءل: اإىل اأي وجهة ت�سري؟

ي�سري  جمتمعنا  الأن  هدفها؛  ندرك  وال  طريقها  االآن  حتى  نعلم  ال  اإننا 
م�ست�سلًما للحوادث واالأيام.

الدقيق  التخطيط  يف  بعد  ن�سرع  مل  ولكننا  تطور،  يف  املراأة  نرى  اإننا  نعم 
حركة  ويف  املدر�سة،  يف  فتاة  اجلديدة  مظاهرها  يف  نراها  فنحن  اأطوارها،  جلميع 
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وعاملة يف  ومدر�سة،  وطبيبة  ومولدة  عاملة  العامة  احلياة  ت�سابق يف  ويف  ك�سفية، 
امل�سنع واالأتوبي�ص، ونائبة اأخرًيا .

فاإننا  امل�سلمة،  الفتاة  تطور  مراحل  تخطيط  عن  كبرًيا  عجزنا  يكن  ومهما 
نحتاج عند اأي تخطيط اأال نغفل بع�ص الق�سايا اجلوهرية، كق�سية احل�سور، اأعني 

ًنا. ا بيِّ �سًّ ح�سور املراأة يف املجتمع ح�سوًرا حُمَ

نعم اإن امراأتنا عندما ال حت�سر يف هذا املجتمع، وال تدرك اأحداثه التي جتري 
فيه، وال تطوراته التي �سوف ي�سري اإليها، تدع املجال المراأة اأخرى تخلفها حتى 
يف البيت الذي تعتكف فيه، اإننا نرى االآن مو�سة التزوج باالأجنبيات تنمو عند 
ت�سع  االأجنبية  بداأت  لقد  املجتمع.  العربية عن  املراأة  تباعد  نتيجة  �سبابنا، وهي 

طابعها يف حياتنا فعاًل.

ونحن ال ندري اأي مكان هام ت�سغله االآن املراأة االأوربية يف ال�سعورنا؛ الأن 
املراأة التي حت�سر يف جمتمعها وُتعنى ب�سوؤونه توجه كل اال�ستعدادات اخلفية يف 

الرجل، فاإذا به يخ�سع ل�سلطانها من حيث ال ي�سعر.

ون�ستطيع القول: اإن املراأة االأوربية قد اأ�سبحت اليوم يف اجلزائر مثاًل - من 
حيث ال ت�سعر هي نف�سها - تقود خيال �سبابنا ال�سعري، واجتاهاته يف ذوق اجلمال، 
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بل رمبا يف مثله االأخالقية، ولقد اأ�سبحت توؤلف من حيث ال ي�سعر ماآ�سيه الكبرية 
اأو ال�سغرية، التي تظهر يف حياته اليومية، اأو تتخفى وت�سترت))).

ومن الوا�سح اأن االأوربية ال تتمتع بهذه امليزة اإال الأن املراأة عندنا ال تقوم 
بدورها اأحيانًا.

اإن علماءنا  اأن تقوم بدورها؟  امل�سلمة  للمراأة  اأ�سلوب ميكن  فكيف؟ وباأي 
القارئ  كان  ورمبا  اجلواب،  هذا  عن  م�سوؤولون  اأنف�سهن جميًعا  ون�ساءنا  ومثقفينا 
ينتظر من املوؤلف اأن يتجاوز االإ�سارة اإىل عقد املوؤمتر املقرتح اآنًفا اإىل االإجابة عن 

هذا ال�سوؤال نف�سه، وعر�ص حل معني له.

اإن مثل هذا املوقف يدل على اأننا ال نفرق يف امل�سكلة بني اجلانب الفني 
كم�سكلة راأ�ص املال مثاًل، والرتاب الذي يعاجله الفني باإعطاء نظرته اخلا�سة فيه، 
وبني اجلانب االجتماعي الذي ال تكفي حلله النظرة اخلا�سة، مهما كانت قيمتها 
من الناحية الفنية؛ الأن احلل هنا يتطلب التنفيذ، اأي الو�سول اإىل و�سائل عملية 

اأكرث من التحليل والبحث الذي يحدد الوجوه النظرية.

فالق�سية اإذن من حيث اإنها تتطلب التنفيذ، هي يف النهاية موقوفة على من 
بيده و�سائل التنفيذ. وال �سك اأن موؤمتًرا يحدث فيه ما ي�سميه الفقهاء باالإجماع 

))) عندما ي�سبح نفوذ االأجنبية يف �سيا�ستنا مثاًل.
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هو الكفيل بهذا، فالق�سية تتطلب بال�سبط اإجماًعا ال اخت�سا�سيني، تتطلب حالًّ 
ا، ال وجهة نظر فرد مهما كانت قيمتها. جماعيًّ

واالإجماع يكون اإما بطريق م�سايرة الظروف)))، واإما بت�سيري الظروف نف�سها، 
فاأما الطريق االأوىل فهي الطريق التي يتبعها العامل االإ�سالمي اليوم، ال بالن�سبة 

مل�سكلة املراأة فح�سب، بل لكل م�سكالته.

حلها،  و�سائل  وتعيني  امل�سكالت،  بدر�ص  يكون  فاإنه  الثانية  الطريق  واأما 
د�ستوًرا  مقرراته  ت�سبح  عام،  موؤمتر  تقرر يف  اأن  يجب  املراأة  م�سكلة  فو�سائل حل 

لتطور املراأة يف العامل االإ�سالمي.

))) هذا اال�ست�سالم للظروف جنده حتى عند اأكابر كتابنا، فقد كتب االأ�ستاذ الكبري حممد زكي عبد القادر تعليًقا 
على منع اأحد املوظفني دخول الن�ساء وزارة االأوقاف، يقول: «لعلني من اأن�سار حظر دخول الن�ساء مكاتب 

املوظفني، ولكن ماذا ن�سنع يف حكم الزمن والتطور؟ اإنه اأقوى مني، واأقوى منه«.
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م�ضكلة الزي

االأدبية  العوامل  منوط مبجموعة من  ما  االأخالقي يف جمتمع  التوازن  اإن 
واملادية؛ وامللب�ص هو اأحد تلك العوامل.

التنعم  اإىل  بروحها  متيل  بيئة  لنا  وّرثتها  التي  االأ�سياء  من  مثاًل  فالعباءة 
والهدوء.

على  املا�سي  يف  ال�سعب  طبقات  جميع  ينا�سب  اللبا�ص  هذا  كان  ولقد 
امل�سكني،  الراعي  اإىل اهلل ولبا�ص  املتقرب  الزاهد  لبا�ص  اأنه كان  تناق�سها؛ فكما 
فاإنه كان لبا�ص االأمراء املنهمكني يف املالذ وال�سهوات؛ وذلك الأن قا�سًما م�سرتًكا 

من احلياة الراكدة الهادئة كان يجمعهم.

ولكن هل نت�سور اليوم العباءة على ظهر عامل االآلة اأو م�سلحها اأو على 
ظهر عامل املنجم يف باطن االأر�ص؟

اإن العامل االإ�سالمي على اأبواب نه�سة يدخل بها امل�سنع واملعمل، واإن هذا 
كله ليدعوه اإىل اأن ي�ساير ملب�سه ذلك الن�ساط اجلديد، فهذا �ساأن االأمم جميًعا.

بريي  الكومودور  بابه  دق  عندما  ملب�سه  بتغيري  بداأ  قد  الياباين  فال�سعب 
له من اخلروج  اأن ال منا�ص  اأدرك  قائد االأ�سطول االأمريكي عام 853)م؛ الأنه 
من ذلك الطور العتيق اإىل احل�سارة احلديثة، وفهم اأن ذلك يقت�سيه التخلي عن 
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القطني  االأزرق  اللبا�ص  ذلك  يلب�ص  لكي  بالكيمونو،  امل�سماة  احلريرية  عباءته 
الذي ينا�سب عامل امليكانيكا.

ولي�ص اللبا�ص من العوامل املادية التي تقر التوازن االأخالقي يف املجتمع 
ي�سنع  ال  «القمي�ص  يقولون:  كانوا  واإذا  به.  اخلا�سة  روحه  له  اإن  بل  فح�سب، 
تكوين  يف  ي�سهم  القمي�ص  فاإن  ذلك،  من  العك�ص  على  اأرى  فاإين  الق�سي�ص« 
امل�ساهد  ومن  روحه؛  �ساحبه  على  ي�سفي  اللبا�ص  الأن  ما؛  حد  اإىل  الق�سي�ص 
ا، فاإنه ي�سعر باأن روًحا ريا�سية ت�سري يف  اأنه عندما يلب�ص ال�سخ�ص لبا�ًسا ريا�سيًّ
ج�سده، ولو كان �سعيف البنية؛ وعندما يلب�ص لبا�ص العجوز فاإن اأثر ذلك يظهر 

ا. ا قويًّ يف م�سيته ويف نف�سه، ولو كان �سابًّ

ومل يكن نزع الطربو�ص واال�ستعا�سة عنه بالقبعة يف تركيا الكمالية بال�سيء 
الب�سيط، فقد كان اأتاتورك يعلم اأن الطربو�ص جزء من الفكر العتيق، فكر الباحثني 
عن الت�سلية وقتل الوقت، اأولئك الذين �سئموا احلياة، وباتوا يدخنون الرنجيلة، 

ويتلهون بكركرتها عن َكرِّ دقائق الزمن، ت�سلية الأنف�سهم بحياة تنابلة ال�سلطان.

ر،  املتحجِّ اال�ستقرار  ذلك  يحطم  اأن  اأتاتورك  على  املحتم  من  كان  لقد 
التي  القنبلة  هي  القبعة  فكانت  البو�سفور،  �ساطئ  على  قرونًا  دامت  اأحالم  يف 
دخان  اأفقه  عن  وبددت  اخلاوية،  اأحالمه  فحطمت  املجتمع،  ذلك  يف  انفجرت 

الرنجيلة، وطوت زرابّيه املبثوثة التي كان يلقي عليها همته ون�ساطه.
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لقد كانت فكرة م�سطفى كمال التي دبرها قنبلة، ولكن تاأثريها مل يتم الأن 
�ساحبها مل يفكر يف ال�سروط االأخرى لنه�سته.

