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مقدمة
يعترب مالك بن نيب من أهم املفكرين العرب الذين ظهروا يف النصف الثاين من القرن العشرين،
وعلى الرغم من ظهوره يف وسط الكثري من املفكرين اآلخرين مثل زكي جنيب حممود ولطفي السيد وطه
حسني وسالمة موسى ،ويف زمن اليقظة الفكرية العربية اليت صاحبت ثورات املستعمرات اإلجنليزية والفرنسية
يف الوطن العريب على مستعمريها ،إال أنه استطاع أن يفرض نفسه وفكره يف ساحة الثقافة العربية بقوة
وتفرد يف األسلوب.
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ولقد متيز أسلوبه خبفة اإليقاع اليت تسلب العقل ،فما إن تبدأ بقراءة أحد مقاالته إال وجتد نفسك وقد
أهنيتها وانتقلت للمقالة التالية دون أن تشعر بالوقت ،مع بعض النقد الساخر املضحك املبكي من أوضاع
وطنه احلبيب اجلزائر وعامله العريب الذي يعشقه؛ ذلك ألنه عرف بطريقة ما كيف خياطب وجدان أمته اليت
كان يسعى حثيثا من خالل كتاباته أن خيرجها من ظلمات اجلهل والفقر واملرض إىل أنوار احلضارة ،ولكن
دون أن يكون الثمن هو هوية جمتمعه األصلي اليت دافع عنها بضراوة.
ولذلك فلقد حاول أن يكون مستقال يف فكره وأال يتأثر بدون مربر أو هبوس أعمى بالكتل احلضارية
الكربى يف زمانه ،نقصد هبم الكتلة الشرقية املاركسية والكتلة الغربية الرأمسالية .2فمزج يف أسلوبه بني
تراجيديا احلاضر اليت تطبق على أنفاس اجلزائريني باألخص والعرب عموما ،مع رومانسية األيام اخلوايل
واملاضي اجلميل ،وعنفوان وحركة املستقبل الذي يتمناه لبين وطنه وأهله .وال ننسى أنه طعم كل ذلك
بديناميكية وميكانيكية فكرية فريدة ال جتدها عند كثري من املفكرين العرب يف وقته ،ال سيما أن دراسته
للهندسة يف مدرسة الالسلكي يف فرنسا وخترجه منها كمهندس كهرباء يف عام  5391قد تركت أثرها
على عقليته وأحالمه وتصوراته للماضي واحلاضر واملستقبل.3

 1زكي امليالد ،حماضرة "مشكلة الثقافة عند مالك بن نيب :النظرية واملنهج والتطور"www.binnabi.net ،
 2مالك بن نيب .تأمالت ،صـ93 :
 3نور الدين بوكروح .مالك بن نيب :مشكلة الثقافة ،ترمجة :عبد احلميد بن حسان.www.aljazairalyoum.com ،
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والواقع أن مما جيعل فكر مالك بن نيب اليوم يف عام  7153مستحقا إلعادة الطرح والتحليل والنقاش هو
هذه العوامل الثالثة:
 .5األسلوب البسيط الشيق.
 .7الطرح الفكري املتجدد املواكب لظروف الزمان واملكان.
 .9االستقاللية واحلفاظ على اهلوية العربية كمكون أصيل يف هذا الفكر دون مجود خانق أو سيولة
مهتكة.
غري أن الفكر واملفكرين كما هي طبيعة احلال ال ختلو حماوالهتم من بعض النقص ،وال ضرر يف ذلك أبدا،
بل ميكننا أن نقول أن ما جيعلنا يف حاجة دائما للتفكري والطرح والتحليل هو علمنا أننا مازلنا بعيدين جدا
عن الكمال .وطاملا أن يف داخل اإلنسان هذه الرغبة امللحة للتكامل واالرتقاء فإنه لن جيد هناية لعملية
الطرح والنقد والتحليل والتفكري حىت يصل يف رحلته تلك لشاطئ النجاة من كل هذه األكذوبات واملكائد
الفكرية اليت حيكت له يف حبر األفكار العاصف.

