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 مقدمة

 طرأتيشيد الكاقع العربي المعاصر انتكاسة قد تؤكؿ اسبابيا الى مختمؼ التحكالت التي       
      كتشكؿ الدعامة  ،البعد التربكم كاالخالقي لمفرد اعميي يتأسسالمعايير القيمية التي  عمى 
سياسية الالظركؼ اممتيا  التي كؿ ذلؾ كاف الدعامة ،تماعيةجاالعضكيتو الرئيسية في بناء  
 انعكست عمى االنساف  حيث ،اراتؿ ما يعرؼ بصراع الحضظفي كاالجتماعية كاالقتصادية  
   لحؿ المشكالت التي  كظيفياكت ـالذم حاكؿ تكظيؼ فاعمية الذات كماىية في تطكير العمك  
     التي  النظرياتمختمؼ في داخمو الذم يحكم لمعمـ عبدا ك ليغدك اسيرا ، اةفي الحي وجياتك  
  كاالبعاد كالذم يشكؿ الجانب النظرم لمثقافة فيما تعكس التقنية  ،بطريقة منيجيةصيغت  

 ا. عت لكدكرة المادة محدثة تغيرات عمى االكسيكلكجيضخ افةالثق العممي ىذهارية جانبيا الحض
القضية التي شغمت اذىاف ،لقد كانت فكرة االصالح كالتجديد كالنيكض بالحضارة كالثقافة     

 تباينةكالعمماء العرب المسمميف حيث طرحت مف زكايا مختمفة كفقا لكجيات النظر الم المفكريف
الفكر في عنيا يث الحدليذا كاف   ،تاريخنا الثقافي كالحضارممدل مف قبؿ المفكريف عمى 

اطاريح عالجت لى إليو دكف المجكء إتطرؽ الال يمكف  ، منو العربي ، كخاصة في االسالمي
                                                      .مفكريفالفالسفة ك الىذه الفكرة مف قبؿ 

 مف( ـ1973 -ـ1905) ؿ المكافؽ( ق1393–ق1323) كمف بيف ىؤالء نجد مالؾ بف نبي
 فيمك  اإلسالمية، الفكرية النيضة ركاد أحد ك العشريف القرف في العربي اإلسالمي الفكر أعالـ
 الحديث، اإلسالمي الفكر بناء عمى مرتكزة جيكده كانت  فقد خمدكف، بف مصدر فكره اعتبار
اتخذ مف فكرة الحضارة نقطة تجمع افكاره االجتماعية الذم ك   الحضارية، المشكالت دراسة كفي

 كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية.

مشركع فكرم شخص مف ،نسقا فكريا كىدفا عمميا يتبمكر في خطكطو العريضة شكمت حيث 
حيث اتخذ المسالة الثقافية جكىر ،دكف الكقكؼ عند اعراضيا السطحية،خاللو داء االمة   
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 مقدمة

مف ىذا  .حضارة يةأمعتبرا اياىا المحرؾ الرئيسي لقياـ  ،دراسة الكاقع الحضارم االسالمي 
 ،السياسية كاالقتصادية،تماعيةالفمسفية السياسية االج بأبعادىاالمنطمؽ عالج مكضكع الثقافة 

في جكىره الذات اك االنساف. ضمنيا فكاف سؤاؿ الثقافة عنده بمثابة سؤاؿ اليكية كىذا يفيد  

مكانتيا كابراز ،ىذا ما ادل بنا الى تكضيح كمحاكلة تحميؿ منظكر مالؾ بف نبي حكؿ الثقافة   

.كعامؿ فعاؿ لقياـ مشركعو الحضارم   

ككاف الدافع كراء قيامنا بيذا البحث أىمية افكار مالؾ بف نبي بالنسبة لممجتمع االسالمي في 
ظؿ التيميش الذم يعاني منو ىذا الفكر الذم يمكف اف نرل فيو بكادر برنامج تربكم يصمح 

ة الى تمؾ الدراسات التي لـ تستكؼ كؿ جكانب باإلضاف ،لمتطبيؽ في الكاقع االجتماعي كالثقافي
 فكره.