ومهما يكن من اأمر، فاإننا نرى اأن م�سكلة الزي مو�سع اعتبارات مهمة غري 
التي ذكرنا، ونعني بها تلك التي تدفع اإىل االعتناء بال�سكليات، فمن املعلوم اأن 
امللب�ص ي�سري مع اأهله يف تطور التاريخ وتبدل االأزمان، والدول املتقدمة تغري اأزياءها 
هت  الر�سمية ح�سب تغريات التاريخ، وخا�سة بعد النكبات احلربية، فاإذا ما �سوَّ
هزميٌة كرامَة زي من االأزياء الع�سكرية، نرى الدولة املهزومة كثرًيا ما تقتب�ص اأزياء 
الدولة املنت�سرة، وقد �ساهدنا ذلك مثاًل يف اجلي�ص الرو�سي بعد عام 7)9)م، كما 
ن�ساهده اليوم يف اجلي�ص الفرن�سي الذي قب�ص من االأزياء الع�سكرية االأمريكية ما 

.)P.M( ا له معرًفا برمز يعرف بزي )M.P(، و�سريه زيًّ

ولقد يحدث هذا الت�سويه ب�سبب نكبات التاريخ يف املالب�ص املدنية اأي�ًسا، 
واملوؤرخ  للرحالة  ترجم  قد  كان  م�ست�سرق  الحظه  ما  الباب  هذا  يف  يذكر  ومما 
ال�سقالبة،  قبائل  واأخالق  عادات  يدر�ص  كان  الذي  الفداء،  اأبي  االجتماعي 

القاطنة على �سواطئ الفوجلا، فقال امل�ست�سرق يف �ساأنه:

«اإن العرب كانوا يحبون اإظهار عمائمهم يف كل مكان ... «.
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ورمبا كانت هذه املالحظة �سائبة، ولكن ليت �سعري! ماذا يفعل اأبو الفداء 
جاهلة  الأجيال  تاًجا  قرون  منذ  �سارت  بعدما  عزها  فقدت  وقد  اليوم،  بعمامته 

م�ستعبدة؟

وهل يا ترى ن�ستم�سك بالطربو�ص؟ ذلك اللبا�ص الذي �سوهته اأجيال من 
البا�سوات واخلدم، الذين تطوعوا يف �سفوف اال�ستعمار!

نعم! اإنه ملن الغباوة اأن ننكر اليوم م�سكلة الزي املنا�سب لرجال النه�سة 
ون�سائها، ولكننا نكون اأكرث غباوة اإذا ما ا�ست�سلمنا يف ذلك اإىل التقليد البحت، 
بال التفات اإىل مقت�سيات اأحوالنا من حيث د�ستور اجلمال و�سيقنا االقت�سادي، 

والقيام ببع�ص الواجبات كال�سالة مثاًل.
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الفنون اجلميلة

تربز اأهمية الفن اجلميل يف اأحد موقفني: فهو اإما داع اإىل الف�سيلة، واإما 
فينبغي  وحيه،  اجلمال  وغذى  ُمُثله  االأخالق  حددت  ما  فاإذا  الرذيلة،  اإىل  داع 
عليه اأن يحدد هو و�سائله و�سوره الفنية للتاأثري يف االأنف�ص.ويربز خطر الفن عندما 
ي�سرع يف تقرير هذه الو�سائل، التي جتعله مربًيا اأو مف�سًدا، وذلك ح�سبما يختار 
من ال�سور واالأحلان؛ فالرق�سة مثاًل اإما اأن تكون ق�سيدة �سعرية اأو حركة جن�سية، 
وهي على كل حال طريقة الطري يف التقرب من اأنثاه، وهي اأي�ًسا للرجل يف �ساأنه 

مع املراأة.

اأن الرق�سة تطورت عند االإن�سان، فاأ�سبح فيها �سيء من ال�سعر عند  غري 
اليونان، و�سيء من الت�سوف يف طقو�ص بع�ص االأديان؛ ويف كل هذه التطورات 
جند االأخالق قد حددت اأهدافها ومراميها، وبقيت الو�سيلة التي تعطي الرق�سة 
�سورتها الفنية، فالتقرب من املراأة قد يكون بغزل �سريف، وقد يكون بغري ذلك، 
والهدف واحد. ومن املوؤ�سف اأن الرق�سة عندنا قد اأ�سبحت �سورة جن�سية فقط، 
اأي�ًسا  واأ�سبحت يف بالدنا  اليونان �سورة �سعرية،  لها عند  اتخذت  بينما هي قد 

هة للذوق؛ الأنها اتخذت و�سيلتها اإىل النفو�ص الغريزة اجلن�سية فقط. م�سوِّ

اأن نو�سع نطاقه حتى  فاإننا ن�ستطيع  فاإذا ما فهمنا الفن على هذه ال�سورة، 
ي�سمل طريقة امل�سي يف ال�سوارع، وكيفية �سرب املاء، وكيفية التثاوؤب يف املجتمعات 

العامة؛ غري اأن املجال ال يت�سع لكي ت�سم هذه ال�سطور القليلة كل هذا.
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كذلك فاإننا نكتفي من الفن مبعناه ال�سائع، اأي مبا هو معدود من مظاهره 
وغري  وال�سينما  والغناء  كاملو�سيقا  اليوم،  االإ�سالمية  البالد  يف  املنت�سرة  العادية 

ذلك.

واأحب اأن اأخ�ص باحلديث املو�سيقا وال�سينما، وهما اللذان يعدان و�سيلتني 
موؤثرتني من و�سائل التهذيب ال�سعبي، موؤثرتان الأنهما موحيتان!

اإن اأغلبية البالد العربية تابعة مل�سر يف هاتني الناحيتني، فال�سوؤال اإذن هو: 
ما قيمة املو�سيقا وال�سينما يف م�سر؟

مرة،  األف  يتكرر  الذي  وال�سهيق  االأنوف،  نحيب  �سك  وال  �سمعنا  لقد 
والذي ي�سمى املو�سيقا امل�سرية!

فهل هذا من املو�سيقا؟ هذه االأ�سياء التي تتجاهل، بل جتهل املكان والزمان 
والف�سول؟

الغابات!  يف  للربيع  اخلفيف  باحلفيف  الواقع،  يف  ب�سيء  تذكرنا  ال  اإنها 
بت�ساقط اأوراق اخلريف احلزين!! بالبهجة احلارة يف ال�سيف! بهياج العا�سفة يف 

البحر! بدمدمة الرعد! باجلحيم! وبالنعيم!

اخلطوة  حتى  جتهل  التي  امل�سرية،  املو�سيقا  عنه  حتدثنا  الذي  العامل  اأين 
الع�سكرية للجنود؟... اإنه لي�ص يف ال�سماء ولي�ص يف االأر�ص، بل ال يوجد يف اأي 

مكان!
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ا مت�ساًل بقيم اأو باأ�سياء، بل هي فن يت�سل  اإن املو�سيقا امل�سرية لي�ست فنًّ
بالعدم، اإال يف بع�ص االأحوال اال�ستثنائية يف الظروف االأخرية

فاأية قيمة تربوية ميكن اأن نعرتف لها بها يف هذا العامل! عاملنا املكون من 
الزمان واملكان، ومن النوائب اأي�ًسا؟

وهذا الفيلم امل�سري... ماذا اأفادنا؟ وماذا اقرتح علينا؟

باأن ال�سعب امل�سري قد جترد من حا�سة التفرقة بني  اأن اأعتقد  اأريد  اأنا ال 
اجلد والهزل، فكيف تن�ساأ فيه هذه املهازل اأو هذه االأفالم؟

ا ما كان االأمر فاإن البالد العربية واالإ�سالمية، يجب اأن تتحرر من هذا  واأيًّ
))) اخللقي التهذيبي - وهو اأخطر االأغالل - لكي تنقذ ذوقها الفني. الُغَلّ

اإننا نرى اأن للفن اجلميل دخاًل حتى يف ال�سور التي تختار الأطفالنا ال�سغار 
يف كتبهم املدر�سية، فلقد �ساهدت �سورة يف كتاب مدر�سي لالأطفال يدر�ص يف 
م�سر قبل الثورة ويظهر فيه طفل ترافقه اأخته، وهما ذاهبان اإىل املدر�سة ووراءهما 
خادم يحمل لهما حقيبتهما: فهذه �سورة تبعث يف نف�ص الطفل ُروح االتكال 
كان  الذين  البا�سوات  ينا�سب حاجة  ما  ت�سور  وهي  والعاملني،  العمل  واحتقار 

بيدهم من قبل نا�سية االأمر، ال �سواد ال�سعب.

))) الُغّل: القيد.)م). 



العن�ضر الأول: الإن�ضان
175(75

وال �سك يف اأن مثل هذه ال�سورة و�سائل قتالة يف وطن يحتاج اإىل التهذيب، 
ال يف �ساللة البا�سوات، ولكن يف اأبناء ال�سعب.

احلياة  مظاهر  من  اآخر  ملظهر  النظر  نلفت  الف�سل  هذا  من  نفرغ  اأن  وقبل 
كاأن  والعبقرية،  اجلهد  بني  للفن  خدمتنا  يف  جنمع  ال  اأننا  وذلك  عندنا،  الفنية 
الك�سل من ميزات الفن اجلميل عندنا. ورمبا نعجب اإذا �سمعنا اأن املقدرة والنبوغ 
يف الفن هما نتيجة الكد الطويل واجلهد امل�ستمر، والعمل الثابت واالجتهاد يف 

البحث واالنتقاد بق�سد التح�سني.

لي�ست  اأنها  اإال  واجب،  �سرط  الفطرية  املواهب  اأن  يف  �سك  من  ولي�ص 
ال�سرط الوحيد؛ الأن املواهب وحدها واإن كانت تنري ا�سم الفنان اإال اأنها - من 
غري كد وجهد - حترقه، و�سرعان ما ي�سبح يف ظلمات الن�سيان. وهكذا كان �ساأن 
بع�ص فنانينا، فاإنهم اأ�ساوؤوا حلظة ثم انطفوؤوا اإىل االأبد، مع اأنهم كانوا على جانب 

من املواهب، لو اأنهم ا�ستخدموها يف �سبيل الفن لكانوا بني اخلالدين.

ال�سخ�سية  واملجهودات  املواهب  بني  التوفيق  وجوب  اإىل  االإ�سارة  وهذه 
من  كثرًيا  نرى  حيث  الريا�سة؛  يف  اأي�ًسا  تنطبق  نراها  اجلميل،  الفن  ميدان  يف 
الريا�سيني عندنا يطلبون الك�سب العاجل، وال يركنون اإىل اجلهد الطويل، فتذهب 

مواهبهم الغالية هباًء منثوًرا.

�سيء  على  لنح�سل  والقدرة  املوهبة  بني  نقرن  اأن  نحتاج  فاإننا  وعلى كل 
يكون جديًرا با�سم الفن.
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اإن الفن الذي لي�ص اإال رياًء كاذبًا وت�سنًعا خمالًّ لبع�ص الفنانني، الذين 
يهملون مظهرهم مبالغة يف الب�ساطة ليظهروا اأ�سالتهم الفنية، هو من امل�سرب نف�سه 
املَُمثَّل يف بع�ص �سبابنا الريا�سيني، حني يبالغون يف تعقيد مظهرهم، بتقليد اأبطال 
ال�سينما يف اإطالة ال�سعر وا�ستخدام العطور وامل�ساحيق اأحيانًا، بينما الريا�سة تعني 

الب�ساطة.

اإن هذا لي�ص من ُروح الفنون بل هو من باب اجلنون، وواجبنا اأن ن�سرب 
على اأيدي اأولئك املتبطلني، فال ن�سمح لهم باأن ي�سوهوا ذوقنا الفني با�سم الفن، 

والفن منهم َبَراء.

 



العن�صر الثاين

الرتاب

املركب  توفر  ما  فاإذا  احل�ضارة،  تكون  التي  الثالثة  العنا�ضر  اأحد  الرتاب 
الديني لرتكيب هذه العنا�ضر -كما اأ�ضلفنا-  فاإننا نرى الرتاب يف بالد الإ�ضالم 

جديًرا ببحثه هنا عاماًل من عوامل احل�ضارة.

