
فلسفة التغییر االجتماعي عند مالك ابن نبي

مقدمة

تعيش اليـوم أالمـة العربيـة واإلسـالمية حالـة مـن اإلحبـاط 
الـــذي يشــــهده التغييـــري بســـبب االهتمـــام والهـــوس الكبيـــر بـــالفكر 

العالم الغربي المعاصر وتفتقد هي إليه على الرغم مـن هبـوب ريـاح 
التغيير على بعض أالوطان العربية، والتي لم تنجبإالحاالت مزرية 

اســي، وحتــى الصــراع الحضــاري مــع مــن االحتقــان االجتمــاعي والسي
.العالم الغربي لما له من ٔاغراض ومصالح في ذلك

وإذا كـــــان ٔاغلـــــب المفكـــــرين وفالســـــفة التـــــاريخ يــــــرون ٔان 
التغييــر االجتمــاعي والبنــاء الحضــاري الــذي تشــهده أالمــم يقــوم فــي 
ٔاساســـه علـــى مـــدى ارتبـــاط هـــذه الشـــعوب بماضـــيها وهويتهـــا فهمـــا 

المقومـات الحضـارية للشـعوب أالخــرى ووعيـا واهتـداء، فـان إدراك
ال يقـــل ٔاهميـــة ٔايضـــا فـــي تحقيـــق اإلقـــالع الحضـــاري والمشـــاركة فـــي 
تغييـر كـل مــا يسـيء إلـى الحضــارة اإلنسـانية جمعـاء، ولعــل هـذا مــا 
جعل معظم الدراسات والكـتابات المعاصرة تـٔاتي فـي إطـار اإلجابـة 

نميـــة عــن ٔاســـئلة الــراهن التـــي تصـــب ٔاغلبهــا فـــي قالــب النهضـــة والت
.البشرية بوجه عام

رحمه هللا يعد بحق من *مالك ابن نبيوالمفكر الجزائري 
التغييــري ٔاعــالم نهضــتنا المعاصــرة، وخاصــة فــي مجــال الفكــر ٔابــرز 

وتطبيقاتـــه االجتماعيـــة والحضـــارية فـــي واقـــع امتنـــا الهزيـــل، لهـــذا 
هــي يعتبـر مـن القالئـل الـذين اسـتطاعوا ٔان يقـدموا دراسـات علميـة 

وجههـــــا الصـــــحيح تصـــــوري تســـــتحق التٔامـــــل واالســـــتقراء علـــــىفـــــي 
قــدم حاجــة لهــذه أالمــة وحتــى لإلنســانية، وهــذا لمــا لهــا مــن لعلهات

فهـــــــم وتحليـــــــل للواقـــــــع بعيـــــــدا عـــــــن الغلـــــــو وتمســـــــكها بالوســـــــطية 
.واالعتدال

وعليه فإن الحديث عن المشـكالت التـي تتخـبط فيهـا امـة 
ارة كمـا يسـميها اإلسالم هو في أالساس حديث عن مشكالت الحض

مالك بن نبي، فما تعانيه هده أالمة من تخلـف وجهـل وانحطـاط، 
وتنــازل عــن القــيم الروحيــة واإلنســانية، فيــه مــا يكـفــي للكشــف عــن 
مكانـــة هذاالـــدين فـــي النفـــوس ٔاوال ثـــم بعـــدها فـــي معادلـــة الحضـــارة 

: يقــولإذاكسـنة مــن ســنن أالنفــس و
لِكَ " ٱنَّ بِأَ َذٰ

، فـــــٔاي تغييـــــر ؤاي )53: أالنفـــــال آاليـــــة("٥٣ٱَوأَنَّ 
مســـــتعمرة؟ فهـــــوحضـــــارة ونهضـــــة لهـــــذه أالمـــــة وأالنفـــــس مهزومـــــة 

االنتكـــاس ٔاو المـــٔازق الحضـــاري لمجتمـــع مـــا بعـــد الموحـــدين، إنـــه 

. 1القــدر المحتــوم ٔاو القابليــة لالســتعمار كمــا يســميها مالــك بــن نبــي
لهـذا فاإلشــكالية التـي نقصــد إلـى طرحهــا ومعالجتهـا فــي هـذا المقــال 

ٔانهم **كان الرٔاي الغالب عند فالسفة التاريخ والحضارةاإذ:هي
هـي فما ،يقدسون العامل الروحي في بعث الحضارات من جديد

فــي التغييــر اإلســتراتجية التــي يبنــي عليهــا مالــك بــن نبــي فلســفته
االجتماعي والبناء الحضاري؟

الفكرة الدينية هي أالرضية الصلبة لفلسفة التغيير: ٔاوال

إن اإلنســـــان المســــــلم ٔاصــــــبح اليــــــوم مريضــــــا فقــــــد ٔاصــــــابه 
ستســــالم نــــابع مــــن الــــداخل انهــــارت معــــه العــــزائم الــــوهن، وهــــو ا

وتقيدت به الحريات، ورسـمت معـه الحدود،وتحددتٔامامـه أالفكـار 
والحركـــات؛ فكانـــت النتيجـــة الحتميـــة التقـــاعس والتقاعـــد عـــن ٔاداء 

النشــــــاط والهمــــــة االنهــــــزام، وبــــــدلالمهــــــام فبــــــدل المقاومــــــة حــــــل 
قة وتشـّيع تسلطالجهل واالنحطاط، الرذيلة وفساد أالخالق، التفر 

.2أالفرادوأالحزاب والمجتمعات

إلــى-مضــىمــن ٔاي وقــت ٔاكـثــر-وعليــه فأالمــة اليــوم تحتــاج 
تطهير النفوس لتسـتقر فيهـا عقيـدة اإلسـالم الصـافية والنقيـة، التـي 

ال تــزول قــدما عبــد يــوم القيامــة : تحّملنــا كــل المســؤولية حــين تقــول
حتــــــــى يســــــــٔال عــــــــن ٔاربع،والبدايــــــــة بقيمــــــــة الــــــــزمن واإلحســـــــــاس

، علـى الــرغم مـن كـل الوســائل )عـن عمـره فيهــا ٔافنـاه(الراقيبالوقـت 
مـــن الصـــحة والفـــراغ، التـــراب ومـــا فيـــه . والطاقـــات المتـــوفرة لـــذلك

ٔابــــاله، وعــــن مالــــه مــــن ٔايــــن اجســــده فيمــــوعــــن (ؤامــــوال، ثــــروات
فغياب ٓاليـة "اكـتسبه وفيما ٔانفقه، وعنعلمه ما عمل به وفيه، إذن 