الثقافة وعناصرها في منظور ابن نبي
وذلك بعد أن حاول ا بن نيب يف البداية أن يعرف الثقافة لغويا ولكنه مل جيد من ذلك جدوى ألن
الكلمة تشري ملعىن له أصل غريب ( )cultureاخلارج من حقبة عصر النهضة ليدل على األرض املثمرة
أو العقول اليت تنتج األفكار اجليدة ،ومت تعريبها بكلمة "ثقافة" من ثقف الشيء أي فهمه وعرفه بسرعة.4
ويف املعيار االجتماعي فإهنا تشكل نظرية يف السلوك (ما ينبغي أن يكون) سواء على مستوى الفرد (فلسفة
اإلنسان) كما ترى التوجهات الفكرية الرأمسالية أو على مستوى اجملتمع (فلسفة اجملتمع) كما تراها
االشرتاكية.5

 4مالك بن نيب .مشكلة الثقافة ،صـ 71-53 :و72-71
 5املصدر السابق ،صـ27 :
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مث عرفها تعريفا شامال على "أهنا جمموعة من الصفات اخللقية والقيم االجتماعية اليت يلقاها الفرد منذ
والدته كرأمسال أويل يف الوسط الذي ولد فيه "...فتكون بذلك الوسط أو " ...احمليط الذي يشكل فيه
الفرد طباعه وشخصيته" ،وهو تعريف وإن كان يتميز بالشمولية ملعامل الثقافة ،إال إنه ليحقق هذه الشمولية
فإنه مل ينجو من الكثري من الغموض حول أصل هذه الصفات والقيم والتأثريات والطباع ،ويعزي الغموض
هنا لصعوبة املوضوع نفسه وصعوبة حصر كل املؤثرات اليت حتدد مالحمه وعناصره حتديدا كامال ودقيقا ال
يشوبه أي لبس.6
ويشخص ا بن نيب الثقافة يف منظومة اجملتمع اإلنساين على أهنا املوجهة حلركة اجملتمع ،وهي أول موجه
ضمن ثالثة موجهات أساسية يف التفاعل بني الفرد واجملتمع ،وهي :الثقافة (األفكار) والعمل ورأس املال.
وهو بذلك عندما يعطيها هذا التعريف البالغ األمهية يف منظومة احلركة االجتماعية ،فإنه يرفض االختزال
املبتذل والسائد يف الفكر العام للثقافة يف بعض املظاهر الفولكلورية أو احلرفية اليت حتاول أن تظهرها
االحتفاالت القومية والشعبية يف مدننا ،فهو إن كان ال يقطع صلتها بالكامل عن الثقافة إال إنه يرفض
اعتبارها لب الثقافة وحمورها الرئيسي ،فينزهلا ملرتبة الظواهر العرضية أو اإلنتاج الفرعي وغري املباشر للثقافة،
فعالقتها بالثقافة هي عالقة املناشري وأدوات صقل املعادن واآلالت بعملية الصناعة والتعدين ،فهي وإن
كانت جزءا من العملية إال إنه ال ميكن أن تعرب بالكلية عن الصناعة أو التعدين ،فاألخرية تشمل وتفسر
وجود األوىل والعكس غري صحيح.