ونحن حينما نتكلم عن الرتاب، ل نبحث يف خ�ضائ�ضه وطبيعته، فلي�س 
هذا البحث من مو�ضوع الكتاب، ولكننا نتكلم عنه من حيث قيمته الجتماعية، 
وهذه القيمة الجتماعية للرتاب م�ضتمدة من قيمة مالكيه؛ فحينما تكون قيمة 
الأمة مرتفعة وح�ضارتها متقدمة يكون الرتاب غايل القيمة؛ وحيث تكون الأمة 

متخلفة  - كما نقول اليوم -  يكون الرتاب على قدرها من النحطاط.

اأر�س الإ�ضالم عموًما  اإن الرتاب يف  اأن نقول:  ون�ضتطيع مبقيا�ضنا ال�ضابق 
وذلك  عليه)))،  يعي�ضون  الذين  القوم  تاأخر  ب�ضبب  النحطاط،  من  �ضيء  على 

اجلانب  ولكن هذا  البالد،  بع�س  تراب  ال�ضتعمار على  ا�ضتيالء  مثل  اأي�ًضا  �ضيا�ضية  اأ�ضباب  اأمكننا ذكر  رمبا   (((
اأخرى...  باأ�ضباب  تتعلق  لأنها  منهجية؛  درا�ضة  يف  اأهمية  اأكرث  نراها  اأخرى  جوانب  علينا  يخفي  قد  الطارئ 

ت�ضتحق العالج يف طبيعة الرتاب اأو يف �ضلوك اأ�ضحابه.
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اأن الأر�س الزراعية يف بع�س البالد كاجلزائر مثاًل بداأت تتقهقر رويًدا اأمام غزو 
والأر�س  املا�ضية  قطعان  يوجد  كان  حيث  هناك  متتد  الرمال  فاأكفان  ال�ضحراء، 

اخل�ضراء.

ولكنها  ِتب�ّضة،  مدينة  �ضنوات جنوب  ع�ضر  قبل  ال�ضحراء  �ضاهدت  ولقد 
هذا  ال�ضحراء  وا�ضلت  ما  اإذا   - مب�ضتبعد  ولي�س  �ضمالها.  اأ�ضبحت  قد  اليوم 
من  ب�ضيء  حمفوفة  واحة  قرنني  اأو  قرن  بعد  البالد  عا�ضمة  تكون  اأن  التقدم- 

النخيل حتيط بها الرمال.

دامية،  ماأ�ضاة  احلقيقة  يف  نراها  بل  م�ضكلة،  جمرد  هذا  يف  نرى  ل  ونحن 
اإذ متوت الأر�س اخل�ضراء عن اأهلها، وترتكهم يتامى بني يدي ال�ضحراء املُْقِفَرة، 
ولي�س لهم من مطعم اإل بع�س اأ�ضجار من النخيل، ولي�س لهم من م�ضرب اإل 
بقية مما ترك ال�ضتاء من مطر؛ هذا امل�ضري الذي تنتظره اأرا�ضينا اخل�ضبة ي�ضبه اإىل 

حد كبري ماأ�ضاة برقة التي اكت�ضحتها الرمال منذ األف عام.

ولكن ماذا فعل �ضكان الأر�س اأمام هذا الغزو؟

اإنهم وقفوا منه موقف ال�ضعيف اجلبان! لقد فر �ضاكن البادية، ذلك الرحالة 
الذي مل تبق له اأر�س يحرثها ول ما�ضية يحلبها، مل تبق له اإل دابة يركبها ليفر، 
فهو الآن تائه حائر بني ال�ضحراء التي تبدده، وبني املدن ال�ضاحلية التي ترف�ضه اأو 

تبتلعه حيث جتعل منه اإن�ضانًا منبوًذا.
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رحلة  اأ�ضبحت  اأن  الأر�س،  ال�ضارب يف  اجلدب  هذا  اآثار  من  كان  ولقد 
انقرا�ضها  يف  يكون  ول�ضوف  بالنقرا�س،  مهددة  وال�ضيف  ال�ضتاء  يف  القبائل 

انقرا�س رجل الفطرة الذي مل ي�ضتقر م�ضريه يف البالد.

اإنه  هباء..  يذهب   - والدم  اللحم  تراث   - احليوي  تراثنا  يذهب  وهكذا 
الهرب ... اإنه الت�ضتت ... اإنه املوت!

اإن الو�ضع خطري، ولكنه ل يدعونا اإىل الياأ�س من اإ�ضالح ما نحن فيه. فاإن 
علينا اأن نوقف النزيف اأوًل، واأن ننقذ ال�ضعب من خطر املوت فى اأ�ضماله، دون 
اأن يجد ما ي�ضد رمقه. ونقطة النطالق يف كل اإ�ضالح اجتماعي، هي اأوًل توفري 

القوت و امللب�س، ثم نطرح الق�ضية على ب�ضاط التخطيط.

و قد �ضبق اأن بحثت هذه الق�ضية من الناحية الزارعية بحًثا كاماًل متخ�ض�ًضا، 
و  املناخ  تاأثري  حيث  من  ذلك  و  فيها،  اآخر  وجه  اإىل  النظر  نلفت  اأن  نود  اأننا  غري 
الأحوال اجلوية، و هي تخ�س على الأقل 80% من البالد الإ�ضالمية، مثل باك�ضتان 
والأنا�ضول والأردن واحلجاز وغريها؛ ولكننا جنعل نقطة تركيزها على بالد ال�ضمال 
اإىل جنوب  تون�س  ميتد من جنوب  الذي  اخلط  فعلى طول  نعرفها،  التي  الإفريقي 
مراك�س تتقدم ال�ضحراء كل �ضنة، وال�ضبب يف ذلك يعودبال �ضك اإىل الإقالل من 

الأ�ضجار والغابات اإقالًل بالًغا، وخا�ضة يف الأعوام الأخرية))).

))) ويبدو اأن هذه الظاهرة الطبيعية تعم كل البالد الإ�ضالمية.
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وانقرا�س الغابة يف ال�ضمال الإفريقي �ضيء له تاريخ قدمي، يرجع اإىل عهد 
الكاهنة التي �ضريت جنوب البالد اأر�ًضا حريًقا كما يقول اأهل البالد.

ومن ذلك العهد بداأ خط ال�ضحراء ي�ضعد من اجلنوب اإىل ال�ضمال يف كل 
�ضنة. وَيْزَدرد))) �ضيًئا ف�ضيًئا الأرا�ضي ال�ضاحلة للزراعة ليدفنها حتت الرمال.

ولي�ضت اأر�س البادية يف اأ�ضلها اإل اأر�ًضا خ�ضراء خم�ضبة �ضاحلة للزراعة، 
املاأ�ضاة  تبلغ  حتى  تخريبها  يف  جادة  وهي  الآن،  عليه  هي  ما  اإىل  الأيام  حولتها 

منتهاها، عندما تتعذر احلياة فيها على احليوان بعد اأن تعذرت على النبات.

وهذا التحول يف الأر�س اخل�ضبة اإىل فالة ثم اإىل �ضحراء، يوؤدي اإىل حتول 
يف احلياة القت�ضادية؛ فقد تتحول اأوًل حرفة البالد من الزراعة اإىل رعي املا�ضية، 
ومن هذه اإىل ل �ضيء، واإن هذا التطور الطبيعي ليفر�س على احلياة الب�ضرية اأن 
تتبع هذه الدورة اجلهنمية، ونتيجة هذا التكيف تظهر يف النهاية يف �ضورة حياة 

اجتماعية راكدة هي احلياة النباتية.

واإن الإن�ضان ليدرك هذا الطور حني ل يجد يف يده من الو�ضائل ما يرد به 
غائلة ال�ضحراء، فيرتك العمل حيث مل تعد له حاجات يطلب اإ�ضباعها.

))) يزدرد: يبتلع.)م).
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لقد كانت بالد ال�ضمال الإفريقي قبل األف �ضنة حتتوي على م�ضاحات من 
الأ�ضجار تبلغ �ضبعة ماليني من الهكتارات، غري اأننا جندها اليوم قد نق�ضت اإىل 
الثلث تقريًبا، وهنا يكمن �ضر املاأ�ضاة التي نعي�ضها اليوم، لنجد اجلو ل يكف عن 

اأن يقرتب يوًما فيوًما من املناخ ال�ضحراوي القاري.

ولقد اأ�ضبحت الق�ضية اليوم يف طورها النهائي من اخلطورة؛ لأنها اأ�ضبحت 
تو�ضيًحا  الأرقام  بع�س  ذكر  املنا�ضب  ومن  فقط،  م�ضاحله  ل  الفرد  كيان  مت�س 

خلطورتها.

فعلى �ضبيل املثال انخف�س عدد ال�ضكان يف منطقة جنوب ق�ضنطينة وهي 
ِتب�ّضة منذ عام 939)م اإىل الآن، من مئة وثمانني األًفا اإىل اأربعني األًفا تقريًبا، بينما 

املا�ضية التي كانت مورد الإقليم الوحيد جندها اليوم على و�ضك النقرا�س.

وظاهر اأن �ضبب الأزمة جوي نا�ضئ عن قلة املطر، وهي تت�ضبب يف جفاف 
تولد  وهكذا  الرمال...  وتكفنها  الرياح  فَتْذُروها)))  الأر�س.  من  اخل�ضبة  الق�ضرة 

ال�ضحراء يف مهد الأر�س اخل�ضبة.

يكون  اأن  ذلك  مينع  ول  ال�ضجرة،  غري  الأزمة  لهذه  حل  ل  اأنه  وبدهي 
ثمة حل اآخر، ولكنه يف اأيدي علماء الدولة املتمدينة اأولئك الذين ي�ضتعملون 
علومهم لتخريب الأر�س ل لتعمريها، فمن الي�ضري عليهم اأن حتل تلك امل�ضكلة 

قها. )م). ))) َفَتْذُروها: ُتطريها وُتفرِّ
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ا با�ضتعمال الطاقة الكامنة يف الذرة، اإذ اإن كل جرام من املادة يحوي  حالًّ علميًّ
اآلف املليارات من الوحدات احلرارية.

فلو اأن هذه القوة ا�ضتعملت يف تبخري ماء البحر، بدًل من اأن ت�ضرف يف 
تبخري اجلن�س الب�ضري وتدمري اأر�ضه، اإذن حللت ق�ضيتنا بو�ضاطة الأمطار ال�ضناعية.

ولكن ذلك بعيد عن اأذهانهم، فاإن �ضمة املدنية التي ينت�ضبون اإليها تتطلب 
منهم ذلك التدمري، فلم يبق لنا اإذن اإل اأن نلتفت اإىل ال�ضجرة، غري اأنه لن يتحقق 
لنا مثل ذلك الن�ضر على ال�ضحراء اإل اإذا انت�ضرنا على اأنف�ضنا اخلاملة الك�ضولة؛ 

لأن الق�ضية ل تتطلب �ضجرة واحدة بل مئات املاليني.

التي  الطبيعية  الكتلة  بل  وحدها،  اجلزائر  تهم  ل  الق�ضية  فاإن  وبالأحرى 
تكونها جبال الأطل�س والبحر املتو�ضط، اأي اإفريقيا ال�ضمالية كلها.