 خالؿ مف ،الفصؿ الثاني كالثالثكالذم كظفتو في  النقدم التحميمي المنيج ذلؾ في مستعممة
سببيا  تشكؿ ازمة اجتماعية عند مالؾ بف نبي لة الثقافيةساىؿ الم  :ةالتالياالشكالية طرح 

  :طرحيا في الصيغ االستفيامية التاليةىذه االشكالية يمكف ؟اك فكرية  المجتمع

كما كضع المسالة الثقافية في  ؟ثقافة في منظكرهال لةكيؼ حدد مالؾ بف نبي دال  

ككيؼ عالج المركبة لنظريتو؟ كيؼ اسس لبنية الثقافة  ثـ ؟مف كجية نظره العالـ االسالمي
؟ فيةاالمسالة الثق  

:كاالتي خطة تضمنت منيجية المذكرة ىذه  معالجة في اعتمدتقد ك                        

 نبي بف مالؾ عند بالثقافة  المكسـك األكؿ الفصؿ فكاف ، مباحث ثالثة فصؿ كؿ في تناكلت
 عند الثقافة نظرية الثاني كالمبحث العصكر عبر الثقافة مفيـك تطكر األكؿ المبحث تضمف
 المبدأ في كالمتمثمة لمثقافة المككنة العناصر عمى فاحتكل الثالث المبحث أما نبي بف مالؾ

.الصناعة أك كالتقنية العممي المنطؽ ، الجمالي الذكؽ األخالقي،   
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 الى التطرؽ خالؿ مف نبي بف مالؾ عند الثقافية األزمةعنكف ب فقد الثاني الفصؿ أما    
 فكره تككيف في األساس ىي ثالثة عكالـ عمى القائمة الدينية المشكمة ككذا كالفكر الثقافة مشكمة
 الفصؿ ىذا مف األخير الجزء في أما ، األفكار عالـ ككذا األشخاص كعالـ األشياء عالـ كىي

.الثقافة تكاجو التي المشاكؿ ليذه كمعالجة نبي بف كضعيا كاقتراحات أفكار إلى عرجت   

 التأييد بيف تارة فكضعتو منيجية كمقاربة نبي بف مالؾ أدرس أف حاكلت الثالث الفصؿكفي    
 ىك إليو تطرقت عنصر كآخر ، الغربية كالمرجعية اإلسالمية المرجعية بيف كتارة كالمعارضة

.الثقافية نبي بف مالؾ نظرية حكؿ آراء   

.مذكرتي في دكف ما خالؿ مف إلييا المتكصؿ لمنتائج حكصمة تضمنت بخاتمة كأنييت بحثي  

  

 كاهلل كلي التكفيؽ.
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 الفصل االول: الثقافة عند مالك بن نبي

 المبحث االول : تطور مفهوم الثقافة عبر العصور .

 المبحث الثاني: نظرية الثقافة عند مالك بن نبي.

 المبحث الثالث :  العناصر المكونة لمثقافة عند مالك بن نبي .
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 المبحث األول: تطور مفهوم الثقافة عبر العصور.

كلتحديد  ،المعاصرةفي الحياة العربية  ستخدامااصطمح الثقافة مف أكثر المصطمحات يعتبر م
آلخر.تعددت كجيات النظر حكلو مف لساف  ىذا المفيـك  

العناية  » فاذا تتبعنا تطكر ىذا المفيـك نجده في المساف الفرنسي أكاخر القرف الثالث عشر تعني
ثـ أصبحت في بداية القرف  ، (1) «لى األرض المحركثة إشارة إبالتالي فيي كالماشية ك  بالحقؿ

كفي منتصؼ القرف السادس عشر  الفعؿ كىك فالحة األرض كخدمتيا ، عمى تدؿ السادس عشر
أما في القرف الثامف عشر دلت عمى ثقافة الفكر  بانتمائيا ، االشتغاؿ أصبحت تشير إلى

كالبعد الركحي  كىذا ما يدؿ عمى الطابع المادم ، العقؿ فتحكلت مف تيذيب األرض إلى تيذيب
الفرنسية كأصبحت تدؿ عمى كؿ عمـ  األكاديمية كبفضؿ ىذا دخمت إلى معجـ المعنكم لمثقافة ،

عت الثقافة بمكضكع أتب كمف ىذا اب ك العمـك ،ؿ التربية ، الفكر ، اآلديستعمؿ فيو العقؿ مث
تدريجيا مف ىذا  تحررت .  ثـ (2)«ثقافة العمـك  ، ثقافة الفنكف ،ثقافة اآلداب  »الفعؿ فيقاؿ 