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مث حاول مالك بن نيب تعريف الثقافة بطريقة أخرى وهي طريقة التحليل لعناصرها منطلقا يف ذلك من
التحليل اإلجيايب لألوضاع االجتماعية ،وأشار لذلك يف كتاب "شروط النهضة" 8وفصلها تفصيال ديناميكيا
رائعا يف حماضرة "الثقافة" يف كتاب "تأمالت" بعد أن مهد ملفهوم "الفعالية" يف حماضرة بنفس االسم،
وتطرق له يف حماضريت "الصعوبات بوصفها عالمة منو يف اجملتمع العريب" و "املسوغات يف اجملتمع العريب"

 6زكي امليالد ،http://www.binnabi.net،حماضرة "مشكلة الثقافة عند مالك بن نيب :النظرية واملنهج والتطور"
 7مالك بن نيب .من أجل التغيري ،صـ 19 :و12
 8املصدر السابق ،صـ27-25 :
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يف نفس الكتاب .9وعرف يف املقال األخري الفاعلية على أهنا مؤشر ملدى تعقيد املصلحة اجلماعية الناجتة
من العمل الفردي.10
ولكي يقرب الصورة قارن بني حياة احليوان املنفرد ،كالقط مثال ،والذي ال يرتبط عمله الفردي مبصلحة
جمتمع القطط ككل بصورة ملحوظة ،وحياة زوج العصافري والذي حيتاج لبناء العش ليوفر احلياة على الطراز
األسري ،وأخريا احلياة األكثر تعقيدا يف خلية النحل واليت خيتلف إنتاجها بالكلية عن املثالني السابقني،
لدرجة أن إنتاج النحل من العسل يفيض عن احتياج جمتمع النحل بكمية تسمح لنا بأن نشاركه يف هذا
اإلنتاج .وبالتايل فإن نشاطات الفرد كلما ارتبطت أكثر مبصلحة اجملتمع ككل ال مبصلحة الفرد فقط كما
يف مثال القط املنفرد ،ازداد معها تعقيد املصلحة االجتماعية ،وازداد معها بالتايل فعالية وأمهية العمل
الفردي يف اجملتمع .11فكان مفهوم الفعالية هو نقطة انطالقه حنو استنباط العناصر األربعة للثقافة وهي:
 .5الدستور اخللقي
 .7الذوق اجلمايل
 .9املنطق العملي
 .4العلم أو الصناعة
وهذا التعقيد والرتكيب يف املصلحة االجتماعية الذي يزداد كلما ارتفع مستوى الرتابط االجتماعي حيتاج
لقواعد أو كما يف خلية النحل ،فإن هذا الفائض يف اإلنتاج مل يكن ليتحقق إن مل تكن اخللية منظمة
والعمل مقسم وفق القدرات املتوفرة .هذه الفكرة –فكرة التنظيم وتقسيم العمل وضرورة االلتزام هبذه
القوانني– تعترب قوة موجهة للطاقات الفردية يف جمتمع النحل بصورة تعظم من الفاعلية كما أشرنا ،وهي
ما يقصده مالك بن نيب حينما يتكلم عن الثقافة بوصفها القوة املوجهة للطاقات االجتماعية.

 9مالك بن نيب .تأمالت ،صـ517-579 ،92 ،72 :
 10املصدر السابق ،صـ92 :
 11املصدر السابق ،صـ92 :
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التوجيه األخالقي
ولكي يلتزم الفرد وبالتايل اجملتمع هبذا التوجيه الثقايف دون نشوز أو تغريد خارج السرب ،فال بد من وجود
أحد عناصر الثقافة املختص هبذا اإللزام ،وهو العنصر األخالقي للثقافة .وهو العنصر املسؤول عن تنظيم
العالقات الشخصية يف املقام األول ،والعالقات الشخصية هي وحدة البناء للعالقات االجتماعية األوسع
مشوال" ،فاملبدأ األخالقي يقوم بالضبط ببناء عامل األشخاص ،الذي ال يتصور بدونه عامل األشياء وال عامل
املفاهيم" ،12فيكون العنصر األخالقي هو "قوة التماسك الالزمة لألفراد يف جمتمع يريد تكوين وحدة
تارخيية" ،كونه اجتماعيا بالفطرة" ،فتتيح له تكوين القبيلة والعشرية واملدينة واألمة" ولكن اجملتمع املتحضر
يهذب هذه الغريزة (غريزة االجتماع) ويوظفها بطريقة أكثر إحكاما لينتج حضارته.13
ومصدر هذا العنصر األخالقي يذكره مالك بن نيب يف أكثر من موقع على أنه الدين ،حيث إنه أرجع
توجيه حركة جهاز اجملتمع حنو هدفه إىل النزعة أو "الدفعة" الدينية ،ألن اإلنسان " ...يكتسب من فكرته
الدينية معىن (اجلماعة) ومعىن (الكفاح)"" ،14فهذه الروح اخللقية منحة من السماء إىل األرض ،تأتيها مع
نزول األديان ... ،ومهمتها يف اجملتمع ربط األفراد بعضهم ببعض" .15وهذه نقطة غاية يف األمهية ألن يف
منظور مالك بن نيب يصدر التوجيه الثقايف من الدين...
