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اولت السات كثرية هي الدرا تمني إ القرن من الدار العديد شخصيات  ت سني واملفكرين امل
الدة، وح إن كان التاريخ قد  ، والذين تركوا فيه بصماهتم ا أجحف يف حق البعض العشرين وغري

ها ومل  وجودها وتثبت مكانتها وسط  استطاعت أن تفرض ها من الدراسة والبحث، فقديعطها حق  م
، ومن بنيزخم اإلنتاج األديب والثقايف الكبري وتوا زائري "مالك بن نيب"، الذي  ،هؤالء فر املفكر ا

ضارة( رئني على طرح  من القالئل املتج  نعد   رؤية واسعة انطالقا من  وإثارهتما قضي )الثقافة( و)ا
وقد كان له يف ذلك كل ه، مقاالته وأطروحاته  ،وغريها (الثقافة)مع بني التاريخ وبني الدين و عميقة

ة  الكثري من الدارسني، أو تلك ال خط   ومصطلحاتهومؤلفاته وأفكار  تها ال هلجت هبا ألس
وات األخرية.  أقالمهم يف الس

 أهمية البحث:

ال  مااعتبارا ل    سبق، وقع اختيارنا على موضوع )نظرية الثقافة يف فكر مالك بن نيب( ليكون 
ا  ا ودراست بثق يف ث ا هذا ت ث صص )نقد ودراسات ثقافية(، ولعل قيمة  يف مرحلة املاجستري 

لقة األساس يف أي   ااألساس من كون "مالك بن نيب" قد أو اهتمام كبريا لإلنسان باعتبار ا
ة الرئيسية ال تقوم عليها مشرو  يف تفاعالهتا وعالقاهتا مع كل من التاريخ  (الثقافة)ع هنضوي، واللب

ليل الظواهر واملشكالت  ال  ى إ، وهذا ال يتأت  إوالدين واجملتمع ... من خالل متابعة هذا اإلنسان و
تة، وهذ ،احمليطة به ا إ القول: إن  ورصد أبعادها وخلفياهتا انطالقا من رؤية إسالمية  ا ما دفع ب

معطيات  هضة يف ظل  م وال  س طريق التقد  "مالكا بن نيب" يعد  مدرسة رائدة لكل من يسعى إ تلم  
 دة ومتداخلة.ة معق  دولي  

 أهداف البحث:

 قاط التالية:تبلورت أهداف الدراسة حول ال   

   كبري يف العامل اإلسالمي.ثام عن إحدى الشخصيات الفكرية ال كان هلا تأثري  إماطة الل 
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  ة وانب القيمي  إضافة لب ال البحوث األكادميية، تساهم يف إثراء جانب من ا قة ة املتعل  يف 
ظرية الثقافية.  بال

   ة.قيق قراءة علمية حول مسرية "مالك بن نيب" الفكري 

   ة والعريب خاص ة.إبراز مكانة املفك ر "مالك بن نيب" يف الفكر اإلسالمي عام 

  تها أفكار "مالك بن نيب" حولعالعمل طوط العريضة ال تضم ضارة) لى إبراز ا ، لتكون (ا
ه. هل م  مرجعا يعود إليه كل طالب علم، يستفيد وي

  ضاري.أث  ال الوقوف على الظروف الشخصية ال مر  هبا "مالك بن نيب" و  رت يف فكر ا

   ضاري  )قاب عن حقيقة كشف ال ل   للمجتمعات، والبحث يف ماهيتها (ةالدورة ا ياهتا ومسريهتا و
ضارتني اإلسالمية واملسيحية )العربية والغربية(.  يف ا

 مبررات اختيار الموضوع:
ديد أسبا        اال للبحث ب ومربرات اختيار موضوع ما ميدانقد يكون من العسري  ا و

د   شأ والدراسة، ذلك أن  البحث ال يتأتى نتيجة عامل  ا ي د واحد يؤد ي إ قرار بطرقه، وإّن 
د  ج مو على شكل رغبة عام ة  ة واألخرى.الد واعي ما يؤكدها ويقو  من تدرجييا، وي  يها بني الفي

جذب إ هذا املوضوع ما يلي:       ا ن  ولعل  أوفر الد واعي أو املربرات ال جعلت
ا إ التعر   أسباب ذاتية: /أ ف على مالمح هذ الش خصية الفذ ة ال تركت تتمثل يف طموح

صوص واإلسالمي على وجه العموم.خبصماهتا   الدة يف التاريخ العريب على وجه ا
قاط التالية: أسباب موضوعية: /ب  جنملها يف ال

صوص، بدل - كون "مالك بن نيب" رائدا يف ميدان الفكر عموما والفكر اإلسالمي على وجه ا
 نشر هذا الفكر ومواجهة الفكر الغريب.حياته يف سبيل 

ضارة)و (الثقافة)كونه من أوائل املفكرين الذين شغلتهم قضية -  وظلوا مسكونني هبا، حيث مل  (ا
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يفارقه االهتمام هبا طيلة حياته، وإسهاماته يف هذا الشأن هي األكثر حضورا وأمهية على مستوى 
 الدراسات اإلسالمية.

ض بالقدر الكايف من الدراسات األكادميية، ومل - الباحثني  تستقطب اهتمامإبراز شخصية مل 
زائريني  .ا

د   ،حديداخرتنا )نظرية الثقافة( على وجه الت            االنتباالساعة_ تلفت  لكوهنا مازالت _ و
نظرا لطبيعتها املتميزة من ، وذلك (الدراسات الثقافية)و (الثقافة)وتستوقف نظر املشتغلني يف حقل 

دوديته يف هذا الشأن من ناحية أخرى.  ناحية، ولضآلة اإلبداع والتجديد العريب واإلسالمي و

 إشكالية البحث:

ا ألول مر ة، كما يف فكر "مالك بن نيب" ليست جديدة، ومل ت   (لثقافةا)إن  إشكالية  طرح ه
ا أول من سلك هذا الطريق وطج  ا لس  -                  ملوضوع يف فكر "مالك بن نيب"هذا ا قج رج أن

ا األخريينو  اك عشرات املقاالت والد   -لس ارسني الذين أشاروا رين والد  راسات للعديد من املفك  بل ه
ظرية "مالك بن نيب" يف تعامله مع  ه، ونو هوا ب يف عالقاهتا مع التاريخ  (قافةالث  )إ املوضوع وكتبوا ع

مع إوالفلسفة وعلم االجتماع والشرق والغرب... ا إ طرح القضية من رؤية  ا نسعى ه ، ولك
طلقات ال بني الر   ها "مالك بن نيب" يف دراسته ل انطلقكائز وامل ضارة)و (لثقافةـ )ام ا (ا ، ومن ه

 جاءت إشكالية البحث متمحورة حول: 

طلق يف سياقها فكر "مالك بن نيب"؟.ما هي األسس _  طوط العريضة ال ي  وا

ضاري؟ مث هل هو إنسان ما قبل - كيف كانت نظرته إ اإلنسان الذي يتمحور حوله الفعل ا
سب طرح "مالك بن نيب"؟بعد املوح   دين أم إنسان ماح  املو   .دين 

 .وما مدى أسبقيته يف املوضوع؟؟ (الثقافة)كيف استطاع "مالك بن نيب" أن يقيم نظريته يف -
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د (الثقافة)مفهوم ما -   ضارة)ما مع و  ؟ع ؟ وهل كان لثقافته يف  (ا ضارة )          يف فكر ا
ص القرآين من خالل ما أمد   (الغربية  ته من تراكم معريف؟.إسهام أو تأثري يف إحيائه لل

 خطوات الدراسة:

    مدخل وفصلني توسطا ة البحث إتقسيم ماد  لتحقيق األهداف السابقة، مت  ا يتوخ  
 مقدمة وخامتة.

ا فيها ألمهية البحث وقيمته، مث بر رنا دواعي ومربرات اختيار املوضوعتطر   :املقدمة وال    ق
ا إ إشكالية البحث ال  حصرناها يف مربرات ذاتية شخصية وأخرى علمية موضوعية، مث تطرق

موعة  هج املعتمد  نممتحورت حول  ديد خطوات الدراسة وامل تقلني إ  وهرية، م التساؤالت ا
ا ّناذج منبعدها فيه،  ا خالل ال قامت حول فكرالدراسات  أدرج ، وأخريا الصعوبات ال واجهت

 .مسرية إعداد البحث

ونا بـ املدخل ا فيه اإلطار الع ،(نيب" مالك بن"طات يف حياة ): ع اول اة "مالك بن ي ام  ت
ا إ أربعة مباحثتلف نيب" يف   .متظهراهتا ومن مجيع جوانبها، وقسم

احملطات ال رافقت نشأته  ق إ أهم  حول مولد "مالك بن نيب"، وتطر   : متحوراملبحث األول
د املؤثرات الثقافية واالجتماعية والفكرية ال و  ،ومسريته الدراسية جاء املبحث الثاين ليتوقف ع

. اء وبلورة فكر  سامهت يف ب

وان  :أم ا املبحث الثالث ت ع ا فيه ألهم مؤلفات "مالك بن نيب" ال مجعها  فقد عرض
ضارة)شامل هو   مراعني يف ذلك اإلطار املكاين إلصدارها. ،(مشكالت ا

ا فيه إ وفاته وآراء املفكرين يف شخصيته وثقافته. :واملبحث الرابع  تعرض

وان األولالفصل   .مباحث ع على ثالثةوترب   ،(وفكرة الثقافة ""مالك بن نيب): محل ع
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ديد مفهوم  ا فيه إ  د  (الثقافة)املبحث األول: تطرق يف اللغة واالصطالح، مع الوقوف ع
لياته يف السياقني ال  ريب.عريب والغاستعماالت املصطلح و

ا مفهوما جديدا  (قافةالث)ماهية حددنا فيه  :الثايناملبحث  د "مالك بن نيب" الذي قد م ل ع
ارسني واملدارس استلهمه من البحث يف جذور ودالالت املصطلح يف أمهات الكتب ويف فكر الد  

هجا طاملا ع    (الثقافة)ر واضح حول ه من بلورة تصو  مك   ،ريدا ومتميزاف د  الفكرية، متبعا يف ذلك م
ديد األسس ال ي ا الثالث.(ثقافة)ب عليها صرح أي ومن التوصل إ   ، وكان هذا موضوع مبحث

ونا بـ الثاينالفصل  د "مالك بن نيب"): ع ضاري ع ا فيه إ ج، عر  (مقومات الفكر ا
ا إ أربعة مباحث: ضارات، وقسم  البحث يف األسس ال تقوم عليها ا

ا  :املبحث األول د مفهوم فيه توقف ضارة)ع هجية ذاهتا ال  (ا اها متبعني امل مع مفهوم اتبع
د "ابن خلدون" الذي ي  ، مرك  (الثقافة) ـ عد  أو ل من أعطى مفهوما متكامال لزين على مفهومها ع
 .(ضارة)ا

ا للوقوف على ماهية : ايناملبحث الث   ضارة )خصص د "مالك بن نيب" (ا ل وال توص   ،ع
هج ديدها باعتماد امل  الرياضي و التحليلي. نيإ 

ا فيه  :املبحث الثالث ب وتقوم عليها دث اصر ال ت ضارة)عن الع ، وال حصرها (ا
صر )اإلنسان( األ(الوقت)، (الرتاب)، (اإلنسان)"مالك بن نيب" يف:  ية الكربى وواضعا مه  ، م وليا ع

 ته.اويات اهتماما يف أولإي  

ا فيه قضية فقد  :أم ا املبحث األخري ضاريةالد  )عا د "مالك بن نيب" من حيث  (ورة ا ع
ل   ضارتني اإلسالمي  مفهومها، مراحلها،   ة واملسيحية.ياهتا يف ا

امتة تضم   ا هذا  ث ا  ا  ت أهم  وحوصل ث ا إليها طيلة مشوار  تائج ال خلص يف          ال
 املوضوع.
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 المنهج المعتمد:

ه سبة للم هج ج الذي سيطب  أما بال ق على هذ الدراسة والذي ستسري عليه، فهو امل
ا ألفكار وآراء "مالك بن نيب ليلهالتحليلي، من خالل دراست باط رؤية " املتعلقة بالبحث، مث  ا واست

ها.  م

 البحث: رمصاد

ا هذا على مجلة من املصادر واملراجع، نالت  ث موعة  كربصة األااعتمدنا يف  ها  م
ضارة)"مالك بن نيب" حول  ت يف األساس ، (مشكالت ا موعة من املراجع ال تضم فضال عن 

هوض  (الثقافة)حول و تصوراته دراسات ملفكرين ودارسني حول آراء "مالك بن نيب" وأفكار  وال
ضاري ها:، ا  نذكر م

هضة(، )مشكلة الثقافة(، )وجهة العامل اإلسالمي(، )تأمالت( "مالك بن نيب"-        : )شروط ال
 .إ...)مذكرات شاهد القرن( و

 .(إصالحيورائد  اجتماعي "مالك بن نيب" مفكر): "مد العبدة"-

ضارة يف فكر "مالك بن نيب"فلس ) :"بشري ضيف اهلل"-  .(فة ا

 . (فكر مالك بن نيبصفحات مشرقة يف ) :"عبادة عبد اللطيف"-

 الدراسات السابقة:
 فاقت شهرهتافذة ال قامت حول شخصية كل ها الدراسات  ب ال ميكن لطالب مبتدئ أن يلم        

ا _ عتها شرقا وغربا، لكن حسب هجية البحث وعلميتهل  احرتاما  اآلفاق وطارت ُس    _ م
 أن نورد بعضها: 

 .عاصرة"من القضايا الفكرية الم" وموقفه الدراسة األولى: "مالك بن نبي



 مقدمة

 

 ز
 

حسن "    الباحث رسالة ماجستري يف العقيدة واملذاهب املعاصرة، كلية أصول الدين، إعداد 
مد العقيب   ،السعودية           ، اململكة العربية "صا حسني الر قب"، إشراف الدكتور "موسى 

 م.2015
هج الوصفي التحليلي يف       ت دراسته األبواب والفصول  استخدم الباحث امل دراسته، وتضم
 التالية:

 الباب األول: "مالك بن نيب" عصر وحياته.
 يشتمل على فصلني:       

 الفصل األول:  عصر وتأثر به.
    الفصل الثاين: حياته.

ضارة الغربية)بن نيب" من مالك الثاين: موقف " الباب  الستشراق.وامار عواالست (ا
 على ثالثة فصول.يشتمل      

ضارة الغربية)الفصل األول: موقفه من   املعاصرة. (ا

 قف "مالك بن نيب" من االستعمار.الفصل الثاين: مو 

 من االستشراق.الفصل الثالث: موقف "مالك بن نيب" 
 .مالك بن نيب" من املذاهب الفكرية املعاصرة"الباب الثالث: موقف 

 يشتمل على أربعة فصول:       

 .األول: موقف "مالك بن نيب" من الرأُسالية الفصل

  الفصل الثاين: موقف "مالك بن نيب" من الدميقراطية.

 الفصل الثالث: موقف "مالك بن نيب من املاركسية الشيوعية.

 القومية.     الفصل الرابع: موقف "مالك بن نيب" من 
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ديث  .الباب الرابع: موقف "مالك بن نيب" من الفكر اإلسالمي ا

 يشتمل على فصلني:      

 ورجاهلا. اإلصالحيةالفصل األول: موقفه من الدعوات 

د "مالك بن نيب".  الفصل الثاين: مستقبل اإلسالم ع

تائج ال توصل إليها الباحث. امتة: وفيها أهم ال  ا

 .الدراسة الثانية: األسس التربوية للتغيير االجتماعي عند "مالك بن نبي"

يل شهادة املاجستري يف الرتبية، كلية  هذ الدراسة تقدم هبا الباحث "علي حسن القريشي" ل
ة  ،الرتبية، جامعة عني مشس بـ )مصر( م، 1983ت إشراف الدكتور "سعيد إُساعيل علي"، س

د "مالك بن نيب"، وعمد صاحبها إ الكشف  الدراسة حول فكرة التغيري االجتماعيمتحورت  ع
مل  وجاءت يف  ،كتاباته         عن أهم املفاهيم والقضايا الرتبوية ال قال هبا "مالك بن نيب" يف 

ها اإلطار العام للبحث، والذي تضمن مقدمة البحث، سبعة فصول، حيث حد   د يف الفصل األول م
هج الباحث وخطة الدراسة.ماته، أمهيته، أهدافه، حمشكلته، مسل   ، م  دود

اول فيه عصر "مالك بن نيب" من حيث أوضاعه الثقافية والتعليمية  أما الفصل الثاين: فقد ت
ياته . و واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، مث عر ف   أبرز العوامل املؤثرة يف فكر

اهات التغيري           ية يف العامل العريب وأسسها الرتبوية.يف الفصل الثالث: تطرق الباحث إ اال

دتعر  الرابع:  الفصل يف          "مالك       ض الباحث للتغيري االجتماعي وأسسه الرتبوية العامة ع
 بن نيب".

دث عن          امس:  د من الوجهة الرتبوية وعالقتها  (الثقافة)يف الفصل ا بالتغيري االجتماعي ع
 "مالك بن نيب".
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اء    وعرض يف الفصل السادس آلراء "مالك بن نيب" يف الرتبية االجتماعية وعملية إعادة  الب
. د  ع

احية العامة ومن ناحية تقومي          أما الفصل السابع: فقد أفرد لتقومي فكر "مالك بن نيب" من ال
 اولته يف الفكر االجتماعي.

_ دراسة في بناء النظرية االجتماعي في فكر "مالك بن نبي" الدراسة الثالثة: التغيير
  .االجتماعية_

مد بن سعود اإلسالمية، اململكة  اإلماموهي رسالة دكتورا يف علم االجتماع، جامعة 
ة الباحثة العربية السعودية، تقدمي   م.1997"نورة خالدة السعد"، نوقشت س

إ دراسة أفكار "مالك بن نيب"قصد إجياد البدائل أطروحتها هتدف  الباحثة من خالل 
ظرية تستمد مقوماهتا من اإلسالم وتراعي خصوصية اجملتمع  ظرية التغيري االجتماعي الغربية ب ظرية ل ال

ال تأيت يف طليعة املفكرين الذين قاموا -اإلسالمي، فكانت احملاولة ال قام هبا "مالك بن نيب" 
ضاريبدراسة الواقع املتخل ذ أن خرجت من دائرة الضوء ا  -ف الذي تعيشه اجملتمعات اإلسالمية م

ليلية تسعى لفهم أس لول  ،يباب التخلف من خالل سياقه التارخيدراسة  وتسعى إلجياد ا
ها معظم اجملتمعاللمشكال برؤية تأخذ يف اعتبارها عمومية الظاهرة  ،ت اإلسالميةت ال تعاين م

ت الدراسة ستة فصول:وخصوصية اجملتمع ا  ملسلم، وقد تضم

اشها "مالك بن نيب"    فية يف الفرتة ال عاقلبيئة السياسية واالقتصادية والثالفصل األول: ا        
زائر(.  يف )ا

ظرية االجتماعية.         اء ال  الفصل الثاين: ب

ضارية)الفصل الثالث: نظريات           .(الدورة ا
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د الفصل ا          ".مالك بن نيب"لرابع: نظرية التغيري االجتماعي ع

ظرية  مقارنة نظرية التغيري امس:الفصل ا         د "مالك بن نيب" ب الدورة )         االجتماعي ع
ضارية  .(ا

د "مالك بن نيب".          الفصل السادس: تقييم نظرية التغيري االجتماعي ع

 ."جلرشبنزوالد او الحضارية بين فكر "مالك بن نبي" و"أالدراسة الرابعة: الدورة 

يل شهادة املاجستري يف ف          ضارة)لسفة وهي رسالة مكملة ل مجال "   ، من إعداد الطالب (ا
، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، قسم العلوم اإلنسانية، شعبة الفلسفة، "بروال

ضر"جامعة  اج  ة،  "،ا ة  بات عبد اجمليد  "           إشراف الدكتورت   م،2013/م2012س
 ."عرماين

ضار ) والدراسة يف حقيقتها جاءت لبيان ماهية ديد مراحلها ومتظهراهتا (ةيالدورة ا ، مع 
ضارتني العربية واملسيحية تميني إ حقلني فكريني مت ،وتطبيقاهتا يف ا  نيبايبني فكرين رائدين م

رب العاملية جزائري  واآلخر ،  األو وبيئتني غري متوافقتني، أحدمها أملاين مسيحي عايش أوضاع ا
 عاش يف بيئتني وعايش االستعمار. مسلم

 وقد قسمت الدراسة إ أربعة فصول:

ضارية)صل األول: يف ماهية الف . (الدورة ا  وتارخيية املفهوم وتبلور

ضا)الفصل الثاين:  د "ا (ريةالدورة ا جلر"شع  مفهومها وخصائصها، مراحلها وتطبيقاهتا. :ب

ضارية)الفصل الثالث:  د "مالك بن نيب": مفهومها وخصائصها (الدورة ا  مراحلها وتطبيقاهتا.، ع

ضاريتنيالدورتني )الفصل الرابع: املقارنة بني  د كل من "مالك بن نيب" و"ا (ا جشع  ر".لب
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 .ونقدية_الدراسة الخامسة: "مالك بن نبي" ومشكالت الحضارة _دراسة تحليلية 

اول فيه بالبحث والدراسة والتحليل قضية "زكي امليالد"وهو كتاب للدكتور  ضارة)، يت  (ا
د "مالك بن نيب" ، وقد جاءت الدراسة يف مخسة فصول كاآليت:ويتعر   ،ع  ض لدراسة وتقومي فكر

 األول: أضواء على شخصية "مالك بن نيب".الفصل         

 لثاين: نظرات حول فكر "مالك بن نيب".الفصل ا        

د "مالك بن نيب".         ظرية الفكرية ع  الفصل الثالث: مرتكزات ال

 الفصل الرابع: مكونات القوة يف فكر "مالك بن نيب"        

هجي لـ "ما         امس: نقد الفكر امل  لك بن نيب".الفصل ا

جديد الحضاري عند "مالك بن نبي"    الت إستراتيجيةالدراسة السادسة: محورية البعد الثقافي في 
 ."ب برغوتلطي  "ل

د "مالك بن نيب" وال  (نظرية الثقافة)وهو كتاب جاء ليقدم رؤية أخرى تتمحور حول   ع
ور ول ب   ضارة)نظريته يف فلسفة التاريخ و تعترب  ضاري هو باستمرار (ا ، على اعتبار أن الفعل ا

صلة أزمة ثقافية، وأن جناح أية حركة  ضارية هي باستمرار  صلة كل فعل ثقايف، وأن األزمة ا
مل رؤية "مالك بن نيب" الثقايفهنوض حضاري ترتبط بطبيعة مشروعها  ، كما يستخلص ذلك من 

ضاري، و  هج التغيري االجتماعي وا هو  ،املالحظ يف تفكري "مالك بن نيب" بصفة عامةلفلسفة وم
هجي متكامل يرتقي هبذ املوضوعات إ مستوى  ظومي م أنه يطرح موضوعاته ضمن إطار م

ظريات املتكاملة، كما فعل يف دراسته ملوضوع ضارة)الذي ربطه مبوضوع ( الثقافة)ال كقطب تتجه   (ا
ضارة)شئ ت   (الثقافةـ)فإليه حركة الوعي والتدافع البشري يف األرض،  حها هويتها وذاتيتها،  (ا ومت

ضارة)و د   (الثقافة)تـ ْغ  (ا  دها.و



 مقدمة

 

 ل
 

 وقد جاءت الدراسة كاآليت:

 الفصل األول: يف الطريق إ عامل "مالك بن نيب".

ضاري.  الفصل الثاين: انعكاسات غياب املراجعة والتقومي على سري حركة التجديد ا

قد التقوميي.الفصل الثالث:   "مالك بن نيب" وفقه املراجعة وال

 ية اإلسالمية.لرابع: "مالك بن نيب" ودراسة السالفصل ا

امس: اآلفاق الكربى د "مالك بن نيب". السرتاتيجية الفصل ا ضاري ع  التجديد ا

ضاري. السرتاتيجيةالفصل السادس: املداخل الكربى  اء ا  الب

ضاري. سرتاتيجيةاالثقافية من  الفصل السابع: موقع املسألة  التجديد ا

ضاري.  الفصل الثامن: الد ور احملوري لإلسالم يف حركة التغيري ا

 .الفصل التاسع: مقوالت يف الوعي الثقايف العا

 الصعوبات:

موعة من الصعوبات خالل مسرية إعداد البحث وإجناز ا  و  ككل باحث أكادميي، واجهت
: إخراجه، يفها إ اوزها، وميكن تص ا قدر املستطاع على   وال عمل

ية أ/ من الناحية الذاتية:         صب أستاذة لغة عربية يف   -تتمثل يف االلتزامات امله كوين أشغل م
التوفيق بني متطلبات  اب عليويصع   كبريين،وقتا وجهدا   ااألمر الذي يأخذ م -التعليم املتوسط
.البحث العلمي   والدراسة وبني القيام بالواجب امله

األمر الذي  ،د املوضوع واتساعه وترامي أطرافهتتمثل يف تعق   ب/ من الناحية الموضوعية:        
ميع جوانبه. ا جند صعوبة يف اإلملام   جعل
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ادي هبا "مالك بن نيب"، األمر الذي ج         ا نالقي مشاكل صعوبة وتعقد األفكار ال ي يف عل
 عاهبا.فهمها واستي

ا إال أن نتوجه إ املو عز وجل بالدعاء أن نكون قد و   ،يف األخري ا يف ف  ال يسع ا ق ث
ا يد العون واملساعدة من قريب أو بعيد، وخنص بالذكر  كما نتقدم بالشكر إ كل     ،هذا من مد  ل

 ة للبحث خطوة خطوة.األستاذ املشرف، ملا له من فضل يف التوجيه واإلشراف واملتابع
 

 

 

 



 

 

 :المدخل                             

 محطّات في حياة "مالك بن نبي"              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .متهيد

_نشأته_دراسته_.  املبحث األول: "مالك بن نيب" مولد
.  املطلب األول: مولد

 املطلب الثاين: نشأته ودراسته.          
ائه  ثقافته املبحث الثاين: "مالك بن نيب" ومؤثرات ب

 الفكري.
 متهيد 

 املطلب األول: املؤثرات االجتماعية.
 أوال: البيئة العائلية.  
 ثانيا: البيئة االجتماعية.  
 املطلب الثاين: املؤثرات الثقافية. 

 لمني.أوال: تأثري األساتذة واملع  
 أ/ املعلمون واألساتذة العرب.  
 ب/ املعلمون واألساتذة الفرنسيون. 
 ثانيا: تأثري القراءات العربية والغربية.  
 املؤثرات من القراءات العربية. أ/  
 .املؤثرات من القراءات الغربية ب/  

 .يةاملطلب الثالث: املؤثرات الفكر

   
 

 نيب".املبحث الثالث: مؤلفات "مالك بن 

 .متهيد
 .فرنسا(ـ )املطلب األول: املؤلفات الصادرة ب

 املطلب الثاين: املؤلفات الصادرة بـ )مصر(.
زائر(.  املطلب الثالث: املؤلفات الصادرة بـ )ا

املطلب الرابع: اآلثار غري املطبوعة _املخطوطات_ 
 التسجيالت.

 وفاته وأقوال العلماء فيه. ،املبحث الرابع: "مالك بن نيب"
 املطلب األول: وفاته.

 أوال: ظروف الوفاة.
 ثانيا: الدفن.

 املطلب الثاين: آراء املفكرين و العلماء فيه.
تاجات  .است
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ديث عن ري  إنه  وض غمار ا ا قبل أن  د "مالك بن نيب" (الثقافةموضوع ) ب أن  ،ع
طوط العريضة واملالمح العامة ال سادت عصر ورمست شخصيته د ا هذ األخرية ال   ؛نتوقف ع

اء فكر الذ   د  كان هلا الدور األول والفضل األكرب يف بلورة وب بض بالفعالية الس   ي ال يزال _ اعة_ ي
يوية اوالت الت   وا  طالته. هميش الكثرية ال  على الرغم من 
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_نشأته_دراسته_.  المبحث األول: "مالك بن نبي" _مولد

.  المطلب األول: مولد

ت عيسى" مفكر  اجة زهرية ب ضر بن مصطفى بن نيب" وابن "ا اج بن ا هو "مالك بن ا
ب بني أهله وذويه بـ ن أعالم الفكر اإلسالمي، له طابع العامل االجتماعي، كان يلق  موعلم بارز 

ة(يق"، د  "الص   طي ور ألول مرة بـ )قس ة مخسة وتسعمائة  ،يف الفاتح من شهر جانفي ،أبصر ال س
م(، املوافق للخامس من شهر ذي القعدة عام ثالثة وعشرين وثالمثائة وألف للهجرة 1905وألف )

زائر عام »ح هو نفسه يف مذكراته: ه(، كما صر  1323) م، أي زمن كان 1905كان مولدي يف ا
ستقبل عرب على امل واإلطاللطريق آخر من بقي حيا من شهود عن ميكن فيه االتصال باملاضي 

 (1).«ئل من رواداألوا

 األول كان من )تركيا(، وبالضبط من "مالك بن نيب" جذور تركية أبا عن جد ، فجد   ـلـ
بول(،  اية كبرية د من الذكور ألبويه، االبن الوحيوكان  )اسط ل ع هما  األمر الذي جعله  من و   م

ة"و "فاطمة" شقيقتيه  ."سكي

 المطلب الثاني: نشأته ودراسته.

يط به من كل جانب، فرتعرع ونشأ يف   يا وتربية طيبة  يطا دي هيأ اهلل لـ "مالك بن نيب" 
افظة، كان والد موظفا بسيطا بالقضاء  ف أسرة  اإلسالمي، أما والدته فكانت تتخذ من ك

ياطة سبيال لتوفري قوت أوالدها.  (2)ا

                                                           
وامروان تر ) .مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن  (1) شر، طيتالق م، ص 1993، دمشق، 1(، دار الفكر للطباعة والتوزيع وال

15. 
ظر إبراهيم نويري:  (2) زائري العاملي الكبري "مالك "ي طات من حياة املفكر ا زائر،موقع تراجم ."ن نيب"بترمجة   8  أعالم ا

 .2014-01-05،مت تصفح املوقع بتاريخ م2013جوان 
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ال بعائلة "مالك بن نيب" و )تبسة(  بعد ضيق ا ليبقى هو يف  ،تضطر إ السفر 
ت كفالة عمه ة(  طي ضر ")قس بعد   بلغ السابعة من عمر عاد إ )تبسة(  م اول   ، " مود بن ا

 جد  ألمه إ )طرابلس الغرب( فرارا من جرائم االستعمار الفرنسي وويالته.وفاة عمه وسفر 

ية يف االبتدائية والثانوية بني مدي )تبسة( وزعت مراحل "مالك بن نيب" الدراست
كومية يف )تبسة( على أيدي أساتذة فرنسيني ة(، فتتلمذ يف املدرسة الفرنسية ا طي ،كما درس و)قس

.يف املدرسة نفسها ع  لى أيدي أساتذة عرب زرعوا يف نفسه بذرة العمل الوط

كيم، ن فيها بعض يف الوقت نفسه، كان يرتاد املدرسة القرآنية القدمية ال لق   سور الذكر ا
سبة لهلوا إال أن   ،حياته   ، وال سيما يف بواكري عامال مهما يف نضوج فكر وإيقاد  كانت بال

"مالك بن نيب" عرضة   الفارق الكبري بني املدرستني يف طرق التدريس، والعقوبات املستمرة ال كان 
اب، وعدم قدرة والديه هلا من طرف معلميه بسبب عجز عن التوفيق بني الدراسة وبني ارتياد الكت  

فر من املدرسة  فاضطر والد إ ، (1)ة القدمي         على تسديد أجرة معلم القرآن، جعلته ي
كومية ال نبغ فيها نبوغا كبريا  وات على أن يواصل تعليمه يف املدرسة ا ها بعد أربع س سحبه م

ه من افتكاك رتبة )جيد( صول على  ،جعله يتفوق على أقرانه وزمالئه يف الدراسة، ومك ومن ا
ة( ملتابعة دراسته  طي ته من العودة إ )قس حة ال مك اإلكمالية خصوصا مع عجز والد عن امل

آنذاك، فالتحق بإكمالية )سيدي  كم الضيق املا الذي كان يعانيه (2)تسديد مصاريف الدراسة
ل   كومية يف التدريس  (*)ي(ا ه الطالب ملمارسة الوظائف ا ال كانت تعترب معهدا إسالميا يتخرج م

                                                           
مد العبدة: مالك بن نيب مفكر اجتماعي ورائد إصالحي (1) ظر   .23، ص 2006، دمشق، 1دار القلم، ط .ي
شر والتوزيع (2) ظر عبد اللطيف عبادة: فقه التغيري يف فكر مالك بن نيب، مؤسسة عامل األفكار لل زائر(، 2ط .ي ، احملمدية )ا

 .18، ص 2007
لي( أن يف مذكرات شاهد القرن ورد (*) اولت فكر "مالك بن نيب"  ،اسم اإلكمالية هو )سيدي ا أما بعض الدراسات ال ت

 .(سيدي جليس)فتشري إ أن اسم اإلكمالية هو 
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ر  واحملاماة والطب   ة ، و ها س ة م 1918ج م حامال معه تأشرية الدخول إ الثانوية ال التحق هبا س
مية فكر "مالك بن نيب" ، والواقع أن املرحلة الثانوية كان هلا دور كبري وأثر بالغ يف ت(1)م1921

شخصيته، وما كان هذا ليتحقق لوال شغفه الكبري باملطالعة  ويف صْوغ   ،اركه ومعارفهوتوسيع مد
ديثة، وعلى روائع الشعر العر قدميه وحديثه، فضال عن وانكبابه على أمهات ال كتب القدمية وا

ة( وشيوخها  طي دروس السرية والفقه والعقيدة ال كان يتلقى مبادئها على أيدي فقهاء )قس
ورد أمساء األساتذة والشيوخ الذين تتلمذ على أيديهم يف سطورنا املوالية_.  _وس

دمة 1925يف جوان  ويةة الثانج "مالك بن نيب" من املدرسر   م، ليجد نفسه معفيا من ا
ية بالقرعة، ومل   ا كان هاجسه الوحيد هو املستقبل، وإخراج عائلته من وضعها املأزوم، مل يكن الوط
ثا عن وظيفة يسد هبا رمق أخطري أمامه إال أن يشق   زائر) ه ووالديه، فقرر مغادرةيتقه  لسفر وا (ا

يد ا، ومبا (فرنسا)إ  صول أنه  لتحدث باللغة الفرنسية، فقد غري امسه إ "جون" ليتمكن من ا
وف إ بيع كتبه على أرصفة شوارع باءت بالفشل، فاضطرته الظر كل ها ساعيه  م عمل، لكن على 

 (2)مقابل دنانري قليلة.( باريس )

اء إقامته يف ديار الغربةل م ا  ه، فح رقر   ،أُغلقت مجيع األبواب يف وجهه أث ط  العودة إ موط
ة  ويف غر ة شهر مارس  تفتح من جديد رحلة البحث عن عمل،اسم، و 1927رحاله يف )تبسة( س

صول على وظيفة، وعُ  ح  يف ا ة نفسها  كمة )تبسة(من الس مث  ني مساعدا قضائيا متطوعا يف 
كمة )أفلو( بـ )وهران(.  يف 

                                                           
ظر الطيب بن إبراهيم: مواقف وأفكار مشرتك بني مالك بن نيب وابن (1) شر والطباعة، دط، دم،  .خلدون ي ، 2008دار مدين لل

 .32ص 
ة (2) طي ظر رابح عدالة: علماء قس شر والتوزيع .ي  .3، ص 2013دط، دم،  .دار اجملتهد لل
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كمة  سجم مع  ل م ا، و (شاتودان) ملعروفة آنذاك بـ)شلغوم العيد( ابعدها انتقل إ  مل ي
ال التجارة ،(1)استقال وعاد إ )تبسة( من جديد أعضاء احملكمة رب  ة  واختار أن  فأنشأ مطح

، لكن سرعان ما اضطرته األزمة االقتصادية  إ بيعها، ويف هذا  1929عام للحبوب مع صهر
ال تزال تعاين رواسب األزمة االقتصادية ال اجتاحت ألن  فرنسا  »الصدد يقول "مالك بن نيب: 

ة1929العامل عام  ا أنا وصهري من املطح لص زائر ما كان، فقد   (2).«م، وكان أثرها يف ا

زائرية إن ساءت  ،مع تفاقم األزمة االقتصادية حالة "مالك بن نيب" _ومعه جل العائالت ا
اح أسرته عليه بالعودة إ  إصرارمل، ومع كل ها_  فازدادت حاجته للعمل نقل   مر ة أخرى (فرنسا )وإ

د إال   و  للبحث عن العمل وإكمال الدراسة، مل  ، وكان ذلك يف صائفة (فرنسا)أن يشد  رحاله 
 م.1931

 (معهد الدراسات الشرقية)ـ ل نفسه إلجراء امتحان االلتحاق بفور وصوله إ )فرنسا(، سج  
ة  قوق والتخصص يف  ،م1930يف أواخر أكتوبر أو بداية نوفمرب من س والذي يؤهله الرتياد كلية ا

 احملاماة.

جاح إال   ألن السلطات الفرنسية  ،أن ه مل يوفق يف االلتحاق باملعهد وعلى الرغم من ثقته يف ال
مل  »يصرح يف مذكراته:  مل تكن تسمح للجزائريني املسلمني أمثاله مبزاولة مثل هذ الدراسات، إذ

ان وهدوء إ املعهد فوصلت يف الوقت  ا االمتحان، فتوجهت بكل اطمئ  ،(...)أشعر بأي رعب 
تيجة كانت خيبة أمل: ومل تبد  أي صعوبة يف االختبارات، ولكن ح!! وليس كل هذا ما يف ال مل أ

                                                           
مد العبدة: مالك بن نيب مفكر اجتماعي ورائد  (1) ظر   .31، ص إصالحيي
 .271ص ، مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن (2)
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دوى من رع األمر، بل لقد طلب مدير املعهد، ويف هدوء مكتبه الوقور، ش  اإلصراريشعرين بعدم ا
 (1).«على الدخول إ معهد

دها إ "مالك بن نيب"   اضطر  مدرسة تعديل أهدافه وغاياته، واختار االنتساب إ ع

اهه من   ( معهد الدراسات الالسلكية)بـ و امليكانيك( املعروفة  الكهرباء) ته من تغيري ا  ال مك 

ر  اجملال القضائي السياسي  انب التطبيقي_ و الص _ا ظري_ إ اجملال التق ا انب ال ج _ا
ة  ها س دس.1935م  م بدرجة مساعد مه

ضارة الغربية) وجد "مالك بن نيب" نفسه يف خضم   ،خالل إقامته يف )باريس( ن ال متك   (ا
ابية ،من االحتكاك هبا والتفاعل معها ها ومستكشفا جوانبها اإل والسلبية، مما زاد يف  مستشفا مال

اء رصيد الفكري واملعريف ل ما ظإثراء شخصيته ال نضجت ورمست خطوطها العريضة يف يف  و ،إغ
ضارة الغربية ولقاء الشرق بالغرب» :ى بـيسم    .«التفكر يف ا

ضارة الغربية)ي مع روح وما زاد قربا من التعاط لوحدة املسيحية للشباب )ا لـ انتسابه ،(ا
راطه يف  ،(الباريسي ياة األوروبية، وا ال   (*)(وحدة طلبة مشال إفريقيا املسلمني)ومعايشته لواقع ا

لة التلميذ(، األمر الذي مس لة شهرية ) كري عن أفكار ح له _من خالهلا_ بالتفكانت تصدر 
يف املعهد على الرغم من الطابع العلمي الذي انتهجه ية والسياسية ال ظل متمسكا هبا ورؤا الفلسف

                                                           
 .216نفسه، ص صدرامل (1)

( AEMAN) " وحدة طلبة مشال إفريقيا املسلمني: هي مجعية تعرف باسم "ودادية الطلبة املسلمني إلفريقيا الشمالية (*)
ة  زائريني من طرف السياسة الفرنسية،1919تأسست س موعة من الطلبة ا "بلقاسم                 من أعضائها م على أيدي 

وي مساية "، و ،"اهلادي بن " حبيلسبن  ضري مذكراهتم، توفري الدعم املادي واملع من أهدافها: تأسيس مكتبة ملساعدة الطلبة يف 
معية خالل الفرتة ) معية، اقتصر نشاط ا انبني الثقايف م( 1931م_1919للطالب، تأسيس ناد خاص با على ا

ة تواالج  م.1931ماعي، لتخرتق اجملال السياسي بعد س
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وان لا اضرة له وكانت بع دها ألقى أول  ن مسلمون؟)                السلكي، وع يف  (ملاذا 
 (1)م.1931أواخر ديسمرب 

اضرته من إدخال بعض املفاهيم الفلسفية ال تأثر هبا  لقد متكن "مالك بن نيب" من خالل 
د دراسته ل ع املاد ة)حيث أثارت عبارته الفلسفية، لكتب ع اضراته املطروحة يف إحدى  (الروح تص

السني، وأظهرت ا املادي. انتبا ا اهه املثا يف الفلسفة املعارض لال  ا

 فيليبون دعى "سيليستني بولاألصل ت ف "مالك بن نيب" على سيدة فرنسيةتعر   يف )فرنسا (

C.P.Philippon "(2)  ، فسها وبعد أن اق الدين اإلسالمي، وبعد أن اختارت ل عها باعت أق
ذها زوجة له، وقد كان هلا األثر البالغ  ة" ا و العائلي يف اسم "خد حياته، من خالل توفريها له ا

ديار الغربة، وال مسحت له بالتفرغ للدراسة يف املعهد يفتقدها يف والرعاية والراحة ال كان 
ه بعد، إذ يقول يف مذكراته: الالسلكي ا رج م معة من عام  »لذي مل يكن قد  كان يوم ا

ة"ت نفسها ، فسم  هيم وقد تو اهلل األمر، فهداين إ زوجي وهداها 1931 وأخذت على  "خد
 (3).«الفور زمام حيايت املادية يف البيت

ة  زائريني مركز 1938يف س موعة من املهاجرين ا املؤمتر ) م أنشأ "مالك بن نيب" رفقة 
زائري اإلس ة )مرسيليا(ا ية  ،المي للثقافة( يف مدي والذي ركز من خالله على ضرورة تغيري ذه

زائري املسلم وله من إنسان غري فع ال ومتخلف إ إ ،اإلنسان ا فسه و نسان وعلى ضرورة ثقته ب

                                                           
ظر عبد  (1)  .21اللطيف عبادة: فقه التغيري يف فكر مالك بن نيب،  ص ي
زائري "مالك بن نيب" تسرد سرية حياته" (2) ة شقيقة املفكر ا  2013مارس  ،اإللكرتوينبدون مؤلف، موقع املورد ."اب

www.mawrid.com   (.15/06/2014تصفح املوقع يوم )، مت 
 .236مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن، ص  (3)
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شاطات ال يقوم هبا يف املركز  جاد   ومتحضر، وكان رد فعل السلطات الفرنسية االستعمارية على ال
عته من التدريس وأغلقت املركز هنائيا.  (1)أن م

ة  26م، أي حوا 1956و م1936لقد قضى يف ديار الغربة الفرتة املمتدة بني س  س
 اهلدف الذي سافر من أجله وهو التخصص يف احملاماة فشله يف الوصول إ ؛ذاق خالهلا الويالت

اميا،  وتعر   ومن مث    هما  قيق حلم والديه يف رؤيتهما الب ضه للسجن من طرف عجز عن 
ة  م.1945م إ شهر ماي 1944من شهر أوت أي   ،السلطات األملانية حوا الس

خروجه  فور  بدأت تصدر تباعاط  صفحات كتبه ال  مالك بن نيب " بدأ " السجن،يف 
هضة( )شروطو ماله كتابا )الظاهرة القرآنية(أع فكان باكورة  من السجن وعودته إ )فرنسا(،   ال

وان جامع هو والت كتبه يف الظهور كتابا بعد ا، مث ت(2) الفرنسية ن باللغةراالصاد ت ع آلخر 
ضارة(  كما واصل نضاله عرب الصحافة.،)مشكلة ا

، و ل م ا   مل امسه من بعد حه ولدا  كانت آخر وصية   ل م اكانت زوجته قد عجزت عن م
اب، اضطر للقبول إرضاء للجميع،  ح و ترتكها له والدته قبل رحيلها هي الزواج ثانية قصد اإل

فعال كانت والديت مصممة على أن يكون هلا   »إذ يقول:  ،لزوجته ال مل تكن تعارض املوضوع
ة، علما أن  ،هاأحفاد من اب ميع بالقبول يف انتظار الظروف السا ة"فقررت أن أرضي ا مل  "خد

 (3).«تعارض املوضوع مبدئيا

                                                           
ة، ص  (1) طي ظر رابح عدالة: علماء قس  .64ي
مد العبدة:  (2) ظر  صحيفة قراءات  ".فيلسوف العصر "مالك بن نيب" خطوة لفهم نكبة الغفلة يف الثقافة العربيةقبسات من "ي

ني ر الع  .09، ص 226/03/2007ب، االث
 .340 : مذكرات شاهد القرن، صمالك بن نيب( 3)
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قق حلم  "مالك بن نيب" وقبل أن يقدم على خطوة الزواج، كان ،لكن مصرا على أن 
ها الكثري من بعد إسالمها، وبصعوبة كبرية  ة" يف زيارة البقاع املقدسة ال مسعت ع زوجته "خد

جمتك   صول على جوازي سفر ألداء فريضة ا عتهما من ذلك.(1)ن من ا  ، لكن الظروف م

ة  زائر)لحة يف وبعد إعالن الثورة املس ،م1956يف س " يشعر نيب ، بدأ "مالك بن(ا
، كما أدرك ضرورة مسامهته يف (فرنسا)بالتضييق الكبري عليه من طرف السلطات االستعمارية يف 

الفكرة اإلفريقية اآلسيوية يف  )كان يف تلك الفرتة يتحضر إلخراج كتابه  أنه ، ومبا(2)الكفاح املسلح
زائرية، فقد اختار )مصر( ال كانت من أبرز الدول املشاركة  (باندونغ)ضوء مؤمتر  ادم للقضية ا ا

عقد س(باندونغ )يف مؤمتر  كو 1955ة امل حيب كبري، وحظي مة املصرية برت م وجهة له، فاستقبلته ا
دها باالهتمام األ اصةع ت نفقتها ا  خصصت له راتبا شهريا بأمرو  كرب، وتولت طباعة الكتاب 

اصر" الذي كان من أكثر املعجمن ا  بني واملتحمسني ألفكار "مالك بن نيب".لرئيس "مجال عبد ال

زائري ،(مصر)يف   راسل "مالك بن نيب" من شاء هلم القدر أن يكونوا قادة جهاد الشعب ا

ت تصرفهم وعرض عليهم خدماته كممرض عسكري يف فو لة، وحاملي لواء الثورة املبج   ضع نفسه 
زائرية عن طريق املشاهدة.جبهة   القتال وكمؤرخ للثورة ا

ال مسحت له باالنطالق و من أغ مراحل عطائه الفكري،  (مصر)لقد كانت فرتة وجود يف 
اضر و  ففي )القاهرة ( ال فتحت له أبواهبا ؛اللغة العربية وإتقانيف عهد جديد مع التأليف  بدأ 

قل أكمل مسرية اإلبداع  يكتب، بدأها، وجعل من بيته مدرسة ثقافية يقصدها أن  ال سبق له أو ل

                                                           
مد العبدة:   (1) ظر   .22فقه التغيري يف فكر مالك بن نيب، ص ي
ظر يوسف بوراس (2) د مالك بن نيبي زائر،  .: الفكر السياسي ع شر والتوزيع، دط، ا ص      ، 2013دار هومة للطباعة وال

23. 
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هلون من فكر الوض  ، (1)، يستمعون إ آرائهحدبو صوب ومسلمني، من كل  االطلبة عرب  ،اءوي
موعة   ا أصدر  ضارة( وه ملها حول موضوع )مشكالت ا ويأخذون من نظرياته ال متحورت يف 

زائري يباد(،  جدة ... الشعب ا ها: )ال ديد( )مشكلة الثقافة(، )كتب م اء ا يف )حديث يف الب
 (2)ويلث إسالمي(.مهب املعركة(، )تأمالت(، )فكرة كم

ترمجة كتبه الصادرة بالفرنسية يف )فرنسا( إ اللغة العربية، ه مكوثه يف )مصر( من كما مك  
مع البحوث اإلسالمية( صب مستشار للمؤمتر اإلسالمي الذي أطلق عليه اسم ) ،  (3)ومن شغل م

ها:  كما متكن من التعرف على العامل العر من خالل زياراته املتعددة إ عدة بلدان عربية م
ان(، )الكويت ت عالقاته مع العديد من ، وال قو  إ(، )ليبيا( ...)سوريا(، )لب ت صالته ومت

زائرية والتعريف نفسها العلماء واملفكرين الذين قامسو املبادئ واألفكار ، ومتكن من دعم القضية ا
اهضة لالستعمار لتقدمي الد   وي للثو  هبا، حيث دعا الشعوب احملببة للسالم وامل  (4)ار.عم املادي واملع

ات _ويف مصر_ يف مسي تزوج "مالك بن نيب" من قريبة له _اختارهتا عائلته_ وبعد  أواخر ا
ات مسامها  ها توأم ب ب م وات قليلة، أ ة "نعمت"و "إميان"س م لريزقه اهلل 1961، وكان ذلك س

تا ثالثة اختار هلا اسم   ."رمحة"بعدها ب

زائر)ت استقل  بعد أن  "مالك بن نيب" إ  م_ عاد1963وعلى وجه التحديد عام  _ (ا
زائري واإلرشاددت إليه إدارة التعليم العا بوزارة الثقافة س  أرض الوطن، فأُ  فقام مبهمته ، (5)القومي ا

                                                           
مد مراد:  (1) ظر بركات  ضارة وشاهد القرن "ي ة لة رؤى )مالك بن نيب واملشرو  ".مالك بن نيب فيلسوف ا ضاري(، الس ع ا

 .6، ص 2003، 20 عالرابعة، 
 .6املرجع نفسه، ص   (2)

مد العبدة: مالك بن نيب مفكر اجتماعي ورائد إصالحي، ص   (3) ظر   .42ي
ة، ص  (4) طي ظر رابح عدالة: علماء قس  .65ي
مد العبدة: مالك بن نيب مفكر اجتماعي ورائد إصالحي، ص  (5) ظر   .44ي
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)آفاق  والكتابة، فصدر له مع مواصلة نشر رسالته، سواء عن طريق احملاضرات أو عن طريق التأليف
زء األول من مذكرات كار يف ( و)مشكلة األف-الطفل – شاهد القرن ه )مذكراتجزائرية(، وكذلك ا

 العامل اإلسالمي( و)املسلم يف عامل االقتصاد(.

لة الثورة اإلفريقية  زب جبهة التحرير الوط أفسحت أمامه  صفحاهتا،  اللسان الرمسي 
موعة من املقاالت يف السياسة و شر   (1)واالقتصاد ويف الشؤون الدولية. (الثقافة)ف

إ جانب الوزير "مولود قاسم نايت بلقاسم" عضوا  "هواري بومدين" بأمر من الرئيس ني  وعُ 
ويا، وألقى هبا بعض احملاضرات ه س تض زائر  ظما مللتقيات الفكر اإلسالمي الذي كانت ا ، (2)م

ة  امعة 1968ويف س زائر)م أسس مسجد الطلبة  واهنا  (ا لة للتعريف باإلسالم وع ماذا أعرف )و
 Que sais je de L’ islam ».(3)» (؟عن اإلسالم

 "مالك بن نيب" بفشله يف التوفيق بني عمله وبني نشاطه الفكري استقال من بعدما أحس  
ة  صبه كمدير س دوات الفكرية ال  غ كليتفر   ،م1967م ظيم ال ليا للعمل اإلسالمي والتوجيهي ولت

سيات.كانت تستقطب جل  الطالب والدارسني  تلف ا  من 

ة  ج، ويف طريق العودة عر  1972يف س اسك ا حيث كانت له  )ج على )دمشقم أدى م
اضرات مجعت يف كتاب واحد هو   (4).(الس دمشق)عدة 

 

 
                                                           

ظر   (1)  .26عبد اللطيف عبادة: فقه التغيري يف فكر مالك بن نيب، ص ي
ة، ص  (2) طي ظر رابح عدالة: علماء قس  .65ي
ظر عبد اللطيف عبادة: فقه التغيري يف فكر مالك بن نيب، ص ( 3)  .27ي
د مالك بن نيب، ص  (4) ظر يوسف بوراس: الفكر السياسي ع  .24ي
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ائه الفكريال  .مبحث الثاني: "مالك بن نبي" ثقافته ومؤثرات ب

اء الفكري ألي مفكر أو عامل، باحث أو دارس، فيلسوف أو ناقد، ال يولد من فراغ  إن   الب
شأ من عدم، وإمنا ال  د إليها من مرجعيات معلومة بد له من ركائز يقوم عليها، ومن وال ي دعائم يست

ال حال املفكر "مالك بن نيب" لفيات واملؤثرا ،وغري معلومة، وا موعة من ا ت الذي سامهت 
اء شخصيته، فقد أوضح يف مذكراته املوسومة  إالثقافية واالجتماعية والسياسية... يف بلورة فكر وب

األثر البالغ الذي تركته املدرسة واألهل  ،ويف العديد من مؤلفاته ومقاالته (،مذكرات شاهد القرن)بـ 
.  والشارع يف حياته، ونو  بالعلماء الكبار وباألعمال ال تركت بصماهتا خالدة يف فكر
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ا وإميانا ال  (الثقافة العربية)نه بني أحضان وتكو   ،ولعل ما مييز وفكر ُ، ارتباطه باإلسالم دي
ا كان سائدا يف األمة العربية من قضايا إسالمية كربى ذات اها مبذ  األو وغ ابعهامأخذ أصوهلا من 

ميع من جهة، وانفتاحه على قيق هنضة شاملة تعم ا ضارة )قومات م أبعاد حضارية هتدف إ  ا
فتحا على اآلخر من جهة أخرى.وعلومها ا (الغربية هجه، م  ل جعلته متميزا يف طرحه، علميا يف م

اء شخصية  "مالك      إذا ما أردنا الوقوف على أهم العوامل واألحداث ال عملت على ب
ا إمجاهلا يف العوامل التالية: ،بن نيب" فكريا وثقافيا واجتماعيا  أمك

 .المطلب األول: المؤثرات االجتماعية

 .أوال: البيئة العائلية

ا  ل أن هنمل األثر الكبري الذي تركته _ولـ "مالك بن نيب"_ بأي حال من األحواال ميكن ل
 أمهو  جدته        أسرته يف حياته، وال سيما ركيزة هذ األسرة ودعامتها، أال وهي املرأة ممثلة يف 

 زوجته.و 

ياة على نصائحها وقصصها  يه على ا ذ أن فتح عي صوص جدته، فقد نشأ وترعرع م فأما 
زائر)احتالل حول ال انصبت موضوعاهتا  دة(  (ا ه من دمار وخراب، هذ األخرية )ا م ع وما 

ه العاطفي،  مية تكوي عد ها "مالك بن نيب" املدرسة األو ال سامهت إ حد كبري يف بلورة فكر وت
ة، ويف هذا  س ة وتوجيهه الوجهة ا مسعت الكثري من »الصدد يصرح :ويف تربيته الرتبية الصا

ورها العمل الصا وما يليه من ثواب، وعمل السوء وما يتبعه من  أقاصيصها وحكاياهتا ال كان
ها عرفت أن اإلحسان  عقاب، وكانت هذ األقاصيص الورعة تعمل على تكوي دون أن أدري، فم

لق اإلسالمي  (1).«يف مرتبة عليا من ا

                                                           
 .19ص  مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن، (1)
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ياة أسرته اململوءة بالدفء ومع ظم  صوص أمه، فطاملا وصفها بالعقل امل  اين اإلنسانية.أما 

ة( و قد  ف ،أما زوجته )خد ، وذلك من خالل ا كان هلا بصمة واضحة يف حياته وفكر
سيه حرقة الغربة من جهة، ومن خالل  القضايا  العائلي املريح الذي كانت توفر له، والذي كان ي

الصدد يصرح  األفكار الثقافية والسياسية ال كانت تتبادل آراء ها معه من جهة أخرى، ويف هذا
احية  (...)»:بقوله  ومضت زوج تف ن من أجل توفري وسائل الراحة  داخل البيت، ح من ال

ديد بشهادة من يعرفها من داخلها  الفكرية، إذ كانت تأيت على األشياء ال أشاهدها يف عاملي ا
ضارية ال أصبحت الشغل الشاغل ب ت أرى يف تلك األشياء القيم ا احية لقد ك سبة  من ال ال

ظرية )...( ديث مع  ،ال اذب ا ة "وأ زائرية أو حول الدين، وكان يروق هلا "خد حول القضية ا
ا تتذوق  ال، غري أهن  بعد أن أصلي صالة املغرب أن تستمع ملا أتلو من القرآن دون أن تفهم بطبيعة ا

دث أن تطرح هبذا الصدد سؤال  املريد املبتدئ أو تبدي رأيها يف موازنة جرس التالوة نفسها، و
 (1).«اإلسالم واملسيحية بطريقة تفيدين أحيانا

د، إذ كان لباقي أفراد أسرته  د هذا ا هذا عن تأثري املرأة فيه، غري أن األمر مل يتوقف ع
اج خيتزكية إسهام فعال يف  ا هذا جد  ألمه "ا ، ونقصد بقول د ية واإلسالمية ع ضر" الروح الوط

ة االستعمار  د ( مساك الذي غرس فيه روح كر االستعمار الفرنسي ومعاداته، وذلك عرب رفضه )ا
زائر   ددا بعد احتالل الفرنسي، وهجر )ا و )ليبيا(، وعودته إليها  )طرابلس الغرب( من         ( 

  ماوحيث ،ر أي ا كانومعاداته لالستعماو بغضه طرف اإليطاليني كداللة أخرى تضاف إ سجل رفضه 
فقد كان حريصا على تطعيمه أصول الثقافة اإلسالمية  ،كان، أما والد الذي كان شديد التدين

ابعها األو وال كان هلا الدور الكبري يف صقل شخصيته وتعميق الضمري  ،والعربية من مشارهبا وم
 الوجداين داخله.

                                                           
 .274نفسه، ص  صدرامل (1)
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 .ثانيا: البيئة االجتماعية

قل املبدع_ ابن بيئته، فطبيعي أن يكون حمليط "مالك بنا كان الكاتب مل   نيب" تأثري  _أو ل
ربته وأد ة( و بالغ على  طي قله املستمر ما بني )قس ك ه من التمس  )تبسة( مك  بني ائه، ذلك أن ت

 آفاق باألصالة ال استمد جذورها من الطابع شبه البدوي الذي عايشه يف )تبسة(، ومن التطلع إ
ة(، ويف هذا يقولرة ال تفتح عليها املعاص طي ت   (تبسة)يف » :وو أبواهبا خالل إقامته يف )قس ك

ة )أرى األمور من زاوية الطبيعة والبساطة، أما يف طي ، فقد أخذت أرى األشياء من زاوية اجملتمع (قس
توى عربيا وأوروبيا واحدا ضارة، واضعا يف هذ الكلمات   (1).«وا

ان( فضال عن هذا، فقد لعبت زياراته املتكررة إ بعض البلدان العربية   كـ )مصر( و)لب
بية كـ و       ومعلوماته توسيع آفاقه( دورا كبريا يف الواليات املتحدة األمريكية)فرنسا( و) واألج
 .(2)ظاتهكان هلا أثر كبري يف دقة مالح مداركه، كما

ة( أو يف )تبسة(  "مالك بن نيب"فيه  ي ُّ الذي نشأ لقد كان ا طي  على مقربة سواء يف )قس

ديد توجهاته ونشأته وتربيته، فاعتاد على الرت دد إليه ألداء من  املسجد، مما جعله عامال هاما يف 
ة( و)تبسة( وشيوخهما.صلواته و  طي تلف حلقات الدروس ملختلف فقهاء )قس  ضور 

ا كما كان يرتدد على املقاهي ال  زائرية، ذلك أهن  ياة الثقافية ا لعبت دورا رئيسيا يف بلورة ا
كرين وملتقى لتبادل األفكار وقراءة التاريخ واالطالع على تربت مركز استقطاب لألدباء واملفاع

يف املساء، كان ال اس يتجمعون يف املقاهي  »الصحف العربية والفرنسية، كما صرح من خالل قوله: 
زائرية يستمع  ،"هاللب "           أو سرية   ون إ القص اصني ويروون حكايات ألف ليلة وليلةا

                                                           
 .36مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن، ص ( 1)
مد العبدة: مالك بن نيب مفكر اجتماعي ورائد إصالحي، ص  (2) ظر   .56ي
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اإلمام من  يعون إ ما يلقجد بعد صالة العشاء، فكانوا يستمء يف املسأما من كانوا يفضلون البقا
اصر املاضي بطالئع املستقبل  ،دروس، وهبذا كانت )تبسة( عبارة عن مركز ثقايف تلتقي فيه ع

مو متأثرة هبذين التيارينوبا  (1).«لطبع فإن مداركي كانت ت

ذب ون  هومن بني املقاهي ال كانت  ته من االطالع على ف إليها، مقهى )بوعربيط( ال مك
ا األد يف مقهى )بوعربيط( يزو  » حيث يقول : ،األدب العر دنا بفرص كثرية من كان  صالون

ديث حول األدب  اضرة  .العراملشاركة يف ا  (2).«لقد اكتشفت هباء القدمي و إمكاناته ا

ية(  مقهىو  اد ة)ابن مي قاشات ا ال بلورت الوعي و  ،ال شكلت ملتقى لتبادل األفكار و ال
ة "مالك بن نيب" فيه الذي تفت قت فكانت بذلك الفضاء   الوط يف بداية القرن العشرين،  قر

ها يقول و ،(مقهى الفكر) ـفسم اها ب ية( آثار التمزق الفكري » :ع ت أعي يف قهوة )ابن مي ك
اقشات وأحاديث حادة ومثرية، كان  التيار املدرسي ذو الثقافة  يغذيهاوالعقائدي حيث كان فيها م

ر كومية والتيار الباديسي ا  (3).«الفرنسية ال تعطي يف املدارس ا

ا،          اإلسالمية مالك بن نيب" تغلب عليها الصبغة إ أن  البيئة ال نشأ  فيها "  نتوصل من ه

ها أو يف هكل    ماهيالت   ااملشوبة ببعض املؤثرات الثقافية ال متاهت معه در م ، سواء يف األسرة ال ا
ي  الذي نشأ فيه أو يف املدن والبلدان ال عاش وقائعها وعايش تطوراهت  ا.ا

ياة يالب يف ظل هذ بوعي وبصرية، ومتسلحا مبا هنله ئة، نشأ وتر وتعلم مقتحما دروب ا
، وس   ذ صغر  .ت شخصيتهعت مداركه وقو  من علوم ومعارف م

                                                           
 .28مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن، ص  (1)
 .67نفسه، ص  صدرامل ( 2)
 .67نفسه، ص  صدرامل 3)
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"مالك    تلك هي معظم األحداث والوقائع االجتماعية ال تركت بصماهتا خالدة يف حياة  
اء شخصيته وصقلها. ،بن نيب"  وسامهت بقسط كبري يف ب

 .لمطلب الثاني: المؤثرات الثقافيةا

 .األساتذةو  نيالمعلم أوال: تأثير

 :أ/ المعلمون واألساتذة العرب

تأثر "مالك بن نيب" مبجموعة من األساتذة املثقفني ثقافة عربية إسالمية، والذين التقى هبم 
)سيدي         يف مدرسة  أو ابيف الُكت  سواء  ،م على أيديهم وهنل من نبع أفكارهم ومعارفهموتعل  
ل ة( أو مدرسة )إعداد املعلمني(.ا طي  ي( اإلعدادية بـ )قس

حو  الذي أخذ ،"الشيخ عبد اجمليد"هؤالء ونذكر على رأس  ه أصول قواعد اللغة العربية وال ع
، ويف هذا الصدد يقول:  ه قسطا من الشعر العر  "الشيخ عبد اجمليد"تلقيت مع »والصرف وحفظ ع

ها، وحفظت شيئا من الشعرأول     (1).«أسس الثقافة العربية، لقد تعلمت تصاريف األفعال والتمييز بي

كراهيته و عن اجملتمع وانتقاداته للبدع   الشيخ عبد اجمليد""فقد كان آلراء ،  عن هذا فضال         
اوزاهتا، وهتجماته لتصرفات اإلدارة الفرنسية  .وصياغة شخصيتهالغ يف تكوين األثر الب على 

للشريعة اإلسالمية يف معهد تكوين املعلمني،  ابن العابد" الذي كان أستاذار بالشيخ "كما تأث  
اب الوقوع يف متاهات الفكر الغر وتياراته ال بدأت والذي مك   اضراته_ من اجت ه _بفضل 

 ذبه إليها ومتارس تأثرياهتا عليه.