فامل�ضكلة واحدة ل تتجزاأ من قاب�س اإىل اأغادير.

ولعل هذا يتطلب منا خدمة �ضاقة، ولكن لنا يف دول اأخرى اأُ�ضوة ح�ضنة، 
فاإنها قد تعر�ضت ملثل هذه املحن، فواجهتها بكفاح وعبقرية.

لقد قامت فرن�ضا حوايل عام 850)م بغر�س الأ�ضجار يف الناحية اجلنوبية 
ال�ضارة  ال�ضاطئ الأطلنطي وامل�ضتنقعات  البالد؛ حيث كانت رمال  الغربية من 
و�ضرب،  بهمة  انطلقوا  املنطقة  تلك  �ضكان  ولكن  و�ضحتهم،  اأهلها  م�ضالح  تهدد 
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يوقفون الرمال عند حدها، وتكبدوا يف �ضبيل ذلك ما تكبدوا، وق�ضوا ع�ضرين 
�ضنة ي�ضدون الطريق على الرمال من مدينة بوردو اإىل مدينة بياريتز.

فانت�ضروا على الرمال التي اأرادوا �ضدها، وكانت نتيجة انت�ضارهم اأبعد مما 
كانوا يتوقعون.

فرن�ضا  يف  ال�ضحة  على  واأخطرها  املناطق  اأفقر  املنطقة  تلك  كانت  فقد 
اإذ  ممتازة؛  اقت�ضادية  الكثرية - ذات حركة  الأ�ضجار  به من  مبا متتعت  فاأ�ضبحت 
الأ�ضجار،  تلك  من  امل�ضتخرج  الرتيبنتني  لزيت  العامل  يف  منتج  اأول  اأ�ضبحت 

ا للمر�ضى من جميع اأنحاء العامل. واأ�ضبحت ملجاأ �ضحيًّ

للتدليل على ذلك  العامل،  اأنحاء  اأمثلة من جميع  اأن ن�ضرب  ولن يعيبنا 
با�ضتعماله  وذلك  الطبيعة،  عوامل  على  الإن�ضان  �ضجله  الذي  الباهر  النت�ضار 
 - الإطالة  لول   - نذكر  اأن  وميكن  والزمن،  والرتاب  الإن�ضان  الدائمة:  الثالثية 
املعجزات التي قامت بها رو�ضيا يف هذا امليدان، وكذلك هولندا التي يعد اأكرث 

من ثلث اأر�ضها م�ضنوًعا باأيدي اأهلها.

ومهما يكن من بدائية و�ضائلنا فاإن علينا اأن نعمل، فالعمل �ضروري �ضرورة 
درا�ضة طبيعة الأر�س واملناخ، فمثاًل غر�س الأ�ضجار يف الأر�س ال�ضخرية �ضرب 
من العبث يف اأول الأمر، اإذ يجب اأوًل اأن نبداأ بزراعة ال�ضواطئ القريبة من البحار، 
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ويكون  الأ�ضجار،  بغر�س  ت�ضت�ضلح  لأن  ا�ضتعداد؛  من  بقية  فيها  يزال  ل  والتي 
ذلك باإن�ضاء مراكز فنية يف مناطق معينة، ينطلق منها الت�ضجري اإىل داخل البالد.

هذا من الناحية الفنية، اأما من الناحية النف�ضية، فاإننا نحتاج اإىل اأن ت�ضبح 
يوم  لنا  ليكن  بل  للبقاء،  اإرادته  يف  بالرمال  املهددة  البالد  رجل  رمز  ال�ضجرة 
اليوم يف  الرمل الذي نرى خطره  لل�ضجرة، يكون عيًدا يتمثل فيه كفاحنا �ضد 

غالب بالد العروبة والإ�ضالم.

لن ن�ضتطيع اإنقاذ ذريتنا من الأجيال القادمة اإل بالعمل ال�ضاق الذي يقوم 
به جيلنا احلا�ضر، وعندما تتحقق تلك املعجزة التي تكون بانت�ضارنا على اأنف�ضنا 
وعلى اأهوال الطبيعة، فاإننا �ضوف نرى اأية ر�ضالة يف التاريخ نحن منتدبون اإليها؛ 
لأننا نكون قد �ضرعنا يف بناء حياة جديدة، ابتداأت باجلهود اجلماعية بدل اجلهود 
الفردية، ول�ضوف تظهر اأمامنا بعد ذلك اأعمال جليلة خطرية، ولكنها ل تخيفنا؛ 
لأن �ضعبنا اأخ�ضع الرتاب ومهد فيه حل�ضارته، ومل يعد �ضعًبا يخاف نوائب الزمن.



َياْبَن  َوُيَناِدي:  اإِلَّ  َفْجُرُه  َيْن�َضقُّ  َيْوٍم  ِمْن  »َما 
�َضِهيٌد  َعَمِلَك  َوَعَلى  َجِديٌد،  َخْلٌق  اأَنَا  اآَدَم 
 «  ... اْلِقَياَمِة  َيْوِم  اإِىَل  اأَُعوُد  َفاإِنِّ ل  ي  ِمنِّ َفاْغَتِنْم 

الزمن نهر قدمي يعرب العامل منذ الأزل!

فهو مير خالل املدن يغذي ن�ضاطها بطاقته الأبدية، اأو يذلِّل نومها باأن�ضودة 
ال�ضاعات التي تذهب هباء؛ وهو يتدفق على ال�ضواء يف اأر�س كل �ضعب وجمال 
كل فرد، بفي�س من ال�ضاعات اليومية التي ل تغي�س، ولكنه يف جمال ما ي�ضري 
ثروة، ويف جمال اآخر يتحول عدًما. فهو ميُرق))) خالل احلياة، وي�ضب يف التاريخ 

تلك القيم التي منحها له ما اأجنز فيه من اأعمال.

ولكنه نهر �ضامت حتى اإننا نن�ضاه اأحيانًا، وتن�ضى احل�ضارات يف �ضاعات 
الغفلة اأو ن�ضوة احلظ قيمته التي ل تعو�س.

))) مَيُْرق: يخرتق ب�ضرعة. )م).

العن�صر الثالث

الوقت
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ومع ذلك ففي �ضاعات اخلطر يف التاريخ متتزج قيمة الزمن بغريزة املحافظة 
فيها  حتدث  التي  ال�ضاعات  هذه  يف  الغريزة  هذه  ا�ضتيقظت  فاإذا  البقاء؛  على 
اإنه  العدم؛  معنى  عنه  ينتفي  كما  باملال،  الوقت  يقوم  ل  ال�ضعوب،  انتفا�ضات 

ر. ي�ضبح جوهر احلياة الذي ل ُيقدَّ

اأعني  الفانية،  اأو حت�ضيل النعم  اأجل الإثراء  وحينما ل يكون الوقت من 
على  والنت�ضار  اخللود  لتحقيق  اأو  البقاء،  على  للمحافظة  ا  �ضروريًّ يكون  حينما 
التي  قيمتها  ويدركون  الهاربة،  ال�ضاعات  �ضوت  فجاأة  النا�س  ي�ضمع  الأخطار، 
واإمنا  الأمل،  اأو  ال�ضعادة  اأو  الرثوة  النا�س  تهم  ال�ضاعات ل  هذه  ففي  تعو�س،  ل 
اأعني العملة الوحيدة  ال�ضاعات نف�ضها، فيتحدثون حينئذ عن �ضاعات العمل؛ 
املطلقة التي ل تبطل، ول ُت�ضرتد اإذا �ضاعت: اإن العملة الذهبية ميكن اأن ت�ضيع، 
واأن يجدها املرء بعد �ضياعها، ولكن ل ت�ضتطيع اأي قوة يف العامل اأن حتطم دقيقة، 

ول اأن ت�ضتعيدها اإذا م�ضت.

وحظ ال�ضعب العربي والإ�ضالمي من ال�ضاعات كحظ اأي �ضعب متح�ضر، 
جمالت  اإىل  والأطفال  والن�ضاء  الرجال  منادًيا  الناقو�س  يدق  عندما  ولكن.. 
العمل يف البالد املتح�ضرة.. اأين يذهب ال�ضعب الإ�ضالمي؟! تلكم هي امل�ضاألة 
الوقت  ولكنه  الوقت!  ي�ضمى  �ضيًئا  نعرف  الإ�ضالمي  العامل  فنحن يف  املوؤملة... 
الذي ينتهي اإىل عدم؛ لأننا ل ندرك معناه ول جتزئته الفنية؛ لأننا ل ندرك قيمة 
اأجزائه من �ضاعة ودقيقة وثانية؛ ول�ضنا نعرف اإىل الآن فكرة الزمن الذي يت�ضل 
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ا م�ضلًما هو اأبو احل�ضن املراك�ضي، يعد اأول  ا عربيًّ ات�ضاًل وثيًقا بالتاريخ، مع اأن فلكيًّ
من اأدرك هذه الفكرة الوثيقة ال�ضلة بنه�ضة العلم املادي يف ع�ضرنا.

احلياة  معنى  وهو  والإنتاج،  التاأثري  معنى  يتحدد  الزمن  فكرة  وبتحديد 
احلا�ضرة الذي ينق�ضنا.

تكوين  يف  الداخل  الزمن  مفهوم  هو  بعد،  نك�ضبه  مل  الذي  املعنى  هذا 
الفكرة والن�ضاط، يف تكوين املعان والأ�ضياء.

فاحلياة والتاريخ اخلا�ضعان للتوقيت كان وما يزال يفوتنا قطارهما، فنحن يف 
�س تاأخرنا. حاجة ملحة اإىل توقيت دقيق، وخطوات وا�ضعة لكي نعوِّ

واإمنا يكون ذلك بتحديد املنطقة التي ترويها �ضاعات معينة، من ال�ضاعات 
ا. الأربع والع�ضرين التي متر على اأر�ضنا يوميًّ

اإن وقتنا الزاحف �ضوب التاريخ، ل يجب اأن ي�ضيع هباء، كما يهرب املاء 
من �ضاقية خربة، ول �ضك اأن الرتبية هي الو�ضيلة ال�ضرورية التي تعلم ال�ضعب 

العربي الإ�ضالمي متاًما قيمة هذا الأمر، ولكن باأية و�ضيلة تربوية؟

الوقت  خلطا  ال�ضامت  ال�ضوت  ثرثار  �ضعب  ي�ضمع  اأن  ال�ضعب  من  اإن 
الهارب!
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ومع ذلك فكل علم له مرحلته التجريبية التي تت�ضف بالحتمال واملحاولة، 
وهما ي�ضبقان �ضرورة الفكرة الوا�ضحة التي ي�ضتخل�ضها العقل يف املرحلة التالية. 
الزمن،  امل�ضلم علم  نعلم  ملقت�ضى احلال لكي  املطابقة  التجربة  نحدد  اأن  فينبغي 
ا لأداء واجب معني، فاإذا  فنعلم الطفل واملراأة والرجل تخ�ضي�س ن�ضف �ضاعة يوميًّ
خ�ض�س كل فرد هذا اجلزء من يومه يف تنفيذ مهمة منتظمة وفعالة، ف�ضوف يكون 
لديه يف نهاية العام ح�ضيلة هائلة من �ضاعات العمل مل�ضلحة احلياة الإ�ضالمية، يف 

جميع اأ�ضكالها العقلية واخللقية والفنية والقت�ضادية واملنزلية.

