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حضارة األشياء وحضارة األفكار
(الصفحات )401 -79
ملخّص
ثمة نموذجان من الحضااة :نماوذح اضااة :ذات جاتقة ةقنتاة ة محااة فت اا
األفكاة اال الشيء ،ونموذح اضاة :ذات جتقة أخالقتة ة محااة فت اا األااتاء
اال الفكر.:
ومن سنن اهلل أن غروب األفكاة إبان أ فال الحضاةات يم د الطريق لبزق غ
األوثان واألصنام واالةةكاس في عالم األاخاص.
مالك بن نبي ير ى أن انخراط إنسان ما قبل الحضاة :فت ا أيسار بكيتار مان
عااو  :إنسااان مااا بضااد الحضاااة :إلت ااا .إنااح ياار ى الحضاااة :اصاات ة التفا اال ب ا ن
الواجبات التي هي عطاء محض والحقاق التي هاي أخات محاض ،قيضا لاتلك
مضا لااة ةحااد لنااا ا ارا ااة الحضاااعية ل ماتم ا  .الحضاااة :فااي ةأيااح نتاااح فكاار:
جوهر ية ةمتزح با اجتم في ستاق التاعيخ.

ةأى مالاك بان نباي أن اانساان -فار ا كاان أو جماعاة – إنماا يناوس با ن ثال ثاة

عوالم عالم األاتاء ،وعالم األاخاص ،وعالم األفكاة.

(عالم األاتاء) هو أقل ما ي فت نظر الطفل منت الوال  ،:فالثدي بالنسبة لح لتس
أكير من (اايء) قاد ةقاوم الر ة ااعة مقاماح ،ثام يبادأ بضاد ذلاك باالتضر ع ا أماح

*  -ةئتس اةحا الناارين الضرب.
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ومحتطح (في عالم األاخاص) ،ثم ينتقل إل التاريد والتح تال والتركتام مح قاا

في (عالم األفكاة).

وا ن يجد اانسان نفسح مضزوال عن الضالم في جزير :نائتة ،فإن لديح طريقت ن

الء فراغح فإما أن يوجح نظره نحاو األة

ااال قدمتاح ،و إماا أن يرفا بصاره إلا

السماء .ففي الطريقة األول يما اانساان فراغاح باألااتاء يطمات المتالك اا ،وفاي
الثانتااة يم ا
اضرفت ا..

وادةااح باألفكاااة متط ض اا إل ا السااماء بااث اا عاان الحقتقااة الت اي ي فااو

ة
هكتا ةنشأ لدينا طريقتان ةضبران عن ناوع ن مان الثقافاةق ثقافاة األااتاء مث اا

انتال ي فاي في قصتح عقبنسان كرقزو ،وثقافة األفكاة مث ا عامر بن الطفتل

في قصتح ااي بان يقظاان .قينشاأ عن ماا نموذجاان مان الحضااة :نماوذح اضااة:
ذات جتقة ة
ةقنتاة ة محااة فت اا األفكااة ااال الشايء ،ونماوذح اضااة :ذات جاتقة
أخالقتة ة محاة فت ا األاتاء اال الفكر.:

قي حظ مالك أن االنتقال من مرا ة ألخار ى فاي ا اجتما  ،لاتس بالو اوي الاتي

نراه عند الفر  ،ففي نشاط ا اجتم ا اتناغم ثمة ةشابك ب ن الضوالم الثال ثاة األااتاء

واألاخاص واألفكاة.

و إن م اان س اانن اهلل ةضا اال أن غ ااروب األفك اااة إب ااان أف ااال الحض اااةات ،يم ااد

الطريق لبزقغ األوثان واألصنام واالةةكاس في عالم األاخاص.