                                                           
 .51القرن، ص  مالك بن نيب: مذكرات شاهد (1)
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ديث يف هذا املقام افوقتيس ركات اإلصالحية ال أخذ "مالك بن نيب" أسسها ، ا عن ا
زائرمن كبار علماء اإلصالح يف ) وتشرب مبادئها أيديهم أو مجعته هبم عالقة ممن تتلمذ على  (ا

 الة والصداقة.الزم

يعترب الشيخ "مولود بن موهوب" من أكثر املعلمني تأثريا يف "مالك بن نيب"، كان هذا، و 
كم تكوي بد القادر اجملاوي"، فكان يسعى إ عه  على يد أحد أكرب اإلصالحيني وهو "إصالحيا 

ركة ، (1)هذا الرتاث اإلصالحينشر  ويعمل على جذب تالمذته إليه ويدعوهم إ حب ا
ه »والعمل هبا، ويف هذا الصدد يصرح "مالك بن نيب" بقوله:  اإلصالحية لقد احتفظ الشيخ يف ذه

 هو نقل هذ يف نفسه دراسته على يد معلمه "الشيخ اجملاوي"، وقد تو  بذلك األثر الذي غرسته 
همدرسنيالغرسة إ تلك األجيال من امل ت م ركة  ،، وك عت مثارها يف ا اشئة  اإلصالحيةوقد أي ال

زائر  (2).«يف ا

ي قامسه مقاعد الدراسة يف ذوله صديق أثر فيه إ أبعد حد، وهو "محودة بن الساعي"  ال
سبة له األب الروحي واألستاذ والصديق وامللهم ومصدر القوة،ا والذي كان  ملرحلة الثانوية وكان بال

اعات اإل كم الق تأثر بثقافته العربية اإلسالمية،  لذا صالحية ال كان متمس كا هبا،إصالحيا بامتياز 
اجملتمع اإلسالمي، االستشهاد باآليات القرآنية يف الظروف االجتماعية املستجدة يف  بإتقانهوأُعجب 

اهه ككاتب متخصص يف شؤون العامل اإلسالمي وأعاد له الفضل  » حيث يقول:         (3) .يف ا
اهي كاتبا متخصصا يف شؤون العا "مودة بن الساعي" أدين و  عن  ،اإلسالميمل  با وإن  

                                                           
د مالك بن نيب (1) ظر يوسف بوراس:الفكر السياسي ع  . 28، ص ي
ظر يوسف حسني: نقد  (2) ديثلك امي وير، ط.بن نيب للفكر السياسي الغر ا زائر، ص 1دار الت  .   38، ا
ظر عبد اللطيف عبادة: فقه التغيري يف فكر مالك بن نيب، ص  (3)  .30ي
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ذ أن أصبحت مهتما بالفلسفة وعلم االجتماع والتاريخ أكثر من اهتمامي  دراس قد زاد بصحبته م
 (1).«السلكيلمبواد مدرسة ا

معية العلماء املسلمني و  ،هذا ادها الذين كان يتقاسم معهم اآلراء واألفكار رو  بوتأثر أيضا 
ا  »اإلصالحية وكان يشعر بقرهبم بوحدة االنتماء، حيث يقول:  لقد شعرت بأن وهؤالء يف ا

ركة متك  كما ،  (2)«فكري واحد إ )فرنسا( عن  اإلصالحيةن مع بعض رفاقه من إدخال ونقل هذ ا
دوات ال كان يرتأسه ضال اليومي للتعريف باإلسالم ورسالته، طريق احملاضرات وال ا، وعن طريق ال

في أنه يعارض أفكارها يف بعض األحيان. ا هذا ال ي  ولكن قول

ميد وعن تأثر بـ " لقد بدأت معجزة البعث تتدفق من   »بن باديس" وأفكار يذكر: عبد ا
زائري  "،ابن باديس "كلمات املخد ر يتحرك، ويا هلا من فكانت تلك ساعة اليقظة، وبدأ الشعب ا

اقشات وجدل، وهكذا استيقظ الت املفتحو   ،(...)قظة مجيلة مباركة!ي ادثات وم جاة إ ُخطب و
و   ماعي، و اجاة الفرد إ حديث الشعباملع ا  (3).«لت م

ق آراءها قل املدرسة اإلصالحية_ ال تعل ق مببادئها واعت  لقد كان التيار اإلصالحي _أو ل
مبثابة الشعلة ال أهلبت يف روحه فتيل كرهه لالستعمار وحقد عليه ودفعته إ مواجهة  ،وأفكارها

اوالته التخريبية، كما رأى "مالك بن نيب" يف جهود حركة مجعية  االحتالل الفرنسي وإبطال كل 
فوس ركات إ ال هج ،العلماء املسلمني مزايا عديدة واعتربها أقرب ا ها مستلهم من قوله ذلك أن  م

 : ذلك أهنا ترى أن و ( 11)الرعد، اآلية  إن اهلل ال يغري ما بقوم ح يغريوا ما بأنفسهمتعا
ضارة)تكوين أن  مفتاح القضية يكمن يف روح األم ة و  يكون يف الظروف والشروط ال ولدت فيها  (ا

                                                           
 .235مذكرات شاهد القرن، ص مالك بن نيب:  (1)
 .74، ص نفسه صدرامل (2)
هضة (3) شر والتوزيع، ط .مالك بن نيب: شروط ال ، 1تر )عبد الصبور شاهني، عمر كامل مسقاوي(، دار الوعي للطباعة وال

زائر،   .   26م، ص 2013ا
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ضارة األو ) ة)وكانت  -  )حضارة اإلسالم/ا طي ذت بعدا  وذلك أن   - مهدها (قس ركة ا ا
يا متثل يف العودة إ صفاء اإلسالم وبعدا سياسيا رك   بعث اليقظة يف الشعب بعد  ىزت فيه علدي

رافات لتضعه ص ْوب مهماته االجتماعية.املستعم   دير ه غبار البدع وا  ر له، كما نفضت ع

ركة اإلصالحية وبرواد هالى الر لكن، وع معية العلماء املسلمني و  غم من تأثر با هودها، و
أن ه مل يتوان  عن نقدها وتقومي هفواهتا وتشخيص نقائصها وإبداء  وعلى الرغم من محاسه هلا، إال  

صح هلا.  ال

هج الذي خطته مجعية العلماء املسلمني وسارت عليه، كما انتقد ل قد انتقد بعض جوانب ال
راط هذ األخرية يف  زائرياملؤمت)مشاركة وا رافا عن مسارها اإلصالحي،  (ر اإلسالمي ا واعتربها ا

و   افسات إذ  شاط الفكري والعمل الرتبوي إ خطابات سياسية وم ل _حسب نظرته_ ال
معية بالسياسة.(1)انتخابية  ، فكأنه كان رافضا انشغال واشتغال ا

 ب/ المعلمون واألساتذة الفرنسيون:

يف  قد انصب   "مالك بن نيب" يف -ومعها األساتذة العرب -اإلصالحإن كان تأثري مدرسة 
ديد مسار اإليديولوجي و  ضارة اإلسالمية)غرس قيم حول مله حول  فيه، فإن املدرسة  (ا

ديث. -ومعها األساتذة الفرنسيون -الفرنسية هج العلمي ا  يف مقابل ذلك قد أكسبته امل

ديث عن األساتذة الذين ن ا ا ا ه  و  هبم يف معرض حديثه عن التأثريات الغربية على وميك

 ثقافته و شخصيته.

 

                                                           
ضارة _مسريته وعطاؤ الفكري_ (1) ظر مولود عومير: مالك بن نيب رجل ا ة  .ي شر والتوزيع، دط، املدي دار األمل للطباعة وال

ديدة، تيزي وزو،   .17ص  ،2007ا
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 (".Mr.Martinمارتان ) لسيد"ا-

ة طي لي( اإلعدادية بقس ، وإليه يعيد "مالك بن نيب" الفضل  (1)كان معلما مبدرسة )سيدي ا
 ويف غرس شغف املطالعة يف روحه. كله يف تعلمه للغة الفرنسية وإتقانه لقواعدها

 .("Boubreiterالسيد بوبريتي )"-

لي)س تاريخ العصور القدمية واألدب الفرنسي مبدرسة مدر  كان  ، له هو اآلخر (سيدي ا
بغي االدور األكرب يف إرش ها:  ه مطالعتها، وفعال كان يعري بعض اجملالت يلعد إ الكتب ال ي م

رز يف دراسته  (لة كونفريانسيا)و (لة األخبار األدبية) فيزا وتشجيعا له على التقدم الذي كان 
بوبري "ومن جه أنا، فقد كان األستاذ  »من جهة، وتغذية لعقله وروحه من جهة ثانية، فيقول: 

Boubreiter"  ة ا كتاريخ األزم قد فتح  آفاقا جديدة، ومل يكن ذلك بفضل دروسه املقررة علي
كر_ إمنا بفضل توجيهاته فيما نقرأ من  ذإن تكن هالقدمية واألدب الفرنسي _و   قد تركت أثرا ال ي

 (2). » كتب

ر باملعلمة "بو يل" ال أعجبت باجتهاد ومواظبته وسلوكه القومي ونظافته خصوصا مع كما تأث  
وات_ وكان وقتها يف املدرسة الفرنسية بـ )تبسة(، وما شد   ه _مل يتجاوز ست س  إليها صغر س

سه، ذلك أهنا كانت تفض  عاطفة  ملها لإلنسان مهما كان عرقه وج ب الكبرية ال كانت  ل ا
زائري على زمالئه األوروبيني _مثلها_ األمر الذي جعل ذكراها وحروف  "مالكا" الطفل العر ا

ه ويف هذا يقول:  مل يزل عالقا بذاكريت إ اليوم هو ما ولكن الشيء الذي »امسها عالقة يف ذه
ا مدام بو يل"  ،ا املدام "بو يل"اعرت به ش  وعلى أية حال استيقظت ذات يوم وأنا أشعر 

                                                           
ظر  (1) رش: ي ضاري، جامعة األمري عبد  ".مالك بن نيب )حياته ونتاجه الفكري("موسى  امعية مالك نيب والفقه ا اجمللة ا

ة، جويلية  طي  .   18، ص 2006القادر للعلوم اإلسالمية، دع، قس
 .65مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن، ص  (2)
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قص عن حيب  ب    متاما  إ   السيدة استجابت أن   شعرتُ   األمر،ومما يزيد يف غرابة  ألمي، ال ي

 (1).«قلب هذا الطفل، ومهما يكن رأيت تلك اللحظة دروسي تأخذ السري املمدوح انطالقة

صوص صفة العلمية ال تطب   وعلى أيدي املعلمني  ع هبا بني أحضان املدرسة الفرنسيةأما 
ر (السلكي لمدرسة ا)فقد كان ذلك خالل مزاولته الدراسة يف  الفرنسيني،  دسا  ال  ها مه ج م

يف ب "مورو" األخصوصا بعد مطالعته لكتب  ،راسة كان هلا أثر كبري عليهكهربائيا، هذ الد
ا اكتسب يقة، إذ تعرف على عامل الكم والكياالختصاصات العلمية الدق ف والضبط واملالحظة، وه

لو من مالحظات وبواكري  وانه يف دراسة مجيع الظواهر، إذ مل تكن  صفة العلمية ال صارت ع
مله من هواجس التغيري ال   (2)عقله ووجدانه. امرتفكري اجتماعي مبا 

 .ات العربية والغربيةءقراثانيا: تأثير ال

 أ/ المؤثرات من القراءات العربية:

رف املفكر "مالك بن نيب" بشغفه الكبري يف مطالعة الكتب ال غذت فكر وطبعته عُ 
ه هوا إ كتب الرتاث القدمية و  ا من البسمات انفرد هبا، فا ية قرأ كل ما وقعت عليه عي كتب الدي

،..والسياسية.واألدبية  ب واألدباء واملفكرين اتلع على عشرات املقاالت للعديد من الكُ واط   إ
 والفالسفة.

ابيع ال حد   اهه اومما قرأ وكان له مبثابة الي "الشيخ لفكري، كتابا )رسالة التوحيد( لـدت ا
وي للسياسة الغربية يف الشرق " و)اإلفالس املع "أمحد رضا" اللذان كشفا عن حالة ـل (مد عبد

هما يقول "مالك بن نيب: تخل  ال ن عثرت عليهما يف مكتبة )...( كتابا»ف يف العامل اإلسالمي، وع

                                                           
 .    27، ص   مذكرات شاهد القرن:مالك بن نيب  (1)
د مالك بن نيب، ص  (2) ظر يوسف بوراس: الفكر السياسي ع  .33ي
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جاح،  وي أال اهي الفكري، أع بذلك كتاب )اإلفالس املع ابيع البعيدة واحملددة ال عد مها الي
هذان املؤلفان ، )...( "مد عبد" للشيخ  (و)رسالة التوحيد محد رضاللسياسة الغربية يف الشرق( أل

اء جيلي من املدرسني، أنا مدين هلما على كل حال بذلك التحول  ار أث   يف فكري على ما أعتقد يف أب
ذ تلك الفرتة، لقد رسم  كتاب "أمحد رضا" مزودا بالشواهد الكثرية هباء اجملتمع اإلسالمي يف  م

اضر،  ؤسه االجتماعي يفذروة حضارته، وكان ذلك معيارا صحيحا نقيس به ب أم ا كتاب العصر ا
دث عن املقدمة اهلامة املرتمجة حول غ الفكر اإلسالمي عرب العصور_  ا أ " _وأنا ه مد عبد "

دا للحكم على فقر احملزن اليوم  (1).«فقد أعطاين مست

ن الكواكيب" واعتربمها مح"عبد الر  ـكما اطل ع على كتا )أم القرى( و)طبائع االستبداد( ل
ها إ روح جديدة متوثبة بدأت تسري يف جسم األمة اإلسالمية على الرغم من  البوابة ال و م

يال ال طغت عليه،  ظم )...( كتاب )أم القرى( قد عرف »يقول: فتيمة ا صفوفه بإسالم بدأ ُي
، لك ركة بعث جديد، إنه كتاب خيا مل شعورا بدأ يعتمل يف عرب  ه مُ ليدافع عن نفسه ويقوم   

العامل اإلسالمي على األقل يف بعض األنفس كالكواكيب، مل أكن أشك بأنه كتاب خيال، ولكن أثر 
 (2).«يف نفسي كان عميقا

هم على كتب التاريخ اإلوأقبل "مالك  ،هذا فقرأ )مروج الذهب( و)معادن  ،سالميبن نيب" ب
وهر( للمؤرخ فلوطي".،  "املسعودي "ا ظرات( للـ "امل  كما قرأ كتا )العربات( و)ال

                                                           
 .66مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن، ص  (1)
 .   88، ص نفسه صدرامل (2)
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ضارية)بن خلدون" وخصوصا نظريته حول عبد الرمحن كما تأثر بكتابات " ال   (الدورة ا
وصارت مرجعا له يف معظم كتبه، وأصبح أستاذ  (مقدمته)كانت أفكار بعد ذلك تطويرا هلا، فقرأ 

 (1)وملهمه األكرب.

ا ركزنا على أكثرها أمهية_ ال انكب             وعموما، فهذ الكتب العربية _وغريها كثري إال أن

ضارة اإلسالمية العر وغذ   باالنتماء "مالك بن نيب" عليها، قو ت شعور ته وجدانيا وفكريا بقيم ا
 .االجتماعي العام  افذة ال اطلع عربها على بؤس الواقع ومعطياهتا، وكانت له مبثابة ال  

رائد  مل تقتصر مطالعات "مالك بن نيب" العربية على الكتب، بل امتدت لتشمل الصحف وا
زائري خصوصاال كانت من جهة مرآة عاكسة   ،لواقع األمة العربية اإلسالمية عموما واجملتمع ا

اطق بآرائه، ومن ال رائد ال ومن جهة أخرى لسان "مالك بن نيب" اجملاهر هبمومه، ال صحف وا
 حها:واظب على قراءهتا وتصف  

 :جاح ة  صحيفة ال ة( س طي اطقة باللغة العربية، وال أسسها "سامي إمساعيل" يف )قس ال
رج من جامع الزيتونة ب (طولقة )، وهو شاب من(2)م1920 ة )بسكرة(،  مث عاد  (تونس)ـمن مدي

ريدة ا مل و  ،ليؤسس هذ ا تكن ذات قيمة علمية وثقافية تذكر لكون اهتمامها على الرغم من أهن 
د  كتابتها باللغة العربية اعتُ   على االحتفاالت وإعالنات الوفيات، إال أن   انصب   يا لإلدارة الفرنسية رب 

 ال أرست سياستها على فرنسة البالد.
 :ة ظهر  صحيفة المتتقد ة( كواحدة من الصحف ال 1922ت س طي ة )قس صدرت م يف مدي

اولة تقدمي رؤية أخرى للرأي العام، إ أن أوقفتها إدارة  .(فرنسا ) يف ذلك الوقت 

                                                           
د مفكري ( 1) ظر فهمي جدعان: أسس التقدم ع ديثي ، ص 1988، عمان، 3دار الشروق، ط .اإلسالم يف العامل العر ا

416 . 
 .  51مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن،  ص  (2)
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 :ة طي ري ب جريدة الشؤون العامة لقس رائد ال هتتم خاصة مبا  ة) ـهي إحدى ا طي  .(قس

 :كان هلا دور كبري كما  كانت تفضح دسائس االستعمار وسوء استغالل السلطة،    صحيفة اإلقدام
زائري.يف ت  (1)فتح وعي "مالك بن نيب" على أشكال معاناة الفالح ا

 :ميد بن باديس"الشيخ كان يصدرها   مجلة الشهاب ة( بـ يف مطبعة الشهاب  "عبد ا طي )قس
ة » وبشأهنا يقول "مالك بن نيب":  طي   لقد أردت  ،تبسة  سيارة إ قبل أن آخذ   توقفت بقس

 خاصة، فمجلة الشهاب قد جد دت يف نفسي خالل إقام يف )أفلو(أن ألتقي الشيخ "ابن باديس" 

ت أروجها يف مقهى )  ة( واملدرسةااألفكار ال ك  (2).«بن ميي

 :ة  جريدة صدى الصحراء مد األمني العمودي" يف مدي ، وهو عضو (بسكرة)يصدرها الشيخ "
زائريني، كانت تعمل إ جانب  لة )          مؤسس وفاعل يف مجعية العلماء املسلمني ا

اء العامل، كما كانت تزيد من الوعي  (الشهاب زائري إ كافة أ على إيصال صوت اجملتمع ا
ال( يف شارع )ابن شريف(. ماهريي، وكانت تطبع يف مطبعة )بوش  (3)ا

 :ني    كانت تصدر من خالل تربعات  ،أسسها الشيخ "الطيب العقيب" جريدة اإلصالح  ،املواط
تلفة يف تكوين الفرد واجملتمع  "العقيب طيبال"وكان  يبني من خالهلا ما للصحافة من أدوار 
ية وإيثار للمصلحة العامة وخدمة اجملتمع بني  كما   ،الرأي العام لوتشكي  ما تكون عليه من وط

و  شود.والرقي به   (4)الكمال امل

                                                           
ديث، ص ) (1) ظر يوسف حسني: نقد مالك بن نيب للفكر السياسي الغر ا  (.49_47ي
 .93مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن، ص  (2)
 (.105/106نفسه، ص ) صدرامل (3)
  .105نفسه، ص  صدرامل (4)
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 :وهي جريدة تونسية، كانت متد  "مالك بن نيب" بأخبار العامل  جريدة العصر الجديد
 (1)اإلسالمي.

 :اطقة بامسه، تو تأسيسها شباب جزائري  جريدة األمة هي لسان حال حزب "مشال إفريقيا" وال
 يقطن باملهجر.

 يف( :جريدة األمة العربية حيث كان الجئا يواصل  ،أشرف عليها "شكيب أرسالن" من )ج
زائر)صراعه البطو دون أن يكل  أو ميل ، وكانت تصل أعدادها إ  "مالك       حيث كان  (،ا

 (2)بن نيب" يقرؤها.

 :واب  ال نشر فيها "فرحات عباس" مقاله: )أنا فرنسا( الذي وصفه "محودة بن جريدة اتحاد ال

جاسةالساعي ريدة على الرصيف -" بال لة      والذي رد عليه "مالك بن نيب" يف  -وهو يلوح با (
وانه )مثقفون أم مثيقفون؟(.  (3)جذرية الدفاع( لصاحبها "األمني العمودي" مبقال ع

 :زب الشعب" تعبري  جريدة البرلمان  عن مطالبهم. اتصدر عن "اهليئة املركزية 

  جريدة تونسية ناطقة باللغة العربية. :الدستوريجريدة الحزب الحر 

 :زائر العاصمة)ـ صدرت ب جريدة الشباب المسلم رب العاملية الثانية. د، واختفت بع(ا  (4)ا

 :(5)أسسها الطلبة املراكشيون. جريدة المغرب 
 :يصدرها "األمني العمودي" بالعاصمة. جريدة الدفاع 

 زائر العاصمة)ـ صدرت ب ي:تمجلة اإلسالم الف رب العاملية الثانية.(ا  ، واختفت بعد ا

                                                           
    .189نفسه، ص  صدرامل (1)
    .189نفسه، ص  صدرامل (2)
    .360، ص  مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن (3)
ديث، ص ( 4) ظر يوسف حسني: نقد مالك بن نيب للفكر السياسي الغر ا  .49ي
ظر مالك بن نيب: مذكرات شاهد  (5)  .253القرن، ص ي
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  ّت إشراف "حشاين رمضان". اكتة:صحيفة صدى الحر  (1)أنشئت يف )أم البواقي( 

 :(2)".يتناكان يصدرها شخص يدعى "الز    جريدة الصوت األهلي 
 :رائ ريس(اجريدة جزائرية تصل ح )ب مجلة المعلمين الجزائريين األخرى د رفقة بعض ا

 (3).فيقرؤها "مالك بن نيب"

اوزت كلها نطاق املتعة واملطالعة إ املسامهة الفاعلة  فكر      يف تشكيل  وغريها كثري، 
انب القيمي   اهه وتغذية ا ديد ا واألخالقي فيه، كما ساعدته على تكوين صورة واضحة عن  و

 يسري وفقها اجملتمع. معرفة األسس العلى طبيعة التفاعالت االجتماعية، و 
 

 
 .ءات الغربيةالمؤثرات من القرا ب/

قلب _ )باريس(قامته يف ف عليه خالل  إشغف "مالك بن نيب" بالفكر الغر الذي تعر  
، وحرص  على قراءة آخر  ضارة الغربية_ا اء كتب الرتاث الفكري الغر  إصداراتهفانكب على اقت

اعاته، ولعل ما زاد قربا من الثقافة  األدبية ال كان هلا إسهام فعال يف صياغة شخصيته وتشكيل ق
، خصوصا وأنه يعود ل  للغة الفرنسية إتقانه ،الغربية ـ وإدراكه ألمهية هذا الرتاث الفكري الغر

االت عصرنا هذا. (حضارة)  بسطت نفوذها وسيطرهتا على العامل يف مجيع 
 ومن الكتب ال مارست تأثريها عليه:       

" و"كلود Pierre Loti"، بعض مؤلفات "بيري لويت" "Jules Verneكتب "جيل فرين" "
 Les des(، فاقدات السعادة )LAzyade" مثل )Claude Varrereفارير" "

                                                           
  .309املرجع نفسه، ص  (1)
 .300نفسه، ص  صدرامل( 2)
 .106نفسه، ص  صدرامل( 3)
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enchantees( )الرجل الذي اغتال( ،)L’homme qui Assassinaب كتا (، كما قرأ
ون بـ )الغذاء واألرض( وكتاب "أوجني يونغ" " "أندريه ون بـ Eugene Yongجيد" املع " املع

وت والدب( )  (1).(L islqm entre la Baleine et Lours)اإلسالم بني ا

در  Baradaillansنذكر أيضا: سلسلة )أسرة باريدان          ( لـ "ميشال زيفا كو"، رواية "ألكس
ت كريستو   "Dumas"  "دوماس (، Conte De Monte Cristoحول )الكونت دوم

بورجي" الذي أخرجه من  ر( لـ "بيا Le Disciplineرائعة "المارتني" )البحرية(، قصة )التلميذ
 (2)عامل األوهام والسذاجة.

ها:كما كان لبعض الصحف الفرنسية   أثرها البالغ على فكر "مالك بن نيب" وشخصه م
 ( صحيفة اإلنسانيةL’ humanité:)  صور   ال نبهته إ الوضع االستعماري يف أبشع، 

ا شيوعي  كان "مالك بن نيب" يقرؤها من أجل تغذية مداركه السياسية  ،وهي صحيفة ذات ا
غضباهتا  مل إ   »: ت، وقد قال بشأهناومعرفة اآلراء السياسية ال كانت رائجة يف ذلك الوق

ظام االستعماري الذي عُ  ومهدئاهتا، وكانت تثأر  ا ئب  من ذلك الوضع الذي سوف نسميه ال
ا اإلصالحي  ضد يف تلك الفرتة من غري أن نشعر بتلك القوة ال انصبت فيما بعد يف اال

 (3).«والتيار الوط

 ( صحيفة الكفاح االجتماعيLa lutte Sociale :)يصدرها "فيكتور سبوملان 
spulmun victor"،    ا إ زائر)كانت تصل  (4)بصورة متقطعة. (ا

 (1)صحيفة مسائية تصدر يف )باريس(. باريس سوار: صحيفة 

                                                           
زائر،  (1) ظر رابح لونيسي: رجال هلم تاريخ ونساء هلن تاريخ. دار املعرفة، دط، ا  .214، ص 2010ي
ظر مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن، ص ( 2)  .66ي
ظر مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن، ص  (3)  .93ي
 .189نفسه، ص  صدرامل (4)
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اوين غربيةونظرا لتأثر بالثقافة الغربية، نلحظ أن أغلب م         كثرية ؤلفاته وكتبه تزخر بع
بية عديدة ظريات غربية يف اجملاالت كذا بو  ،ومصطلحات أج اإلنسانية واالجتماعية قراءات نقدية ل

فسية.  وال
 .المطلب الثالث: المؤثرات الفكرية

هي مجلة من املذاهب الفلسفية والتيارات الفكرية ال طبعت فكر "مالك بن نيب" وأكسبته 
ددة أبرزُ  ه_ خصوصية، ودفعت به إ توجهات  ديث ع ا ا ها التيار اإلصالحي _الذي سبق ل

ب "مالك بن الذي أُعج   "  john Deweyالفيلسوف "جون ديوي غمايت بزعامة والتيار الربا
 نيب" بكتابه )كيف نفكر؟(.

ا املاركسي الذي كان له دور كبري يف تشكيل ثقافته االجتماعية  كما تأثر بالتيار أو اال
 وتطبيعها.

بالفلسفة الغربية وبكبار الفالسفة واملفكرين الغربيني الذين تركوا بصماهتم واضحة  ، وتأثرهذا
فظه ال يف الثقافة اإلنسانية، وخلفوا رصيدا تراثيا   تزال مكتبات العامل  الو  يزال التاريخ 

        كتابه )هكذا تكلم زرادشت(ب"مالك بن نيب" أُعجب تزخر به، ومن بني هؤالء "نيتشه" الذي 
ق ال أصبحت فيما بعد قاعدته  وتأث ر به، كما تأث ر وزا" و"كانط" يف فكرة الواجب وا بـ "سبي

(2)األساسية يف الفلسفة االجتماعية والرتبوية.
 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .309نفسه، ص  صدرامل (1)
زائر، معهد الفلسفة،  (2) ظر جويدة جاري: املشكلة الفلسفية واإليديولوجية يف فكر مالك بن نيب. )رسالة ماجستري(، جامعة ا ي

 (.94/95م، ص )1996/1997
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 .المبحث الثالث: مؤلفات "مالك بن نبي"

ا فقدنا "مالك حي ا نابضا يف يزال _وسيبقى_  بن نيب" شخصا، لكن فكر ال اصحيح أن
، راسخا يف ذاكرة كل من تشبع بثقافته وتشر   ما دام قد  ،ب من نبع أفكارقلب كل من عرف قدر

دلية يف الطرح هجية وا ميزا وتراثا فكريا طاملا عد  فريدا ومت ،خل ف إنتاجا أدبيا غزيرا يتسم بالدقة وامل
ال تص سيد يف  ضارية و المي املعاصر ل تعوق اجملتمع اإلسالعراقيل اوير مشكالت العامل ا

ضاري، من خ ول دون إقالعه ا وضع أسس وقواعد يتكئ الل السعي إ رسم خطة علمية و و
اول االلتحاق بركب األمم املتعليها العامل روج من التخلف و ا   ،حضرة الثالث ليتمكن من ا وه
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ضار يكمن السر وراء اختي وانار "مالك بن نيب" لـ )مشكالت ا توي جل   ة( كع أو -أعماله  جامع 
 ريمشكلة التغي ،مشكلة اإليديولوجيا ،مشكلة الثقافة :ال  دارت حول مواضيع رئيسة وهي -هايضم  

هضة، اإلصالح والثورة( مية االقتصادية ووحدة العامل  ،)ال مشكلة األفكار والصراع الفكري والت
ضارة)، فضال عن مشكلة (1)ودور املسلم يف العامل اإلسالمي ال شغلت باله و تفكري طوال  (ا

له "مالك بن  ومل يؤرق املغفور  »"عمار طاليب" بقوله: و هذا ما أكد الدكتور مسرية عطائه الفكري،
ا مشكل من املشاكل، وال شدَّ عقله معقول من املعقوالت أو ظاهرة  نيب" مع من املعاين وال أض

ضارة وضم ه إليه مع التاريخ وداللته اإلنسانية ذبته إليها مشكلة مثلما ج ،من الظواهر  (2).«ا

مد العبدة" إ ذلك بقوله:  ت "ظهرت أكثر كتب »من جهته، أشار الدكتور " ابن نيب" 
ضارة(؛ ذلك أنه يعترب أن مشكلة كل شعب هي يف جوهرها مشكلة حضارته،  وان )مشكالت ا ع

ل  ضارة أو هتدمها، واملسلم وال ميكن لشعب أن  مشكلته ما مل يتعمق يف فهم العوامل ال تب ا
اليوم ال يعيش حالة حضارة وإمنا هو من بقايا حضارة، فاجملتمع اإلسالمي ظل خارج التاريخ دهرا 

هطوي هضة، ولك شد ال ومضى أكثر من  ،وفكرية     مصاب بأمراض اجتماعية  ال، وهو اآلن ي
ون أعراض املرض وليس املرضنصف قرن واألطب  (3).«اء يعا

لقد كانت بداية خوض "مالك بن نيب" غمار الكتابة والتأليف _كما سبق وأشرنا_ باللغة 
ال خط  بني جدراهنا قصاصات كتابه )الظاهرة القرآنية(  وبني أسوار السجون األملانية ،الفرنسية 

ور عام  ليزيد بعدها  ،(فرنسا)ـ ب م 1946الذي يعد  أول مؤلفاته وباكورة أعماله ال أبصرت ال
و  شغفه بالكتابة وهنمه للتألي وبعد أن زاد  ،مشاربه الثقافية والعلميةعت ف بعد أن توسعت مداركه وت

                                                           
مد عبادة:   (1) ظر  شر والتوزيع، طي تارة من مؤلفات مالك بن نيب. مؤسسة عامل األفكار للطباعة وال ، احملمدية 1نصوص 

زائر(،   .5، ص 2007)ا
 (.9/10،ص )1973،جانفي 18عمار طاليب: "مالك بن نيب". اجمللة الثقافية، وزارة الثقافة واإلعالم، ع  (2)
 .101رائد إصالحي، ص مد العبدة: مالك بن نيب مفكر اجتماعي و   (3)
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ضارة الغربية) تعاطيه مع ، وبعد أن ك ثُرمل اإلسالميالت العااحتكاكه مبشك ال تركت بصماهتا  (ا
.  واضحة على طريقة تفكري

ظر يف تراث "مالك بن نيب"وإذا ما أمع جدنا يتوزع بني كتب ومقاالت وبني و ل ،ا ال
ها ما كُ  ها السمعية البصرية، م ها املقروءة املخطوطة وم ها ما ب يف ت  اضرات ودفاتر، م حياته وم

ها ما مل يرتجم بعد. د الساعة وم ها ما بقي مفقودا   صدر بعد وفاته، م

املتأثرون بفكر  تو  حيث بعضها اآلخر بالفرنسية صدر و  ،صدرت بعض كتبه باللغة العربية
اء على طلب "مالك بن  نيب" نفسه، فقد ترك وصية للدكتور وطلبته من بعد ترمجتها إ العربية ب

م  معمر كامل " العربية،      له فيها املسؤولية الكاملة لرتمجة كتبه الصادرة بالفرنسية إ سقاوي" 
 له طبعها يف حياته. طبع الكتب الصادرة بالعربية وال مل يتسن  لو 

" حف "نور الدين بوكرو سرة "مالك بن نيب" وتكل  أبعد إذن من  فقد صدرت أما  الدفاتر،
 "عمر بن عيسى" و"عبد الرمحن بن عمارة" املقاالت الصحفية واحملاضرات تو  بطبعها، وكثري من 

فوظة لدى األستاذ "عبد القادر محيتو".  (1)مجعها ونشرها، أما األشرطة السمعية فأغلبها 

حاول يف سطورنا املوالية تقدمي تعريف بسيط مبؤلفات "مالك بن نيب".          وس

 .(فرنسا)ـادرة بالمطلب األول: المؤلفات الص

 :Le phénomène Coranique/ الظاهرة القرآنية 1

ويذكر دائما يف مقدمة مؤلفاته ال صدرت  ،لكتاب باكورة نتاج "مالك بن نيب"اهذا  د  عيُ 
اء إقامته ب رب العاملية الثانية.1946عام ( فرنسا)ـ بالفرنسية أث  (1)م مباشرة بعد هناية ا

                                                           
مد سعيد موالي: (1) ظر  طات يف حياة مالك بن نيب". موقع "ابن نيب" االلكرتوين، مت  تصفح املوقع بتاريخ  ي "

 .www.malek bennabi.com .م15/06/2014

http://www.malek/
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مود         ه كل من ع مقدمتوض يف حني ،"عبد الصبور شاهني"عربية ترمجته إ ال تو   "
 كر" و"عبد اهلل در از".شا  مد

جم الص عا  فيها  ،(2)صفحة 382عت علىثالثة أبواب تربغري، يتكون من الكتاب من ا
 لظاهرةسعى ممن خالله إ تبيان أمهية االذي  ،ا جوهرية تتعلق مبوضوع إعجاز القرآناملؤلف قضاي

صائص ، كما سعى إ بيان الفرق بني املذهب املادي وبني املذهب الغييب توضيح القرآنية وإ ا
اوزت طاقة  ية والعلمية والغيبية ال  احية التار البشر وال أثبتت        العامة للقرآن الكرمي من ال

ز ل من السماء عل ؛(3)معجزة القرآن وألوهية مصدر )صلى اهلل عليه سوللر ى قلب افهو وحي م
بوة وأصول ،وسلم(  ديث عن مفهوم ال ا عن الرسول يقودنا عفويا إ ا ديث ه ، وكذا اإلسالم وا

 ظاهرة الوحي ال أفرد هلا "مالك بن نيب" فصوال من كتابه. عن

طق التدرج  ،(مواقف قرآنية)ختم املؤلف كتابه بباب  الذي وض ح فيه كيف استطاع القرآن مب
ر   بائثأن  يات  (األمريكية الواليات املتحدة)يف حني فشلت  ،م أم ا           من القرن يف الثالثي

عه على الرغم من الوسائل املعتمدة لتحقيق غرضها هذا. العشرين من  (4)م

 :Lebbik/ رواية لبّيك  2

                                                                                                                                                                                     
ظر الطيب بن إبراهيم: مواقف وأفكار مشرتكة بني مالك بن نيب( 1)  .39وابن خلدون، ص  ي
ان، ط (2) ظر مالك بن نيب: الظاهرة القرآنية. تر )عبد الصبور شاهني(، دار الفكر املعاصر، بريوت، لب  م.1987، 4ي
هجية املفسرين". (3) ليلية مالك بن نيب وم ة اإلهلية يف  مد البشري مغلي: "الس ظر  لة رؤى ) دراسات مالك بن نيب  ي

ضاري  .32م، ص 2003، 20(،ع  واملشروع ا
هجية املفسرين".ص  (4) ليلية مالك بن نيب وم ة اإلهلية يف  مد البشري مغلي: "الس ظر     .32ي
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ة ربته الروائية ال تاريخ الصدورتلو هذ الباكورة يف ي م 1947وحيدة )لبيك( ال صدرت س
اجاة صوفية، تتحدث عن سكري مسلم  ربة روحية أشبه ما تكون مب باللغة الفرنسية، وهي عبارة عن 

ج .  يتوب ويذهب إ ا

هضة3  : Les conditions de renaissance/ شروط ال

جر الزاوي ة أبصر هذا الكتاب املوسوم  ور ألول مرة س ة ضمن مؤلفات "مالك بن نيب" ال
من "عمر كامل مسقاوي" و"عبد الصبور  كل   باللغة الفرنسية، وتكفل برتمجته إ العربية  1948
ة   ،شاهني"  (1).(القاهرة)ـ م ب1957وصدرت طبعته األو بالعربية س

للحديث عن  هما صاحبهماصت مقدمة وبابني خص  ضم   صفحة 156يشتمل الكتاب على 
ضارة)التاريخ و ولتحليل  (،الثقافة)و     وحركتهما وما يتصل هبما من مركبات كالدين واألخالق  (ا

ضارة) اصرها األساسية وهي:  (ا صر األو ل (الزمن)، (الرتاب) (،اإلنسان)إ ع ليله للع ، لدى 
مدث عن فكرة التوجيه )توجيه  ، توجيه العمل ورأس املال(الثقافة، التوجيه األخالقي وا د  ،ا وع

صر الثاين بني  أن  نقطة االنطالق يف كل  توفري القوت وامللبس، اجتماعي هي  إصالحليله للع
ا يف حاجة ملح   صر األخري بني  أن  ليله للع د  اربة زحف الصحراء، وع دث عن   توقيت ة إو

 (2)ض هبا تأخرنا.دقيق وخطوات  واسعة نعو  

 

 : Vocation de L’islamوجهة العالم اإلسالمي /4

                                                           
مد سيد بركة:" مالك بن نيب " (1) ظر   .104م، ص 1987،الكويت، أكتوبر 278لة الوعي اإلسالمي، ع  .ي
هضة. (2) ظر: مالك بن نيب: شروط ال  ي
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هضة( من كتاب  يلي ظومة  )شروط ال                    كتاب  الفكرية،حيث األمهية يف امل
ة اندالع الثورة التحريرية  م، نقله إ العربية 1954)وجهة العامل اإلسالمي( الصادر بـ )باريس( س

توي على ستة فصول توسطت مقدمة ا، والكت"شاهني"عبد الصبور  مد ب  خطها الدكتور "
 (1)املبارك" وخامتة.

اول قضية فو  العامل  ضىحاول املؤلف من خالل فصول كتابه، وعلى مدار مائ صفحة، ت
ذ ظهور اإلسالم،  الاإلسالمي و  إ املراحل ال  ةشار إلكما تطر ق إ ابحث يف أزماته ومشكالته م

فهي مرحلة اإلسالم األو يف دفعته  ،فأم ا أوالها ،مر  هبا اجملتمع اإلسالمي وال جعلها ثالث مراحل
ي ة وال تعد  أقوى املراحل يف حيويتها وقوهتا الدافع فهي مرحلة  ،ة وخصبها، وأم ا ثانيهااإلميانية ا

تهي بسقوط دولة املوحدين،  املدنية اإلسالمية ال تعترب مرحلة التفكري ضاري الذي ي واالزدهار ا
اية  ،م ا ثالثهاأو  يها "مالك بن نيب" ع طاط ال يُع مود واال كوهنا   ؛كبرية       فهي مرحلة ا

ت رواسبها وآثارها واملرحلة ال متثل يف ناملرحلة ال ال  زال _وال يزال العامل اإلسالمي_ نعيش 
 (2).الستعمار()القابلية لنظر 

 :(مصر) ـالمطلب الثاني: المؤلفات الصادرة ب

 :(مصر) ـأهم كتب "مالك  بن نيب" ال أصدرها وهو مقيم بمن         

ة  / الفكرة اإلفريقية اآلسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ:1 م، ترمجه إ العربية 1956صدر س
 ."عبد الصبور شاهني"

ة           عقد س  العامل م، الذي مجع فعاليات 1955يعترب هذا الكتاب صدى ملؤمتر )باندونغ( امل

                                                           
ظر  (1) ان،  .مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالميي  م.1981تر )هبد الصبور شاهني(، دار الفكر املعاصر، دط، بريوت، لب
 نفسه. صدرامل  (2)
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اولة لرسم طريق جديد خارج كتل الشرق والغرب، والذي يعد  مرآة عاكسة لقصة كتلة الثالث  يف 
ة ل  (إفريقيا) كتلة الشعوب املستعم رة ال تسكنو  (أمريكا)و (أوروباـ )الشعوب املتحضرة الساك

 .(آسيا)و

           : صفحة ضمت ثالثة أجزاء وفصول هي 272يقع يف والكتاب يف حقيقة أمر 
اء املستعمرات و إ فيه  طرقيت ،(الرجل األفروآسيوي يف عامل الكبار) مشكلة  إالتعايش و  إ أب

اء الفكرة األفروآسيوية)األفروآسيوي،   الرجل  ضارة)إ فيه  طرقيت(، ب واالقتصاد  (الثقافة)و (ا
فكرة يتطرق   فيه إ   ،(رسالة الفكرة األفروآسيوية)الكتلة العربية اآلسيوية،  إاألفروآسيوي و 

 (1)التعايش والعاملية.

ة يعترب كتاب / مشكلة الثقافة:2 م تكملة وتوسيعا ملا جاء يف 1957ه )مشكلة الثقافة( الصادر س
ليل ل هضة( من  تمع معني من  (لثقافة)ا ـكتاب )شروط ال ياة يف   ،جهة     بصفتها أسلوب ا

 لسلوك االجتماعي الذي يطبع تصرفات الفرد يف ذلك اجملتمع من جهة أخرى.او 

من  )الثقافة(صفحة استأثرت كلها مبوضوع  152موزعة على  والكتاب يتضمن مخسة فصول
فسي :حيث فسي، تعايشها، عامليتها، ما ضد  ،ليلها ال  (2).(الثقافة)تركيبها ال

جدة: الشعب الجزائري يباد:3 ة  / ال ه إ ج  م، وُ 1957وهو عبارة عن كتيب صغري، صدر س
هر زائري و  الرأي  العام العاملي، حاول من خالله "مالك بن نيب" ا لكشف بآرائه إلنقاذ الشعب ا

 ر الغاشم.من طرف املستعم   لطت عليهجرائم اإلبادة ال سُ 

اء الجديد:/ 4 ة  حديث في الب موعة من احملاضرات1960صدر س   ألقاها  م، وهو عبارة عن  
                                                           

ظر مالك بن نيب: فكرة اإلفريقية اآلسيوية يف ضوء مؤمتر باندونغ (1) ، دمشق، 3تر )عبد الصبور شاهني(، دار الفكر، ط .ي
    م.2001

ظر مالك  (2) شر والتوزيع، ط .بن نيب: مشكلة الثقافةي زائر، 1تر )عبد الصبور شاهني(، دار الوعي لل   م.2013، ا
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ان)و  (سوريا)يف   (1).(مصر)ها يف  ، وأعاد إلقاء(لب

ة / االستعمار يلجأ إلى االغتيال بوسائل الِعلم: 5  م.1960صدر س

ة  العربي:/ الصعوبات كعالمات نمو في المجتمع 6  (2)م.1960صدر س

ة / الصراع الفكري في البالد المستعمرة: 7 اولة للمؤلف للكتابة  ،م1960صدر س وهو أو ل 
 باللغة العربية.

خري شاهد على الصراع الذي صفحة حوت ستة فصول كانت  152والكتاب يشتمل على 
إزاحة الستار عن صور السيطرة  الك بن نيب" مرارته طيلة حياته، حاول من خالهلا صاحبهاع "مر  

تهك من طرف البلدان االستعمارية ضد ا ة هلا فكريا وثقافيا رة ال تبقى تابعلبلدان املستعم  والغزو امل
 واقتصاديا.

فسي    هج على امل (االستعمار)وقد اعتمد "مالك بن نيب" يف طرحه لقضية  ،هذا ال
ية ليتمكن من  ك إال  وما كان ذاالتحليلي،  التعمق يف دراسة نفسية هذا املستعم ر، وليقد م دراسة تشر
 رة.تأثري على اإلنسان املستعم ر ومن مث  على البالد املستعم  وليصف  ،لسلوكياته

ح  حيث وض   ؛ما أفرد صفحات من كتابه للحديث عن حياة األفكار وقيمتها الرياضيةك
 (3)ته.الصراع الفكري ودرجة قو  على الفكرة وعلى أشكال كيفية تأثري احمليط 

ة  / مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي:7   ينكتور ية كل من الد ُّ م، نقله إ العرب1960صدر س

 أمحد شعبو"."بسام بركة" و"
                                                           

تارة من مؤلفات مالك بن نيب، ص   (1) ظر عبد اللطيف عبادة: نصوص   .10ي
 .10نفسه، ص  صدرامل  (2)
ظر مالك بن نيب: الصراع الفكري يف البالد املستعمرة. دار الفكر،   (3)  م.1985دط، دمشق، ي
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ورية  182يشتمل الكتاب على سبعة عشر فصال موزعا على  صفحة، ويدور حول فكرة 
ا  ار املوضوعة، )األفكار املطبوعة واألفك :هي مشكلة أفكارمفادها أن  مشكلة العامل اإلسالمي إمن 

وأصالة األفكار وفعاليتها، عالقة  وثن جدلية الفكرة والشيء وصراع الفكرة، ال،يف جدلية العامل الثقا
ركية اجملتمع  الثوري والسياسة وازدواجية اللغة، األفكار امليتة واألفكار املميتة، انتقام  واالط راداألفكار 

 (1)فكار املخذولة(.األ

مويلث إسالمي:8 ة  / فكرة ك ة 1958صدر س زائرـ )م ب 1971م، وأعيد طبعه س  .(ا

)مشروع دراسة شاملة،  :ة فصولصفحة ويتضمن مقدمة وثالث 94يف  هو كتيب صغري يقع
مويلث إسالقيمة الفكرة يف اجمل تدور حول فكرة هذ الفصول   مي(، تمع اإلسالمي، وظيفة ك

ية تدعو الشعوب اإلسالمية للعودة إ حلبة التاريخ يف  مويلث اإلسالمي ضرورة تار مفادها أن  الك
ال إمرباطورية، ويدعو إ ضرورة خلق نظام أخالقي وإشعاع روحي ملواجهة األزمة  (حضارة)صورة 

 (2)االجتماعية داخل العامل اإلسالمي.

ة صدر هذا الكتاب / تأمالت: 9 وان  1960على مرحلتني ويف قسمني: القسم األول س ت ع
ديد( اء ا ة  ،)حديث يف الب ( 1961والقسم الثاين س وان )تأمالت يف اجملتمع العر ت ع م 

وان     مل صفحة و  239لك صاحبه إ مجع القسمني يف كتاب واحد يضم ذليعمد من بعد  ع
د   ؛راد أن يعطي تأمالته مشوال يتالءم مع نطاقهابن نيب" أ اذلك أن  "مالك،  )تأمالت( ث فهو إذا 

ت وطأته هذا اجملتمع ،عن اجملتمع العر تمعات العامل  -فإمنا يسعى إ عرض ما يعيش  ومعه 
 مثل ،مراض اجملتمع()أوبات نفسية يعمد إ تسميتها  بـ  من عوائق وصع -كلها   املتخلف

قص وإلقاء املسؤولية  اتج عن سوءعقدة ال لل يف عامل األفكار ال  ديد على الغري، عالوة على ا

                                                           
شر والتوزيع، ط( 1) ديث. دار اإلرشاد للطباعة وال ظر مالك بن نيب: مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ا  م.1969، دم، 1ي
مويلث إسالمي. دار الفكر، دط، دمشق،  (2) ظر مالك بن نيب: فكرة ك  م.1990ي
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  األفكار بالطرق الصحيحة.ذاملفاهيم أو عن عدم ربط ه

د   ديد، فإمنا يرب  وإذا ما  اء ا اجة إ ث عن الب ج العامل املتخلف من ر  ُ  (حضارة)ر ا
فسية ال قبع فيها طويال ركةوتدفع به  ،قوقعة األمراض ال هوض وا مو وال املشاركة يف  و إ ال

 (1)مسرية العامل ال يدخل يف نطاقها اجملتمع العر واإلسالمي.

م، ترمجه إ العربية "عبد الصبور شاهني"، وهو كتاب صغري 1960صدر عام / ميالد مجتمع: 10
ظرية ال ترجع صفحة حاول من خالهلا "مالك بن نيب" تقدمي دراسة تشمل املفاهيم  95يقع يف  ال

تمع ما( اصة بـ )ميالد  ية ا اصر التار  (2). إليها الع

      هناية  (باريس)مقالة كتبها "مالك بن نيب" يف 26عبارة عن / في مهب المعركة: 11
ات ات،  األربعي مسي وئه إ وبداية ا شرها  (القاهرة)وبعد        باللغةبدا له أن يرتمجها وي

زائرية وتسويغا لدوافعها. إرهاصافاختار هلا اسم )يف مهب املعركة( باعتبارها  ،بالعربية  للثورة ا

 (اجملهر ت  االستعمار  )صفحة وهي:  172 الكتاب يتكون من أربعة فصول شغلت  و
قل االجتماعي)، (يف وحل السياسة)  .(قة الثقافةييف حد)، (يف ا

  لدى شعب  (الستعمارلقابلية البني) و  (مركب التبعية)يف كتابه، فر ق "مالك بن نيب" بني 
 -            ستعم ر القاصرمع املاالستعمارية ال تتجلى يف تعامل املستعم ر  ىمعني، وشرح الفوض

ويف استهدافه للمفاهيم القانونية والقيم األخالقية ال تقوم عليها عالقات   -باعتبار حاميا له
ية حاقدة على اإلسالم.لف الشعوب واألفراد   ية دي

اضرات ومقاالت "مالك بن نيب" هذمن جهة أخرى، دل   ال بعد نظر  على   ت   يف 

                                                           
ظر مالك بن نيب: تأمالت. دار الفكر، دط، دمشق،  (1)  م.2002ي
تمع. تر )عبد الصبور شاهني(، دار الفكر، دط، دمشق،  (2) ظر مالك بن نيب: ميالد   م.1985ي
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ب    ،وإعادة الكرامة للمرأة املسلمة  إلصالحات الضرورية يف تعمري األرضا     بني الفارق إ   هاُم

(1)التطور.بني الته ور و 
 

 .(الجزائرـ )المطلب الثالث: المؤلفات الصادرة ب

اض1964ة صدر س / آفاق جزائرية:1 زائر)رات ألقاها صاحبها يف م، وهو عبارة عن ثالث   (ا
ة)و طي وان  (قس ت ع ضارة، مشكلة       مشكلة : هي احملاضراتو ، (آفاق جزائرية)ومجعها  ا

تكمالن ما جاء يف    والثانية مشكلة املفهومية )اإليديولوجيا(، والواقع أن  احملاضرتني األو ، الثقافة
زائري املعيش، أما  كتا هضة( و)مشكلة الثقافة( من أفكار وتطبقانه على الواقع ا )شروط ال

فهي تكملة وتوسعة لألفكار املتعلقة باإليديولوجيا والواردة يف كتاب )تأمالت(  ،احملاضرة األخرية
زائري.او  و    لة لتطبيقها على اجملتمع ا

زء األول  :صفحة ويشتمل على جزءين 454وهو كتاب يتكون من  رات شاهد القرن:مذك /2 ا
ة  ونه "مالك بن نيب" بـ )الطفل(، صدر س م وتو مهمة ترمجته إ اللغة العربية الدكتور 1965ع

ة  ونه بـ )الطالب(، صدر س زء اآلخر فع واين"، أما ا وترمجه إ العربية "مالك  م1970"مروان الق
 بن نيب" نفسه.

، عبارة عن مذكرات خط  فيها "مالك بن نيب" يوميات حياته بكل والكتاب يف  حقيقة أمر
ز )ية والعلمية وعودته إ أرض وصوال على حياته الدراسو   بدءا من يوم ميالد، تفاصيلها بعد  (ائرا

إ اكتشاف  أسلوب راق يشد القارئ ويدفعهبعرضها بطريقة مشوقة و حيث اسرتجاع السيادة، 
  (2)أسرار وخبايا شخصية فذ ة مثل "مالك بن نيب".

                                                           
ظر مالك بن نيب: يف مهب املعركة. دار الفكر، ط (1)  م.1981، دمشق، 3ي
ظر مالك بن نيب: مذكرات شاهد القرن.( 2)  ي
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ُ شاهد القرن جزء آخر عُ  (مذكراتلـ )و  مع مع باقي ون بـ )األستاذ(، إال أن قصاصاته مل 
د    .الساعة الكتاب وال تزال مفقودة 

ة  / إنتاج المستشرقين وأثر في الفكر اإلسالمي الحديث:3 م، والكتيب يف 1967صدر س
اضرة ألقاها "رشيد بن عيسى" يف  نيابة عن "مالك بن نيب" يف مؤمتر الطلبة  (أملانيا)أصله عبارة عن 

ة  ))أوروبااملسلمني يف  اب املستشرقون م، وخصصها للحديث عن موضوع واحد وهو الُكت  1966س
ضارة اإلسالمية   (1)وتأثريهم على اإلنسان املسلم املعاصر.وعالقتهم بالفكر اإلسالمي وبا

ة / المسلم في عالم االقتصاد: 4 م، وضعه "مالك بن نيب" يف الفرتة األخرية من 1972صدر س
زائر) حياته بعد عودته إ أرض  هبا، وهو عبارة عن عصارة رأيه حول معضلة من واستقرار  (ا

 معضالت البشرية.

إلسالمي فحسب، مي نظرية متكاملة حول االقتصاد اوتقدواهلدف من كتابه هذا، ليس وضع 
ال االقتصاد اولة لتخليص الفكر اإلسالمي من العقد ال تستو على اجتهاداته يف   وفك   ،وإمنا 

بية على اجتهادات املسلمني يف هذا اجملال، ل ر إ ضرورة التحر   ة  و ودعلقيود ال وضعتها أفكار أج
ظرية الرأمسالية،، يف إطار االقتصاد للغربمن التبعية املذهبية  ظرية االشرتاكية أو ال ليس  سواء من ال

طلق تعصيب أم مذهيب ظور علمي اجتماعي  من م اقتصادية فأي نظرية  خالص؛       و إمنا من م
 (2).تأخذ العامل االجتماعي بعني االعتبار

                                                           
ظر مالك بن نيب: إنتاج املستشرقني وأثر يف الفكر  (1) شر والتوزيع، طي ديث. دار الرشاد للطباعة وال ، دم، 1اإلسالمي ا

  م.1969
ظر مالك بن نيب: املسلم يف عامل االقتصاد. دار الفكر، ط  (2)  م.1987، دمشق، 3ي
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ة خير من القرن العشرين: دور المسلم ورسالته في الثلث األ/ 5 م، يتضمن هذا 1977صدر س
ة  قوقيني س اضرتني ألقامها "مالك بن نيب" باللغة العربية يف )دمشق( برابطة ا  1972   الكتاب 

وهنا  وان املسلم(، وال بـ )دورم، احملاضرة األو ع  ث د  )رسالة مسلم(،  ثانية محلت ع

اع فيهما عن ضرورة ارتقاء املسلم إ اعه به وإق ضارة وإ مستوى اإلسالم، وعن ضرورة اقت  ا

.  (1)اآلخرين بتجسيد

ة / بين الرشاد والتيه: 6 موعة من املقاالت )1978صدر س "مالك    نشر  ،مقاال( 26م، وهو 
زب جبهة التحرير  -بن نيب" بعضها يف جريدة الثورة اإلفريقية ونشر  -الوط    اللسان املركزي 

 بعضها اآلخر يف جريدة اجملاهد.

 ، ات يف يعد  الكتاب يف حقيقة أمر زائر)مرآة عاكسة ألحداث الستي كما يف العامل   -(ا
بن نيب" اوملشاكل العامل الثالث بعد االستقالل السياسي، لذلك سل ط عليها " -واإلسالميالعر 

ري طريق الكفاح من أجلأبعادها أضواء كاشفة تربز   (2)القضاء على هذ املشاكل. وت

موعة من احملاضرات ألقاها يف )دمشق( بالعربية بعد زيارته هلا  / مجالس دمشق:7 هو حصيلة 
ة  رفقة عائلته  ـ:ب    حاول من خالهلا اإلجابة على بعض التساؤالت واألفكار املتعلقة   ،م1972س

ضارة ودورهتا، الثقافة، الثورة والقابلية لالستعمار اف دورها ا ، دور الشباب يف العودة باألمة إ استئ
ضاري.  (3)ا

                                                           
ظر مالك بن نيب: دور املسلم ورسالته يف الثلث األخري من القرن العشرين. تر )عمر كامل مسقاوي(، عامل الفكر،  (1) ، 1طي

 دمشق، دس.
ظر مالك بن نيب: بني الرشاد والتيه. دار الفكر، ط  (2)  م.1998، دمشق، 2ي
الس دمشق. دار الفكر، ط  (3) ظر مالك بن نيب:   .2006، دمشق، 1ي
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وان  :/ القضايا الكبرى8 ت ع  les)           صدر هذا الكتاب بادئ ذي بدٍء باللغة الفرنسية 

grandes thèmes)، ة  الفرنسية   باللغة صدرت طبعته األو على أيدي بعض  1976س
زائرـ )تالميذ "مالك بن نيب" ب اضرات، ثالث  و قد  (،ا ها صدرت يف كتاب  احتوى على مخس  م

حيث قام "الطيب شريف"  ،، للثقافة، للمفهومية(مستقل وباللغة الفرنسية )آفاق جزائرية: للحضارة
َ  أم ا احملاضرتان اأُلْخر  ، برتمجته إ اللغة العربية ،يت  وان )الدميقراطية يف فقد صدرت أوالمها  ان  بع

 ت  كتاب )تأمالت(، وصدرت ثانيهما ككتاب مستقل  اإلسالم( ضمن

وان  )إنتاج ديث( ع  (1). املستشرقني و أثر يف الفكر اإلسالمي ا

 .المخطوطات، التسجيالت طلب الرابع: اآلثار غير المطبوعة،الم

ها ما هو مسجل  طوط بيد وم ها ما هو  شورة، م لـ "مالك بن نيب" كتب أخرى غري م
ها ما  ها:وم  (2)يزال مفقودا، نذكر م

 .روتشوف وإيزهناور  خطاب مفتوح 

 .تمع إسالمي  دولة 

 .)زء الثالث_ )األستاذ  مذكرات شاهد القرن _ا

 .هج ثوري  منوذج مل

 .العالقات االجتماعية وأثر الدين فيها 

 .املشكلة اليهودية 

 .العفن 

                                                           
ظر مالك بن نيب: القضايا الكربى. دار الفكر، ط  (1)  م.1991، دمشق، 1ي
ظر زكي امليالد: "مالك بن نيب ومشكالت  (2) لة الفيصل،ع ي ضارة ". ،      ص 1993، دار الفيصل الثقافية، أفريل 196ا

7. 
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 .صرانية  اليهودية أم ال

 .صرانية  دراسة حول ال

 اضرات كان يلقيها مب الس الفكر ها ما كان  غداة االستقالل،له ز ْ ) ها ما سجل بالعربية وم م
 .(بالفرنسية

شر     ي جزءا كبريا من وال تغط   ،هذا فضال عن العديد من الرسائل والكتابات ال مل ت
دوات وامللتقيات العربية واإلسالمية واألوروبية.  مداخالته يف الكثري من ال

 

 تعقيب:

ا جليا   ،بعد هذا العرض املوجز ألبرز مؤلفات املفكر "مالك بن نيب"         مستوا  يتضح ل
قاط التالية: ،الثقايف ا إمجاهلا يف ال ا حقائق أمك  ويتجلى عطاؤ الفكري العميق، وتبدو ل

  ضارة)اهتمام املفكر يف كتاباته يرتكز على قضية جوهرية وهي إشكالية والطرح الفكري  (ا
 املتجدد للعامل العر واإلسالمي.

 .اهات  و إ الثقافة املوسوعية املتعددة املشارب واال

  اوين           مما يؤخذ على كتبه ومؤلفاته، بعض التكرار امللموس يف املضامني وإن اختلفت الع
 واملفردات.

وتأصيلها  (الثقافةـ )وحضاريا ضخما لإلحاطة بمع هذا، فكتبه تلك متثل مشروعا فكريا          
رص على بسط مقوماهتا لتمس   ،والعمل على تعميمها ،وأسلمتها ضارات، ال بل  وا  ؛كل ها  جل ا

روف من  ،جعلت صاحبها يعتلي عرش اإلبداع والتمكنكتب  ط   ،ذهب  وجعلت امسه 
واتٍ   ؛وجعلت ذكرا راسخة لألبد ووقتا نفيسا قضا  مريرة   كتب كانت غرامتها جهدا كبريا وس
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ايا وصفحات  قال ما بني البلدان ال كانت شاهدة على رحلة إبداعه، مبحرا بني ث صاحبه مت
 أمهات الكتب ال كانت ملهمه ومرجعه.