ا فكرة الزمن يف العقل الإ�ضالمي، اأي  و�ضيثبِّت ن�ضف ال�ضاعة هذا عمليًّ
فلم  الوقت هكذا  ا�ضتغل  فاإذا  اأفراده،  �ضلوك  املجتمع ويف  احلياة يف  اأ�ضلوب  يف 
ي�ضع �ُضدى ومل مير ك�ضوًل يف حقلنا، ف�ضرتتفع كمية ح�ضادنا العقلي واليدوي 

وحي؛ وهذه هي احل�ضارة. والرُّ

ول بد لنا يف خامتة هذا الف�ضل اأن نورد جتربة قريبة منا، وواقعة حتت اأنظارنا، 
وهي اأي�ًضا يف متناول املقايي�س العملية، هذه التجربة هي ما حدث يف اأملانيا عقب 
قاًعا  اأملانيا عام 945)م  التي خلفت وراءها  الثانية، تلك احلرب  العاملية  احلرب 
على  تقيم  �ضيء  من  لها  تبق  ومل  لالإنتاج،  جهاز  كل  فيها  �ضف�ضًفا))) حطمت 
اأ�ضا�ضه بناء نه�ضتها، وفوق ذلك فقد تركتها لت�ضرف �ضوؤونها حتت احتالل اأربع 

))) قاًعا �ضف�ضًفا: املراد خاوية ل �ضيء فيها.)م). 
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دول، فلما بداأ الن�ضاط ي�ضري يف نف�س ال�ضعب الأملان يف م�ضتهل �ضنة 948)م، 
كان �ضاعتئذ يف نقطة ال�ضفر من حيث املقومات القت�ضادية املوجودة لديه.

واليوم، وبعد ع�ضر �ضنوات تقريًبا نرى معر�س اأملانيا يفتح اأبوابه بالقاهرة يف 
�ضهر اآذار )مار�س) 957)م فتذهلنا املعجزة، اإذ ينبعث �ضعب من املوت والدمار، 

وين�ضئ ال�ضناعات ال�ضخمة التي �ضهدناها.

ولو اأننا حللنا تلك املعجزة لوجدنا فيها عوامل �ضتى ل �ضبيل اإىل اإنكارها، 
اأ�ضبح كثري  التكاليف الإدارية، فقد  بينها القت�ضاد يف اجلهاز الإداري ويف  من 
العامل املهم  ال�ضعب كواجب عليهم، ولكن  اأفراد  به  اأعمال احلكومة يقوم  من 

من هذه العوامل جميعها هو: الزمن.

ن�ضاء   - كله  الأملان  ال�ضعب  على  948)م  عام  احلكومة  فر�ضت  فقد 
ا �ضاعتني، يوؤديها كل فرد زيادة على عمله اليومي  واأطفاًل ورجاًل - التطوع يوميًّ

باملجان، من اأجل ال�ضالح العام فقط.

للم�ضلحة  العمل  وهو   ،RoboterArbeit العام  التجنيد  هذا  �ضمي  ولقد 
العامة. فهذه املعجزة الجتماعية التي اأتت بها اأملانيا، قد كان للزمن يف اإخراجها 
الجتماعية  احلياة  عودة  يف  مبا�ضرة  الوقت  قيمة  ندرك  اأن  وميكننا  موفور،  حظ 
العنا�ضر  اإل  الثانية  احلرب  اإثر  الو�ضائل  من  لديه  يبق  مل  ل�ضعب  والقت�ضادية 

الثالثة: الإن�ضان، والرتاب، والزمن.
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�ضوى  اأيدينا  منلك يف  وجودنا، وحيث ل  ال�ضحراء  تهدد  وهنالك حيث 
هذه العنا�ضر الثالثة، �ضريى العامل ازدهار حياتنا من جديد، هنالك حيث يخيم 

اجلهل والفقر، �ضي�ضهد النا�س �ضيطرة ال�ضناعة والفن والعلم والرفاهية.



ل �ضك اأن بحثنا �ضوف يكون معر�ًضا لنتقاد حمق، اإذا نحن تغافلنا عن 
ات�ضاًل  والإ�ضالمية  العربية  البالد  بنه�ضة  وات�ضاله  ال�ضتعماري  املُعامل  تاأثري 

وثيًقا، غري اأنه يجب اأن نتحدث عن هذا املعامل من ناحيته الفنية.

ا للح�ضارة قيمتان: فللفرد ب�ضفته عاماًل اأوليًّ

طبيعية،  منهما:  الأوىل  اأو:  �ضناعية؛  والأخرى:  خامة،  منهما:  الأوىل 
والأخرى: اجتماعية.

اأما القيمة الأوىل فهي موجودة يف كل فرد من الأفراد يف تكوينه البيولوجي، 
وتتمثل يف ا�ضتعداده الفطري ل�ضتعمال عبقريته وترابه ووقته.

نراه مزوًدا من  فاإننا  الزاوية،  اإىل امل�ضلم اجلزائري مثاًل من هذه  واإذا نظرنا 
ذلك باأطيب زاد، فاإن التاريخ ي�ضهد بكفاءته وعبقريته يف هذا ال�ضاأن، اإذ اإنه �ضطر 
من مظاهر هذه العبقرية كثرًيا، ما بني عهد القدي�س اأوغ�ضتني البون اإىل عهد ابن 

خلدون.

اال�ستعمار وال�سعوب امل�ستعمرة

املعامل اال�ستعماري
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و�ضطه  من  يكت�ضبها  فاإنه  ال�ضناعية  القيمة  وهي  الثانية  القيمة  واأما 
اإطاره  يف  الفرد  يجدها  التي  وامل�ضريات  الو�ضائل  يف  تتمثل  وهي  الجتماعي، 

الجتماعي، لرتقية �ضخ�ضيته وتنمية مواهبه وتهذيبها.

ووظيفة الهيئة الجتماعية اإمنا تتمثل يف الواقع هذه الرتقية اأو التنمية، فاإنها 
ت�ضنع لالإن�ضان ما ميده يف رفع م�ضتواه من مدر�ضة اأو م�ضت�ضفى، ومن اإدارة ت�ضهر 

على م�ضلحته اإلخ.

ومن هنا تبداأ ق�ضية ال�ضتعمار تهمنا؛ لأنه يفر�س على حياة الفرد عاماًل 
ولذلك   ،)coeflicient( ال�ضتعماري  املعامل  الريا�ضي  بامل�ضطلح  ن�ضميه  ا  �ضلبيًّ
الفرن�ضي بوجو - وهو يف  القائد  املعامل تاريخه يف �ضيا�ضة ال�ضتعمار، فقد كان 
اأدرك  فرن�ضي  اأول   - القادر  عبد  الأمري  ل�ضورة  املقابلة  ال�ضورة  الحتالل  عهد 
حقيقة ال�ضعب اجلزائري، وما ينطوي عليه من عبقرية فذة، اإدراًكا و�ضع مبقت�ضاه 

الطريقة املنا�ضبة ل�ضتقرار ال�ضتعمار.

وقد و�ضعها اأ�ضا�ًضا لتخطيط �ضيا�ضته الفرن�ضية، التي كانت يف نظره حتتاج 
اإىل معمرين يتكافوؤون مع قيمة الأهايل الطبيعية، لذلك فاإن �ضهادته بتلك احلقيقة 
مل تكن تخلو من النظر ال�ضيا�ضي، اإذ كان يريد اختيار معمرين ت�ضاوي قيمتهم 

قيمة ال�ضعب اجلزائري.
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اخل�ضم؛  مبزايا  العرتاف  قبيل  من  املذكور  اجلرنال  �ضهادة  كانت  ولئن 
تلك  فاإن  القدمي.  الفرن�ضي  اخللق  بقية  طياته  يف  يحمل  الذي  العرتاف  ذلك 
ال�ضهادة قد اأ�ضبحت اليوم هي املوحية ل�ضيا�ضة التهدمي يف جوهر الفرد اجلزائري 
 وحمو عبقريته، ولقد ظهرت طالئع هذه ال�ضيا�ضة غداة الهزمية التي اأ�ضابت فرن�ضا 

عام 870)م فانتق�ضت من هيبتها.

فاإنها �ضعبها،  قيمة  من  الرفع  اإىل  بالنق�س  �ضعورها  يدفعها  اأن  من   وبدًل 
اإىل  عمدت  قد    - وامل�ضتعَمرين  املعمرين  بني  التوازن  اإقرار  يف  منها  رغبة   -  
ذلك  فمنذ  فيهم،  الكامنة  قواهم  وحتطيم  الآخرين،  هوؤلء  قيمة  من  النتقا�س 
احلني بداأ احلط من قيمة الأهايل ينفذ بطرق فنية، كاأنه معامل جربي و�ضع اأمام 

قيمة كل فرد، بق�ضد التنقي�س من قيمته الإيجابية.

ولقد راأينا هذا املعامل يوؤثر يف حياة الفرد يف جميع اأطوارها، يوؤثر فيه وهو 
اأو  مدر�ضة  له  يهيئ  اأو  فكره،  وينمي  يقوي ج�ضده  مبا  املجتمع  ميده  اإذ ل  طفل، 

توجيًها، هذا اإذا كان له اأب يحنو عليه.

يوؤول  ول�ضوف  واأمر،  اأدهى  الأمر  ف�ضيكون  الأب  ن�ضاأته  من  فقد  اإذا  اأما 
�ضاغًرا اإىل ما�ضح اأحذية، اأو �ضائل يتخلى عن كل عزة وكرامة باإراقة ماء وجهه.

َئت له الأ�ضباب لأن  فاإذا ما ُكِتَبْت له النجاة من كل هذه النكبات، وُهيِّ
بال  ممتحنون  طريقه!..  يف  تو�ضع  العراقيل  من  فكم  مدر�ضة...  يف  مقعًدا  يجد 
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انت�ضاف، ... وحكام بال �ضفقة، وم�ضتخدمون بال �ضمري... واأخرًيا فكم يالقي 
ذلك الفتى امل�ضلم يف �ضبيل احل�ضول على وظيفة حقرية!

والكالم  وال�ضفر  والبيع  فال�ضراء  يعمل؟  فماذا  الرجال  مبلغ  بلغ  ما  واإذا 
والكتابة والهاتف وكل الأعمال التي تقوم عليها حياته الجتماعية ل تنالها يداه 
اإل ب�ضق الأنف�س من خالل �ضبكة دقيقة م�ضمومة من الأحقاد، ت�ضلبه كل و�ضيلة 
لإقامة حياته، وتن�ضر من حوله الأفكار املحطمة لقيمته واملعرقلة مل�ضاحله، فتحيطه 

ب�ضبكة حمكمة ين�ضجها خبث امل�ضتعمر الداهية.

وبدهي اأنه يف حالته هذه ل �ضبيل له لأن يقوم باأعماله اإل بالقدر الذي 
يقدره ال�ضتعمار له، فهو يعي�س كاأن يًدا خفية وتارة مرئية، ت�ضتت معامل طريقه 

ي با�ضتمرار اأمامه العالمة التي حتدد هدفه، فال يدركه اأبًدا. وُتْق�ضِ

نعم، هناك واقع ا�ضتعماري، هو ذلك املعامل ال�ضتعماري.