موضـــــوعي لحركـــــة البنـــــاء الحضـــــاري المراجعــــة والتقـــــويم العلمـــــي ال
لٔالمـة، ٔاثـر بقـوة علــى سـير حركـة التجديــد الحضـاري، عنـدما حرمهــا 
مــــن فــــرز مــــا هــــو ايجــــابي ممــــا هــــو ســــلبي فــــي منظــــومتي المفــــاهيم 
ومنهجية اإلنجـاز، ولـم يسـمح للـوعي الحضـاري باالنتشـار فـي أالمـة 
لتخليصــــها مــــن الفكــــر الطفيلــــي المــــٔازوم، وتحريرهــــا مــــن الكــــوابح 

ريـــة والنفســـية واالجتماعيـــة التـــي ٔاثقلـــت كاهلهـــا، وحـــّدت مـــن الفك
": تعــالىقـال 3"فعاليتهـا الحضــارية

ســــورة "(٣٤ٱٱ
إشــارة إلــى ٔان جــوهر التغييــر فــي ا فيــه ذكــل هــ).34: إبــراهيم، آاليــة

ه أالمــــة مشــــروط بالعقيــــدة النقيــــة التــــي تحتــــرم العمــــل وتحــــض ذهـــ
عليــــه، وتقــــدس اليــــد العليــــا وتحــــط مــــن اليــــد الســــفلى؛ ٔالــــم يقــــل 

اليـد العليـا خيـر مـن اليـد السـفلى، "الرسول عليه الصالة و السـالم 
هللا يــد يحبهــا ههــذ: ويقــولخشــنة الملمــس مــن العمــل دويرفــع اليــ

؟4هسولور 



فقه أالولويات- أ 

لهــذاكانمالك بــن نبــي دومــا متمســكا فــي دعوتــه إلىــالتغيير 
بفقه أالولويات،فالذي يريد ٔان يقدم خدمة لهذه أالمة عليه ٔاوال ٔان 
يحــارب حريــة الالمبــاالة فــي الســلوك، فقلــة الــوعي وعــدم االكـتــراث 
واإلهمال في العمل عالمات على الصبيانية فـي التفكيـر، واالفتقـار 
إلـى الرجولـة؛ وفـي ذلــك خيانـة للعهـد مــع هللا ومـع الـوطن وأالمــة، 
وهـــي عالمـــات علـــى الهبـــوط الخطيـــر فـــي الطاقـــة الكامنـــة للمجتمـــع 

نَ :"فٔاين هم الرجال الذين قال فيهم تعالى؟.5اإلسالمي ٱمِّ

َھُدوْا  ۥنَۡحبَھُ َعلَۡیِھۖ فَِمۡنھُم مَّن قََضٰى ٱِرَجاٞل َصَدقُوْا َما َعٰ

.)23: سورة أالحزاب،آالية"(٢٣َوَما بَدَّلُوْا تَۡبِدیٗال 

فالمسـالة ال تتمثـل فـي تلقـين " وعليه يقول مالك بن نبـي
ٔاو إعادة تلقين المسلم عقيدتـه، ولكنهـا تتمثـل فـي إعـادة تلقينـه 

المنشود ،فالتغيير االجتماعي 6"استخدامها، وفعاليتها في الحياة
فكل عمـل . عنده؛ هو بأالساس تغّير على مستوى السلوك الفردي

علــى تغييــر الواقــع المــريض لهــذه أالمــة ال طائــل منــه، مــا لــم يوجــه 
إلى إصـالح الفـرد فـي ٔاخالقـه وعقالنيتـه وسـلوكه؛ فصـالح المجتمـع 
مشـــروط بصـــالح ٔافـــراده، وتغييـــر الواقـــع الفاســـد مشـــروط بصـــناعة 

ي معادلــــة الحضــــارة اإلنســــانية وحركــــة اإلنســــان كمحــــور ٔاساســــي فــــ
.7التاريخ

إستراتيجية التغيير-ب

ومن هنا نقول بٔان التغيير الذاتي الـذي يتعـرض لـه أالفـراد 
كمــا يشــير مالــك بــن -هــو الــذي يصــنع التــاريخ،إذن البــد مــن وضــع

محكمــة لهــذا التغييــر تخــص المجــال الــذي يحــيط إســتراتيجية-نبــي
:ثالثةبالذات، والذي يخضع لتٔاثير عوالم اجتماعية 

.تٔاثير عالم أالشخاص: ٔاوال-
.تٔاثير عالم أالفكار:ثانيا-
.تٔاثير عالم أالشياء: ثالثا-

هــــــذه الطوائـــــــف تعمــــــل فــــــي نظــــــره مــــــع بعضــــــها الــــــبعض 
وبتوافـــق وفـــق نمـــوذج إيـــديولوجي يلقيـــه عـــالم أالفكـــار ويســـتقبله 
ـــة ليـــتم تنفيـــذها بوســـائل مـــن عـــالم  ـــه غاي عـــالم أالشـــخاص يحـــدد ل
أالشياء،فالتغيير ورغم توافق هذه العوالم في وحدة لن يتحقق مـا 

يــة الضــرورية لــم يوجــد عــالم رابــع هــو مجموعــة العالقــات االجتماع
المعبـرة عـن العمـل االجتمـاعي المشــترك المنجـز بعـد التوافـق بــين 

وجوه الحياة وهو مـاتلك العوالم الثالثة، ٔالن غايته االسمي تغيير 
.8يسميه مالك بن نبي تطور المجتمع

لكن وبحكم ٔان شبكة العالقات االجتماعيـة فـي المجتمـع 
ال بـد علـى هـذه بحصـاإلسالمي قد تمزقـت كمـا يؤكـد مالـك بـن نبـي أ 

الشبكة ٔان تعمل من جديد على صنع التاريخ أالول الـذي يقـوم بـه 
هـذه الحالـة يكـون الشـخص ئاخـرى وفـالمجتمع لحظة ميالده مرة 

في ذاته ليس مجرد فرد من جماعة، بل هو الكائن المعقـد الفّعـال 
الذي يحدث التغيير، وينتج الحضارة التي يدين لها بكل مـا يملـك 

ر ؤاشــياء، لهــذا يمــنح مالــك بــن نبــي أالولويــة لإلنســان فــي مـن ٔافكــا
معادلة التغيير االجتماعي والبناء الحضاري لكونه اللبنة أالساسية 
في بنـاء المجتمعـات وتكـون الحضـارات مـع التٔاكيـد علـى ٔان العمـل 

هــو الــذي يغّيــر اإلنســان مــن -فــي تصــوره-أالول فــي طريــق التغييــر 
فــردا"كونـه  individu بح شخصـا ليصــ-» personne وهــذا لــن يــتم "

إال بتغيير صفاته البدائية التي تربطه بـالنوع إلـى َنَزاَعـات اجتماعيـة 
تربطــه بــالمجتمع، وتؤهلــه إلــى ربــط عالقــات ضــرورية خاصــة بــين 

هـي : أالفكار وأالشـياء تـتحكم فيهـا ٔاصـوله الثقافيـة مادامـت الثقافـة
مجموعـة مـن المحيط الذي يتشكل فيـه كيـان الفـرد المؤسـس علـى 

