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مالك بن نبي والقيم الدينية
واإلنسانية والتنمية

قي�س اجله�ضمي

�سعى كثري من املُفكرين لأطروحات كثرية تخ�ص الفكر العربي للخروج به من دائرة االنحطاط لف�ضاءات التقدم واحل�ضارة ،ويتناول الكاتب حممد احلداد يف مقالته التي بعنوان
«القيم الدينية والتنمية و�إن�سانية الإن�سان يف الفكر العربي احلديث واملعا�صر» واملن�شورة مبجلة «التفاهم» �أهمية اال�شتغال على ثالثة حماور مهمة وهي القيم الدينية والقيم الإن�سانية
والتنمية يف م�شروع واحد للخروج من الو�ضع الراهن لو�ضع يجعلنا يف م�صاف ال�شعوب احل�ضارية ،وهو يختار املفكر اجلزائري مالك بن نبي يف مقالته املذكورة �آن ًفا ك�شخ�صية حاولت
اجلمع بقدر امل�ستطاع بني املحاور الثالثة يف م�شروعها احل�ضاري.

ُيعترب املفكر عبداهلل العروي من الأوائل الذي حللوا الفكر
العربي خا�صة يف كتابه «الآيديولوجيا العربية املُعا�صرة»،
وه��و يق�سم ال�ت�ي��ارات التي �شكلت الفكر العربي �إىل ثالثة
ويثله ال�شيخ حممد عبده،
تيارات ،الأول كان تيار ال�شيخ ُ
وينظر ه��ذا التيار لكل الق�ضايا من خ�لال القيم الدينية،
وي�ع�ت�ق��د ب � ��أن ه �ن��اك ت �� �ض��ادا ب�ي�ن ال �غ ��رب وال �� �ش ��رق �أ��س��ا��س��ه
ال�ق�ي��م� ،أم ��ا ال�ت�ي��ار ال �ث��اين ف �ك��ان ال�ت�ي��ار ال���س�ي��ا��س��ي وميثله
لطفي ال���س�ي��د وي ��رى ال �ع��روي �أ َّن ه ��ذا ال�ت�ي��ار �أظ �ه��ر �أف�ك��ار
التنوير والدميوقراطية و�أنه يدعو لنبذ املا�ضي ،وقد كان
التيار الثالث تيار داعية التقانة وميثله �سالمة مو�سى �إذ
كانت التقنية احلديثة فيه هي القوة التي تو�صل الإن�سان
للح�ضارة ،و�أن هذه التقنية خالية من القيم ،وكان العروي
م�ه�ت�م�اً ب ��الأخ�ي�ر ب�ح��ال��ة � �ص��دام ال�ت�ق�ن�ي��ة احل��دي�ث��ة ب��ال��واق��ع
املعا�ش.
لقد ت�أ�س�س اخل�ط��اب ال�ع��رب��ي على رد الفعل ب�سبب تراكم
امل�شكالت الكثرية عليه التي مل جتعل ل��ه فر�صة للتفكري
ب� �ه ��دوء ،ل ��ذا ك ��ان الب ��د ل �ل �خ��روج م ��ن ه ��ذه احل ��ال ��ة ب��وج��ود
�شخ�صيات جمعت ب�ين ع��وام��ل م�ت�ع��ددة يف ال�ف�ك��ر ال�ع��رب��ي،
ويرى الكاتب �أن املفكر اجلزائري مالك بن نبي هو �إحدى
هذه ال�شخ�صيات� ،إذ وعى مالك بن نبي ب�ضرورة بناء م�شروع
متكامل ي�شمل القيم الدينية والإن�سانية والتنمية و�أن�سنة
احل���ض��ارة ب��دل �إل �ق��اء ال�ل��وم ع�ل��ى ال�غ��رب وا��س�ت�خ��دام ال��دي��ن
للدعوة �إىل مواجهته ،وقد ح ّول مالك بن نبي املقاومة من
الفعل الغريزي �إىل �أن تكون فعل العقل ،مبعنى �أن��ه قائم
على الأطروحات العقلية والفكرية الداعية للمقاومة بدل
ا�ستعمال العاطفة لتحريك الفعل ال�غ��رائ��زي .وي ��رى ابن
نبي �أن علة الت�ضاد بني قيم ال�شرق والغرب لي�ست هي �سبب
م�شاكل الفكر العربي ،بل قام بطرح مفهوم جديد «القابلية
لال�ستعمار» ل ُي�ؤكد على �أن الذات العربية � ً
أي�ضا لها ن�صيب يف
هذا الأمر ،وقد �سعى �إىل توظيف القيم الدينية للمحافظة
على الهوية و�إعادة �إن�سانية الإن�سان ،وقام � ً
أي�ضا بتوظيفها يف
جمال التنمية ،مبعنى �أنه مل يجعلها دافعا �ضد اال�ستعمار
بل ا�ستعملها كدافع لبناء احل�ضارة.

ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب �أن اب ��ن ن�ب��ي ي ��رى �أن م�شكلة ك��ل ��ش�ع��ب هي
الو�صول للح�ضارة ،وال يكون له هذا �إال ب�أن يرتفع بالأحداث
التي تخ�صه ويربطها بالأحداث الإن�سانية العامة ،وقد كان
اب ��ن ن�ب��ي مم��ن ��ش�ج�ع��وا دع ��اة ال�ي�ق�ظ��ة الإ� �س�لام �ي��ة م��ن ب��اب
أ�ن��ه ك��ان يوجههم ق��ول اهلل تعاىل «�إن اهلل ال ُيغري م��ا بقوم
حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم» ،ور�أى �أن الإ��ص�لاح ال يت�أتى �إال
بالقراءة ال�صحيحة للما�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وبح�سب
ر�أي اب��ن ن�ب��ي ف� ��إ َّن ال�سيا�سة ال�ت��ي جت�ه��ل ق��واع��د االج�ت�م��اع
�ستكون عاطفية فقط ،ومن �أه��م م�شاكل العامل الإ�سالمي
تعاطيه مع الق�ضايا التي يواجهها بتجز�أتها ولي�س جمعها
وحلها يف �شكل متكامل ،لأ َّن احل�ضارة بح�سب ر�أي ابن نبي
ه��ي «�إن�سانية جامعة» ،ولكن ا�شتغال امل�سلمني باجلزئيات
�أفقدهم البو�صلة ف�أخذوا من الغرب املادة دون �أن ي�ستلهموا
منها ال��روح ،كما كان ابن نبي �ضد ا�ستعمال القيم الدينية
ك��و��س�ي�ل��ة دف� ��اع لإث� �ب ��ات ال � ��ذات � �ض��د اال� �س �ت �ع �م��ار �أو ك��داف��ع
للمقاومة ،لكنه يرى �أ َّن هذه القيم هي من �شروط احل�ضارة
وجعلها من مرتكزاتها.
ا�شتملت اخلطابات النه�ضوية يف الفكر العربي على حماور
متعددة� ،أهمها الدعوة للأخذ من الآخر وت�أكيد م�شروعيته
ع��ن ط��ري��ق ال�ف���ص��ل ب�ين ال��دي��ن واحل �� �ض��ارة احل��دي �ث��ة ،ويف
حتليله -اب��ن ن�ب��ي -للتطور احل���ض��اري للب�شر ي��رى �أ َّن كل
ح�ضارة مرتبطة مبنظومة قيمية دينية ،وي�ستبدل الأطوار
الثالثة للح�ضارة التي و�ضعها اب��ن خلدون ب��أط��وار ثالثة
من الن�ص القر�آين ،وهي طور امليالد قائم على الروح وطور
اال�ستقرار قائم على العقل وطور الأفول قائم على الغريزة.
وي��رى اب��ن نبي �أن الدين يهيئ للإن�سان دخوله للح�ضارة
وف �ق ��دان ��ه ل ��ه ال ي �ح��ول��ه م ��ن ح �� �ض��ارة لأخ� � ��رى ،ف �ق��د ك��ان��ت
الإ�شكالية لي�ست يف املا�ضي فقط بل � ً
أي�ضا يف احلا�ضر الذي
حاولت فيه املجتمعات الإ�سالمية ق��راءة تاريخها للو�صول
حل�ضارتها احلديثة ،وك��ان ا�ستعمال الدين فقط لتجيي�ش
العاطفة للح�صول على ت�أييد ال�شعب للممار�سات ال�سيا�سية،
ومن ا�ستعماله املكثف بهذه الطريقة مل يف�سح جماال لن�ش�أة
فكر ديني جتديدي ،لذا بقي الدين يعمل فقط يف م�ستوى