فح ن عا ا اجتما ااساالمي أ ةاجاح إلا عصار ماا بضاد الحضااة ،:انكفاأ عاالم

أاخاصح إل نماوذح ا اق ادين والادجال ن وا اشاضوذين ،واساتضا ت أااتاته سا طت ا

ع

الضقال ،ولم ةضد أاتاته بساتطة ة باي ارقةاةح ،بقادة ماا أصابحت ةاف اة براقاة

ةب ظ الجتوب ا ن يتض ن اراتها من الخاعح.

لقااد نااتة مالااك باان نبااي نفسااح لدةاسااة اااهر :الحضاااة ،:وةااداول ا ب ا ن األماام،

وكشف عن عوامل انبثاق ا واك مال ا ثم أفول ا لادى كال أماة ،قةسام ل اا خط اا

البتااني الاتي ينط اق مان الاروي  ،قينضاا بالضقال ،ثام ينكفار باالوريد ،:وااد لناا
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الظواهر التي ةطب س وك اانسان وا اجتم فاي كال مرا اة مان مرااال التحضار،
بحتا نساتطت ةفساتر كاال ااهر :أو ااد

اا ن نضااضح فاي ساتاقح الحضاااعي،

اسم ا ارا ة التي يمر ب ا ا اجتم ق مرا اة ماا قبال التحضار ،أو مرا اة الحضااة ،:أو

مرا ة ما بضد الحضاة.:

وخالفا اضظم الداةس ن التين ال يرقن ا اجتمضات إال متحضر :أو غتار متحضار،:

فإن مالكا يمتد با ن ماتما بادائي بكار يضاتل مرا اة ماا قبال الحضااة :ماتخاةا

بطاقتااح الكام ااة لالنخااراط فت ااا عناادما ة ااوفر لااح اااروط ا ،ق با ن ماتما مااا بضااد

الحضاة :التي كان قد امال أعباءهاا ،ثام خارح من اا خاائر القاوى ،محماال بكال
الرواسم والشوائم وا اضوقات التي ةصحم سقوط الحضااةات وأفول اا ،وهاي ااال

األمة الضربتة ااسالمتة التوم..

إنح ير ى انخراط إنسان ما قبل الحضااة :فت اا أيسار بكيتار مان عاو  :إنساان ماا
بضد الحضاة :إلت ا ،قيضرب لاتلك ماثال ُجاز ءيء ا اااء الاتي يقاف ع ا عتباة الشاال ل

مسااتضدا لتولتااد الطاقااة مت ا اناادف فتااح ،فااإذا ب اار القاااا فقااد قدةةااح ع ا التولتااد
ة
والضطاء ما لم يخض لضم تة ةبختر مضقد:ق ةخ صح من اوائبح قعواسبح وةرفضاح نقتاا

صافتا إل السماء ،ثم لضم تة ةقطتر ةضتده إل عتبة الشال ل ع

األة

.

إنااح ياار ى الحضاااة :اصاات ة التفا اال ب ا ن الواجبااات التااي هااي عطاااء محااض

والحقاق التي هي أخت محض  ،قيض لتلك مضا لاة ةحاد لناا ا ارا اة الحضااعية

ل ماتم  .فال ين ض بالحضاة :إال جتل مضطاءق يرسم ل اا خط اا البتااني الصااعد،
ة
الاتي يقتارب مان الشااقولي ك ماا أعبات فتاح الواجباا ت ع ا الحقااق ،وة اك هاي
مرا ة الروي .ثم يستاي خط ا البتاني ع

يد جتل يأخت من الحق بقدة ما يضطي

من الواجم فت ضا ل كفتا الضطاء واألخت ،وة ك هي مرا اة الضقال .ثام ياأةي مان

مسترخ يأخت وال يضطي ،فت اي هابطا ب ا إل القاا ،وة ك هي مرا ة
بضد ذلك جتل
ٍ

الور يد.:

إنح ير ى الحضاة :نتاح فكر :جوهرية ةزح با اجتم في ستاق التاعيخ()5
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سألتح صابتة فاي أااد ماالساح فاي مشاق عاام  4791ولكان مان أيان نبادأ

فأجاب ا بكل اناان األباو :الفكر ياة ياابنتي !!ابادأي مان اتا بادأ الرساالق بادأ
بفكاار :ما ت ع تااح نفسااحق فضااا ا وطبق ااا ،وةحماال ماان أج ااا الضااتاب ،قةفااض

عرو

قريل ا اورية قائال لضمح «واهلل يا عم لو و ضوا الشمس في يمتني والقمر
أن أةرك هتا األمر ،ما ةرك ح ات يظ ره اهلل أو أه ك ونح».