.9القواعد أالخالقية والجمالية وغيرها

تشـخيص أالزمـة وسـبل (إدراك واقع أالمة المريض : ثانيا
)تجاوزها

وعليـــــــه كـــــــان ال بـــــــد علينـــــــا قبـــــــل الحـــــــديث عـــــــن التغييـــــــر 
مــا طبيعـة المـرض االجتمـاعي الــذي بالتشـخيص،االجتمـاعي البـدء 

يعانيـــه جســـد هـــذه أالمـــة؟ ثـــم مـــا هـــي ٔاســـبابه ؤابعـــاده ؤاعضـــاؤه؟ 
ٔالــيس التغّيــر مــن حــال إلــى ٔاخــرى؛ هــو دائمــا مــا يحصــل مــن تطــور 
كمـا وكيفــا فــي شـبكة العالقــات االجتماعيــة، مـع العلــم ٔانــٔاي ارتخــاء 
فــي هــذه الشــبكة يجعلهــا عــاجزة عــن الفعــل والفّعاليــة؛ وذلــك فــي
نظــره عالمـــة علـــى ٔان المجتمـــع مــريض ؤانـــه مـــاض إلـــى الـــزوال وإن 

.10كان متخما بأالشخاص وأالفكار وأالشياء

التفســـيرية بـــن نبـــي فـــي نظرتـــه إن مالـــكومـــن هنـــا نقـــول 
لمجتمعــات يركــز ٔاساســا علــى المشــكالت الواقعيــة إليجــاد الحلــول ل

منـه المناسبة لها وليس البراهين الدالة على وجودها، وهـذا قصـدا 
إلــــــى تجــــــاوز المشــــــكالت الخياليــــــة التــــــي وقــــــع فيهــــــا فقهــــــاء عصــــــر 

ين تحــول معهــم الــدين مــن وســيلة للعــالج تشــكل ذاالنحطــاط، الــ
إِنَّ "نظــام اجتمــاعي يصــبح فيــه الفــرد ٔامــة 

ويعبـر )120ة آاليـ: سـورة النحـل" (١٢٠ۡلُمۡشِرِكینَ ٱَحنِیٗفا َولَۡم یَُك ِمَن 
مفككـــة عـــن حركـــة تطـــور اجتمـــاعي وتـــاريخي، إلـــى عالقـــات دينيـــة 

.إلى درجة الفراغ االجتماعي في بنيان أالمةرتشي



المــؤمن " واســتنادا إلــى قــول النبــي عليــه الصــالة والســالم 
ٔاصـبح مالــك بــن 11"للمـؤمن كالبنيــان المرصــوص يشـد بعضــه بعضــا

أالسـاس فـي إحـداث ٔاي تغييـر نبي ينظر إلـى الـدين علـى انـه الفكـرة 
اجتمــــاعي يؤســــس لحضــــارة جديــــدة لهــــذه أالمــــة؛ فهــــو الــــذي يبنــــي 

، ويوّلــد فــيهم الشــعور االجتمــاعي الموحــد الـــذي أالشــخاص روحيــا
صـــــنع يمكــــن مـــــن خاللــــه القيـــــام بعمــــل مشـــــترك بنــــاء قـــــادر علــــى 

نتــاج فكــرة حيــة ُتطبــع علــى مجتمــع فــي " فهــي فــي نظــره . ةالحضــار 
ضر، إنها الدفعة التي تجعله يـدخل التـاريخ، مرحلة ما قبل التح

فيبني هـذا المجتمـع نظامـه الفكـري طبقـا للنمـوذج المثـالي الـذي 
اختاره، وعلى هذا النحو تتٔاصـل جـذوره فـي محـيط ثقـافي ٔاصـيل 
يـــتحكم بـــدوره فـــي جميـــع خصائصــــه التـــي تمّيـــزه عـــن الثقافــــات 

.12"أالخرى، والحضارات أالخرى 

ومــن هنــا نقــول ٔان الحــديث عــن الحضــارة هــو فــي أالســاس 
حديث عن التغيير االجتمـاعي، والحـديث عـن هـذا أالخيـر يقتضـي 
الحديث عن دور الدين في تحقيقه، ٔالنه ما من حضارة قامت على 
الدين إّال وتولـد مـرتين، مـرة عنـد نـزول الـوحي، ومـرة ٔاخـرى عنـدما 

ا، ٔالن الــــدين قابــــل تســــّجل الفكــــرة الدينيــــة، فــــي نفــــوس معتنقيهــــ
للتطبيق على الدوام ذلك ٔان قوة التركيب لعناصر الحضارة خالـدة 
فــي جــوهر الــدين، وليســت ميــزة خاصــة بوقــت ظهــوره فــي التــاريخ 
فجــوهر الــدين حســب العبــارة الشــائعة؛ مــؤثر صــالح فــي كــل زمــان 

، لكــن هــذا التركيــب الــذي يتفــق مــن الوجهــة التاريخيــة 13ومكــان 
ينــة ال ينــُتج تلقائيــا، بلالبــد مــن حــدوثعارض مــع ظهــور حضــارة مع
يتفــق مــع بــروز دور الفكــرة -ظــرف اســتثنائي-غيــر عــادي يعبــر عــن 

.الدينية في تفجير الحضارة من جديد

وإذا كان هذا هو جوهر فلسفة التغيير االجتماعي عند ابـن 
مـا عالقـة التغييـر االجتمـاعي :نبي، فقد يسـٔال السـائل هنـا فيقـول

هــي الكيفيــة التــي يعبــر بهــا مالــك بــن نبــي عــن دور بالــدين؟ ومــا 
التغييـــر االجتمـــاعي فـــي صــــناعة التـــاريخ، وبالتـــالي االستشــــراف 
الحضاري؟

بالفعــل جــوهر : كمــا ٔاســلفنا الــذكر نعــود مــرة ٔاخــرى لنقــول
التغييـــر االجتمـــاعي هـــو المشـــاركة فـــي صـــناعة التـــاريخ تبعـــا لتـــٔاثير 

:عوالم اجتماعية ٔاربعة

.خاصتٔاثير عالم أالش-1
.تٔاثير عالم أالفكار-2
.تٔاثير عالم أالشياء-3

وهـي(تٔاثير عالم شـبكة العالقـات االجتماعيـة -4
). التي تعطي لإلنسان الفّعالية النموذجية القصوى

بمعنـــــى ٓاخـــــر ٔان كـــــل معرفـــــة ٔاو حقيقـــــة ال تـــــؤثر فـــــي هـــــذه 
.14العوالم هي حقيقة مّيتة ال تغني شيائ في حركة التاريخ

التغييـــر االجتمـــاعي ال يمكـــن ٔان يفهـــم مـــن هـــذا ٔان جـــوهر 
يتم إال بفكر فّعال يجيب عـن كـل المشـكالت التـي تواجـه اإلنسـان 

. بصورة تجعل حركـته في التاريخ تنسجم مع السنن اإللهيـة للكـون
وهذا يعنـى عـدم بقـاء التغييـر كـتٔامـل فـي عـالم أالفكـار دون تحويلـه 