ة، وإن دل  ذلك على شيسم بالس  فتت   ،أما أفكار تلك  ء، فإمنا يدل  ريورة واالمتداد عرب األزم
ها، وعلى نظرته الثاقبة املشرفة على املستقبل واملتطلعة إليه،  ياة وس على معايشة الرجل لوقائع ا

ضارات اإلنسانية وسقوطها. وانب صعود ا  والواعية 

قائق املرت راسة، نستطيع أن نكشف عن أهداف دالهذ وعلى ضوء  امية يف كتبه تلك ا
ط  ومؤلفاته، وميكن أن  ط ملشروع كبري ميثل بديال حضاريا عن نقول أن األستاذ "مالك بن نيب" كان 

ضارة الغربية، ويقوم مشروعه هذا على:  أطروحات ا

  ضارتني)دراسة اولة الفهم الدقيق لروحيهما واستيعاب  (العربية والغربية ا سسهما أوالسعي إ 
هما، هوقرب "مالك بن نيب"  الفكرية، ولعل   ضارة الغربية)  مود يف وجه ه من الص  مك   ما م ، (ا

رفه تيارها الذي جرف كثريا من مثقفي العامل اإلسالمي.  فلم 

   ث الع على تاريخ الغرب الدي والسياسي واالقتصادي والثقايف، ألن  دراسة ط  العلى ضرورة ا ا
 اإلسالمي.أصول الفكر الدي يف الغرب تعود بفوائد كثرية على الفكر 

  مو  كرية.اليقظة الف والغفلة إعف ل والض  العمل على نقل اجملتمع املسلم من حالة ا

   صوصية ال يتمت  نظرته للكون واإلنسان.يف اإلسالم يف نُظمه ومفاهيمه و هبا ع إبراز ا
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 .العلماء فيه وفاته، وأقوالالمبحث الرابع: "مالك بن نبي"  
 .األول: وفاتهالمطلب  

ادي والثالثني من شهر أكتوبر ،انتقل إ جوار ربه املفكر "مالك بن نيب"  ،يف يوم األربعاء ا
ة ثالثة وسبعني  املوافق للرابع شوال من عام ثالث وتسعني  ،م(1973للميالد ) وألف وتسعمائةس

ة والستنيه(1393) وثالمثائة وألف للهجرة اهز الثام لفا وراء تراثا فكريا هائال بدأ  ،، عن عمر ي
لَّل ويرسم نسقا يف تفكري اإلنسانية. امعات اإلسالمية والغربية لُيدَّرس و  (1)يدخل ا

 .أوال: ظروف الوفاة

اء  _ مصابا مبرض سرطانوغفر له  ه اهللكان _رمح الربوستاتا، وقد اشتد عليه املرض أث
ة )األغواط( أين األخرية رحلته  اضراته املوسومة  ،ألقى بعض احملاضراتإ مدي ها                         ومن بي

                                                           
احظية، دم، دط،  ( 1) د املفكر مالك بن نيب. دار ا ضارية ع ظرية ا ظر قاسم أمحد الشيخ بلحاج: ال  .13م، ص 1998ي
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 ،(دمشق)   ال سبق له أن ألقاها يف  لث األخري من القرن العشرين(الث   يفورسالته  بـ )دور املسلم
ياة قبل أن يبل   رية غ رسالته األخوال كانت آخر ما باح به هذا املفكر الفذ  الذي أ أن يغادر ا

للجيل الذي أراد له أن يبقي على شعلة اإلسالم والفكر اإلسالمي _ال أنارها طويال_ مضاءة، 
مل األمانة ويؤديها قبل و   (1).كل ها  بقاع العامللأن 

 .ثانيا: الدفن
اك أُ (فرنسا )بعد اشتداد املرض عليه، سافر "مالك بن نيب" إ  جريت له طلبا للعالج، وه

جاح، وألنه أعملية جراحية مل  زائر)يفرتش إال أرض  أال   يكتب هلا ال          يتلحف إال    وأال   (ا
ه، ليتوف   أصر  قد تراهبا، ف وا مثانية أيام بعد أن عجزت نفسه على العودة إ وط ا اهلل بعدها 

رته العلل ومل تُ اهلزيل ن احتواء جسمه عوروحه الكبرية   فن مبقربة فدُ  يئا، فيه ش بق  الضعيف الذي 

مد( بـ ياة وفارقها لألبد. ،)بيلكور()سيدي   وهكذا يكون قد ود ع ا

ا قد  _ألمة اإلسالمية مجعاء_ وتكون وبوداعه، نكون           حياة مفكر مبدع وعلمصفحة طوي
شخصية سارت على خطى األوائل يف الدعوة إ اإلسالم  ؛ية فذ ة وشخصية مرموقةبارز وعبقر 

اوز  ري وقلمها املسرتسل وفكرها الثاقب الذي  واملسلمني ووهبت حياهتا للدفاع عن وعيها املست
ية إ مصاف العا حدود هاالوط افية إ ردعه وصد  بش ملية، يف وقت كانت تسعى فيه ا ت امل

 السبل والوسائل.
ارة منلقد           ق _ موسوعة فكرية وشعلة مضيئة وم ارات هذ األمة ال هتتدي هب كان _ ا م

 البشرية مجعاء.
 .المطلب الثاني: آراء المفكرين والعلماء فيه

                                                           
مد العبدة: مالك بن نيب مفكر اجتماعي ورائد إصالحي، ص   (1) ظر   .44ي
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، سكن ذلك القلب الذي طاملا كان حب الدين يسري يف لعطاءبعد مسرية طويلة من ا
ه وجف  حرب ذلك الرياع الذي استمات يف سبيل صمتت تلك  ،الدفاع عن اإلسالم واملسلمني شرايي

ق فس ال تشربت بروح   الشفا ال طاملا جهرت بكلمة ا الثقافة )         وخفتت تلك ال
 .(اإلسالمية
ة، وإن ه لتفات  لذا، فإنه ملن الواجب أن يستحق م ا "مالك بن نيب" أكثر من وقفة وأزيد من ا          

ميل  ، عالقة يف ذاكرة كل من ملن باب العرفان با أن تظل ذكرا راسخة يف قلب كل من عرف قدر
 .أو آمن بقضيته تتلمذ على كتبه أو هنل من نبع أفكار

لقد سال حرب الكثري من األقالم وجهرت أصوات العديد من العلماء واملفكرين واملثقفني ممن 
، من بعد اطالعهم على  عاصروا "مالكا بن نيب"  آرائه ومواقفه وأفكار الواسعة.أو جاؤوا بعد

 

مد صمما قيل يف ذكرى  شور  اوي"ستالح الدين املوفاته، ما أورد الدكتور " يف مقاله امل
ود لقضية »مبوقع )شخصيات ومؤلفات( اإللكرتوين:  ادم الع انطفأت روح "مالك بن نيب"، ذلك ا

كت له العهد  الشعوب اإلسالمية، لقد مات بعد أن جعل من الفعالية تصورا ، وال ن وريا لتفكري
 (1).«ذكرا هي نشر أفكاراليوم بالبكاء على فقدانه، إن الطريقة املثلى إلحياء 

هضة ورا (...) »قال فيه الدكتور "يوسف بلمهدي":     ة الفكر وساسة ضأحد رادة ال
، الذي إذا كتب ، املشهور يف غري يف  ي  و  ع لصرير أقالمه د  مسُ  القلم، هذا العلم الفذ  املغمور يف بلد

ة، وإذا ُوضعت مؤلفاته يف ل  عامل الفكر، وإذا أقام  ندوة عُ  ضارة الفات قت أفكار عقدا على جيد ا
ة، وإذا طاف مبخيلته يف آفاق الفكر اإلنساين حت كما ترج  ميزان البحث البشري ُرج   بال الوزي ح ا

                                                           
ة على وفاته: مالك بن نيب رجل الرسالة". موقع شخصيات  (1) اسبة مرور أربعني س مد صالح الدين املستاوي: "مب ظر  ي

 .15/02/2015م، مت  تصفح املوقع يوم 2013نوفمرب  21ومؤلفات اإللكرتوين، 
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ةطاف تطواف السحب الث   ما وعلى األرض هبجة فك ،(...) قال الوزي لد  ان حقا يف مساء ا
ة  (1).«وزي

وات سن" الذي مجعته عالقة وطيدة بـ "مالك بن نيب" استمرت لس  أما األستاذ "فوزي ا
وار والر   »فقد أفاد بقوله:  عديدة يد ا ع شاف، كان ذا ثقافة واسعة،  د على رسائله بشكل مق

ديد اختصاص السائل العلمي جملرد توجيه األسئلة حول   ،موضوع   أي           ح أنه يستطيع 
شر كتبه لغرض إيصال فكر يسد  من   ولذلك فهي تباع بسعر زهيد مما يوقعه بعجز  ،كان ي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (2).«جيبه

مد عبد اهلل در از":         موعة مواعظ ترمي إ حشو الذاكرات»أورد الشيخ" ا أمام  ا ه  لس

قا ا أمام منوذج حي   ل ،ولك يوية يف حفز الطاقة الفكرية ش جد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            قادر لكل  قارئ تكمن أمهيته ا

هجي،على  ح يطرح كل واحد بدور مشكلة حقيقية و يبحث مبفرد عن املوقف الذي  التفكري امل
قاش           (3).«يقفه من هذا ال

اهد يف  ،جزائري األصل"مالك "ستاذ األ»مصطفى السباعي" بقوله: ح الدكتور "وصر  
زائرية بقلمه ولس ذ  هل  انه جهادا يـ ْعر ُف له فضسبيل القضية ا زائرية م فيه زعماء حركة التحرير ا

طقيته  وواقعيته وقوة  نشوئها، ويتميز األستاذ "مالك بن نيب" يف مجيع مؤلفاته بعمق التفكري وم
د به وثقافته بأسلوبه الذي تفر   "مالك"، وقد استطاع (...)اها أسلوبه يف الدفاع عن األفكار ال يتب  

                                                           
ظر (1) زائري، يوسف بلمهدي: "يف ذكرى وفاة مالك بن نيب رمحه اهلل _دمعة على قرب مالك_".جري ي وار ا دة ا

 م، )األنرتنيت(.07/02/2011
لس األعلى، ط  (2) شورات ا ضارة يف فكر مالك بن نيب. م ظر بشري ضيف اهلل: فلسفة ا زائر، 1ي  .5م، ص 2005، ا
ظر عبد اللطيف عبادة: صفحات مشرقة يف فكر مالك بن نيب. دار الشهاب، ط  (3) ة، 1ي  .37، ص 1984، بات
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ا املثقف الذي يتوق ية اإلسالمية، أن يُوج  الغربية الواسعة مع ثقافته العرب ه إليه أنظار جيل من شباب
 (1).«إ اإلصالح مع احتفاظه بقوة العقيدة وسالمة التفكري

دي" من أشد   املعجبني بأفكار "مالك بن نيب" ومن أكثر املتأثرين  لقد كان الدكتور "أنور ا
بوفاته، فله عد ة مقوالت نو  فيها بفكر املوسوعي وبطريقته املبتكرة يف عرض القضايا اإلسالمية 

ليلها، فضال عن الكلمات الوالفكر  ية ال كان يقوهلية و زن يعتصر قلبتأبي ى _ يف كل ذكر ها _وا
ليل لّب  نداء ربه العال   »، وكمثال عما قاله: لـ "مالك بن نيب" وفاةٍ  "مالك بن نيب" يف أوائل    مة ا

قليال، بعد أن ترك      عن عمر مل يتجاوز الستني إال  ،م(1973نوفمرب /ه 1393شوال )شهر 
 رجم إ اللغة العربية، وقد أتيح له يفد الذي نشر باللغة الفرنسية مث تُ ثروة وافرة من الفكر املتجد  

وات األخرية أن يكتب بلغة الضاد وأن يُ  اثه يف مؤمتالس رات القاهرة ومكة وطرابلس الغرب لقي هبا أ
زائر )...( فهو الر جل الذي ور د  مور د   ؛ومثل "مالك بن نيب" بني مفكري العامل اإلسالمي قليل ،وا

ه نقيا صافيا، وقد ح  وعمق   نظرٍ  عد  وبُ  فكرٍ  وأفاد مم ا وجد نصاعة   ،ظ اهلل له أصالتهفالغرب وجاءنا م
ال عمد التغريب و الغزو   و األوضاع       ف تلك التحديات والشبهات     على كش وقدرة   فهمٍ 

 ثارة إلالثقايف على نْصب شباكها لتدمري الفكر اإلسالمي و 

 (2).«أجواء االضطراب والتخلخل بني جوانبه

تلف كثريا عن الد عاة واملفكرين والُكت  "مالك بن »وقال فيه أيضا:  فهو فيلسوف  ؛ابنيب" 
مع بني علم الذي أتاحت له ثقافته العربية والف ،أصيل له طابع العامل االجتماعي الدقيق رنسية أن 

                                                           
ظر   (1) ضارة يف فكر مالك بن نيب ي        .26، ص بشري ضيف اهلل:فلسفة ا
لة إسالمية ثقافية شهرية(، ع ( 2) لة الوعي اإلسالمي ) دي: "فقيد اإلسالم العالمة مالك بن نيب".  ظر أنور ا ، 108ي

 .72، ص 1973الكويت، ديسمرب 
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ة والفلسفة والرتاث العر اإلسالمي الضخم وبني علم  د  رهم املستمالعرب وفك من القرآن والس
 (1).«ستمد من تراث اليونان والرومان واملسيحيةالغرب وفكرهم امل

مد امليلي" أما  بات "مالك بن نيب" وإشعاعات نو  بالقيمة ال حظيت هبا كتا فقد  ،"
ضاري اإلصالحي يف أوضاع معيشية صعبة تتسم باالستعمار  اربه ذات البعد ا فكر وخالصات 

خالص العامل اإلسالمي يتمثل يف  يف كتاباته أن  بن نيب" امالك يستخلص " (...) »واهلوان والذل: 
تطويع الغرب لروح اإلسالم، فقد كان فكر "مالك بن نيب" مدعوا ألن يلعب دورا معتربا بعد 

دودا بفعل عاملني، األو ل هو نظريته عن قابلية  االستعمار ال  االستقالل، لكن هذا الدور كان 
دما جعلوها نوعا زائر  استغلها أعداؤ ضد ع اص الذي عرفته ا من التربير، والثاين هو الظرف ا

م، والذي قبلت فيه إغراءات التجديد وكذلك إغراءات التقليد للغرب وأمناطه 1962بعد عام 
ظر عن هضم عصارة  ياتية، مما صرف ال هاا ضارة الغربية واالستفادة م  (2).«أقصى حد إ  ا

مد املبارك"            رمز   عن إعجابه بشخصية هذا املفكر الفذ  الكبري  هذا، وقد عرب  الدكتور "

ديدة _مرحلة التحرر من التبعية الفكرية لالستعمار  ها لكتابط  بقوله يف املقدمة ال خ -املرحلة ا

 مكانه الالئق ة فائقةاحتل بسرع  )...( مفكر كبري»)وجهة العامل اإلسالمي( لـ "مالك بن نيب": 

ديدة ة ارمزا هلذ املرحل املؤلفات جعلتهيف طليعة العامل العر والعامل اإلسالمي وبرز بسلسلة من 
فوذ الفكري  و مرحلة التحرر الفكري -أناهاال بد  "مالكا"إن   ،)...(-التحرر من االستعمار وال

مع بني نظرية  ا  ضارة فحسب، بل داعيا مؤم يبدو ال مفكرا كبريا وصاحب نظرة فلسفية يف ا
م الفيلسوف املفكر و ، وقل  ما استطاع كاتب مفكر أن  ع _كما محاسة الداعية املؤمن وقوة شعور

                                                           
ضارة يف فكر مالك ( 1) ظر بشري ضيف اهلل: فلسفة ا    .28بن نيب، ص ي
 .28املرجع نفسه، ص  (2)
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ظر والبحث نه أل والشعور، وأنا ال أقول "ابن نيب" ولك أقو  اإلحساسوقوة  مجع_ بني عمق ال
الدة قيقة ا ابيع ا بوة وي هل من نفحات ال  (1).«ي

رر من ،)...( إن ه عر مسلم»ويضيف قائال:  كان تعمقه يف الثقافة األوروبية سببا يف 
فية وبواعثها العميقة، وال سيما أن ه مجع إ جانب الثقافة  نفوذها ومعرفته ملصادرها ولدوافعها ا
العلمية ثقافة فلسفية واجتماعية واسعة األرجاء عميقة األغوار كما تد ل عليه آثار ومؤلفاته العديدة 

م   ،.(..)ال قرأناها  ، يف عقله لقد  ، مآسي      عت يف قلبه ونفسه، يف عاطفته وشعور وتفكري
زائر ، لقد  (...)ة القرن العشرينينضحايا ملد أولئك املاليني من البشر الذين يعيشون على أرض ا

زائري   ها باعتبار -الوطن األم-   زائر وا كان "مالك" رغم غربته الدائمة خليفة حقيقية ملا يعيشه ا
ه كل الذين عرفو      تعاين ما تعاين، وبالتا فإن ارتباطه هبا ارتباطمن أمة كاملة  جزءا قوي، عرب  ع

ه ا وط  (2).«وأبرزوا شعور هذا املفكر الفذ ا

الدي" الذي كان أم اس به وبدقة نقد وصرامة أا زميله الدكتور "عبد العزيز ا عرف ال
طقه،  هضة(_ إلبرازقد أتيحت له الفرصة فم  _من خالل املقدمة ال وضعها لكتاب )شروط ال

ظ يف االقرتاب من  فى على كل من مل يسعفه ا وانب قد  ، هذ  ا جوانب من شخصيته وفكر
 : يف الواقع  "ابن نيب"و»"مالك بن نيب" واالحتكاك به واالستفادة من آرائه واألخذ من موسوعة فكر

رتفا أو عامال ه  والكلمات،      يف مكتب مك ب ا على أشياء خامدة من الورق  ليس كاتبا  ولك
لقية  اصة مبع اإلنسان يف صورته ا واالجتماعية، وتلك هي املأساة        رجل شعر يف حياته ا

اربه الشخصية اال شعر هبا " ادرةبن نيب" بكل ما فيها من شدة وبكل ما صادف يف  من قساوة  ال

                                                           
 .13مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص   (1)
ضارة يف فكر مالك بن نيب، ص   (2) ظر بشري ضيف اهلل: فلسفة ا  .28ي
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دس وكونه ،(...) فته املزدوجة تسمح ثقا ن  قد ساعد دون شك يف التصوير الف لألشياء، ولك امه
طة اإلنسانية  (1).«له بأن يصل هذا التصور با

ا إ مقدمة كتاب )يف مهب املعركة( لـ "مالك بن نيب" د األستاذ الكبري  ،إذا ما عرج ا  فإن
مد شاكر" يعرب  _بكل صدق وموضوعية_ عن ر  مود  :  (ثقافة)أيه يف " "مالك بن نيب" وفكر

دي » لعل ي ال أبالغ إذا ما قلت: إن  هذ اجملموعة من مقاالت أخي األستاذ "مالك بن نيب" هي ع
ا عن ذكر رجل خبري يف فكر األمور ساعة بعد ساعة ن نرى  ،أنفس ما كتب، ألهنا تكشف ل فإذا 

ا نتقدم ُخطوة يف فهم البالء الذي يْ  ا يف ضوء ما ُكتب قدميا  كأن ا، وال يزال يْ أنفس زل، فهذا زل ب
ت ظالم دامس قد أطلقه املستعم   ا  ها حيات سج م يوط ال ت ا على ا بري يفتح عيون ر املفكر ا

ا  (2).«ليخفي ع ا م ْكر ُ وخداعه ل

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
هضة، ص ) (1)    (.10_8مالك بن نيب: شروط ال
 (.10/11مالك بن نيب: يف مهب املعركة، ص ) (2)
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تاجات:  است

ا          حورت حول األطر العامة والظروف ال أحاطت يف هذا الفصل إ نقاط رئيسية متتطرق
. نيب"،ياة "مالك بن   وال كان هلا تأثري كبري يف صياغة وبلورة أفكار

فردة دون التلف  ا كانت دراسة أي شخومل           قع الذي عاشت فيه وإ ت إ الواصية م
ضربا من املستحيل، فقد شكلت الوقائع  وثيقا اهب هيات الفكرية والدعوية ال كان ارتباطالشخص

اور كربى يف مسرية "مالك بن نيب".  االجتماعية واألسرية والثقافية والسياسية 
زائر)عايشها يف  فاحملطات االجتماعية ال به،         ، والظروف السياسية ال أحاطت (ا

اجملتمع الفرنسي، واتصاالته بأصدقائه ومعلميه وأساتذته عربا وغربيني، واطالعه على وعالقاته مع 
ون، والفضاءات اإلعالمية املتاحة أمامه، ورحالته           أمهات الكتب يف العديد من العلوم والف

اء فكر واهتمااملتعددة، أسهم ها تأليفه وإصدار ت بشكل فعال يف ب   لكتبته وتوجهاته ال نتج ع
مسة عشر كتابا، فضال اوزت ا اوراته ولقاءاته ومقاالتهوإصدارات  اضراته  عن  ال تعترب بال  و

ازع إضافة قي مة لرفوف مكتبات الفكر واألدب.  م
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ا اليو  كثرية هي املصطلحات املعاصرة ا العلمية،ال أصبحت جزًءا من لغت  مية مبختلف طبقات
ّدد ومتّيز مدلوله عن  سوا  مل للمصطلح الذي يعرب به داللة واضحة  د  ومع ذلك قّل من 

طلحات ال باتت تكتسح الساحة آدبية والثقافية بفيض من املفاهيم والدالالت ال كثريا املص من
مصطلح )الثقافة( الذي كثريا ما يتداخل   ،ا البعض، ومن أبرز آمثلة على هذاما تتداخل مع بعضه

لطون  ضارة(، ح أضحى جّل الباحثني والدارسني واملهتمني باللغة  مع مصطلحات أخرى كـ )ا
ها ويستعم طق و لبي هم مبعانيها العميقة ودون مراعاة مل هنا  نطاق واحد وكداللة واحدة، جهال م

 اللغة.

دها، لتحديد  ا إ ضرورة الوقوف ع هذا التداخل بني املفاهيم واملصطلحات هو ما دفع ب
ددات استعماهلا ولإلحاطة بأطرها العامة، خصوصا مع التطورات والتغريات ال و  ماهيتها لوضع 

ا العامل العريب اإلسالمي على وجه يشهدها العامل  ظل القرن الذي نعيشه _ صوص  ويهّم _  ا
ت مصطلحاهتا امليادين على رأسها اللغة العربية ال عرفت هي آخرى تطورات مسّ  وال طالت جلّ 

 ومفاهيمها.

ا عن   ظل هذا و خضمّ  ، باتت أسئلة كثرية تفرض نفسها بقوة على (الثقافة)حديث
ها:  الفكر العريب اإلسالمي م

على وجه  (الثقافةـ ) "مالك بن نيب" بعلى وجه العموم؟ ماذا يع (الثقافةـ )ملقصود با ما
صوص ظّرين هلا ا دها باعتبار أهم امل طوط العريضة ال توقف ع "مالك بن    ؟ ما هي آسس وا

ته ملوضوع  اء نظرية  ا ؟ وما(الثقافة)نيب"  معا  ؟.(الثقافة)لسبيل لب

تها على مدار هذاكّلها هذ التساؤالت           حاول معا  الفصل. س
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 .المبحث األّول: مفهوم الثقافة عند "مالك بن نبي"

ا  ملّا طلق  م قشته ملختلف القضايا واملواضيع ال تعوُق تفكري من كان "مالك بن نيب" ي
لط ا جلي ويزول الكثري من الغموض واللبس وا لذي ميكن أن يعرتي ديد املفاهيم؛ إذ بوضوحها ي

حاول الباحث، فإّن ا أن نستعرض  ،ال اتبعها "مالك بن نيب" ة نفسهاالطريق تباعاا س فإذا كان علي
د مفهومها عموما. ، فإنه حريّ (لثقافة)ا ـمفهومه ل ا أن نتوقف قبل ذلك ع  ب

ديث عن   ّمال   هوض باجملتمع قد كثر (الثقافة)كان ا اهج   ّماول   ،ودورها  ال كانت سبل وم
تّ االهتمام هبا قد تعددت، فإن  ا استعراض الضرورة  د الغرب.م علي  مفهومها ع

د "مالك بن نيب"  املوضوع تتصل بالبيئة العربية  لكن، وانطالقا من كون الكتابة ع
قل نظرا لكون ثقافته قد زاوجت بني البيئتني العربية   والغربية_    االجتماعية بالدرجة آو _أو ل

ديد يقدمه "مالك  بن نيب" أمهيتهفإّن مفهومها  لغته وتراثه العريب يأخذ  ا من فهم أي  ، كونه يقرب
 هلذا املفهوم.

 .المطلب األول: المدلول اللغوي لـ "الثقافة"

 .أوال: في الفكر الغربي

ليزي ها كاإل حدرة ع ية واللغات امل ة وآملانية تعددت دالالت كلمة )الثقافة(  اللغة الالتي
 وخالصة مفهومها: إخل،والفرنسية ..

ية  ،( للداللة على مع )الثقافة(cultureاستخدم لفظ ) وهي مأخوذة عن الالتي
(cultura( من الفعل )colere اية املوكولة للحقل : الع ( مبع )حرث( أو )منّى(، أي مبع
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وقد كانت داللة آصل الالتي طول العصور ، (1)وذلك لإلشارة إ قسمة آرض احملروثة ،واملاشية
صوالهتا، تلك الداللة ال نعثر عليها  املصطلح  مية آرض و القدمية والوسطى مقصورة على ت

(Agriculture املأخوذ من اللسان الفرنسي، هذا آخري الذي استحدث للفظة مدلوال آخر )
ذر اللغوي وهو: )الطقوس الدي ادة والدين( وهذ الداللة ( الذي يع )العبcult)ية( نسبة إ ا

 (2)(.culturadeiنفسها نعثر عليها  آدب الالتي املسيحي مبع )التهذيب الرّباين( أي )

ديثة بدأت كلمة ) اجملازية        تحّرر من قيود الدالالت ت( culture أوائل العصور ا
اهج العلمية  دراسة املسائل لتدخل مضمار املدلوالت العقلية، فعمد  الفالسفة إ تطبيق امل

مية ت املتعلقة بالثقافة ومفهومها الذي استُ لياوأفردوا حقال خاّصا للعم ،سانيةاإلن خدم للداللة على ت
خدم فيما يبذله اإلنسان من عمل لغاية تطويرية سواء أكانت استُ كما العقل وغرسه بالذوق والفهم،  

وية  (3)أي ما ميكن  االصطالح عليه بـ )فالحة اإلنسان(. ؛مادية أو مع

مات ليزي بإضافة متمّ السانني الفرنسي والتطور مدلول اللفظة  ال (م17القرن ) أواخر 
ميته، cultureملصطلح ) ومثلها  (La culture de blé)مثل  ( للداللة على الشيء املراد ت

ليزية  (4).(culture Arts)  اإل

  اللفظة  يطلقون وأقرانه  كـ "فولتري"  أخذ الُكتاب الفرنسيون   ،(م18القرن )كان ل ّما  

                                                           

ظر دنيس كوش: مفهوم الثقافة  العلوم االجتماعية (1) ري السعيداين(، مركز دراسات الوحدة العربية، ط .ي ، بريوت، 1تر )م
ان،   .17، ص 2007لب

مهور (2) ظر لويس دوللو: الثقافة الفردية وثقافة ا شر، دط، بريوت، دتر )عادل العوا .ي (، سلسلة زدين علما، دار عويدات لل
 .21، ص 1982

وان )مفهوم الثقافة الشعبية( (3) اضرة بع يلح:  ظر عبد اهلل عيسى  صص  .ي ة آو ماجستري،  مقياس الثقافة الشعبية، الس
 م.17/01/2013، قسم اللغة وآدب العريب، جامعة جيجل، (نقد ودراسات ثقافية)
ظر دنيس كوش: مفهوم الثقافة  العلوم االجتماعية، ص  (4)  .18ي
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فردة للدالو  ،دون إضافة أية متمماتإمجاال  وتربيته،    الفكر ة على تكوين لانتهت إ استعماهلا م
ها  وانتقلت حصيلة هذ العملية إ املكاسب العقلي العربية بلفظ ة وآدبية والذوقية ال نعرب ع

 (1))الثقافة(.

( مث culturم انتقلت اللفظة من الفرنسية إ آملانية بشكل )18 أواخر القرن 
(kultur)، اها آخري  أي اإلمناء العقلي وآديب. ؛وانتقل معها مع

بيةcultureكلمة )  :مل القول يني: (  اللغات آج مية  رج للداللة على مع ت
مية الفكر. ، آرض  ت

 .ثانيا: في الفكر العربي

 ثقافة(  الرتاث العريب  عّدة مواضع واستعملت بعّدة دالالت، ومن معانيها:وردت لفظة )

 أ/  المهارة والحذق:

ظور":ورد  ٌف فاً وثِقافاً وثـُُقوفًة:ح ذ ق ه ورجل ثـ ق  ث ِقف  الشيء  ثـ ق   »  )لسان العرب( لـ "ابن م
 .                                         (2)«وفهم  وثـ ُقٌف:حاِذقٌ  وث ِقفٌ 

ُف: ا ذُق  إدراك الثـ ق   »وأورد "الراغب آصفهاين"  )معجم مفردات ألفاظ القرآن(: 
ظرِ الشيء وِفع ِلِه، ويقال: ث ِقف   ذق  ال ت ُه ببصرك   (3).«ت  كذا إذا أ د ر ك 

 التعلم:ب/ الفطنة والذكاء وسرعة 

                                                           

ظ (1) ضاري_ي ضارة وأحواهلا  الواقع ا ضارة _دراسة  ماهية ا طني زريق:  معركة ا ، 1دار العلم للماليني، ط .ر قسط
 .33م، ص 1981بريوت، 

ظور: (2)  مادة )ثقف(، 1995، بريوت، 1دار صادر، ط اجمللد التاسع، .لسان العرب ابن م
 ، 1972تح )ندمي مرعشلي(، دار الكتاب العريب، دط،  دم،  .الكرمي الراغب آصفهاين: معجم مفردات ألفاظ القرآن (3)

 .مادة)ثقف(
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ٍة  يءالش فُ ق  ثـ   »جاء  )لسان العرب(:  وذ كاء،   هو ُسرعُة الّتعلم، غالّم ل ِقٌن ث ِقٌف ذو ِفط 
تاُج إليه واملراد ُ  (1).«أ نه ثابت املعرفة مبا 

ليل بن أمحد الفراهيدي": وجاء  ( إذا ثّ الثق ُف مصدُر ال » )العني( للـ "ا قافة، وِفعله )ث ِقف 
 (2).«وثـ ق فُت الشيء، وهو سرعة التعلملزِم ، 

ية كالتعلم ( الثقافة)ولعل هاتني الداللتني تقودنا إ القول بدور  مية القدرات الذه  ت
مية الق ،واإلدراك وهذا ال تيار، درات السلوكية كالتمييز واالخلالرتقاء بالفكر وتطوير ودفعه إ ت

ة والذكايتأتّ  ذق ى إال بالفط  التعّلمات كّلها.أساس  عدّ واملهارة ال تُ ء وا

 :التهذيب وتقويم االعوجاج ج/

ه وسوّ »ط( جملمع اللغة العربية: يجاء  )الوس عّوج م
ُ
ُ، وثـ  أقام امل اإلنسان: أدبّه وهّذبه  ف  ق  ا

 (3).«وعّلمه

ِّ  »و )تاج العروس( للـ "الزبيدي":  ِِ ما تسّوى به الرّماح، وهي حديدة تكون مع  افُ ق  الث 
يفة "، وقال«اس، والرّماح يُقّوم هبا الشيء ااملعّوجالقوّ  الذراع،    خشبة قوية قدر  افُ ق  الثـ   : »"أبو ح

ها حيث يبتغى أن يغمزتُ سع للقوس، و  طرفها خرٌق يتّ   (4)«.دخل فيه على شحوبتها، ويغمُز م

ذلك  ؛ومدلوهلا (الثقافة)دالالت وأصدق املعاين  التعبري عن ولعل هذا املع يعّد أقوى ال
فس، وإذا كانت   شّقها املادي  (الثقافة)أهنا )الثقافة( وقبل إصالحها للفكر هتدف إ هتذيبها لل

                                                           

ظور: لسان العرب، (1)  .مادة )ثقف( ابن م
ليل بن أمحد الفراهيدي: العني (2) ان ناشرون، ط .ا  .مادة )ثقف(،  2004، بريوت، 1مكتبة لب
، مصر، 2، إشراف )حسن علي عطية وآخرون(، مطابع دار املعارف، ط2ج .طيمع اللغة العربية: املعجم الوس (3)

 .مادة )ثقف(م،1973
سي الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس (4) لو(، مطبعة حكومة الكويت، 23ج  .مد مرتضى ا ، تح )عبد الفتاح ا

 .مادة ) ثقف( م،1986دط، دم، 
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فسالرمح العوجاج تقومي وي تقومي العوجاج ال رير هلا من الغرائز ،، فهي  شقها املع وآهواء  و
مية امللكات الفطرية واملواهب والطاقات وات والشه ال تقودها إ الفجور والطغيان وال تعوق ت

ّوانية، وهذا ما نستشف كم ت  ا ( ف أ هل  م ه ا ُفُجور ه ا 7و نـ ف ٍس و م ا س و اه ا )زيله: ه من قوله تعا  
 (.10_7)الشمس اآليات      (10م ن  د س اه ا ) ق د  خ اب  ( و  9( ق د  أ فـ ل ح  م ن  ز ك اه ا )8و تـ ق و اه ا )

 الثقافة في القرآن الكريم: لفظة

ر على ضوء آي القرآجاءت  ديث عن ا ددت مبع  ،ب والقتالن الكرمي  معرض ا و
ّسي ا هو الوصول إ الشيء باملع ا والوجودي وليس باملع  اإلدراك والظفر، واملقصود باإلدراك ه

.  (1)الذه

: قوله   القرآن  (ومن املواضع ال وردت فيها كلمة )الثقافة ي ُث تعا و اقـ تـُُلوُهم  ح 
ر ُجوُكم  و ال   ي ُث أ خ  رُِجوُهم  ِمن  ح  ُتُموُهم  و أ خ         وقوله (،191)البقرة، اآلية  ِفتـ  ُة أ ش دُّ ِمن  ال ق ت لِ ث ِقف 

ـ ُهم  ِ ا  ر ِب ف ش ر د  هِبِم  م ن  خ ل ف  ف ِإم ا  : كذلك ( 57)آنفال، اآلية  ُهم  ل ع ل ُهم  ي ذ ك ُرون تـ ثـ ق ف 
ل ِئُكم  ج ع ل  ا ل ُكم   :وقوله أيضا ُتُموُهم  و أُو  ي ُث ث ِقف  ًا  ف ُخُذوُهم  و اقـ تـُُلوُهم  ح                    ع ل ي ِهم  ُسل ط انًا ُمِبي

ساء، اآلية  ) اًء و يـ ب ُسطُوا إِل ي ُكم  أ ي ِديـ ُهم  و أ ل ِس تـ ُهم  بِالسُّوِء  ، (91ال ِإن  يـ ثـ ق ُفوُكم  ي ُكونُوا ل ُكم  أ ع د 
ُفُرون  و و دُّوا ل و   ة، اآلية  ت ك  ل ُة أ ي ن  م ا ثُِقُفوا ِإال  ِِب ب ٍل ِمن  ا (،2)املمتح ب ٍل ُضرِب ت  ع ل ي ِهم  الذ  لل ِه و ح 

ا ثُِقُفوا  (،112 )آل عمران، اآلية ِمن  ال اسِ  ِتيالً م ل ُعوِنني  أ يـ  م             ُأِخُذوا و قـُتـ ُلوا تـ ق 
 (.61)آحزاب، اآلية 

 موضعها_ أّن مع   معرض تفسري لْيات الكرمية _كلّ  "سيد قطب"يشري 
 (2)هم(.ِدو ))ثقفتموهم( هو 

                                                           

ظر (1) اء نظرية  الثقافة_ زكي امليالد: املسألة الثقافية ي شر والتوزيع، ط ._من أجل ب زائر(، 3دار الشاطبية لل ، احملمدية )ا
 .21م، ص 2012

ظر سيد قطب:  ظالل القرآن (2)  .179م، ص 1982اجمللد آول، دار الشروق، دط، دم،  .ي
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ذر اللغوي  أّولولعل  اصل بني داللة ا ا  هذ اآليات هو االقرتان ا ما يستوقف
رب والقتال، هذا االقرتان ميكن تفسري على ضوء داللتني:  )ث.ق.ف( وبني ميدان ا

ية( رب والقتال  :فأّما الداللة آو )الذه ال ا فهي أن الكلمات وآلفاظ املستعملة  
ها  اسب ومقتضياتِ غالبا ما يراد م هد وبذل أقصى الطاقة، وهذا يت رب  إعطاء معاين مضاعفة ا ا

ذق  إدراك الشيء، فإهنا على ضوء   ّماوالقتال، ول   رج إ مع ا كانت كلمة )الثقافة(  اللغة 
هد و  ذق  مضاعفة ا رج إ مع ا  النتبا  إدراك العدو.ااآليات الكرمية 

سّيةالثا الداللة اوأمّ     اء يع العمل ثبكسر ال (قافةو)الث  ( قاف: فهي أّن )الث  (نية )ا
 (1)بالسيف، وهو حديدة أو أداة من خشب تُثقف هبا الرماح لتستوي وتعتدل.

 

 

 

 

 

 

 

 .المطلب الثاني: المدلول االصطالحي للثقافة

 .أوال: في الفكر الغربي
                                                           

ظر زكي امليالد: املسألة الثقافية، ص  (1)  .22ي
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، فإن أهم ما مييز  ا إذا كان مصطلح )الثقافة( من أكثر املصطلحات تداوال  عصرنا ا
( 250تربو على )ريف املوضوعة له وال اواختالف التع ،ردامطّ و هو تطور مفهومه تطورا واسعا 

 دون الوصول إ قول فاصل فيها. ،تعريفا

سلك طريقا مرسوما  تعريف  د آراء إ الو  ورائه من ، ساعني(الثقافة)وهلذا س قوف ع
اولني نقده (الثقافة)ماء الغربيني _على اختالف توجهاهتم_ حول موضوع بعض املفكرين والعل  او

اص حوهلا.  وتقدمي الرأي ا

 (:Edward Burnett Tylor" )رتايلو إدوارد "تعريف 

ون وآخالق والقانون  كلّ »فها بقوله: عرّ  مركب يشتمل على املعرفة واملعتقدات والف
تمعو ل يكتسبها اإلنسان باعتبار عضوالُعرف، وغري ذلك من اإلمكانات أو العادات ا  (1).«ا  

 :( QUINCY WRIGHT) تعريف "كوينسي رايت"

يات والعادات  »فها بقوله: عرّ  مو الرتاكمي للتق واملعتقدات لشعب من الثقافة هي ال
تقل عن طريقالشعوب يعيش  حالة االتصال امل ، وي اآلباء وعرب العمليات  ستمر بني أفراد

 (2).«الرتبوية

 

 :(MATHEW ARNOLD)  د"نو تعريف "ماثيو أر 

ا الوصول إ طريق العلم بأحسن ما  الفكر »فها بقوله: عرّ  اولت اإلنساين،     الثقافة هي 
 (1).«مما يؤدي إ رقي البشرية

                                                           

موعة من الكتاب: نظرية الثقافة (1) ظر   .9، ص 1997تر )سيد الصاوي(، عامل املعرفة، دط، الكويت،  .ي
مد جواد:  (2) ظر إبراهيم   .57ص ،47دراسات والبحوث اإلسالمية، ع لة البصائر، مركز ال".نظرات  الثقافة واملثقف"ي
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 (:R.Lintonتعريف "رالف لنتون" )

تائج ذلك السلوك»عرفها بقوله:  ظيم للسلوك املكتسب ول زئية  ،ت يشرتك  مكوناهتا ا
تقل عن طريق هؤالء آفراد تمع معني وي  (2).«أفراد 

 منظمة اليونيسكو":"تعريف 

اص بالثقافة بقوهلا: عرّ  اها الواسع ميكن أن يُ »فتها  مؤمترها ا ظر إليها على أهنا الثقافة مبع
ه أو فئة اجتماعية يّ مجيع السمات الروحية واملادية والفكرية والعاطفية ال متُ  تمعا بعي ها،   ز  بعي

ياة، ك ون واآلداب وطرائق ا قوق آساسية لوهي تشمل الف القيم  مونظ إلنسانما تشمل ا
 (3)«.والتقاليد واملعتقدات

 (:John Deweyف "جون ديوي" )يتعر 

 (4).«الثقافة هي مثرة التفاعل بني اإلنسان وبيئته»فها بقوله: عرّ         

ا لبعض ز الذي قدّ ملوجز واملركّ اهذا العرض  إنّ              ا من ورائه إ  ،لثقافةل الغربية تعاريفالم ر مي
إظهار االختالف واالئتالف  املفهوم والتفسري الذي قدمه كل دارس ملفهوم الثقافة انطالقا من 

باط رؤية ومفهوم شامل وجامع لشتات ما قيل حول توجهه ورؤيته هلذ آخرية، ومن مث ّ   اول است
 .(الثقافة)

                                                                                                                                                                                     

ضارة _دراسة  أصول وعوامل  (1) ظر حبيب مؤنس: ا  .325م، ص 1998، دم، 2عامل الفكر، ط .قيامها وتطورها_ي
)2  ( R. Linton : le Fondement culturel de la personnalité, paris, 1959, p 33. 

مود جاسم:  (3) ظر صباح  دياهتا"ي ، كلية العلوم اإلسالمية، العراق، ع  . "مفهوم الثقافة اإلسالمية و ، 44لة ديا
 .679م، ص 2010

ضارة، ص  (4) ظر حبيب مؤنس: ا  .325ي
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وتدور  واحد هو أهنا تصب  قالب التعريفات، لعل أول مالحظة نسوقها حول أغلب هذ
موع العقائد وآفكار والقيم ال يؤمن هبا الفرد دد سلوكه وتتحكم  سري  ،داللة واحدة ) وال 

 حياته(.

ا نتفق مع مقولة أن  عل اإلنسان إنسانا هي كلّ  (الثقافة)وح إذا ك ما مييز فردا  وكلّ  ما 
فاظ على سواعن غري وشعبا عن  ماعات البشرية  ا كياهنا والتمسك  ، وعلى الرغم من حق ا

د  (الثقافةـ )ب            ما اصطلح عليه  وكلّ  واملعتقدات دبأصالتها املستمدة من العادات والتقالي ع
صف  ا هبذ الفكرة وآمّا هبذا املبدإ س ا إذا سّلم ها عن بالعمومية ونبعد (الثقافة)علماء الغرب، فإّن

اميكية ونوقع هبا ركة والدي مود، وهذا ما أغفلته التعريفات املسوقة ل ا  .(لثقافةـ )ا ضبابية ا

ا، فإن التعريف آخري ذلك أنه  ؛واإلحاطة هبا (الثقافة)أقرب إ التعبري عن  و حسب رأي
مو وتتطور  (الثقافة)يركز على العالقة بني  ها وبني البيئة أو احمليط الذي ت وبني اجملتمع من جهة، وبي

ركة والّماء والتطور من جهة  _(الثقافة )فيه تلك  ها وبني ا بفعل اإلنسان_ من جهة أخرى، وبي
ع حاضر اإلنسان ؛ثالثة وكذا التطلع إ  ،أي أهنا تركز على دور تفاعل البيئة بكل تغرياهتا  ص

ظر إمستقبله ا ال بغي علي على أنه أهنا قدرة خالقة وإ اإلنسان على ( الثقافة) ، وعلى هذا ي
مستمر  اإلبداع والزيادة على ما وصل إليه، ال مستهلك لرتاثه الثقا الذي ورثه عن أجداد 

 فحسب.

 

 

 .ثانيا: في الفكر العربي

وما بعد    عصر ما قبل اإلسالمرغم أّن )الثقافة( كلمة عربية أصيلة معروفة عن العرب 
ا نلحظ وجود مفارقة بني اهتمام آوروبيني بفكرة  ذ  (الثقافة)ومتداولة  اللسان العريب، إال أن م
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از العديد من الكتابات والدراسات الفاعلة لالستفادة من حكمتها  وبصريهتا،    قرون خلت وبني إ
ديثة، أما  كما نلحظ أن هذا االهتمام ما يزال قائما و  متجددا كما لو أهنا من مسائل اليوم ا

ظر  هذا الشأن. دودية  مستويات ال ا نشهد ضعفا ومجودا و ا العريب فإن  ال

ا ال اولة مّا ( الثقافة )ضرورة إ حتمية الوقوف على لذلك دفعت ب  نسقها العريب 
باط أسسها هوض  ،الستقراء مقومات هذ آخرية واست هبا   وصوال إ جهود "مالك بن نيب"  ال

اء عليها.  والب

ا إ  عمد ه ا عن  إتباعوس هج ذاته املعتمد  مقام حديث د الغرب، على أن  (افةالثق)امل ع
 .(الثقافة)صلة أو تعريف شامل أقرب إ اإلحاطة مبوضوع اول استخالص حو 

 تعريف "زكي نجيب محمود":

م له املعايري ال يوازن هبا بني  وتقدّ ه اإلنسان وتسريّ موعة القيم ال توجّ »فها بقوله: يعرّ 
ف   موعة العلوم واملعارف وأحكام العرف والتقليدآشياء واملواقف ليختار، أو ل  (1).«همها على أهنا 

 تعريف "إبراهيم خورشيد":

تمع ما بكلّ  »فها بقوله: يعرّ  ياة   ما يشمله هذا آسلوب من تفصيالت  هي أسلوب ا
صى من السلوك اإلنساين عربة  عن روح الشعوب ومهومها وتطلعاهتا،  ؛ال 

ُ
حيث أن الثقافة هي امل

هبموم الوطن وآمة هي ثقافة مبدعة ا، الثقافة امللتزمة فهي ليست ترفا فكريا، هي وسيلة وغاية مع
ا الذي ميتلك إرثا الواقع املتخلف امل عملية تغيري ومتفاعلة مع الثقافات آخرى  فروض على شعب

ضارة العربية اإلسالمية ،ثقافيا غائرا  أعماق التاريخ  (2).«موسوما بإرث ا

 :(القاهرةـ )تعريف المجمع اللغوي ب
                                                           

ديد الفكر العريب (1) مود:  يب   .69م، ص 1993، دم، 9دار الشروق، ط .زكي 
 .30م، ص 1979، 20لة الفيصل السعودية، ع ".مفهوم الثقافة "إبراهيم خورشيد:  (2)
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طريقة حياة  »هي:  (الثقافة)  دراسة قام هبا أعضاء اجملمع اللغوي العريب، توصلت إ أنّ 
موعة أخرى، والثقافة يتم تعليمها ونقلها من جيل إ آخر، ويُ متيز كل  قصد موعة بشرية عن 

خبة ذلك اجملتمع أو املتأصلة بني أفراد ذلك اجملتمع، ومن ذلك:  موعة من آشياء املرتبطة ب بذلك 
ون الشعبية، التقاليد احملببة، ِبيث تصبح قيما تتوارثها آجيال،  د  مثالو املوسيقى، الف ذلك الكرم ع

د آوروبيني أو رقصات أو مظاهر سلوكيةالعرب والدّ   (1).«قة ع

ا للتعريفات املسوقة ل ليل ا و ا إ تسجيل املالحظات توصل (لثقافةـ )امن خالل دراست
 التالية:

وي لالتعريف آ- انبني املادي واملع مع بني ا  .(لثقافةـ )اول: 

ـــوان  التعريــف الثـــاين: يـــرى أنّ - ـــاء  آساســـية  يـــزةالرك أهّنـــاو  ،هويتهـــا)الثقافـــة( هـــي روح آمـــة و ع ب
هوض اصرها ومقوماهتا وخصائصها فلكلّ   ؛هبا آمم وال ها ع  كلّ ل، و أمة ثقافتها ال تستمد م

 ثقافته ال يتسم هبا، وهذا فيه صواب. تمع

الثقافة )     ربط مفهومها مبفهوم ي، و (الثقافة)ركز على تبيان مميزات وخصائص يالتعريف الثالث: -
 .(الشعبية

ا ملحوظة حول           السابقة، وهي أهنا جاءت طويلة مفتقدة لالختصار، ومن التعريفات ول
از  .شروط التعريف اإل

 التعريف المختار للثقافة:

                                                           

ظر  (1)  اإللكرتوين: AouTnasamplesموقع  ".مفهوم الثقافة": الدراسينيموعة من ي
www.AouTnasamples.blogspot.com  12/07/2014: يوم،مت تصفح املوقع. 
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ا هذلرمب ا على ضوء دراست هي:  (الثقافة) القول _بعد طول تأمل وتفكر وتدبر_ أنّ  ا أمك
ياة، وهي أساس الوجود اإلنساين للفرد واجملتمع الذي يتأثر به  ظرة الشمولية للكون وا عصارة ال

 ويؤثر فيه.

 المبحث الثاني: تعريف الثقافة عند "مالك بن نبي":

 .المطلب األول: منهج "مالك بن نبي" في طرح مشكلة الثقافة

هج "مالك ا هذ إ بيان م اوله ملشكالت العامل اإلسالمي   هتدف دراست بن نيب"  ت
قيامها   ق إ عوامل ونظريتها خصوصا، هذ آخرية ال تطرّ  (الثقافة)عموما و دراسته ملشكلة 

اصة. ووقف على أسسها من وجهة نظر   ا

حاول إمجال أهم ممُ  هجه على شكل نقاط رئيسية:يّ وس  زات وخصائص م

هجه عن جلّ هي تفرّ  أول مالحظة نسوقها عن فكر "مالك بن نيب"  الدارسني  د ومتيز م
اول القضية من  »  :، و هذا الصدد يقول(الثقافة)واملفكرين  دراستهم ملوضوع  إن  املؤلف قد ت

قادا بشعور من يبحث عن ضالته، بي اء دراسته م   جتماعما عامِل االزاوية جديدة، ٓنه كان أث
اول املوضوع وهو ممتلئ بشعور -أو ح  الشرق آورويب -الغرب بني  حو الرتابط الواض ،يت

 (1).«اجملموعة والفرد

 أي فيما يزخر به احمليط) ،وفيما هو كائن  يصف واقعا يتمثل  فيما كان فإذا كان غري          

ا  مقام  ااالجتماعي من وقائع وأحداث كما سبق وتوصل ، فـ "مالك بن نيب" (عن الثقافة حديث
ب أن تكون، أي أنه يتخذ من الواقع اليومي الذي يعيشه بال كما هي،  يدرس القضية ل كما 

طلقا لت إصالحها،        سبل والبحث عن أسسها، فيغوص  أعماقها ويبحث  (الثقافة)ريف عم

                                                           

 .11مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص   (1)
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هج العقلي التأملي، حيث يقارن رائح االجتماعية ال لديها ثقافة لشبني ا معتمدا  ذلك على امل
املغايرة لسلوكات لسلوكات الفئات املتدنية ال تتجّسد ثقافتها  امتجسدة  سلوكات أفرادها وبني 

مط آول ائية )التحليل والرتكيب( ،ال ليليا  ؛إنه يعتمد  دراسته على ث هجا  ذلك أنه يتبع م
اصر املكونة ل اء ، من أجل فهمها ُكالّ   (لثقافةـ )ايهدف إ الكشف عن الع تقل إ مرحلة الب مث ي

اصر ليصل شو  إ هدفه اإلبداعية من خالل إعادة تركيب هذ الع  .دامل

يسعى إ اإلجابة عن سؤالني: كيف  (لثقافةـ )اوبعبارة أخرى: إن "مالكا بن نيب"  دراسته ل        
 (1)؟.(الثقافة) ق؟ وكيف نطبّ (الثقافة)نفهم 

ليل اآلراء  د   كثريا ما يستفيد "مالك بن نيب"  دراسته من استخدام العرض ا
، فهو يعرض رأيا ونقيضه مثُّ  د  معرض  ،يقدم رأيه الشخصي، فعلى سبيل املثال بشكل مشو

د املدرسة الغربية )الثقافة هي مثرة الفكر، أي مثرة يعرّ  (الثقافة )حديثه عن ج إ التطرق ملفهومها ع
د املدرسة املاركسية )مثرة اجملتمع(،  (2) اإلنسان( ليل املفهومني (3)وع تقل إ  و          ، بعدها ي

هما واجملتمع      رد فمثرة ال»على أهنا:  اتعريفا توفيقي (الثقافة)ف فيعرّ  ،البحث عن خط وصل بي
 (4).«معا

سؤال  "فكر مالك بن نيب" باهتمام كبري، نظرا لكونه أورد بشكل مكثف ظى طرح ال
اقشته للقضايا آساسية  مقاالته ته  وم اء معا إذ مل يكن قصد من استعمال هذا  ؛ومتكرر أث

قد لديه وقلب آسلوب إخبار القارئ مبعلومات جديدة، بقدر ما كان هدفه  شيط حاسة ال ت
مط التفكري الذي يزاوله اإلنسان املسلم  عا ب صفحة تفكري على الوجه اآلخر، فهو مل يكن مقت

ظر  كي اطبته، ولعل آنئذ، مما جعله يعيد ال ال دفعته إ الضرورة القصوى فية التوجه إليه و
                                                           

ظر زكي امليالد: املسألة الثقافية، ص  (1)  .57ي
 .29مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (2)
 .29نفسه، ص  صدرامل (3)
 .29، ص  نفسهصدر امل  (4)
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تمع أفضل، هي ال جعلته يبتكر صي اء  ليلية وتفسريية من التفكري  ب غا تعبريية ذات قدرة 
 (1)شأهنا إثارة اهتمام القارئ بشكل يلفت االنتبا إ ما هو ثاو وراء السطور ووراء السؤال.

د  معرض ِبثه عن مسألة           : ما هي ( الثقافة)فعلى سبيل املثال،  يطرح السؤال التا
ه يبادر إ تقدميه بصيغة يراها أدق وأوضح فيقول: (الثقافة) ليس  مقدورنا اليوم أن نعاجل »؟ لك

ة  العامل العريب_ أمام مشكلة لغوية  ا _ حالة التطور الراه د أنفس موضوعا كهذا دون أن 
ية، فمن أين جاءت كلمة )الثقافة(؟ وم استخدمت  اللغة العربية؟  (2).«وتار

هج العلمي الرياضي، ذلك أن فهو يعتم ليله ملختلف القضايا والظواهر على تقليد امل د  
 ال فرق  نظر بني املركبات القيمية وبني املركبات الكمية، ومن ذلك: 

 

 

 

 

ها قارئا ذكيا للكثري من العلوم املتوفرة  لقد كان "مالك بن نيب"   فس  علم   : عصر م  ال

ضارات ، الفيزياء، الرياضيات، الفلك، علم آديان، الفلسفة، التاريخ االبستومولوجيا  نشوء ، وا

ضارتني العربية واملسيحية. ...إخل،آمم واجملتمعات  (3)ليتمكن من قراءة ا

                                                           

وح:  (1) ظر مهدية العياشي أم هج مالك بن نيب"  دراسة الغرب"ي ديوي، مالك بن نيب العائد، عامل خنقال عن نور الدين  ".م
زائر،  شر، دط، ا  .239م، ص 2008آفكار للطباعة وال

هضة، ص (2)  .49مالك بن نيب: شروط ال
هج والفعالية  (3) عيادي: أسئلة الفكر وامل مد الب ظر  _ ي اسبة الذكرى املائوية مليالد سلسلة كتب  .تراث "مالك بن نيب" _مب

رباس الثقافية، دط، دم،  رباس، مجعية ال  .42م، ص 2005ال

ضارة = اإلنسان + الرتاب + الوقت  ا

 اجملتمع = عامل آفكار + عامل آشخاص + عامل آشياء
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 ه من أن يكون على قدرة معتربة من القدرة والتفكري.الذي مكّ  وهذا

 .المطلب الثاني: مفهوم الثقافة عند "مالك بن نبي"

ا ملفهوم  لفية  الفكرين الغريب والعريب اإلسالمي، وبعد تعرّ  (الثقافة)بعد استعراض ا على ا ف
ديد مفهوم  د إليها كل فكر  صياغته  هلذا املفهوم، نعرج إ  د "مالك بن  (الثقافة)ال يست ع

 نيب".

ديد ملفهوم  طلق   فسي"  (الثقافة)ي من جانبني: أطلق على آول تسمية "التحليل ال
انب آول،وس   فسي"، فأما خبصوص ا فقد حاول "مالك بن نيب" من خالله  ى الثاين بـ "الرتكيب ال
، أي (الثقافة)ع آصول اللغوية للكلمة والوقوف على املالمح العامة ال سامهت  تكوين فكرة تتبّ 
ا من زاويأ اول القضية هاه ية، معتمدا  ذلتنينه ت هجية طرح الس: لغوية وتار ؤال ك على م

ا عن هج "مالك بن نيب"(. واإلجابة عليه )كما سبق وأشرنا  حديث  م

د "مالك بن نيب" ا تتبع مفهوم كلمة )الثقافة( وداللتها ع حاول ه هج  ،وس معتمدين على امل
 التحليلي وساعني إ التقيد باملوضوعية العلمية قدر اإلمكان.

يب  طلق "مالك بن نيب" من طرحه لسؤال جوهري هو: ما هي الثقافة؟ مث  ليس »قائال:  ي
ة  العامل العريب اليوم أن نعاجل   مقدرونا ا  حالة التطور الراه د أنفس موضوعا كهذا دون أن 

ية، فمن أ ذ م استخدمت  اللغة أمام مشكلة لغوية وتار ين جاءت كلمة )ثقافة(، وم
 (1).«؟العربية

اها د يستقصي ويبحث  جذور كلمة )ثقافة( ويبحث  مع  وليجيب عن تساؤله هذا، 
اوال الوصول إ كلمة فصل  ها و  أمهات قواميس اللغة العربية قدميها وحديثها، عاقدا مقارنة بي

رد نقل عن ماهيتها، ليخلص إ أن تلك املفا د هيم ال تعدو أن تكون  يد بعضها وعاجزة عن 
                                                           

 .19مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (1)



 "مالك بن نبي" وفكرة الثقافة                                                   ولاأل الفصل

 

83 
 

ا لإلجابة عن سؤال كهذا هي أن  ةأّول فكر »، حيث يقول: الفيصل  مع كلمة )الثقافة( طر ل
ا ال تذكر هذ الكلمة إال إملاما سواء  ذلك  نستشري قاموسا، ولكن القواميس املوجودة بني أيدي

ديثة )...( صوص من التشابه ما يدعونا إ أن نعدّ  ،القدمية أو ا قل ها نسخا مكررة نُ و هذ ال
 (1).«بعضها عن بعض

ج "مالك بن نيب"  ِبثه عن داللة الكلمة إ أمهات الكتب غة، يعرّ فضال عن قواميس الل
د )مقدمة ابن خلدون(، العربية القدمية، ليتو  د كظاهرة وكمقولة  باحثاقف ع عن داللتها ع

تيجة املرجوة. -باعتبار املؤسس آول لعلم االجتماع -اجتماعية  دون أن يصل إ ال

وّ  رحاب )املقدمة( وبعد ِبثه املستفيض فيها، يعرج إ الرتاث ل "مالك بن نيب"  بعد 
  عصور القدمية )آموي، العباسي..(غريقية( وإ الضارات الغابرة )الرومانية واإلالقدمي وإ ا

رج إ أية نتيجة:  ا أيضا مل  د »سبيل البحث عن أثر هلا، وه ا )...( مل  ولو زدنا  رجوع
ية أو  اللغة الرسية  العصر آموي والعباسي، إذ ال أثر هلا  اللغة آدبالكلمة مستعملة 

قبة مل يرو وجود الئحة إدارية يواإلدار  ة أو عمل من ة لذلك العصر، فتاريخ هذ ا ظمة معي خاصة مب
 (2).«آعمال يتصل بالثقافة 

ا ذلك واقع اجتماعي عام ح  اجملتمعات البدا»ويستطرد قائال:  ه واقع ظل زم ئية، ولك
ديد رد شيء حاضر عار عن التسمية، وبذلك مل يتح له أن يص ؛طويال دون   بحأي أنه ظل 

افروما كانت هلا ثقافة ) ، فكرة  حضارة،  ولكن ال العبقرية ثقافةُ   (إمرباطورية( كما كان لـ )أثي

واناغالرومانية وال العبقرية اإل  (3).«اعلى ثقافته ريقية ابتكرت لفظا أطلقته ع

                                                           

 .19مالك بن نيب: مشكلة الثقافة ، ص  (1)
 .20نفسه ، ص  صدرامل (2)
 .24مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (3)
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ا يبدو وكأنه يرتاجع عن حكمه ويلتمس العذر لغياب لفظ ا، فإنه ه )الثقافة(   ةوحسب رأي
س بصورة بديهية عفوية ت متار  العصور آموية والعباسية، وحجته  ذلك أن كثريا من الثقافات كان

ها كظاهرة اجتماعية، وهذا أن تسمى بأسائها ودون أن يعرّب دون  ه الصواب ع ذلك أن  ؛عي
ا يصرح "مالك بن نيب" بقدم واقع )الثقافة(  عمومها ما هي إال  ياة اليومية بكل متثالهتا(، وه )ا

ا من أوروبا..( ٓن فكرة )الثقافة( حديثة جا).»داثتها كمصطلح: ِبكمفهوم و   (الثقافة)  (1).«ءت

ديثة بواقع تأثّ  لىبعدها يعلق ع وبتياراهتا ال  (الثقافة الغربية)ر املثقفني العرب  العصور ا
ذهبم من كل صوب فيقول:  د فيما كُ »صارت  ا  تب حديثا عن املوضوع  البالد العربية، مث إن

 ية، كأمنا يبتغون هبذاالتي ( مكتوبة ِبروفcultureبكلمة ) (ئما كلمة )ثقافةاب يقرنون داالكتّ أّن 
وهؤالء املؤلفون » :ويلتمس هلم العذر ،(2)«إّن كلمة )ثقافة( ال تكتب إال هبذا الوضع أن يقولوا

بية، فإن مع هذا أهنم يدركون  ظريهتا آج يعلمون دون ريب ما يفعلون حني يقرنون الكلمة العربية ب
عني، وهذا ما يفسر م    أن الكلمة مل تكتسب بعد قوة التحديد الضرورية لتصبح علما على مفهوم 

ها  الكتب  بية تقرن هبا لتحديد ما يراد م ا أهنا ِباجة دائمة إ كلمة أج  ل

تاج إ  عكّ   ،أو بعبارة أخرى ال تتصدى هلذا املوضوع،   از إهنا كلمة ال تزال   اللغة العربية 

يب مثل كلمة )  (3).«شرت( كي تcultureأج

ملها، و )ثقافة(  )أ  استخدام مفهوم كلمةبع تيت بعدها           فريى بأهنا: روبا( والداللة ال 

دما شهدت  » هضة، ع موعة من  (روباو أ)مثرة من مثار عصر ال  القرن السادس عشر انبثاق 
ليلية  الفن و آدب و الفكر  (4).«آعمال آدبية ا

                                                           

 .24نفسه، ص  صدرامل (1)
 .24نفسه، ص  صدرال (2)
 .24نفسه، ص  صدرامل (3)
 .25مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (4)
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ا االصطالحي ويوضّ  ا اجملازي إ مع  .كّلها  مولته املعرفيةِبح كيف أّن مدلوهلا انتقل من مع

وان )الثقافة و          ديد مدلول كلمة )ثقافة( يعرّ  ،االجتماع( علمت ع ج "مالك بن نيب" إ 
و ظل  ،طي هلا بعد ظهور علم االجتماععاملدلول الذي أُ  ؛سات االجتماعيةحقل الدرا 

 و         (قرن التشريح والتحليلي الكيماوي)ع عشر الذي عّد ساشهدها القرن التالتطورات ال 
اهه إ دراستها  حجرة الدراسة أو  بطون الكتب أو  (،قرن الوقائع داخل املعمل) أكثر من ا

ديد تعريف جدي  .(لثقافةـ )اد ل آثار التاريخ، وهبذا بات من الضروري السعي إ وضع و

ا يطرح السؤال كتابه )مشكلة الثقافة( من  نفسه الذي شغل باله على طول صفحات  وه
هضة( و)آفاق جزائرية(، وهووعلى مدار فصول من كتابي ا يوجّ  :ه )شروط ال ه ه ه ما هي الثقافة؟ لك

ظارا آخر ويسلّ  اجتماعيا رحبا  ط عليه آراء ووجهات نظر أخرى تضم بني طياهتا واقعاعلى سؤاله م
مل طابع العبقرية اإلنسانية (أوروبا )يتخطى حدود وهكذا وصل الفكر إ سؤال: ما  »: فيقول   و

اهج (الثقافة)هي  تلفة وم تلفة  ،متخالفة ؟ ولكن عن طرق  ظر أيضا  فجاءت وجهات ال
اهات سياسية، فمن أجل هذا كله اختلفت تعاريف  ،زعاتالختالف الّ  مرتمجة أحيانا عن ا

ها إ املوضوعباختالف الزاوية ال يُ  (الثقافة)  (1).«ظر م

ظر إليها -(الثقافة)ويستشهد  حديثه عن اختالف تعريفات  بآراء   -وفقا الختالف زوايا ال
هما ومستدال بأمثلة عن كلّ  كلّ  هما. من املدرستني الغربية واملاركسية، عاقدا مقارنة بي  م

هضة وال ترى أنّ  الثقافة مثرة الفكر،  » :فأما املدرسة الغربية ال ظلت وفية لتقاليد عصر ال
تون" الذي ع، فقد استد(2).«أي مثرة اإلنسان كٌل »أهنا:     على  (الثقافة)ف رّ ل هلا برأي "رالف ل

                                                           

 .29نفسه، ص  صدرامل (1)
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ائي  تتداخل أجزاؤ تداخال وثيقا، ولكن من املمكن أن أي نتعرف معني،   نتعرف فيه على شكل ب
تلفة هي ال تكوّ  اصر   (1).«ن الكلفيه على ع

ا يعرّ  إنّ  تون" ه ني (الثقافة)ف "رالف ل الكل  واملستوى آول أ :انطالقا من مستويني اث
ال اس ّ  :آول ال يتشبث هبا الفرد  إخلالعموميات(، ويقصد به العادات والتقاليد والعرف ... )

شأ فيها، أما املستوى الثاين أو الكل الثاين ال     اس ّ  :ويستمد جذورها من اجملتمع أو البيئة ال ي (
تمعه، وهذا ال يتأتى إال م يقصد بهو  ،آفكار( ن خالل فعل اإلنسان وفكر الذي يؤثر به  

ديدة.  املخرتعات واملكتشفات واملذاهب ا

ن" املدرسة الغربية برأي "وليام أوجرب   (الثقافة)ويستدل  سياق حديثه عن واقع  ،هذا
االت  قالذي فرّ  الني من  يقصد هبا و  ،(Material Cultureالثقافة املادية ): (الثقافة)بني 

لقهاموع آشياء وأدوات العمل والثمرات )  Adoptive، والثقافة املتكيفة )(ال 

culture)،  (2))العادات والعقائد والتقاليد وآفكار واللغة والتعليم.يقصد هبا و 

اعة آشياء من كونه عايش  )الو.م.أ(  واقعا  ،ولرمبا استمد "وليام أوجربن" رأيه هذا  
 وجد مليئا بأشياء وأدوات اعتقد مبدى فعاليتها دون سواها.

د تقريبا يعيد الكالم          ليل"مالك بن نيب" لواقع الثقافتني ولفحوامها،  لص و   نفسه و 

تيجة  تون" للثقافة    دراسته ذاهتا ال خلص إليها  إ ال د "رالف ل  إن طريقة»حيث يقول:  ع
  يتم لدى اإلحصائي الذي   عن فكر واحد هو الفكر واحدة صادرة  التني كل ا    التعريف

تون" وطه جبو من آفكار "ل  (3).« عامل آفكار، ولدى "أوجربن"  عامل آشياء 
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ا إ أنّ  ن للمفهومني، خلص ا  ليل د "وليام أوجربن" توافق  من خالل  الثقافة املتكيفة ع
تون" د "رالف ل د  ،املستوى آول ع د "أوجربن" توافق املستوى الثاين ع  "رالف  والثقافة املادية  ع

تون صر )آشياء( مضاف "ل ا القول مبدئيا أنّ  ،إليها ع )الثقافة( ما هي إاّل نتاج  وعليه أمك
 و بعبارة أخرى:لألشياء وآفكار و الرتاث، 

 

ديث عن املدرسة الغربية ظر إ يعرّ  ،ومن ا ديث عن )املدرسة املاركسية( ال ت ج إ ا
هجية ذاهتا ومستدال برأي كل من "كونستا (1).«مثرة اجملتمع»باعتبارها  (الثقافة) وف" نمتبعا امل يت

 و"ماوتسي تونغ".