في امالي ع
ةقن مالك بن نبي فكره ةحت عنوان اامل اختاةه هو «مشكالت الحضاة..:

لم يك م ما ك م بوصفح أ يبا أو ااعرا أو فت سوفا ،إنما ك م بوصفح صااام
قضااتة م موم اا ب ااا ،أااطاات بااح ،وامت كاات مشاااعره ،فضاا ا ا وسااخر ل ااا اتاةااح،

فاساتمدت اتايت اا ماان اتاةاح ،وعاااا هاو ب ااا ،فاإذا هااو اا ار بتننااا ،ك ماا ألحاات
اي ع الفالي!! ة
ع تنا مشكالت الحضاة ،:يصرخ فتنا ة
اي ع الن و !!
املسلم بني صحة الفكرة وفعاليتها
ُ
لقد ةأةقت مالكا مشك ة ا اس مق سكونح ،كاللتح ،عاده ،خروجاح مان ائار:

قة فاعال فتاح ،طاال أماده ..فاراي يحفار
الفضال ،غتاباح عان الضاالم ،قضاو ه عان أ اء ٍ
ة
اول ااا فااي األعمااااق يبحااا عااان جاااتقةها ،يحااااقل اجتياث اااا .و يشاااخ أ واءهاااا،
فت خ

لديح في أن ا أزمة اضاةةح ،فقد أفاق ا اس م من غفوةح لتاد نفساح ع ا

خط االنحداة إل الحضتض ،والضالم من اولح يتس ق إل التع و ..:ةوهم أن و اضح

قانان واتمتة ةاعيختة ال فكاك لح من ا .ااقل مالك إقناعاح بإمكانتاة االنضطاا

الستضا  :قةه الحضاعي ،فراي يترنم بتاعيخ األجادا  ،قيجتار ا اول م و إباداعاة م

قبراما م ،متوهما أناح ساتطتر بدماناح إلا زماان م بادال مان أن يساتخدم منااها م
انتاح ا ال اشكالةح.
لم ُي ة
قدة لفكر مالك بن نبي أن يدخل اتد التداقل في اتاةح فقاد ات ك باح

ابتسة أيدي بضض النخم الثقافتة ،محاابة عن الجم اة التي من اأنح أن يصان

وأوهاام يتاول كبار ةرقيج اا كال مان ي ماح إطالاة أماد
التوتير ..محاابة بأةاجتف
ٍ
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نوم ا اس م ،وةضثاره وغتاباح عان ساااة الفضال والن او

 ..ف اي ةااة :ف سافتة مضقاد:

األف ام ،وهي ةااة :غربتاة ا اصاا ة ال ةستشا د بالنصاوص ا اضتماد..:

ةستضصي ع
ُ
هكاااتا غ ةتبااات أفكااااة مالاااك ع ااا يااد إسااالمي ةق تاادي ما اااي ،ة صاااعد ثقتااح
باألفكاة ك ما أوغ ت في الدمن ا اا ي ،قيحاب ا عن الفكر الحي التي نضتل.
يد اداثي ،ال يضتر

بفكار ال ين ال مان مضا ن الفكار الور با  ،وال

مث ما غتبت ع
ة
يولي وج ح اطره ،منط قا من قطتضة مضرفتة ااسمة م ةاعيخح وثقافتح..