وفـق ءإلى واقع اجتماعي يجسد طموحات اإلنسان فـي عـالم أالشـيا
قــانون التــوازن والوســطية الــذي يحقــق إشــباعا للحاجــات الجســدية 

ٱوَ «: والروحيــة علــى حــد ســواء مصــداقا لقولــه تعــالى

ٱٱۡألِٓخَرةَۖ ٱلدَّارَ ٱللَّھُ ٱ

ســــورة (»٧٧ٱٱإِنَّ ۡألَۡرضِۖ ٱٱ
).77:القصص، آالية

ٔازمة ثقافة القابلية لالستعمار وكيفية تجاوزها- أ 

وعليــــــه فــــــإن ٔاي إخفـــــــاق يســــــجله المجتمـــــــع فــــــي إحـــــــدى 
ٔالن 15محاوالته، إنما هو التعبير الصادق على درجة ٔازمته الثقافية

التفكيــر االجتمــاعي هــو فــي أالســاس فعــل حضــاري قــائم علــى فعــل 
ثقافي، ؤان كل واقع اجتماعي هو فـي الحقيقـة قيمـة ثقافيـة محققـة 
فـــي واقــــع اإلنســــان، وعليـــه فمشــــكالت اإلنســــان هـــي فــــي أالســــاس 
مشــكالت الحضــارة والتفكيــر فيهــا هــو تفكيــر فــي مشــكالت الثقافــة 

. اجتماعي ٔاو بناء حضاري باعتبارها المدخل إلى كل تغيير 

لهـــــذا يبـــــدٔا مالـــــك بـــــن نبـــــي فـــــي تشـــــخيص أالزمـــــة بعـــــالم 
أالشخاص وذلك بتخلـيص اإلنسـان مـن فكـرة القابليـة لالسـتعمار، 
كمــا يركـــز علـــى تصـــفية االســتعمار فـــي اإلنســـان ٔاوال ٔالن ذلـــك شـــرط 
لتصــفيته علـــى أالرض، والثــورة ال تســـتطيع الوصــول إلـــى ٔاهـــدافها، 

ســــان بطريقــــة ال رجعــــة فيهــــا، مــــن حيــــث ســــلوكه إذا لــــم تغّيــــر اإلن
ۥ«، وهـذا انســجاما مـع القــانون اإللهـي للحضــارة 16ؤافكـاره

ٱإِنَّ ٱۥۦ

ۚۥ ٱ

ن فـــالتغيير الـــذي ،)11: ســـورة الرعـــد، آاليـــة( » ١١ۦمِّ
.17يطال نفسية الفرد هو الذي يمهد لكل تغيير اجتماعي



وهنا ال بد ٔان نشير إلـى السـبل التـي حـددها مالـك بـن نبـي 
18:لتحقيق ذلك،ونعتقد انه قد اختزلها فئاربعة محاور ٔاساسية

وأالســـاس فيهـــا : محـــور بنـــاء منظومـــة العـــالم الروحـــي: ٔاوال
.التوجيه أالخالقي في عملية تكوين الصالت االجتماعية

وذلــــك عــــن : محــــور بنــــاء منظومــــة العــــالم المعرفــــي:ثانيــــا
.طريق تزويد أالفراد بأالفكار والمعارف السليمة

قعــــن طريــــ: محــــور بنــــاء منظومــــة العــــالم الســــلوكي:ثالثــــا
.الخضوع للمنطق العملي في تحديد النشاط العام

وهـــذا لـــن : محـــور بنـــاء منظومـــة الخبـــرات اإلنجازيـــة:رابعـــا
يتحقق إال عن طريق الصناعة ٔاو ما يسمى بالفن التطبيقـي المالئـم 

.لكل نوع من ٔانواع المجتمع

قـق هـذا العمـل الجبـار؟ كيـف نح: والسؤال هنا بدون شك
).مشروع بناء اإلنسان المؤهل للحضارة استنادا لهذه المحاور (

ــــة طبعــــا كيــــف نبنــــي العــــالم الروحــــي؟ إنســــانية (والبداي
جـــوهر االســـتخالف فـــي أالرض؛ فـــي البـــدء كانـــت الـــروح ): اإلنســـان

كما يقول مالك بن نبي ، والمرحلة الروحية عنده يكون فيها الفـرد 
لى درجــات التــوتر اإليجــابي والعطــاء االجتمــاعي، فــي المجتمــع بــٔاع

إّن إبـراهيم « 19وهذا ما يسمى بالفّعالية التي يصبح معها الفرد ٔامة
إذن بنـــاء العـــالم الروحـــي ،)119آاليـــة : ســـورة النحـــل(» كـــان ٔامـــة

لإلنســان جــوهره الفّعاليــة الفرديــة التــي تقــودإلى فّعاليــة المجتمــع؛ 
تي تقوم على اإلخـالص والمراقبـة، وهي مرحلة العطاء النموذجي ال

المحاســــبة والتوبــــة، وحســــن التوكــــل علــــى هللا، وهنــــا يقــــول ابــــن 
ليســت المشـكلة ٔان تعّلــم المسـلم عقيــدة هـو يملكهــا وإنمــا :" نبـي

.20"المهم ٔان ترد لهذه العقيدة فّعاليتها وتٔاثيرها االجتماعي

والشرط أالساس فيه التزود بالمعارف : ثم العالم المعرفي
لصحيحة وٓاليات تحصيلها حتى يكـون التغييـر موجـه إلـى تحسـين ا

أالداء االجتمــاعي، لهــذا يــدعو مالــك بــن نبــي إلــى تصــفية منظومتنــا 
المعرفيـــة ممـــا يشـــوبها مـــن ٔافكـــار مّيتـــة ٔاو مميتةواســـتبدالها بٔافكـــار 
حيـــة ٔاو محييــــة، وهـــذا لــــن يتحقـــق إال بفكــــر جديـــد يجعــــل العقــــل 

ذي يصــفو معــه الجــو للعوامــل الــ" بــالحس ٔالســنني"المســلم مســلح 
لهـذا اعتبـر مالـك . 21مـن أالوهـام والخرافـاتةللحيـاة الخاليـالداعية 

بــن نبــي أالفكــار بمثابــة الميــزان الــذي نقــيس بــه فقــر المجتمعــات ٔاو 
ال يقـاس غنـى المجتمـع بكميـة مـا يملـك مـن : " غناهـا حيـث يقـول

علــى ٔان ، وبالتــالي فهــو يؤكــد 22"ٔاشــياء بــل بقــدر مــا فيــه مــن ٔافكــار

التغييــر االجتمــاعي الــذي يحقــق البنــاء الحضــاري هــو الــذي ال يهــتم 
بتجديد أالشـياء بـل بتجديـد أالفكـار المهزومـة بٔافكـار منتصـرة قويـة 
ترفــع اإلنســان إلــى قمــة التحــدي للمشــكالت؛ وذلــك وفــق المــنهج 