وف" حول ق "مالك بن نيب" بداية على رأي "كونستا يعلّ  إن »ال يقول فيها:  (الثقافة)نيت
اس، أما حياة اجملتمع العقلية  حياة اجملتمع املادية هي واقع موضوعي ومستقل عن إرادة ال

(culture)،  مال واملذاهب ظريات وآديان ونظريات علم ا موعة آفكار االجتماعية  وال أي 
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، فريى بأنه ال يقيم وزنا واعتبارا لدور آفكار (1) «فهي كلها انعكاس هذا الواقع املوضوعي ،الفلسفية
ديد   وتطويرها. (الثقافة) 

تقل ليسلط نقد على رأ : أنّ والذي يرى  ،(الثقافة)ي "ماوتسي تونج" حول بعدها ي
ا كيف » ا لديه خاصة هو أنه يصف ل ة _ولكن ما يثري اهتمام مشكلة الثقافة تتجلى  جوانب معي

ة هي انعكاس من حيث (*) -فيقول تتمثل لفكر باعتبار ماركسياأن هذ الفكرة  : إن كل ثقافة معي
 (2).«شكل مفهومها جملتمع معني 

د يعلّ  ا  د فيه دون ريب »ق على التعريف ويرا انعكاسا للفكر املاركسي فيقول: وه
ية ال يريدماركسيٌ  جوهر ما يدور حوله فكرٌ  إقرارها بني أشكال املادية  ، أع بذلك العالقة التكوي

تمع معني وبني أفكار هذا اجملتمع )...(ال تُ  ياة   ريف املاركسية للثقافة ال اأما التع ،ع هبا ا
اعا  وطن تقتضي املشكلة  تذهب إ أهنا انعكاس للمجتمع، فهي سليمة دون أن تكون أكثر إق

بقدر ما  ،لة فهم وتفسري لواقع اجتماعي معنيفيه حال أساسيا، أي حيث ال تكون املشكلة مشك
 (3).«هي مشكلة خلق هلذا الواقع االجتماعي

ظرة الثاقبة ال  ،بعد هذ املفاهيم والتعاريف ال أوردها "مالك بن نيب" للثقافة وبعد ال
لص معه إ حقيقة مفادها أنّ  طها عليها، وبعد تقوميه لكلّ سلّ  ها،  رأي  لّ مفهوم للثقافة وك كلّ   م

بع من ظروفِ  ه صاحبُ  ومن واقعِ  ومن متطلباتِ  حوهلا ي ه والذي حاول أن يصبّ  ،هاجملتمع الذي عاي
ل وخاص لطبيعة تمع ِباجة إ تكوين فهم مستق كلّ »يؤكد أّن:  على دراسته للموضوع، ومن مث ّ 

ية، الثقافة تتصل بصورة عامة، وذلك ِبسب مرحلته  (الثقافة)أو لفكرته عن مشكلته الثقافية  التار

                                                           

ظر مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (1)  .32ي
 الكالم بني عارضتني "ملالك بن نيب" وليس لـ "ماوتسي تونج". (*)
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ي معني أو موجود  حيز القوة  نطاق  بفهم واقع اجتماعي معني موجود بالفعل  نطاق تار
 (1).«فكري معني أيضا

خلق واقع ويسعى إ  ،لياول "مالك بن نيب" نفض الغبار عما ق ،وعلى هذا آساس
طوط العيوصله إ ثقا جديد  يط مبفهوم يضة ال متكّ ر وضع ا اد حل للفوضى ال  ه من إ

نظرا للتعارض القائم بني التعاريف املسوقة وبني واقع  ،مضبوط هلا الوصول إ تعريفٍ من و  (الثقافة)
ضع هذا السؤال  العامل العريب واإلسالمي، فإنه يأخذ ا إذا وُ أمّ »العامل العريب واإلسالمي، فيقول: 

تلفا متام االختال فال  ،)...( ف، إذ هو يتصل خبلق واقع اجتماعي معني مل يوجد بعد مع آخر 
 (2).«وال املاركسية ةميكن تطبيق تعريف املدرسة الغربي

ظر إ  ا   (الثقافة)وهبذا يدعو إ ال ديث ورا  ظور العلمي الرتبوي _سيكون  من امل
هج جديد يسميه بـ  _ ووفق م هج املعقد)املبحث املوا ديد  (امل الذي يقصد به السعي إ 

يط به، مث تقدميها  صور وأشكال متعددة ح يتس له إدراكها  ،املفاهيم وآشياء الغامضة ال 
ن »: فيقول ب مراعاهتا واالعتماد عليها  املشكلة ال  بصددها، فالثقافة       فهذ اعتبارات 

بغي أن نطبّ  هج الشيء املعقد الذي ال ميكن أن يُ ق  فكرة ذات وجو كثرية ي ك  در  تعريفها م
موعة من آفكار  موعة من آفكار أو  ا  صورة واحدة، فليس يكفي أن تكون صورهتا لدي
وآشياء على الطريقة آمريكية، كما ال يكفي أن تكون انعكاسا للمجتمع على الطريقة املاركسية، 

دد  رّ سد الدّ  ال قبل كل شيء أنإمنا الواجب أوّ  بغي أن   تعدد وجوهها، ومن أجل هذا ي
ياها إ أن  ية ال  ن العرب واملسلمون_ الظروف الزم ا _ اصة ال تدفع آسباب الذاتية ا

: ما هي الثقافة؟  (3).«نضع السؤال التا
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فسي ل انب ال ،  (لثقافةا) ـهذا خبصوص ا د الذي أجاب فيه عن آسئلة ال شغلت و ع
 ؟.(الثقافة)كيف نفهم و ؟ (الثقافة)باله طويال: ما هي 

ا ا قوله ه ت الذي توصّ  ،هو أن "مالكا بن نيب" ،وما ميك ا ال نزال تابعني  ل إ فكرة أن
أو ممارسة  لداللة على أي فعل( لcultureوال نزال نستعري لساهنا آورويب ) (الثقافة الغربية)وطأة 
ضوع هلذا الواقع و  ،ثقافية كر إعجابه وتأثر هبا،  (الثقافة الغربية)جّد فكر جملاهبة رفض ا _ال ال ن

ا  ضوع هلا متاما_ وكان هدفه من خالل ذلك أن نستقل  فهم و  (لثقافةـ )ال   إال أنه يرفض ا
ا للمشكلة الثقافية.  ليل

فسي للثقافة)بعد  صر ، يعرّ (التحليل ال فسي للثقافة)ج إ ع  سبيل ضبط  (الرتكيب ال
ه  ؟(الثقافة)مفهومها والبحث عن سبل تطبيقها، أي حاول اإلجابة عن السؤال: كيف نطبق  لك

ظر إل مستوى القواميس أو املعاجم اللغوية أو آدبية أو الفلسفية، وإمنا نظر  ىيها علهذ املرة مل ي
 إليها على مستوى الواقع.

دما  ديد( امللحق بكتابه )تأمالت( ع اء ا هذا ما نّو به صراحة  كتابه )حديث  الب
اصة ومن الوقائع اال(الثقافة)حاول اإلجابة عن السؤال: ما هي  اربه ا جتماعية ال  ؟ انطالقا من 

ما أضع أمام عي هذا السؤال، فإن   »: ، حيث يقولكان يعايشها باستمرار ما هي الثقافة؟ إن حي
خباطري، ذلك أن هذ       كثريا من التجارب ال مرت يب والذكريات ال سجلتها  حيايت متر 

دد موقفي أ واطر الذاتية هي ال  وكأن أقف من  عرتاف أبدوا االمام هذا السؤال، ولعلي  هذا
ما  املشكلة موقفا غري موضوعي، ولك  الواقع أرى أن موقفي سوف يكون أقل موضوعية حي

ال   (1) .«رب الشخصية        أحدد بأشياء خارجة عن نطاق حيايت وعن 
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ل  ضآلة واملتمثّ  ،يستهل حديثه عن واقعة باإلشارة إ الواقع الثقا السائد آنذاك هإن
قيقة املؤملة لوال تعرضه ملوقفني أو  (الثقافةـ )االهتمام ب ونقص وشؤوهنا، وما كان ليتوصل إ هذ ا

ا _ٓمهيتهما در ب  ذكرمها: _حادثتني 

 الحادثة األولى:

د عقد العزم على ترمجة كتابه )الظاهرة  تتمثل  الصعوبات والعوائق ال واجهت طريقه ع
ا بالواقع  القرآنية( وتوجيهه للشباب العريب الذي كان يضعه  أولويات اهتماماته، غري أنه يصدم ه

ازله عن  حقوقه كلها كمؤلف، حيث  ؛املرير د دار نشر تتب الكتاب على الرغم من ت ذلك أنه مل 
عريب اإلسالمي م كتايب إ بعض الشخصيات  العامل اللقد بعث هذا كله إ أن أقدّ »يقول: 

وزدت على  ،)...(     يب فأرسلت نسخة من الكتاب مع التفاصيل الالزمة إ ملك عر  ،)...(
  متذلك أن سلّ 

ُ
 ،فارات اإلسالمية والعربية  باريس )...(إ بعض السّ  ت جعددا ال بأس به من امل

وات، لكن دون أن يأتي ردّ  من تلك آطراف املالية وال  وانتظرت وطال االنتظار أكثر من عشر س
 (1).«من تلك السفارات

وي الكثري من أفكار وآراء القرآن الكرمي  فور من ترمجة كتاب  فما السبب يا ترى من ال
يد الكتابة هبا وال التعبري هبا  ها باللغة العربية كونه مل يكن  _ال عجز صاحبها عن التعبري ع

ا؟! أليس دليال ع قارنا ٓهمّ أليس هذا دليال على افت ! ؟بداية_ ا وهويت افتقارنا  لىمقومات أصالت
ا الثقا  ا ولواقع ا العريب اإلسالم دُ لشبكة العالقات الثقافية ال مل تتحدد بع  و لشخصيت ! ي؟ عامل

ثقافة كلما وضعت مشكلة العشتها بفكري مرات، ٓين  قد  فالتجربة هذ »يقول "مالك بن نيب": 
،ّ ياة  فهي تعرّب  ،عادت تفاصيلها إ ذه )...( أمام عي الثقافية، أي    عن اختالل واضح  ا

 عن افتقارنا لبعض الشروط آولية البسيطة افتقارا ال يوجد معه  هذا البالد اإلسالمية العربية، تعرّب 
يا فيها آفكار، كما ال يوجد فيها اجملتمع شبكةٌ  الدفء اإلنساين الذي  للعالقات الثقافية الالزمة 
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ما يأتيه على آقل جواب شكر يشجعه على  املثابرة،  حني أن هذين    يشعر به الكاتب حي
 (1).«الشرطني أساسيان للحياة الثقافية  أي بلد

 الحادثة الثانية:

تمع عريب مسلم/فئة   تتمثل  ظاهرة آمية وكيفية التصدي هلا ائية ) على ضوء الث
زائر(، فإذا كان اجملتمع  ،يهودية( تمع جزائري/يهود ا ائية ) وعلى وجه التحديد على ضوء الث

اهبة مشكلة آمية وجعل نفسه خاضعا للمستعمِ  زائري قد وقف عاجزا أمام  ن ر الذي تفّ املسلم ا
هود الفاعلة ال قام هبا مجع من السياسي - تشويه وطمس هويته كما شاء ني على الرغم من ا

زائر)املشغولني بقضية  ت (ا ر  لسياسة التجهيل ال ميارسها املستعمِ  ،عن طريق املقاالت ،قدينوامل
زائريني ررها من كلّ  -حق ا فسها املخرج والسبيل الذي  دنس ميس  فإن الفئة اليهودية قد وجدت ل

ا هذا فيه ح وإن   -سنهويتها ويشكك  أصالتها _ونعتذر عن استعمال مصطلح الد كان كالم
( فرنسا)اليهود، وح وإن كان هذا الدنس هو  وال يصدق إال على القلة القليلة من  بعض املبالغة

زائر)ذاهتا ال فتحت هلا أحضاهنا وأوفدهتا إ   العتبارات ال داعي للخوض فيها. (ا

ائية  أصدرت » يقول "مالك بن نيب": كومة الفرنسية قوانني استث ظيم التعليم ا قاسية  ت
تلف مراح سبة للطائفة اليهودية  شعرت هذ الطائفة بأن أطفاهلا قد أصبحوا كذا وه .له بال

اضرة  قِ ل  ومل يُـ  ،كر هذا اإلجرام أهنا مل تكتب مقالة واحدة تستمهددين بآمية، غري ها  واحد م
خبة فيها ودرست امل ،عن هذا آمر )...( ها، ولكشوإمنا اجتمعت ال دد موقفها م قد لة لكي 

د من العلم، فيقوم ِبصته من التعليم   حددت فعال موقفها بأن يتطوع كل ذي علم بقدر ما ع
ية،  .االبتدائي أو الثانوي أو العا وهكذا أصبح كل بيت من بيوت املعلمني مدرسة  ساعات مه

ائية ال صاغتها  ل ّماو  رب أوزارها وأسفرت عن نتيجتها املعلومة وارتفعت القوانني االستث وضعت ا

                                                           

 . 142تأمالت، ص مالك بن نيب:  (1)
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قق أغراضها  اجملتمع اليهودي ٓنه  حكومة )املارشال( ضد آطفال اليهود، ارتفعت دون أن 
 (1).«ن ضدهاعرف كيف يتحصّ 

فالصورة »تني عاش وقائعهما: مث يعود "مالك بن نيب" ليقدم عصارة رأيه حول التجربتني الل
ا عن على اجملتمع اإلسالمي يفقد شبكة االتصاالت الثقافية، فالشخصيات  آو ال ذكرهتا تدل

ها املسامهة ماديا  القيام مبشروع كهذا ال تشعر بأمهي ه، بل إهنا تتقدم لشراء سيارة على تال ميك
، أما الصورة الثانية فإهنا تكشف ل ها  البالد العربية سا عن ضعف الطبقة نفمشروع ثقا

د  مواقف طبقة  -أو  بعضها على آقل، وإن هذا ليع ،واإلسالمية ا باملقياس الذي  إذا قس
زائر زائري  أنّ  -أخرى مثل يهود ا حن نرى الطبيب ا التعليم والعلم شيء والثقافة شيء آخر، ف

انساوى مع زميله اليهودي أو يفوقه يت ، لكن الطبيأحيانا فيما يتصل با اليهودي يقف  بب امله
ها آول، وهذا يع بالتا أهنما يتساويان   ة غري املوقف الذي يقفه م أمام مشكلة اجتماعية معي

تلفان  الثقافة  (2).«العلم و

فية يم فحسب، وال مسألة صالت ثقالوالواقع أن املسألة _كما يتصورها_ ليست مسألة تع
تمع تمي إمتعلقة بالفرد امل فعاليةٍ  ذلك أهنا مسألةُ  ؛فقط، بل هي أعمق من ذلك بكثري     

هوض بواقع اوالذي بيد ربط خيو  ،معني تعليم، وال يكون هذا إال لط الشبكة الثقافية، كما بيد ال
ايب والفاعل الذي يتّ  ةخذ هذا الفرد إزّ عن طريق املوقف اإل وعن طريق القدرة على  ،اء مشكلة معي

و الذي يضمن له البقاء واالستمرار.  التأقلم مع احمليط الذي يتواجد فيه، وعلى خلق ا

ا ظرة العامة  حول موضوع )الثقافة(، و يضعتتّ  ، من ه طوط   ضح أمامه ال يه ا نصب عي
ه من ضبط مفهومها ديد ماهيتها   العريضة ال متك ما  إذا  (الثقافة)بأن   ، و يؤكد الفكرة القائلةو

ددت فيه فعالية الفرد  تكونت   .تمع نشأت فيه تلقائيا شبكة الصالت الثقافية و

                                                           

 .145تأمالت، ص مالك بن نيب:  (1)
 .146نفسه، ص  صدرامل (2)
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شئ الصالت الثقافية  وهري بصيغة أخرى: ما هي الثقافة ال ت ويتوصل إ طرح سؤاله ا
لق الفرد الفعال؟.  و

 (العلم)وبني  (الثقافة)ه من متييز بني يشرع "مالك بن نيب"  تعريفه للثقافة تعريفا يستشفّ 
صر آفكار الذي يدخلها  دائرة  »فيقول:  فلما كانت املدرسة الغربية قد قرنت مفهوم الثقافة بع

ويستدل لتأكيد ، (1)«العلمية احملضة، فـ "مالك بن نيب" يربطها بالسلوك أكثر من ربطها باملعرفة
تميان جملتمع تلفان فكرته هذ بالتمثيل بفردين  ليزي   الوظيفة و ي ليزي وراع ا واحد، كطبيب ا

تميا و  العمليّتحدان ن مثال، وبفردي تلفني ني ليزيكطبيب جزائري و   ،جملتمعني  ، مثال طبيب ا
ياة بتماثل معني  الرأي ( يتميز سلوكهما إزّ انليزيالاعي الني )الطبيب والرّ د آوّ  اء مشكالت ا

تلف سلوك اآلخري  فيما يسمى )الثقافة اال يتجلى ما  زائري واليزية(، بي ليزي( الن )الطبيبان ا
تمي  (الثقافة)على طابع  اختالفا عجيبا يدلّ  الذي مييز كليهما  عن صاحبه، ٓنه مييز اجملتمع الذي ي

 إليه.

الة ،  هذا التماثل  السلوك  ا ا نتأكد بأنّ الة واالختالف فيه  ا آو عل  الثانية، 
 .(التعليم)وليس عن  (الثقافة)هذا التماثل وذاك االختالف ناتج عن 

تيجة  ال شك  »خلص إليها كتابه )تأمالت(، وهذا ما نستشفه من خالل قوله: نفسها ال
ا الحظ رد علم يتعلمه اإلنسان  املدارس ويطالعالثقافة  أنّ  اأن  الكتب، فإن الصورة  هليست 

ائية اجملتمع العريب املسلمالثانية ال أوردناه أظهرت اختالفا  السلوك ال  (*) (/الفئة اليهوديةا )ث
ا أن  ،املعرفة )...( ا ه ر هذا السلوك بوصفه نتيجة للوسط الذي تتكون قدّ نواملالحظة تفرض علي

تلف عن الوسط ا فيه شخصية الفرد، ومن الطبيعي أنّ  زائر  لعريب  هذا الوسط اليهودي  ا
ه ب ؛البلد ن إذا عددنا هذ العوامل تلف ع اصة به، و لقية ا فسية وا عاداته وأذواقه وأوضاعه ال

                                                           

 (.73/74مشكلة الثقافة، ص )مالك بن نيب:  (1)
ا وليست من قول "مالك بن نيب". (*)  العبارة ما بني القوسني من إضافت
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دد دوافع الفرد وانفعاالته وصالته  و العام الذي  هي ال تؤثر  تكوين الشخصية ٓهنا تكّون ا
اس وآش ا نكون هبذا قد عرّ بال و املتكون من عادات وتقاليد ياء، فإن ا الثقافة على أهنا ذلك ا ف

ا شيئا ما هذ الكلمات ن قد حلل ا  ،وأذواق، وإذا  مع اعتبارنا لكل ما يطبع الشخصية  -فإن
ها و املشتمل على أشياء ظاهرة مثل  آوزا -ظاهرها وباط : إّن الثقافة هي ا ن وآلوان نقول بالتا

ركات ة ،وا و العام الذي يطبع أسلوب  وعلى أشياء باط كآذواق والعادات والتقاليد، مبع أهنا ا
تمع معني ياة   تلف عن الطابع ال ،هفيوسلوك الفرد  ،ا تمع  ذيبطابع خاص  د  حياة 

 (1).«آخر

ا هذا إ القول  م وبني تشتمل على إطار  »: (الثقافة) نّ أيوصل مع بني راعي الغ حياة 
هما مقتضياحّ و مجعا تُ  العاملِ  اها بكل طبقة من طبقات اجملتمع  ،مشرتكة تد معه بي وهي هتتم  مع

اسبها من وظيفة تقوم هبا وما هلذ الوظيفة من شروط  ل خاصة، وعلى ذلك فإن الثقافة تتدخّ فيما ي
اء اجملتمع، وتعاجل مشكلة ماهري  شؤون الفرد و ب  (2).«القيادة كما تعاجل مشكلة ا

لص إ أنّ  ، لكن إذا ما الثقافة = سلوك :مبدئيا، ومن خالل ما قاله "مالك بن نيب"، 
ا هذ املعادلة ومعها آراء "مالك بن نيب" حول  قد (الثقافة)وضع ظار ال ا فيها ت م   كالم     ، فل

 .كثري

طلق من التعريف الذي أورد    ا من الوهلة آو أنّ  :كتابه )تأمالت(ن هذا  قد يبدو ل
لـ         بولوجيا و د علماء آنثر  القالب نفسه، ويدور حوله املع ذاته الذي حدّ  املفهوم يصبّ 

تمع له (لثقافة)ا ظر إ اإلنسان من حيث هو عضو    (ثقافة)، والذي يتمحور حول فكرة ال
ة به، يتحلى        اجملتمع احمليط ن أن ميارس سلوكا يتوافق وسلوك  آفراد و على هذا اإلنسا ،معي

                                                           

 .147تأمالت، ص مالك بن نيب:  (1)
 .78مشكلة الثقافة، ص مالك بن نيب:  (2)
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ظامه، يتحدث بلغة قومه، وهذ الفكرة هي نفسها ال نادى هبا "إدوارد  بقيمه وعاداته، يدين ب
                                           .-كما سبق القول-تايلور" 

ظر  التعريف و  ، وجدنا أنه يطابق فكرة لكن، إذا ما أمعّا ال ا فكرنا  جوهر أعمل
هبولوجيني و آنثر  على الرغم من و هذا دليل على أنه مل يتخلص من تأثر بالغرب  ، جانب م

اولة االستقالل مبفهوم عريب إسالمي ل هم و اداته بإعالن القطيعة ع انب ، لكن  ا(لثقافةـ )ام
اص_ ا ا تاج ا واست وان ل) آ                   يقصد بآشياء الظاهرة  فهو اآلخر _وحسب رأي

ركات( اول من خالل :وا لق واقع ثقا جديد  ركة  هوض وا القة ال تدفعه إ ال  هالقدرة ا
ة  هوض بالواقع االجتماعي الذي يعيشه، ويسعى عرب إ معا بيات ال تعوق واقعه السلمجيع ال

 هذا.

ا أن نقول: قّ فحُ  ا  (فةاالثق) إنّ  ل ليل ي_من خالل   طلرأي "مالك بن نيب"_ جو عام و
ددة يعيشها اإلنسان ويتحرك  نطاق حدودها عن طريق ق اوالتقاليد وآذو  اتدالعا معني ووقائع 

يطه، فتتشبع هبا روحه ويت الراسخة  وموقفه، فيخلق      غذى إهلامه وتتسع آفاق نظرته عمق 
اها وأسلوبا خاصا يقوي تصور ويلهم عبقريته ويطور واقعه، وبعبارة أخرى، فالثقافة ترتبط  بذلك ا

يوي أوال والعقلي ثانيا.بوجود اإلنسان وُتؤمّ   ن غداء ا

ا حائرين بني إنصاف "مالك بن نيب" ع ا ه ا وجدنا أنفس دما أنقص من قدر والواقع أن
ي يطبعه، وبني التشكيك  مدى ذعلى حساب احمليط االجتماعي العام والسلوك ال (العلم)وقيمة 

 صحة الفكرة.

مع بني السلوك وبني  ا  ذلك أنه كان حري به ا ا  صحتها، فحجت ن شكك فإذا 
الراعي أن يتوافق مع  كالسلوك اإلنساين، فال ميكن لسلو  دور  ضبطن هلذا آخري مِ  ِلما ،العلم

ا من رحم بيئة واحدة ونش ،سلوك الطبيب تمع واحدآ ح ولو خرج طي فالعلم هو الذي يع ؛ 
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ومن خلق صورة  ،ه من خلق واقع ثقا جديدالفرد املعرفة، وهو الذي يهبه اللباقة واملهارة ال متكّ 
ا القول بأنّ  أكثر دقة وفعالية من تلك ماهريي، وعليه أمك لقها زميله ا  :ال 

 الثقافة = سلوك على أساس المعرفة                             

ا "مالكا بن نيب" فيما ذهب إليه ن أنصف اجة أمّ  ،وإذا   ؛االخرتاع    فحجته  ذلك أّن ا
ياها، فالواقع الذي يعيشه الفرد  واملشكالت ال تعوقه                و تصادفه، ،والظروف ال 

شود )تشكّ  هوض بالثقافة(ل لديه تصورا موحدا حول هدفه امل ظر عن مستوا ا بغضّ  ،الوقوف وال ل
 الثقا والفكري.

ا القول بأنّ  ا أمك اد، أي أهنا توجد اإلنسان الضائع املتالشي   » : (الثقافة) وه وجود وإ
تفكري،          حدود بشريته وتسمو به إ كماالت إنسانيته، من أجل تقومي رؤية، تصور، طريقة 

قيق إفكرة..  (1)«.رسالة، و سبيل إعطائه شخصية وهويةخل، ولغاية 

ا حقيقة الغموض  ا إليه يؤكد ل اقض الذي وصل  .(الثقافة)الذي يعرتي مفهوم هذا الت

طلق  ضبطه ملفهوم ول ّما  اربه الذاتية ومن الوقائع ال  (الثقافة)كان "مالك بن نيب" ي من 
زائر)عاشها، فطبيعي أن يكون لتجربته  الدور الكبري واإلسهام الفاعل  تشكيل رؤيته حول  (ا

 .(الثقافة)

طلق "مالك بن نيب"  كتابه )آفاق  جزائرية( امللحق بكتاب )القضايا الكربى( من اإلشارة ي
ا  دائرة اجملال تُ » (:الثقافة)مشكلة  إ أنّ  ما أو مكتب عمل أحد رّ طرح أمام دات )املسرح أو السي

ا وإمنا تُ  ،الروائيني أو  أسلوب إحدى الرقصات الفولكلورية( طرح  العامل العي امللموس لعمل
اء أو  حقل نقوم بزراعته أو  املدرسةاليومي،  إحدى ح ا لتلقّ رسِ حيث نُ  ظائر الب ي ل أطفال

تقل بواسطتها، وأخريا  كلّ و ،املعرفة مكان يوجد فيه   الطرقات ال نعرب هبا والقاطرات ال ن
                                                           

(1) .) يلح: مفهوم الثقافة الشعبية، )مرجع سبق ذكر  عبد اهلل عيسى 
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ا  ،هتتعلق باإلطار االجتماعي كلّ  »: (الثقافة)مشكلة  ، أي أنه يرى بأنّ (1)« شكل من أشكال حيات
ا وتتشكل املشكالت ا وتتساوق نشاطات على أفكارنا تستحوذ  ال   ةالعديد  حيث تدور حيات

 (2)«.ت اسم التخلف

ها (الثقافة)وهو حني يتحدث عن   ا، إمنا يهدف إ تبيان غرضه من حديثه ع فيقول      ه
د فكرنا حرا»:  حن ال  اطا بكل تلك املشاكل، ومعلوم أنّ  ،وهكذا ف ا نرا  هذا السؤال  ولك

دما يتعلق آمر مبجرد الوثائ ليس له نفس املع دما يتعلق غرضه مبصلحة  قع احية العلمية، وع أو ال
الة الثانية تتمثل  رد تصور لواقع اجتماعي قائم، و ا الة آو نواجه  اجتماعية أساسية، ففي ا

اذ ملواجه موقف يُ  املسألة ا ا  (3).«ة فراغ اجتماعي معنيطلب م

 سياق حديثه عن الغاية ال يبحث من أجلها  موضوع  "مالك بن نيب"ويضيف
زائر هذا »كفرد جزائري أوال وكمفكر جزائري ثانيا:   (الثقافة) دما نطرح با حن ع السؤال: ما     ف

ون الفولكلورية آو  ضروب التسلية ال ميكن أن تقدّ ؟ ال نفكر بالدرجة (الثقافة)هي  ا الف مها ل
قائق احملسوسة للتخلف،  البطالة وآمية ونقص  ا نفكر أوال  ا واملسرح والشعر، ولك

 (4).«التغذية

ا الفكرة ال يدعو إليها، وهي خلق  واقع ثقا جديد ملو  ا يؤكد ل  جهة الفراغ الثقااإنه ه
مو/التخلف( وإقراهنا بفكرة  ،الجتماعي الذي نعيشهاو  ائية )ال مع حرصه على ربط مشكلة الثقافة بث

 )الفعالية/الالفعالية(.

ال اهتمامه "مالك بن نيب"يعمد ديد  زائرية ، بعد  ديث عن واجب الثورة ا    ال إ ا

                                                           

 .68القضايا الكربى، ص مالك بن نيب:  (1)
   .68املرجع نفسه، ص مالك بن نيب:  (2)
 .69نفسه، ص  صدرامل (3)
 .69نفسه، ص  صدرامل (4)
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، فيُ ا السياسي وتسعى إ االستقالل استقالهل (زائرـ )اقت لحقّ  : قائال    بنّي واجبها الثقاالثقا
سبة إ ا » زائريفاملسألة تقوم بال يكون   (ثقافة) االضطالع مبشروع  ةيل الذي حقق الثورة ا

صّ  وعية (طرابلس)عليها برنامج  مستوى مهام الثورة حسب ما ي ، مع أخذ بعني االعتبار املشاكل ال
اصة بالتخل ا والالفعالية، فقد علّ  فا ربت ا  زائر أن الثقافة ال تُ مت قلها من مكان إ با ستورد ب
كها من خلقها  نفس املكان، ٓن البيئة ليست إحدى لوحات الرسم ال نفكّ  آخر، بل يتمّ 

دار الذي عُ  قلها إ م  لّ مسمار ا اقت عليه لكي ن  (1).«زل

، هي تلك ال تستجيب للمطالب الروحية (ثقافة جزائرية)ـ ك مالك بن نيب"وما يدعو إليه "
اسبة للمشاكل  لول امل د ا تمعا متماسكا يسري خبطى ثابتة و ه  عل م زائري، و للمجتمع ا

 طق وموضوعية.املطروحة بكل م

قيب ملختلف بعد هذ الرحلة الطويلة ال قضاها  الدراسة والبحث والتمحيص وا لت
            (الثقافة) ـيتوصل إ صياغة مفهوم وتعريف هلا، ف ،(الثقافة)حول تصوراتآفكار وال

د ذ والدته »: ع ُلقية والقيم االجتماعية ال تؤثر  الفرد م وتصبح ال  ،موعة من الصفات ا
ياة  الوسط الذي ولد فيه  (2).«شعوريا العالقة ال تربط سلوكه بأسلوب ا

احمليط الذي  »: حسب تقدير "مالك بن نيب" مبثابة (الثقافة)هذا التعريف، تغذو  ق  ف  وِ         
ة مقومات  ويتحرك  نطاقه اإلنسان املتحّضر، وهذا يع أن الثقافة تضمّ  (*)يعكس حضارة معي

ماعةالفرد ومقوّ   (3).«مات ا

                                                           

 .83القضايا الكربى، ص مالك بن نيب:  (1)
 .74مشكلة الثقافة، ص مالك بن نيب:  (2)

اية كبرية (*) ضارة بالقدر الذي أو فيه ع ا إ أن  "مالكا بن نيب" مل يفصل  العالقة بني الثقافة وبني ا للعالقة بني  نشري ه
هوض الذي يسعى الفرد لتحقيقه إمنا  ور الثقافة، وبعبارة أخرى، فال ضارة  ضارة وا الثقافة وبني العلم، وحسبه فالثقافة مفتاح ا

 هو تطلع للحضارة.
 .74نفسه، ص  صدرامل (3)
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 إهلامه يددة، فيغذّ  د بعواملاقه اإلنسان ويقيّ معني يتحرك  نط يط :إذن (الثقافة) ـف
من العادات والتقاليد وآعراف وآشكال  الّ كُ   لة ال تضمّ تف مدى صالحيته للتأثري، وهي الككيّ ويُ 

ركات ال تطبع حياة اإل هاجا  السلوك  نسان بطابع خاص، وتكسبه أسلوبا وا ياة وم ا
هجية  العمل التّـ  اء واملواجهة الفاعلةوّ وم وط اإلنسان  اق إ الب واإلطار  ، إهنا الرباط القوي الذي 

ائية   )التأثري والتأثر(.       الذي يتواجد فيه، وهي آرضية ال تتحقق على بساط واقعها ث

 دالالت وأبعاد التعريف:

ا تعريف "ما ظار التحليإذا وضع ت م ا أن نقول فيهلك بن نيب" هذا   ما يلي: ل، أمك

  طلق "مالك بن ُ  (لثقافةـ )انيب"  تعريفه لي اية كبرية ويضعها  لقية ال يُ من الصفات ا يها ع ع
طة أو املقوّ  عدّ د نفسه خاضعا لفلسفة أخالقية تُ  الفردُ  رأيه سقف اهتماماته، وحسب   مات  ا

شدها. (لثقافةـ )ارسها لالرتبوية ال   ال ي

 ذ والدته، فمع هذا أما خبصوص حديثه عن القيم االجتماعية  (الثقافة) أنّ  ال تؤثر  الفرد م
ال ميكن أن يكون  -أو عامل آشخاص كما يسميه "مالك بن نيب"-ال ميكن أن تُؤيت ُأكلها والفرد 
لّ اإذا تضافرت أفر  ذا نشاط اجتماعي فاعل، إال ة ر الشرا دّ ع  جو العادات والتقاليد  ال تُـ  ت د  وا

غمس داخلها، ولعل حجته  ذلك أنّ  (الثقافة)ال بواسطتها نستقبل  عزل بذاته عن  ون الفرد امل
ه استقبال  شاط االجتماعي الفاعل. (الثقافة)يطه ال ميك  وال املشاركة  ال

 ياة  الوسط قفتصبح ال شعوريا العال» :أما قوله  ُولد     الذي ة ال تربط سلوكه بأسلوب ا
ظام االجتماعي العامّ «فيه ه ال فهم م ياة              الذي يفرض منطا سلوكيا وأسلوبا  ، ف ا

 االجتماعية.
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من التعريفات املعتربة ال ال بّد من الرجوع إليها إ جانب  دّ ع  ن هذا التعريف يُـ أوالواقع         
ا نفسه لكن   الوقت  ،آدبية تداول  معرتك الساحة الثقافيةالتعريفات آخرى ال تُ  ال ميك

با منا قد يوازيها ويسري معهار متفوقا عليها إ حد كبري، وإاعتبا ب.إ  ج  ج

رد املعرفة ملفهوم من  (الثقافة)كان هدف "مالك بن نيب" من صياغته ملفهوم   ل ّماو             ليس 
ق ،املفاهيم        ععلى أرض الواق (الثقافة)يق تلك بقدر ما كان هدفه السعي إ إمكان 

ا، باعتبار كلّ  ـ  إطار مشروعه الرتبوي ل لفهم آشياء،  فقد وضع  عملية تركيبية ضروريةً  تمع
تمع ال توّ ها  خلق إنسان فعّ ل  ت ُأك  وفيت أت  اور كربى إذا ما استُ  (لثقافة)ل اء  هوض وب اق إ ال

جاح والتألّ قادر على العطاء وخوض معرت  ضاري بضمانات أكيدة  ال  ق.ك التدافع ا
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 ."مالك بن نبي" دالمبحث الثالث: األسس الثقافية عن
اصر هي: (الثقافة)فكرة  تقوم د "مالك بن نيب" على أربعة ع   جانبها الرتكييب ع

 أ/ التوجيه آخالقي لتكوين الصالت االجتماعية.
ما  لتكوين الذوق العام. ب/ التوجيه ا

شاط العام. طق العملي لتحديد أشكال ال  ج/ امل
اعة حسب تعبري "ابن خلدون".اأو د/ الفن التطبيقي املالئم لكل نوع من أنواع اجملتمع،   (1)لص

 .المطلب األول: التوجيه األخالقي
، بتل امل عله  لذلك دأ آخالقي مركزا وبعدا جوهريني  مشروع "مالك بن نيب" الثقا

اء صرح  ة آساس  ب ذلك أنه يرى بأن  ؛والتأسيس هلا (الثقافة)أولويات اهتمامه ويعترب اللب
اعة  اصر املادية وغري املادية ال تكفي وحدها لص صر أخال ، وإمنا ال بد هلا من(الثقافة)الع قي ع

ها ويزيد   تفاعلها. منيربط بي

قيقة  ا هي أّن: وا ياة  كوّ تستطيع أن تُ  الثقافة  ال »ال تتبادر إ أذهان ن أسلوب ا
صر  ،تمع معني دث فيه نشوزا  عل كل فرد مرتبطا هبذا آسلوبإال إذا اشتملت على ع فال 

اص صر ال بد له من أن يكون ُخلقيا، فإذا تقرّ  ،بسلوكه ا صر كضرورة وهذا الع ر وجود هذا الع
ا فصال مهما من فصول  ا نكون هبذا قد وضع ا شرطا أساسيا من وحقّ  (الثقافة)اجتماعية، فإن ق

 (2).«شروطها وهو املبدأ آخالقي

صر آخال ظر إ ع ا إ أّن "مالكا بن نيب" ال ي الفلسفية،    زاوية ق من الدر اإلشارة ه
ظور االجتماعيوإمنا يتطلع إلي الذي يهدف إ ربط خيوط الصالت الثقافية من خالل  ،ه وفق امل

سبحانه و تعا    ربط أفراد اجملتمع الواحد بعضهم ببعض بأواصر احملبة والتعايش املستمد من قوله 

                                                           

هضة، ص  (1)  .93مالك بن نيب: شروط ال
 .148مالك بن نيب: تأمالت، ص  (2)
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يعًا م ا أ ل ف ت  بـ ني   قـُُلوهِبِم  و ل ِكن  الل ه  و أ ل ف  بـ ني   قـُُلوهِبِم   : زيله كم ت ٓ ر ِض مجِ  ل و  أ نف ق ت  م ا ِ ا
ـ ُهم  ِإن ُه ع زِيٌز ح ِكيمٌ  فإمنا يدل على  ، شيء هذا على  (، وإن دلّ 63)آنفال، اآلية  أ ل ف  بـ يـ 

زّ  ا للرسالة امل القخضوع قل من السماء -لة من ا ا للمبدإ آخالقي و من جهة،  -أو ل على خضوع
 من جهة أخرى.

ا  »يقول "مالك بن نيب" لتأكيد هذ الفكرة:  ا هنتم بآخالق من الزاوية لس  الفلسفية،   ه
احية االجت ا تشريح مبماولكن من ال دّ عية، وليس املقصود ه د قوة التماسك ادئ ُخلقية، بل أن 

تمع يريد تكوين  ياة  الضرورية لألفراد   ية، هذ القوة مرتبطة  أصلها بغريزة ا وحدة تار
د الفرد، وال تتيح له تكوين القبيلة والعشرية واملدنية وآمة، وتستعمل القبائل املوغلة   مجاعة ع
ه  تمع لتكوين حضارة يستخدم الغريزة نفسها، ولك البداوة هذ الغريزة لكي تتجمع، واجملتمع الذي 

لقيّ  اوظفها بروح خلقي سام، هذيهذهبا وي حة من السماء إ آرض الروح ا أتيها مع نزول ي ،م
ضارات دما تولد ا  (1).«آديان ع

تمني إ ومع قوله هذا، أن املبدأ آخالقي يطبّ  طلق من آفراد امل ق على أرض الواقع وي
ني اجملتمع والفاعلني فيه، وهذا يؤكد ا العالقة الطردية بني االث ة ، فمن جهة اجملتمع يعترب ضرورة ملحّ ل

هم قوّ  مع بي علهم متماسكني ياة آفراد الذين تربطهم صالت اجتماعية ببعضهم البعض و ة 
هو هداف املشرتكة إمنّ ا مشرتكة، ومن جهة أخرى فتلك آشدون أهدافحدين يُ تّ مُ  ض ا تسعى إ ال

هضته وحضار باجملتمع وال ها خلق واقع ثقا جديد ته، وتلك الصالت االجتماعية إمنّ قيام ب ا اهلدف م
 يتماشى مع هذا اجملتمع.

ا ل ا بربط ن ه انب آخالقي ال نستث اجملتمعات الغربية، على اعتبار أنّ  (لثقافةـ )او   با
ا إ اإلسالمكلمة ) ضاراتف  ؛آخالق( تقود ب تدعو إ  كّلها  تها و الدياناتهلا ديان كّلها  ا

ا  إليها هداف ال تدعوسواء أتوافقت تلك آ ،ادهااون بني أفر عاحملبة وأواصر الت خلق روابط مع دي

                                                           

 .79نيب: مشكلة الثقافة، ص مالك بن  (1)
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ا اإلس قيق اإلسالمي وحضارت ديد سلوكات أفرادها وتطمح إ  المية أم ال، فاملهم أهنا تسعى إ 
شودة.  غايتها امل

صر آخالقي بارز   رُ وبعبارة أخرى، فأثـ   كان الشكل الذي   مهما كّلها،  (الثقافات)الع
صر ومهما كانت الصيغ ال تعرّب يبدو فيه هذا ال ه.ع   ع

 : ا "مالك بن نيب" املثال التا ، يسوق ل ا بالدراسة  »لتوضيح فكرته هذ اول ا ت لو أن
ا(فرنسا)مشروعا اجتماعيا كجمعية حضانة آطفال   من أول وهلة أهنا مجعية تقوم على  ، لبدا ل

كم بأهنا مؤسسة نشأت  بادئ أمرها  ،شؤوهنا دولة مدنية ية،            مدنية  على أسسو ال دي
ا إ أصول فكرهتا آو لوجدناها ذات أصل  ها ورجع ا تار ما لو درس مسيحي، فهي تدين     بي

صف آول من الذي أنشأ م "فانسان دي بول"يس بالفضل للقدّ  شروع آطفال املشردين خالل ال
 (1).«القرن السابع عشر

مبدإ آخالقي أثر  نشأة املؤسسات االجتماعية أو  تكوين شبكة لفل ،وعلى هذا
ا  صور وأشكال يصعب تبياهنا ومتييزها -الصالت االجتماعية : يقول " ابن نيب"  -وإن تأتى ل

ذنا ه» ا بعض الظواهرذا املبدأ مقياسا لو ا ا أحيان يوضح ل لغاز أا  صورة االجتماعية ال تعرتض
د مثال أّن العال ال ندرك اها، فسوف  تمع على غري أساس  قات الشخصية ال تقوم  أيّ مع
 (2).«أخالقي

    ولذلك التداخل بني خيوط شبكة عالقاهتم ،لقد كان لذاك التالحم بني آفراد
ضارة الغربية. ،االجتماعية ضارة اإلسالمية و إشراق مشس ا  دور كبري وأثر بالغ  بزوغ ا

ضارة اإلسالمية، نذكر الرسالة احملمدية ال كانت  جوهرها رسالة  ا عن ا دث فإذا ما 
 د روح التماسك والتعاون بني أفراد إلعالء كلمةي  ميجّ ذونشري إ اجملتمع اإلسالمي ال، أخالقية

                                                           

 .80مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (1)
 .148مالك بن نيب: تأمالت، ص  (2)
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هر هبا قا  .و ا

د "مالك  هذا د ع روح اإلسالم هي ال  إنّ  »:من خالل قولهنيب" بنالرأي نفسه 
تمع إسالمي، ح كان الرجل  اجملتمع  (*)خلقت اصر متفرقة كآنصار واملهاجرين أّول  من ع

ديد يعرض على أخيه أن يُ  تار من أزواجه بعد أن يطلّ كِ ا لكي يب بذلك  ،قها لهحه من 
 (1).«أسرة

ضارة اإلسالمية)بيل إ عودة والسّ  ، يقول        "مالك لبة التاريخ هو املبدأ آخالقيِ  (ا
اؤلّ هذ جديرة بأن تُ  ة التماسكوقوّ »: بن نيب" ا حضارت شودة و يدها  ف ل _ضمانا     امل

ربة عمرها ألف عام وحضارةٌ  وسط البدو ورجال الفطرة  دت على أرض قاحلةلِ وُ  لذلك_ 
 (2).«والصحراء

ا عن إو  دث ضارة الغربية)ذا ما          ، نشري إ أثر القيم االجتماعية  إنتاجها (ا
ائها ا  تقدير املدنيّ  »: يقول "مالك بن نيب" ،وب تجاهتا  ة الغربيةأكرب مصادر خطئ ظر إ م ا ن أن
اعات، وكأهنا  ون وص اعات ما كان هلا أن توجد نتيجة علوم وف ون والص سى أّن هذ العلوم والف ون

ون صوّ وال تـُت   ،لوال صالت اجتماعية خاصة اعات والف ُلقي الذير هذ الص  بدوهنا، فهي آساس ا
ا ذلك آساس   ونه، ِبيث لو ألغي ى اإللغاء  مجيع ما ر  س  ل   قام عليه صرح املدنية الغربية  علومه وف

وننشاهد   (3).«اليوم من علوم وف

اء صرح  صر آخالقي ودور  ب اعة أمهية الع ضارة )      لتأكيد صحة رأيه هذا   ا
هودات »: ملثال التا، يسوق "مالك بن نيب" ا(الغربية ا فيه  ا جهاز الراديو مثال، لرأي اول فلو ت

                                                           

 .81وردت  كتاب )مشكلة الثقافة(: هو الذي خلق، ص  (*)
هضة، ص  (1)  .96مالك بن نيب: شروط ال
 .96نفسه، ص  صدرامل (2)
 .80مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (3)
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تلفة ية  ما ،علمية وف ائه، بي ا أثر القيم املسيحية  ب طر ببال  الواقع أثر من آثار  هو  دون أن 
تلفة لـ  بوبوف "آملاين و "Hertzهرتز "تلك العالقات االجتماعية ال وحّدت جهودا 

Popov" برانلي "الروسي وBranly "ماركوين"وي الفرنسMarconi " ج ميفل"و   اإليطا 
Fleming"  هو  (1)«.د مجيعاآمريكي، فكان الراديو نتيجة هذ ا

 كان هدفها مل ُّ   النسانية اإلرابطة املسيحية للما هي إال نتاج  ،تلك العالقات االجتماعية
 ب العرقي.واالبتعاد عن التعصّ  كّلهم  مشل املسيحيني

اء  ا نتوصل إ أن املبدأ آخالقي يقوم بب ر الذي ال ميكن تصوّ  (عامل آشخاص)من ه
د "مالك بن نيب" ضالّ  (عامل آشياء)وال  (معامل املفاهي) ا  ته ويصل إ توضيح بدونه، ومن ه

وهري بني ديد الصالت بني  -بوصفها شرطا أوليا-ال تتضمن  (الثقافة) الفرق الذي يصفه با
اصة باملفاهي أّن:   ، وحجته  ذلك (2)«م وآشياءآفراد وبني العلم الذي ال يهتم إال بالصالت ا

د إملام باملشكلة كفكرة » عله غري أن ،الرجل العامل قد يكون ع د  نفسه الدوافع ال  ه ال 
الذي يكون أساس  -يتصورها عمال،  حني أّن الرجل املثقف يرى نفسه مدفوعا باملبدإ آخالقي

فيذ وعمل -ثقافته رد علم، وعملية أخرى فيها ت  (3).«إ عمليتني: عملية هي 

ديث عن املبدأ آخالقي ال يتوقف حسبه  حدود   حدود وال  (عامل آشخاص)وا
يوان، وال  العالقات بني آفراد، بل يتجاوز ذلك إ حد العالقة ال تربط بني اإلنسان وبني ا

 (الثقافة)غري أّن املبدأ آخالقي   »: ، يقول "مالك بن نيب"تقوم هي آخرى على أساس أخالقي
دد الصالت داخل عامل آشخاص فقط يبعث بإشعاعه  حيث يغذي نزعته اإلنسانية، بل نرا ،ال 

ارج يوان اللتشمل  ،إ ا جد  اجملتمع املثقف  ؛ذي يعيش مع اإلنساننزعته اإلنسانية عامل ا ف

                                                           

 (.80/81بن نيب: مشكلة الثقافة، ص )مالك  (1)
 (.148/149مالك بن نيب: تأمالت، ص ) (2)
 .149نفسه، ص  صدرامل (3)
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د فّ  اطق، كما  حت أو شعرا رقيقا يعرب عن عواطف اإلنسان إزّاء رفيقه غري ال اول أن يرتجم بال ا 
يوان دث  أحيان أخرى مبالغا  ،بالريشة عن عواطف ا ما نرى مطاعم   تكما  ا حي هذا اال

دث  املبدأ آخالقي راف   (1).«للكالب ومحامات ومقابر، وهذ املبالغات تعرب  الواقع عن ا

ا عن املبدإ آخالقي:  وخالصة ما قل

 (الثقافة) ديد معامل الطريق الصح مل تلتزم باملبدإ يح للحياة االجتماعية الفعالة إن عاجزة عن 
 آخالقي ومل تضعه  أولويات اعتباراهتا.

  وآشخاص   تكوين العالقات االجتماعية يقود إ تشكيل شبكة الصالت الثقافية بني آفراد ،
تمع على غري أساس أخالقي، و »: يقول "مالك بن نيب"   ل ّماالعالقات الشخصية ال تقوم  أي 

ن العالقات الشخصية  مستوى معني، فإن هذ كانت شبكة الصالت الثقافية عبارة عن تعبري ع
ها أن تتكون دون مبدأ أخالقي  (2)«.الشبكة ال ميك

  ّد آفكار من أجل الوصول إ الغايات وإن اختلفت الوسائل بفضل املبدأ آخالقي تتوح
 بل.والسُّ 

 قل  ،املبدأ آخالقي الّ ،  ظل املبدأ آخالقي (الثقافة)أو ل ع الفرد ا سجم مع  قيص امل
يان املرصوص املؤمن »عمال بقول الرسول الكرمي:  ،اجملتمع املتماسك بعضه ببعض كتماسك الب

يان املرصوص يشّد بعضُ  وا ف، «ه بعضاللمؤمن كالب إذا ما أمنت هؤالء آفراد ربط خيوط وثاقهم ضم
تمعهم و  ك ما أفلتو تفكّ  ريورته ووظيفته واعتلت ثقافتهم صرحها وبلغت غايتها، وإذاسوحدة 

 معه ثقافتهم.  -ال بل وزالت -كتتمعهم وتفكّ 

 
 .المطلب الثاني: التوجيه الجمالي

                                                           

 .148مالك  بن نيب: تأمالت ، ص  (1)
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اء  ال اها فيما يسمى بـ  (الثقافة)يكتفي ب بل    (املبدإ آخالقي)بالقيم آخالقية ال أدرج
د "مالكآساس الثاين من أساسات الثقا دّ عاها إ قيم مجالية تُ يتعدّ   بن نيب". فة ع

ا تقود اء ه ؟ كيف يتدخل  ب ما نا الضرورة إ طرح آسئلة التالية: ما املقصود بالذوق ا
ه وبني املبدإ آخالقي؟.(الثقافة)  ؟ وهل من صلة تربط بي

ما من طبيعة العالقة ال تربط بني الرجل  ديد ملبدإ الذوق ا طلق "مالك بن نيب"   ي
هور مبظهر طرف إ الظ وال يسعى عربها كلّ  ،ك العالقة ال تقوم على أسس مجاليةتل ؛وبني املرأة

سبة للمرأة، أو على مستوى لى مستوى الدالالت اللغوية والصور عالئق أمام اآلخر، إن   الرمزية بال
سبة للرجل.  القوة البدنية والعضلية بال

  وتلك القوة العضلية، تصبّ  ،والدالالتة بني الرجل وبني املرأة، وتلك الصور تلك العالق
ما اق ه  أبسط صور ومظاهرمصدرا من مصادر وتعرّب  عدّ تُ و لب الذوق ا يقول "مالك بن  ، ع

مال  املرأة وتلك احملاولة من طرف الرجل ليعربّ  لِ ب  ظهر من قِ هذا امل وإنّ  »: نيب" ان عن ذوق ا
شأ بني امل ؛أبسط صور مهما تكن درجة البساطة  اجملتمع الذي  -رأة والرجل فكل عالقة ت

مال -فيه يعيشان ت قانون ذوق ا  (1).«تقع بطبيعتها وِبكم الغريزة 

ضع _حتما_ لقانون اجملتمع  إنّ  الطقوس واملمارسات ال تقوم هبا  املرأة لدوافع مجالية 
، آمر الذي جعل  ت وطأة حكمه ببساطته أو بتعقيد مال يتأتّ وتقع  ى التعبري عن قانون ذوق ا

ما تعمد إ شقّ  » : أشكال متعددة و حي ب فيهما قرطني من شفتيها لرتكّ  فاملرأة من قبائل الكو
حاس إمنا تقوم بعملية مجالية مطابقة لتطوّ  ية ال تضع  طفولتها قدميها ال ر وسطها، واملرأة الصي

 (2).«ةني إمنا تقوم بذلك لدوافع مجاليعن قدر مع قالب من حديد ح ال يزيد طوهلا 

                                                           

هضة، ص  (1)  .106مالك بن نيب: شروط ال
 (.106/107نفسه، ص ) صدرامل (2)
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ا  ضاف إ تلك _ ميدنا بقيم مجالية تُ ر تطوّ  ةاجملتمع _مهما تكن درج إ أنّ  توصلنمن ه
ها،  ديث ع ا ا مالية ر و متط (الثقافة)وبقدر ما تكون القيم آخالقية ال سبق ل ة تقرتب القيم ا

 ومعها آخالقية من درجة الكمال.

ميل آشيا (الثقافة) إنّ  ما تسعى إ  اول تقدميها  ظل مبدإ الذوق ا ها و سي ء و
اصر ال ذا يعدّ الئق، هلمبظهر  مال من أهم الع اميكية احملركة لا لة هلا، وهو املفعّ  و (لثقافةـ )ادي

ياة على بساطتها وبدقائقها اء ا ا قيما »: ، يقول "مالك بن نيب"كّلها  يتجلى  ش أ ح الثقافة مت
مّ ، أي متدّ مجالية ما وت ا، ذلك أنّ نا بالذوق ا نت وحدته س وتكوّ اجملتمع الذي تأسّ  يه  داخل

ظيمه يتطلّ ، يتطلب صورة ومظهرا  _ على ما نسميه باملبدإ آخالقي على أساس أخالقي _ ب ت
        صل بالقيم ال تتّ  آشياءُ  الشكلي من حيث ملبسه ومعاشه وترتيب أشياء بيئته،

مالية ما ، أخرىوبعبارة ، (1)«ا ساسية يضفي على آشي»:الذوق ا اء الصورة ال تتفق مع ا
ا العام للمجتمع بتحديد الدوافع   والذوق العام ألوانا وأشكاال، فإذا كان املبدأ آخالقي يقرر اال

مال هو الذي يصوغ صورته  (2).«والغايات، فإن ذوق ا

ايب انب اإل حصر  ا ا ال ي ما ه ا بالذوق ا الداللة اللغوية لكلمة  كما توحيه  وقول
مال( و إ ايب  مّنا)ا انبني اإل  يتعّدا إ جوانب سلبية، و صلة الربط بني هذا و ذاك، أي بني ا

ه الفرد واجملتمع ا مال، هو اإلطار العام الذي يتحرك ضم لذي تتجسد على بساط والسليب لذوق ا
وط الفرد من ألوان وصور وأشكال ...  أرضيته التصرفات والسلوكيات واملمارسات واملظاهر وكلّ  ما 

مال إ بأفكار ويطبعها بطابعه ن يوحي لإلنسا »: إمناحسب تقدير "مالك بن نيب " خل، هذا ا
ميل أو السّ  اص من الذوق ا  (3).«ماجة القبيحةا

                                                           

الس دمشق، ص  (1)  .110مالك بن نيب: 
 .149مالك بن نيب: تأمالت، ص  (2)
هضة، ص  (3)  .98مالك بن نيب: شروط ال
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اصرها آصي :إذن ما يتجلى من احمليط العام، أي  البيئة الثقافية بكل ع صر ا ة لالع
ايب حني يسُ  ،والوافدة ه، و هذ  رّ ويظهر  شكل إ علهم يشمئزون م املتأملني أو العكس حني 

الة يبدو  صورة سلبية.  ا

ماو  صر ا االت، والدّ  ،على الرغم من أمهية الع ه  بعض ا ليا ع ليل على ذلك نلمس 
ا وطريق  زئية ال تعوق طريق صر ها تدخّ ، وال يتطلب حلّ (الثقافة)وجود بعض املشكالت ا ل ع

ما ا اليوم نفقد ذوقولعل من الواضح لكل إ»: ، يقول "مالك بن نيب"الذوق ا ا أصبح  نسان أن
مال، ولو أنه كان موجودا   ا إذن لسخّ ا ل مشكالت جزئية  تكوّ ثقافت موعها جانبا رنا  ن  

 (1).«من حياة اإلنسان

: لتأكيد و  ا "مالك بن نيب" املثال التا ا للتدليل على ذلك ما  »فكرته هذ يسوق ل يكفي
ا إهنا  ا وصفها لقل ثياب نرا مثال من شأن ذلك الطفل الذي يلبس آسال البالية القذرة ال إن شئ

وسط القاذورات واملرقعات غري يعيش جسمه حيكت من قادورات و جراثيم، مثل هذا الطفل الذي 
اسبة، امل ما هو جالقبح والتعاسة معا،  مل  اجملتمع صورةت د والعقول ال عواسزء من ماليني البي
رّ ّ  ه ال  طب رك التاريخ ولك ا عشرات من ا ت  أوساخه، ولن تكفي ك شيئا ٓن نفسه قد دف

فسية السياسية لتغيري ما به من القبح وما يسود من الضّ  يع          عة ال  (2).«والبؤس الش

ظر من قريب إ أسال هذا »قائال:  يضيفو  ستخدم أبسط مع للجمال، ول     ول
مل أكثر من ذلك جراثيم تقتله ماديا  ،الطفل مل مع القبح و وأدبيا،     فهي على كوهنا أساال 

فس الطفل أيضافليست هذ آسال جِ  ها سجن ل  (3).«رابا للوسخ فقط، ولك

                                                           

هضة، ص  (1)  .98مالك بن نيب: شروط ال
 .98نفسه، ص  صدرامل ( 2)
 .99نفسه، ص  صدرامل (3)
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ا املثال  ما إ أنّ يوصل ميكن أن تؤدي إ هتذيبه  ؛ أياملالبس هلا تأثري كبري على الذوق ا
عله  ، كما ميكن هلاوجعله ذوقا متميزا  ثقافته حطّ أن  طاطعن معرّبة بذلك  ،اذوقا م جانب  ا

تمي إليها (الثقافة) من جوانب ا أنّ »: ، و  هذا الّصدد يقول "مالك بن نيب"ال ي  فإذا الحظ
ا قد أصبحت  ر، وجدنا أيضا أهنا ال مبا  مرقعات طفل مل من آوساخ ال تقيه من الربد أو ا

يعة والرائحة الكريهة  ، اإلنسان عطفا، بل تبعث فيه امشئزازا تستدر وذلك بتأثري الصورة الش
افرة  (1).«وآلوان املت

قيقية لصاحبها؟ ،لكن ا الثياب الصورة ا ا نوجه نقد  هل فعال تعكس ل ا ه لـ"مالك بن  اإن
إال أهنم  واقع  ،هرهم آنيق هيبتهم ووقارهما كثريا ما نصادف أشخاصا يعكس مظذلك أن ؛نيب"

يعة، آمر عكس ذلك متاما ب من  فرصادف أشخاصا ننقد  ، الوقت نفسهو تصرفاهتم الش
اسبة قيقية تتجلى  تصرفاهتم. إال أنّ  ،مظهرهم غري الالئق ومالبسهم غري امل  وقارهم وهيبتهم ا

ابية أو ويبنّي  ا،هذ ما من الصورة السلبية إ اإل ويل الذوق ا  "مالك بن نيب" إمكانية 
فس اإلنسانية ليعرّب »العكس:  مال  ال ظر  :كلمة واحدةب عن هذ املأساة كلها إن دستور ا إنه مل

ة، ومن  ،قبيح!! ة املمك ل واملعا د، بل يوحي با د هذا ا ا ال نأيت له إال أنه ال يقف ع املؤكد أن
لصه من قبحه  سرعة و بثوب آخر حن نريد أن  حن نأخذ بِ ، ف فل إ هذا الط دِ ي  يسر، وإذن ف

ها ذات لون أاملاء ف   ه مرقعاته ونأمر بأن يقوم بغسل واحدة م وق، قطعة تكفي الذ  ب إ قر زع ع
لق  لسرت عورته، يغسلها مث يرتديها بعد أن يغتسل هو أيضا مما به من وسخ، مث نأخذ إ حالق 

مه كيف يقصد  مشيه وكيف ال يطأطئ رأسه، ونرتكه بعد ذلك يسري  حاله بعد أن نعلّ  ،رأسه
فقر لل د فيه صورة وته،بل يصبح طفال فقريا يسعى لقُ  ،فبهذا ال يظل كومة متحركة من آوساخ

 (2)والكرامة ال القبح واملهانة .

                                                           

هضة، ص  (1)  .99مالك بن نيب: شروط ال
 .99نفسه، ص  صدرامل (2)



 "مالك بن نبي" وفكرة الثقافة                                                   ولاأل الفصل

 

112 
 

مع إنّ  ا "مالكا بن نيب"  ما وآخالقي ه ظيفه  ؛بني املبدأين ا ذلك أنه يقصد بت
ا مع ، ا من دنسمليص بدنه وثوبه مما عليه :للطفل ليص روحه مما يعرتيها من سلوكات تت و

صّ  الدين اإلسالمي و :   ي واقصد  عليها املبدأ آخالقي، وهذا ما نستشفه من قوله تعا
 (.19)لقمان، اآلية  «مشيك واغضض من صوتك

ما   وح ال نذهب بتفكرينا إ اعتقاد أنّ  حصر  حلّ  (الثقافة)وظيفة الذوق ا  ت
ا  ظانّ  وال يظنّ »مشاكل املساكني، بل آمر يذهب إ أبعد من ذلك بكثري، يضيف:          أن

ا هذا املثل نرى أنّ  ل مشكالت بضرب مال يسعى  لتدليل على املساكني فحسب، بل أردنا ا ذوق ا
ا االجتماعية دقيقة من   كل   ميسّ  أما تأثري فعامّ  .تأثري  اجملتمع باختيار منوذج من صميم أوضاع

ا  املوسيقى و املالبس والعادات دقائق ياة، كذوق والُعطاس وطريقة          الضحك  وأساليب ا
ا ظيف أرجل ا وت ا ومتشيط أوالدنا ومسح أحذيت ظيم بيوت  (1).«ت

عله يسلك الوجهة طريقة أخرى متكّ  ما من الصورة السلبية و ابية ا من تغيري الذوق ا اإل
:  وّضحها ة »"مالك بن نيب" من خالل القول التا )...( صدرت أخريا بعض آوامر  مدي

ا الصحافة )...( (موسكو) تهم، فهم مهددون بفرض لزِ تُ  ،نقلتها إلي م سكاهنا بأن يراعوا نظافة مدي
أو يلقي بأعقاب  ة روبل على كل من يبصق  الشارعمئ غرامة تبدأ من مخسة وعشرين روبال إ

باك املطل على الشارع أو يلصق إعالنات على ق مالبسه  الشالسجائر على الرصيف أو يعلّ 
وائط، وأيضا كلّ   (2).«من يركب السيارات العامة مبالبس العمل املتسخة ا

ا جليا أنّ يتّ  ،من خالل املقولة غرس  نفوس آفراد بالفطرة وال  ضح ل ما ال ي الذوق ا
اك قيود تسعى إ جعله ييتأصل  داخلهم فحس ابية  -ددةسلك وجهة ب، بل ه تكون إ

ال  .بطبيعة ا

                                                           

هضة، ص  (1)  .100مالك بن نيب: شروط ال
 .100نفسه ، ص  صدرامل (2)
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ظر  القولإذا ما عمّ  ،من جهة أخرى ا ال ما بني املبدأين ا مع أيضا لوجدنا أنه ق
ا على أكثر من قي وآخالقي، ال بل هو يصدق على املبدأ آخال ما إذا ما أسقط الثقافة )    ا

 شارع _ونعتذر على استخدام اللفظ_ وإلقاءُ ل ا فإذا كان البصقُ  ؛اإلسالمي عاجملتمعلى و  (العربية
وي صورا فاضحة مسأل وتعليقُ  ،السجائر على الرصيف )ونقصد به آذى(  ة  ملصقات إعالنية قد 

د متب  د معت ، فهي مسألةُ (ةالثقافة الغربي)مجال ع _ ع قي الدين أخالق _بالدرجة آو
د اإلسالمي و   .(قافة العربيةالث)رواد ع

ا تيجة التالية ال تعرّب  من ه صر يتوصل "مالك بن نيب" إ ال  عن وجهة نظر حول ع
مال:  توياته متّ »ا ضاري بكل  مال هو اإلطار الذي واإلطار ا مال، بل إّن ا صل بذوق ا

ا وأن تتكون فيه أيّ  بغي أن نالحظه  نفوس ا ن تمّثل ة حضارة، في ا مسحة  شوارع ا ومقاهي وبيوت
مال نفسها ا ظر ا رج رواية  م مائيسل يرسها  ب أن يثرينا أقل نشاز   ي أو مسرحي، 

ظر مسرحي سيء آداءآصوات والروائح وآلوان كما يثريُ   (1).«نا م

ما أمرا واقعا  ّمال  و  ا أن  ،كانت العالقة بني املبدإ آخالقي وبني الذوق ا فإنه حري ب
دد معامل هذ العالقة طوط العريضة ال  د ا اك على »: ، يقول "مالك بن نيب"نتوقف ع إن ه

مال، تكون  الواقع عالقة عضوية ذات أمهية  صوص صلة بني املبدإ آخالقي وذوق ا ا
ما تضع  ؛اجتماعية كبرية ضارة حي ا ا دد طابع الثقافة كله وا اص على إذ أهنا  هذا الطابع ا

ياة  اجملتمع وعلى سلوك آفراد فيه  (2).«أسلوب ا

ون وال»ويعلل بقوله:  تمع معني قبل أن تتأثر بالف ياة   انب املادي صفا اعات، أي با
عالن مجيع تفاصيلها مرتبطة باملبدإ  اها عاما ولونا شامال  ضارة، تتخذ هلا ا واالقتصادي من ا

مال الشائعني  هذا اجملتمع، وبعبارة أدق اصة  :آخالقي وبذوق ا إهنا تكون مرتبطة بالعالقة ا
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هما دأ آخالقي على بم أو يؤخر امل ترتيب خاص يقدّ   أوالونتيجة هذ العالقة تأيت  ،القائمة بي
مال  سّلم القيم الثقافية  ح يتكون منوذج معني من اجملتمع بسب ذوق   (1).«ب هذا الرتتيب ا

ا إ أنّ  ا اإلشارة ه در ب ما املبدأينوالتأخري بني  دميأمر التق و  مسلّ   وآخالقي ا

ضع الع ةالقيم الثقافية  اجملتمع الذي تكونت   وليدة  عدُّها ميكن  ، هذ االعتباراتتبارات معي
 ما ونشأ بني أحضانه نشاط ثقا معني. (ثقافة)رمحه 

ا القول أنّ  ،وعليه شاط الثقا  ميك اك منوذجني من ال وم فيه  اجملتمع: أحدمها يقه
شاط االجتماعي على أساس الدوافع ا ما الذي يكو ال عليه،   ن السمة الغالبة مالية أو الذوق ا

 واآلخر على أساس الدوافع آخالقية أو املبدأ آخالقي الذي يطبعه.