التقدـ  بأفكار رتبطتكا ،المفردكاستخدمت بصيغة  ،تويكتربالمكضكع لتدؿ عمى تككيف الفكر 
.كالعقؿ  

 بيرا حيث أصبحت تدؿ عمى الحضارة ،نجاحا ك التاسع عشرلقد حازت كممة الثقافة في القرف 
ف كاف إلى نفس الحقؿ الداللي إال أنيما ليستا مترادفتيف تماما  ا تنتميافمبالرغـ مف أني ، كا 

كالحضارة تدؿ عمى التقدـ الفكرم  التقدـ الفكرم لمفرد ، فالثقافة تدؿ عمى ، ناايجمع بينيما أحي
الصيركرة التي تخمص اإلنسانية مف الجيؿ كالالعقالنية . مىحيث كانت تطمؽ ع ، عة لمجما  

 2007،بيركت  ،المنظمة العربية لمترجمة  ، يتر : منير السعيدان ،مفيـك الثقافة في العمـك االجتماعية  ،( دنيس  ككش 1)
. 17ص   

. 18ص   ،نفسو( المرجع 2)  
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نقؿ  »بالمعنى المجازم ككأنيا  مف عشركممة ثقافة في القرف الثا تفي المساف األلماني ظير 
كفي  ، (1) «ة الفرنسية كتأثير عصر األنكار الفرنسية كذلؾ بسبب استخداـ المغ حرفي لمكممة

عشر تطكرت الكممة كحازت عمى نجاح لـ تحظى بو مف قبؿ  النصؼ الثاني مف القرف الثامف
ليا في معارض الطبقة الحضارة كاستخداميـ  كذلؾ بسبب تبني الطبقة البكرجكازية لمصطمح

 األرستقراطية .

 التيذيب)في المجتمع العربي فقد استخدمت كممات جديدة ليا كأضيؼ معنى آخر كىك  أما»
.(2) «الحذؽ(ك   

ثـ تطكرت  بأكمميا ،قافة عالمة مميزة لألمة األلمانية ثأما القرف التاسع عشر أصبحت كممة 
كارتبطت أكثر فأكثر بمفيـك األمة كتبدك الثقافة كمجمكعة مف  الخاصة بالثقافة ، الفكرة األلمانية

. كاألخالقية التي تشكؿ ميراث أمة الفتكحات الفنية كالفكرية  

(  كىما العبقرية القكمية ) يكميف لمثقافة في القرف العشريف ،ثـ تفاقـ الجدؿ اإليديكلكجي بيف مف
(  فرنسا كانجمترا نتيجة النزاعات الداخمية كالخارجية مع دكؿ الجكار ) ( ، الثقافية النسبية أك )

زة إلى البحث عف السمات المتمي ةفظيرت الدعك  الكاليات األلمانية ، مما أدت إلى عدـ تكحد
صية حيث نرل أف لكؿ شعب خصك  المجتمع األلماني ، في اتلمشعب األلماني كلتعدد الثقاف

ثـ تطكرت  كانية التكاصؿ مع الشعكب االخرل ،ذلؾ مف إم  يمنعو كال ثقافية يجب احتراميا ،
جممة مف المنجزات  »فأصبحت الثقافة تبدك كأنيا  بالقكمية فارتبطت بمفيكـ األمة ، لتأثرىا

ال تدخؿ كبالتالي يؤسس ذلؾ لكحدتيا ك  ،(3) « الفنية كالفكرية كاألخالقية التي تككف تراث األمة
بؿ تقتصر عمى المنجزات الفكرية . ، اإلنجازات التقنية فييا  

. 20ص  ،المرجع السابؽ ،مفيـك الثقافة ،دنيس ككش( 1)  

. 21ص   ، نفسو( المرجع 2)  

  الصفحة نفسيا.  ،نفسو( المرجع 3)
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فاألمة ىي جماعة مف  ،بالعرؽثـ نما تصكر آخر لمثقافة متكافؽ مع التصكر السابؽ كمتصؿ 
الدكلة.ثـ استخدـ كأساس لتككيف  ،كاحدأصؿ   