الصورة الجمالية
ولكن التوجيه األخالقي ليس كافيا لتحقيق احلضارة كما يتضح يف نظرة ابن نيب ،فيؤكد على ضرورة أن
يصحب املبدأ األخالقي هذه الصورة اجلمالية هي ما يطلق عليها الذوق اجلمايل .فيقول أنه "ال ميكن
لصورة قبيحة أن توحي باخليال اجلميل" 16وأن "اخلري ال ميكن تصوره منفصال عن اجلمال" ،فأفكارنا ميكن
تشبيهها باملنوال (نول النسج) بينما اخليوط امللونة اليت ننسجها عليه متثل يف املنظومة االجتماعية الصورة
 12مالك بن نيب .تأمالت ،صـ542 :
 13مالك بن نيب .شروط النهضة ،صـ22 :
 14املصدر السابق ،صـ32 :
 15املصدر السابق ،صـ22 :
 16املصدر السابق ،صـ35 :
5

WWW.MASHRO3NA.COM

المشروع الثقافي لمالك بن نبي ،عرض ونقد |

د.حسن مصطفى

اجلمالية اليت رخرج هبا الفكرة للوجود العملي ،فالطفل الفقري الذي يرتدي املالبس الرثة املهلهلة قبيحة
املنظر ومتنافرة األلوان مضطر أخالقيا الرتداء هذه املالبس لكي يسرت عورته" ،لكن مرقعاته تلك قتلت
كرامته" ملا تفتقر إليه من التناسق واجلمال .وليس مصدر القبح يف نظر بن نيب هنا الفقر أو احلاجة ولكنها
املهانة وافتقار الكرامة لدى هذا الطفل ،فهو يعترب عالج الفقر العمل الذي جيب أن نشجعه عليه ليتحول
لعضو فعال ومنتج يف اجملتمع ،لكن بعد أن نعيد إليه كرامته عندما نسمح له بتنظيف نفسه ومالبسه وأن
يرتديها بشكل أكثر تناسقا ومجاال.17
وكذلك حال اجملتمع أيضا ،فال يكفي للمجتمع أن يلتزم بالقواعد أو التوجيهات األخالقية "اجلافة" اليت
تتوقف يف توجيهها عند الفعالية املباشرة أو املصلحة املباشرة فقط .أما الصورة اجلمالية فإهنا تضيف للفعالية
االجتماعية بعدا إجيابيا آخر أوسع من املصلحة املباشرة ،وذلك عندما متتزج القيمة األخالقية مع الصورة
اجلمالية لتخرج الفعل يف صورة أكثر توافقا مع الذوق العام يف اللون والشكل أو املظهر عامة ،فتجعل
اإلنسان أكثر محاسة يف العمل واإلنتاج.18
وللدين دوره يف إضفاء هذه اللمسة اجلمالية للمبادئ والقيم االخالقية لريفعها ألعلى مستوياهتا عندما
يربط املصلحة املرتتبة عليها باملقياس اجلماعي ال الفردي .فنجد البطولة تتحول للشهادة والتضحية ال من
أجل الغزو والتفاخر ولكن من أجل نصرة العدل واحلق ،وجند نفس األثر مع القيم األخالقية األخرى
كالكرم وإتقان العمل والقناعة وغريهم .فكل تلك القيم يرفعها الدين بكل سهولة ملستويات رقي عالية
جدا وينزع عنها النظرة األنانية ويطعمها بنظرة الـ "حنن" اجلماعية .وهو ربط أنيق ملفكرنا بني الدين واجلمال
يف اجملتمع.19
المنطق العملي
وعند حتويل املبادئ األخالقية لواقع عملي طبقا لصورهتا اجلمالية املطلوبة فإن اجملتمع العريب يفتقر يف ذلك
اخلطوات العملية "الفعالة" لالنتقال من األفكار إىل النتائج العلمية ،ويضرب أمثلة من واقع اجملتمع العريب