كان بن نبي ينتقاد اركاة الن ضاة بشاقت ا السا في والحاداثي فاي الضدياد مان
جوانم عم ما ،لتا لم ة
يتبن االثنان فكاره وأعر اا عناح ،فأااكل ةصانتفح فاي أي

من التتاعين ..وكان ير ى أن هته االز واجتة ةادف بحركاة الن ضاة فاي اةجااه ن
متناقضا ن ،وةنبااأ فااي اتن ااا بانفصااام ا األكتااد ،فقااال «إن ااا مقساامة اااائر :با ن

الجاذبتة األصولتة نحو ا اا ي ،والنادعة النقدياة فاي الحا ار ،وكانات ة اك الحتار:

صا ة :عن إهمال منظري الن ضة ل تفكتر في وسائل ةحقتق ا ،وفي النموذح التي
ةختااةه ل اا ..هكاتا نار ى أن النتاة الحسانة قاد ةكاان اا ار :لادي م اا ن غابات

ا ان اتة».
ع

وكان مالك يدةك ةماما أن فضالتة الفكر :ال ةضتمد ع
قدةة ا ع

صحت ا بقدة ما ةضتمد

التفار الختاراق ا احاتط الاتي ولادت فتاح كاي ةساتقر فاي امتر

ا اجتم وةدخل إل عا اح الثقافي .لكنح كاان مادةكا أيضاا وفاي الوقات ذاةاح أن

«الدمن التي ولدت فتاح الفكار :قاد ي اا اا إلا االغتاراب اتناا عيثماا ةجاد فرصات ا
ل تطبتق».

التحديات الراهنة واملشروع احلضاري ملالك بن نبـي
لكن األمر اآلن بات مخت فا .فقد أخفقت مشاعي الن ضة ك اق التوفتقتة التي

أةا ت أن ةضالا مشكالت القرن الضشرين بآلتات اجت اا القارقن الساالفة ومنااها
ةفكترها وةأقي اق فضانت مان غر باة فاي الدماان ،والحداثتاة التاي ناأت عان جاتقةها
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لتطري فكرا هاتنا ،وةبتة في األة بتقةا مساتضاة :لام ة با أن اجتيات مان فااق
األة  ،لم ةف ت في أن ة اتة فت ا أو يق ةر ل ا قراة ،فضانت من غربة في ا اكان..
وقاد اسااتحكمت أزمااة الحضاااة :الوربتااة ،مناات ان تاااة االةحااا السااوفتيتي ،وةفاار

أمريكا بقتا  :الضالم ،وعاد الف سفة الوربتة ومنط قاة ا ا اا ية ،عن ةقاديم ا اال
ألزماة ا ا اتالاقةق الستاستة واالجتماعتة واالقتصا ية ،عادا ةج في ةر ٍة أخالقي

غتر مسباق  ،أفقد اانسانتة كل مك سباة ا التي أارزة ا عبر ةجاعب اا ا اريار :فاي

اربت ااا الضااا اتت ن خااال ل القاارن الضشاارين ،ولاام يبااق لبنسااان الور ب ا ماان الحقاااق

والضاامانات مااا يفخاار بااح ،ممااا أ اار هشااااة البنتااان الحضاااعي الور با ومرةكداةااح
الف سفتة واألخالقتة.

والتاعيخ اانساني ك ح يدخل اآلن فاي منضطاف ااا يتحاال باح بسارعة مته اة

من عصر اقتصا الصناعة إل عصر اقتصا ا اضرفة.

وقاد ال اانسااان يضااعف مض وماةااح مارات وماارات منات هبوطااح إلا األة

يكن يض م عن ا اتاا  ،ولم يكن فت ا اتاا متكاةا..

ق لاام

يضاعف ا بوةاائر متسااةعة  ،كانات إااداها ياوم أن ام ات أمتناا ةاياة الض ام قبال

أكير من ألف عام  .وها هو التوم أصبت يضاعف ا في أقل من عقد فاي ال ثااةةي

ا اض وماات واالةصااالت ،فاي اا ن ة كاد ةقااعير التنمتاة اانساانتة أن نسابة إسا امنا
في االنفااة ا اضرفي الراهن ال ةجاقز الصفر إال ق تال.