.السليم بعيدا عن العشوائية واالرتجال

ـــــ ى الخلـــــق إن اإلنســـــان إذا لـــــم يكـــــن طموحـــــه متوجهـــــا إل
إن . واإلبـــداع وال يســـتند علـــى نظريـــة ٔاو مـــنهج فلـــن يحقـــق النجـــاح

، وأالساس المنهجـي 23الخطٔا المنهجي خير من الصواب الفوضوي
عنــــده يقــــوم علــــى النقــــد والتناصــــح لتطهيــــر النفــــوس والعقــــول مــــن 
ٔاســــباب الضــــعف واالخــــتالل، فبدونــــه تجّمــــد أالفكــــار والطاقــــات، 

.24اتوتعطل حركة التقدم في المجتمع

وهــو ٔاهــم هــذه : بعــدها االنتقــال إلــى بنــاء العــالم الســلوكي
العوامل التي انحط فيها الفرد المسلم، وفيه يتم االرتقاء بالسـلوك 
اإلنســــاني فــــردا كــــان ٔاو جماعــــة إلــــى قمــــة اإلحســــان باعتبــــاره غايــــة 
االرتقــاء المعرفــي والروحــي الســابق ذكرهمــا كوســائل، فثقافــة الفــرد 

مالك بن نبي هي جـوهر السـلوك، والثقافـة فـي والجماعة كما يؤكد 
. نظريــة فــي الســلوك ٔاكـثــر مــن ٔان تكــون نظريــة فــي المعرفــة: نظــره

25والعلــم بــال عمــل ال يجــدي نفعــا

:لبناء العالم السلوكيوهي

ومعنــــاه قصــــد الفــــرد والمجتمــــع إلــــى : المنطــــق العملــــي-1
، 26مـــن الوســـائل المتاحـــة استخراجٔاقصـــى مـــا يمكـــن مـــن الفائـــدة

فــــالمرء عليــــه ٔاال يضــــّيع الوقــــت فــــي انتظــــار المعجــــزات؛ ٔالن ذلــــك 
يجعــــل حياتـــــه اليوميـــــة تعـــــاني مــــن الالفّعاليـــــة وبالتـــــالي فتجســـــيد 
المنطق العملـي فـي حياتنـا السـلوكية يعـد قضـية تربويـة نـربط فيهـا 
كـــل حركاتنـــا بـــين العمـــل وأالهـــداف المســـطرة لـــه، وبالتـــالي بـــين 

فالقضية إذا مشروطة بالعمل الذي يخضـع . ر وطرق تحقيقهاأالفكا
.27للمنهج العلمي المدروس

وهــــو إحســــاس فــــي الــــنفس يشــــعر بــــه : الجمــــاليالــــذوق-2
الفــرد، ويدفعــه باســتمرار إلــى االرتقــاء بالعمــل إلــى درجــة اإلحســان 
حيـــت ال يبقـــى معـــه مجـــال للقـــبح والالمبـــاالة، ٔالنـــه منبـــع أالفكـــار 

إن الجمال هو اإلطار الـذي تتكـون : "لهذا يقولومحرك أالعمال، 
.28"فيه ٔاية حضارة

ويعنــي بـه تخلــيص الفــرد ):الطمـوح(الــذاتي االسـتقالل-3
المسلم من عقدة النقص، وفي ذلك دعوة لإلبـداع والمنافسـة بـدال 

إن التاريخ ال ُيصنع باالندفاع :" حيث يقول،من التقليد والوصاية
، وعليه 29" وإنما بفتح دروب جديدةفي دروب سبق السير فيها، 



فالتغيير الذي يجب ٔان يطال العالم السـلوكي للفـرد المسـلم يجـب 
ٔان يكون بتعليم الجيل الناشئ القواعد التي يستطيع بها ٔان يبتكر 

.30طرقا لقيادة اإلنسانية بدال من تعليمه كيف يتبع خطى آالخرين

نســــجام ومفــــاده القــــدرة علــــى اال: النــــزوع إلــــى التعــــاون-4
االجتماعي؛ بمعنى ٔان يصبح الفرد عنصرا فاعال منـدمجا فـي شـبكة 
العالقـــات االجتماعيـــة الهادفـــة إلـــى ترقيـــة المجتمـــع والنهـــوض بـــه، 

التــــي فقــــدها " بــــالروح الجماعيــــة" وهــــذا مــــا يســــميه مالــــك بــــن نبــــي
المجتمع اإلسالمي اليوم وصارت سببا جوهريا من ٔاسـباب نكسـاته 

الجتماعي متفكك أالجزاء، يفتقر إلـى روح حتى ٔاصبح مجهودنا ا31
.32المتابعة يبدٔا فجٔاة ويذهب كذلك

ومعناها القيام بالواجب قبل المطالبة :المسؤوليةروح-5
ـــالحق فـــاإلقالع الحضـــاري فـــي نظـــره يبـــدٔا مـــن إحســـاس فـــردي ٔاو  ب
جماعي تقدم فيه الواجبات على الحقوق، فكلما تفوقـت الواجبـات 
علــى الحقــوق إال وظهــرت معهــا عالمــات التقــدم والمجــد، والسياســة 

، 33ات الناجحة هي التي تحّدث الشعوب عن إتقـان القيـام بالواجبـ
لهـــذا يـــدعو مالـــك بـــن نبـــي إلـــى تحويـــل عـــادات وطبـــائع النـــاس عـــن 
طريــــق التحويــــل الثقــــافي الشــــامل للمجتمــــع وبرمجتــــه علــــى محــــور 

.34الواجبات

ويعنـــي بـــه كـــل مـــا : اإلنجازيـــةبنـــاء عـــالم الخبـــرات ؤاخيـــرا 
يســــاعد علــــى تحســــين أالداء االجتمــــاعي لــــدى أالفــــراد، ويرفــــع مــــن 

الخبــــرات التقنيــــة (انــــات والظــــروف مســــتواهم فــــي اســــتغالل اإلمك
، فهـــذه الخبـــرات تعمـــل علـــى اختـــزال الـــزمن )وغيرهـــا.... والبشـــرية

؛ ومـن هنـا فمالـك 35وطي التاريخ، وبالتـالي تـوفير الجهـد والوقـت 
ولكنه اشـترط التغيير،بن نبيلم يتجاهل دور الوسائل في إحداث 

:لها شروطا ٔاهمها

).التجديد الحضاري فياإلستراتيجية(والتنظيم التخطيط -1

).القانون بدال من الفوضى(والتسيير حسن اإلدارة -2

اســـــتعالء وال بـــــال(أالخـــــذ بالتجـــــارب الناجحـــــة فـــــي العصـــــر -3
جميــــع ٔانــــواع الحلــــول ذات : " ولكــــن بشــــروط دومــــا ٔالن،)انهـــزام