ا نتوصل إ أنّ  ب ه با إ ج ما ج وإمنا كثريا  ،املبدأ آخالقي ال يسري دائما مع املبدإ ا
ه للظهور ما يعلن أحدمها قطيع اولة م اول التقدم على حسابه، وهذا طبعا ليس  ته عن اآلخر و

ه  :، يقول " ابن نيب"مبظهر التميز، وإمنا هو خضوع للمجتمع وللثقافة ال تكونت ضم
موذجان » اصر الثقافة ال يتطوران فال تلفان هكذا بسبب اختالفهما  ترتيب ع ا اللذان   ا

اقضات  واحد، هما م شأ بي ، ح إن آمر الذي ال يريد أحدمها جذريةبل إنه  بعض الظروف ت
ققه بسبب مجا قيقه بسبب أخالقي نرى اآلخر  ه أن يريد_   (2).«_بل ال ميك

ا يعقد "مالك بنو  ق املبدأ آخالقي وبني الثقافة نيب" مقارنة بني الثقافة اإلسالمية ال تسبّ  ه
ماالغربية ال تسبّ   ويستدل باملثالني التاليني: ،ق املبدأ ا

صوص و  –التصوير فّن أ/ اجملتمع الغريب الذي مارس           -تصوير املرأة العارية على وجه ا
ما ال نرى الفن اإلسالمي قد خّلف آثارا  التصوير كذلك الذي نشاهد  ، بي ما بسبب الدافع ا
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ضارة الغربية) متاحف  ان ع اإلسٓن الرادع آخالقي  اجملتم ،(ا ان للف  يعرّب لالمي ال يطلق الع
مال صوص كما بدا له،   عن ألوان ا ن ايةباملرأة العر  مجال وعلى ا عه ، ٓو ية مت ال بل  –لقيود الدي

ّرم عليه ظر   - و ه ال بية ع ها  إ امرأة أج ظر  مفات ، فأنّا له تعريتها و تصويرها و تدقيق ال
ِت صورهتا أو رسها  .! لِ ح 

إبراز مجال املرأة    ية هب/ إن تطور املالبس  اجملتمع الغريب قد انطلق من نقطة معي        
ذ ما ميكن أن يوضّ  ع بكلار الش د أن تطور املالبس  اجملتمع اإلسالمي قد ا ما  ، بي ح مظهر

في مجال املرأة  الشارع. الفا متام االختالف، إذ هو يهدف بوسائل )مالية اللف( أن  اها   (1)ا

رد أمر تفكري واختيار يتوصل "مالك بن نيب" إ أنّ  اهني ليس  وإمنا  ،آمر  هذين اال
ضع للوراثة االجتماعية وللعادات والتقاليد، وليس يع هذا أنّ    (الثقافة اإلسالمية) هو أمر تقليد 

مال صر ا صر تتضمن  (ثقافة) ذلك أن كلّ  ؛م القيموإمنا تضعه  مكان آخر  سلّ  ،تفقد ع ع
قيقة( صر )ا مال( وع مال( ري أنّ غ ،)ا ورها )ا عل  ما آخرى تفضّ  ،عبقرية إحدامها  ل أن بي

قيقة(. ورها )ا  يكون 

مال من الرتّ  (الثقافة الغربية)وإذا كانت  اثني اليوناين والروماين على يد قد ورثت ذوق ا
مال أمثال لو"و "Phidiasياس فيد "زعماء الفن وا ، فإن " Michel Angeloميخائيل أ

رسالة أخالق   عدّ قد استمدت روح اإلسالم وتعاليمه من الرسالة احملمدية ال تُ  (اإلسالميةلثقافة ا)
 «.م مكارم آخالقكير إمنا بعثت ٓ»لقوله )صلى اهلل عليه وسلم(:  ،املقام آول

ياة االجتماعية هذا التأثر باملبدأين، و  ظر إليه، ال يقتصر على ا ذاك االختالف  وجهة ال
ياة آدبية، وهذا أمر طبيعي ما دام آدب وليد البيئة ال    أنتجته    للفرد، وإمنا يتعدا إ نطاق ا

اهج أدبية كُ   ،ومادام آديب وليد البيئة ال نشأ وتأثّر هبا ت على تبفالعبقرية آوروبية أنتجت م
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ذ   "راسني"إ   Sophocleل"سوفوك"و "Zschyleأسشيل "رايتها خالل القرون أساء المعة م
يل والفرقان. ، غري أن هذ العبقرية بعيدة عن وحي التوراة "دستويفسكي"و "بلزاك"و  واإل

تجآدب العريب مل ف على العكس من ذلك،  اول أن و ال القصة،  الرتاجيدياال   ُي  ومل 

تجهما إال  القرن العشرين، و صور تدعو أحيانا لألسف، وعليه فإن كلّ  تتضمن عالقة  (ثقافة) ي
تمع معني، وهي ليست تطبع إنتاجه  ( تكون ذات داللة عن نوع عبقرية  )مبدأ أخالقي_ذوق مجا

اهه  التاريخ أيضا دد ا  (1).«آديب بطابع خاص فحسب، وإمنا 

ادي  (الثقافة اإلسالمية)د مذهب الفن للفن، ومتجّ  (فة الغربيةقاالث) :بعبارة أخرى بآدب  ت
 امللتزم.

في عدم تأثر  ا ال ن ن ه ا (الثقافة الغربية)ـ ب (الثقافة اإلسالمية)و ا إغفال ملس ، كما ال ميك
مال  بعض آعمال آدبية ال فحة ا  آخالق.بدإ تدفع هبا أحيانا إ التخلي عن مب ل

عكس  و والواقع أن التقدمي انب السياسيحالتأخري بني املبدأين ي ، يقول    "مالك  على ا
تلفة متام »: بن نيب" اهج سياسة  ديد م تهي أيضا إ  ما   والتقدمي والتأخري هذا ي االختالف، فبي

عل حرية الفرد هدفهاي   هج إ تأسيس دميقراطية  ، إذا بآخرى ت    وذلك بدافع  ،زع م هج مجا
 (2).«وذلك بدافع أخالقي ،اجملتمعإ دميقراطية تستهدف سعادة 

ية بالشعائر  تعلقه-املبدأ آخالقي  :مل القول        يعمل على ربط الفرد  -الدي
ما يعمل على االحتفاظ للمجتمع   - متجيد للصورة واهتمامه بالشكل - باجملتمع، واملبدأ ا

سلوب حياة الفرد فيه برونقه ومجاله، وهبذا يتآلف املبدآن ويتآزران ليأسّ  شودة  (لثقافةا)سا ذاته ٓو امل
 وليحددا معاملها وأطرها.
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 .المنطلق العملي مطلب الثالث:ال

، يعرج "مالك بن نيب" إ  ما ديث عن املبدإ آخالقي، ومن اإلشارة إ الذوق ا من ا
ديث عن آساس الثالث من أساسات  طق العملي" الذي يرتبط باملبدأين  ،(الثقافة)ا وهو "امل

له حاجات ضرورية ويومية تتحقق  ،ل شكلهاجملتمع الذي تأسست وحدته وتشك  »ذلك أن:  ؛آولني
شأة ما يسمى بالفعالية ال عرّب  ها "مالك بن نيب" مبصطلح "امل ب  (1).«طق العملي"ع

ا آخري، بات من الضروري أن نتوقف لثقا يعتمد بدرجة كبرية على هذكان االنبعاث ا  ول ّما
ديد ماهيته وأطر د  طق العملي ذلك الشيء الذي »: ، يقولمع "مالك بن نيب" ع ا نع بامل لس

ذ نت أصوله ووُ وّ دُ  ، نع به كيفية ارتباط العمل بوساوإمنا  "، سطو"أر ضعت قواعد م ئله ومقاصد
وذلك ح ال نستهل أو نستصعب شيئا دون مقياس يستمد معايري من الوسط االجتماعي وما 
يشتمل من إمكانيات، وليس من الصعب على الفرد املسلم أن يصوغ مقياسا نظريا يستخرج به 

ادر جدا أن  نتائج ددة، غري أنه من ال طق  ي  من مقدمات  أي استخراج أقصى ما  ،العملي عرف امل
ة  (2).«ميكن من الفائدة من وسائل معي

ركات حسب نتيجتهاامل إنّ  ا يرتبط برتكيب ا الذي تتخذ تلك وبالوقت  ،طق العملي ه
فيذها، فلمّ  هركات ويستغرقا ركة، كانت نشاطات وحيثيات ا  ت ا اليومية تقوم على أساس ا حيات
فسه   ل ّماو  صد ل ركات وآفكار، فإنه من البديهي أن  كان التاريخ قائمة إحصائية لعدد معني من ا

ركات وآفكار- اجملتمعُ  فالفرد  ؛صوال اجتماعيا أكرب -الذي يسجل يوميا أكرب عدد ممكن من ا
رّ  ،الذي يسري عشر خطوات م للمجتمع من الثمرات أكثر مما يقدمه فرد يقدّ  ،مرات ك يد عشرو

رك يد مرة واحدة، واالعتبارات البديهية هذ هي ال أدّ  ديد فكرة يسري خطوة واحدة و ت إ 

                                                           

الس دمشق، ص  (1)  .111مالك بن نيب: 
 .85مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (2)



 "مالك بن نبي" وفكرة الثقافة                                                   ولاأل الفصل

 

118 
 

صّ  تبلورٍ  ص اإلنتاج  فيما  ديد مبدإ  اعي، وإهنا لتؤدي _ مستوى آخر_ إ  اإلنتاج الص
طق   (1).«العملياالجتماعي، وهو مبدأ امل

ركة  ركة،  إمنا يقصد بذلك  ا طق العملي با  إّن "مالكا بن نيب"  حديثه عن ارتباط امل

امدة. املؤثّرة،و  الفاعلةالواعية  املة ا ركة ا  ال ا

ياة اليومية  ل ّما كانو  ،زل إ واقعه املعيشي  "مالك بن نيب "كان ل ّما   طلق من حيثيات ا ي
ا من الواقع املاثل لّ دليست على بساطتها وبتمّثالهتا  أمامه  على صحة آرائه وفرضياته، فقد قّدم ل

طق العملي صر الفعالية أو امل ا » ، حيث يقول:مناذج لتأكيد مقوالته حول ع ونظرة إ ما حول
ا لكي نالحظ أ ا غالبا ما تتسم بال نّ تكفي اص أوشلل وانعدام الفعالية  ضروب نشاط انب ا    ا

ظرا ففي مدخل أحد مكاتب الربيد رأيت مث  لعام،ا مل  ال م ظاريف كثرية معجيبا، رأيت رجال 
س ِباجته إ عتبة أو حافة شباك ليتمكن من أد اء عمليته على ما اول أن يرتبها، وبديهي أن 

ت أنيرام، لقد ِبث  ها ال بد واضع عليها بر  هالرجل فعال عن عتبة، وظ عله يتخذ م يد وضعا 
، يقف عليها      ما كان عجيب حني وجدته بدال من أن يضع عليها  نضدا صغريا أمامه، وشدّ  بريد

عل عمله أشقّ  طابات أوطأ من نعليه  وضع  ح واضعا ا  (2).«وأكثر إجهادا بقدميه مث ي

طق العملي  العالقة بني اء وأعمق من ذلك بكثري، يتجسد أثر امل  ؛ أيالوالدين وبني آب
ائه، و تربية آم ٓطفاهلا، فأمر طبيعي أن يتمرد آوال رجوا  معاملة آب ٓب د على آبائهم و

)...( » ، يقول "مالك بن نيب":طريقة تعاملهم إن الحظوا قصورا  منط تربيتهم و  عن سيطرهتم
ظر لألم ال تريد أن تريب ولدها، فهي إما  ان أن تبلّ ول د مبعاملة متوحشة، وإما أن ترخي له الع
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الوهن  شعر الطفل بتفاهة إرادهتا فلم يعبأ هبا، إذ أنّ  ،ع معه، فإذا أبدت إشارة أو أصدرت أمراوتتميّ 
طق  (1).«ح  عني هذا الصيب املسكني هاوالسخف يطبعان م

اب، خري دلي ا ٓالّ عي للخوض فيهان املثاالن، وغريمها كثري ال داهذ ل على نقع  اإلط
طق العملي  ح اجة انعدام امل ا  أمس ا ا،  وقت باتت فيه تفاصيل حيات ا وثقافت        يات

طق، ٓن العقل اجملرد متوفر  » ا يقول"مالك بن نيب:ذو ه  ، إليه ن أحوج ما نكون إ هذا امل و
واالنتبا شيء يكاد يكون  ون  جوهر من اإلرادة بالدنا، غري أن العقل التطبيقي الذي يتك

 (2).«معدوما

ا املثال آول عن قصور  التفكري وعن سوء  است الل الوقت غمن جهة أخرى، كشف ل
ا نكوّ »والوسائل املتاحة، يقول:  دما نضيف هذا املبدأ الثالث إ مفهوم الثقافة، فإن ن به شرطا وع

ا أن نالحظ أنّ هاما من شروط الفعالية   تطبيقه يتضمن فكرة الوقت  الفرد و اجملتمع، وال بد ل
ياة و هذ الفكرة  سلوك الفرد  والوسائل البيداغوجية لبثّ   (3).« اجملتمع          أسلوب ا

طق  ا نعيب على "مالك بن نيب" اعتماد  على بسط الشواهد ال تثبت قصورا  امل لك
اعته. ،استغاللهءا  و العملي وس  دون العمل على تقدمي آمثلة ال  تؤكد 

ا عن العصر الذي عايشه "مالك بن نيب" ظما إذا  ،وبعيدا عما قل ا ال وات أعمل ر  س
ا  طق العملي، ل  هذآلفني، و أيام ا قصورا واضحا  استغالل امل    وأبسط مثال على  ،لمس

ت، فضال عن سوء استغالل الثروات ياا تشييد العمران والب الزراعيةاستغالل آراضي  ،هذا
 الطبيعية.
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ا اإل ا يدفع : ماوه ا اح إ طرح السؤال التا سبب قصورنا هذا؟ أيعود إ سوء استغالل
ضاري؟  ركة الفاعلة؟ أم إ ركودنا الثقا وا هوض وا بن نيب" اوليزيل " للوقت وعجزنا عن ال

ا يطرح ا نرى سببها آصيل  صوإذا ما أردنا ح»الفكرة التالية:  اللبس ع را هلذ القضية، فإن
هل ط بني آشياء ووسائلها وبني آالذي يرب افتقادنا الضابط   ا  وسائلها،  شياء وأهدافها، فسياست

ا ال تعرف مثلها الع ا ال تعرف التحقيق، وإنّ  ،يالوثقافت ذلك كله ليتحقق  كل عمل نعمله  وفكرت
طوها )...( قص املسلم ليس   نقل إنّ مل  أ ،و كل خطوة  طق العمل الذي ي طق الفكرة ولكن م م

ركة، وهو ال يفكر ليعمل ردا، بل إنه أكثر من ذلك يبغض أولئ ،وا ك الذين بل ليقول كالما 
طقيا من شأنه أرون تفكريا مؤثرا ويقكيف ال إ ولون كالما م  (1).«عمل ونشاط   ن يتحول  ا

ا طق العملي هو القالب الذي ت لص إ أنّ  :من ه هامل ا وتتسع ضم  ضبط داخله تصرفات
ا البّ  ركةاءةحركت ا من قوقعتها ؛ تلك ا  ها نرىلِ جع  إ و ، اهلادفة إ إخراج آفكار ال تعوق بال

قّ  ور، وهبذا  ا الثقافية.ق جانبا من جوانب ال  هويت

ديث عن نقطة هامة ا إ ا ا هذا يدفع صر  ،وقول مع بني الع وهي العالقة الوطيدة ال 
طق العملي ا اليو  ؛آخالقي وبني امل فعالية ال الل من الضبابية واريمية يعرتيها كثذلك أن حيات

دل على شيء، فإمنا يدل على نستشفها من خالل احملاوالت العبثية والتصرفات اهلزلية، وهذا إن 
صر آخالق.متلّ  ا من ع  ص

طق  العملي: ا عن مبدإ امل  وخالصة ما قل

 طق العملي ض ا، تتجلى أمهيته ر امل ا وأساس من أساسات ثقافت كونه   ورة من ضرورات حيات
ا يتقصّ  ا القيام مبمارسات اسبة ال تضمن ل قل آوقات االجتماعية والثقافية بأى عن الوسائل امل

                                                           

 .88نيب: مشكلة الثقافة، ص مالك بن  (1)
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طق العملي آساس   مع استخالص أعظم ما ميكن من الفائدة، ومن مث ّ  ،وبأبسط التكاليف  بات امل
ا_ وانتعاشها ا _وطبعا ثقافت  أو مجودها وفشلها. ،الذي يتوقف عليه ازدهار حيات

 .المطلب الرابع: الصناعة الفنية )الفن التطبيقي(

ية)هو  (الثقافة)ساسات أآساس الرابع من  اعة الف ها "مالك بن نيب" مهزة ال يعدّ  (الص
وي ل انب املع ي ادها املبـ )عامل املفاهيم(_ وبني جانب_الذي يصطلح عليه  (لثقافةـ )االوصل بني ا

ا يصرّ  على حد تعبري  (عامل آشياء)_أي  ا »ح بقوله: _ وه قطة من حديث ا ح هذ ال على أن
طق العملي( )ويقصد املبدأ آخالقي ما وامل مل نشر إال إشارة عابرة إ عامل  ،(*) والذوق ا

ن ال نتصور حياة اإلنسان دون جانبها املادي، كما ال نتصور شيئا ال يصدر عن  ما  آشياء، بي
ة تتصل بطبيعتها بعامل دد عذا ليفر ه املفاهيم، وإنّ  فكرة معي ا أن  للثقافة،       را رابعا صض علي

ا وسائل ف طق العملي ال تكون شيئا من آشياء إن مل تكن  أيدي مال وامل املبدأ آخالقي وذوق ا
ا تلك الوسائل ه، والعلم هو الذي يعطي ة لتكوي اعة حسب تعبري  ؛معي ابن "فالعلم _أو الص

صرا هاما  الثقافة"خلدون اها ،_ يكّون ع  (1).«ال يتم بدونه تركيبها ومع

اعة  اصر إذن: ما دامت الص صرا حيويا من ع ا فعاال من أركاهنا، فما مقصود  (الثقافة)ع ورك
  ؟."مالك بن نيب" هبا

اعة ذلك املع الضيق املقصود من هذا اللفظ بصفة »يقول "مالك بن نيب":  ال نع بالص
ون واملهن والقدرات وتطبيقات ال  عامة  البالد اإلسالمية، فإنّ  مفهوم       علوم تدخل  كل الف

اعة  (2).«الص

ا  اعة  املقصود أنّ  يتضح من ه ، وهو تقسيم العمل هو التوجيه بالص  التق واإلعداد  الف
                                                           

ا وليس كالم املؤلف. (*)  الكالم بني قوسني من إضافت
 .151مالك بن نيب: تأمالت، ص  (1)
 .88مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (2)
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ذ أن قامت اإلنساالتق تمعه، فم ية موجودة، ف للفرد   اك تق ك اوذ ،اءهذا بّ نية أصبحت ه
 (1)خل. إط...واآلخر خيا ،طبيب أو أستاذ

يات مجيعها تتكاثف  تمعه خري ما اكتسبه الوهي تس ،ظيفة واحدةو  ٓداءهذ التق فرد من 
ضع ملبدإ تحقيق كيانه الذي خلو  ،الكرميإلثبات وجود وضمان عيشه أو تعلمه  جامعته/مدرسته 

، وقام على م ظر عن رتبته  سلّ  ،طق عمليأخالقي، ومتتع بذوق مجا حيث  ،م املهنبغض ال
ا على القيمة »يقول:  اعته، ومما يدل رفة املتواضعة الزهي االجتماعيةوالراعي نفسه له ص أّن  دة،هلذ ا

رّ (باريس)  ة )رامبوليه( إحدى ضواحيديمب (سانفر )لية  هلا مدرسة أه ا الراعي ا يج من ، فلو رأي
ا أيّ  والراعي العريب يقود كلّ  ، املدرسةهذ هما قطيعه، لعلم هما؟               م  (2).«فرق بي

ه ذلك الفردجملتمع الذي تكوّ منا هو حديث عن اإا عن الفرد ال، فحديثوبطبيعة ا         ، ن ضم
اعة للومن املسلّ » يقول "مالك بن نيب": ،  ،هوسيلة لكسب عيش فردم به أن الص د اء  ورمبا لب

ها للمجتمع  وسيلة للمحافظة على كيان ب أن نالحظ  كل فن  .واستمرار منوه ولك وعليه  
 (3).«باريناالعتهذين 

ية  ميكن حلّ  ها  هذا اجملال هي: كيفوالقضية ال تطرح نفس اعة الف  مشكلة الص
 .؟(الثقافة)

ّل يكمن  التوجيه الف يب""مالك بن نيعتقد رى » :فيقول أّن ا ا ل لس إن ضرورة إنشاء 
ية تبعا ليحل نظريا وعمليا املشكلة اللتوجيه الف   (4).«البالد جاتاطرية للرتبية امله

                                                           

الس دمشق، ص ) (1)  (.111/112مالك بن نيب: 
 .88مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (2)
 .88نفسه، ص  صدرامل (3)
 .88نفسه، ص  صدرامل (4)
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يةهبذا و  اعة الف شاطات وآعمال  ميدان الص ، وهذا (الثقافة)من مميزات  تصبح هذ ال
ا  هناية املطاف إ التحضر طقي ملشكلة التوجيه الف هو الذي يتيح » :يقود ب ل امل وهذا ا

ها واقفة  مفرتق آقدار و لرجل  ضارة ال بدأت فعال، ولك ة أن يلجا باب ا الفطرة ورجل املدي
فسها طريقا ،مهب آهواء  (1).«واملبادئ قلقة ال تعرف ل

يةلكن،           اعة الف صر الص اء  فعاليته  رغم، و على الرغم من أمهّية ع شودة،ا    (الثقافة)ب  مل
ا االعتماد عليه  بغي علي قل االعتماد على العلم –ال ي اء  - أو ل و إمهال     )عامل آشياء( ب

ُ  (الثقافةـ )،  ّٓن ذلك يوقع ب(عامل  املفاهيم) ، و مد عقبا متاهات عميقة و يدفع هبا إ ما ال 
ا ال  عقدن » هذا الصدد يقول "مالك بن نيب":   يب آمال ااها إذا ما عوّ ولسوف  ا  ل  قضيت

 (2)«.على العلم الذي نتعلمه  املدارس الرسية أو غري الرسية

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .89مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (1)
 .89نفسه، ص  صدرامل (2)
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 استنتاجات:

ا  هذا         و  تطرق هرية ال شغلت بال املفكر "مالك بن نيب" الفصل إ قضية من القضايا ا
قاط التالية: ،على مدار فصول من مؤلفاته ا إ تسجيل ال  وتوصل

 اهج وبرامج  (الثقافة)نيب" يدرس  نك ب"مال تربوية وفقا ٓصول اجملتمع وتطورات  شكل م
 العصر.

 ته مل اربه أنه يتخذ من الواق (الثقافة)وضوع يتضح من خالل معا ع اليومي الذي يعيشه، ومن 
طلقا  اصر الذاتية، باإلضافة إ أمهات املصادر، م لتحديد مدلوهلا والبحث عن أسسها والع

 املكونة هلا.

  اصر، فهو حني يطرح مشكلة  (الثقافة)استطاع إعطاء نظرة شاملة عن تويه من ع  (الثقافة)وما 
ظرية هلذ الظاهرة، بقدر ما حني و  ي واالجتماعي، ال هتمه الدراسة ال دد مفهومها اللغوي والتار

اء  ية معروفةال (الثقافة)يهمه ب لذا نرا يبحث  أسس أية  . اهنارت جوانبها نتيجة لظروف تار
اور  (ثقافة) تهي به املطاف إ حصرها  أربعة  هي: املبدأ آخالقي      من الثقافات، وي

ية اعة الف طق العملي، الص ، امل ما (       )التوجيه آخالقي(، التوجيه ا ما  .)التوجيه ا



 

 

 :الثانيالفصل                          
 مقّومات الفكر الحضاري عند "مالك بن نبي"          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متهيد.
ضارة.  املبحث األول: تعريف ا

 متهيد.
 املطلب األول: املدلول اللغوي للحضارة.

 الفكر الغريب.أوال:  
 ثانيا:  الفكر العريب.

: املدلول االصطالحي للحضارة.  املطلب الثا
د "ابن خلدون" ضارة ع  أوال: مفهوم ا
ديث ضارة  العصر ا  ثانيا: مفهوم ا

ضارة  الفكر اإلسالمي املعاصر  ثالثا: مفهوم ا
د "مالك بن نيب". ضارة ع : تعريف ا  املبحث الثا

 متهيد.
احية الوظيفية. ضارة من ال  املطلب األول: ا

ضارة من ناحية التحليل والرتكيب. : ا  املطلب الثا
 

د "مالك بن نيب" ضارة ع اصر ا  املبحث الثالث: ع
 متهيد.

 املطلب األول: اإلنسان.
 أوال: توجيه الثقافة. 
 ثانيا: توجيه العمل.

 ثالثا: توجيه رأس املال.
: ا  لرتاب.املطلب الثا

 املطلب الثالث: الوقت.
د "مالك بن نيب". ضارية ع  املبحث الرابع: الدورة ا

 متهيد.
د "مالك بن نيب". ضارة ع  املطلب األول: تعريف ا

د "مالك بن نيب"  ضارة ع : مراحل ا املطلب الثا
لياهتا.  و

تاجات.                                                است
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ضارة)لقد شغلت فكرة  كان "مالك و اهتمام العديد من املفكرين واملصطلحني واملؤرخني،  (ا
ضارة)من بني هؤالء، إذ احتلت  بن نيب" د مكانة مركزية، فكانت احملور الرئيس واإلطار  (ا ع

 األساس الذي تتمحور حوله أفكار وتدور  نطاقه نظرياته.

فسية والو  وقد عمل على دراستها ية وال ميع جوانبها التار تلفة، فأحاط  ظيفية من زوايا 
انت مشكلة كل شعب  جوهرها مشكلة حضارته، ولعل هذا ما دفعه باعتبارها ظاهرة كونية، فك

وان:  ت ع ضارة»إ مجع إنتاجه الفكري   .«مشكالت ا

ضارة)فما هي  اصرها؟ ؟ ماذا تع  فكر "مالك بن نيب"؟ ما هي(ا وإ أي  مقوماهتا وع
ضارة)ق  تلك املفاهيم وتلك األسس ال وضعها من أجل أن تقوم مدى ُوف    .؟(ا

ا بيان فكرة          ضارة)واإلجابة على هذ األسئلة تتطلب م لديه من مجيع جوانبها، لكي  (ا
ليا تاما ها.ولك   ،تتجلى   ي يتضح مراد م
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 .تعريف الحضارةالمبحث األول: 

ا ضارة)قبل التطرق للحديث عن  ،در ب د "مالك بن نيب" (ا اور  ،ع هها و أن نصور ك
ومن خالل تتبع تطور وتبلور  ،الل البحث  جذور املصطلحخمفهومها  اللغة واالصطالح، من 

اهات ق للموضوع م"مالكا بن نيب" قد تطر   ريب، ال سيما وأن  عريب والغ الفكرين ال ن جوانب وا
ا مع ا تصور قبلي وواضح  ،رهاوال الوصول إ جوه ،رفة حقيقتهامتعددة ال ميك إال إذا تكون لدي

ضارة)عن   ومفهومها. (ا

ا، إ أن   ونشري ض)مفهوم  ه من أكثر املفاهيم ال أخضعت لعملية متواصلة من  يعد   (ارةا
ويله )املفهوم( إ صفة ذات أبعاد قيمية تفقد التلبيس والتشويه وطمس الدالالت بصورة أد   ت إ 

 املاهية واملصادقات.

 .المطلب األول: المدلول اللغوي للحضارة

 .أوال: في الفكر الغربي

حدر أصلها 1734(  اللغة الفرنسية عام civilisation) (حضارة)ظهرت كلمة  م، وي
حدرة من الفعل )(، هذ الصفة 17)ق  (حضرمت)( civilisé)من صفة  ( civiliserبدورها م

)ق  (مد متحضر)( civilومن صفة ) ،(14( )ق civilementاملشتق من الظرف ) (13)ق 
ية )13  (ةينمد)( مبع civites( و)14( )قcivilité( املأخوذة بدورها من اللغة الالتي
ة)( مبع civisو)  (1).(ساكن املدي

ة دالليا  مبفهوم التهذيب، وهبذا  ذ بداية  ظهور الكلمة اقرتن  مفهوم االنتماء إ  املدي  وم

  على مستوى  األفراد  أو ( بعملية  اكتساب الصفات احملمودة cultureارتبطت شأن مرادفتها )

                                                           

شورات عويدات، ط (1) ضارات، تر )خليل أمحد خليل(. م ظر روالن بارت: جغرافيا ا  .19، ص 1993، بريوت، 1ي
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 (1)( ال املصدر.civiliserاجملتمع ككل، وكانت ترد  الغالب بصيغة الفعل )

( تدخل حقل civilisationبدأت كلمة ) (19القرن )ومطلع  (18القرن )مع أواخر 
       وتقابل  (التحضر)املصطلح العلمي وتتحرر من الدالالت اجملازية، وأصبحت تع حالة 

مل مجلة من الصفات املكتسبة من خارج (املتحضر)، و(التوحش واهلمجية) الطبيعة،      هو الذي 
موع الصفات والظواهر  املميزة للعامل املتقدم الذي ميثله اإلنسان األورويب آنذاك. و

ا وإذا ( نعثر هلا على التعريف Le Petit Larousse Illustréإ قاموس اللغة الفرنسية ) رجع
 : موعة من امليزات والقيم الشاهدة على درجة التقدم اإلنسا وتطور اجملتمعات  »التا
ايب  (2).«اإل

 .الفكر العربيثانيا: في 

 ة:لغة العربية حول الدالالت التالييدور املع للجذر )ح، ض، ر(  ال

ظور" ضور نقيض املغيب والغيبة، وا ض ُر: خالف البدو  :جاء  لسان العرب لـ "ابن م ا
اضر خالف البادي، وا ْضُر وا ضْ  ومسيت خالف البادية وهي املدن والقرى والريف،  ر ة وا اِضرةوا

 بذلك ألن أهلها حضروا األمصار ومساكن الديار ال يكون هلم هبا قرار.

ي  العظيم. اِضُر: ا  (3)ورُجٌل ح ِضٌر: ال يصلح للسفر، وهم ُحضور أي حاضرون، وا

ضارة أعجبته   (4)فأي رجل بادية ترانا.       قال "القطامي": ومن تكن ا

 والصالة     ،جاءواألمر ح ض ر  فالن ِحضارة، أقام  ا ْضِر، الشيء »جاء  املعجم الوسيط:
                                                           

ضارة، ص (1) طني زريق:  معركة ا ظر قسط  .35ي
)2  ( Le Petit Larousse Illustré, Paris, Larousse, 2007, p 251. 

ظور: لسان العرب، مج  (3)  مادة )حضر(،4ابن م
 ع نفسه.املرج (4)
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ل   ض ر:  ، و ضر حان وقتها، وحاض ر  فالٌن القوم: جالسهم وحادثهم مبا  ُْضُر ق بأخالق أهل ا
ضارة)وعاداهتم، و العلمي والف واألديب  مرحلة سامية من مراحل التطور اإلنسا ومظاهر الرقي (ا

ضرواال  (1).«جتماعي  ا

رج للداللة على مع  د مادة ) ح ض ر(  الشهادة،       إذا ما عدنا إ القرآن الكرمي، 
ضور) كم  (ا زيله:        نقيض )املغيب(، ومن املواضع ال وردت فيها، قوله تعا   و ِإذ ا ت

ساء، اآلية  ح ض ر  اْلِقْسم ة  أُوُلو اْلُقْرب   ُكِتب  ع ل ْيُكْم ِإذ ا ح ض ر  أ ح د ُكُم اْلم ْوُت ِإْن  (، وقوله:8)ال
ْيِن و اأْل قـْر ِبني   رًا اْلو ِصيُة لِْلو اِلد  يـْ و ُأْحِضر ِت اأْل نـُْفُس       (، وقوله أيضا: 180)البقرة اآلية  تـ ر ك  خ 

ساء، اآلية  الشح  تض ركل  شِ وقوله:  (،128)ال ُ ُْضر 128)القمر، اآلية  ْرب  (، أي 
.  مستحقو

ا ضارة( بـ )الشهادة( ه داللته، فهي )الشهادة( تأيت مبع التوحيد واإلقرار  له وارتباط )ا
ور العقيدة اإلسالمية، وعلى هذا األساس تكون  ، وهذا  ضارة)بالعبودية هلل تعا ظور  (ا من امل

: منوذجا إنسا ها كبعد غييب يتعلق بوحدانية خالق  ،بط قيم التوحيد والربوبيةنيا يستالقرآ طلق م وي
، ومن ث   ه واملتحكم  تفسري قيق  فإن   هذا الكون وواضع نواميسه وس دور اإلنسان ورسالته هي 

اء عالقة سالم معه رياهتا وب ها واالنتفاع  سي الفة عن خالق هذا الكون من تعمري أرضه و ا، ا
مد اهلل أو رزق ال بد من ح لوقات تسبح  وصيانته، وكذلك إقامة عالقة مع ب  ظهفألهنا 

ري والدعوة إ سعادة  ،اإلنسان  كل مكان على ظهر األرض أساسها األخوة واأللفة وحب ا
 (2)الدنيا واآلخرة.

ضارة( يبيقال ،  حديث نبوي شريف كما وردت كلمة )ا  )ص(  أنه مروي  عن ال

                                                           

 مادة )حضر(. املعجم الوسيط، (1)
ضارة، الثقافة، املدنية(. دراسة لسرية املصطلح، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط (2) مد نصر عارف: )ا ظر  ، دم، 2ي

 .59م، ص 1994
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 .«ال يبيعن  حاضر لباد  »قوله:

ضارة)يظهر من خالل التعاريف اللغوية املسوقة عن  تلف   (ا     أهنا ال تكاد 
مل   ها، ذلك أن املعاجم اللغوية انتهت إ أن ماهية الكلمة ترتبط بداللة مكانية  ياهتا طمضامي

ركة املقصودة لداللة املكانية أن تطورت لتصور مظهرا من ث ما لبثت هذ ا ،جانبا من جوانب ا
يا ن  شيء من ضروب ا االهتا.  ةمظاهر الرقي والتطور والتقدم والتف  و

 .المطلب الثاني: المدلول االصطالحي للحضارة

ضارة( ال نعثر له على تعريف اصطالحي واحد موحد  إذا ما أردنا ضبط مصطلح )ا
وعة ومتعددة تعكس مدى تعقيد موضوع  ضارة)وشامل، بل مفاهيمه مت وعمق أفكار وصعوبة  (ا

ت ، فكل طائفة عب  اعلى شيء، فإمنا يدل على عدم تكامل الرؤية حوهل اإلحاطة به، وهذا إن دل  
اء على  ها ب فسي...ع  .إتصور خاص لفلسفتها يعكس تكوين أصحاهبا الفكري وال

حاول  سطورنا املوالية عرض بعض مفاهيم  ضارة)وس لبعض الدارسني  الفكرين  (ا
 الغريب والعريب.

 .أوال: مفهوم الحضارة عند "ابن خلدون"

ضارة(  ه -ورد مع مصطلح )ا وكان ذلك  ،بن خلدون"امكررا  مقدمة " -أو قريبا م
 أسبق بعدة قرون ممن خاض  هذا امليدان من علماء الغرب الذين اعتبوا روادا هلذ الدراسات.

ونتاجه،         استعمل "ابن خلدون" مصطلح )العمران( للتعبري عن االجتماع البشري لقد 
ن البشري ليشري فهو يستعمل العمرا ؛واستعمل )علم العمران( مشريا إ دراسة ظواهر هذا االجتماع

ظر عن نوع  (ضارةا)به إ  ا العمران العام، بغض ال واالجتماع اإلنسا وما يتعلق به، ويع ه
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ضارة) ضارة) هذ ، وإن كانت نوعية(ا ة  فهمه وتصور  (ا الفاضلة ومستواها اإلنسا كام
 (1)عموما ومشوال وأساسا وقياسا.

ا يقول "ابن خلدون":  حقيقة التأريخ خب عن االجتماع اإلنسا الذي هو  علم أن  ا»وه
من األحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات  العمرانعمران العامل، وما يعرض لطبيعة ذلك 

شأ عن ذلك من امللك والدول ومراتبها، وما  اف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ي وأص
تحله البشر بأعماهلم ومساعيهم من الكسب وا دث من ذلك ي ائع وسائر ما  ملعاش والعلوم والص

 (2).«العمران بطبيعة األحوال

كماء عن هذا بقوهلم اإلنسان مد  »ويقول أيضا:  االجتماع اإلنسا ضروري، ويعب ا
 (3).«بالطبع، أي ال بد له من االجتماع الذي هو املدنية  اصطالحهم، وهو مع العمران

ضارة)" صيغة التمدن مبع التحضر أو كما استخدم "ابن خلدون ن  اعلم أ »فقال:  (ا
ضر امل وأن   ،البدو هم املقتصرون على الضروري  أحواهلم )...( اا ون  جات الرتف والكمال عت

اجي والكما وسابق   أحواهلم وعوائدهم، وال شك أن   أول  هعليه، ألن   الضروري أقدم من ا
تهي إ الكمال والرتف إال إذا كان الضروري  حاصال،           مطالب اإلنسان الضروري، وال ي

تهي بسعيه إ  ري إليها وي د التمدن غاية للبدوي  ضارة، وهلذا  فخشونة البداوة قبل رقة ا
صل له به أحوال الرتف وعوائد عاج  ها، وم حصل على الر ياش الذي  إ الدعة مقرتحه م

                                                           

زائر، دس، ص  (1) شر والتوزيع، دط، ا ضارة والرتاث. شركة شهاب لل جي: أضواء على ا ظر عبد الرمحن عا ا ي
(68/69.) 
ب  تاريخ العرب والببر  (2) (، ديوان املبتدإ وا درا مد االسك مد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون. تح ) عبد الرمحن بن  

 .41م، ص 2008ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكب، دار الكتاب العريب، دط، بريوت، 
 .48املرجع نفسه، ص  (3)
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ضارة  ومتقدم عليه وأن   للحضر البدو أصلٌ  ن  واعلم أ ،)...(وأمكن نفسه إ قيادة املدنية أحوال ا
 (1).«ناشئة عن أحوال البداوة وأهنا أصل هلا 

ضارة)و د تع أيضا االستقرار  (ا ياة ومع ون ا ها من ف تج ع   حيث  ،ظاهرهاوما ي
ازل  مصرالعمران هو التساكن »يقول:    ِلماجات اري واقتضاء اشأو حلة لألنس بالع ،والت

ومن العمران ما يكون بدويا وهو الذي يكون  الضواحي  ،طباعهم من التعاون على املعاش )...(
بال )...( ه ما يكون حضريا وهو الذي باألمصار والقرى واملدن واملدر لالعتصام هبا  ،و ا وم
دراهنا  (2).«والتحصن 

س البشري   ضارة تتعاقب على ا لقد استخلص "ابن خلدون" من دراسته للعمران أن ا
 وهي: (حضارة)ثالثة أجيال أو مراحل، وهي مراحل حتمية يكون فيها التدهور هناية كل 

يل بالشجاعة ومتاسك العصبية واإلنتاج البسيط. / مرحلة البداوة:1  يتسم هذا ا

للمراكز،      وفيه يتم االنتقال من البداوة إ التحضر عب اكتساح األطراف  / مرحلة التحضر:2
اسم  هذا االنتقال من البداوة إ التحضر هو متاسك قوة العصبية، وبعد االستقرار  والعامل ا

اء القصور وإعداد  د،  يتجهون إ تأسيس الدولة ومجع املال واالنغماس  الرتف وب تكون و ا
انب.الدو   لة مرهوبة ا

اك / مرحلة التدهور:3     نتيجة لزيادة  الدولة ضعفوت  ،عصبيتهو م  هذ املرحلة يشتد بطش ا
صيل حاجاهتا وال على الدفاع عن الدولة،  صبحتو الرتف،  يطمع و العصبية غري قادرة ال على 

باية األعداء  اال اكم لزيادة فرضه ا هارة، ويشتد غضب احملكومني من ا ستيالء على ثروة دولة م
 ، وضاع فيحدث التدهور وتتهاوى الدولة األوتتفاقم  اإلنتاج، يزداد االستهالك ويقل  و واستعانته باملوا

                                                           

 .123ابن خلدون: املقدمة، ص  (1)
 .46فسه، ص املرجع ن (2)
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ارجني واألعداء، ذلك أن املوا ال ميكن أن يكونوا أكثر  ية من عصب إخالصات قبضات ا
اكم.  ا

ضارة هي هناية  »ون": و هذا الصدد يقول "ابن خلد الفساد،     وخروجه إ  العمرانا
ري ا يشري إ املرحلة األخرية ال متر هبا الدولة.(1)«وهناية الشر والبعد عن ا ا  ، وه وعلى هذا أمك

ضارة) القول أن   ققه  (ا شاط الذي  مو وال د "ابن خلدون" إمنا هي مرحلة من مراحل الرقي وال ع
طاط. اوال تكون بعده ،دولة من الدول أو أمة من األمم  مرحلة االهنيار والزوال واال

)الدورة        مفهوم   -(حضارةلللـ )من خالل تعريفه ودراسته -"ابن خلدون"  لقد سجل  
ضارية( ال كان لـ ها.ا  "مالك بن نيب" حديث مطول ع

ضارة)وهو  حديثه عن  ضارية)و (ا عليه   ما يسجل  ا بالتاريخ، إال أن  ميقرهن (الدورة ا
ضارة)هو أنه جعل  ضر، ترف، تدهور، فكأن  (دورة ا  (حضارة)تسري وفق وترية واحدة: بداوة، 

ي تعيش دورة  ية اجملتمع ليست أبدية بل شأهنا شأن الكائن ا رد مرحلة تار ياة واملوت، وكأهنا  ا
ة باملراحل  متر   ثانية (حضارة)يكون مصريها األفول والزوال، لتولد معها و  متر هبا دولة أو أمة معي

تهي إ مصري ومآل واحد. -أو بالدورة ذاهتا-نفسها   وت

ددا يقتضي الوقوف    م اول   هجا  ا قد أشرنا سابقا إ أن  "مالكا بن نيب" قد اتبع م على  ك
ديد  تقوميها اولة  من الدارسني حول املواضيع ال تعوق تفكري وآراء غري              قبل أن يعرج إ 

ميه أو قصد بن خلدون" قصد تقو يكون قد وج ه نقد إ تعريف "ا مفاهيمه حوهلا، فطبيعي أن
ه.  الزيادة عليه أو االستمداد م

تجات   يرى "مالك بن نيب" أن استخدام "ابن خلدون" ملصطلح الدولة ال يعدوكونه أحد م

                                                           

 .124ابن خلدون: املقدمة، ص  (1)
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ضارة) توجات  (...) »حيث يقول:  (ا د ناتج معني من م لوال أن مصطلح عصر قد وقف به ع
ضارة د فيها ترك "ابن خلدون" غرْي  ،ا ضارة نفسها، وهكذا مل    نظريتهونع به الدولة وليس ا

ضارة عن ا تطور ا  (1).«تطور الدولة،  حني أنه كان من األجدى لو أن نظريته رمست ل

 .في العصر الحديث الحضارةثانيا: مفهوم 

ضاري بتصريفاته املختلفة قد ومهما يكن من أمر، فإن املصطلح  »" يقول "مالك بن نيب ا
فرض نفسه  القرن األخري بعد االحتكاك الثقا الشامل بني الشرق والغرب وتقدم األخري  

ضارية  (2).«حقول فلسفة التاريخ والدراسات ا

ضارة(  أعمال وكتابات مفكري العصر  ا نتوصل إ تعدد استخدامات مصطلح )ا من ه
ديث، ح أصبح من   الصعب العثور على مع جامع له.ا

 ":Will Durantتعريف الحضارة عند "ول ديورانث" "

 : د ضارة ع ، وإمنا تتألف نظام اج »ا تماعي يعني اإلنسان على الزيادة من إنتاجه الثقا
اصر أربعة:  ضارة من ع ون،  املواردا لقية ومتابعة العلوم والف ظم السياسية والتقاليد ا االقتصادية وال

تهي االضطراب والقلق ررت  اإذ ، ألنهوهي تبدأ حيث ي وف   نفسه دوافع أمن اإلنسان من ا
ياة  ذالتطلع واإلبداع واإلنشاء، وبعدئ هض للمضي  طريقه إ فهم ا وافز الطبيعية تست فك ا ال ت

 (3).«ارهاوازده

ظرة ال خلص إليها ا ديورانت" بتعريفه هذاول إن  " اقض ال       فكر الفرنسي مطلعلي
ظرة ال استشفتها املعاجم اللغوية، وال أخرجت البدو والقبائل من نطاق (19القرن ) ، وال

                                                           

هضة، ص ) (1)  (. 69/70مالك بن نيب: شروط ال
ظر عماد الدين خليل: التفسري اإلسالمي للتاريخ. دار العلم للماليني، ط (2)  .174، ص 1975، بريوت، 1ي
مود(، ج (3) يب  ضارات(.تر )زكي  ضارة )نشأة ا  .3وت، دس، ص ، دط، بري 1ول ديورانت: قصة ا
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ضارة) ألنه يُع   الوصول إ حالة التحضر والتمدن ح املتوحش بوسعه  ه، وحسب  (التحضر)و (ا
قل تراث قبيلته إ  ظم والعادات االقتصادية والسياسية ب جلدته، وما تراثب موع ال ه هذا إال 

هوض هبا وسعى إ تقوميها وتعديلها بعد أن وُ  لقية ال حاول ال أو بعد أن  -  له  رتف  والعقلية وا
فسهف  و    ن أمن واستقرار.عوامل قيامها مِ  -ر ل

ا  (الثقافة) أخرى، نلمس  تعريف "ديورانت" هذا نفحة من نفحاتمن ناحية  ال سبق ل
ديث ع ا إ ا ضارة)وبني  (الثقافة)لتساؤل عن فحوى العالقة بني اها، وهذا يدفع  .(ا

 ":Albert schweitzerتعريف "ألبرت شفيتسزر" "

ضارة هي التقدم الروحي واملادي لألفراد »بقوله:  هافيعر   ماهري على ا ماعات وا وا
 (1).«السواء

ضارة)و تة، فهو يرى أ (ا د تكتسي صبغة أخالقية       بذل  » :بكل بساطة اهنع
قيق التقدم، وهذا املوقف يتضمن  وع اإلنسا و ات حية من أجل تكميل ال ا كائ اجملهود، بوصف

ابيافياستعدادا مزدوجا،  ب ثانيا أن نكون  جب أوال أن نكون متأهبني للعمل إ ياة، و  العامل وا
اس عزما واضحا صادقا على بلو  ،أخالقيني )...( ما يستلهم ال شأ حي ضارة ت  ،غ التقدمإن  ا

د الدافع القوي إ سون أنفسهم تبعا لذويكر   ياة وخدمة العامل، و األخالق وحدها  دمة ا لك 
تجاوز حدود وجودنا  (2).«مثل هذا العمل ف

انبني املادي والروحي ودورمها  قيام أي  يبز هذا التعريف العالقة والرتابط القوي بني ا
ا  (حضارة) ا أمك انبني وال تقدمي أحدمها على اآلخر، ومن ه ونشوئها، فال ميكن إغفال أحد ا

                                                           

شر، دط، دم، دس، ص  (1) ضارة، تر )عبد الرمحن بدوي(. املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرتمجة وال ألبت شفيسرت: فلسفة ا
34. 

 (.5/6املرجع نفسه، ص ) (2) 



 "مالك بن نبي"  مقومات الفكر الحضاري عند                                  نيالفصل الثا

 

136 
 

ضارة)القول بأن  ، مجيعها الروحيةقيمها بو  كلها  تمظهراهتا املاديةب هي حياة الفرد داخل اجملتمع  (ا
 .تهن نيب"  نظرية خلقية طاملا أ عليها "مالك بمصبوغة بصبغ

ضارة)سزر" حول تكما نستشف من رأي "شفي انب  للجانبتسبيقه  (ا الروحي على ا
انب الروحي ن يؤيت ُأكله مااملادي، وحسبه فال ميكن للتقدم املادي أ مل يسبقه تقدم  ا

ائية   .(الروح واملادة)واألخالقي، ولعله  نظرته هذ كان متأثرا برأي الفالسفة حول ث

 ":Oswald Spenglerبنجلر" "شلد اازو و تعريف أ

جلر" لشلد اايقوم مفهوم "أوزو  ي الذي  (ضارةـ)اب اء على تصور يربطها فيه بالكائن ا ب
_ فيقول:  مو ث يشيخ فيف شأ في ياة واملوت _ي ضارة تولد  اللحظة ال  »يعيش دورة ا ا

فصل هذ الروح عن  فصل  الروح األولية للطفولة اإلنسانيةتستيقظ فيها روح كبرية، وت األبدية كما ت
ب مو  بيئة ميكن الصورة عما ليس له صورة وكما ي ضارة تولد وت دود )...(، وا ثق احملدود من الال

ضارة ككل كائن هلا طفولتها وشباهبا ونضوجها وشي ديدا دقيقا، وإن ا ا خوختها، وإهنديدها 
قق ر  دما  ون متوت ع ية وف ية على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دي وحها مجيع إمكاناهتا الباط

 (1).«وعلوم ودول

جلر" يربط مفهوم شو"ا ضارة)ب ظاهرة مالزمة للطبيعة ها يعة والتاريخ، فيعد  مبفهومي الطب (ا
صر التاريخ أولوية هامة، وجعل متلص  ، ال بل وأو ع يا مير به اجملتمع اإلنسا ضارة)وطورا تار  (ا

ه مبثابة متلص من هويتها:  ا وزمان ومصري  »م ضارة وتار       لكل حضارة صريورة وا يخ، وا
ا هو  ،أسرية مصريها ول، وذلك ألن هذا اال ا ال ميكن أن يقلب أو يعكس أو  اهها هو ا وا

ا ومسه املصري وحددته الصريورة )...( فس األولية  ،ا ولكل حضارة تاريخ، وهذا التاريخ هو تاريخ ال

                                                           

(، جأوزوالد اشب  (1) ضارة الغربية. تر )أمحد الشيبا ياة، 1جلر: تدهور ا شورات دار مكتبة ا دط، بريوت، دس،    ص ، م
12. 
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ضارة)لألمة ذات  اك حضارتان متماثلت(ا ماثل، وذلك ألن كل تن كل الا، وال ميكن أن تكون ه
حضارة هي تاريخ مستقل بذاته ال يتأثر أبدا بتاريخ حضارة أخرى، وإذا ما تأثر فإمنا ال يعب أبدا عن 

 (1).«جوهر

جلر"  نظرته هشإن  "ا ويرى أن كل دائرة  ،يدخلها ضمن دائرة مغلقة (ضارةـ )ال اتهب
ضارة)تلف عن أختها، وعلى هذا باتت  ا يطبع ممارسات شعب معني  (ا انبعاثا روحيا معي

عكس على نشاطات حياهتم من فلسفة ودين وفن وعمارة وشرائع ...  .إوي

 ":Samuel Huntingtonتعريف "صامويل هنغتون" "

مع ثقا من البشر وأعرض مستوى من اهلوية الثقافية ميكن أن ميي   » :يعتبها ز أعلى 
اصر املوضوعية العامة مثل اللغة والتاريخ  ،األخرى األنواعاإلنسان عن  وهي تعرف بكل من الع

اس  (2).«والدين والعادات واملؤسسات والتحقق الذايت لل

غتون" خصائص  ،هذا       دد "ه ضارة)و  فيعتبها: (ا

 :ضارة)دون الرجوع إ  اأن أي جزء من مكوناهتا ال ميكن فهمه متام مبع شاملة ال  (ا
ها.  تضم

 :ماعات  فانية أو ليست أبدية، إال أهنا تعيش طويال، فهي تتطور وتتكيف، وهي أكثر ا
ي الطويل ،اإلنسانية ثباتا ضارات هي  » :وجوهرها الفريد هو استمرارها التار أطول قصة  ا

هضحركية  ، وهيالواقع )...( دثر وتدفن  رمال الزمنوتسقط، وهي  ت  (3).«أيضا ت

                                                           

ضارة الغربية، ص   (1) جلر: تدهور ا  . 12أوزوالد اشب
درية، ط (2) تدى مكتبة االسك ظام العاملي_.تر )طلعت الشايب(، م ع ال ضارات _ إعادة ص غتون: صدام ا ، 2صامويل ه

 .71، ص 1999دم، 
 .72املرجع نفسه، ص  (3)
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لص إ غتون"  ضارة) أنه يعتب من خالل تعريف "ه ه مبثابة الق (ا الب الذي يتقولب ضم
 .كلها  تمثالتهبالكيان الثقا 

د جليتفق مع "ا من ناحية أخرى  ضارة)ر" حني جعل شب ث حي ،(الثقافة)أوسع من  (ا
جلر": شيقول "ا ضارة »ب تمي املصريهي  ا  (1).«للثقافة ا

الف الكثريين  نظرهتم إ  ضارية)إال أنه  ففي حني أقر كل من "ابن  ،ومصريها (الدورة ا
د حديثهما عن  ضارة بعد زمن من ميالدها ع اء وزوال ا جلر" بف )التفسري    خلدون" و"اشب

غتون" يقبل الرأيني، فمرة يرج ح د "ه ( و)التفسري البيولوجي(،  إ إمكان تطور  الكف ة العمرا
ضارة) ائها طبقا للظروف ال ولدت ومنت  (ا ومنوها واستمرارها، ومرة أخرى يقول مبكان موهتا وف

ضارة)فيها تلك   .(ا

 ":Arnold Joseph Joynbéeي" "بنيد تو نولتعريف "أر 

ائضني  موضوع يب"توي يعد   ضارة)" من أبرز ا شئها وقد  رك  (، ا نظرية م ز على أصلها وم
أو  (Response/challenge) (تحدي واالستجابةق وهي نظرية )المتفردة   هذا السيا

ضارةـ )ف )الني واليانغ(،أو الفعل( )الفعل ورد شأ  ظروف سهلة، (ا قيض  ال ت وإمنا هي على ال
شأ  ظروف  لق لإلن صعبة )عوامل داخلية أو خارجية أومن ذلك ت سان ديات بشرية وطبيعية( 

تستوجب  تكتحديا   األفرادقات بني إن أضيف العال » ، حيث يقول:سفر عن استجابةديا يُ 
 (2).«استجابات

اهبتها ومواجهتها، فإذا  ومع هذا أن اإلنسان يواجه  حياته عدة صعوبات يتحتم عليه 

                                                           

غتون: صدام  (1) ظر صامويل ه ضارات ، ص ي  .69ا
تصر دراسة للتاريخ. ج (2) يب:  مد شبل(، املشروع القومي للرتمجة، دط، دم، 1أرنولد توي ، )مقدمة 2011، تر )فؤاد 

 الكتاب(.
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اء سيادته وأنشأ جود وحقق كيانه وخطا أول خطوة ح  ذلك أثبت و  ما حضارته،       و ب
يكون قد فقد كيانه وحكم على نفسه  ،اإلبداعيةما أخفقت طاقاته وإذا ما عجز عن ذلك، أو إذا 

اء والزوال واالهنيار. إبداعاتوعلى   حضارته بالف

ضارة املصريةيبوليوضح "توي السهوب املمتدة لدى  » :فريى أن ،" نظريته يضرب مثاال با
زيرة  فاف تفاوتت الشمال اإلفريقي وا دما أتى أوان ا ، وع العربية كانت أراض عامرة بامليا

وا، واختار بعضهم رضهم وغريوا منط حياهتم فصاروا بدك بعضهم بأفتمس   ،استجابات السكان
وبا ر اآلخر اال اطق االستوائية ال ج ا، وو      فزاولوا حياة بدائية صاحبتهم ححيث امل أيام

ضارة املصريةاوالغ قعاتاملستبعضهم األخري  يل فأقاموا ا  (1).«بات  وادي ال

الذين بقوا عاجزين عن اللحاق بأي  ،كما يضرب مثاال باإلسكيمو أو بدو الصحاري
 .(حضارة)

ظر  نظرية "توي ا ال ها وبني نظرية "ابن خلدون"يبإذا ما عمق د تالقيا كبريا بي إال أنه  ،" 
" ربط بداية التحضر بعملية التحدي يبصاغها  قالب متحضر ومبصطلحات معاصرة، فـ "توي

د "ابن خلدون" ما يؤكد هذا أيضا د  مرحلة البداوة ع ن  إذ أن مرحلة البداوة  ؛واالستجابة، و
شاط الذي يدفع اجملتمع إ االنتقال إ مرحلة ال يوية وال د تعد مرحلة ا د مرحلة ع تحضر، كما 

د " د "ابن خلدون"يبويتاالهنيار ع ، إال أنه (2)" شبيهة من حيث األسباب والدوافع مبرحلة الرتف ع
اوز مرحلة االهنيار.  الفه فقط  إمكان 

غتون"   إمكان اهنياريبد توينولكما نلمس تقاربا بني رأيي "أر          ضارة)" و "صامويل ه   (ا

كم عليها باملصريوإمكان  هوض هبا وتطويرها إذا توفرت الظروف واإلمكانات لذلك، وعدم ا  ال

                                                           

تصر دراسة للتاريخ ، )مقدمة الكتاب(.  (1) يب:   أرنولد توي
ضاري  العامل اإلسالمي، ص  (2) ظر شايف عكاشة: الصراع ا  .107ي
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ه. ال للتملص م  احملتوم الذي ال 

 .ثالثا: مفهوم الحضارة في الفكر اإلسالمي المعاصر

 :تعريف سيد قطب 

ضارة)مفهوم  د "سيد قطب" يقوم على العقيدة اإلسالمية ال تعمل على التحرر  (ا ع
اكمية العليا  اجملتمع  قيقي الكامل لإلنسان وتوجد الكرامة املطلقة لكل فرد، وذلك عن طريق ا ا

، تمع هلل » حيث يقول: هلل وحد اكمية العليا    وحد _متمثلة  سيادة الشريعة حني تكون ا
ررا كامال وحقيقيا من العبودية للبشر اإلهلية_  تكون هذ هي الصورة الوحيدة ال يتحرر فيها البشر 

ضا ،)...( تقتضي قاعدة أساسية من التحرر  رة اإلنسانية، ألن حضارة اإلنسانوتكون هذ ا
قيقي والكامل لإلنسان ومن الكرامة املطلقة لكل فرد  اجملتمع قيقة وال ،ا  كرامة وال حرية  ا

تمع بعضه أرباب يشر     _  (1). «عون وبعضه عبيد يطيعون!لإلنسان _ممثال  كل فرد من أفراد

ضارة)"سيد قطب" مفهوم صروعلى هذا،  انب الدي املرتبط بالربوبية والوحدانية  (ا  ا
، كما يعتب اإلسالم سبيال لتحقيق كرامة البشر وحريتهم والرتقي هبم إ درجة  ضارة)هلل تعا  (ا

ضارة ومساسا  عد  وما عدا ذلك _البعد عن اإلسالم_ يُ  ،واإلنسانية لفا وجاهلية وقعودا عن ا
رج و » :بالكرامة وخدشا لإلنسانية اجملتمع اإلسالمي هو وحد اجملتمع الذي يهيمن عليه إله واحد و

اس من عبادة العباد إ عبف ، وبذلك يتحررون التايه ال قيقي الكامل الذي ترتكز دة اهلل وحد حرر ا
ه،  ويعلن   إليه حضارة اإلنسان وتتمثل فيه كرامته كما قدرها اهلل له، وهو يعلن خالفته  األرض ع

 هي  إنسانية اإلنسان  وحني تكون  كذلك تكرميه  املإل األعلى، 

صائص اإلنسانية  فيه هي موضع التكرمي و االعتبار، يكون هذا  تمع، وتكون ا  القيمة  العليا  

                                                           

 (.107/108، ص )1979، بريوت، 6سيد قطب: معامل  الطريق. دار الشروق، ط (1)
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 (1).«اجملتمع متحضرا

دد  ضارة)و"سيد قطب"  ا أن»يقول: حيث ، بقيمها اإلنسانية ال مبادياهتا (ا تبه إ  علي ن
ضارة ال توافرت فيها تلك القيم، وليست هي كل  ضارة اإلسالمية: إهنا ا يه مبصطلح ا ما نع

لف الق اعي أو اقتصادي أو علمي مع  ها )...(تقدم ص ضارة وهبذا ال يتوقف قي ،يم ع ام ا
اعي واالقتصادي والعلمي ة من التقدم الص هجه على درجة معي  (2).«بطريقة اإلسالم وم

ه مع هذا       آخر  قيام  اهلا دور ن ويرى أ ،ال يسقط املادة من حسبانه كله  لك
ضارة) عل هذا اللون من  »يقول: حيث ، (ا تقر اإلبداع املادي، إمنا هو  ولكن اإلسالم ال 

هج اهلل نعمة من نعم اهلل على عباد يبشرهم به جزاء على طاعته  (3).«التقدم  ظل م

ديد مقومات  تهي "سيد قطب" إ  ضارة)وي العبودية هلل وحد والتجمع على  »: (ا
الفة  األرض  ،آصرة العقيدة فيه، واستعالء إنسانية اإلنسان ال حيوانيته )...( وحرمة األسرة وا

هج اهلل وشريعتِ  ،على عهد اهلل وشرطه كيم م الفةو  (4).«ه وحدها  شؤون هذ ا

 :تعليق

ضارة)لص إ أن مفهوم  قاط التالية: (ا د "سيد قطب" يتحدد بال  ع

  ضارة)الربط بني اإلسالم وبني  وجعلهما وجهني لعملة واحدة. (ا

 .طلق من التشريع اإلهلي ويرتكز عليه د ي ضاري ع  مرجعية الكيان ا

   ضارة)م للعامل الدي أو القيمي  سل   تبعا املاديجعل العامل  .(ا

                                                           

 (.108/109سيد قطب: معامل  الطريق، ص ) (1)
 (.119/122املرجع نفسه، ص ) (2)
 .116املرجع نفسه، ص  (3)
 .120املرجع نفسه، ص  (4)
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  ضارة)مع ر  املقرتنةلإلنسانية  امعاكسا للحيوانية والالإنسانية ومرادف يعد   (ا ة والكرامة يبا
 والتوحيد.