وفي هتا الضصر ا اضرفي،لم يضد ةقدم األمم يقاس بما ةم كح من عتا صناعيق

مدني أو عسكري ،بقدة ما أصبت يقاس بماا ةم كاح مان مض وماات ومضااة  .وقاد

ا ت ةكنولوجتا ا اض ومات محال التكنولوجتاا الصاناعتة ،وأخاتت الضمالاة التدق ياة
ء
فتح ُةخ ي مكان اا عقيادا عقيادا اصا حة الضمالاة الفكر ياة ،مماا و ا األمام ك اا
ع

عتبة سباق وااد ،:أمام فرص متكافاة ،يفااز فتاح مان كاان األكيار إعمااال

لضق ح ،فالضقل هبة اهلل لب نسان مازعة ب ن األمم بالتساقي.
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اللحظة التارخيية املواتية إلعادة اإلقالع
هكتا نر ى أن قد آن األوان لفكر مالاك التناايري الن ضااي الحضااعي أن يب ار
مداه ،وأن ال حظة التاعيختة ا اواةتة اقالعح قد اانت ،وأن وعي اانسان في عصار
الضو اة واالنفااة ا اضرفي ،بات مستضدا لت قفاح ،وأن التااعيخ اانسااني آخات بالتأهام
الستقبالح.
و إنناااا اآلن لنشاااضر بمسااازولتة كبااار ى إزاء هاااته ال حظاااة التاعيختاااة الساااانحة،
قبالحاجة إل الخرقح بفكر مالك بن نبي من أيدي النخم الثقافتة التي ةدندن بح
في أبراج ا الضاجتة ،إل أيدي الناس الضا يين في ا اجتم  .فال ة
قاو :لك ماة ةضاتل
مضزولة في األبراح ،ال ةمشي ب ن الناس في األسواق .ولن ة حال من إطاة النظر إلا
نطاق الفضل ،إال إذا ولجت قتم ا في امائرهم ،واساتقرت فاي وجادان م ،لت اساد
فاي سا وك م وعم ام ،وماا لام ةفضال ذلاك ات ااهر :صاوةتة ةازوب بمقات اهلل
ء ُ
ُ ُ
ك ُبر م ءقتا عند ة
اهلل أن ةقولوا ما ال ةفض ان( الصف .)3/14
« لاتس ا اط اوب اآلن الادفاا عان أصاالة ااساالم ،بال ماار إعاا  :فضالتتاح إلتاح
بتحر يك قواه اانتاجتة».
في هتا الضصر التي ة حال فتح البشرية من إيديولوجتاة القومتاات ا اتنااار :إلا
فكاار :الضا اتااة ا اتكام ااة ،لاان ةسااتطت إنجاااز هااتا التحااال ماان قن ا اسا مق الااتي
اسااتقرت واااد :األصاال البشااري فااي اامتره ،فااال مكااان عنااده لتمتيااد عنصااريق
«ك كام آل م ،وآ م مان ةاراب»  .والاتي اساتقرت فاي وجداناح قاتم مط قاة ل حاق
والختر والضدالة وا اساوا ،:فال مكان عنده ل ثر :والكتل بمكتال ن.
في هتا ا انضطف الحا التي يتحال فتح اانسان من عصر اقتصا الصناعة إل
عصاار اقتصااا ا اضرفااةق ال مناااص لنااا ماان الاادخال فااي ا انضطااف ،واال ااطالا باادقة
فاعل فتح.
من وننا لن يستطت اانسان اجتتاز ا انضطف ،والوصال إل سواء السبتل بأمان،
اتابضة كداح إل الحقتقة الكبر ى ..إل اهلل.
وهااا نحاان ناار ى الضااالم بااأم أعتننااا يتضثاارق ينظاار كاااألعاة بض ا ن وااااد ..:يمشااي