الصبغة االجتماعية التي نقتبسـها عـن بـالد ٔاخـرى ثبتـت لهـا فيهـا 
البالد على وجه التٔاكيد، لكنهـا صالحيتها، هي صحيحة في هذه

. تقتضي عند التطبيق عناصر مكملة ال تٔاتي معها من حيث كانت
ال يمكــن حصــرها، وال يمكــن فصــلها عــن المحــيط االجتمــاعي فــي 

36" بالدها؛ ٔاي ال يمكن فصلها عن روحها

العـالم اإلسـالمي اليـوم يقـف علــى هـذا يجعلنـا نسـتنتج ٔانو
يســلك ســبيل أالخــذ مــن حضــارة هــل بمعنــى ٓاخــر مفتــرق الطــرق، 

العصــر وذلــك باســتيراد منتجاتهــا؟ ٔام يرجــع فــي إقالعــه إلــى أالفكــار 
التي قامت عليها حضارتنا أالولى؟

اج للحضــــــارة قبــــــل اســــــتهالك صــــــناعة التــــــاريخ إنتــــــ-ب
منتجاتها

لقــــد ظــــل العــــالم العربــــي واإلســــالمي دهــــرا طــــويال خــــارج 
التـــاريخ وكــــٔان ٔامـــر النهضــــة والتقـــدم ال يعنيــــه، والســـبب انــــه كــــان 
يجهــــل أالهــــداف، وعنـــــدما خــــرج مـــــن ســــباته العميـــــق ســــارع إلـــــى 
النهـــــوض المفـــــاجئ، والنتيجـــــة بدايـــــة حقبـــــة تاريخيـــــة اســـــتهالكية 

شـٔان العـالم هذا "وليست إنتاجية تعالج أالعراض وتترك أالمراض 
اإلسالمي انه دخل إلى صـيدلية الحضـارة الغربيـة طالبـا الشـفاء، 

37؟ولكن من ٔاي مرض؟ وبٔاي دواء

إذن فنظرة مالك بن نبي إلى الفرد في عالقته مع المجتمـع 
هي نظرة إلى المستقبل، يعنـي ٔانهـا تتصـل بالشـروط النظريـة التـي 

العربيـة، يجب ٔان تستجيب إليها النهضـة لكـي تحقـق مصـير أالمـة 
.وحتى اإلسالمية، وتسهم في تحقيق نصيب من مصير اإلنسانية

فاإلنسـان الـذي ال :" وعلى ٔاساس هذا الطرح يقول بن نبي
يكــون مجتمعــه مجتمــع حضــارة معــرض للحرمــان مــن الضــمانات 

ـــا حينمـــا ٔاحـــاول تحديـــد مجتمـــع ٔافضـــل فكـــٔانني . االجتماعيـــة فٔان
ٔاحقـق الحضـارة، ٔاحاول تحديـد ٔاسـلوب حضـارة، إذ ٔاننـي حينمـا 

ٔاحقق جميع شروط الحياة، وأالسباب التي تٔاتي بمتوسط الدخل 
المرتفـــع؛ بمعنـــى ٔاننـــي ٔاحقـــق الخريطـــة االقتصـــادية، ونتائجهــــا 

.38"االجتماعية والثقافية ٔايضا

لكــن قبـــل أالخـــذ بهـــذه الشــروط العامـــة، يجـــب ٔان نحـــدد 
؟ٔاوال ٔاسباب تخلف أالمة العربية، فما هي هذه أالسباب يا ترى 

ٔادى "مــرض الــوهن"فــي الحقيقــة يوجــد ســبب رئــيس هــو 
:إلى ظهور ٔاسباب ٔاخرى، لكن نتساءل ٔاوال فنقول

هو ما ٔاشـار إليـه الرسـول عليـه الصـالة :ماذا يعني الوهن؟
:" والسالم في قولـه

،ال: ؟أؤمن قلة نحن یومئذ یا رسول هللا: قالوا،*قصعتھا

،،ولكنكم غثاء كغثاء السیل

: ؟، ...: ،

.39"الدنیا وكراھیة الموت



معنــــى هـــــذا ٔان الرســــول عليـــــه الصــــالة والســـــالم قــــد تنبـــــٔا 
مي التــي هــو عليهــا اليــوم والــذي ٔاصــبح بصــورة العــالم العربــي اإلســال

ع القــــرار كغثــــاء الســــيل، ٔالنــــه وضــــمجــــرد تجمعــــات ال وزن لهــــا فــــي 
حــــب الــــدنيا : مصــــاب بــــالوهن الــــذي نــــتج كمــــا ٔاشــــار الحــــديث عــــن

والتــــــــرف فيهــــــــا والجــــــــري وراء زينتهــــــــا، والتــــــــزاحم علــــــــى الحقــــــــوق 
واســتهالك ٔاشــيائها، ونســيان الواجــب كمــا عبــر عــن ذلــك الحــديث 

لثــاني بكراهيـة المــوت الــذي هــو ٔايضـا عنصــر ٓاخــر للــوهن فـي طرفــه ا
الحضــاري الــذي يعبــر عــن غيــاب روح التضــحية واإليثــار، والقعــود 

.40عن العمل واإلنتاج والتدافع على االستهالك واالمتالك
إذن امتنا اليوم حقا مريضة مـرض الـوهن الحضـاري الـذي 

ا يكشــف ٔاشـار إليــه حــديث الرســول صــلى هللا عليــه وســلم، وهــذا مــ
عنــه الواقــع بظهــور اإلنســان المســتهلك الــذي ال يفكــر إال فــي حقــه، 

« :إنســـان الـــزوال واالســـتمتاع، الـــذي لـــم يـــدرك معنـــى قولـــه تعـــالى

ۡنیَاأََرِضیتُم بِ ٱۡألَۡرِضۚ  ُع ٱۡألِٓخَرةِۚ ِمَن ٱۡلَحیَٰوِةٱلدُّ ۡنیَافََما َمتَٰ فِي ٱۡلَحیَٰوِةٱلدُّ

، إذا الــوهن الحضــاري هــو الوبــاء )38: آاليــة: التوبــة( » ٣٨
االجتمـــاعي الـــذي يعتـــري روح أالمـــة وحطـــم فعاليتهـــا ؤاقعـــدها عـــن 

41حمل رسالتها في التاريخ

ولقد نتجـت عـن هـذا الـوهن الحضـاري عـدة ٔاسـباب ٔاخـرى 
ـــــت فيمـــــا بينهـــــا فٔاقعـــــدت المجتمـــــع العربـــــي اإلســـــالمي عـــــن  تعاون

:الصعود في ركب الحضارة التي يعرفها العصر، وهذه أالسباب هي

شبكة العالقات في المجتمع اإلسالميتمزق -1

ـــذكر علـــىلقـــد ٔاكـــد مالـــك بـــن نبـــي كمـــا ٔاســـلفنا  ٔان تطـــور ال
مجتمع ما هو ناتج التطور الكمي والكيفي في شبكة عالقاته، لكـن 
عنــــدما تصــــاب خيــــوط الشــــبكة باالرتخــــاء، فتلــــك عالمــــة علــــى ٔان 
كـثر من هذا ٔان الحالة  المجتمع مريض وانه في طريق الزوال، وأال
التي يصل إليها المجتمع العربي اإلسالمي اليوم هي تفكك الشبكة 