 (ضارة حه الكرامة. (ا قق لإلنسان السعادة ومت د هي ال  شودة ع  امل

ا إذ ليس اإلسالم دائما  ،(ضارةـ )ا"سيد قطب" كان مبالغا بعض الشيء  نظرته ل ،وحسب
ضرها  ؛مقياسا هلا فلو عدنا إ بعض البلدان والشعوب الكافرة امللحدة لوجدناها  أوج مراحل 

ضارة)ومتدهنا وقوهتا ح ولو كانت متملصة من اإلسالم ومعانيه، خصوصا إذا ما ارتبطت   (ا
انب املادي. دها با  ع

 :"نقد "مالك بن نبي" لـ "سيد قطب 

قد ض "مالك بن نيب" لـ "سيدتعر   دما أعلن هذا األخري أنه أصدر كتابا  ،قطب" بال وذلك ع
وان  تمع إسالمي متحضر)ت ع و )   ث عاد وحذف كلمة متحضر مكتفيا بالقول  (و 

وان الكتاب أثار "مالكا(تمع إسالمي  " ودفعه إ قراءة ناقدة.بن نيب ، وهذا التغيري  ع

سب املرحلة التاكاجملتمع اإلسالمي ميكن أن ي ،وحسبه ية ال ون متخلفا أو متحضرا  ر
ت تأثري حالة إخالص أد  ها، لذا فحذف "سيد قطب" للكلمة اليعيش ت  يعدو كونه حرمانا أدبيا 

تمع متمدنإ االعتقاد ب دما يتعلق األمر مبوقف مثقف يريد  » :أن اجملتمع اإلسالمي  راسة دوع
 ،فكرته      علىطر يهود وتسموضوعية فإن عقدة نفسية تعقد كالت العامل اإلسالمي دراسة شم

لقد أراد ، )...(     الدراسة بعض التحريف الالشعوري كالت ويدخل شعة هذ امل طبييث متو  
وان أحد هؤالء املفكرين _سيد قطب_ أن يضع خطة  ق الع تمع إسالمي )مؤلف اختار له  و 

وان إ ، (*)(نمتمد ه فكر فعدل الع تمع إسالمي)ولك  اسم، فلقد استبعد املفكر احملرتم (و 
يث اعتقد  ثه،  امسة من  ا على االعتقاد -مشكلة العامل اإلسالمي ا بأن اجملتمع  -ومح  ل

                                                           

ضارة. (*)  استعمل "مالك بن نيب" مصطلح التمدن عوضا عن مصطلح ا
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ت تأثري حالة إخالص إ (متمدن)اإلسالمي هو على وجه التحديد  ر مرغما  ، وهكذا نرا وقد ا
 (1).«ف من املدح العقيمموق

فسه، وحجته  ذلك وأنا أعذر هذا الكاتب  » :وقد توجه "سيد قطب" إ التماس العذر ل
حو الذي يفكر هو عليه اآلن  ت أفكر على ال ت مثله من قبل، ك )يقصد مالك بن نيب(، لقد ك

دي  دما فكرت  الكتابة عن هذا املوضوع ألول مرة، وكانت املشكلة ع مشكلة تعريف ع
 (2).«للحضارة

فسي،  مل  »ويضيف:  لصت بعد من ضغط الرواسب الثقافية  تكوي العقلي وال أكن قد 
بية غربية على حسي اإلسالموهي رواسب آتية من مصا ي اإلسالمي اهوعلى الرغم من ا ،يدر أج

ني  (3).«واسب كانت تعبش تصوري وتطمسهر إال أن هذ ال  الواضح  ذلك ا

لص إ حقيقة أن   ديث عن  تلك الوقائع والرواسب ال عايشها "سيد قطب" جعلته  ا
اجملتمع املسلم هو بالضرورة وأن  املمثل باإلسالم،  اجملتمع اإلسالمي إمنا هو حديث عن اجملتمع الربا

 لغو حديث ال يضيف شيئا جديدا. يعد   (متحضر)تمع متحضر، وعليه فإضافة كلمة 

 :مل القول أن          

ضارة                                اإلنسانية              ا

 

 حيوانية                    لف                          

                                                           

 .246مالك بن نيب: فكرة اإلفريقية اآلسيوية  ضوء مؤمتر باندونغ، ص  (1)
 .107سيد قطب: معامل  الطريق، ص  (2)
 .107املرجع نفسه، ص  (3)

 كرامة

 سعادة

 حرية

 اإلسالم

اد  إ
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 :"تعريف "أبي األعلى المودودي 

ضارة)ف "أبو األعلى املودودي" يعر   تصور سليم للحياة الدنيا وغايتها   »على أهنا:  (ا
ه بكلمة  » :ويرى أن (1).«نظام اجتماعي يقود اإلنسان إ الرقي واإلخاء واألمان ما يعب ع

ياة، العقائد وا ياة الدنيا، غاية ا مسة اآلتية: تصور ا اصر ا ضارة( يتكون من الع ار ألفك)ا
ظام االجتماعي، وما من حضارة  الدنيا إال وقد تكونت من هذ األسا سية، تربية األفراد، ال

مسة ليس غري اصر ا  (2).«الع

مسة يع ذلك أن  ؛تعريفه يضع املصطلح  مقابل املبادئف وعليه،  اصر ا قق تلك الع
مسة.(حضارة)قيام  اصر ا ضارات من حققت تلك الع  ، وأكمل ا

اصر واألسس _ال جعل  لمس  هذ الع ا ل ضارة)ام املودودي" قي"إن ا هبا_  (ا رهي
إال أساس من األساسات ال يدعو إليها  ،وما العقائد ،فما تربية األوالد ؛جوانب اإلسالمجانبا من 

ضع ،الدين اإلسالمي ياة ضمن نظام اجتماعي  عل اإلنسان يقيم تصورا خاصا عن ا  وال 
ددة.  لقوانني 

ضارة الغربية)"املودودي" يعلن قطيعته عن وعلى هذا، فـ "سيد       سري مع معاصر يو  (ا
ب مقامسا إيا الفكرة نفسها با إ ج  وهي:   ،قطب" ج

ضارة                     اإلنسانية                           ا

 
 

                                                           

ضارة اإلسالمية أسسها ومبادئها. دار العربية للطباعة، ط (1)  .4، ص 1970، بريوت، 2أبو األعلى املودودي: ا
 .9املرجع نفسه، ص  (2)

 اإلسالم
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ضارة الغربية(ري خالل نقد هلذ األخلمسه جليا من نهذا ما  ية  » :ة )ا هي )...( ال دي
ال فيها ملخالفة إله  السماء عليم وقدير، وال وزن فيها  بوة أو وحي أو إهلام، وال تصورتة، ال   ل

ياة أخرى بعد املوت ياة الدنيا، كما ال وجود ، والفيها  فيها  خوف من احملاسبة على أعمال ا
يوانية )...( ،نملسؤولية ملقاة على اإلنسا  ،وال إمكان فيها ملقصد أو غاية أجل  وأمسى من املقاصد ا

لو نظامها من كل ما تقوم عليه حضارة اإلسالم  (1).« هذ حضارة مادية متاما 

ضارة)إن "املودودي" يربط قيام  هج اإلهلي، ويقرن أفوهلة بقوة العقيد (ا ا وبشدة التمسك بامل
هج اإلهل وزواهلا بالتملص من  ي.العقيدة وبالبعد عن امل

اوز األفراد إ األمة بأسرها » :وحسبه در  م جاءت املفاسد االعتقادية والعملية  و
صرف عن هذ األمة، وتأخذ هذ ايإن الع، شعور األمة الدي واألخالقي )...( دئذ ت ة اإلهلية ع

 (2).«إ درك اهلواناألمة باهلبوط من علياء العز 

نوح عليه "ومن ذلك قصة قوم سيدنا  ،ةبعض الشواهد القرآنيوإلثبات صحة رأيه يستدل ب
تشر  يها مفاسد االعتقاد والعمل وجعلتال أهلكها اهلل تعا من بعد ما تأصلت ف "السالم مو وت ت

بيثة ل ، فاضطرثم اجملتمع كله، ومن بعد ما انعدم األمل  إنتاج شجرهتا ا سيدنا  بذلك ر صا
اجاتهاادإ م "نوح" اِفرِين  د يارًا )  :ة ربه وم ْر ع ل ى اأْل ْرِض ِمن  اْلك  ْرُهْم 2ر بِّ ال  ت ذ  ( ِإنك  ِإْن ت ذ 

 (.27، 26 نات)نوح، اآلي (2ُيِضلوا ِعب اد ك  و ال  ي ِلُدوا ِإال ف اِجرًا ك فارًا )

انتشر بني أفرادها إتيان  بعدماومثلها أمة سيدنا "لوط عليه السالم" ال أخذها اهلل بعذابه 
        : وبعدما مل يبق فيهم شعور بكون الفواحش فواحش ،الفاحشة عالنية  اجملالس واألسواق

ُكْم ل ت ْأُتون  الرِّج ال  و تـ ْقط ُعون  السِبيل   كبوت، اآلية  أ ِئ  (.28، )الع

                                                           

شر والتوزيع، دط، دم،  (1) ضارة الغربية. دار السعودية لل ن وا  .23، ص 1987أبو األعلى املودودي: 
 (.234/235املرجع نفسه، ص ) (2)
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 تعليق:

ضارة)لص إ أن مفهوم  قاط التالية: (ا دد بال د "املودودي"   ع

 ليالته ل هج واضح وهو  (ضارةـ )ااعتماد   هج الدي)على م على  قيمهالذي كان ي (امل
جة والدليل من آيات القرآن الكرمي.  ا

   ضارة)م إغفاله وإسقاطه للجانب املادي من سل هم  (،ا على عكس غري من الدارسني الذين م
هم من نو  بدورها الفاعل بعد العا وي أو ...ممن جعل للمادة األولوية وم  .إل الدي أو املع

يف مفاهيم          ا تص ضارة)ولرمبا أمك اهات (ا االت وا  :وتصوراهتا إ ثالثة 

 ا العام الذي يعرف اس هن  على أ هااال ون، علوم، عمران...ا جهد ال   .(إ ش امليادين )ف

 ا اإلنسا أو الروحي ال ا وخلقيا اإلنسان داخليا وعقليا وسلوكي (حضارة) ذي يبحث اال
 ، املودودي(.قطب)سيد  

  اول ا الذي يت ضارة)اال شاط البشري  من (ا ظور ال ظور البشري أو من م )ابن            امل
 خلدون(.

 استنتاجات
ضارة)عن املعروضة من خالل املفاهيم والتصورات  ة تتضح املعطيات األساسية الكا (ا م

ياة  ،وراء هذ التعريفات اد الرابط أو مهزة الوصل بني تصور عن الكون وا فكل تعريف يسعى إل
ضارية)واإلنسان وبني ما يسمى  قيقة ا فكر كيد حضارية يجة فحواها تأليصل إ نت (ا

 .وممارسته

د         ظر إ طبيعة  (ضارةا)يث عن تباين اآلراء حول مفهوم وا يكشف عن تضارب  ال
ضارة)وبني  (الثقافة)العالقة بني  ها: ،، وقد ذهب الدارسون  ذلك مذاهب ش(ا  م
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  ضارة( ويعد مها مصطلحني معبين عن املفهوم مذهب يتجه إ املساواة بني )الثقافة( وبني )ا
 .وجهني لعملة واحدة( ذاته )أي

  ضارة)إ اعتبار مفهوم  تجهي مذهبو ضارة)أن  مبع (؛الثقافة)أوسع من مفهوم  (ا تشمل  (ا
ما  (الثقافة) ضارة)ال تشمل  (الثقافة)بي ضارةـ )أخرى، ف، وبعبارة (ا انبني املادي  (ا تشمل ا

وي على عكس  وي فقط.ال تعب   (الثقافة)واملع انب املع   عن ا

  ضار )ومذهب ثالث: يقصر ية (ةا ازات تق انب املادي )إ ( واملعرفة العلمية املوضوعية على ا
ات لذاتية غري الوصفية ذتشري إ املعرفة ا (الثقافة) ميكن أن تقاس قياسا كميا،  حني يرى أن ال

ون واالعتقادات واألخالققوميية كالديانات كام التاألح  .والفلسفة والف

  اعة، وأن  كالت    (ضارةـ )اتع املظاهر املادية ل (الثقافة) مذهب رابع: يرى أن  و ية والص  ق
ضارة)  .ةاألدبية والفلسفية والعقلي تع املظاهر (ا

ضارة)وبني  (الثقافة)ومهما قيل عن الفروقات بني          هما عالقة تكامل  ،(ا تبقى العالقة بي
اء  تعد   (الثقافة)ذلك أن  ؛وانبثاق ال عالقة انفصال وتباعدوترابط  صرا هاما  عملية الب ع

ضاري، فبمقدار مشولية  ضارة)وتوازهنا واستقرارها يرتفع عمود  (الثقافة)ا وترتسخ أركاهنا   (ا
 سليمة جامعة. (ثقافة)قائمة على  (حضارة)اجملتمع، وليس لقوة مهما بلغت أن هتزم أو هتدم 

اء  (الثقافة)كما أن و          ضارة)هي الركن األساسي لب ضاري بعد أن يقوم (ا يان ا ، فإن الب
ضارة)يث ميكن اعتبار  (،الثقافة)يلقي ظالله على  الثقافة )            يدا من روافد رافدا جد (ا

 .(املستقبلية
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 .حث الثاني: تعريف الحضارة عند "مالك بن نبي"بالم

ا ونؤكد م ضارة)فكرة  رة ثانية أن  نعود ه "مالك بن        احتلت مكانة مركزية  تفكري  (ا
فسية والوظيفية والرتبوية باعتبارها ظاهرة  نية، وميكن كو       نيب"، حيث درسها من مجيع جوانبها ال

كل تفكري  » :كون  و  جوهرها مشكلة حضارته، أو كلة كل شعب هإمجال ذلك  كون مش
ضارة  (1).«مشكلة اإلنسان، هو تفكري  مشكلة ا

ما  الدارسنيوهذ ميزة تفرد هبا عن غري من  زئون مأساة األمة اإلسالمية حي الذين كانوا 
ضارة)يتحدثون عن مأساة  وأفوهلا، فبعضهم يردها إ ما هو سياسي، وآخر إ ما هو تربوي  (ا

اولة الوصول إمأما " ،(2)إ... ظارات على اهلدف نفسه وهو  ضبط  الك بن نيب" فيوجه عدة م
ضارة(. ديد مفهوم )ا  و

تلفة ومتعددة ل فها بعبارات متغايرة  كتبه ويعر   (،ضارةـ )اوعلى هذا، فهو يقدم مفاهيم 
سب املوضوع الذي يبحثه.ا  ملختلفة 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .100مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (1)
هج والفعالية  تراث مالك بن نيب_، ص  (2) باس _أسئلة الفكر وامل عيادي: كتاب ال مد الب ظر   .54ي
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 .المطلب األول: الحضارة من الناحية الوظيفية

ضارة)على  يسقط "مالك بن نيب" ظار االجتماعي، (ا ظر إليها باعتبار الوظيفة ال  امل وي
ن أموع الشروط األخالقية واملادية ال تتيح جملتمع معني  »تقوم هبا  اجملتمع، فيعرفها على أهنا: 

،  كل طور من أطوار وجود م الشيخوخة، املساعدة  ذ الطفولة إيقدم لكل فرد من أفراد
، فاملدرسة والعمل وامل الضرورية له  هذا الطور أو ذاك من أطوار ستشفى ونظام شبكة منو

واحرتام شخصية الفرد، متثل مجيعها  ،األمن  مجيع صور عب سائر تراب القطراملواصالت، و 
تمي إليه تلفة للمساعدة ال يريد ويقدر اجملتمع املتحضر على تقدميها للفرد الذي ي  (1).«أشكاال 

وية ال تتيح جملتمع ما أن يوفر لكل عضو فيه مجيع هي مجلة العوامل املادية  »ويضيف:  واملع
 (2).«الالزمة لتطور االجتماعيةالضمانات 

ته لظاهرة  ،وهو ضارة) معا احية الوظيفية (ا    مو( الذي يقرهنا مبصطلح )ال ،من ال
ظور االقتصادي  ، ويضعها  مقابل مصطلح )التخلف( الذي يعد   بالدرجةدرسه وفق امل  األو

مو، وا ا     خُلص إليه من خالل دراسته لواقع البلدان املستعم   لالظاهرة العكسية لل يقول: رة، وه
ديد هذا املصطلح مبقابلته مع مصطلح آخر يشري إ الظاهرة العكسية املتمثلة   » يتم 

مو          (3).«ال

ا القول بأن ،لى هذاوع        ضارة      مو                  ال  : رمبا أمك  ا

ضارة :بأن و          .التخلف ≠   ا

                                                           

 .43مالك بن نيب: القضايا الكبى، ص  (1)
 .7مالك بن نيب: مشكلة األفكار  العامل اإلسالمي، ص  (2)
 .37مالك بن نيب: القضايا الكبى، ص  (3)

 طريق
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الف "مالك بن نيب" علماء اإلناسة الذين نظروا إ  ضارة)    من خالل هذا التعريف،  ( ا
ظيم للح » :على أهنا تمع من اكل شكل من أشكال الت امية أو ااجملتمعسة البشرية  أي  ت ال
 (1).«املتخلفة

ضارة( وانتفاوحسبه، فإقرارنا هبذا املفهوم يع انتفاء  ء للمشكلة ال يبحث فيها )مشكلة ا
ضارة/ ائية ال وضعها )ا مو/التخلف(، وإسقاطا  للث الفاصلة بني اجملتمع  للفوارقالتخلف( أو )ال

ياة البشرية يعتب لونا من  ظيم ا البدائي وبني اجملتمع املتحضر، فإذا كان كل شكل  من أشكال ت
ضارة)ألوان  فح األشكال السائدة  البلدان املتخلفة _خصوصا ال تعا من دنس  ،(ا

ت وطأته_ تعد   (االستعمار)  !.(حضارة) وتعيش 

مو يل للخالص من التخلف وللرقي إ السب  أن  وعلى هذا، نتوصل إ ضارة)و درجة ال  (ا
شود، و هو تسليط الضوء على الطر  اولة البحث عن حلول للمشاكل كذا ق املؤدية إ اهلدف امل

ا، وهذا ال يتأتى إال من خالل قيام كل فرد من أفراد اجملتمع بدور على أكمل  ا وتعوق ال تواجه
 وجه.

  وأبعاد المفهوم:دالالت 

ضارة)يرى "مالك بن نيب" أن  وي، وال  (ا تسري  خطني: خط مادي صرف، وخط مع
ابا بطريقة متوازنة بني القيم اإلنسانية  (حضارةـ )ميكن ل طني إ ما أن تستمر إال بتفاعل هذين ا

ضارة)واألخالقية وبني معطيات املادة، ومن هذا املزيج تتبلور  ا األساسية، ووفقه وفق مقوماهت (ا
راف عها من اال فظها ومي ضارة)فإذا كانت  ؛ضع ملبدأ التوازن الذي  بشقها املادي تضع  (ا

وي تول   ضارية، فهي  جانبها املع د داخل ت تصرف اجملتمع الوسائل الضرورية للقيام بوظيفته ا
ركه وت ديد رسالته االجتماعية وإدالفرد إرادة  و   ازها.فعه 

                                                           

 .35بى ، ص مالك بن نيب: القضايا الك (1)
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ضارة) سوسيولوجي، وهذا يشري إ أمهية اجملتمع وأسبقيته  العمل  عبارة عن عمل (ا
ضاري، ويتضح ذلك من خالل صر شبكة العالقات دور و فعالية تركيز على  ا االجتماعية  ع

 (1)ديدها.

ضارة) ه الطويل، وهذا عبارة ع (ا إشارة إ ن أطوار اجتماعية مير هبا اجملتمع عب تار
ا أهنا  او  ، فجهود فالسفة التاريخ،(ضارةـ )ال ة الدوريةالظاهر  ضارات، تبني ل ستقراء تاريخ ا

دث ميالد صورة جديدة، ول  وهذا يوافق نظرة          "أرنولد  ول وانتقال مستمرين، وكل 
يب" اها العام قد استطاعت لقد  » :من خالل قوله توي ضارة مبع جاءت حضارات وذهبت، ولكن ا

تمعات متحضرة  كل مرة أن   (2).«تعود، فتتجسد  صورة 

ضارة)نلمس من خالل هذا التعريف ربطا بني  ،وعليه أو بني اجملتمع وبني  ،وبني التاريخ (ا
ضارة)فإذا كانت  ؛التاريخ اخ الذي يوفر للفرد  (ا مايةمبثابة امل رية وا فظ  ،ا ويقدم له كل ما 

ة تلف اجملاالت واألمك    فإن اجملتمع الذي يستطيع ،وجود وشخصيته ويقيه من التدهور  

فراد درة على اإلشعاع واالمتداد  األلك القاملطاف اجملتمع الذي مي التكفل هبذ األمور هو  هناية
  صورة فاعلية اجتماعية.

ظر إ  ا القول أن "مالكا بن نيب" ي ضارة)وعلى هذا، أمك مبقدار ما يقدمه اجملتمع من  (ا
تهي وجود  ذ ميالد وح وفاته حني ي ة م وية للفرد خالل مرحلة معي ضمانات مادية ومع

ضارة  .«أداء فرديا تأداء اجتماعي وليس» :االجتماعي، أي أن ا

 

                                                           

جلر". رسالة ماجستري  الفلسفة، كلية العلوم اإلنسانية  (1) ضارية بني "مالك بن نيب" و"أزوالد استب ظر مجال بروال: الدورة ا ي
ة،  ضر، بات اج   .10، ص 2012/2013واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة ا

ضارة  امليزان. تر "أمني  (2) يب: ا  .32مود الشريف"، دار إحياء الكتب، دط، حلب، دس، ص أرنولد توي
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 .ناحية التحليل والتركيبالمطلب الثاني: الحضارة من 

ضارة)ظر "مالك بن نيب" إ ي اصرها ال تعب الرأمسال  (ا ،              من حيث ع األو
 غها  شكل معادلة رياضية ذات متغريات هي: اإلنسان_الرتاب_الوقت.يصو و 

طلق  صوغ معادلته ضارية ي         نفسها (ضارةـ )امن ركيزة أساسية هي التحليل ل ا
توجات حضارية، بل من أصول ) »فيقول:  ...( باعتبارها مركبا ال يتكون  أصله من أشياء وم

توجات وشروط تطور اإلنتاج  (1).«تفرضها طبيعة امل

ري به، والذي يتساءل عن إمكانية اعتبار  يسوق "مالك بن نيب" مثال املصباح الذي نست
ري به، واألفكار ال وج  فاملصباح ن »إنتاجا حضاريا، إذ يقول:  ، واآلدميون الذين ست ضري هت أمر 

ا هذ الع قاموا ن حلل ة، ولو  ضارة معي توجات اجتماعية  ، متثل مجيعها م از ة لوجدنا يبعملية إ
وهرية املتعلقة بعلم االجتماع تؤول إ ثالثة حدود  تواها أو مادهتا ا هي: الرتاب،       أن 

 (2).«اإلنسان، (*)الوقت

 بع معه التطور الذي مر  به اكتشاف املصباح:ترضية ال وضعها، نتفوح نوضح هذ ال

( الذي Davd Garickيعود أول اكتشاف للظاهرة الكهربائية إ العامل "دافيد غريك" )
صر اإلضاءة على خشبة املسرح، إلضاءة املمثلني بصورة جدية   ق )   يعتب أول من أدخل ع

17)، ( " ارب "غالفا ة Galvenبعدها انتشرت  ( الذي اكتشف املصباح القوسي س
 .(م1870)( للمصباح الكهربائي عام Edisonاكتشاف "أديسون" ) ، ومن ث   (م1808)

                                                           

 .198مالك بن نيب: تأمالت، ص  (1)
د "مالك بن نيب"، فأحيانا يستعمل )الزمن(، وأحيانا أخرى يعتمد )الوقت(، ورمبا   (*) اك خلط  استعمال مصطلح )الزمن( ع ه

 كان هذا من فعل الرتمجة.
 .200املصدر نفسه، ص  (2)
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علماء قبله مع هذا أن فكرة اكتشاف املصباح مل تولد مع "أديسون"، وإمنا سبقتها أفكار 
  هدف واحد. معه اشرتكوا

ن جهة أخرى، عكست هذ األفكار وجود نشاط بشري، وهذا يقابل )عامل األشخاص( م
صر )اإلنسان(  معادلة "مالك بن نيب"،  خرط ضمن  »: قولهبح صر  حيث أي ع وأما اإلنسان، في

(  هذا   (1).«االطرادالتداخل البشري )اليدوي والذه

ارب كل من "دافيد  ا وجود فارق زم بني  " و"أديسو الحظ ن"، أي غريك" و"غالفا
ف الظاهرة الكهربائية وبني تطبيقها  ميدان اإلنارة باملصباح الكهربائي، وجود فارق زم بني اكتشا
صر )الزمن(   معادلة "مالك بن نيب". -أو )الوقت( -وهذا يقابل ع

ارب  وبعيدا عن التعمق  األمور الفيزيائية و عوازل ونواقل الكهرباء ال سايرت 
صر )املادة(، أو ما اصطلح عليه "مالك بن نيب" بـ )الرتاب(  "أديسون" ومن معه، فهذا يقابل ع

ا ليس هو املع املتبادر إ الذهن، فقد تعمدت أال استخدم كلمة  »حيث يقول:  ومع الرتاب ه
 (2). «)مادة( فقلت )الرتاب(

ا ملا جاء به " ليل :وعليه نتوصل من خالل   مالك بن نيب" إ

موع األشخاص +   توجات حضارية. موع األفكار+  موع م موع الوقت =   موع املواد + 

موع األشخاص    موع اإلنسان                    موع األفكار + 

 موع الرتاب                   موع املواد    

موع الوقت +   توجات حضارية موع اإلنسان +  موع م  موع الرتاب = 

                                                           

 .55مالك بن نيب: القضايا الكبى، ص  (1)
 .170مالك بن نيب: تأمالت، ص  (2)
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ة  »يضيف "مالك بن نيب":  تيجة دوما كلما استمرت عملية التحليل من عي وهكذا تكون ال
توج حضاري إ آخر، ميكن إذ توج حضاري هبذ املعادلة أن نعب   نإ أخرى ومن م  عن كل م

توج حضاري = إنسان + تراب + وقت.األساسية:   م

ب اآلن  ضارة، من اإلبرة إ ما و توجات ا توج من م أن نكتب هذ املعادلة لكل م
ت األخرى  هذا روخ، ح أابعدها، وإ ما بعد الص ك وِّن جدوال كامال من املعادالت الواحدة 

 الرتتيب مثال:

توج حضاري   ول = إنسان + تراب + وقتأم

توج حضاري ثان = إنسان + تراب + وقت  م

.                           .                               . 

.                              .              . 

.                             .              . 

توج حضاري أخري = إنسان + تراب + وقت  م

لطريقة وحني أنتهي من ترتيب املعادالت هبذ الصورة، ميكن أن أمجعها عموديا على ا
تيجة الشاملة: ئذ إ هذ ال ب، وأنتهي حي  املستخدمة  ا

موع وقت، ولكن مجع  موع تراب +  موع إنسان +  توجات حضارية =  موع م
ضارة نفسها  صورة غري مركبة ومجع إنسان هو اإلنسان نوعا، ومجع تراب  توجات حضارية هو ا م
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تيجة التحليلية  صورهتا  هو الرتاب نوعا، ومجع وقت هو الوقت نوعا، وبالتا ميكن أن أكتب ال
هائية:  حضارة = إنسان +تراب + وقت  (1).«ال

ضارة)ت هذا الشكل، تشري الصيغة إ أن مشكلة  حل   (ا ثالث مشكالت أولية   ت
 هي: مشكلة اإلنسان_مشكلة الرتاب_مشكلة الوقت.

ضارة)د "مالك بن نيب" مفهوم هبذ املعادلة حد   ،(ا الفاعل  اإلنسان هو ، وحسب نظر
ديث عن شيء امسه )ا، فبدونه احملوري  هذ الثالثية ا ا ضارة( ال تقتضي الرتكيب ال يسع

اء والربط بني الرتاب والوقت ا إ القول أن  من لدن  والب اإلنسان إما هو  اإلنسان، وهذا ما يدفع
ضار )داخل  صرين، أو خارج  (ةا ضارة)بقدرته على الرتكيب بني هذين الع بوصفه عاجزا عن  (ا

هما.  الرتكيب والربط بي

عل اإل : ما العوامل ال  ا إ طرح التساؤل التا  نسان قادرا على الرتكيب؟وهذا دفع

"مالك         (حسب حضارة)إن اإلنسان يكتسب هذ القدرة استجابة لفكرة ما، ألن أية 
تمع ما  مرحلة كما قبل التحضر الدفعة ال  » بن نيب": ما هي إال نتاج فكرة جوهرية تطبع على 

ية( وما يتمحور حوهلا من (2)«تدفع به إ التاريخ ا تتأتى أمهية )الفكرة الدي أفكار، ألن    ، ومن ه
ية، وألهنا ضارة استجابة ونتاج للفكرة الدي بعث ال بال» :ا يةال ت  (3).«عقيدة الدي

ا اصر الثالث ل ،من ه ا القول أن هذ الع ة وعاجزة عن ممارسة  (ضارةـ )اأمك تبقى ساك
ضاري اصر  حركية  ،فعلها ا عل الع دثة الشرارة الروحية ال  ية  ما مل تتدخل الفكرة الدي

اميكية مستمرة عب التاريخ.  ودي

                                                           

 (.199/200مالك بن نيب: تأمالت، ص ) (1)
 .41مالك بن نيب: مشكلة األفكار  العامل اإلسالمي، ص  (2)
هضة، ص  (3)  .56مالك بن نيب: شروط ال
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ا  ية، ذلك أن فكار ااضح بني األفكار امليتة وبني األبشكل و إال أن "مالكا بن نيب" مييز ه
ية / اإل ياة  اإلنسان وهتبه العقيدة الدي ا مل تأت إال بأفكار حية تزرع روح ا سالمية  حضارت

ا، هو ضرورة وأمهية التجديد   تبه إليه اإلنسان ه بغي أن ي القدرة على اإلبداع والرتكيب، والذي ي
ياة إ دائرة املوت.عامل األفكا  (1)ر، وإال بقي رهني أفكار خرجت من دائرة ا

ا نتوصل إ القول أنه: تمع معني، فال بد أنه كما لديه مقبة  » ومن ه ا تاريخ  إذا عرف
، فإن له مقبة يستودعها أفكار امليتة، األفكار ال مل يعد لديها دور اجتماعي  (2).«يستودعها موتا

اء / التكديس( ال توصل إليها "مالك بن نيب"  وهذا مدخل آ ائية )الب خر إ القول بث
، وبعامل العلم واملعرفة تياء بدل األمواحمن حيث صلة اإلنسان بعامل األ (ضارةـ )اإطار دراسته ل

اء اإلنسان هو املدخل الرئيس ل ظر إ األشياء (ضارةـ )ابدل الوهم، فب ، بدل االكتفاء بال
 (3)وتكديسها  معزل عن األفكار.

ضارة)فالتكديس ما هو إال استرياد للمبيعات واألشياء بشكل مفصول عن روح  ، ذلك (ا
ع  » :أهنا  نظر "مالك بن نيب" اول ص ا القضية بأن  ا عكس تجاهتا، وعليه فلو أن ع م ال تص

تجاهتا، فسيكون هذا بكل بساطة من قبيل وضع احملحضارة    االنقالبراث أمام الثور، هذا من م
ن ندين له هبذا التكديس  هضة اإلسالمية، و الوضع هو الذي يتسم به التقدم الفوضوي املضيء لل

و حضارة شيئية  (4).«والتكومي الذي يبدو أنه يقود تطور اجملتمع اإلسالمي 

 .المبحث الثالث: عناصر الحضارة عند "مالك بن نبي"

                                                           

اث، قسم العلوم اإلنسانية والفلسفة، دط،  (1) هج_. مؤسسة دراسات وأ ظر موالي أمحد صابر: مالك بن نيب _الفكرة وامل ي
 .4دم، دس، ص 

 .46مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (2)
هج_، ص  (3) ظر موالي أمحد صابر، مالك بن نيب _الفكرة وامل  .4ي
 .82سيوية، ص مالك بن نيب: فكرة اإلفريقية اآل (4)
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ضارة)مل يغفل "مالك بن نيب"  إطار حديثه عن  اصر ال  (ا عن تسليط الضوء على الع
ا لقيام وتأسيس  ضارة)اعتب وجودها وفاعليتها شرطا رهي شودة. (ا  امل

 .المطلب األول: اإلنسان

، االجتماعية  أساسها باجملتمع  حركيته وسريورته عب التاريخ ترتبط فلسفة "مالك بن نيب"
هج واقعي يتخذ من طلقا  وتعتمد على م يا واجتماعيا_ م هذا اجملتمع _باعتبار واقعا عمليا وتار

اثه وتأمالته ال يكون موضوعها األول "اإلنسان"  صورته الفردية واالجتماعية من جهة،  أل
فسية والتا ية من جهة ثانية.وال  (1)ر

طلق، اعتُ  ظومة الفكريمن هذا امل ا أساسيا   ةب اإلنسان حسب امل لـ "مالك بن نيب" رك
اء  صر األول في (ضارة)اتشييد أو ب اصر األخرى قيمتها  هاباعتبار الع ، ومن دونه تفقد الع

ا التعرف على مقومات  م  ذا اإلنسان هوفعاليتها، وأمهيته تفرض علي له "مالك بن نيب" الذي 
ا من استعراض املفاهيم ال استخدمها  ضاري، وقبل ذلك ال بد ل هوض أو التغيري ا مسؤولية ال

اوله هلذا املفهوم. د ت  ع

تلفة، وهذا من حيث هو  يستخدم "مالك بن نيب"  للداللة على )اإلنسان( مصطلحات 
سب املرحلة ال مير هبا اجملتمع الذي يعيش فيه، فمرة  تلفة  ية  كائن حي تعرتيه وضعيات تار

ا  ظر إليه باعتبار فردا أو كائ ه يد التاريخ بأي تغيري ومل خلقه اهلل ووضع فيه تكرميه، مل متس   طبيعياي
ضارة)إما لكونه مل يدخل حلقة  ،لية تكييفضع ألي عم ول من (ا ها و ، وإما ألنه خرج م

 (2)خت أخالقه وقدراته.نسان إ كائن طبيعي تفس  إ

                                                           

دي: الفكر والثقافة املعاصر  مشال إفريقيا.املكتبة العربية، دط، القاهرة،  (1) ظر أنور ا  .64، ص 1965ي
شر، ط (2) ديث. املؤسسة العربية للدراسات وال د مفكري اإلسالم   العامل العريب ا ظر فهمي جدعان: أسس التقدم ع ، 2ي

 .415م، ص 1981بريوت، 



 "مالك بن نبي"  مقومات الفكر الحضاري عند                                  نيالفصل الثا

 

158 
 

ظر إليه باعتبار شخصا أو فردا مكيفا لعملية تكييف واختلف  إخضاعهمت   ،ومرة أخرى ي
سب الوسائل واملؤثرات املبثوثة  سب الوضعية االجتماعية ال يعيشها و وضعه  إطار التاريخ 

مية مواهبه وهتذيبها و  صيتهوال تعمل على ترقية شخ ، إطار االجتماعي أو -   صقلهاوت
ا عليه ب، وهذا ما -العكس من ذلك  .(الالفعالية)و (الفعاليةـ )سبق واصطلح

 وبعبارة أخرى، فاإلنسان طرف ملعادلة ذات حلني:
القني، وغري متأثرة  األو معادلة طبيعية: ذات قيمة ثابتة متثل جوهر كإنسان خلقه أحسن ا

 ،االجتماعية   بالتاريخ، والثانية معادلة اجتماعية: ذات قيمة قابلة للتغيري والتأثر بالتاريخ والظروف 
ياة ككل.أي متثله ككا  ئن اجتماعي يؤثر فيه التاريخ وا

ال، فاملفهوم الثا أو املعادلة الثانية )إنسان دد                وبطبيعة ا شخص( هي ال 
، بل  تلف أطوار التاريخ حسب معادلته األو فعالية هذا اإلنسان الذي ال يتغري فيه أي شيء  

 يث تتغري فعاليته من طور آلخر.التغيري معادلته الثانية،  ميس  
صر طة، بل هي مركبة معقدة تشتمل على وهذا يؤكد أن شخصية اإلنسان ليست بسي ع

ونته دد كي دد قيمته ككائن اجتماعي أوال "مالك بن نيب" كإنسان، وآخ  ثابت  ايةر متغري   الع
خام، بل    إذ أن اإلنسان ال يدخل العمليات االجتماعية كمادة  ؛الكبرية واعتب قابال للتعديل

ارب سابقة وعادات ثابتة  يدخلها  صورة معادلة شخصية صاغها التاريخ وأودع فيها خالصات 
 دد موقفه إزاء املشكالت ال تعوقه.

اصر  د استعراضه لع ضارة)و"مالك بن نيب" ع اية  (ا صر اإلنسان ع كبرية،         أو ع
صرين اآلخرين ديث عن الع والسبب وراء ذلك هو أن الوقت والرتاب ال قيمة هلما إال  ،واختصر ا

باإلنسان، وح يتمكن هذا اإلنسان من تأدية رسالته ال بد من توجيهه  ثالث نواح: توجيه 
 س املال.أالثقافة _توجيه العمل _ توجيه ر 

 .أوال: توجيه الثقافة
ا السابقة  ها  فصول ديث ع ا ا  .)أسس الثقافة( سبق ل
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  .ثانيا: توجيه العمل

د "مالك بن نيب" يعد   لقة الثانية  عملية التوجيه ع ط مصري  »فهو حسبه:  ،العمل ا
صرا أساسيا كاإلنسان والزمن  والرتاب،   األشياء  اإلطار االجتماعي، وعلى الرغم من أنه ليس ع

اصر الثالثة إال أنه  (1).«يتولد من هذ الع

سري  » :إن توجيه العمل  مرحلة التكوين االجتماعي يع حسب تصريح "مالك بن نيب"
رفة والتاجر وال ا واحد، مبا  ذلك جهد السائل والراعي وصاحب ا ماعية  ا هود ا طالب ا

هم   لفال  والعامل واملرأة واملثقف وا اء )...(ح، لكي يضع كل م ة جديدة  الب وهو  ،كل يوم لب
ديدة هود لتغيري وضع اإلنسان وخلق بيئته ا  (2).«تأليف كل هذ ا

ا "مالك بن نيب" أمام مالحظة هام ا يضع املأجور وبني  ة تتعلق بالفرق بني العمل الكسيبوه
سب  تلف  ية ال مير ار املرحلة التالعمل التلقائي التطوعي أو الرتبوي، ويرى أن وضع العمل 

صب   هوض ي احية الرتبوية ال الكسبية هبا اجملتمع، فهو  مرحلة ال ظهر  ، وهذ األخرية تعلى ال
 مراحل أخرى من مراحل تطور اجملتمع، وتكون نتيجة للمرحلة األو الرتبوية.

مل القول:  ضا)و أبواب اجملتمع الذي يريد أن يتقدم و أن يهتم  املقام األول عليه  (رةا
ث يكون بعد ذلك التوجيه  العمل من أجل كسب العيش، وبعبارة أخرى،  ،بعملية التوجيه العملي

وإمنا هو  ،العيش     فراد أن العمل شرط أساسي ليس فقط لكسب ح ألب على اجملتمع أن يوض  
قق للمجتمع لونا من ألوان التطور.  (3)عملية ضرورية 

 

                                                           

هضة، ص ما (1)  .114لك بن نيب: شروط ال
 .115املصدر نفسه، ص  (2)
ضاري  العامل اإلسالمي، ص  (3) ظر شايف عكاشة: الصراع ا  . 121ي
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 .توجيه رأس المال ثالثا:
رأس املال   يز بني وضعن نيب" حديثه  املوضوع بالتمييعن توجيه املال، يستهل "مالك ب

ز املال  نشأة طبقة )البوليتاريا( وترك   (أوروبا)ب عن ذلك  و العامل اإلسالمي، إذ ترت   (أوروبا)
ظر إأيدي الرأ املاركسية، وعلى    ليه نظرة سياسية من طرف املدرسة مساليني، وهو ما أدى إ ال

قيض من ذلك  العامل اإلسالمي مل نلمس مشكلة للرأمسالية إ غاية وقت متقدم من القرن  ال
 العشرين.

انب  انب السياسي إ ا ظر الرأمسالية  العامل اإلسالمي من ا هلذا اختلفت وجهة ال
ا يصرح "مالك بن ا دراسة هذ املشكالت دراسة  »نيب":  االجتماعي، وه ا كان حتما علي ومن ه

هض بالتقدم املادي،  ديد رأس املال ذاته من زاوية أخرى، باعتبار آلة اجتماعية ت خاصة، وبالتا 
ها "ماركس" ومدرسته  (1).«ال آلة سياسية  يد فئة رأمسالية كما عا

ا  ما تتميز الثروة بالثبات والتمحور وه مييز "مالك بن نيب" بني الثروة وبني رأس املال، فبي
اعة   ركية واالرتباط بالص حول امللكيات الزراعية خاصة واالرتباط بصاحبها، ميتاز رأس املال با

اله االجتماعي واستقالله  فهو )رأس  »ن صاحبه، يقول "مالك بن نيب": عنشأته، وبالتا اتساع 
اله االجتم املال(  جوهر املالُ  يط أكب من اعي مبقتضى حركاملتحرك الذي يتسع  ته ومنو  

اصة. دد حاجاته ا  (2)يط الفرد، وأقصى من املقدار الذي 

ظر للثروة على أساس كمي عة بقيمة مادية  ضيكأن نقيم ال  -وإذا كان من الطبيعي أن ن
ركية ال متيز رؤوس األموال  ،-كمية حها صفة الكيفية، وهي الصفة  -مهما قلت-فإن صفة ا مي

 ال تالئم وضع العامل اإلسالمي.
 ونظرا لقلة األموال  هذا العامل من جهة، وح نتفادى تركيز املال  أياد قليلة وهي من
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اء نشأهتا من جهة أخرى، فعلى حكومات العامل اإلسالمي أن تستثمر  أخطاء الرأمسالية الغربية أث
 إطار دميقراطي حسب تصريح "مالك بن نيب"         -تمهما قل  -أموال مجيع الفئات االجتماعية 

ا »حيث يقول:  اسبا نب عليه حيات طيطا م ا  دد ل هاج         فالقضية إمنا هي قضية م
 (1).«االقتصادية، وال يكون فيه مكان لرتكيز رؤوس األموال  أيدي فئة قليلة

يقرتح "مالك بن نيب"  ،وقصد االستفادة قدر اإلمكان من املقدرات الذاتية للعامل اإلسالمي
لس لتوجيه الثروة وتوظيفها لتحويلها إ رأمسال.  تشكيل 

ا-نستخلص  اء  أن   -مما قل ما ال يتطلب دائما كمية  (حضارة)توجيه رأس املال من أجل ب
عظمى من املال، وإمنا يتطلب قبل كل شيء كيفية تسيري ما توافر للمجتمع من مال مهما كانت  
كميته ضئيلة، وذلك ألن رأس املال ما هو  حقيقة أمر إال عامل ثانوي بالقياس إ العامل 

وطان باإلنسان ذاته، والذي يضاعف العمل األساسي وهو )اإلنسان(، بل  إن رأس املال والعمل م
 .الثقافية، وبالتا يتضاعف رأس املال املفيد بفضل توجيهاته

صر  ها "مالك بن نيب" مشكلة اإلنسان باعتبار الع وانب الثالث ال عا م تلك هي ا
ضارة)شكلة ماألساس   كون قد استكمل فإن الفرد ي، ثالثالتوجيه من جوانبه ال ، فإذا مت   (ا

اص _كما يرى  (حضارة)شييد الشروط الالزمة لت  _."مالك بن نيب"تطابق إطار ا
 .المطلب الثاني: التراب

صر الثا الذي يشك   ضارة)ل هو الع ه ال هو  فكر "مالك بن نيب"، و  (ا حني يتكلم ع
سبب استخدامه أن  االجتماعية، وقد بني   قيمته يبحث يبحث  خصائصه وطبيعته، وإمنا 

اشي اللبس (املادة)ملصطلح )الرتاب( بدال من   كلمة )مادة(، حيث أهنا تع   وداملوج هو 
   لعلوم مفهوما ضد مفهوم كلمة ، وتع  باب اباب األخالق مفهوما مقابال لكلمة )روح(

دها تعطي فكرة هي نقيض ما   يطلق عليه اسم )املثالية(.)طاقة(، و الفلسفة 
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انب االجتماعي من جانبني: بع  ا د "مالك بن نيب" ي  إن مفهوم الرتاب ع
 :انب  جانب تشريعي  ،االجتماعي  أي من حيث تشريع ملكيته  اجملتمع، فللتشريع أثر  ا

ققا للمصا العامة أو للصا  قق للفرد الضمانات االجتماعية بقدر ما يكون  من حيث كونه 
 العام.
 :قق مصلحة اجملتمع. جانب فني يا باستغالله وفق شروطه مبا  يا وتق  من حيث استخدامه ف

صر الرتاب لإلنسان، ألن الرتاب ليس إال مادة جامدة ما مل  ضع ع  هكر  ومن الطبيعي أن 
قل األمة على وجه العموم_ مرتفعة  سواعد موجهة توجيها هادفا، فحني تكون السواعد _أو ل

ضارة)القيمة متقدمة  يكون الرتاب غا القيمة، وحني تكون متخلفة يكون الرتاب على قدر  (ا
طاط ا هي مالك بن نيب"_ فه"وذلك بسبب تأخر القوم الذين يعيشون عليه _حسب  ،من اال

ضر ال رم قول ا ء على امتداد الوطن العريب، فترتك أهلها يتامى بني يدي االصحراء تغزو بشراهة ا
 الصحراء املقفرة.

الشجرة  هلذما كان اإلنسان الزارع  إذا وبديهي أنه ال حل هلذ األزمة غري الشجرة، لكن
 واملؤمتن على رعايتها يعيش حالة تصحر داخلي فال أمل من رؤية اللون األخضر مرة ثانية.

 .المطلب الثالث:  الوقت / الزمن

صر الثالث  تكوين  ضارة)هو الع ته له ال يقصد به الزمن  (،ا و"مالك بن نيب"  معا
احية االجتماعية باعتبا ظر إليه من ال د اإلنسان، أي باعتبار دخوله  املطلق، وإمنا ي ر قيمته ع

شاط و تكوين املعا واألشياء، ومن ث   كت ضارة) تكوين  وين الفكرة وال باعتبار اإلنسان  (ا
ا اإلشارة_ ا أساسيا من أركاهنا _كما سبقت ل تجاهتا ورك  ونظرا لشمولية الزمن وأمهيته   .أحد م

ويله إ زمن  ضاري، يرى "مالك بن نيب" أنه من الواجب تكييفه و اء ا  ،اجتماعي          الب
ا هذا من خالل تشبيهه للزمن  اعية واالقتصادية والثقافية، ويتجلى ل بإدماجه ضمن العمليات الص

ساب عب التاريخ هر امل  ،األبدية )...( نشاطها بطاقته يغذيفهو مير خالل املدن،  »فيقول:  ،بال
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ال كل فرد بفيض من الساعات اليومية ال ال تغيض،  وهو يتدفق على السواء  أرض كل شعب و
ه ال ما يصري ثروة )...( ولك حها  فهو ،  ياة، ويصب  التاريخ تلك القيم ال م ْر ُق خالل ا مي 

ز فيه من أعمال  (1).«له ما أ

ه قوله:          ذر "مالك بن نيب" من هدر الزمن وتضييعه هباء من خالل ،و الوقت عي
سا  (...) » ا ن ه هنر صامت، ح إن ضارات  ساعا ، أحياناولك سى ا ت الغفلة أو نشوة وت

طر  التاريخ  ظ قيمته ال ال تعوض، ومع ذلك ففي ساعات ا ة متتزج قيمة الزمن بغريزة احملافظا
دث فيها انتفاضات الشعوب، ال على البق اء، فإذا استيقظت هذ الغريزة  هذ الساعات ال 
ياة الت بيقوم الوق ه مع العدم، إنه يصبح جوهر ا تفي ع  (2).«ري ال يقد  ذاملال كما ي

ال تدل على أمهية الزمن ، لعثرنا على العديد من التجارب ولو عدنا إ صفحات التاريخ
فض الغبار عن عاتقيه بعد الدمار  ضاري، فاإلنسان األملا استطاع أن ي هوض ا ودور  ال

رب العاملية الثانية  وقت قصري جدا،  وات من انتهاء الذي حل به خالل ا فبعد أقل من عشر س
رب أصبحت  ضار  (أملانيا)ا دون املتحضرة، وب    ذلك الدول  سايرة ي، متتمركز  مكاهنا ا

عود بالدرجة األو إ موقف اإلنسان من الزمن، وإ حسن يشك فالسبب وراء هنضتها هاته 
اجحةاستغالله له  اذ جملموعة من اإلجراءات ال كزيادة ساعات العمل وتقديس   من خالل ا

فيز العمال / الشعب.  الوقت و
ا اإلسالمية قامت على  ا  مبدإ تقديس الوقتوح هنضت الوقت كالسيف إن مل » :كقول

مه ذهب»،«تقطعه قطعك يتجسد هذا  أن أحد املسلمني كان و  ،«الوقت من ذهب إن مل تغت
اء الكعبة اء ب  ، وهذا دليل على إدراك املسلم لقيمة الوقت و أمهيته.مل صخرتني بدل واحدة أث
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رد السرعة   ذوطبيعي أن ه فيذ املشاريعا ال يع  فاحرتام الوقت ال يتوافر ألي إنسان  ،ت
تمع، إمن   األخالقي،   ا يتوافر لإلنسان أو اجملتمع الذي خضع للتوجيهات السابقة: التوجيه أو 

، ولوال هذ التوجيهات لكان عمل اإلنسان األملا  طقي، والتوجيه الثقا ، التوجيه امل ما التوجيه ا
دامة وليسأو عمل اإلنسان امل رد سباق  الفراغ وعاقبته كما يقال "ال  (1)."السالمة تسلم القدمي 

اصر هذ  ضارة)هي ع كما يراها "مالك بن نيب"، أو كما توصل إليها عن طريق التحليل   (ا
والرتكيب، وقد انتقد "غازي التوبة" هذا التحديد الذي انتهى إليه "مالك بن نيب"، فرأى بأن 

 حسب املعادلة: (حضارة)استغالل اإلنسان للرتاب والوقت ال يعطي بالضرورة 
 .(+ وقت = دمارإنسان + تراب )فقد يكون:  =حضارة(، + وقت إنسان + تراب) 

، وملا كان املسلم (إنسان متوازن =حضارة)الوضع الصحيح للمعادلة هو: و  »حيث يقول: 
، وملا كان املسلم هو اإلنسان (إنسان مسلم = حضارة)تصبح صورة املعادلة كاآليت:  متوازناحتما 

 : صر املعادلة السابقة بالشكل التا ا نستطيع أن  قق التوازن، لذا فإن ه أن  الوحيد الذي ميك
 (2).«الحضارة فقط اإلنسان المسلم

 
 
 
 
 

 .المبحث الرابع: الدورة الحضارية عند "مالك بن نبي"
                                                           

ضاري  العامل اإلسالمي، ص ) (1) ظر شايف عكاشة: الصراع ا  (.123/124ي
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141. 
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وفلسفته  للتاريخ البشرياملشارب  قراءاته املتعددة خالل استخلص "مالك بن نيب" من 
ضارة اإلسالمية)ولتاريخ  ظام دوري، وهذا  نظر ما  ، أن  (ا ضع ل ماعات  مسرية األمم وا

ضاري تسجل مآثر عظرتة من فرت فعل األمة   ها ا ها ات تار يمة تبقى خالدة  سجل تار
تكاسات حضارية وسياسية وتاريخ البشرية من حوهلا، كما تسجل  فرتات أخرى ان

 .إوعمرانية...
ديث عن  ا جاءت فكرة ا ضاريةا)من ه د "مالك بن نيب" (لدورة ا وال خص ها  ،ع

ضارة)للحديث عن مراحل  ي الذي تقدمه كل مرحلة للمرحلة من جهة،  (ا و إلبراز الدور التار
 املوالية من جهة أخرى.

 عند "مالك بن نبي". المطلب األول:تعريف الدورة الحضارية

ضارية)صيل وحيثيات قبل خوض غمار البحث  تفا د (الدورة ا "مالك بن نيب" وربطها  ع
ية وغريها ا من توضيح مفهوم   ،مبقاربات فلسفية تار ضارية)ال بد ل ديد مميزاهتا. (الدورة ا  و

إنه من  »يستهل "مالك بن نيب" حديثه عن املوضوع مبقولة الفيلسوف األملا "نيتشه": 
ن األزلية أن يعيد التاريخ نفسه كما تعيد الشمس كرهتا من نقطة االنقالب  (1).«الس

ضارة)و ضع هلا (ا واميس نفسها ال  ضع لل وقات اهلل  هذا الكون، فاليوم لحسبه 
ظالم على الكون، لتعاد العملية ذاهتا مع إشراقة للزوال ث يتبعه الغروب الذي يسدل ايبدأ بالشروق وا

تهي بالزوال ليبدأ شهر جديد، ستكمل دورته تدر يمشس فجر جديد، وكذا اهلالل يبزغ ل يا ث ي
ا نرى نا إ األشياء من الوجهة الكونيإذا نظر  »وانطالقا من هذا يقول "مالك بن نيب":  ة فإن
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مس، فكأهنا تدور حول األرض مشرقة  أفق هذا الشهب ث متحولة شضارة تسري كما تسري الا
 (1).«إ أفق شعب آخر

ادو يوز  ق هدايا أوال يع هذا أن التاريخ يفر   شر الشمس أشعتها  ع أ ألي كان كما ت
واميس اإلهلية ال تتحكم  توجيه األفراد  ن وال ما تأذن بالشروق، لكن التاريخ كتلة من الس حي

 على السواء، إذ ال بد من استيعاهبا والسري على هداها. واجملتمعات

ضارة  ارتباطها بالتاريخ حسب "مالك بن نيب" ة من األمم إال ال تظهر  أم » :وعليه فا
اس شرعة هاجا، أو هي على األقل تقوم   صورة وحي يهبط من السماء يكون لل أسسها  وم
و معبود غييب باملع العام، فكأمنا قُ  اس  ضارة إال د  توجيه ال ر لإلنسان أال تشرق عليه مشس ا

م ا يكتشف حقيقة حياته حيث ميتد نظر إ ما وراء حياته األرضية أو بعيدا عن حقبته، إذ حي
 (2).«الكاملة يكتشف معها أسس معا األشياء ال هتيمن عليها عبقريته وتتفاعل معها

التها سها عمر وحظ ألداء وظيفتها ور ل  من مالحظات "مالك بن نيب" أن للحضارات كُ  إن  
هاها دورة وتسلسل، فكما للسلسلة مب (رةضالـ )اعب التاريخ، ومن ذلك ف ـ فل        تدؤها وم

تهى، فهي متر  مكذلك   (ضارة)ا رها مبراحل تشبه املراحل العمرية لإلنسان من طفولة و  تط بتدأ وم
ها تشهد بدايةوصبا وشباب ث شيخوخة  ددة ث تبدأ   وموت، وكل مرحلة م مل مسات  و

تمع آخر طب هاية ولتبدأ دورة حضارية جديدة   قا لرتكيب عضوي الرتاجع والتخلف لتشهد ال
ي جديد، وعن هذا يقول: اوت تهي التاريخ  نقطة ما كي يتجدد التاريخ من نقطة  »ر ب أن ي

 (3).«جديدة

ية مزدوجةلف  ،وعلى هذا  ميثالن نبضات  الظهور واألفول اللذان وهي ،لحضارة دقات زم
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خاء ( واالسرت Systoleاالنقباض )التاريخ، وهذا يشبه الدورة الدموية أو نبضات القلب  حال 
(Diastole  اليا من خالل تدفق الدماء ياة  مجيع ا بعث ا (، ففي املرحلة األو ت

الشرايني حاملة معها أسباب االنتعاش واملعاش، و املرحلة املعاكسة تعود تلك الدماء مثقلة 
سبة ل طلقها  ا (ضارةـ )ابالفضالت والغازات، وكذلك األمر بال بعث من م رتباطها بالتاريخ ت

ت  ا.أثقاهلا وأوزارها إ غاية أفوهل زاهرة صاعدة ح تبلغ أوجها ث ترتاخى وهتوي 
ا ضارة)توصل "مالك بن نيب" إ أن  ،من ه كمها ق  أياً  (ا انون اهلجرة أو الدورة، كانت 

ضارة)  حقيقة أمر استمرار والذي يع اصرها وشروط (ا قلها من مكان نفذت فيه ع ها وت
ها طلق م ن دورة جديدة تواصل به سريها إ أ األولية إ مكان آخر توفرت فيه هذ الشروط لت

قضي س   تهي التكليف وت ضارة)ة ي طلق (ا ضاري نقطة مهمة  فهم امل ، ذلك أن التداول ا
فرد هلا جانبا مهما  بشقيها العريب والغريب وأ (ضارةا)الذي درس من خالله "مالك بن نيب" 

ضاري.امعظم كت اء ا  باته و نظريته عن الب

د    ففي دراسته )للظاهرة الدورية( كما اصطلح عليها  كتابه )وجهة العامل اإلسالمي( 
: ه بقوله تعا اِس   يصدر الفصل األول م اِوهلُ ا بـ نْي  ال )آل                        و تِْلك  اأْل ياُم نُد 

ضارية)قانون  ه( ليؤسس علي140عمران، اآلية  ضاري)أو  (الدورة ا لدراسة  ، فريى أن  (التداول ا
انب الفردي بالقياس إ الفرد وبالتا  ،التاريخ جوانب متعددة ها ا ها ومهو دراسة نفسية فم

انب االجتماعي بالقياس  ع قاوالو  »      هو دراسة اجتماعية، و هذا يقول: فإ اجملتمع وبالتا ا
ا جانبني جوه ا ه انب امليثافيزيقي أو الكوأن ل وهو جانب ذو هدف عام وذو غاية،  :ريني: ا

ي االجتماعي انب التار  (1).«ط  بسلسلة من األسبابوهو جانب مرتب :وا

انب األخري )االجتماعي( تتمثل فيه  ضارة)وهذا ا موعة عددية تتابع   »وكأهنا:  (ا
ا حقيقة جوهرية  ها غري متماثلة، وهكذا تتجلى ألفهام ضارة()دورةهي وحدات متشاهبة ولك وكل  ا
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ية خاصة مبجتمع معني، فهي حضارة هبذ ددة بشروط نفسية زم ث  ،الشروط                دورة 
تقل بقيمها إ بقعة أخرى، وهكذا ل خالهلا شيئا تستمر  هجرة ال هناية هلا تسج إهنا هتاجر وت

يث تعد تركيبا خاصا لإلنسان والرتاب والوقت  (1).«آخر، 

ا بـ )اجملموعات العددية املتتابعة(:  ضارات)و"مالك بن نيب" يقصد ه ال تتشابه  أهنا  (ا
تلمتثل حلقات متصلة من امللحمة ا الدة، إال أهنا  ف عن بعضها البعض من حيث  إلنسانية ا

فرت هذ ية خاصة مبجتمع معني، فإذا ما تو ددة بشروط نفسية زم (دورة حضارية)كون كل 
معه إ حولة مت، ث إهنا هتاجر إذا ما اختل تركيبها إ موطن آخر (حضارة)الشروط كانت 

 أخرى وفق تركيب خاص لإلنسان والرتاب والوقت. (حضارة)

كم  ا إ ميزة السريورة ال  يل ضارة)وهذا  ، ذلك أن هذ األخرية  ال تعرف الثبات (ا
دد  قل مستمر من حال آلخر ومن مكان آلخر، ومن الصعب أن  وال السكون، فهي  حركة ت
ية تتحرك  رقعة غري ثابتة من خالل  ركة  الزمان واملكان، حيث أن أبعادها التار جذور هذ ا

ضارات، و"مالك بن نيب" على "ابن خلدون"، بـ      الرغم من تأثر الواضح  التعاقب الدوري بني ا
طق التاريخ من خالل نظريته حول  الدولة ودور العصبية  عمارأوعلى الرغم من اعتبار له مكتشف م

تقد   ة التداول، فهو ي الدول وضيق مفهومه عن العصبية   ضيق مفهومه لدراسة قيق س
تمية ال تتص  ،والدولة تقد صفة ا عل الدول مجيعها كما ي لدونية ال  ضارية ا ف هبا الدورة ا

ظام واحد، أي ال توجد دولة ال يغلبها غالب، ولكل دولة عمر كعمر األفراد تبدأ فعالة  ،خاضعة ل
ضج فيتبعها الضعف واهلرم واملوت،  ابن كان  »:و هذا يقول "مالك بن نيب"نشيطة ث تبلغ ال

بط  ، أول من است تفي عمق يال الجكرة الدورة  نظريته عن "األفخلدون وحد ثالثة"،حيث 
ضارة إ حدود العصبية األسرية، وعلى الفكرة خل ف مصطلحات ضيقة ضحلة، فقد رد نطاق ا

ا إ تأكيد  فس اإلسالمية آنذاك، فإهنا تدفع اصر ال ا ع ظرة ال قد تعكس ل الرغم من ضيق هذ ال
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ضا انب االنتقا  ا ها بالضرورة  ا ا ال نرى فيه سوى تعاقب ظواهر عضوية لكل م رة، أي أن
 (1).«اهلا املعني بداية وهناية

علها صادقة صدقا نبن نيب"  انتقاد لصمالكا "إن  تمية  ة  أهنا    ؛ ذلكسبيافة ا صا
يوي البيولوجي   حيث يقول دودة،، أما على املستوى االجتماعي فهي حتمية فقط اجملال ا

ياة واملوت  أيومن املالحظ أن التعارض الداخل »: ذلك ة عملية حيوية بيولوجية ي بني أسباب ا
لله،  يؤدي بالكائن إ قمةالذي هو  تمية منو ث إ هناية  أما  اجملال االجتماعي فإن هذ ا

ضعان لعو  -بل مشروطة -دودة ا التطور وأجله  ظم ألن ا ية ميكن للمجتمع امل امل نفسية زم
سجمة و غاياته  صورة متجانسة م  (2).«أن يعمل  نطاقها حني يعدل حياته ويسعى 

ضارية ال  ي بصورة مطلقةوعليه، فـ "مالك بن نيب"  نظرته للدورة ا ، يشبهها بالكائن ا
تمع ميتلك إرادة تغيري   ن  أيعتب شعارا للتغيري االجتماعي، حيث  بل يقدمها  إطار اجتماعي كل 

أوضاعه وتعديل مساراته م توفرت له إمكانات التغري االجتماعي، فمستقبل البشرية  يد 
د خلق اإلنسان أن يكون هذا األخري  هذا انتقاصا من القدرة اإلنسان، وال يعد   اإلهلية ال قررت ع

:    دة حرة  الفعل أو الرتك، كما س ت قانونا إهليا يتجلى  قوله لوقا له إرا ِإن الله  ال   تعا
 (.11)الرعد، اآلية  يـُغ يـُِّر م ا ِبق ْوم  ح  يـُغ يـُِّروا م ا بِأ نـُْفِسِهْم 

ظرون إ مشكلة العامل اإلسالمي بسطحية تقد الذين ي ا، فهو ي ومعزل عن التيار  ومن ه
ضارة)والقانون الذي يضبط انتقال لعام لإلنسانية ا فسية واالجتماعية  (ا فيقول:       شروطها ال

ضارة هذ امل » ظرون إ ظاهرة ا تقد مسالك بعض الباحثني حني ي ا إ أن ن الحظات تدفع
قطة إ اجة  هذ ال طاط، وإن العامل اإلسالمي لفي مسيس ا فصلة عن ظاهرة اال أفكار  م
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هضة، وهلذا فإن واضحة هت و ال ا  املقام األول أن دي سعيه  نتأمل األسباب البعيدة ال ما يهم
طاطهحتمت   (1).«تقهقر وا

طاط العامل اإلسالمي هضة، يدعو "مالك بن نيب" إ  و دراسته ال قيق ال والسبيل إ 
ا من دورة الدراك واع ل دورة التاريخ وتسلسله لتحقيق إتأم   ا إلتاريخ، و مبكان ا وما يعرتي دراك أوضاع

طاط، فيقول:  ا أن نعرف عوامل  »من عوامل اال ا من دورة التاريخ، سهل علي فإذا ما حددنا مكان
ا هضة أو السقوط  حيات  (2).«ال

قيق حديد املكان الذي نوجد فيه يسهل فت ا، كما يساهم   ا كثريا معرفة إمكانات وعي علي
ة  ذ هضة الكام ابأسباب التخلف وعوامل ال ا قد نات همك  ، وإذا ما غاب هذا التحديد فإن

ا صلة واهية أو معدومة؛ إذ من الواضح أن الفرق  حل إشكاالت ليست حقيقية أو أن صلتها بأزمت
ية الغربية وبني  نطاق أخرى تولدت  مشاكل شاسع بني مشاكل ندرسها  إطار الدورة الزم

 .الدورة اإلسالمية

ا  ا أن لف ها تارولعل أعظم مالمح  قطة ال نبدأ م ا نُراوح املكان بني  ،اهل ال مما جعل
و الغرب، وهلذا يؤكد  تميأن  ا  "مالك   بالتاريخ وبني أن نطفر إ األمام طفرة عمياء  حركت

ا »بن نيب" أنه:  لول وامل وز ألحد أن يضع ا ب عليه أن  و هج مغفال مكان أمتهال  مركزها، بل 
سجم أفكار وعواطفه وأ ا أن يستورد حلوال حلة ال فيها أمته، أم  قواله وخطواته مع ما تقتضيه املر ت

إذ كل تقليد  هذا امليدان جهل  من الشرق أو الغرب، فإن  ذلك تضييعا للجهد ومضاعفة للداء،
 (3).«وانتحار

ازها  غري أن هذا  ال يدفع إ االنعزال عن  بقية اإلنسانية          والتعلم من التجارب ال يتم إ
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اصة  عامل ي ا و ضارات، مما يدفع دود وتقريب املسافات بني الشعوب واألمم وا سار ا شهد ا
طلق واقع اجتماعي معيش. ا من م ديد مكان  إ 

طلق "مالك بن نيب" ومن هذ الرؤية الواقعية  و التوحدإ ي  -       اعتبار أن العامل يتجه 
وعلى الرغم من أن  حلول العامل اإلسالمي ال تأيت  -وال ميكن للعامل اإلسالمي أن يعيش  عزلة

ها التجربة الغربية ال شهدت  ، فإنه مطالب أن يتعلم من التجارب اإلنسانية وم من خارج حدود
ازات كبى كما عرفت إخفاقات كبى  جوانب أخرى تتصل من قريب أو من بعيد باملشكلة  إ

 اإلسالمية  بعض جوانبها.
ضارية)ا عن مفهوم حديث ختام  قاطنتوصل إ تسجيل  (الدورة ا  التالية: ال

 موعة من الدورات يكمل بعضها بعضا ها تشكل  ،التاريخ البشري عبارة عن  وكل دورة م
ة جملتمع معني، وتتميز الدورات مبا يلي: كل دورة عبارة عن وحدات متشاهبة   (حضارة) معي

دد بشروط ها  كومة  وليست متماثلة، كل م ية، كل دورة متر بثالثة أطوار، كل دورة  نفسية زم
 بقانون التغري والتجدد.