 : 17مالك بن نيب .مشكلة الثقافة ،صـ24-27 :
 18مالك بن نيب .تأمالت ،صـ511 :
 19مالك بن نيب .تأمالت ،صـ47-41 :
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تفتقر للمنطق العملي باملوظف يف مصلحة الربيد الذي بدال من أن يضع العتبة على رجله لريتب عليها
مظاريف الربيد ،وضع املظاريف على العتبة على األرض واحنىن يف مشق لريتب املظاريف ،أو بالساعة
الناطقة اليت استخدمت صوت امرأة قامت بالرتكيز عند نطق على كلمات الدقائق والثواين ومل تركز على
نطق األرقام اليت هي لب وأساس فكرة الساعة الناطقة .مث قام بإسقاط هذه األمثلة على اجملتمع وظواهره
فقال إننا ال نالحظ الضابط يف العموم الذي يربط بني الوسائل واألهداف ،فنحن جنهل وسائل السياسة
وغايات القيم األخالقية وأهداف أفكارنا العملية ،وبدون تلك املعرفة فإننا سنفقد جزءا كبريا جدا من
فعاليتنا كأفراد وكمجتمع يف حتقيق احلضارة.20
التوجيه التقني
وأما العنصر األخري وهو العلم والصناعة ،فال يقصد به الصناعة يف معناها الضيق ولكن املقصود عموم
احلرف واملهارات اإلنسانية .فـ "كل الفنون واملهن والقدرات وتطبيقات العلوم تدخل يف مفهوم الصناعة".
ويذكر لنا طريفة بأن حىت صنعة راعي الغنم هلا مدرسة تقنية يف فرنسا تعلم الراعي األسس العلمية حلرفته!
ويفسر دور الصناعة بالنسبة للفرد بأنه مصدر اكتساب الرزق وبالنسبة للمجتمع كوسيلة للحفاظ على
البقاء ،فريى ضرورة إلثراء الثقافة املهارية والفنية والصناعية لدى خمتلف طوائف احلرفيني والصناع لكي
نستطيع تشكيل األشياء ملنتجات تعرب عنا ثقافيا وحضاريا .أو كما قال يف عنصر اجلمال أن "الصورة
القبيحة ال ميكن أن توحي باخليال اجلميل أو األفكار الكبرية" ،وإذا كان للجمال أثرا يف أفكارنا وثقافتنا
فيجب أن جنتهد لكي يظهر هذا اجلمال يف صناعاتنا ومنتجاتنا فتكون معربة ومرتبطة بالثقافة أو األفكار
اليت تشكلت يف رمحها.22،21

 20مالك بن نيب .مشكلة الثقافة ،صـ23-22 :
 21مالك بن نيب .مشكلة الثقافة ،صـ 25 :و23-22
 22مالك بن نيب .تأمالت ،صـ515 :
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الرؤية المعرفية واإلشكال العقلي في نموذج مالك بن نبي
الرؤية المعرفية في نموذج مالك بن نبي
على الرغم من أن مالك بن نيب يف أغلب كتاباته مل يتطرق لتأسيس نظرياته تأسيسا معرفيا أو
فلسفيا ،23فلم يوضح لنا األساس املعريف الذي سنحاول استخراج املكونات املعرفية منه يف تفصيل واضح،
فيبني لنا دور كل واحدة من أدوات معرفة اإلنسان يف بناء هيكله الثقايف احلضاري ،إال إننا بقراءة كل جزء
من هذه العناصر منفصال سنتمكن من حتديد املصدر الذي يلجأ إليه لتأسيس عناصره الثقافية وتراكيبه
احلضارية.