لقد تكلم بع�ضهم يف �ضاأن هذا املعامل بل�ضان ال�ضيا�ضة، فطالبوا باحلقوق 
التي ه�ضمها ال�ضتعمار واأغفلوا الواجبات، واأ�ضبح هذا الكالم من اأروع مظاهر 

املاأ�ضاة التي يعانيها اجلن�س الب�ضري يف ع�ضرنا.

وكاأنها  كاملة،  بحقوقه  ففاز  كغاندي  الواجبات  بل�ضان  اآخرون  عنه  وتكلم 
نظرة قراآنية غري منتظرة عند ذلك امل�ضلح الربهمي.
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املقيا�س  نتبع  ولكي  بالدنا،  يف  ا  علميًّ بحًثا  نبحثه  اأن  نريد  فنحن  هنا  اأما 
ال�ضحيح يف در�س ال�ضتعمار، نحتاج اأن نراه يف اأعماق التاريخ، واأن نو�ضع نطاق 
فح�ضب،  بفرن�ضا  اجلزائر  يخ�س عالقات  الذي  بال�ضيء  لي�س  لأنه  فيه؛  البحث 

ولكنه يهم ب�ضفة عامة عالقات احل�ضارة الغربية بالإن�ضانية منذ اأربعة قرون.

وال�ضتعمار يعد من الوجهة التاريخية نك�ضة يف التاريخ الإن�ضان؛ لأننا اإذا 
بحثنا عنه ف�ضنجد اأ�ضوله تعود اإىل روما؛ حيث و�ضعت املدنية الرومانية طابعها 
ال�ضتعماري يف �ضجل التاريخ، وقد اأعقبها العهد الإ�ضالمي الذي كان يف الواقع 
جتربة من نوع جديد يف تاريخ عالقات ال�ضعوب، فنحن ل نرى احلكم الإ�ضالمي 
للبالد  فتحه  كان  بل  منحط،  مادي  معنى  من  الكلمة  هذه  يف  مبا  ا�ضتعمر  قد 
كجنوب فرن�ضا واإ�ضبانيا واإفريقيا ال�ضمالية، ل ل�ضتغاللها، ولكن ل�ضمها للح�ضارة 
باأن  ا  ينكر هذه احلقيقة حمتجًّ اأن  ولي�س لأحد  العراق،  اأو  ال�ضام  الإ�ضالمية يف 
فاإن  الدين،  متوحدة يف  �ضعوبه كانت  اأن  اإىل  يعود  اإمنا  ال�ضيا�ضية  التفرقة  انعدام 
الواقع التاريخي ي�ضهد، واأقباط م�ضر ويهودها ي�ضهدون، باأن الإ�ضالم مل يكن ديًنا 

بل ح�ضارة تعم البالد.

وقد وجدنا الق�ضي�س هربرت يتعلم العلوم الإ�ضالمية ثم يرقى عر�س البابوية 
با�ضم البابا �ضلف�ضرت الثان، في�ضبح املحرك الأول للحرب ال�ضليبية الأوىل، نعم، 
ما كان لذلك اأن يحدث لول اأن الإ�ضالم قد جاء بعهد جديد يف تاريخ العالقات 

بني ال�ضعوب.
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اليوم،  التجربة  هذه  تنا�ضت  اأو  اأوربا  ن�ضيت  اأن  الإن�ضانية  �ضوء حظ  ومن 
قد  الو�ضائل  جميع  اأن  هو  لوبون،  جو�ضتاف  لحظه  كما  الواقع  فاإن  عجب  ول 
اتخذت ملحو احل�ضارة الإ�ضالمية من �ضجل التاريخ، من اأجل ذلك زور الكتاب 
لي�س  الب�ضري  التاريخ  اأن  اأخذ عنهم  التاريخ، حتى ظهر يف عيون من  الغربيون 
امل�ضافة  تلك  نظرهم:  يف  واإمنا  الأجيال،  جهود  فيها  تت�ضل  التي  ال�ضل�ضلة  تلك 
املختزلة تبتدئ من الأكروبول يف اأثينا وتنتهي عند ق�ضر �ضايو بباري�س، اأو اأكرث 
من ذلك بقليل، ولقد تظهر هذه اخلرافة علمية يف اأعني قوم من اأعالم املثقفني يف 
اأوربا، حتى اإنه لتعلوهم الده�ضة اإذا ما ك�ضف لهم املتحدث عن َوْهم هذه امل�ضافة 
التي راأوا يف مبتدئها ابتداء للمدنية ويف منتهاها انتهاء لها، ولو اأنهم دققوا النظر 
لوجدوا هوة كبرية تف�ضل ح�ضارة اأر�ضطو وح�ضارة ديكارت، واأن تلك الهوة من 
القرون هي احل�ضارة الإ�ضالمية، واإن لأذكر يوًما ُدِه�س فيه حمدث يل، بينت له 
زيف معلوماته التاريخية واأو�ضحت له هذه احلقيقة التي كانت همزة الو�ضل يف 

التاريخ الإن�ضان بني ح�ضارة باري�س واأثينا.

ر�ضالة  حتمل  التي  الإ�ضالمية  احل�ضارة  تخطت  احلا�ضرة  املدنية  اأن  غري 
اأنف�ضهم  واملعمرون  ال�ضتعمارية،  ُروحها  الرومانية  احل�ضارة  من  لتاأخذ  الإن�ضانية 
يعرتفون بذلك من حيث ل ي�ضعرون، اإذ ن�ضمعهم �ضباح م�ضاء يردون اأعمالهم 
التاريخ  بالإن�ضانية يف  اأن ال�ضتعمار قد رجع  نرى  الرومان، ومن هنا  اإىل عبقرية 
ا كله،  األف عام قبل احل�ضارة الإ�ضالمية، ولكن ذلك ل يدفعنا اإىل اأن نح�ضبه �ضرًّ
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بل اإن خرًيا قد حققه اهلل على يديه من حيث ل يدري، فلئن كان بط�ضه انتقاًما 
لقد كان يف طياته رحمة.

ولنتاأمل.. ما الذي بعث العامل الإ�ضالمي من نومه؟

من الذي اأيقظه منذ خم�ضني �ضنة تقريًبا؟

من الذي قال له قم؟

اأ�ضياء  اإنه قد خلع علينا بابنا وزعزع دارنا، و�ضلب منا  اإنه ال�ضتعمار. نعم 
ثمينة.

عرو�ضنا  وجواهر  املن�ضية،  وكتبنا  وكرامتنا  و�ضيادتنا  حريتنا  من  اأخذ  لقد 
واأرائكها الناعمة التي كنا نود اأن لو بقينا عليها نائمني!

اأيقظ  باأنه  نعرتف  اأن  فيجب  ال�ضتعماري  الواقع  هو  هذا  كان  اإذا  ولكن 
اأكله عندما كان  الذي  الد�ضم  الغداء  بعد  لنوم عميق،  ا�ضت�ضلم  الذي  ال�ضعب 
دنا اأن كل �ضعب ي�ضت�ضلم للنوم، فاإن اهلل  يرفل يف نعم ح�ضارته، والتاريخ قد عوَّ
وح  يبعث عليه �ضوًطا يوقظه. على اأن الذي نالحظه يف العبقرية الرومانية اإمنا هو الرُّ

القي�ضرية، على حني نالحظ يف الإ�ضالم ُروح الإن�ضانية.

ولالإن�ضانية اأن تختار بني هاتني القيادتني يف م�ضتقبلها، الذي ل بد فيه من 
يقظات اأخرى ل�ضعوب نائمة، ومن تداول م�ضتمر لتلك القيادة.
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فاإما اأن يكون م�ضتقبلها نوًما تغطُّ فيه اإىل الأبد، ول ت�ضتطيع النهو�س يف 
ا من �ضعب  فتعجز عن جتديد ح�ضارة ل حتمل طابًعا خا�ضًّ م�ضرق فجر جديد، 

متكرب، ي�ضوم الإن�ضانية �ضوء العذاب، من غري ما �ضمري يردع ول قانون مينع.

املتنوعة،  مواهبهم  ت�ضتخدم  جميًعا:  للب�ضر  تكون  بح�ضارة  تاأتي  اأن  واإما 
وتطور قواهم املتعددة.

ويف هذين الحتمالني عقدة ع�ضرنا احلا�ضر، واإن تلك العقدة بيد الكبار، 
فهل هم يريدون حلها ل�ضالح الإن�ضانية؟

ومهما يكن من اأمر فاإن واجبنا نحن - غري الكبار - اأن نتحدث يف الأ�ضياء 
التي تخ�ضنا، ومنها ذلك املعامل ال�ضتعماري الذي يعمل يف حياة الفرد �ضد 

م�ضريه و�ضد �ضمريه.

واإن الواجب ليق�ضي على كل غري كبري اأن ي�ضعر مبا تنطوي عليه �ضخ�ضيته 
من قيمة جوهرية، هي تراثه اخلا�س الذي ل �ضلطان لأحد عليه. فكما اأنه لي�س 
يف  يتحكم  اأن  ي�ضتطيع  ل  فكذلك  واملكان،  الزمان  يف  يت�ضرف  اأن  لال�ضتعمار 

عبقرية الإن�ضان.

ولئن كان له من ال�ضلطان ال�ضيا�ضي ما يهدم جمتمع الفرد ويزيف قيمته 
�ضرورية  ب�ضيطة  �ضروط  على  ت�ضتمل  التي  اجلوهرية  قيمته  فاإن  الجتماعية، 
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القيم  دامت  وما  امل�ضتعمر؛  يد  عنها  تق�ضر  حياته،  من  الع�ضرة  مرحلة  لجتياز 
اجلوهرية الثالث: الإن�ضان والرتاب والزمن - وهي الزاد وقت الع�ضرة - يف يد 
مي�ضك  �ضك  بال  ال�ضعب  ذلك  فاإن  النوم،  من  ينه�س  حينما  بها  ي�ضعر  �ضعب، 
بيده مفتاح الأقدار، ورمبا ت�ضادفه عراقيل اأو يعرث مرات كثرية، اأو يفقد الأدوات 
امل�ضاعدة يف طريقه، ولكن هيهات اأن ينتك�س اأو يعود اإىل النحطاط اإذا ما ت�ضرف 

يف اإمكانياته ت�ضرف الر�ضيد.

يف  ويخلق  ال�ضعفاء،  يخدع  الواقع  يف  ال�ضتعماري  املعامل  فاإن  واأخرًيا، 
نفو�ضهم رهبة ووهًما، وي�ضلهم عن مواجهته بكل قوة، واإن هذا الوهم ليتعدى اأثره 
اإذ  احتاللهم،  لهم  ويزين  ال�ضعيفة  بال�ضعوب  فيغريهم  اأنف�ضهم  امل�ضتعمرين  اإىل 
يحاولون اإطفاء نور النهار على ال�ضعوب املتيقظة، ويدقون �ضاعات الليل عند غرة 

الفجر ويف منت�ضف النهار، لرتجع تلك ال�ضعوب اإىل العبودية والنوم.