  اك فرقا بني ضارة اإلنسانية)يرى "مالك بن نيب" أن ه ضارةبني )و  (ا تمع  (ا ما،    نطاق 
ط دوري، ومن ث    ط صاعد، بعكس الثانية ال تسري  اك تكامل بني سري  فاألو تسري  ه

اوزت  (ضارة اإلنسانيةا) ضارة اإلنسانية)وبني الدورات االجتماعية، فكلما  ضارة )     (ا ا
تمع ما، فإن الدورة  نطاق هذا اجملتمع تتوقف وتبدأ دورة أخ (االجتماعية رى   نطاق 

تركيبا خاصا مشكلة بذلك إ بقعة أخرى وتستمر  اهلجرة  هاحيث هتاجر بقيم ،ظروف جديدة
 لإلنسان والرتاب والوقت.

  "اول "مالك بن نيب ضارة)يت طاق اإلنسا باعتبار غايتها (ا طاق االجتماعي أما  ، ال  ال
قيقها للضمانات الالزمة لتق  ذو ذلك أن التاريخ الكو  ؛دم اإلنسانفباعتبار نتيجتها أو مدى 

ضارة)األسباب داخل رقعة  غاية ومغزى، أما التاريخ االجتماعي فهو مرتبط بسلسلة من  .(ا
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 .الحضارة عند "مالك بن نبي" مراحلالمطلب الثاني: 
اولة للكشف عن منطها وطبيعته ركية التاريخ   ضارية( تشكل تصورا  ا إن )الدورة ا

ضارا ت وسقوطها، و"مالك بن نيب" يعتب من أشهر روادها وأعالمها، والبحث عن أسباب قيام ا
ا  د "مالك بن نيب" إ أن هذا األخري وقد توصل ضارية( ع ا  مفهوم )الدورة ا ث من خالل 

ضارة من جانبني:  يفسر ا
غرافية. الجانب األول: سبة إ ثقافته ورقعته ا  من ناحية اجملتمع، أي بال
يا  الجانب الثاني: اء مؤثرا  من ناحية اإلنسان، باعتبار عامال نفسيا زم ضارة) ب  .(ا

ا بالقياس إ الفرد   »و هذا الصدد يقول:  اول لدراسة التاريخ جوانب متعددة، فإذا ما ت
اء لإلنسان من حيث كونه عامال نف سةً كان دراسة نفسية، إذ يكون درا يا  ب ضارة،     سيا زم ا

ضارة تعد   ماعي، و ولكن هذ ا ياة والفكر ا انب األخري يُ  مظهرا من مظاهر ا عتب من هذا ا
س أال تمع معني ال يقوم منو على حقائق ا و تاريخ دراسة اجتماعية، إذ يكون دراسة لشرائط منو 

ضع  اعية املتوفرة  رقعة تلك عوامل السياسة بقدر ما  مالية والص صائصه األخالقية وا
ضارة، غري أن هذا اجملتمع ليس معزوال، بل تطور  مشروط ببعض الصالت الضرورية مع بقية ا
انب يصبح التاريخ ضر  اله ميتد إ ما وراء با من امليثافيزيقا، إذ أن اجملموعة اإلنسانية، ومن هذا ا

ية لكي يلم بالظواهر  غايتها  (1).«السببية التار

انبني ضارة)األول والثا يفسران  ومع هذا أن ا طاق االج (ا      تماعي  حدود ال
 تمع ماجمل

مع بي عمد إ ا هما، ذلك أن وضع اإلنسان باعتبار جزءا  هماوس نظرا لالرتباط الوثيق بي
تمعه، فهو يبدأ  الدخول إ  تلف  مسريته عن مسرية  ضارة)من اجملتمع ال  حني  (ا

تمعه. روج  ها  رج م تمعه، و  يدخلها 
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طلق "مالك بن نيب"  تفسري      من التمييز بني منطني من اجملتمع (ضارةـ )الودراسته ي
ي"مها عل بذلك فيعمد  ،: "اجملتمع البدائي" و"اجملتمع التار هما و ضارة)إ التمييز بي تصة  (ا

. مط الثا  بال
 تمع  "المجتمع الطبيعي":": أو "المجتمع  البدائي ثابت مازال يعيش على حالته  ساكنوهو 

ية احملركة لعجلة اجملتمع، ومازال اإلنسان فيه مل  الطبيعية البدائية األو ومل تتدخل فيه الفكرة الدي
صائص البدائية الال يزال ة، و يتمثل للدين ليؤسس شبكة عالقاته االجتماعي  ميارس من تفظ با

روب وحياة الصعلكة كالسلب جخالهلا اجملتمع بعض العادات املتعلقة بالت هب وبعض ارة وا وال
ية، يقول  ياتية ال تليب حاجات اجملتمع اليومية، أو ألداء طقوسه الدي ائع ا "مالك بن     الص

ذ كان )...( »نيب"  دد شخصيته م ُ سة املعامل ال  وهذا  ،)...( هو الذي مل يعدل بطريقة 
قق منوذج اجملتمع الس وع  مل أو ال اكن ذو املعامل الثابتة، كاجملتمعات املوجودة  مستعمرة ال

حل اهلي متثالن هذا  اإلفريقية  عصر ما قبل االستعمار والقبيلةُ  والقبيلةُ  ،ال العربية  العصر ا
موذج  (1).«ال

 :تمع مكيف متحرك عد   المجتمع التاريخي غيريية تل من صفاته الغريزية  إطار عملية وهو 
راط  شبكة  تأخذ باإلنسان كمحور هلا، وهو خاضع لقانون التطور، قابل لالجتماع واال

ة متجاوزا  صيب فكري  ر(عامل األفكا)إ  (عامل األشياءبذلك )عالقات اجتماعية متي  عملية 
لق واإلبداع، و هذا يقول "مالك بن نيب":  ال التجديد وا اجملتمع  »     للبواعث الثقافية  

ه عد ل من بعدُ الذي وُ  ة، ولك الة األولية  لد  ظروف أولية معي ذرية ابتداء من هذ ا صفاته ا
قق الطبقا لق ضع لقانون التغيري انون تطور )...(، وهو  موذج املتحرك، أع اجملتمع الذي 

 (2).«الذي يعدل معامله من جذورها
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ي من إن   موذج التار اشئ عن الظرف اجملتمعات يتعرضال وع ال ي الذي يتيح  للت له التار
اك من هذ ، وه  من اجملتمع: نة نوعازاوي الميالد

ر مفروض تفرضه الظروف الطبيعية يافيكون ميالد إجابة عن اخت :خي الذي يولديالتار أ/ المجتمع 
اصة بالوسط الذي يولد فيه، سواء تعر   وع ض ها اصر املكونة له قد مفاجئ أو أن العذا الوسط لت

تمي إليه اجملتمع  غرا الذي ي موذج ا واجهت فجأة ظروف وسط طبيعي جديد، وهذا هو ال
تمع جديد تكي  ألمريكي الذي تشك ا ف مع ل من خالل اهلجرات األوروبية ال شكلت إرهاصات 

ديدة.  الظروف الطبيعية  القارة ا

موذج الفكري اإليديولوجي  :الذي يرى النور تلبية لنداء فكرةب/ المجتمع التاريخي  وهذا هو ال
. تمي إليه اجملتمع اإلسالمي، وكذا اجملتمع السوفيايت واجملتمع الصي  (1)الذي ي

تقل من حالته البدائي ا هو: هل ميكن للمجتمع أن ي ة إ حالته والسؤال املطروح ه
ية  اض، فما السبيل إ ذلك؟دق هذا االقرت ، وإذا ما ص؟التار

 مها: أساسيتنيإن اجملتمع حسب "مالك بن نيب" يقوم على دعامتني 

ُ  أوال: الروح: ية ال  و  دِ هي الفكرة الدي يوية ال   ل اإلنسان من فردث  اجملتمع حالة الطاقة ا
ي يفقد خصائص طبيعية تولد معه إ شخص مكيف روح هي ال فال ؛مع مقتضيات اجملتمع التار

إذن فالعالقة الروحية بني اهلل وبني اإلنسان هي ال تلد  »لك بن نيب": تؤنسن اإلنسان، يقول "ما
العالقة االجتماعية، وهذ بدورها تربط ما بني اإلنسان وأخيه وتلدها  صورة القيمة األخالقية، 

ظر  ا أن ن ية على أهنما إ العالقة االجتماعية و العالقة الديفعلى هذا ميك ية معا من الوجهة التار
وان على حركة تطور اجتماعي واحدةى أهنالكونية علومن الوجهة  ،حدث  (2).«ا ع

                                                           

تمع، ص ) (1) ظر مالك بن نيب: ميالد   (.11/12ي
 .56املصدرنفسه، ص  (2)
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ية ديد أن  تعتب فالفكرة الدي اء اإلنسان ا مبثابة الوقود  احملرك امليكانيكي، فليس املهم  ب
د  زله ومكتبه، لباسه ونوعية أثاث مْ  ل منط أو زي  يبد   ال لكن املهم أن  ضاري   د له إطار ا

من عامله  (القابلية لالستعمار) أن نقتلع ونصفي  أي واألخالق واالقتصاد وكافة اجملاالت،  (الثقافة)
يوية من عامل طلق ا ار الداخلي ح ت  جي.ه ا

اء اجملتمع، حيث ال ميكن أن يستمر ا ادة:ثانيا: الم جملتمع دون وجود وهي الدعامة الثانية  ب
انب املادي فيه والذي تتم من خالل ركة وتستمر ها ّ   فالروح تب ؛ا ه ر وتوج  اجملتمع وتسي 

ما املادة هي الدعامة ال التجويف الد  التوازن داخله. ثدِ ُ اخلي للمجتمع، بي

يط  إذن ، فيبدأ تطور  : دخول الدين واملادة  ها ميالد قطة ال يتحدد م تمع معني هو ال
شاط املشرتك تمعات وتطورها، وميكن مالحظة هسب قوانني تغري اجمل ذا التطور من خالل ال

دد فعالية عواللعوامل املكونة لذلك اجملتمع، أي  ضوء عالقاته  كلها،         مله االجتماعية ال 
 .(عامل األشياء) ،(امل األشخاصع)، (عامل األفكار)

ضارة)كانت   ام  ول   ي، فـ "مالك بن نيب" يرى  (ا ة باجملتمع التار ي  أن  أيرهي تمع تار
ور ميثل مجيع مراحل التطور ال حددها التاريخ  ثالث مراحل وهي: ددا على   (1)تل مركزا 

 : مرحلة اجملتمع قبل التحضر.املرحلة األو

 .املرحلة الثانية: مرحلة اجملتمع املتحضر

 املرحلة الثالثة: مرحلة اجملتمع بعد التحضر.

 

 / مرحلة المجتمع قبل التحضر _مرحلة المجتمع بعد التحضر:1
                                                           

ظر مالك بن نيب: مشكلة األفكار  العامل اإلسالمي، ص  (1)  .37ي
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               إذا كان اجملتمع قبل التحضر يوافق اجملتمع البدائي حسب التحديد السابق 
ركة  ،"مالك بن نيب"لـ والذي يكون فيه عامل  -أي السكون-والذي يتميز باحملدودية وانتفاء ا

السيف والرمح والوتد  »األشياء فقريا للغاية، وتكون فيه األشياء بدائية كما يقول "مالك بن نيب" كـ: 
صان والسرج )...( مل وا انة والقوس والسهام وا ياة زلية اهلزيلة املقرونة واألدوات املْ  ،والك

ضارة( حسب تقدير أغلب املؤرخني هو:  (1).«البداوة تمع ما بعد )ا  تمع »فإن 

ضاري  (2).«ل سري  طريق حضارتهيواص غري أن هذا يضفي نوعا من الغموض على املفهوم ا
لط  الوقت   عملية التخلف.بني بني عملية التطور و ذاته نفسه، و

ضارية ذلك أن التاريخ متحرك، واجملتمع م ويبقى  سل   املتحضر قد يتابع مسريته ا
ضارة) ضارية ويبدأ  التدحرج ث التخلف شيئا  (ا فق  مواصلة مسريته ا أو التحضر، وقد 

ضارة)فشيئا عن مواكبة  تمعا (ا  أخرى. تال تسري  

تمعا يقف مكانه، بل هو »بعد التحضر هو:  تمع ما  هذا أن  ومع يتقهقر إ  ليس 
 (3).«الوراء بعد أن هجر درب حضارته وقطع صلته هبا

تلف عن فرِ بدو وقد أُ ويتجلى هذا الوضع  عوامله ال ت تواها األصيل، فهي  غت من 
ها تتفق من ناحية أخرى  انعدام الفعالية    املو العلتلك مرحلة ما قبل التحضر من حيث الوفرة، ولك

 .كلها

تمع ما بعد التحضر، أي اجملتمع  ا أن نضع اجملتمع اإلسالمي  إطار  ا ه   وميك
تمع ما قبل التحضر أي   ( أو بادرة حضارة)تمع مل يعرف طوال عصور  املتخلف، ونضع  إطار 

                                                           

ظر مالك بن نيب: مشكلة األفكار  العامل اإلسالمي، ص  (1)  .39ي
 .39املصدر نفسه، ص  (2)
 .38املصدر نفسه، ص  (3)
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دثرة على الرغم من أهن ، ونالحظ أن  )حضارة( اصر حضارته امل تفظ بع ا اجملتمع اإلسالمي ال يزال 
تاج إ اصر( أصبحت غري فعالة وال  طلق،  حني )الع تاج اجملتمع اآلخر الذي  الفعالية لكي ي

اصر (حضارة)مل يعرف  حياته  الفعالية معا، وإذا ما توفرت للمجتمع األول الفعالية فإنه و  إ الع
اصرال يبدأ من الصفر كما سيبدأ ا ضارة جملتمع الثا الذي ليست له ع  (1).ا

تمع ما قبل التحضر و كما  ديد الفرق بني  ا  تمع ما بعد التحضر بواسطة بني ميك
تمع ما قبل  قطة ال تفصل  ديد املسافة ال  تفصل كال اجملتمعني عن اجملتمع املتحضر، فال

قطة التحضر عن اجملتمع املتحضر ه تمع ما بعد التحضر  الي ما نسميه )هنضة(، وأما ال تفصل 
 هي ما نسميه )أفوال(.ف املتحضر عن اجملتمع

 

 

 

 

    (2)
 

 

 .مخطط بياني يوضح الفرق بين مجتمعي ما قبل التحضر و ما بعد التحضر            

تمع ما قبل التحضر ميثل انطالق  ضارة)يتجلى مما سبق: أن   تمع ما بعد ، (ا ما ميثل  بي
 وقاعدة انطالقها  الوقت نفسه. (ضارة)التحضر نقطة هناية وتدهور ا

                                                           

ضاري  العامل اإلسالمي، ص  (1) ظر شايف عكاشة: الصراع ا  .114ي
 .115املصدر نفسه، ص  (2)

 س التحضر         

 هنضة

 أفول

 أ                                                                                               ب       
 ما قبل التحضر                                ما بعد التحضر                        

 
 ص                                                         
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تج من هذا تمع  ،نست ه أن يعود مرة أخرى  قبلعن مرحلة ما  خرجأن أي  التحضر ال ميك
ن يتس له أح إ هذ املرحلة، وإمنا يرجع إ مرحلة التخلف أو ما بعد التحضر ويظل فيها 

طلق مرة أخرى إ التحضر  .ي

ا قد سبق و  انبني األول )اجملتمع( والثا )اإلنسان(  أك مع بني ا شرنا إ ضرورة ا
ا ملر  ضارة)حل اعرض د دراسته للحضارة من جانب )اإلنسان( يتعرض له  (،ا و"مالك بن نيب" ع

سب األططوارئ الت من حيث معادلته الثانية )االجتماعية( ال تعرتضها تلف  وار املتعاقبة، اريخ و
ضارةـ )وعليه فاإلنسان  صلته ب  وضع من األوضاع الثالثة التالية: يكون  (ا

 الوضع األول: اإلنسان قبل الحضارة.

 الوضع الثاني: اإلنسان في أثناء الحضارة )اإلنسان المتحضر(.

 الوضع الثالث: اإلنسان بعد الحضارة.

ما  سابقة، ويرى "مالك بن نيب" أن  االت الثالثة التلف  كل حالة من اووضع اإلنسان 
هو حال اإلنسان بني وضعيه األول والثالث، أي التمييز بني  ،بالدرجة األو التوضيح يقتضي

ضارة)اإلنسان الذي مل يدخل إ  تويا على بعض الرواسب. ( بعدا ها   وبني الذي خرج م

وهو إنسان  حالة سابقة للحضارة،  ضارة )إنسان ما قبل الموحدين(:أ/ اإلنسان قبل الح
فسية للدخول   احية ال طوي  (دورة حضارية)مستعد من ال اء على مؤهالت طبيعية ت جديدة ب

سبة لألشخاص  عهد الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(، حيث   عليها شخصيته، كما كان الوضع بال
ربة حضارية جديدة، ولكن بعد أن تتم عملية التكييف كانوا على أهبة االستعداد  للدخول  

از هذ الدورة، ذلك ألن االستعداد ال يعدو عن   واإلشراط ال تستهدف تأهيلهم للمسامهة  إ
كونه شرطا أوليا يقتضي جهدا من التكييف واإلشراك الذي يؤهله ليصبح قادرا على االضطالع 

از مبقتضيات الدور الذي سوف ي ضارية)اط به إل جاح. (الدورة ا  ب
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ضارة)وإنسان ما قبل  سابقة يكون  حالة  ،(دورة حضارية)خوله  دأي قبل ، (ا
 .(1) ، خاليا من رواسب ما بعد التحضرللحضارة

 الحضارة )إنسان ما بعد الموحدين(:ما بعد ب/ إنسان 

يرى "مالك بن نيب" أنه مع سقوط دولة املوحدين، عاش إنسان هذ املرحلة  فرتة من 
مية الصراعات،  حل حضاريا، خرج من وهو إنسان مسلوب التمزق وت ضارية)أو م ومل  (الدورة ا

از عمل م يعد قادرا على إتيان أي   هو نفسه غري  ر إال إذا تحض  تفعل حضاري، كما مل يعد قابال إل
 (2)ن جذور األساسية.ع

حو "مالك بن نيب" لى عن مه   بإلقاء اللومث ي ضارية،       ته على اإلنسان املسلم الذي  ا
ظم، بل عن     اب أن نبحث عن وليس من الصو  »فاستخف به حكامه وأمراؤ حيث يقول:  ال

اصة على امل اإلنسانية املتمثلة  عجالعو  اس عن تطبيق مواهبهم ا الرتكيب  الرتاب والوقت، إن  ز ال
ياة االجتماعية وأخلت مكاهنا للحياة البدائيةاألس لل، فتحللت معه ا  (3).«اسي نفسه قد 

تمع ما بعد املوحدين من زاوية  اجتماعية،     ويستطرد "مالك بن نيب"  تشخيص واقع 
عبريا عن حالة ، مل تكن إال تو  صورة العمرانمجيع األعراض ال ظهرت  السياسة أ »فريى أن: 

ديد _إنسان ما بعد املوحدين_ الذي خل   ضارة اإلسالمية، مرضية يعانيها اإلنسان ا ف إنسان ا
ها  فرتات متفرقة مجيع املشاكل ال تعر  ذوال تج ع راثيم ال ست مل  كيانه مجيع ا ض ي كان 

ني ذ ذلك ا هضة  ؛هلا العامل اإلسالمي م قائص ال تعانيها ال اآلن، يعود وزرها إ ذلك    فال
 (4).«الرجل الذي مل يكن طليعة  التاريخ

                                                           

هضة، ص  (1) ظر مالك بن نيب: شروط ال  .78ي
 .78املصدر نفسه، ص  (2)
 .31مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (3)
 .32مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (4)
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ضارة)وح يوضح "مالك بن نيب" رأيه حول إنسان ما قبل  ضارةوإنسان )ما  (ا  (بعد ا
يء من املاء  جز  »بـ:  قارنة وضع اإلنسان  املرحلتنيمب ،قة املائية(ايستدل مبثال من )علم الط

تج الكهرباء و  تلفني يكون أوهلما قبل وصوله إ خزان ي ه، فهذا و ضعني  ثانيهما بعد خروجه م
ز  زان يع يءا دما يكون قبل ا ا صورة لإلنسان السابق علىع ضارة، أي الذي مل يدخل بعد ا طي

ة، ي دورة حضار  طو عة معي ة قابلذلى طاقة مفهو جزيء م لتأدية عمل نافع إذا ما ة خورة معي
زان  الري استعمل   إنتاج الكهرباء. أوتها أجهزة ا

زان، ألنه يكون  غري أن ذ أن يصبح بعد ا زيء يصبح قاصرا عن تأدية العمل نفسه م هذا ا
ا صورة لإلنساذقد فقد طاقته امل حل حضاريا أو اإلنسان الذخورة، وهو يعطي ي خرج من دورة ن امل

ضارة، ز  ا ارج من خز  ذلك أن هذا ا انه أن يستعيد حالته إال بوساطة انه مل يعد  إمكيء ا
ويله من جديد إ جزيء  عملية جوهرية تتمثل  عملية التبخر ال ترجعه إ أصله، حيث يتم 

 (1).«ان معنيمائي واقع قبل خز  

ضارات (حضارة)تلك صورة اإلنسان قبل دخوله  دورة  ها.، من ا  وبعد خروجه م

 اإلنسان المتحضر:// مرحلة المجتمع المتحضر 2

ضارة( ضمن هذ املرحلة كحلقة من حلقات التاريخ، فقد توص ل "مالكتسج           ل )دورة ا

بن نيب" من خالل تتبعه ملسرية تاريخ اجملتمعات املتحضرة _من حيث القيام والسقوط_ إ تصور 
ضارة)ركية التاريخ ومسار حركة  ضارة) أن، وانتهى إ القول ب(ا  راحلشبيهة مبمراحل هلا  (ا

ددة  ثالث  أطوار: طور الروح _طور العقل _ طور الغريزة. ةالشخصية، وهي 

ضارة)عرض نظريته  تركيب ي هإن   طيطية  كتابه  (ا هضة) صورة   هافيطبق (شروط ال
ضارة)على  ها وبني ث  ،اإلسالمية( ا ضارة واملسيحية)يعمد إ املقارنة بي  .(ا

                                                           

هضة، ص ) (1)  (.78/79مالك بن نيب: شروط ال

 املرحلة الثانية
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 ه                                   د                           

 

 

 

 

 

 

 

 (1) مخطط بياني لمراحل الحضارة عند "مالك بن نبي".           

قطة تقع بني حدكل ها  ات(ضار )ا بن نيب" أن   يرى "مالك ني: امليالد واألفول، فال ثني اث
ضارة)األو تكون  قطة الثانية ف (ا ضارةـ )فيها متجهة إ األعلى  حالة صعود، أما ال فيها  (ا

ازل هو عكس طور  ؛متجهة إ أسفل  حالة أفول ضارة)فطور األفول ال الصاعد، وبني        (ا
أي طور انتشار  (األوج)الطورين األولني يوجد بالضرورة توازن معني أو طور وسيط، وهو طور 

ضارة)  (2)وتوسعها. (ا

                                                           

هضة، ص  (1)  .74مالك بن نيب: شروط ال
هضة، ص  (2) ظر مالك بن نيب: شروط ال  .73ي
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ضارة) إذا ما عدنا إ التخطيط السابق نلمس أن   _كما سبق وأشرنا_ متر بثالث  (ا
 :هي مراحل

يث تسجل أعلى  :مرحلة الروح ) ب _ د(         ا صاعد،  تبدأ بظهور دين معني وتسري با
فسية واالجتماعية مو القيم ال   وهي مرحلة  :ث تعقبها املرحلة الثانية )د _ ه( ،الدرجات ل

فسية واالجتماعية  الرتاجع عن منوه  ا)االنتشار والتوسع( للحضارة، و هذ املرحلة تبدأ القيم ال
ضارة)السابق، ح تدخل  )أفول مرحلة  وهي مرحلة )الغريزة( أو : املرحلة األخرية ) ه _ ج( (ا

ضارة(.  ا

ة جديدة  اجملتمع، وإليها يعزى الفضل  نقل تشهد هذ املرحلة ظهور قيم روحي أ/ مرحلة الروح:
ئية إ حالته الفعالة املتحركة ال تدفع به إ التحول  حلبة حالته الطبيعية البداهذا اجملتمع من 

فوس املستعدة لتمث   ؛التاريخ ها من ال يوية وتدفعها إ التضحية إذ بتوغلها ومتك لها توقظ طاقتها ا
 والعطاء.

ية من  :(الروح)ومرحلة  ضارة اإلسالمية)هي تلك الفرتة التار نزول أول  استمرت منال  (ا
ه( ال أصابت األمة باالنفصام الذي سببه صراع محية  38آية من القرآن الكرمي إ معركة صفني )

اهلية مع الروح القرآنية فوس         أي أهنا املرحلة ال مارس فيها القرآن الكرمي نشاطه   ؛ا ال
ظة، وهي املرحلة ال امتدت  داء كل  ي وبني نزول القرآن ما بني نزول القرآن املكفجعلها تليب ال

ه"املد إ أن يأيت رابع خليفة للمسلمني   (1). "علي بن أيب طالب رضي اهلل ع

د نقطة الصفر :(الروح)و مرحلة  أي   ،يكون اجملتمع على حالته البدائية ويكون الفرد ع
يء  حالة الفطرة، وهي مرحلة تتفق مع ظهور الدين  اجملتمع، ية تعمل على فحني  الفكرة الدي

                                                           

ليل العلمية،  (1) د "مالك بن نيب". دار ا ضاري ع ية وتفسري التطور ا ركة التار ظر األخضر شريط: مشكلة التاريخ  ا ي
 (.264/265، ص )2013دط، دم، 
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ظيمها  عالقة وظيفية مع مقتضيات الفكرة  ظيم فطرة الفرد وتتو إخضاع غرائز وضبطها وت ت
يث يالد الة حسب قية،  "مالك بن نيب"       ، وهذا ما أمسا (الروح)نون اميارس حياته  هذ ا

 بـ )العملية الشرطية(.

دما نعد   »حيث يقول:  د نقطة الصفر  الصورة التخطيطية ال  )...( ع   الفرد ع
الة ال يعرفها بعض املؤرخني املسلمني بـ )الفطرة( مع د  ا ا  اها، فإن غرائز كما مجيع  قدم

الة ليس أساسه إال )اإلنسان الطبيعي( أو وهبته أياها الطبيعة،   (الفطري)فالفرد  هذ ا
(L’homonatune ية سوف تتو إخضاع غرائز إ عملية شرطية (، غري أن الفكرة الدي
(Conditionnementمتثل ما ي )فس الفرويدي بـ ص  (الكبت)طلح عليه علم ال
(Refculement)».(1) 

كومة و  اس بكل حيثياهتا  ذ البعثة وح معركة صفني_ أصبحت حياة ال  هذ املرحلة _م
 بقوانني روحية.

ية ليدع م هبا رأيه، كقضية          ا  يستحضر أكثر من  واقعة  تار بالل بن  "و"مالك بن نيب" ه
ق "رباح  اس        الذي جهر بكلمة ا دود  بني األج و أعلى صوت اهلل  مزيال  مجيع الفواصل و ا

طيئة الزنا و تقدمت من  "املرأة الغامدية"و األعراق، و قضية  )ص( رسولالال اعرتفت بارتكاهبا 
و مصريهاجار       (2)احملتوم. ة قدميها 

ديد، وهي طاقة فاعلة  والباعث وراء الواقعتني هو الطاقة الروحية ال أطلقها الدين ا
حصر   »ذلك أن دور الدين االجتماعي كما يرى "مالك بن نيب":  ؛األفراد كما  اجملتمعات م

طبق على  الة الطبيعية إ وضع نفسي زم ي أنه يقوم برتكيب يهدف إ تشكيل قيم متر من ا

                                                           

هضة، ص  (1)  .75مالك بن نيب: شروط ال
هضة، ص  (2) ظر مالك بن نيب: شروط ال  . )بتصرف(76ي
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ضارة ة  عل من اإلنسان العضوي وحدة اجتماعية ،مرحلة معي عل من الوقت  ،وهذا التشكيل  و
ية مقدرة بـ الذي – ساعات بـ)           وقتا اجتماعيا مقدرا  -(ساعات متر)ليس سوى مدة زم

 -م بصورة فردية مطلقة غداء اإلنسان  صورة استهالك بسيطالذي يقد  -من الرتاب و  (،العمل
هزا مكيفا ت يا، يسد  اال  ياة االجتماعية الكثرية تبعا لظروف كييفا ف عملية اإلنتاج،  حاجات ا

اشئة، حالة انتشار وحركته نفالدين إذ  ،مركب القيم االجتماعية، وهو يقوم هبذا الدور  حالته ال
دما يعب عن فكرة مجاعية  (1).«ع

ية متك   :نإذ فوس يعد   منن الفكرة الدي ضارة)احملرك لبداية نشأة  ال ، وهذا ما جعل (ا
اء  ازع تتمكن من ب ضارة)القبائل اإلسالمية ال كانت تعيش  شتات وت ومحل مشعل اإلسالم  (ا

تلف البقاعيتعال رونش يةلتمك   نتيجةً  ،مه السمحة إ   ،نفوسهم          من ن الفكرة الدي
إنه ملن الغريب أن يتحول هؤالء البسطاء ذوو  »ك بن نيب": ولسيطرة الروح على غرائزهم، يقول "مال

ياة دما مستهم شرارة الرو  ا ديدة، عح إ دالراكدة ع ضارة ا اة إسالميني تتمثل فيهم خالصة ا
ها حياة فكرية واسعة  ُلقية الرفيعة ال انتشرت م وأن يدفعوا بروحها وثبة واحدة إ تلك القيمة ا

 (2).«متعددة

ع السياسيني وال العلماء الفطاحل، بل كانت  أن   »ويؤكد قائال:  هذ الوثبة مل تكن من ص
من أناس يتسمون بالبساطة ورجال ال يزالون  بداوهتم، غري أن أنظارهم توجهت  تلك اللحظات 

نوارها أنفسهم تراءت هلم أ إ ما وراء األفق األرض أو ما وراء األفق القريب، فتجلت هلم آيات 
ص مرحلة البداوة.هو و  .(3)« اآلفاق لدو فيما  ظرية العمران ا ا متأثرا ب ا يبدو ل  ه

                                                           

 .28مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (1)
هضة، ص  (2)  .57مالك بن نيب: شروط ال
هضة ، ص (3)  .57مالك بن نيب: شروط ال
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، وإذا ما متكن من ترويض  رر الفرد من قانون الطبيعة املفطور  جسد ،    وإذا ما  غرائز
اء شبكة العالقءفإنه سيتمكن من اقتحام عاملي األفكار واألشيا ات ، كما سيتمكن من ب

صر  ؛درجة األوسان بالاالجتماعية، وهلذا نقول بأن التغيري  هذ املرحلة ميس اإلن ذلك أنه الع
وهري املؤث   يطه االجتماعي، ويتحول م بالدين ويغري  ، فهو يتغري   واملتغري  ر، املغري  ر واملتأث  ا ن  بدور 

ل مع الرتاب والوقت عوامل التغري االجتماعي، ط باجملتمع، يشك  فرد خاضع لغرائز إ شخص مرتب
اء صرح  شودة)ويساهم  ب ضارة امل  .(ا

قل الشخص املسلم-لقد أدرك هذا اإلنسان  أن اهلل تعا خلقه  (حو الر ) مرحلة  -أو ل
: ،لغاية هي العبادة ْنس  ِإال لِيـ ْعُبُدوِن   لقوله تعا ِْن و اإْلِ ( 56لذاريات، اآلية )ا و م ا خ ل ْقُت ا

الفة وإعمار األرض ِّ  : لقوله تعا ،وكذلك خلقه ليقوم بوظيفة ا ِة ِإ ِئك  و ِإْذ ق ال  ر بك  لِْلم ال 
ِليف ًة ق اُلوا أ  ْع ُل ِفيه ا م ْن يـُْفِسُد ِفيه ا و ي ْسِفُك الدِّم اء  و  ُْن ُنس بُِّح ِ مْ  اِعٌل ِ اأْل ْرِض خ  و نـُق دُِّس ِدك  ج 

ِّ أ ْعل ُم م ا ال  تـ ْعل ُمون   الفة30، اآلية )البقرة ل ك  ق ال  ِإ العبادة وإعمار األرض متثل  و  (، فا
ظور "مالك اء وهي ال  ،بن نيب" مبرات وجود م  رائدة بسرعة مدهشة. (حضارة)دفعته إ ب

هبذ املرحلة حني بدأت عملية التغيري  اجملتمع اإلسالمي مر   نيب" أن   ويرى "مالك بن
فسي للمجتمع بُ  لق  غار االجتماعي وال قل  مكة ال  و أ، (اءحر )زول الوحي على أفضل ا ل

ليه وسلم( من نشر الرسالة ومن ت الرسول )صلى اهلل عوال تزال _أرضا خصبة عذراء مك   -كانت
ياة، ث إن تبليغ الرسالة مل يكن ليحصلليغها إ املعاصرين له ممن كانوا على قيد تب  لوال أن   ،ا

 : ت من حفظه ومتثله، يقول سبحانه وتعا فوس إليه فتمك ِإنا  ُْن نـ زْل ا الذِّْكر   القرآن قد شد  ال
جر، اآلية  و ِإنا ل ُه   اِفظُون   وال شك  أن املرحلة  »(، و هذا يقول "مالك بن نيب": 9)ا

ضارة اإلسالمية)و من مراحل األ ال ابتدأت من غار حراء إ صفني _وهي املرحلة الرئيسية  (ا
قبة ظلت روح  تة تسودها الروح، ففي هذ ا ية  وهرية_ إمنا كانت دي اصرها ا ال تركبت فيها ع
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فسي الرئيسي من ليلة حراء إ أن وصلت القمة الروحية للحض سالمية، ارة اإلاملؤمن هي العامل ال
 (1).«ه 38وهو ما يوافق صفني عام 

سبة جملتمع  ضارة املسيحية)أما بال ضارة( ارتبطت بظهور (ا ، فريى "مالك بن نيب" أهنا )ا
فسية ف ية، لكن من الوجهة ال ـ الديانة املسيحية ال سبقت الديانة اإلسالمية من الوجهة التار

ضارة اإلسالمية) ضارة الغربية املسيحية)أسبق  الوجود واالنطالق من  تعد   (ا ذلك أن  (؛ا
تطورت بوترية بطيئة، ألن ظهورها األول كان ضعيفا مقارنة مع  -لدت قبل اإلسالمال وُ -املسيحية 

ني إظهور اإلسالم الذي محل املسلمني    (نياإسبا) الشرق وإ  (الصني)حدود   بضع س
هبا وأفقدها املهد الذي ولدت فيه  أضر   هذا مان آخر األديان ظهورا، و على الرغم من أنه كا ،الغرب

فيها إ الغرب.  (2)ب

ية دور كبري   ول م ا ضارة اإلسالمية) قيام كان للفكرة الدي أيضا  (ة املسيحيةضار ـ )ال، ف(ا
ضارة اإلسال)بري  هذا الدين، وملا كانت نصيب وافر وحظ ك قد عرفت ميالدها بظهور  (ميةا

ضارة املسيحيةـ )اإلسالم ونزول الوحي، ف يت على أساس ما قام به املسيح  (ا                ب
م)"  م"عيسى عليه السال قيقة مرت(فلسطني)  (بيت  بطا بأسباب ، والذي كان نزوله  ا
ية  بفرتة ساد فيها واقعية ومنوذجية، و  هل والوث ال صراع اإلمباطوريت  الطقة تلك املا  نيكانت 

 (3)الرومانية والبيزنطية كما تؤكد صفحات التاريخ.

ية  (ضارة املسيحية)اويعلل "مالك بن نيب" سبب تأخر ظهور  ،هذا وعدم متكن الفكرة الدي
والثقافات  من التوغل  نفوس أفرادها إ كون املسيحية قد نشأت  وسط فيه خليط من الديانات

                                                           

هضة، ص  (1)  .58مالك بن نيب: شروط ال
، 2007، سورية، 2عمر بن عيسى: مالك بن نيب  تاريخ الفكر اإلسالمي و مستقبل اجملتمع اإلسالمي. دار الفكر، ط (2)

 .47ص 
ية، ص  (3) كة التار ظر األخضر شريط: مشكلة التاريخ  ا  .88ي
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اس وسط الزخام الفكري الثقا لتؤث  نانالعبية والرومانية واليو  ر ية، فلم يتح هلا أن تدخل إ قلوب ال
رمانية  مشال  دما بلغت وسط البداوة ا فيه تأثريا فعاال، ومل يكتب هلا أن تعمل عملها إال ع

فوس الشاغرة فتمك  (أوروبا) ها وبعثت فيه، حيث وجدت ال الة ال اندفعت هبا ا الروح الفع  ت م
 (1)ن حلقتها  سلسلة التاريخ.لتكو  

ا هذاو   ضارة ال) أن   مع رمانية( غربيةا لها  كانت نتيجة لتخمر الفكرة املسيحية ولتوغ    ا
رمانية، حيث وجدت هذ املسيحية أو هذ  ضارة)نفوس القبائل ا األرضية املالئمة والظروف  (ا

اسبة لقيامها وانتشارها رمانية ،امل على  ،وذلك النعدام الصراعات الفكرية  نفسية الشعوب ا
ا والفكرة   الشرقيةالعكس من نفسية الشعوب  املسيحية، وكذا لكون      ال عرفت صراعات تت

رمانية مل تشهد آنذاك حضارات سابقة، أي أهنا ك انت مفرغة حضاريا واإلنسان فيها ال الشعوب ا
ضاري اء ا ه أرضا خصبة للب ت أ، وهبذا يزال  مرحلة الفطرة، األمر الذي جعل م ضارة )عل ا

م)ا مع مواملسيحية قطيعته (الغربية هما (فلسطني)         (بيت  ، وهاجرتا إ حيث ميك
هوض والتطور.  ال

ا يستدل "مالك بن نيب" على تأثري  ر  (الروح)وه د ا    انيني وانتشرت مال ظهرت ع
تمون إ الفكر ب (،أوروباـ)ب الغريب،     شهادات وأقوال ودراسات بعض املفكرين واملؤرخني الذين ي

ج" الذي يرى بأن  ضارة الغربية)ومن بني هؤالء: "هرمان دي كسرل مكونة من روح  األوروبية (ا
رمانية رمانيني ظهرت روح خلقية )...( »من خالل قوله: ، ويتجلى هذا املسيحية والتقاليد ا ومع ا

ظر إ هذ األمور من (2) «سامية  العامل املسيحي ، ومن قبله املؤرخ الفرنسي "جيزو" الذي كان ي
ج"  ري برين"  وكذلك املؤرخ ، (3) قرن كاملوا الزاوية نفسها قبل "كسرل الذي أكد على  "ه

                                                           

هضة، ص  (1) ظر مالك بن نيب: شروط ال  .61ي
هضة، ص  (2) ظر مالك بن نيب: شروط ال  .61ي
 .71املصدر نفسه، ص (3)
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ضارتني اإلسالمية واملسحية، حيث يذهب من خالل كتاب ونفكرة االرتباط الوثيق بني ا بـ:  ه املع
فوس مد وشرملان" إ أن شخصية "شرملان" بعثت مبدأ املسيحية  ال بذلك البكر، فأنبتت  "

 (1)ليه وسلم( من قبل.كما فعل الرسول )صلى اهلل ع  ا، متام(حضارة)

ضارة )         بدأت مالمح  ،بعد تلك اهلجرة ال استطاعت هبا املسيحية أن تولد مرتني ا
فسية واالجتماعية - الظهور والتطور (الغربية ا نالحظ   ،-أو الصعود وفق مقياس القيم ال وه

( أوروبا)ظهور عامل آخر ساهم  ترسيخ املسيحية  اجملتمع الغريب، وهو ظهور القديسني  
خالل من   Saint Thomas d’Acquin"(*) خاصة، وعلى رأسهم "توما اإلكوي(إيطاليا)و

ادي هبا.  (2)األفكار ال كان ي

عطف  ب/ مرحلة العقل: ضارة) هذ املرحلة ت ة عن توسع اجملتمع  - (ا ا بسبب املشاكل ال
عطفا تكف فيه  -الوليد عن السيطرة املطلقة على الغرائز، ليبدأ عهد جديد أو مسلك آخر  (الروح)م
انب الروحي أي املبدأ (العقل)وهو  ، هذ املرحلة تعمل على استعمال الطاقات العقلية مع استبعاد ا

كما تشهد املرحلة نقصا مستمرا  الفاعلية جتماعية،  قات االخالقي، وبالتا تتمزق شبكة العالألا
ية، حيث يقول "مالك بن نيب":  نالحظ نقصا  الفعالية االجتماعية  »االجتماعية للفكرة الدي

ية، وأن   عطف العقل للفكرة الدي ضارة م ذ أن دخلت ا قائصها م  (3).«هذ الفكرة تظل مواصلة ل

دما تتحرر  ضارة)وع تبدأ الغرائز ال كانت مشروطة  (العقل) ن سلطة  وتعل (الروح)من  (ا
ية  التحرر من قيودها ه السيطرة على هذ الغرائ (العقل)ألن  ،بالروح الدي ز وال القدرة على ال ميك

طلق الغرائز دفعة واحدة،  ال  اجملتمع عن ممارسة ضغوطه على الفرد، وطبيعي أ هتذيبها، وهبذا يكف   ت

                                                           

 .62املصدر نفسه، ص  (1)
ة  (*) ، وصاحب علم الالهوت  املسيحية، ولد س ة 1225الهويت إيطا  م.1274م، وتو س

ية، ص   (2) ركة التار  .292األخضر شريط: مشكلة التاريخ  ا
هضة، ص  (3)  .77مالك بن نيب: شروط ال
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وهبذا تواصل الغريزة املكبوحة  »حرر بقدر ما يضعف سلطان الروح، حيث يقول  هذا اجملال: بل تت
ية سعيها إ االنطالق والتحرر وتستعيد الطبيعة غلبتها على الفرد وعلى  ماح بيد الفكرة الدي ا

 (1).«اجملتمع شيئا فشيئا

رر الغرائز من قيودها وبني سلطة  ما ل، فك(الروح)وهبذا نالحظ وجود عالقة طردية بني 
اء  تأث ر انطلقت الغرائز بالقوة نفسها، وبالتا (الروح)ضعفت سلطة  فسي للفرد والب اء ال الب

 األخالقي للمجتمع.

ا  هذ املرحلة أن نراقب الظروف ا ا لو استطع فويرى "مالك بن نيب" أن ية بوسيلة سل
ا سوف بني و  (الروح)بغية تتبع نتائج هذ العالقة الطردية بني ضعف سلطة  ،دقيقة رر الغرائز، فإن

فاضا  مستوى أخالق اجملتمع ونقصا  الفعالية االجتماعية للفكرة الد ال ال تزال ية ينالحظ  ا
ذ أن دخلت مستمرة  ضارة) مواصلة نقصان فاعليتها م عطف  (ا  (2).(العقل)م

صوص  ، فأهم ما مييزها  هذ (عامل األشياء)، (رعامل األفكا)، (عامل األشخاص)أما 
عامل )        املستوى نفسه مع  (صعامل األشخا)املرحلة هو وصوهلا إ مستوى معني يكون فيه 

توج الفكري أو املادي يعكس  عامل األفكار(، أي أن                  )عامل األشخاص  :(اراألفك امل
ققت ضماناهتم، فإ  إنتاجهمن مستوى األفراد، ومبا أن األفراد قد اكتملت روابطهم االجتماعية و

هضة( أو  (العقل) وصلوا إليها، أي أن مرحلة يعكس هذ املرحلة ال ويع )األوج(،       متثل )ال
ون"مالك بن نيب" هبذا االزده  (3) تلك املرحلة. السائدة ار: العلوم والف

ضارة)وإذا ما بلغت  سيطرة  لت من سيطرة األشخاص إانتقإذا ما أوجها ونضجها، و  (ا
يات  اهج وتق تساعد على انتشار وتوسعه، إذ تشهد جديدة الوسائل، يبدأ اجملتمع باالستعانة مب

                                                           

 .77املصدر نفسه، ص  (1)
 .52ر نفسه، ص املصد (2)
 .30مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (3)
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ازات واالكتشافات اإلبداعاتازدهار  فأوج أي حضارة  »: "مالك بن نيب" ، حيث يقولواإل
ون فيها_ يلتقي من وجهة نظر )علم العلل( البحت مع مرض  _وأع به ازدهار العلوم والف

 (1).«ألن آثار احملسوسة ال تزال بعيدة، اجتماعي معني

د أن مر إذا ما عدنا إ ا  اجملتمع اإلسالمي تبدأ من  (العقل)حلة ملخطط البيا السابق، 
افس املادي-ه(  38الفرتة ما بعد معركة )صفني  إ عهد ومتتد  -ال دخلت فيها نزعة السلطة والت

كم،  "ابن خلدون" رى التاريخ حو  هذ املرحلة واستالم دولة املوحدين ا إذ  سالمي؛اإل   لت 
ضارة اإلسال)خرجت أ تظهر بدأت  الوقت الذي  ،(العقل)إ طور القيصرية الذي يسود  (ميةا

ما الفكرة الدافعة لإلسالم نقلت  »حيث يقول: ، (2)فيه بوادر الفتور الدالة على أفول الروح بي
زيرة العربية إ األقطار ذ أربعة عشر قرنا من ا مر املضيئة م البعيدة، موحدة مجيع     شعالت ا

سق الرائعسالالشعوب اإل ضارة اإلسالمية ال استمرت ح  ،مية  ذلك العمل امل أال وهو ا
 (3).«سقوط بغداد وسقوط غرناطة

ة ) د  دولة املوحدين ال قامت س  ه(، و ال  أعادت 524هذا، ووقف "مالك بن نيب" ع

ذ تأسيس الدولة فكريا على يد  (ملغربـ )ال                 اعتبار وأعطته دفعة قرآنية جديدة م
مد املهدي بن تومرت" وزعيمها العسكري "عبد املؤمن بن علي" أسلوب الدم أبرز  ويعد   ،"

طني قد قامت على أنقاضها، حيث رساء دعائمها، وكانت دولة املراباألساليب املعتمد عليها  إ
ى تلق   (ه609)ولة مسلمة، و عام  تصفيتها ألهنا مل تكن أكثر من داملوحدون القوة استعمل 

املوحدين  حُ رْ ذ ذلك الوقت وص  )حصن العقاب(  )األندلس(، وم املوحدون شر هزمية  موقعة
ت ضربات الدم على امتداد  ة تقريبا ) نيست  يتداعى  ه(، واملوحدون يقضون 668ه_609س

                                                           

هضة، ص  (1)  .77مالك بن نيب: شروط ال
 .58املصدر نفسه، ص  (2)
 .47مالك بن نيب: مشكلة األفكار  العامل اإلسالمي، ص  (3)
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على أنفسهم بأيديهم  معارك أهلية، وبسقوط دولة املوحدين اعتب "مالك بن نيب" ظهور مرحلة 
مية  ضاري واالزدهارالتفكري )على الرغم من كوهنا مرحلة  ،الصراعاتجديدة من التمزق وت  (1).(ا

صوص هذ املرحلة  اجملتمع املسي هضة)حي، فهي تتمثل  عصر أما  ومتتد إ غاية  (ال
على يد )ديكارت(، وقيام الثورة  (أوروبا)، وتتميز بازدهار الفلسفة  (الفتوحات اإلسالمية)

اول الواقع، ود اعية، وازدهار العلوم اإلنسانية ال تعتمد  ت ا راسة االجتماع على مثل وقيم عليالص
 إفرازاته.و  (العقل)استمدهتا أساسا من 

قد خرجت من مرحلة السمو الروحي إ مرحلة التوسع  (أوروبا) (حضارة) كما يرى أن  
روج وعن (هضةال)قلي مع بداية عهد عال  (أوروبا)التوسع، أن شهدت  ذاك، وقد نتج عن هذا ا

اء القارةُجل  ثورة فكرية ستتجلى آثارها   ي ، وحدث كل هاامليادين، وعب أ  العادات تغري تدر
يا. طرائق العيش واالعتقاد والتفكري،ق و الواألخ  وأخذ دور رجال الدين يتضاءل تدر

ا نستشهد  تسعى إ الفصل بني الدين وبني الدنيا،قوية روح دنيوية بذلك فانبثقت   وه
ج":ب هضة إن مركز الثقل للحضارة تزحزح من مكانه، »قول "كسرل ول بال  واإلصالح الدي و

 (2).«العقل الال الروح إ من 

ية،  الوقت الذي تبدأ          ركها الروحي بصفة تدر فس عن  لي ال فما مييز هذ املرحلة هو 
و عامل األشياء )املاديات(ذفيه الغرائز إ اال ة ال و اب   .(الروح)تحرر من هيم

ماح بيد  »حيث يقول:  ية سعيها إ االنطالق يالفكرة الدهبذا تواصل الغريزة املكبوحة ا
 (1).«يئا فشيئاشوالتحرر، وتستعيد الطبيعة غلبتها على الفرد، واجملتمع 

                                                           

شر والتوزيع. ط (1) امعية للدراسات وال د مالك بن نيب، املؤسسة ا ضارة ع طيب: فلسفة ا ظر سليمان ا ، بريوت، 1ي
 .104م، ص 1993
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ضارة اإل)واألمر نفسه نلمسه مع  انب الروحي وإغفال  (سالميةا ال عمدت إ إسقاط ا
، وهذا يوافق املرحلة األموية والعباسية ا تشرع الغرائز  ،الدور الدي  (الروح)التحرر من سلطة  وه

ا  (صفني)وقعة حيث أن القيمة الروحية قد تراجعت  م ؛" أميةب"ها  عهد على الصورة ال ملس
يادة دة "علي بن أيب طالب" الذي بويع خليفة للمسلمني وبني أهل الشام بقبني أهل العراق بقيا

الفواليا على الشام، وقد  ي كان "معاوية بن أيب سليمان" الذ حول القصاص من قتلة  كان ا
ه، حيث أن "عثمان بن عفان وجهه كان يرى ضرورة  "علي بن أيب طالب" كرم اهلل " رضي اهلل ع

الرتيث أوال ث القصاص ثانيا، لكن "معاوية" رفض مبايعة "علي بن أيب طالب" وطالب باإلسراع 
الفة شورى بني امل د ذلك يطرح أمر ا  (2)سلمني.بالثأر من القتلى، وع

امسة ال نقلت العامل اإلسالمي من مرحلة ( واقعة صفني)وهبذا اعتبت  قطة ا إ  (الروح)ال
رى و هذ ال »، حيث يقول: وأحدثت فجوة كبرية  الدين اإلسالمي (العقل)مرحلة  اقعة غريت 

ة الذي كان مشح ،سالميالتاريخ اإل التقدم إ جو  ونا هبدي الروح وبواعثوأخرجته من جو املدي
معت مظاهر الرتف وفتور اإلميان  (3).«دمشق حيث 

ضارة اإلسالمية)كما عرفت  يا حامسا  (ا رى       التاريخ هذ الفرتة انعطافا تار  غري  
و  نحيث ا ،و ألقى بضالله على العامل اإلسالمي ل فصل السياسي عن الدي والعقلي عن الروحي، و

كم من ا بذلك السلطة ت ل  حف ،"فيان"معاوية بن أيب س الفة إ امللك الوراثي على يدنظام ا
غرافية للظهور اهلية والقبلية وا نتشرت الفنت ا ،كماجديدمن  العصبية وعادت العصبيات ا

فضت مستويات أخالق الفرد  اقضات السياسية من جديد  قلب العامل اإلسالمي، كما ا واملت
ية الفكرة الدي دْ الفرد الذي مل تعُ  بدأ األخالقي وكذا الروحي الذي فقد سيطرته علىنتيجة إسقاط امل

                                                                                                                                                                                     

 .77املصدر نفسه، ص  (1)
مية  فكر مالك بن نيب، دار اهلدى، دط، بريو  (2) ظر الطاهر سعود: التخلف والت  .192ت، ص ي
هضة، ص ) (3)  (.52/53مالك بن نيب: شروط ال
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فالعالقة الروحية بني اهلل وبني  »"مالك بن نيب":  ه، و  هذا الصدد يقولفيقادرة على التأثري 
 ،)...( اإلنسان هي ال تلد العالقة االجتماعية، وهذ بدورها تربط ما بني اإلنسان وأخيه اإلنسان

ية على أهنما  ية معا من الوجهة التار ظر إ العالقة االجتماعية والعالقة الدي ا أن ن فعلى هذا ميك
وان كل حركة تطور اجتما  (1).«ي واحدعحدث، ومن الوجهة الكونية على أهنما ع

تفظا فإنه  (،واقعة صفني)فقدان العامل اإلسالمي لتوازنه بعد الرغم من  ىعللكن، و  بقي 
فحات الدين اإلسالمي  ابضة، ومرد  و ب ية ال "مالك       ذلك كما يرى  متمسكا بالقوة القرآنية ا

بن  مالك"           واإلمام  "عمر بن عبد العزيز"و "عقبة بن نافع"ال من أمثال رج »بن نيب": 
هم أمجعني، ال  أنس" ا كبريا، والثاألرضي اهلل ع  والثالثعظيما،        خليفة  ن أوهلم كان فا

سدت فيهم بصورة أو  إمام مدرسة كبى  التشريع، بل ألن فضائل اإلسالم الفطرية العظيمة قد 
وقد وقف  عاصمة الفاطميني املقبلة ال زحف جيش املسلمني لفتح إفريقيا ، "عقبة"هذا فبأخرى، 
اء الوداع األخري ث يود   ،الشمالية ميتطي صهوة جواد داعيا: "اللهم تقبل عملي  صرخ وهو يع أب

ني"، و"عمر بن عبد العزيز" هو الذي ارتأى أن   من الظلم أن يتو أمرا  واجعل  عبادك الصا
ه، واإلمام "مالك" هو الذي تعرض للجلد   ازل ع ص نسل "علي" كرم اهلل وجهه فآثر أن يت

، ورفض       تلكم هي دافع سلطانا باغيا،  ألنهاألماكن العامة  د حان موعد الفضائل: احتقار 
ابه به ظامل باغ د   (2).«سلطة ال تقوم على حق، و

صوص اإلبداعات ال ظهرت  هذ املرحلة ضارة اإل ،أما  سالمية بظهور فقد متثلت  ا
 :كـ         ة من األساتذة والعلماء العرب الذي سطعت أمساؤهم  جو املعرفة والعلم د  عُ 

ا"،  ،"الفارايب" "ابن خلدون" الذي أضاءت عبقريته من خالل و"ابن رشد"،  ،الوفاء" "أيب"ابن سي
وال متثلت كما يرى "مالك بن  ،وكذا ظهور بعض االكتشافات  ظل األمويني ،)مقدمته( الشهرية

                                                           

تمع، ص   (1)  .56مالك بن نيب: ميالد 
 .26مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (2)
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هج التجرييب  الطب،  »:نيب"  ظام املئوي، وتطبيق امل واستخدام فكرة الزمن اكتشاف ال
 (1).«الرياضية

من أمهات الكتب اليونانية والفارسية دون أن نغفل الدور الكبري الذي لعبته ترمجة العديد 
تلف حقول املعرفة و  ،إواإلغريقية... اء معارف   ث وب اهج  ال ساعدت على تأسيس م

ارة للعلم ومهدا للعلما ء، ولعل ما يزيد من أمهية العصر وأمهية خالل العصر العباسي الذي اعتب م
ليفة "املأمون" الذي كان يعطي كل من يرتجم كتابا وزن    ه ذهبا.الرتمجة ا

ا الصفحة إ وإذا  ضارة املسيحية)ما قلب جدها هي األخرى متمثلة  ظهور  (،ا فس
" و"مارين هبرتز" و"بوبوف" غمن أمثال " لعلماءارب  " و"ماركو  (2)و"برانلي" وغريهم.الفا

 ج/ مرحلة الغريزة:

اها معاكسا  ول أخرى  مسار التاريخ، إذ يأخذ هذا املسار ا ميثل هذا الطور نقطة 
ا طور  ضارة)الصاعد، وهذا يؤذن بأفول مشس  (الروح)ال وزواهلا، فإذا كانت بوادر أفول  (ا

ضارة قد بدأت بالظهور  مرحلة العقل نتيجة اإلشب اع الروحي وانفصاله عن العقل، فإن هذا ا
ا يقول "مالك بن نيب":  لقد بلغت عوامل التعارض الداخلية  »األفول يتحقق مع مرحلة الغريزة، وه

تمع جديد  معامل وخصائص  قيمتها وانتهت إ موعدها احملتوم، وهو متزق عامل واهن وظهور 
طاط، إ اهات جديدة، فكانت تلك مرحلة اال والوقت عوامل حضارة، ذ مل يعد اإلنسان والرتاب وا

ا ها صلة مبدعةبل أضحت ع  (3).«صر خامدة ليس هلا فيما بي

                                                           

 .26املصدر نفسه، ص  (1)
تمع، ص  (2)  .64مالك بن نيب: ميالد 
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طاطالوعليه فأهم ما مييز هذ املرحلة هو ا عن وجهها  (غريزةل)اأين تكشف  ،هنيار واال
طلق الغرائز ألن الفكرة الد (الروح)ت متاما، فبخفوت صو  الفرد،        ية فقدت رصيدها داخليت

، وبالتا يغيفقد اجملتمع ألن  و   ،االجتماعية       ويفقد وظيفته  (العقل)ب سلطته على أفراد
ه تهي  ،ويدخل اجملتمع املرحلة املظلمة من تار ضارة)وت تهي  »بن نيب": ا، يقول " (دورة ا ا ت ه

تم مبهمتهاالوظيفة االجتماعية للفكرة الدنية ال تصبح عاجزة عن القيام  حل يكون ع متاما   م
ضارة مهدت هلذا  نزعة العقلية إذ، فال  (1)«قد دخل هنائيا  ليل التاريخ، وبذلك تتم دورة  ا

طا دما أسهمت  إضعاف سلطان اال ت  (لروحا)ط ع فس اإلنسانية، فتمك من  (الغريزة)على ال
ه االنطالق والتحرر، واستعادت غلبتها على الفرد وعلى اجملتمع شيئا فشيئا إ أن بلغ التحرر أوج  

ضارة)ومخدت   لتمر  و ر تتوفر فيه شروط قيامها، ك رحلتها وهجرهتا إ أفق شعب آختعلن بذلل (ا
 : ر ُكْم ُث ال  ِإْن تـ تـ و ل    باملراحل نفسها  نطاق دورة حضارية جديدة، لقوله تعا ْوا ي ْست ْبِدْل قـ ْوًما غ يـْ

مد، اآلية    ي ُكونُوا أ ْمث ال ُكمْ  (38.) 

د "مالك بن نيب" والذي توجد عوامل أد من مستوى  حى السقوط ع  (الروح)هذا هو م
ؤدية إ امل (العقل)و (الروح)، إذ أنه كلما كان اإلنسان  حالة يتقبل فيها توجيهات (العقل)و
ضارة) ُ ومنوها، فإن ه (ا كمش  هذ ن بطريقة ما فيما وراء الشعور، وتز  ذ العوامل  الة ت ا

طلق  (العقل)و (الروح)تأثريات  ياة البدائية، و من عقاهلا لتعود باإل (الغرائز)وت نسان إ مستوى ا
ضارات(، إغفال اإلنسان للجانب الروحي أن   نيب" "مالك بن  هبذا يرى  الذي يعتب أساس قيام )ا

ضارات( أيا  كانت و  للمبدأ األخالقي الذيوأن إسقاطه  ب عليها صرح )ا يعتب الركيزة ال ي
ضارة)فقدان  إ وبالتافقدان الفعالية االجتماعية لألفراد،  ، يؤدي إحيثما وجدت  ملبرات (ا

شاط االجتماعي إ هبذا يستحيلوجودها، و  دم ال  نشاط فردي يغلب عليه االهتمام الذايت، وال 

                                                           

هضة، ص  (1)  .77مالك بن نيب: شروط ال
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ماعية، و  اجات ا دم ا اجات الفردية بعد أن كان  ظل عدم التوازن بني عوامل إال ا
اء االجتماعي.                                           هار الب       )األشخاص( و )األفكار( و )األشياء( ي

ضارة اإلسالمية)وبني  (الغريزة)بني مرحلة  يطابق "مالك بن نيب" هلا          ال يؤرخ  (ا
ووفاة العالمة الكبري "ابن خلدون"، أو  (م14القرن )  (املغرب)  (*)لة املوحدينو بسقوط د

         .(1) «سقوط حضارة لفظت آخر أنفاسها»مبجتمع إنسان ما بعد املوحدين، فيقول عن سقوطها: 
طاط بإنسان ما بعد املوحدين، ففي عهد  »: قائال يفويض استحالت  "ابن خلدون"يبدأ تاريخ اال

ال  ىوقمة األهبة والعاصمة الكب  لكالقريوان قرية مغمورة بعد أن كانت  عهد األغالبة قبلة امل
ها مليون من السكان قد)و (بغداد)، ومل يكن حظ يقط  (2).«ا من ذلكخري  (سرم

ضارة اإلسالمية)بأن سقوط  يرىكما  م التاريخ يعود بالدرجة األو إ انتشار سل  من  (ا
وكذا إ ، (العقل)رف  ظل مرحلة نتيجة التطور واإلبداع ال عُ  ،حياة البذخ والرتف وعلو العمران

نظرة فإذا نظرنا إ هذا الوضع  »من سلطتها، فيقول  ذلك:  صوالتمل   (الروح)د التحرر من قيو 
عبريا و  صورة العمران مل تكن إال تاجتماعية، وجدنا أن مجيع األعراض ال ظهرت  السياسة أ

راثيم ال و  ،عن حالة مرضية يعانيها إنسان ما بعد املوحدين )...( مل  كيانه مجيع ا الذي كان 
ها  فرتات متفرقة مجيع املشاكل ال تعرض هلا العامل اإلسال تج ع ني، سي ذ ذلك ا يعود و مي م

 (3).«رها إ ذلك الرجل الذي مل يكن طليعة  التاريخز و 

                                                           

اصر لدين اهلل املوحدي(  موقعة حصن العقاب   (*) يبدأ عصر ما بعد املوحدين بسقوط الدولة املوحدية بعد هزمية )ال
هاية قوة املسلمني باملغرب واألندلس على السواء.609صفر  15األندلس    ه، وقد اعتبت هذ املوقعة نذيرا ب

 .31مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (1)
 (.31/32نفسه، ص ) املصدر (2)
 .32مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (3)
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ضارة )بأن  " مالك بن نيب"كما يرى لوصاية   وصلت إ ذروة خضوعها  ( قداإلسالميةا
 »:  ذلك ، حيث يقول(األندلس) عهد الطوائف مع اجملتمع اإلسالمي   (الغريزة وسلطتها)

ت سلطان )الغرائز( املتحررة من وصاية الروح والعقلأما املرحلة  للها  تصور هناية  وفيها ، الثالثة، ف
شاط املشرتك مستحيال، ابه  أغوار الفوضى  يصبح ال د       ضاربا بأط واالضطراب، وهو ما 

 (1). « ئف(بـ )عصر ملوك الطوا    حالة اجملتمع اإلسالمي  األندلس  العصر املشؤوم املسمى 

ال ر   ،وبطبيعة ا فستصبح  ،وخضع لغرائز (الروح)ر اإلنسان املسلم من سلطة إذا ما 
نيب" يعزي  ابنا فـ "ذاعتبار لعرف الدين وال اجملتمع، وعلى ه خبط عشواء ال تقيم أي  تسري تصرفاته 

األخالقية، التملص من املبادئ األسباب الرئيسية لسقوط دولة املوحدين إ فقدان القيم الروحية و 
طاط  » وهذا يتجلى من خالل قوله: قلب  عصور اال فإذا  ،)...(    ولكن أوضاع القيم ت

اء  عقل قوى على البقاء مبقومات الفن والياالجتماعي، إذ هو ال حدث هذا االنقالب اهنار الب
هض، فحيثما فقدوح وحد هو الذي يتيح لإلنسانية والعلم فحسب، ألن الروح والر  الروح  أن ت

ضار  طتسقطت ا ألن من يفقد القدرة على السقوط ال ميلك إال أن يهوي بتأثري جاذبية  ،ة وا
 (2).«األرض

سيؤدي حتما إ  (الروح)ومتلصه من قانون  اناإلميلقوة بأن فقدان اإلنسان هذا، ويرى 
كل   علمال و البقعة املهجورة يفقد »ضعف اإلبداع، حيث يقول:  إ وبالتا (العقل)إشعاع توقف 

ما ، فأي ا مد إشعاع  مع الفهم          ه إ العقل، إذ يفقد اإلنسان تعطش  توقف إشعاع الروح 
دما يفقد اهلمة وقوة اإلميانوإرادت    (3).«ه للعمل ع

                                                           

تمع، ص ) (1)  (.40/41مالك بن نيب: ميالد 
 .26مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (2)
 .27مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (3)
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ت الدفعة القرآنية »ويضيف:  دما  ،ح إذا وه توقف العامل اإلسالمي كما يتوقف احملرك ع
فذ آخر قطرة من الوقود، وما كان ألي معو   بع الوحيد يست ض زم أن يقوم خالل التاريخ مقام امل

هضة التيمورية ال ازدهرت  القرن   (الرابع عشر)للطاقة اإلنسانية أال وهو اإلميان، ولذا مل تستطع ال
قد)حول مغا  ح العامل اإلسالمي حركة مل يعد هو  ،كالمها  (اإلمباطورية العثمانية)أو  (سرم أن مت

 (1).«ه ميلك مصدرهاات ذ

أفكار "ابن خلدون" ال ميزت تلك الفرتة، إما أهنا جاءت  "مالك بن نيب" أنيرىهذا،  و 
طبع  العبقرية اإلسالمية ال فقدت مرونتها  بذلك مبكرة، وإما متأخرة عن أواهنا، فلم تستطع أن ت

 ومقدرهتا على التقدم والتجدد.