ــــة نهائيــــا، حيــــث ٔاصــــبح  عــــاجزا عــــن ٔاي نشــــاط مشــــترك وهــــي حال
التمزق التي ٔاشار إليها حديث الرسول صـلى هللا عليـه وسـلم والتـي 

42وصفها بالوهن

التٓالف والجهد المشتركانعدام-2
كما ٔان ابن نبي ٔاكـد علـى ٔان العالقـة بـين الفـرد والمجتمـع 
ال يمكــن التحــدث عنهــا إال فــي حالــة ارتبــاط الفــرد بمجتمــع تــاريخي 

، يتحول من خالله الفرد إلى شخص اجتماعي يسـاهم فـي حضاري 
وهــذا واضـح فــي تعريـف بــن . بنـاء شــبكة العالقـات وصــنع الحضـارة

بٔانـه لـيس مجـرد مجموعـة مـن أالفـراد بـل هـو تنظـيم : نبـي للمجتمـع

، ؤاســبابها التــي نتجــت الحركــة: هــيإنسـاني ينشــٔا عــن عناصــر ثالثــة 
ار ٔان الحركــــة مقيـــــاس عنهــــا واتجاهاتهــــا التــــي تســـــعى إليهــــا، باعتبــــ

لكسب الجماعة اإلنسـانية صـفة المجتمـع، وتمهـد الطريـق لتطـوره 
وفقــا للجهــد المشــترك الــذي ال يقــوم إال علــى التــٓالف بــين أالشــخاص 
وأالفكار وأالشـياء، لتكـون بـذلك مرحلـة أالفـول الراهنـة هـي نتيجـة 
حتميـــة لتمـــزق شـــبكة العالقـــات االجتماعيـــة وتفكـــك التـــٓالف بـــين 

.اصرهذه العن
ادن فشرط العودة إلى الحضارة هو إحياء مثل هذا التٓالف 

.43ضمن شبكة العالقات االجتماعية
شعور العظمةطغيان-3

وكذا تجاوز فكرة ٔاننا امة اإلسالم ٔانـاس كـاملون ؤاننـا خيـر 
مجمــع (الجــد امــة ٔاخرجــت للنــاس، ٔالن ذلــك ٔاخرجنــا عــن مجتمــع 

ؤاقعــــدنا عــــن العمـــــل واالجتهــــاد، وبالتــــالي االكـتفـــــاء ) الموحــــدين
بتعظيم الماضي وتمجيده حتـى ٔاصـابنا العجـز والشـلل فـي مختلـف 
ـــــواحي الحيـــــاة، ســـــواء الخلقيـــــة ٔاو االجتماعيـــــة وحتـــــى العقليـــــة،  ن
وأالخطــر ٔاننــا فقــدنا الــروح التــي كــان يملكهــا رواد الحضــارة أالوائــل 

فيضــــان التعــــالي والغــــرور بــــدل طنا فــــيفســــقمــــن امتنــــا اإلســــالمية 
وكــٔان الرجــل فينــا بتٔاديتــه الصــلوات الخمــس قــد واإلبــداع،العمــل 

.44بلغ ذروة الكمال
وعليـه نقــول علينـا ٔان نعــرف قـدرنا ومكانتنــا الحقيقيـة ٔامــام 
الشــعوب أالخــرى، فالحضــارة الغربيــة وان كانــت تمثــل اليــوم ٔارقــى 

فـي الحيـاة الماديـة إال ٔانهـا ما وصل إليه اإلنسان من رفاهيـة وتطـور 
لم تحقق السعادة أالبدية التي تطلبها اإلنسانية، وخاصة الخالص 
من المعاناة والخوف في الدنيا وآالخرة، التي تتطلب الموازنة بين 
الجــانبين الروحــي والمــادي، لقــد انهــارت معهــا القــيم الروحيــة كمــا 

يــــزة تشــــتت العالقــــات االجتماعيــــة وكــــل هــــذا بســــبب طغيــــان الغر
ـــــة وفقـــــدان التـــــوازن الروحـــــي ـــــم ال مكـــــان -المادي المـــــادي، ومـــــن ث

إلنســــــانية اإلنســــــان، إنهــــــا الرســــــالة الملقــــــاة علــــــى عــــــاتق اإلنســــــان 
المســـلم، وبـــال شـــك لـــيس هنـــاك مـــن يســـتطيع القيـــام بهـــذا الـــدور 

َوۡلتَُكن": تعالىالمرتقب غير امة اإلسالم لقوله 

ٱۡلَمۡعُروفِ 

؛ ولكـــــن بعقيـــــدة صـــــحيحة نقيــــــة، )104:ٓال عمران،آاليـــــة"(١٠٤
وبروحانيــــة ايجابيــــة بنــــاءة اثبــــت قــــدرتها فــــي الماضــــي علــــى إنشــــاء 

.45الحضارات
لهـــــذا كـــــان مالـــــك بـــــن نبـــــي اشـــــد النـــــاس انبهـــــارا بـــــالقرٓان 
الكريم، الذي خصص له كـتابا اسـماه الظـاهرة القرٓانيـة، ليبـرز فيـه 
مـــــدى التكامـــــل اإلنســـــاني الـــــذي حققـــــه المجتمـــــع اإلســـــالمي أالول 



بقيـــادة النبـــي عليـــه الصـــالة والســـالم، هـــذا المجتمـــع الـــذي احـــدث 
لتـي جـاء بهـا اإلسـالم، ثورة في مجال تغييـر اإلنسـان وفـق أالسـس ا

هـــــذا الـــــدين الـــــذي احـــــدث ثـــــورة غيـــــرت كـــــل البنـــــاءات السياســـــية 
الثــــوري فــــي ٔادق مــــا فــــي هــــذه ووأالخالقيــــة والحضــــارية، انــــه النمــــ

الكلمة مـن معنـى، ٔالن الثـورة لـن تسـتطيع ٔان تغّيـر اإلنسـان مـا لـم 
تكـن لهــا قاعـدة ٔاخالقيــة قويـة، كمــا ٔان الثـورة ال تســتطيع ٔان تصــل 

ها إذا لــم تغّيــر اإلنســان بطريقــة ال رجعــة فيهــا مــن حيــث إلــى ٔاهــداف
46سلوكه ؤافكاره وكلماته، ونمط حياته واستهالكه

خالصة ونتائج

مــا يمكــن ٔان نخلــص إليــه فــي هــذا المقــال، هــو عبــارة عــن 
ــــن نبــــي، لكننــــا نعتبرهــــا كٔاهــــداف  نتــــائج منطقيــــة توصــــل إليهــــا اب