فلقد أشار إىل عامل آخر يف كتاباته يعتربه مصدر األخالق والدين وهو عامل الروح أو اجملال الروحي ،وهو
ما أفرد له فصال كامال يف كتابه "الظاهرة القرآنية" ليوضح لنا رؤيته أو طريقته يف تفسري ظاهرة الوحي اليت
تتكشف هبا القواعد الدينية واألخالقية للرسل واألنبياء فيعلموها جملتمعاهتم ،وال نبحث من وراء ذكرنا هلذه
التفصيلة من فكر مالك بن نيب التدليل على صحة أو خطأ ما أورده من تفسري لظاهرة الوحي فهذا ليس
له موضع يف حديثنا اآلن ،ولكن فقط نشري لتفسري ابن نيب ملصدر الوحي (املصدر املعريف) للدين والذي
بدوره هو املصدر للقيم األخالقية اليت تكون أحد عناصر الثقافة (املصدر النصي يف عصرنا احلايل).24
أما العقل فنجد أنه قزمه وحصره يف دوره التجرييب فقط ،فيستعني باحلس وفق قواعد التجربة العلمية
الستنباط القواعد اليت تنظم املادة ،ليستخرج القواعد العلمية اليت ميكن لإلنسان هبا أن حيول عامل األشياء
ملنتجات مفيدة من خالل عملية الصناعة ،أو يف إخراجه لقواعد املنطق العملي اليت أشرنا هلا سابقا لكي
يستطيع التعامل يف العموم مع واقعه املادي بطريقة عملية وفعالة ،وهو يف توصيفه هذا للعقل جيعله مشاهبا
للعقل التجرييب يف الفكر املادي وبالطبع يتضح لنا دور التجربة واحلس يف هذه املنظومة كأدوات مجع
املعلومات للعقل التجرييب الذي يستخرج لنا قواعد الصناعة والتكنولوجيا.

 23مالك بن نيب .شروط النهضة صـ22 :
 24مالك بن نيب .الظاهرة القرآنية ،صـ،511-514 :دار الفكر
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وإن كان له إشارة يف بعض املواضع على دور العقل يف تفسري النصوص الدينية واالجتهاد الفقهي والقانوين
يف صورة املذاهب الفقهية وعلم األصول وغريه من العلوم اليت يساعد على حتليل النصوص األخالقية
واستخراج القواعد العملية منها  .25فال يتضح هنا هل هلذا عالقة باملنطق العملي الذي عرفه كأحد عناصر
الثقافة ،أم أن للعقل دورا أكثر اتساعا ليشمل أيضا التفسريات النصية والدينية ليخرج لنا هذه القواعد؟
اإلشكال العقلي في نموذج مالك بن نبي
أما النموذج عند مقارنته مع الفلسفة العقالنية فإنه يتفق معها يف جمال املعرفة على أدوات املعرفة
املعتمدة من حيث الكم ،فهو قد عرف واستخدم يف بناء منوذجه كل أدوات املعرفة املتاحة ،ولكن النموذج
خيتلف معه يف حجية أو حاكمية األدوات املستخدمة! ونشاهد بوضوح ونلحظ كيف أن منوذجه املعريف
يعترب تلفيقيا ،مبعىن أنه يلصق أجزاء من املدارس املعرفية املختلفة سويا ليكون يف اآلخر منظومة معرفية
جديدة .فلقد أخذ يف العقل واحلس والتجربة املزاج التجرييب ،أما النص فلم يوضح منه موقفا حمددا فال
نتمكن من وضعه إال مستقال بذاته وهذا هو حمل اإلشكال ،فهناك أكثر من تفسري ومنظور للنص الديين
مل يوضح مالك بن نيب إىل أيهما مييل ،تاركا شعار "الدين مصدر القيم واألخالق" جمرد مبدأ نظري مل
يضع له منظورا معينا ،ف هل يعين مثال التفسري النصي السلفي للدين الذي يفهم النص بفهم سلف األمة
له ،أم التفسري النصي الكالمي املعتمد على التأويل العقلي يف ضوء حاكمية النص والذي يتبناه كثري من
األشاعرة ،أم الرؤية العقلية الفلسفية اليت أسسها ابن رشد ،أم التجريبية احلداثية اليت يتبناها مفكرو عصر
احلداثة خاصة الليرباليني منهم؟
والواقع أن مالك بن نيب نفسه مل يغفل هذه النقطة ،عندما تساءل عن نوع اإلسالم أو نوع الدين الذي
جيب أن نتبعه يف قوله "ولكن أي إسالم؟" ،26ويف هذا إشارة ضمنية أن كلمة دين ليست هبذه السهولة
اليت تظهر هبا يف باقي مواضع ذكره هلا .إال أن اإلشكال املعريف يف مشروعة يظل يف وضعه كلمة "الدين"
بشكل مبهم أو مستقل دون تقدمي النظرة املعرفة هلذا الدين ،واألداة احلاكمة اليت نفهم ونفسر مبوجبها

 25مالك بن نيب .تأمالت ،صـ 45 :و.49
 26مالك بن نيب .شروط النهضة ،صـ31 :
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هذا الدين ،سواء أكانت العقل ،أم فهم سلف األمة ،أم املزج ما بني النقطتني السابقتني ،أم التجريبية
احلداثية...