طاط  (القابلية لالستعمار)و (االستعمار) د  ع  كما يُـ  ضارة )من أهم العوامل ال أدت إ ا ا
ا كمسلمني (االستعمار)وسقوطها، فـ "مالك بن نيب" يرى أن  (اإلسالمية ، هو الذي أدى إ إضعاف

ا روح )القابلية لالستعمار(، طاط.وبالتا قاد العامل اإل و غرس  نفوس  سالمي إ التخلف واال

ا  خعامل - حسب "مالك بن نيب" - (االستعمار)و ا دراسة واعية لكي يبقي ارجي يدرس
ها مواطن  »: كما يقول  اهلزمية، حيث أنه فسية دراسة عميقة وأدرك م ا ال عف، الض  درس أوضاع
يراقب حركة األفكار، فكل ما مير  العامل اإلسالمي من أفكار »إنه  ويضيف: ،(2) «فسخرنا ملا يريد

هتمه بصفة خاصة، بقدر ما يهمه البرتول، بل أكثر من ذلك بكثري وهو يراقب حركتها باهتمام بالغ، 
اصة ال تتمثل  التخلص من األفكار ال  راف هبا عن مراميها الو ا ،تضايقه    وله فلسفته ا

 (3).«استبقاءها فيه          ا خارج املدار الذي أراد أصحاهبابتوجيهه

                                                           

 .27نفسه، ص  رصدامل  (1)
هضة، ص  (2)  .159مالك بن نيب: شروط ال
 (.54/55مالك بن نيب: فكرة كمونليث إسالمي، ص ) (3)
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القابلية )        وهو  (،االستعمار)د "مالك بن نيب"  بيان ما هو أخطر وأشد من كما تفر  
هي  ، و(األفول)     أو  (الغريزة)ال تعتب ظاهرة اجتماعية مرافقة لألفراد  مرحلة  (لالستعمار

ضاري، أين  طاط أو مرحلة التدهور ا تمع اال اخ الثقا واالجتماعي السائد   تتولد من امل
ضوع لذهان االستحالة والسهولة  (*).يتصف األفراد بالسلبية واالستسالم وا

ا ملعا »كما يرى "مالك بن نيب" بأهنا:  حيث نتقبل كل ما يطلقه  ،نفسي داخلي  نفوس
ا، فما يطلقه من مصطلحات ضدنا نتقبلها ونرددها على أساس املستعمِ  ا بدون وعي وإدراك م ر علي

ا مبقياسه ا نعتب صحيحا وجيدا، حيث نقيس أنفس  ،أهنا من املسلمات الصحيحة، وما يصفه ل
دمه باست حن  فسية، ف ا الفكرية وال ا من وذلك نتيجة الضعف  شخصيت غالله ملا  أنفس

دمته، ف ا هبا معوق دااستعداد  ا معلولة من باط ط  فوس من قيمة  خلي ميسكها عن التقدم، و
حن مسخ   ا، ف ا بأنفس ا أبواقا يُ  ،رون هلمأنفس كتب هبا تحدث من خالهلا وأقالما يُ يث أصبح

او ومسخر   (1).«ن له  بعلمه وجهل

ر عظمه وهو ملالقد أضاع الع سد و ة مرض فتك   اإلسالمي أكثر من قرن  معا
قيقي ،االستعمار() ما املرض ا ا من خارج (االستعمار) مل يكن بي     استعدادنا  القادم إلي

الستقباله، بل هو من مكونات هذا االستعداد، لذلك على القارئ جململ كتابات "مالك بن نيب" أن 
تمية ظهور د كل حالة استعمارية (القابلية لالستعمار) ال يعتقد  إن القضية  »حيث يقول:  ،ع

ا مما يستغله  وطة أوال بتخلص دنا م دمته من حيث نشعر أو  (االستعمار)ع ا من استعداد   أنفس
دنا وتبدي ها وتشتيتها على دال نشعر، وما دام له سلطة خفية على توجيه الطاقة االجتماعية ع

                                                           

ذهان االستحالة والسهولة: هو مرض نفسي يتولد من خالل استصعاب األمور والتقليل من قيمة الذات، وخرافته تزول م قام  (*)
ابية وجدنا من  معت الثمرات بصفة إ هود تواضعا، ألن كل جهد له مثرته  امليدان االجتماعي، وم  اإلنسان بأقل ا

ظر مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص الواجب أداًء أعظم أثرا من املطالب ق. ي  .148ة با
هضة، ص  (1)  .153مالك بن نيب: شروط ال
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ا، فال رجاء  استقالل، وال أمل  حرية مهما كانت األوضاع السياسية، وقد قال أحد  أيدي
رجْ )املصلحني:   (1).«(من أرضكم أخرجوا املستعمر من أنفسكم 

ت وطأة االحتالل أو  ا يستشهد بـ )أملانيا( و)اليابان( اللتني وقعتا  ومل  (االستعمار)وه
فروما مل تستعمر  »ريخ كقوله: ابأمثلة مستمدة من الت ذلك ح، كما يوض  (2) (القابلية له)تظهر فيهما 

و  لرتا ال استعمرت أربعمائة مليون من اهل ها غزهتا، وإ  -القابلية   إذ كانت لديهم  -داليونان ولك
د اليمن مل تس اضعة دومنا استسالم، و مقابل ذلك  دا ا مل تفقد استقالهلا تلك ال -تعمر إيرل
 (3).«مل تفد من ذلك االستقالل أد فائدة ألهنا قابلة لالستعمار -ظة

وآثار هو التخلص والتحرر من سببه وهو  (االستعمار)ما يرى أن السبيل للخالص من ك
طقية وعلمية تفرض نفسها »، حيث يورد: (القابلية لالستعمار) اك نتيجة م هي أنه لكي  ،إن ه

ب أن نتحرر أوال من سببه وهو القابلية لالستعمار  (4).«نتحرر من أثر هو االستعمار 

   : "مالك بن نيب" يضيف)االستعمار( و بني ) القابلية لالستعمار(  و توضيح الفرق بني
مية و فكون املسلم غري حائز مجيع » االستعمار،      قيق مواهبه: ذلك هو الوسائل ال يريدها لت

ت يد من وسائل استخد هد ما مؤثرا و بذل أقصى ااوأما أال يفكر املسلم  استخدام ما 
ظة   العارضة، وأما أال  لوسائل لريفع من مستوى حياته ح با يستخدم وقته  هذا السبيل فيستلم 

ية االستعمارية ويله كما مهمال يكفل الف  (5).«فتلك هي القابلية لالستعمار ،إفقار و

                                                           

هضة، ص ) (1)  (.158/159مالك بن نيب: شروط ال
لة رؤى، العدد  (2) د "مالك بن نيب"".  ظر وصفي عاشور أبو زيد: "فكرة الفاعلية ع  .14م، ص 2003، 20ي
 .85مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (3)
 .87نفسه، ص  صدرامل (4)
 .87مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (5)
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القابلية )           وعن  (االستعمار)ولعل ما زاد  عمق وآراء وأفكار "مالك بن نيب" عن 
ه  فيها كونه ولد ونشأ  فرتة كان  ،(له زائر)موط  (سيناالستعمار الفر )   يعا فيها من ويالت  (ا

ة  إليهاالذي دخل  را  مجيع  األحداث ال كان كان حاض  (االستعمار)م، أي أن 1830س
سيسة،  (الستعمار الفرنسي)عليها، كما أنه كان على وعي تام بويالت شاهدا  ومكائد ومؤامراته ا

زائر  ة اورغم أن ا بن نيب" وقتها ال يزال حيا_ فهو يرى بأن ام _وكان "1962فتكت حريتها س
ر   (القابلية لالستعمار) زائر) العامل اإلسالمي عموما، و أذياهلا  ال تزال  خصوصا، ويرى بأن  (ا

تلفة (لالستعمار)ليس إال امتدادا  (ما بعد االستعمار)زمن   »حيث يقول:  ،نفسه بطرق وأشكال 
هافتصفية االستعمار من العقول تتطلب أشياء كثري  ضا)ومفهوم  (الثقافة) مفهوم ة يتضم  ، فهي(رةا

رير الدستور  ال تتحقق إذن مبجرد انسحاب جيوش  كما -االستعمار ومبجرد إعالن االستقالل و
سبة للرتاب الوط  (1).«-هو األمر بال

ا إ  ضارة الغربية املسيحية)وإذا ما عرج د أن طور أفوهلا يبدأ من التطور األقصى (ا  ،
ضارة)الذي شهدته مرحلة  ولوجيا على مجيع  (ا من حيث املدنية، من خالل سيطرة العلم والتك

ياة وانكماش تأثريات         و هذا  ،واندفاعها (الغريزة)وهيجان  (العقل)و (الروح)االت ا
ص الشعوب  »: "مالك بن نيب"يقول اضر ال  ضارة  العصر ا ولعله من الواضح أن مشكلة ا

اءاإلسالمية فقط، بل إهنا   (2).«ص أيضا الشعوب املتقدمة نفسها ال هتدد فيها مدنيتها بالف

طاط  ضارة )                وإذا كان "مالك بن نيب" قد شهد وعايش مرحلة سقوط وا ا
ضارة الغربية) ، فهو يرى أن  (اإلسالمية ، بعد_ على وشك السقوط واالهنيار _وإن مل تسقط (ا

بئ بسقوط  موعة من الظواهر واملظاهر ال ت ضارة الغربي)وهذا الرأي استقا من  يوما ما ال  (ةا
ضار )             من املفكرين الذين شغلتهم الة، وهو رأي يتوافق مع آراء الكثري  ، (غربيةة الا

                                                           

 .33مالك بن نيب: بني الرشاد والتيه، ص  (1)
هضة، ص  (2)  .64مالك بن نيب: شروط ال
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ضارة ا"   جلربشومن هؤالء "ا قب بضعة فع »يقول:            ث حي ،غربية(لكتابه )تدهور ا
ليز والفرنسيني  اك من األملان واإل اك حضارة غربية، ولن يكون ه ا هذا لن تكون ه قرون من يوم

اك من الرومان  عصر جوستيان ضارة الغربية  »       يقول:  ، كما(1)«أكثر مما ه ليست ا
تهي بعد بضعة قرون، بل إن الظاهرة البدائية العظمى ستختفي كذلك  أحد  وحدها ستموت وت

 (2).«ما وراء اإلنسان وسيختفياأليام، وسيختفي اإلنسان 

ي   بؤ مب ها:لقد كان هذا الت موعة من املظاهر م  ا _كما سبق وأشرنا_ على 

  ّزعة االستعمارية:الن 

ود بالدرجة األو إ يع (أوروبا)لقت  "مالك بن نيب" أن السبب وراء الفوضى ال خُ يرى 
طق العلم  ؛لغريب الذي كان ذا صبغتني: علمي واستعمارينظامها ا فهو علمي  الداخل يفكر مب

طق والتقدم والتطور والرفا والرتف، واستع ارج يفكر مب يقول  وعقليته،      (عماراالست)ماري  ا
داخلها االنفصاالت طبقا لعاملني كان هلما فوضى كانت تتعاظم  تفشِ )...( اكتُ  »"مالك بن نيب": 

الف هذان العامالن  مو العلمي والتوسع االستعماري، ولقد   هذا الشأن وزن كبري، مها: سرعة ال
كما صار   كتوبا على أوروباية ليصبحا قدرا مزعة االستعمار زعة العلمية وال  اللذان نطلق عليهما: ال  

تمع ما بعد املوحدين  (3).«الكالم قدرا على 

راف بني  يويرى "مالك بن نيب" أن تاريخ عصرنا  ،هذا ضارة األ) ا ـ ف    (ية الغربيةوروبا
ذت من مشاعل  (باو أور ) ضارة)ال كان من الواجب عليها أن هتدي سعي اإلنسانية قد ا فتيال  (ا

ارو رق بدل أن يضيء،  أشعلت وجهها  املستعمرات جاءت على أرضها وأحرقت هبا  ال ال

                                                           

ضارة الغربية، ج (1) جلر أزوالد: تدهور ا  .313، ص 1اشب
 .313نفسه، ص  صدرامل (2)
 .116مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (3)
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ا درسا قال فيه:  نفسها، ويرى "مالك بن نيب"  هذا األمر أن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( علم
 (1).«أوشك أن يقع فيهامن حفر مغواة ألخيه »

رب العاملية األو والثانية، فحطمت هنائيا وحدة  احية  (أوروبا)لقد أتت ا وية من ال املع
 (2).الواقعية اقيمته اأفقدهتو بية، بل و األخالقية لبعض الضمائر األور 

رد ملحم ذ قرن من الزمان  طق االستعماريلقد صار التاريخ م فل الذي فالط ؛ة للفكر وامل
زعة ت ال  ل  قد أمْ ه لالستعمار، ف وهتيئتُ ر  استقباله للحياة كأمنا سبقها إعدادُ يشع (روباو أ)يولد  

يه املادية  على الط تار طريقه فيه إال وقد وضع نصب عي يث ال  ياة،  اهه  ا أن فل الغريب ا
مدير ه ال عن رسالته، وتلك طريقة جيدة إلعداد يأخذ من اجملتمع ال ما يعطيه، إنه يبحث عن حظ  

 (3)املستقبل  املستعمرات.

ر  العمل، أبعدته عاداته عن مهمته د على تسخري املستعم  ر الغريب الذي تعو  إن املستعمِ 
قيقية وجردته من بريق حضارته للقانون وشعور  فمباشرته للظلم أنسته العدالة وأصوهلا من احرتام   ؛ا

، و هذا (4)ويتوحش   ر من حضارته  هدوء املستعم  ك يتجرد اآلخرين مبختلف أنواعه، وبذل ق  
 كل يوم  أوروبا،  تتضاعف وتستشريإن  ضروب االنفصال والفساد  »ك بن نيب: ليقول "ما

حط  وبقدر ما يستخدمون العدالة وسيلة من وسائل الضغط واالضطهاد  املستعمرات فإن قيمتها ت
احرتام  ارة فقدوا أهم معالقيود على ضمائر الشعوب املستعم   بالدهم نفسها، وكلما  فرضوا ألوان 

أن الغرب يسعى إ حكم الشعوب  ذلك . (5) «الضمري، إهنم يتمزقون أكثر مما تتمزق املستعمرات

                                                           

ظر مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي ، ص  (1)  .121ي
ظر مالك بن نيب: تأمالت، ص  (2)  .42ي
د مالك بن  نيب، ص )  (3) ضارة ع طيب: فلسفة ا ظر سليمان ا  (.200_105ي
ظر مالك بن نيب: وجهة العامل اإلس (4)  .124المي، ص ي
 .119مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي ، ص  (5)
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ضارة)دون أن يهدف إ نشر  يع  (ا رغبة األوربيني   (أوروبا)، حيث أفرزت حركة التص
ركة التوسع، وازد ها رغم االستعمارية عب العاهرت ا صول على املواد األولية ومحاية مصا مل قصد ا

ضريها.  إدعائه أهنا تؤدي رسالة 

  ّ(لمي األخالقي في مقابل التطور العلمي )تراجع الضمير للعالتدن: 

فوس  الوجود فقدت قداسةر "مالك بن نيب" قد أُ القرن العشرين  تصو  (حضارة)إن   ال
كل   أخضعت، وال (العلمية)الضمائر بسبب ثقافتها املادية ال يطلق عليها اليوم مصطلح العقول و 

ضع فيه الضمري لل  حيث مقياس الكم، شيء إ  ، لقد (1)الكمية   زعة صار فيها العصر عصر كم  
 ، فصارت أبدعت الذات الغربية اآلالت ال مل تستطع السيطرة عليها، حيث قادهتا بعقلها اآل

رد أرقام وأصبحت السعادة مقاسة بقدر ما لديها من وحدات حرارية وهرمونات ياة   (2).ا

ت خطوها )...( انزلقت أوروبا إ محأة املادية، فما متالكت أن حث   »يقول "مالك بن نيب": 
دُ  قلب ها ما أحرز العلم من ازدهار هائل مبدع، وكانت الفجوة بني هذا العلم الذي و وها، 

اكص تزداد اتساعا وعمقا كلما جد جديد أو حدث اكتشاف   األوضاع وبني الضمري التقليدي ال
ذ هناية القرن الثامن عشر أمام إهلة العلم  (3).«ميدان العلوم، وغرق ذلك الضمري الذي طأطأ رأسه م

لقية، إذ صار هذا إن ال   سبية زعة املادية _اآللية_ هلا أثر كبري على القيم ا العصر عصر ال
ى إ قتل معا الفضيلة املطلقة  األخالقية، فلم يعد أحد يدرك القيمة األخالقية املطلقة، وهذا أد  

      القضاء على مفهوم العدالة املطلقة وغريها من القيم األخالقية، يقول "مالك بن نيب":إ و  ،كل ها
د أن أ » ازعة إ الكم  وإ الو وهكذا       سبية قد قتلت عددا كبريا من املفاهيم روبا ال

                                                           

د "مالك بن نيب"، ص  (1) ضارة ع طيب: فلسفة ا ظر سليمان ا  .199ي
ظر مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (2)  .117ي
 .117نفسه، ص  صدرامل (3)
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بوذة   ،األخالقية بيلة وأحالتها ضروبا من الصعلكة ولكمات م  ،اللغة   حني جردهتا من أرديتها ال
 (1).«طريدة من االستعمال ومن الضمري

هما أن يقوال شيئا عن األخالق والقيم، وال  من اإلقرار أن   نفال بد إذ العلم والعقل ال ميك
، فلقد أصبح الرقم سلطانا ي ،        رض نفسه  اجملتمع الغريب فعن الثابت واملشرتك اإلنسا اآل

كمه، وليس للضمري أي  وصار اإلحصاء ال م ديدةدخل  عقب  ياة ا حيث أصبحت حياة  ، ا
رد وظيفة سب وتسخ   واآلالتُ  ،ل األرقام  تكم   اإلنسان  راطر اإلنسان هي ال   حركتها،  لال

ة ألن  اجات اإلنسانية العامة _خاصة حاجات األرملة والشيوخ واملرضى_ فهي ليست مر أما ا
ساب. ات تعرف ا  (2)املاكي

 :االنفصال بين الدين وبين العلم 

ظر إ العالقة بني العلم وبني الدين كعاملني  فصلني،      يرى "مالك بن نيب" أن الغرب ي م
هما  تاريخ وذلك بسبب الفهم الضيق لكل  ضارة الغربية)م ي (، واا نطالقا من الصراع التار

اربتهاو القائم بني العقل العلمي األ يسة و للعلم والعلماء،  رويب ممثال  علماء الغرب وبني سلطة الك
يسة-مما جعلها وانب املادية  -نقصد الك تضع العلم  دائرة ضيقة، حيث حصرته  ميدان ا

ية_ والفلسفة الوضعية بقيادة "أوجست كونت"، وجر   وية._التق  دته من القيم الروحية واألخالقية املع

موعة من صر فهم الغرب للعلم على كونه  اإلنسان  ال يستعملها الطرائق واألدوات لقد ا
تيجة على حساب تدمري ذاته، يقول "مالك بن نيب":  تحقيق أهداف مادية، ح ولو كانتل  »ال

ست  غأو تسيل  اجملرى العلما الذي سيقودها إ موضوعية " األوروبيةلقد أصبحت الثقافة 
ها "ماركس"كونت"، وبال دلية ال متخض ع وبلغ االنفصال غايته  هناية القرن  ،تا إ املادية ا

                                                           

 .117مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، ص  (1)
د "مالك بن نيب"، ص  (2) ضارة ع طيب: فلسفة ا ظر سليمان ا  .200ي
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دما زعم العلم  أنه  -الكهرباء   بعد اكتشافاته املبهرة  ميدان البخار و ميدان -املاضي، ع
دما اعتقد  االضطالع بسائر املسؤوليات  الوحد يستطيع  بكل بساطة، البالد  ،تْ عامل، وع

_بفضل تفوقها العسكري_ اإلنسانية كلها طت فور   ،على مصريها هؤم  تاملتحضرة بأهنا تستطيع أن 
 (1).« هذا االعتقاد الساذج

تشر فوق (حضارة) ة" أن أي  هذا، ويرى "مالك بن نيب األرض، تتغلب أوال على  تتوسع وت
ت فيها قوى جاذبيتها مبا تبق   زون روحي، ح إذا ما وه لد إ  (الروح)ى هلا من  وجدناها 

 (2)شيئا فشيئا.األرض 

امعات واملختبات واملصانع، ويرتك  »حيث يقول:  تل ا إن العلم يزعم أنه يستطيع أن 
اعية أو  تلك املدن من  عها هو، وال تكدست حول املدن الص ال الرواسب ال ص لألخالق 

يط باملدن الكبرية  العامل الثالث )...( ما ل  كو  ،صفائح القصدير، يسودها الفقر املدقع، وهي 
وي واآلخر الكائن املوضوعي، فإن ءطمت وحدة  اإلنسان إ جز  ين: واحد يسمى الكائن املع

زئة األمة، وبالتا  زئة اإلنسانية -وباطراد سريع-األمر سيؤول إ   (3).«إ 

 

 

 استنتاجات

قاط  ا تسجيل ال ضارية  فكر "مالك بن نيب" ميك ا للدورة ا  التالية:من خالل دراست

                                                           

 .73مالك بن نيب: بني الرشاد والتيه، ص  (1)
هضة، ص  (2) ظر مالك بن نيب: شروط ال  .59ي
 .74مالك بن نيب: بني الرشاد والتيه، ص  (3)
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  ضا)مركزية نظرية ضاريني،  (ةير الدورة ا اء والسقوط ا بوصفها اإلطار الكلي املفسر لظاهرة الب
ضارية ظورا حضاريا متميزا حاول سب أغوار الظاهرة ا ظرية م  ث   ومن ،فقد شكلت هذ ال

ضارات قياما وسقوطا، ونرصد من خالل تتب ن ال تتحكم  ظاهرة ا ع هذ اكتشاف الس
ضارية حضورا مركزيا جملموعة من العوامل ال تشك   ظرية ا وهرية  ال اصر ا ظورها الع ل من م

ضارات ية تمثلت، وال نشأة ا فس اإلنسانية.  الفكرة الدي  وال

   اء وقيام أي  هائمهني  مناحضارة واعتبارمها عاملني جوهريني مسا ةتوظيف القيم واألخالق  ب
قيم أخالقية وروحية من شأهنا أن تساهم   (حضارة)مراريتها، ذلك أنه وراء كل استو  سريورهتاو 

 شد خيوطها ودفعها صوب التقدم والتطور.

  ضارية)تعتب ظرية ا لدونية ال يسم   (ال د "مالك بن نيب" استمرارا للمدرسة ا  بعض بـيها الع
ضارية(، فقد حاول "مالك بن نيب ح عن أسباب قيام وسقوط ضر وا" تقدمي تصو  )املدرسة ا

ضارات، وإع ليل معمق بالطريقة ذاهتا الطا ، ليضفي على اء   قدم هبا "ابن خلدون" أفكار
ضارية نوعا من العلمية واملوضوعية فس و  ثلم ،ال مشلت جوانب متعددة دراسته ا علم علم ال

 .إاالجتماع والتاريخ ....

  ضارية باملوضوعية واعتماد املفاهيم العلميةيتميز طرح "مالك على عكس  ،بن نيب" ألفكار ا
ية والسياسية  ذينالاملفكرين بعض   و االقتصادية.اقتصرت دراساهتم على استخدام املفاهيم التار

 ضارة )ارات اقتصر على حضارتني فقط، مها    بن نيب" للتفسري الدوري للحض مالك" تطبيق ا
ض)و (املسيحية نظرية الدورة وتصبح قانونا عاما يسري  متعم  ، فكيف ميكن أن (رة اإلسالميةاا

ضارات اإلنسانية  (1)؟.كل ها  على ا

  "ضارة اإلسالمية إ ما حدث   تم  واء واحملن ال أل  األه يرد  "مالك بن نيب معركة )       با
اهلية قد  (صفني اهلية، وهذا القول فيه مبالغة، فلم تكن محية ا من صراع من خالل محية ا

                                                           

د مالك بن نيب. الزهراء لإلعال (1) ظر علي القريشي: التغري االجتماعي ع شر، طي  .297، ص 1989، دم، 1م وال
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كانت خالفا على   "معاوية بن أيب سفيان"و "علي بن أيب طالب"، بل أن القضية بني بعد انبعثت
" كان يرى أنه يدافع بن أيب طالب هم يظن أنه يدافع عن اإلسالم الصحيح، فـ "عليم وكل   الرأي،

يرى بأنه ال بد من القصاص كان " بن أيب سفيان حق و األمر  ترتيب األمور، و"معاوية عن
ارجني، وهذا أو من استبدال خليفة.  (1)من القتلة والوقوف ضد ا

   صوص أن  أم ضارة اإلسالمية)سقوط  ا ما يرا  دولة  »: ، فإنكان بسقوط دولة املوحدين  (ا
مد بن تومرت" كان يدعي  ، ولكن ملاذا العصمةاملوحدين كان فيها دخن كثري، فإن مؤسسها "

سى أستاذنا "مالك بن نيب" الدولة العثمانية ال استأنفت القوة اإلسالمية، بدولة جامعة كبى   ي
 (2).«كانت أعظم من املوحدين وأكب

  ُِضارية ةالدور )ض على فكرة لقد اعرت اك ميالد وشباب  (ا د "مالك بن نيب"، فليس ه ع
ضارات اك إبطاء أو توقف  املسرية أيضا وشيخوخة، ال  حياة الدول وال  حياة ا ، بل ه

ضارية كم واملمارسات السيئة مرد   ،ا  ؛للحكام       عوامل قد يكون من أبرزها: سوء أنظمة ا
كم على أساس أو ممارسات مرفوضة، كام وبني  فقيام ا افر بني ا من شأنه  ،عيةر ال  وحدوث ت

يويي إ توق  أن يؤد   وار والتفاعل ا ضارية أو جفافها شيئا  تضاؤل إ وبالتا ،ف ا املعطيات ا
 (3)فشيئا.

 ا كيفية صر على الوصف والتحليل فقط، بل حاو دراسته مل تقت ل إعطاء حلول للواقع املعيش ُمبي
ضاري.انتقال اجملتمع من  اء ا مود إ الفعالية والب  مرحلة ا

 

  

                                                           

د "مالك بن نيب"، ص  (1) ضارة ع طيب: فلسفة ا ظر سليمان ا  .116ي
 .119املرجع نفسه، ص  (2)
د "مالك بن نيب"، ص ) (3) ظر علي القريشي: التغري االجتماعي ع  (.296/297ي
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ا ملزمني حبوصلة بعض ما توص     يت:ل إليه البحث، وهو كاآلويف هناية املطاف، جند أنفس

 عد  وشخصيته ت  ، من مدارس الفكر اإلسالمي املعاصر فكر "مالك بن نيب" يشكل مدرسة مستقلة 
امتازت به دراساته من  ِلما من بني أعظم الشخصيات الفكرية يف العامل العريب واإلسالمي، 

هلا  رهذ الدراسات اليت اختا سالمي، صميم مشكالت العامل اإل الشمولية والدقة يف قضيا متس  
ضارة( وانا موحدا هو )مشكالت ا  ا.هاملشكالت مجيع حيث اعتربها أم   ،ع

 نب أصيلة تعكس الروح العربية واإلسالمية اليت نفتقدها يف كثري من جوانب توي على جوا فكر
ا، ومما يعكس ذلك اول  ،حيات ضارة)و (الثقافة)قضايا االهتمام الواضح بت  .(ا

  ال ميكن دراسة شخصية "مالك بن نيب" دون التلفت إ الواقع الذي عاش فيه، وال ميكن فصله
اء فكرعن سائر    الشخصيات الفكرية اليت كان ارتباطه هبا وثيقا، واليت سامهت بشكل فعال يف ب

ديد توج   طوط العريضة لشخصيته اليت لطاملا ع رفت بكوهنا شخصية متعددة يف هاته، و و رسم ا
شاطات، متفت   وعة ال  حة العقل.األبعاد، مت

 ،موعة من املؤلفات واإلصدارات )كتب، مقاالت ازع إخل...اضرات خل ف  ( تعترب بال م
ـ ب  ضاريا ضخما لإلحاطة ومتثل مشروعا فكريا وح ،إضافة قي مة لرفوف مكتبات الفكر واألدب

ضارات. جل   صيلها وأسلمتها، والعمل على بسط مقوماهتا لتمس  وتأ (الثقافة)  ا

  سها يتطرق هلا يف وهو حني يدر  ، فكر "مالك بن نيب"باهتمام كبري يف (الثقافة)حظي موضوع
اهج وبرامج تربوية، وفقا ألصول اجملتمع وتطورات العصر.  شكل م

 اربه الذاتية، ومن اطالعاته املتعددة يتخذ "مالك بن نيب" من الواق ع اليومي الذي يعيشه، ومن 
طلقا لتحديد مفهوم والبحث يف أسسها  (الثقافة) املشارب على أمهات الكتب واملصادر، م

اصر ا  ملكونة هلا.والع

   تويه، فه (الثقافة)استطاع إعطاء نظرة شاملة عن  دد    و  (الثقافة)حيث يطرح مشكلة  ووما 
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ي  ظرية هلذ الظاهرة بقدر ما يهم   ،إخل..واالجتماعي.مفهومها اللغوي والتار ه ال هتمه الدراسة ال
اء  ية معروفة. (الثقافة)ب  اليت اهنارت جوانبها نتيجة لظروف تار

  ه الرتبوي يف دراسة إ حصرها يف أربعة أسس  (الثقافة)انتهى "مالك بن نيب" من خالل برنا
ا هبا (الثقافة)جعل قيام  طلق  ،وتركيبها هلا رهي ، امل ما    وهي: املبدأ األخالقي، التوجيه ا

ية، وجعل  اعة الف وط بهالعملي، الص متتني عرق  فاألخالق من أجل ؛لكل مبدإ مكانته ودور امل
طلق العملي لتحديد أشكال  ، وامل ما اد الذوق ا مال من أجل إ الصالت االجتماعية، وا

اعة أو الفن التطبيقي. شاط العام له، وهذ كلها تقوم هبا الص  ال

   ضارة)ل من أعطى مفهوم "ابن خلدون" أو   عد  ي     داللة متكاملة، حيث جعلها مقابل  (ا
ي  دية واجتماعية ونفسية.وسلوكية واقتصا ه ذلك من أمناط حياتيةالبداوة، مبا يع

   ضاري على مستوى  عد  ت هوض ا هجا فريدا ومتكامال يف سبيل ال أطروحة "مالك بن نيب" م
 العامل اإلسالمي.

  اء ضارة)توظيف القيم واألخالق يف ب د "م (ا وريا وجوهريا واعتبارمها عامال  ،الك بن نيب"ع
 بقائها ومنائها.يسهم يف 

  ضارية)مركزية نظرية اء  (الدورة ا د "مالك بن نيب" باعتبارها اإلطار الكلي املفسر لظاهريت الب ع
ضاريني ضارية  ؛والسقوط ا ظورا حضاريا متميزا حاول سرب أغوار الظاهرة ا فقد شكلت م

ضارات ن اليت تتحكم يف قيام ا  .وسقوطها واكتشاف الس

  "ددها يف ثالث مراحل، حيث تبدأ مبرحلة الروح  (ضارةـ )اعل ل"مالك بن نيب عمرا، و
هضة(، مث مرحلة العقل )التوسع واالنتشار( تهي مبرحلة الغريزة )السقوط(. ،)ال  لت

   اء  (الروح)أمهية مرحلة ضارة)وإعطاؤها األمهية الكربى يف ب ، واعتبارها األساس الذي يربط (ا
اصرها ويساهم  ها، بني ع قق التكامل فيما بي علها الضامن الستمرارها، إذ هي اليت  يف نشأهتا و
 اعات الفردية الغريزية وتتفكك شبكة العالقات االجتماعية.ز   وبرتاجع دورها تظهر ال
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  ظرية املتكاملة اليت د "مالك بن نيب" باعتبارها ال ضاري ع اء املشروع ا ية يف ب أمهية الفكرة الدي
 له وأهدافه العليا.ث  ها قيم اجملتمع وم  تتحدد ضم

  اصر ضارة)ديد ع د "مالك بن نيب" يف ثالث نقاط رئيسية وهي:  (ا  (   الرتاب)، (اإلنسان)ع
 .(الوقتو)

  صر )اإلنسان( األمهية الكربى، إذ بفعاليته تزيد فعالية كل من )الرتاب( و)الوقت( شريطة إعطاء ع
ية.تدخل املركب الديين أو   الفكرة الدي

ا التوفيق فيما وددنا  الوصول إليه من أهداف ونتائج خالل يف األخري نأمل أن يكون قد حالف
ا ولو بشيء قليل يف التعريف بشخصية مسرية هذا البحث املتواض ع، ونرجو أن نكون قد أسهم

ظر  طوط العريضة ل  ته الثقافية.ي"مالك بن نيب" والتعرف على ا

ا يف الزلل فذاك من تقصرينا وسوء تقديرنا.فإن          ، وإن وقع ا فذلك من فضل اهلل تعا  أصب

                                                                

مد هلل رب العاملني.                                                                                وا
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 .القرآن الكرمي  

 .أوال: قائمة المصادر

ديث  .1 شر د .مالك: إنتاج املستشرقني وأثر يف الفكر اإلسالمي ا ار الرشاد للطباعة وال
 م.1969دم، ، 1والتوزيع، ط

 م.1998، دمشق، 2دار الفكر، ط.: بني الرشاد والتيهبن نيب مالك  .2

 م.2002دار الفكر، دط، دمشق، .: تأمالت بن نيب مالك  .3

 تر                     .نيف الثلث األخري من القرن العشري: دور املسلم ورسالته بن نيب مالك  .4
 دس.، دمشق، 1)عمر كامل مسقاوي(، عامل الفكر، ط

هضةبن نيب مالك  .5 تر )عبد الصبور شاهني، عمر كامل مسقاوي(، دار الوعي  .: شروط ال
شر والتوزيع، ط زائر، 1للطباعة وال  م2013، ا

 م.1985دار الفكر، دط، دمشق،  .: الصراع الفكري يف البالد املستعمرةبن نيب مالك  .6

ان،  .: الظاهرة القرآنيةبن نيب مالك  .7 تر )عبد الصبور شاهني(، دار الفكر املعاصر، بريوت، لب
 م.1987، 4ط

تر )عبد الصبور شاهني(، دار  .: فكرة اإلفريقية اآلسيوية يف ضوء مؤمتر باندونغبن نيب  مالك  .8
    م.2001، دمشق، 3الفكر، ط

مويلث إسالميبن نيب  مالك  .9  م.1990دار الفكر، دط، دمشق،  .: فكرة ك

 م.1981، دمشق، 3دار الفكر، ط .: يف مهب املعركةبن نيب  مالك  .10
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 م.1991، دمشق، 1دار الفكر، ط .: القضايا الكربىبن نيب مالك  .11

الس دمشقبن نيب  مالك  .12  .2006، دمشق، 1دار الفكر، ط .: 

واين مروان(، دار الفكر للطباعة والتوزيع  .شاهد القرن  : مذكراتبن نيب  مالك  .13 تر )الق
شر، ط  .م1993، دمشق، 1وال

ديثبن نيب  مالك  .14 شر  .: مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ا دار اإلرشاد للطباعة وال
 م.1969، دم، 1والتوزيع، ط

 م.1987، دمشق، 3دار الفكر، ط .: املسلم يف عامل االقتصادبن نيب مالك  .15

شر والتوزيع، ط .: مشكلة الثقافةبن نيب  مالك  .16 ، 1تر )عبد الصبور شاهني(، دار الوعي لل
زائر،   م.2013ا

تمعبن نيب مالك  .17  م.1985تر )عبد الصبور شاهني(، دار الفكر، دط، دمشق،  .: ميالد 

تر )هبد الصبور شاهني(، دار الفكر املعاصر، دط،  .: وجهة العامل اإلسالميبن نيب  مالك  .18
ان،   م.1981بريوت، لب

  .غير المترجمة ثانيا: قائمة المراجع العربية

ضارة اإلسالمية أسسها ومبادئها أبو األعلى املودودي  .19 ، بريوت، 2دار العربية للطباعة، ط.: ا
 م.1970

ضارة الغربية أبو األعلى املودودي  .20 ن وا شر والتوزيع، دط، دم،  .:  دار السعودية لل
 م.1987

دي:الفكر   .21  م.1965، دط، القاهرة، املكتبة العربية .عاصر يف مشال إفريقياوالثقافة املأنور ا
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هج_ أمحد صابر  .22 مؤسسة دراسات وأحباث، قسم العلوم  .موالي: مالك بن نيب _الفكرة وامل
 .اإلنسانية والفلسفة، دط، دم، دس

ة  .23 د "مالك بن نيب" و"أر  آم ضارة ع ية للكتاب، د تويين". املؤسسة نولتشكيو: مفهوم ا الوط
زائر، 1ط  "مالك بن نيب"بن إبراهيم: مواقف وأفكار مشرتكة بني ا الطيب .م1989، ا
شر والطباعة، دط، دم،   ."ابن خلدون"و  م.2008دار مدين لل

ضارة يف فكر مالك بن نيب بشري ضيف اهلل  .24 ، 1لس األعلى، طنشورات اجمل .: فلسفة ا
زائر،   .م2005ا

ضارة _دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها_مؤنس:  حبيب  .25 ، دم، 2عامل الفكر، ط .ا
 .م1998

ة: علماء قس رابح عدالة  .26 شر والتوزيع، دط، دم،  .طي  م.2013دار اجملتهد لل

زائر،  .لونيسي: رجال هلم تاريخ ونساء هلن تاريخ رابح  .27  م.2010دار املعرفة، دط، ا

طني: يف معركة  زريق  .28 ضاري_قسط ضارة وأحواهلا يف الواقع ا ضارة _دراسة يف ماهية ا  .ا
 .م1981، بريوت، 1دار العلم للماليني، ط

اء نظرية يف الثقافة_ زكي  .29 شر والتوزيع،  .امليالد: املسألة الثقافية _من أجل ب دار الشاطبية لل
زائر(، 3ط  .م2012، احملمدية )ا

ديد الفكر   .30 مود:  يب    م.1993، دم، 9العريب. دار الشروق، طزكي 

شر سليمان   .31 امعية للدراسات وال د مالك بن نيب. املؤسسة ا ضارة ع طيب: فلسفة ا ا
 .م1993، بريوت، 1والتوزيع، ط

  .م1982اجمللد األول، دار الشروق، دط، دم،  .: يف ظالل القرآن سيد قطب  .32

 م.1979، بريوت، 6دار الشروق، ط .قطب: معامل يف الطريق سيد  .33
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د   .34 ضارة ع ليلي يف فلسفة ا ضاري يف العامل اإلسالمي )مدخل  شايف عكاشة: الصراع ا
زائر،  امعية، دط، ا  م.1993مالك بن نيب(. ديوان املطبوعات ا

مية يف فكر مالك بن نيب. دار اهلدى، دط، بريوت الطاهر سعود  .35  ، دس.: التخلف والت

دار مدين   ."ابن خلدون"و "مالك بن نيب"بن إبراهيم: مواقف وأفكار مشرتكة بني  يبالط  .36
شر والطباعة، دط، دم،   م.2008لل

مدعب  .37 دراين(، ديوان املبتدإ  د الرمحن بن   مد االسك بن خلدون: مقدمة ابن خلدون. تح )
رب يف تاريخ العرب والرببر ومن ع الكتاب العريب، دط، اصرهم من ذوي الشأن األكرب، دار وا

 .م2008بريوت، 

ضارة واعبد الرمحن ع  .38 جي : أضواء على ا شر والتوزيع، دط، لي ا لرتاث. شركة شهاب لل
زائر، دس  .ا

شر والتوزيع،  .عبادة: فقه التغيري يف فكر مالك بن نيب عبد اللطيف  .39 مؤسسة عامل األفكار لل
زائر(، 2ط  م.2007، احملمدية )ا

تارة من مؤلفات "مالك بن نيب". مؤسسة عامل األفكار :  عبد اللطيف عبادة  .40 نصوص 
شر والتوزيع، ط زائر(، 1للطباعة وال  م.2007، احملمدية )ا

ة، 1الشهاب، ط دار صفحات مشرقة يف فكر مالك بن نيب. : عبد اللطيف عبادة  .41 ، بات
 م.1984

 م.1975، بريوت، 1خليل: التفسري اإلسالمي للتاريخ. دار العلم للماليني، ط الدين عماد  .42

بن عيسى: مالك بن نيب يف تاريخ الفكر اإلسالمي ويف مستقبل اجملتمع اإلسالمي. دار  عمر  .43
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 م.2007، سورية، 2الفكر، ط

د مفكري  فهمي جدعان  .44 ديث: أسس التقدم ع دار الشروق،  .اإلسالم يف العامل العريب ا
 .1988، عمان، 3ط

احظية، دم،  قاسم أمحد الشيخ بلحاج  .45 د املفكر مالك بن نيب. دار ا ضارية ع ظرية ا : ال
 .م1998دط، 

عيادي   .46 اسبة الذكرى مد الب هج والفعالية يف تراث "مالك بن نيب" _مب : أسئلة الفكر وامل
_املائوية  رباس الثقافية، دط، دم،  .مليالد رباس، مجعية ال  .م2005سلسلة كتب ال

، دمشق، 1دار القلم، ط .: مالك بن نيب مفكر اجتماعي ورائد إصالحيالعبدة مد  .47
 م.2006

ضارة، الثقافة، املدنية( دراسة لسرية املصطلح. املعهد العاملي للفكر   .48 مد نصر عارف: )ا
 م.1994، دم، 2اإلسالمي، ط

ضارة _مسريته وعطاؤ الفكري_ مولود  .49 دار األمل للطباعة  .عومير: مالك بن نيب رجل ا
شر والتوزيع، دط،  ديدة، تيزي وزو، وال ة ا  م.2007املدي

د مالك بن نيب  .50 شر والتوزيع، دط،  .يوسف بوراس: الفكر السياسي ع دار هومة للطباعة وال
زائر،   م.2013ا

ديثيوسف حسني:   .51 وير، ط .نقد ابن نيب للفكر السياسي الغريب ا زائر.1دار الت  ، ا
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 .ربية المترجمةعثالثا: قائمة المراجع ال

يب  .52 تصر دراسة للتاريخأرنولد توي مد شبل(، املشروع القومي للرتمجة،  .1ج .:  تر )فؤاد 
 م.2011دط، دم، 

ضارة  .53 تر )عبد الرمحن بدوي(، املؤسسة املصرية العامة للتأليف  .ألربت شفيسرت: فلسفة ا
شر، دط، دم، دس  .والرتمجة وال

ضارة الغربيةباش لداأوزو   .54 شورات دار مكتبة 1تر )أمحد الشيباين(، ج .جلر: تدهور ا ، م
ياة، دط، بريوت، دس  .ا

ري السعيداين(، مركز دراسات الوحدة  .دنيس كوش: مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية  .55 تر )م
ان، 1العربية، ط  م.2007، بريوت، لب

ضاراتريتونروالن ب    .56 شورات عويدات، ط .: جغرافيا ا ، 1تر )خليل أمحد خليل(، م
 م.1993بريوت، 

ظام العاملي_  .57 ع ال ضارات _ إعادة ص غتون: صدام ا تر )طلعت الشايب(،  .صامويل ه
درية ط تدى مكتبة اإلسك  م.1999، دم، 2م

مهور  .58 تر )عادل العوا(، سلسلة زدين علما، دار . لويس دوللو: الثقافة الفردية وثقافة ا
شر، دط، بريوت،   م.1982عويدات لل

سيد الصاوي(، عامل املعرفة، دط، الكويت، ) تر .موعة من الكتاب: نظرية الثقافة  .59
 .م1997
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ضارات(نار ول ديو   .60 ضارة )نشأة ا مود(، ج .ت: قصة ا يب  ، دط، بريوت، 1تر )زكي 
 .دس

 .رابعا: قائمة المراجع األجنبية

61.  R. Linton : le Fondement culturel de la personnalité. paris, 

1959. 

  .خامسا: قائمة المعاجم العربية 

ظور:لسان العرب  .62  م.1995، بريوت، 1دار صادر، ط .ابن م

، 2، دار الكتب العلمية، ط1اجمللد  .: معجم مقاييس اللغةالرازي أمحد بن فارس بن زكريا  .63
 م.2008بريوت، 

ليل بن أمحد الفراهيدي: العني  .64 ان ناشرون، ط .ا  م.2004، بريوت، 1مكتبة لب

تح )ندمي مرعشلي(، دار الكتاب  .الراغب األصفهاين: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي  .65
 م.1972العريب، دط،  دم، 

، إشراف )حسن علي عطية وآخرون(، مطابع دار 2ج .طيمع اللغة العربية: املعجم الوس  .66
 .م1973، مصر، 2املعارف، ط

سيين الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس مد  .67  تح               ، 23ج  .مرتضى ا
لو(، مطبعة حكومة الكويت، دط، دم، )عبد الفتاح   .م1986ا
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 .سادسا: قائمة القواميس األجنبية

68.  Le Petit Larousse Illustré. Paris, Larousse, 2007. 

 .سابعا: قائمة المجالت والدوريات والمقاالت

 .م1979 السعودية، ،20لة الفيصل السعودية، ع  ".مفهوم الثقافة"رشيد: إبراهيم خو   .69

مد  .70 لة البصائر، مركز الدراسات والبحوث ". نظرات يف الثقافة واملثقف"جواد:  إبراهيم 
 دس. دم، ، 47اإلسالمية، ع 

لة رؤى، د "مالك بن نيب"فكرة الفاعلية ع"أبو زيد وصفي عاشور:   .71  دم، ،20 ع، 
 م.2003

دي:   .72 لة إسالمية ثقافية لة الوعي اإلقيد اإلسالم العالمة مالك بن نيب". ف"أنورا سالمي )
  م.1973، الكويت، ديسمرب 108شهرية(، ع 

لة الفيصل السعودية، ع كي امليالز   .73 ضارة".  ، 196د: "مالك بن نيب ومشكالت ا
 .1993السعودية، أفريل 

، دم،        جانفي 18اجمللة الثقافية، وزارة الثقافة واإلعالم، ع عمار طاليب: مالك بن نيب".   .74
 م.1979

هجية املفسرين"مد البشري مغلي:   .75 ليلية مالك بن نيب وم ة اإلهلية يف  دراسات مالك  ".الس
ضاري لة رؤى، ع "بن نيب واملشروع ا  .م2003 دم، ،20، 

 .م1987 دم،  ،278لة الوعي اإلسالمي، ع  ".مالك بن نيب"مد سيد بركة:   .76
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خطوة لفهم نكبة الغفلة يف -ر "مالك بن نيب" مد العبدة: قبسات من فيلسوف العص  .77
ني ر صحيفة قراءات الع ،-الثقافة العربية  م.26/03/2007ب، االث

ضارة وشاهد القرن"مد مراد بركات:   .78 )مالك        لة رؤى  ".مالك بن نيب فيلسوف ا
ة الرابعة،  ضاري(، الس  م.2003 دم،  ،20 عبن نيب واملشروع ا

دياهتامف"مود صباح جاسم:   .79 ، كلية العلوم اإلسالمية، ". هوم الثقافة اإلسالمية و لة ديا
 .م2010، العراق، 44ع 

هج مالك بن نيب" يف دراسة الغرب  .80 وح: م ديوي، خنقال عن نور الدين  .مهدية العياشي أم
زائر،  شر، دط، ا  .م2008مالك بن نيب العائد، عامل األفكار للطباعة وال

رش:   .81 امعية مالك نيب والفقه (" . مالك بن نيب )حياته ونتاجه الفكري"موسى  اجمللة ا
ة، جويلية  طي ضاري، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، دع، قس    م.2006ا

جريدة  ".يف ذكرى وفاة مالك بن نيب رمحه اهلل _دمعة على قرب مالك_"يوسف بلمهدي:   .82
زائري،  وار ا  .م07/02/2011ا

 .كرات والبحوث الجامعيةذ ثامنا: قائمة الم

ضارية بني "مالك بن نيب" و"أبروال مجال  .83 جلر"شزوالد او : الدورة ا رسالة ماجستري يف  .ب
ة،  ضر، بات اج  الفلسفة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة ا

 م.2012/2013

معهد  ،ماجستري رسالة .: املشكلة الفلسفية واإليديولوجية يف فكر مالك بن نيبجاري جويدة  .84
زائرالفلسفة  .م1996/1997، ، جامعة ا
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 .تاسعا: قائمة المحاضرات                          

وان يلح عبد اهلل عيسى  .85 اضرة بع ة  ."مفهوم الثقافة الشعبية":  مقياس الثقافة الشعبية، الس
صص نقد ودراسات ثقافية، قسم اللغة واألدب العريب، جامعة جيجل،  األو ماجستري، 

 م.17/01/2013

 .اإللكترونيةعاشرا: قائمة المواقع 

زائري العاملي الكبري "مالك "إبراهيم نويري:   .86 طات من حياة املفكر ا موقع  ،ن نيب"بترمجة 
زائر  م.7/2013/ 8 مت تصفح املوقع يوم:  ، تراجم أعالم ا

 لكرتوين:اإل Aou-Tmasamplesموقع  ،موعة من الدارسني: "مفهوم الثقافة"  .87

www.Aou-Tmasamplesblogspot.com   

 م.12/7/214يوم: املوقع مت تصفح 

 تصفح ، متكرتوينلاإلن نيب موقع اب ".طات يف حياة مالك بن نيب "مد سعيد موالي:   .88

 م.15/06/2014 املوقع يوم: 

ة على وفاته"اوي: ستمد صالح الدين امل  .89 اسبة مرور أربعني س مالك بن نيب رجل  -مب
 م.21/11/2013موقع شخصيات ومؤلفات اإللكرتوين،  "،-الرسالة

وان:   .90 زائري "مالك بن نيب" تسرد سرية حياته"مقال بع ة شقيقة املفكر ا بدون مؤلف،  ".اب
 ، مّت تصفح املوقع يوم:www.Mawrid.comاإللكرتوين: موقع املورد 

15/06/2014. 

http://www.aou-tmasamplesblogspot.com/
http://www.aou-tmasamplesblogspot.com/
http://www.mawrid.com/
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زائر"يوسف بوحجيلة:   .91 لفة مالك بن نيب والصحوة اإلسالمية املعاصرة يف ا تديات ا "، م
  www.Djelfa.com:   اإللكرتوين

 .م17/12/2013مت تصفح املوقع بتاريخ  

 

http://www.djelfa.com/
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 أوال: فهرس اآليات القرآنية )حسب ترتيبها في المصحف(  

 الصفحة رقم اآلية اآلية السورة الرقم التسلسلي
 
 
01 

 

الــ
ــــرة

بــــقـ
ــ

 
 

اْْلَْرِض َوِإْذ قَاَل رَبَك لِْلَمََلِئَكِة ِإِّني َجاِعٌل ِِف 
َخِليَفًة قَاُلوا َأََتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك 
ُس َلَك قَاَل ِإِّني  َماَء َوََنُْن ُنَسبيُح ِِبَْمِدَك َونُ َقدي الدي

 .َأْعَلُم َما ََل تَ ْعَلُمونَ 

 
 

30 

 

 
188 

 

تَ َرَك ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن  02
ًرا اْلَوِصيُة لِْلَواِلَدْيِن َواْْلَقْ َرِبيَ   .َخي ْ

 

180 
 

131 
 

َواقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث  03
َُة َأَشد ِمَن اْلَقْتلِ   .َأْخَرُجوُكْم َواْلِفت ْ

 
191 

 
73 

 

04 
 

 انر مع آل
لُة  أَْيَن َما ثُِقُفوا ِإَل ِِبَْبٍل ِمَن ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذي

اسِ   .اللِه َوَحْبٍل ِمَن ال
 

112 
 
73 

اسِ  05  170 140 .َوتِْلَك اْْلَياُم نَُداِوُُلَا بَ ْيَ ال
06 

 

ســاء
الـنــ

 

 131 08 .َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُوُلو اْلُقْرَب 
 

07 
ثَِقْفُتُموُهْم َوأُولَِئُكْم َفُخُذوُهْم َواقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث 

 .َجَعْلَا َلُكْم َعَلْيِهْم ُسْلطَانًا ُمِبيًا
 
91 

 
73 

 131 128 .َوُأْحِضَرِت اْْلَنْ ُفُس الشح  08
 
09 

 

 لاــــفــــاألن

فَِإما تَ ثْ َقَف ُهْم ِف اْْلَْرِب َفَشريْد ِِبِْم َمْن َخْلَفُهْم 
 .َلَعلُهْم َيذكُرونَ 

 
57 

 
73 

 
10 

يًعا  َوأَلَف بَ ْيَ قُ ُلوِِبِْم َلْو أَنْ َفْقَت َما ِف اْْلَْرِض َجَِ
َ ُهْم إِنُه  َما أَلْفَت بَ ْيَ قُ ُلوِِبِْم َوَلِكن اللَه أَلَف بَ ي ْ

 .َعزِيٌز َحِكيمٌ 

 
63 

 
103 
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ُر َما بَِقْوٍم َحَّت  الرعد 11 ُروا َما بِأَنْ ُفِسِهمْ ِإن اللَه ََل يُ َغي ي  172 11 .يُ َغي ي
 189 09 .ِإنا ََنُْن نَ زْلَا الذيْكَر َوِإنا لَُه َْلَاِفُظونَ  الحجر 12

 

13 
 

 العنكبوت
ُكْم لََتْأُتوَن الريَجاَل َوتَ ْقطَُعوَن السِبيَل َوتَْأُتوَن ِِف  أَِئ

 .نَاِديُكمُ 

 

28 
 

147 

 112 19 .َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتكَ َواْقِصْد ِِف  لقمان 14
ُلوا تَ ْقِتيًَل  األحزاب 15  73 61 .َمْلُعوِنَي أَيْ ََما ثُِقُفوا ُأِخُذوا َوقُ ت ي

 

16 
 

 محمد
رَُكْم ُُث ََل َيُكونُوا  ِإْن تَ تَ َولْوا َيْسَتْبِدْل قَ ْوًما َغي ْ

 .أَْمثَاَلُكمْ 

 

38 
 

198 

ْنَس ِإَل لِيَ ْعُبُدونِ  َوَما َخَلْقتُ  الذاريات 17  188 56 .اْلِْن َواْْلِ
 131 28 .ُكل ِشْرٍب ُُمَْتَضرٌ  القمر 18
19  

 الممتحنة
ِإْن يَ ثْ َقُفوُكْم َيُكونُوا َلُكْم أَْعَداًء َويَ ْبُسطُوا ِإلَْيُكْم 

 .أَْيِديَ ُهْم َوأَْلِسَتَ ُهْم بِالسوِء َوَودوا َلْو َتْكُفُرونَ 

 

02 
 

73 

 
20 

 
 نوح

ِإنَك  ،ِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديارًاَربي ََل َتَذْر َعَلى اْْلَرْ 
ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلوا ِعَباَدَك َوََل يَِلُدوا ِإَل فَاِجرًا  

 .َكفارًا

 
(26-27) 

 
147 

 

21 
 

 الشمس
َقْد  ،فََأُْلََمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها ،َونَ ْفٍس َوَما َسواَها

 .َوَقْد َخاَب َمْن َدساَها ،أَفْ َلَح َمْن زَكاَها

 

(7-10) 
 

73 
 

 لها في البحث(سثانيا: فهرس األحاديث النبوية الشريفة )حسب تسل  

 الصفحة الحديث النبوي الرقم التسلسلي
يان املرصوص يشّد بعُضه بعضا املؤمن للمؤمن 01  108 .كالب
 116 مكارم اْلخَلق.إّّنا بُِعْثُت ْلريكم  02
 132 َل يبيعّن حاضر لباٍد. 03
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 ثالثا: فهرس األبيات الشعرية )حسب تسلسلها في البحث(

 الصفحة البيت الشعري اسم الشاعر الرقم التسلسلي
 

01 
 اتهِف كعوب قِ  فُ نظر املثقّ  عّدي بن الرقاع

آدها هثِقاف حَّت يقيمَ                                 م

 

74 

 

02 
 فإّما ثقفوِّن فاقتلوِّن عمرو ذي الكلب

 وإن أثقف فسوف ترون بايل                         

 

74 

 

03 
 ومن تكن اْلضارة أعجبته القطامي

 فأّي رجال بادية ترانا                                

 

130 

    

  األلفبائي(رابعا: فهرس أعالم العرب )حسب الترتيب                     
 

 الصفحة االسم الرقم التسلسلي     
 
 
 
 
 أ

 78 إبراهيم خورشيد 01
 197 ابن رشد 02
ا 03  197 ابن سي
 3 ابن العابد 04
ظور 05  130 - 71 ابن م
 148 - 147 – 146 أبو اْلعلى املودودي 06
يفة 07  72 أبو ح
 197 أبو الوفاء 08
 36 - 35 أمحد رضا 09
 49 أمحد شعبو 10
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دي 11  61 أنور اْل
ت مالك بن نيب 12  24 إميان ب

 

 ب
 49 بسام بركة 13
 186 بَلل بن رباح 14

اصر 15 ج  23 َجال عبد ال
 39 - 31 محودة بن الساعي 16 ح
 

 خ
 27 - 22 – 21 خدجية 17
  72 اخلليل بن أمحد الفراهيدي 18

 

 
 ر

  71 الراغب اْلصفهاِّن 19
ت مالك بن نيب 20  24 رمحة ب
 53 رشيد بن عيسى 21
 39 رمضان حشاِّن 22

 

 
 ز

 72 الزبيدي 23
 78 زكي جنيب ُممود 24
 39 الزّنايت 25
ت عيسى 26  18 زهرية ب

 

 
 س

 37 سامي إمساعيل 27
ة 28  18 سكي

 

29 
 

 سيد قطب
74- 142- 143- 144   

145- 146- 148 
 60 تاويسصَلح الدين امل 30 ص
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 ط
 54 الطّيب شريف 31
 38 الطّيب العقيب 32

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ع

 60 عبد اهلل دراز 33
 37 - 32 عبد اْلميد بن باديس 34

 

 
35 

 
 

 عبد الرمحن بن خلدون

36- 84- 103- 122- 132  
133- 134- 135- 140- 141  
148- 171- 193- 197- 199  

201- 210- 212 
 36 الكواكيبعبد الرمحن  36
 51 -46 -45 -37 عبد الصبور شاهي 37
 63 عبد العزيز اخلالدي 38
 44 عبد القادر محيتو 39
 31 عبد القادر اجملاوي 40
 30 عبد اجمليد 41
 194 عبد املؤمن بن علي 42
 195 عثمان بن عفان 43
 74 عدي بن الرّقاع 44
 196 عقبة بن نافع 45
 211 -196 -195 -186 أيب طالبعلي بن  46
 43 عّمار طاليب 47
 196 عمر بن عبد العزيز 48
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 44 عمر بن عيسى 49
 46 - 44 عمر كامل مسقاوي 50
 74 عمرو ذي الكلب 51
 190 عيسى عليه السَلم 52

 32 الغزايل 53 غ
 
 
 ف

 197 الفارايب 54
 74 فارس بن زكريا 55
 16 فاطمة 56
 39 عباس فرحات 57
 60 فوزي اْلسن 58

 130 القطامي 59 ق
 
 

 
 م

 197 - 196 مالك بن أنس 60
 197 املأمون 61
وايت 62  52 مروان الق
 36 املسعودي 63
 61 مصطفى السباعي 64
 39 - 38 ُممد اْلمي العمودي 65
 43 ُممد العبدة 66
 35 ُممد عبد 67
 62 - 46 ُممد املبارك 68
 62 ُممد امليلي 69
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 خامسا: فهرس أعالم الغرب )حسب ترتيب الحروف في اللغة الفرنسية(             

 Nom Nombre االسم الصفحة

در دوماس 40   A. Dumas 01 ألكس

 

A 137- 138 ألربت شفيتشر Albert Schitzer 02 
 Aristote 03 أرسطو 118

يب 140-141  Arnold Toynbée 04 أرنولد توي
 August Count 05 أوغست كونت 209

 211-194 ُممد مهدي بن تومرت 70
 17 ُممود بن اخلضر 71
 64 - 35 ُممود ُممد شاكر 72
 212 -197 -195 معاوية بن أيب سفيان 73
فلوطي 74  36 امل
 31 مولود بن موهوب 75
 

76 
   نايت بلقاسم مولود قاسم

24 
 

 
 ن

 

ت مالك بن نيب 77  24 نعمت ب
 147 نوح عليه السَلم 78
 44 نور الدين بوكروح 79

 24 هواري بومدين 80 ه
 60 يوسف بلمهدي 81 ي
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  Balzec 06 بلزاك 117

B 34 بوبرييت Boubreiter 07 
 Branly 08 برانلي 107-197

 C.P.Philipon 09 C سيليستي بول فيليبون 21

  Daved Garick 10 دافيد غريك 154-155

D 194 ديكارت Descartes 11 
 Dostoievski 12 دستويفسكي 117

  Edison 13 أديسون 154-155
E  

75- 96 
 

 إدوارد تايلور
Edward Burnett Taylor  

14 
 Eugene Young 15 أوجي يونغ 40

 Galven 16 G غالفاِّن 197 -155 -154

  Halegue 17 هاليغي 42

H 191- 194 ج  Herman Key Serling 18 هرمان دي كسرل
 Hertz 19 هرتز 107

  John 20 جون 18

J 41- 76 جون ديوي John Dewey 21 
 Jules Verne 22 جيل فرين 40
  Kant 23 كانط 42

K 
وف 88  Konstantinov 24 كونستانتي
 Lamartin 25 L َلمارتي 40

  Mao Tsé Toung 26 ماوتسي تونغ 89
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  Marin behrtz 27 مارين ِبرتز 197

 

 

M 

 Marconi 28 ماركوِّن 197
 Martin 29 مارتان 34

 Marx 30 ماركس 209 -163
 Mathew Arnold 31 دنولماثيو أر  76

 Michel Angelo 32 ل أجنلويميخاي 116
 Michel Zévaco 33 ميشال زيفاكو 40
 Moro 34 مورو 35

 Nietzshe 35 N نيتشه 168 -42 -11

138- 139 
140- 205 

 

جلر  أوزوالد اشب
 

Oswald Spengler 

 

36 
 
O 

  Phidias 37 فيدياس 116

 

P 40 بيري بورجي Pierre Borji 38 
 Pierre Loti 39 بيري لويت 40

 Popov 40 بوبوف 197
سي 75  Quincy wright 41 Q رايت كوي

  Racine 42 راسي 117

R 76- 87- 88 تون  Ralf  Linton 43 رالف ل
غتون 139 -138   Samuel Hugtington 44 صامويل ه

S 
 Sophocle 45 سوفوكل 117
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  )حسب ترتيبها في البحث( :فهرس الموضوعاتسادسا 
 

 الصفحة المحتويات
 / إهداء

 / شكر وعرفان
 / دليل البحث

 م-أ ........................................................................مقدمة 
 66-15                              الفصل األول: محطات في حياة "مالك بن نبي"              

 15 ........... ................................متهيد...............................
_نشأته_دراسته_........................املبحث اْلول:  25-16 ...." مالك بن نيب"_مولد

.......................................................  16 .....املطلب اْلول: مولد
 25-16 .................املطلب الثاِّن: نشأته ودراسته....................................

ائه الفكري.............ؤ ثقافته و م الثاِّن:"مالك بن نيب" املبحث  42-26 ............ثرات ب
 26 ............................متهيد...............................................
 30-26 ...........................املطلب اْلول: املؤثرات اَلجتماعية....................

 28-26 .......................أوَل: البيئة العائلية........................................

 30-28 ........................ثانيا: البيئة اَلجتماعية...................................
 41-30 ............الثقافية........................................املطلب الثاِّن: املؤثرات 

 35-30 .................أوَل: تأثري اْلساتذة واملعلمي....................................
 33-30 ...................العرب................................ املعلمون و  أ/ اْلساتذة

 35-33 الفرنسيون................................................واملعلمون ة ب/ اْلساتذ
 41-35 .........ثانيا: تأثري القراءات العربية والغربية......................................

 39-35 ...........أ/ املؤثرات من القراءات العربية........................................
 40/41 ..............ب/ املؤثرات من القراءات الغربية...................................
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