فلن  الليل،  باأنه  اإيهامنا  تلح يف  اخلادعة  الدقات  تلك  �ضمعنا  ولكن مهما 
نعود اإىل النوم.

لقد اأ�ضبحنا واحلمد هلل، ول رجعة اإىل الظالم، مهما حاول ال�ضتعمار، اإنه 
النهار... النهار...





ا معادلة الفرد  ف ال�ضتعمار منهجيًّ تبني لنا من الف�ضل ال�ضابق كيف يحرِّ
امل�ضتعَمر، با�ضتخدام اأنواع من العراقيل متعددة، ي�ضادفها الفرد يف طريقه.

البالد  يف  احلياة  ن�ضاط  لت�ضييق  ال�ضتعماري  املعامل  يوؤثر  كيف  وعرفنا 
امل�ضتعمرة، حتى تكون م�ضبوبة يف قالب �ضيق، يهيئه ال�ضتعمار يف كل جزئية 
تاأخذ جمراها  اأن  الإن�ضان  املطلقة ملواهب  تتيح احلياة  اأن  من جزئياته، خوًفا من 

الطبيعي اإىل النبوغ والعبقرية.

على اأنه من الناحية اجلدلية: هذا العتبار خارجي بكيفية ما؛ لأنه يرينا 
كيف يوؤثر ال�ضتعمار على الفرد من اخلارج، ليخلق منه منوذج الكائن املغلوب 

على اأمره، والذي ي�ضميه امل�ضتعمر يف لغته الأهلي.

معامل القابلية لال�ستعمار
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ونحن يف هذا الف�ضل نريد اأن نتعر�س ملعامل اآخر ينبعث من باطن الفرد 
الذي يقبل على نف�ضه تلك ال�ضبغة، وال�ضري يف تلك احلدود ال�ضيقة التي ر�ضمها 

ال�ضتعمار، وحدد له فيها حركاته واأفكاره وحياته.

اأوًل هذا الرجل يقبل ا�ضم  »الأهلي»، يوم ا�ضتاأهل لكل ما ترمي  فرنى 
اإليه املقا�ضد ال�ضتعمارية، من تقليل قيمته من كل ناحية، حتى من ناحية ا�ضمه.

ومما يالحظ اأنه منذ �ضنني قليلة، كان هذا الرجل يحمل هذا ال�ضم راية 
له، وكانت اجلرائد ُتَعْنون به �ضفحاتها، وكنا ن�ضمع هذه الكلمة ترتدد يف خطب 

الطبقة املثقفة  »الأهلية» وتقروؤها يف مقالتها.

باخل�ضي فقد �ضاهدنا مراًرا  اأنف�ضهم  يلقبون  �ضاهدنا خ�ضيانًا  واإذا مل نكن 
مثقفني جزائريني يطلقون على اأنف�ضهم  »الأهلي».

ومعنى ذلك اأننا قد اأخذنا اأنف�ضنا باملقيا�س الذي تقي�ضنا به اإدارة ال�ضوؤون 
ال�ضتعمارية.

اإن امل�ضتعمر يريد منا بطالة ُيح�ضل من ورائها يًدا عاملة بثمن بخ�س،  فيجد 
منا متقاعدين، بينما الأعمال جدية ترتقب منا الهمة والن�ضاط.
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الب�ضيط املبذول  نقاوم ذلك اجلهد  وهو يريد منا جهلة ي�ضتغلهم، فيجدنا 
عندنا �ضد الأمية وهو جهد جمعية العلماء.

الرذيلة  تلك  بيننا،  الرذيلة  ت�ضيع  الأخالق كي  انحطاًطا يف  منا  يريد  وهو 
التي يحاول  الف�ضيلة،  اإىل حماربة  اأ�ضرع  القلة، فيجدنا  نف�ضية رجل  التي تكون 

ن�ضرها العلماء يف بالدنا.

اأفراده �ضيًعا واأحزابًا، حتى يحل بهم  وهو يريد ت�ضتيت جمتمعنا وتفريق 
فيجدنا  الجتماعية،  الناحية  يف  فا�ضلون  هم  كما  الأدبية،  الناحية  يف  الف�ضل 
متفرقني بال�ضيا�ضات النتخابية، التي ن�ضرف يف �ضبيلها ما لدينا من مال وحكمة.

وهو يريد منا اأن نكون اأفراًدا تغمرهم الأو�ضاخ، ويظهر يف ت�ضرفاتهم الذوق 
القبيح، حتى نكون قطيًعا حمتَقًرا، ي�ضلم نف�ضه لالأو�ضاخ واملخازي، فيجدنا نا�ضطني 

لتلبية دعوته.

وبذلك تكون العلة مزدوجة، فكلما �ضعرنا بداء املعامل ال�ضتعماري الذي 
ا ي�ضتجيب للمعامل  فاإننا نرى يف الوقت نف�ضه معاماًل باطنيًّ يعرتينا من اخلارج، 

اخلارجي ويحط من كرامتنا باأيدينا.

الفئة  اأن  الباطني معناه الجتماعي، لول  الداء  لنفقه لهذا  ورمبا مل نكن 
اليهودية يف اجلزائر قد لقنتنا در�ًضا مفيًدا، فقد راأينا كيف اأن اليهود اأثناء احلرب 



�ضروط النه�ضة
204204

احلكومية  الدوائر  كانت  ال�ضطهاد،  من  �ضديدة  �ضاعات  يعي�ضون  كانوا  املا�ضية 
حتكمهم بقوانني قا�ضية، تنغ�س عليهم حياتهم يف كل ميدان.

التعليم، وجتاراتهم تعرقل مبختلف القوانني،  اأبناوؤهم ينبذون من دور  كان 
وكانوا يف هذه احلقبة على و�ضك اأن ت�ضيبهم العوامل التقليلية، التي قللت من 

قيمتنا نحن امل�ضلمني، غري اأنه �ضرعان ما قام اليهود برد الفعل.

اأ�ضاتذة  فيها  يدر�س  بيوتهم،  من  بيت  كل  يف  �ضرية  مدر�ضة  فتكونت 
متطوعون، فيهم املهند�س والطبيب واملحامي، يتطوعون بال ثمن.

وقد عمروا معابدهم اأكرث من ذي قبل، يف حني اأن اأعمالهم التجارية قد 
ال�ضراء  املا�ضي، بف�ضل تعا�ضدهم يف  واأقوى من  اأح�ضن  ن�ضاطها  ا�ضرت�ضلت يف 

على مبداأ اجلميع للفرد والفرد للجميع.

وهكذا اأتيح لليهود اأن يجتازوا �ضاعات اخلطر �ضاعني منت�ضرين على الرغم 
قات خارجية، �ُضلطت على حياتهم يف كل جزئياتها. مما كانوا يعانون من معوِّ

ومل  باطنها،  من  معلولة  تكن  اأنف�ضهم مل  فاإن  ا،  منطقيًّ كان جناحهم  ولقد 
ق داخلي مي�ضكهم عن التقدم، ويحط من قيمة اأنف�ضهم باأنف�ضهم. يكن من معوِّ
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واإننا لنجد يف جناحهم املثل لنت�ضار الفرد على البيئة، مهما كانت ظروف 
حياته، واإن لنا يف ذلك در�ًضا يعلمنا كيف يتعلم الأطفال بال مدار�س مفتوحة، 
بالواجبات  القيام  يوؤدي  وكيف تن�ضط حياة قوم حتت ال�ضغط واملراقبة. وهكذا 

اإىل ك�ضب احلقوق.

اإن الق�ضية عندنا منوطة اأوًل بتخل�ضنا مما ي�ضتغله ال�ضتعمار يف اأنف�ضنا من 
ا�ضتعداد خلدمته، من حيث ن�ضعر اأو ل ن�ضعر، وما دام له �ضلطة خفية على توجيه 
الطاقة الجتماعية عندنا، وتبديدها وت�ضتيتها على اأيدينا، فال رجاء يف ا�ضتقالل، 
امل�ضلحني:   اأحد  قال  وقد  ال�ضيا�ضية،  الأو�ضاع  كانت  مهما  حرية،  يف  اأمل  ول 

»اأخرجوا امل�ضتعمر من اأنف�ضكم يخرج من اأر�ضكم».

اأو�ضاعنا  در�س  لأنه  اإل  الجتماعية  طاقتنا  يت�ضرف يف  ل  ال�ضتعمار  اإن 
النف�ضية درا�ضة عميقة، واأدرك منها موطن ال�ضعف، ف�ضخرنا ملا يريد، ك�ضواريخ 
موجهة، ي�ضيب بها من ي�ضاء؛ فنحن ل نت�ضور اإىل اأي حد يحتال لكي يجعل منا 
اأبواًقا يتحدث فيها واأقالًما يكتب بها، اإنه ي�ضخرنا واأقالمنا لأغرا�ضه، ي�ضخرنا له 

بعلمه وجهلنا.
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اأننا مل ندر�س بعد ال�ضتعمار درا�ضة علمية، كما َدَر�َضنا هو، حتى  واحلق 
اأو ل  ن�ضعر  الدينية، من حيث  الوطنية وحتى  اأ�ضبح يت�ضرف يف بع�س مواقفنا 

ن�ضعر))).

اإننا اأمام ق�ضية خطرية وجديرة بدرا�ضة خا�ضة، ول�ضوف ندر�ضها يوًما ما اإن 
�ضاء اهلل)2).

))) وهكذا يتو�ضل ال�ضتعمار اإىل ال�ضتفادة من نقائ�ضنا، وخا�ضة حني يتحتم على ن�ضاطه اأن يختفي لكي يحدث 
تاأثريه الكامل: فعند ظهور الطبعة الفرن�ضية لهذا الكتاب منذ ع�ضر �ضنوات، كان ميكن لال�ضتعمار اأن يحول 

بينه وبني ال�ضمري اجلزائري باأن ياأمر مبنع ن�ضره، ولكنه مل يفعل �ضوى اأن و�ضع اإ�ضبعه على زرار َخِفّي!
اأنه خال�ضة  على   - قدموه  اجلزائري،  لل�ضعب  الكتاب  لتقدمي  مقالني  »الب�ضائر»  العلماء  جريدة  فخ�ض�ضت 

مقالت ن�ضرت يف جريدة Le Mond الباري�ضية بقلم مرا�ضلها يف القاهرة!
وقد كانت هذه هي الطريقة املثلى لإثبات عجز ت�ضورات ال�ضعب العقلية الأ�ضلية، ومع ذلك فاأنا واثق من اأن 
ال�ضحفي نف�ضه قد ي�ضتطيع كثرًيا يف العدد التايل للجريدة نف�ضها اأن يكتب مقاًل عن  »تخريب ال�ضتعمار 
للن�ضاط الفكري يف اجلزائر»، وقد قدمت جريدة اأخرى وطنية الكتاب من جهتها حتت عنوان »خطوة خاطئة 
واإبهام»، ومن جهة اأخرى ن�ضرت �ضحيفة ي�ضارية بيانًا لحتاد الطلبة، ينبه ال�ضعب اإىل خطر هذا الكتاب، فاإذا 
اأردنا اأن نتذوق طعم هذا البيان، فيجب اأن نعرف اأن الحتاد نف�ضه كان قد �ضفق بحرارة منذ اأ�ضبوع للموؤلف 

حني عر�س كتابه يف حما�ضرة له ويف كل هذا مل يظهر ال�ضتعمار بعمل يرى.
اإن لأورد هذه الذكريات البعيدة لتو�ضيح هذا الف�ضل، واأي�ًضا لأن اأريد اأن اأذكر العرب وامل�ضلمني باأن الزرار 

الذي ي�ضنع به ال�ضتعمار معجزاته، ل زال على اأمت ا�ضتعداد للعمل، فهو م�ضتقر يف نفو�ضنا.
)2) ن�ضر جانب من هذه الدرا�ضة فعاًل يف كتابي »ال�ضراع الفكري يف البالد امل�ضتعمرة».