وليس أمر التلفيق سيئا بالضرورة ،فإن أنتج يف النهاية منوذجا له حجية معرفية سليمة أو برهان على صحته
فال إشكال يف كونه تلفيقيا أم ال ،أما إذا افتقر للربهان على صحته فإن النموذج يصبح استحسانيا .أي
أن النموذج ال يربر لنفسه ملاذا ينبغي أن يكون هبذا الرتكيب يف املوضع األول ،مث يربر اخلطأ يف كل ما
دونه من النماذج .وهذا هو األسلوب العلمي يف الكشف عن صحة النموذج املعريف ،فمثله مثل أي نظرية
علمية ،تشتد صالبتها كلما استطاعت أن تثبت صحتها وتناسقها داخليا ،وعندما تستطيع أن حتتج على
النماذج األخرى لتثبت أن أي منوذج آخر به خلل جيعله غري مالئم ،فيزداد اليقني بصحة النموذج املطروح
ونتمكن من اعتماده منوذجا للمعرفة نستخدمه يف بناء الصرح الثقايف.
ومل يوضح لنا النموذج آلة معرفة حاكمة على الباقني ،بل كان النموذج أشبه بتوزيع السلطات فجعل لكل
آلة جماهلا الذي تستقل به دون تدخل آالت أخرى إال يف حالة العقل والتجربة واحلس .وهذا هو موطن
التناقض مع العقالنية واليت تضع العقل رئيسا حاكما على كافة أدوات املعرفة األخرى ،ألنه هو الوحيد
الذي لديه ميزان واضح ومربهن عليه يف التفرقة بني الصحيح واخلاطئ وهو ميزان املنطق ،وألنه الوحيد
القدر على انتزاع املعاين الكلية اجملردة من مصاديقها ومصادر انتزاعها .ولكنه يستعني مبا تبقى من أدوات
املعرفة لتجميع املعلومات والبيانات من مصادرها ،فاحلس والتجربة من املادة ،وآلة النص من النصوص
واملخطوطات الدينية أو العلمية ،واإلشراقية من التجارب العرفانية ذات الطبيعة الكشفية الشخصية.
وتتجمع كل هذه املعلومات عند وحدة التحليل املركزي ،العقل ،ليحللها وفق ميزان املنطق ويفرق بني
الصحيح واخلاطئ فيها .فالفرق إذا واضح وهو يف احلاكمية اليت مل تتضح بشكل كاف يف منوذج ابن نيب،
بينما اتفق النموذجان كميا يف عدد أدوات املعرفة املعتمدة.
وعند مقارنة منوذج ابن نيب الفلسفي مع ما يقابله يف الفلسفة العقالنية .جند أنه أيضا يتشابه يف مكوناته
من حيث الكم مع النموذج العقالين ،فلقد قام بتغطية كل الفروع من معرفة ووجود وقيم فردية واجتماعية،
وهذا جيعلنا نتفق مع مالك بن نيب يف أغلب النقاط .وسيكون مواضع االختالف فقط يف منظومة املعرفة
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ودور كل أداة معرفة يف بناء املنظومة الفلسفية والثقافية ،باإلضافة لبعض التغيريات الكيفية عندما نضيف
للمنظومة حاكمية كحاكمية العقل.
وختاما ،مالك بن نيب مشروع فكري وثقايف كبري ،البد من التوسع يف دراسته وحتديد نقاطه اإلجيابية،
وإكمال مابدأه مالك بن نيب نفسه ،الذي كان كل مايشغله تقدمي منوذج فكري وثقايف تنهض به األمة،
وتواجه من خالله ماحوهلا من مناذج أخرى بعيدة عن هويتنا وثقافتنا...
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