ائح في البتداء من غتر بوص ة وال لتل.
كاألعرح برجل وااد ..:يخبط خبط عشواء ك ٍ
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لقد لحظ مالك بن نبي أواسط القارن ا انصارم أزماة الحضااة :الوربتاة ،قوصاول ا
إل الطريق ا اسدو  ،وفقادان ا مبارةات وجو هاا ،مث ماا لحاظ ااجت اا إلا ااساالم
لتقايم مساةها .غتر أنح ةأى أن ا اسا م ا اضاصار ال يمكناح أن يرفاد الحضااة :الوربتاة
بشيء ،ألن ا ااء ا انخفض ال يستطت أن يسقي األة الضطش إن هو لم يرةف إل
أع من مساتواها .فت خصات أزماة ا اسا م عناده فاي أن اا أزماة اضااةةح ،قةسام لاح
قةه ا انتظاار فااي الث ا األختاار ماان القاارن الضشاارين ،محااتةا ماان أن ع ياااي الحضاااة:
ء
ة
ساات حال عنااح إذا لاام يسااتدةك نقصااح طبقاا ل قااانان القرآنااي  و إن ة ولا ءاوا ي ءساات ءبدل
ك ُونوا أ ءمثال ُ
ك ءم ُث ةم ال ي ُ
ق ءوما غ ءتر ُ
ك ءم( محمد .)19/33
وها نحن نجد أن الضالم ااسالمي لم يستط أن ي بي طموااات مالاك بان نباي،
ولم يتحرك قتد أنم ة باةجاه ا ،وأنح اآلن يواجح ةحديات كبتر :ةست د وجو هق
ةساتخف باح إلا ةجاة التااهال ،وة ادأ مناح إلا ااد الساخرية ،وةسات بضح إلا ةجاة
اا لحاق ..ة ضامل مضح كقاصر ال يحسن ةادبتر اازونح ..ةمااةس ع تاح وصااية قااهر
مستبدق يروم ن م ثرواةاح ،وأكال أموالاح ،وطماس هايتاح ،وفصا ح عان بتاتاح ،وقطا
صا تح بتاعيخااح ،وة مااتل لوتااح ،وةساافتح قتمااح ،والضبا بماةثاةااح ،وةب تااد أااستسااح،
وةج ت اح بانتمائاح ،ومسات ذاكرةاح ،وصا ره فاي بوةقت اا ،واااتال ل أوطاناح ،وةشاريد
أبنائاح ،قزع ا أجساام غريباة فاي جساده ،ةم تادا الساتبدال الشارق األوساط الكبتار
ا ا اساام ا اشاارقا األمتركااي -والشااراكة ا اتوسااطتة -اساام ا اشاارقا األقع باا -
بالضالم ااسالميق اسمح التاعيخي ،التي ال يدال يضتد بح.
هاال لتحا ة ٍاد ب ااتا الحااام أن يااوقظ الضااالم ااسااالمي ماان ةقااا هق اساام قااانان
التحاادي عنااد ةاااينبي ،أو قااانان لحظااة التااأس فااي القاارآن الكااريم  ا ةت ا إذا
ةُ
الر ُس ُل و ةُن ءوا أ ةن ُ ءم ق ءد ُ
كت ُب ءوا ج ُ
اءه ءم ن ءص ُرنا[ يوسف! ]30/41
ءاست ءتأس
إن مالك بن نبي يراهن ،من قبره ،ع هته ال حظة ،قيرنو إل أن ال يدا الضالم
ااسالمي لحظة التحدي والتأس هته ةف ات مناح ،ما عمتاق إيماناح باأن ااساالم هاو
بح من أو اةها التي ةتيق ا التوم أاد الضتابق ال فرق
ا اال ذ اآلمن ل بشريةق ة خ
عنده أن ة ةم عيحح من ا اشرق أو من ا اورب ،ف و هبة اهلل لبنسانتة ك ا مشرق ا
ومورب ا .
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