الغرائز ،ويرى �أي�ضاً �أن اخلطابات التي كانت لأجل املقاومة
غطت على املحاوالت الإ�صالحية داخل املجتمع والتفكري يف
م�شاريع ح�ضارية جديدة.
وق��د ك��ان مالك بن نبي من الأوائ ��ل الذين طرحوا م�س�ألة
ارت�ب��اط القيم الدينية باالقت�صاد ،فقد �أك��د على الرتابط
الوثيق بني التنمية وقيم الأمة ،ور�أى �أ َّن االقت�صاد جت�سيد
حل�ضارة الأمة ،وميز ابن نبي بني «االقت�صادوية التي ت�سعى
�إىل ح��ل م���ش��اك��ل ال�ت�ن�م�ي��ة ب���ص�ف��ة غ�ير م��و��ض��وع�ي��ة وخ ��ارج
الإط��ار احل�ضاري العام وبني االقت�صاد الذي يوفر التنمية
بالتال�ؤم مع حميطه وبيئته باالرتباط مع القيم احل�ضارية
باملجتمع».
ويرى الكاتب �أ َّن �سبب ف�شل مالك بن نبي يعود �إىل عوامل
ذاتية متعلقة ب�شخ�صيته ،ف�أغلب كتاباته كانت بلغة امل�ستعمر
«الفرن�سية» وقد �أخ��ذت وقتاً طوي ً
ال يف ترجمتها وو�صولها
للقارئ العربي ،والتناق�ض يف �أن يكتب عن ت�أ�سي�س نه�ضة
ذات�ي��ة لكنه يبتعد ع��ن ال ��ذات ويكتبها بلغة امل�ستعمر ،وما
عا�شه من توترات بينه واملعا�صرين له مما �أ�شعره بالظلم
والك�آبة ومروره ب�أو�ضاع �صحية �صعبة� ،أما مو�ضوعياً فكان
اال��س�ت�ع�م��ار ه��و ال��داف��ع ل��دخ��ول ال��دي��ن يف جم ��ال ال�سيا�سة
ب�شكل مُ �ف��رط ب�شكل طغت فيه العاطفة على العقل ال��ذي
مل يجد جماال للتفكري يف امل�شاريع الإ�صالحية والتي تدعو
للتنمية ،وقد كان مالك بن نبي يعمل مثل غريه من ممثلي
اخلطاب العربي حتت �ضغط الظروف القاهرة والإكراهات
امل �ت �ع��ددة ،وم ��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري ك ��ان ع�ل��ى ال�ع��رب��ي �أن ي�شتغل
على الروح احل�ضارية التي هي املحرك ملا بعدها من �أ�شياء
مادية وعقلية يف جميع املجاالت الإن�سانية ،ولي�س اخلوف
والتقوقع يف دائرة الدين وا�ستقبال الأ�شياء جمردة من روح
احل�ضارة ،فالدين متجدد والقيم تتجدد مبا يتنا�سب مع
ظ��روف ال��واق��ع ب�شرط �إدراك ال��روح احل�ضارية الفاعلة يف
الأ�شياء واملوجهة للنظم احل�ضارية وا�ستعمالها مبا ي�ضمن
ترقي املجتمعات العربية ب��دل افتعال ال�ع��داوة معها ب�سبب
كون هوية م�سحتها من دين �آخر.
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