ــــــى تحقيقهــــــا كــــــل مجتمــــــع يســــــير نحــــــو ا لبنــــــاء ضــــــرورية يطمــــــح إل
:والتشييد، انطالقا من المعادلة التحليلية للحضارة

ــــــال(إنســــــان= منتــــــوج حضــــــاري  ــــــراب) + فّع )+ مســــــتغل(ت
).محترم(وقت

النظــر إلــى اإلنســان علــى انــه العنصــر الــديناميكي فــي : ٔاوال
ال بــــد عليــــه ٔان ال -ابن نبــــي حســـب–نوبالتــــالي كــــاإنتـــاج الحضــــارة، 

يـــدخل العمليـــات االجتماعيـــة بوصـــفه مـــادة خامـــا، بـــل يـــدخل فـــي 
صورة معادلة شخصية صاغها التاريخ، ؤاودع فيها خالصـة تجـارب 
سابقة وعادات ثابتة؛ إذن فال يكـفي ٔان ننظـر إلـى المسـتقبل نظـرة 
مجـــردة ٔالن اإلنســـان جهـــاز دقيـــق ٔادق مـــن كـــل شـــيء نتصـــوره فـــي 

الدقيقـة، ولكنــه جهـاز تخضــع حركاتـه إلــى قـانون صــاغه الميكانيكـا
ماضي ٔامته وثقافته، وال بد من نظرة إلى ماضي هذا الجهـاز لنعـرف 
مـدى فعاليتـه وصـالحيته فـي العمليـات االجتماعيـة، والمشــروعات 

: المخططة القائمة عليه، وهـذا يتطلـب اإلجابـة عـن السـؤال التـالي
إلنســـان بصـــورة خاصـــة ٔايـــن تكمـــن مـــواطن الضـــعف والقـــوة لـــدى ا

والمجتمع بصورة عامة؟

كمـــا بينـــا فـــي التحليـــل الســـابق ٔان فّعاليـــة اإلنســـان : ثانيـــا
مرتبطة بجوانب اجتماعية ثالثة، بداية بعالمه الشخصي ثم عالمه 

.الفكري وصوال إلى عالم أالشياء

، اإلنســـان بفعاليـــةوقـــد وضـــحنا الكيفيـــة التـــي يتحـــرك بهـــا 
ـــديني المنشـــط حيـــث ٔاكـــدنا علـــى ٔان ابـــن نبـــ ي يـــرى فـــي العنصـــر ال

لكـــن هـــل هـــذا يعنـــي ٔان اإلنســـان بهـــذه . أالوحـــد لفّعاليـــة اإلنســـان
الفّعالية وحدها قادر على تحقيق نهضة ٔامته المتخلفة؟ ليس بكـل 

المـرور بمراحـل مـن-طبعـاكمـا يقـر ابـن نبـي -بساطة،بل البد ٔايضـا 
:ثالث وهي

.تشخيص ٔابعاد النهضة تشخيصا صحيحا-1
.لمشكالت االجتماعية تشخيصا صحيحاتشخيص ا-2
تحديــــــد الوســــــائل تحديــــــدا يناســــــب الغايــــــة المنشــــــودة -3

.واإلمكانات

هــل تــوّفر هــذه الشــروط يعنــي : وتٔاسيســا علــى ذلــك نقــول
ٔالننـــا لـــم ؛القـــدرة علـــى النهـــوض والتحضـــر؟ طبعـــا اإلجابـــة دائمـــا ال

:نصل بعد إلى تجاوز مشكالت ثالث وهي

اإلنســان وتحديــد الشــروط الالزمــة النســجامه مــع مشــكلة-أ 
.صيرورة التاريخ

الوقت واعتباره وداللته في نفسية الفرد، وبث مشكلة-ب
.معناه في روح المجتمع

التـــــــــراب وشـــــــــروط اســــــــتغالله فـــــــــي العمليـــــــــة مشــــــــكلة-ج
.االجتماعية

بهــــذه اإلســــتراتجية نســــتطيع ٔان نصــــنع جــــيال يكــــون حــــدا 
كسـاد وعهـد الـوعي واإلدراك الـذي يمهـد فاصال بين عهد الـرداءة وال

.الطريق لعملية التحول الحقيقي نحو المدنية والتحضر

وبهــذا اعتقــد ٔان مــا قدمــه مالــك بــن نبــي مــن ٔافكــار حــول 
ــــات الضــــرورية التــــي  مشــــكلة التغييــــر االجتماعي،يعــــد مــــن أالولوي
يقتضــيها العصــر كمطلــب ٔاساسيللتحضــر، خاصــة ؤانهــا تســتند إلــى 

وواقعيــة فــي ٓان واحــد، كيــف ال وهــويركز علــى تغييــر مبرراتمنطقيــة 
أالفراد ٔاوال والنتيجة حتمـامجتمع يمتلـك مـؤهالت البنـاء الحضـاري 
المحّصـــن بالثقافـــة التغييريـــة البنائيـــة، ٔاليســـت المشـــكلة أالســـاس 
العمـل علـى إيجــاد واقـع اجتمــاعي وثقـافي محمــود؟إن الطمـوح كــل 

ــــــدان قبــــــل التفكيــــــ ر فــــــي اســــــتقالل الطمــــــوح تحــــــرر العقــــــول وأالب
أالوطــان، مــا الفائــدة مــن الحريــة ونحــن نكابــد القابليــة لالســتعمار 
ونعيش االنهزامية واالستسالم والتبعية في كـل شـيء، إنهـا صـفات 
تٔاصـــــلتفي النفـــــوس حتـــــى ٔاصـــــبحنا ننعـــــت بالشـــــعوب غيـــــر القابلـــــة 
للحضـــارة، هكـــذا يقـــول قـــادتهم مـــن ٔارنســـت رينـــان إلـــى صـــموائيل 

.هندكـتون

بد علينا اليوم من شحن النفوس بالقيم لهذا كان ال
جديد نالحياة مأالخالقية حتى تستيقظ من سباتها لتعود لها 



الطاقات التي تتوفر لوالتفكك وقتوبالتالي ال مجال لالنهزام فيبرز معها المجتمع العربي واإلسالمي في جميع مجاالته، 

.عليها أالمة

المفكــرين وعلــى الــرغم مــن االنتقــادات التــي وجههــا بعــض 
لنظريــة التغييــر االجتمــاعي عنــد مالــك بــن نبــي إال ٔان صــداها علـــى 
أالقـــل مـــا زال يـــوقظ عقـــول بعـــض البـــاحثين فـــي هـــذه أالمـــة حتـــى 
يعيــدوا النظــر فــي شــبكة العالقــات االجتماعيــة، التــي تكــاد تتمــزق 
بفقدانها ٔاهم عنصر لتماسكها وهو الدين اإلسالمي الحنيف، فمتى 

ستشـــرافية دورهــا فـــي تغييــر واقعنـــا الــراهن يـــا نعيــد لهـــذه الرؤيــة اإل
ترى؟