امليكانيكا،  لها  تخ�ضع  كما  الفعل،  رد  لقانون  الجتماعية  احلياة  تخ�ضع 
ال�ضعوب  به على  ت�ضلطت  احلا�ضرة،  املدنية  فعل  هو  نوعه  ال�ضتعمار يف  اأن  ومبا 

امل�ضتعمرة، فال غرابة اإذن اأن يكون لذلك الفعل يف تلك ال�ضعوب رد.

واإننا اليوم لرنى هذا الرد بادًيا يف �ضور خمتلفة من حياة العامل الإ�ضالمي، 
وَحِريٌّ بنا اأن نطلق على ذلك الرد ال�ضم ال�ضطالحي الذي يعطينا له مدلوًل 

اأو�ضح.

فان هذا الرد باأنه: »اجتاه  فمن املعلوم اأن علم البيولوجي وعلم الجتماع ُيعرِّ
الفرد ونزوعه اإىل التكيف مع الو�ضط الذي يعي�س فيه»، ونعلم اأي�ًضا اأن من قوانني 

التكيف غريزة الت�ضبه والقتداء.

وبالفعل فاإن اأ�ضكاًل جديدة من ال�ضلوك بداأنا نراها يف اجلزائر مثاًل، وهي 
لي�ضت من عاداتنا، وهي موجودة يف �ضائر بالد العروبة والإ�ضالم.

م�سكلة التكيف
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فمن تلك الأ�ضكال: تلك الأو�ضاع املثرية التي تتخذها الفتاة لكي تلتفت 
اإليها الأنظار وتخفق لها القلوب. وذلك ال�ضاب ذو ال�ضعر الطويل الذي يتحا�ضى 

النطق بالراء فينطقها غيًنا.

ولو اأننا حللنا حياة جمتمعنا لوجدنا فيه األوانًا جديدة تدل يف جملتها على 
نزعات متباينة، وا�ضتعدادات فردية متنافرة، يف جمتمع فقد توازنه القدمي، ويبحث 

الآن عن توازن جديد.

ولقد غر�س هذا التطور يف حياتنا عدًدا من املتناق�ضات، يف اأ�ضياء م�ضحكة 
اأحيانًا ومبكية اأخرى. فاأب كرمي ينتحر اإثر موبقة ارتكبتها ابنته التي كانت تتعلم، 

فلم تعرف كيف تت�ضبه بالفتاة الأوربية املتعلمة.

يعرف  ول  يتذبذب  يزال  وهو ل  القدمي،  توازنه  َفَقَد  قد  اإن جمتمعنا  نعم 
اأنف�ضنا ويف ت�ضوراتنا  لن�ضاهد عدم ال�ضتقرار هذا يف  واإننا  اليوم،  قراًرا حتى  له 

لالأ�ضياء، حني تختلف باختالف الناظرين اإليها.

فهو  ب�ضيقها،  قانعة  �ضيقة  بثقافة  يتغذى  الذي  ال�ضاب  ذلك  نظرة  فهناك 
يرى اأن �ضعادة الب�ضر قد ابتداأت مع القرن التا�ضع ع�ضر بانت�ضار ما ي�ضمى الأفكار 

التحررية.
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وهناك من ي�ضك يف كل �ضيء، ويرى املدنية معركة اقت�ضادية، واأن تخلي�س 
يف  مالية  بكارثة  اأو  املحتكرون،  يحتالها  اقت�ضادية  بحيلة  اإل  يتاأتى  لن  ال�ضعب 

ال�ضوق ال�ضوداء.

يف  املدنية  يرى  فهو  بالرياء،  املطلية  باحلقد  اململوءة  النظرة  ينظر  من  ومنا 
لها تقلب  اأن خطبة يهتف  العمومية، وهو يظن  الأعرا�س النتخابية واملظاهرات 

النظام العاملي.

اأنه يغري  وهناك نظرة ال�ضاب ال�ضلفي اململوءة بذكريات املا�ضي فهو يظن 
نظام املجتمع بتطهري لغته وتطبيق النحو وال�ضرف.

وهناك النظرة املخدرة، يرى �ضاحبها اأن املثل الأعلى للمدنية يربق يف قعر 
كاأ�ضه ويلمع يف جو اخلمارة.

ومنا من يرى جناة ال�ضعوب يف حترير الن�ضاء، ويظن اأنه ملك بيديه املدنية 
اإذا ما فاز بامراأة ع�ضرية.

عن  يبحث  ول  �ضيًئا  يفهم  ول  �ضيًئا  يرى  ل  الذي  بحاله  املقتنع  وهناك 
�ضيء، فهو قانع بدفع �ضريبته من غري اأن يت�ضاءل عن موجبها الجتماعي.

واإن يف هذه الوجهات املتعددة لدلياًل على درجات متعددة من التكيف 
مع جمرى احل�ضارة.
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واإىل هذه الوجهات يعود اختالف املالب�س، وتباين الأذواق وتنافر الآراء، 
وتباعد الأفراد واأحيانًا ا�ضطدام اجلهود.

من  متاألف  كاأنه  و�ضط  يف  نعي�س  والعائلية  الودية  عالقاتنا  يف  حتى  فاإننا 
ب�ضبب  املتناق�ضات  يف  انزلقنا  قد  اإننا  خمتلفة،  بثقافات  ومتاأثر  متعددة  اأجنا�س 

تفكرينا الذي مل يتناول املو�ضوع باأكمله واإمنا اأجزاء منه.

املرباأة من  ال�ضهوات  من  اخلالية  ال�ضاملة  بالنظرة  احل�ضارة  در�ضنا  اأننا  ولو 
الأوهام، ملا وجدناها األوانًا متباينة ول اأ�ضياء متناق�ضة، ول مظاهر متباعدة.

للح�ضارة،  الفا�ضدة  القيم  لتلك  تدين  ال�ضيا�ضية  اأن عقائدنا  ول �ضك يف 
تلك العقائد التي متثلت عندنا اليوم يف اأ�ضطورة: ال�ضيء الوحيد والرجل الوحيد 

الذي ينقذنا.

فقد  وحيد،  �ضيء  يف  اآمالنا  ن�ضع  اأن  936)م  عام  لنا  يتي�ضر  مل  وحني 
و�ضعناها يف الرجل الوحيد الذي بيده �ضعادة ال�ضعب ورخاوؤه.

بالد  منت�ضرة يف  الأ�ضخا�س  تقد�س  التي  الوثنية  العقيدة  هذه  زالت  وما 
الإ�ضالم مل نتخل�س منها، واإن كنا قد فعلنا �ضيًئا فرمبا كان ذلك يف ا�ضتبدالنا وثًنا 

بوثن، فلعلنا اليوم قد ا�ضتبدلنا بالرجل الوحيد ال�ضيء الوحيد.
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فالتاجر الذي تنجح جتارته يجزم بال تردد باأن النجاة يف القت�ضاد، واآخرون 
يرون ال�ضيء الوحيد يف البيان وتزويق الكالم.

وهكذا ننتقل من وهم لنتخبط يف وهم، ول ندري كم من ال�ضنني �ضوف 
م�ضكلة  هي  التي  امل�ضكلة..  حل  عن  الوحيدة  الأ�ضياء  عجز  لندرك  نق�ضيها 

احل�ضارة اأوًل وقبل كل �ضيء.

اإن من الواجب األ توقفنا اأخطاوؤنا عن ال�ضري حثيًثا نحو احل�ضارة الأ�ضيلة، 
توقفنا خ�ضية ال�ضخرية اأو الكوارث، فاإن احلياة تدعونا اأن ن�ضري دائًما اإىل اأمام، واإمنا 
ا، ي�ضتغله الرجل الوحيد اأو ي�ضلله  ل يجوز لنا اأن يظل �ضرينا نحو احل�ضارة فو�ضويًّ
ا، حتى نرى اأن احل�ضارة لي�ضت اأجزاء  ا عقليًّ ال�ضيء الوحيد، بل ليكن �ضرينا علميًّ
ينتظم  جوهر  هي  بل  الوحيد،  ال�ضيء  ولي�ضت  مظاهر خالبة  ول  ملفقة  مبعرثة 

جميع اأ�ضيائها واأفكارها وُروحها ومظاهرها، وقطب يتجه نحوه تاريخ الإن�ضانية.

التناق�ضات  اإزالة  �ضاأنه  من  الذي  الرتكيب  بذلك  منوطة  ق�ضيتنا  واإن 
واملفارقات املنت�ضرة يف جمتمعنا اليوم، وذلك بتخطيط ثقافة �ضاملة يحملها الغني 
والفقري، واجلاهل والعامل، حتى يتم لالأنف�س ا�ضتقرارها وان�ضجامها مع جمتمعها، 

ذلك املجتمع الذي �ضوف يكون قد ا�ضتوى على توازنه اجلديد.

 

نهاية المتن 
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CAIRO BEIRUT

الكتاب هذا 

الفكري لمالك بن  المشروع  الفرنسية عام )1367هـ/1948م(، ويلخص  باللغة  ُطبع ألول مرة 
نبي؛ ذلك المشروع الذي يقوم على محورية الفكرة الدينية في صناعة التاريخ وفي التغيير االجتماعي. 
العالقات االجتماعية والمعرفة اإلنسانية والغيب  بين  وقد سلك منهًجا تحليليًّا اجتماعيًّا ونفسيًّا يمزج 

والتاريخ.  والطبيعة 
أساسية هي  مفاتيح  استعمال  األمة في جوهرها )مشكلة حضارة(، وحلها هو  أن مشكلة  ويؤكد 
التاريخ.  إلى  والدخول  النهضة  تحقيق  يمكن  بها  الدينية؛  بالفكرة  ممتزجة  والزمن،  والتراب  اإلنسان 
العالقة  رصد  خالل  من  اإلسالمية  الحضارة  أطوار  دارًسا  الحضارة،  بناء  لنظريات  ا  نقديًّ عرًضا  وقدم 
بيـن الفكـرة وحاملهـا، معتمـًدا على التحليل النفسـي والرصد الدقيق للصـور الزمنية لألفعال وردود 
األفعـال المتبادلـة بيـن الفكـرة الدينية والفرد والحركة والنشـاط الذي ينبعث من تواصلهما لتأسـيس 

داخلية.  روابط  شبكة 
ويبيـن أن الحضـارة ليسـت أجـزاء مبعثـرة ومفككة أو ملفقـة؛ بل هي جوهر متكامل ومتداخل 

اإلنساني.  التاريخ  نحو  ويتجه  والمظاهر،  والروح  واألفكار  األشياء  ينتظم 
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