ذقا ، كثقفت الشيء حذقتو  اثقؼ الرجؿ ثقافة صار ح» ثقافة في مفيكميا المغكم بمعنى كال
لثقافة ىنا تعني الفطنة كنستنتج مف ىذا التعريؼ أف ا ، (1) «كالرجؿ المثقؼ ، الحاذؽ الفيـ 

أك تسكية بعض الكظائؼ  فيي تنمية بعض الممتمكات العقمية »الخاص أما بالمعنى  كالذكاء ،
كما تمثؿ  ، كبالمعنى العاـ ىي كؿ ما يتميز بو الرجؿ مف حكـ صحيح كذكاء ، (2) «البدنية 
 التربية .

بمعنى أنيا ال تعني فقط الزراعة   معنى حرث األرض كرعايتيا ،كما جاء مفيـك الثقافة أيضا ب
م تربية اإلنساف لذاتو .بؿ تعني أيضا التربية أ  

ثقؼ الرمح كجعمو أداة  » يقاؿ:حيث  ،تسكيتوكفي المفظ العربي مأخكذة مف تثقيؼ الرمح أم 
ثـ تجاكز  ، بعينيا معنى ليشمؿ الميارة في صناعةثـ تكسع ال ،(3) «أدكات الحرب صالحة مف 

                       كالذكؽ.ذلؾ كانتقؿ إلى معنى لو عالقة بحياة العقؿ 

 كالثقافة لدل الركماف كانت مشتقة مف كممة زراعة  Agriculture أم العناية باألرض مف   ، 

كالعقؿ.  أم تربية النفس  ثقافة النفسكثـ انتقمت إلى اإلنساف  ،تخصيبياأجؿ    

إلى  لتمتدحي عمى اإلنساف مف حيث ىك كائف  ثـ أصبحت في القرف السابع عشر تدؿ 
كأساليبيا.المجاؿ الفمسفي في القرف التاسع عشر لتأخذ معنى جممة طرؽ الحياة   

.22ص ،السابؽالمرجع  ،مفيـك الثقافة ،دنيس ككش (1)  

.229ص ،2007 دار قباء الحديثة، ،الفمسفيالمعجـ  ،كىبة مراد( 2)  

.الصفحة نفسيا ،نفسوجع المر  .(3)  
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 (1)Cultural growth نمك ثقافي »ـ فقيؿ :1875أكسفكرد  قامكس يفت كصفة كما كرد  

يمي قإلى نسؽ  تشير»ألسمكب بعينو في العيش أم أنيا الجكانب المميزة كؿ  حيث تصؼ
 المعرفة الكؿ المركب يشمؿ ذلؾ» أيضا:كما تعتبر  ،(2) «نمطيافي ذلؾ األسمكب  متضمف
(3) «مجتمعلإلنساف مف حيث ىك عضك في ..كالميكؿ األخرل كاإليماف.  

د كالحكـ لدل الفرد أك كتيذيب لمذكؽ كتنمية لممكة النق فاستنارة لمذى »كما تعتبر أيضا   

لتي بمعنى كؿ ما يكتسبو المرء مف معارؼ متنكعة كمعتقدات كجميع القدرات ا ، (4) «المجتمع 
كما تشير  (5) «سميـ  كما يحرز عميو مف ذكؽ كحس نقدم كحكـ »يساىـ بيا الفرد في مجتمعو 

كالجسد مف بمعنى تطكر في العقؿ  ، تطكر بعض الممكات بدربة مالئمةتطكر أك نتيجة  إلى 
.خالؿ التعمـ كالتربية  

 

 

 

 

.230ص،المرجع السابؽ،المعجـ الفمسفي،مراد كىبة (1) 

.220ص ، كالتطكير لمبحث الكطني المكتب ، الحصادم نجيب: تر ، 1ج ، لمفمسفة أكسفكرد دليؿ ، ىكندرتش  تد  (2) 

230ص السابؽ، المرجع،المعجـ الفمسفي،مراد كىبة .  (3) 

58ص ـ،1983 القاىرة، األميرية، المطابع لشؤكف العامة الييئة الفمسفي، المعجـ مدككر، إبراىيـ .  (4) 

.123ص ،1991 تكنس، لمنشر، الجنكد دار الفمسفية، كالشكاىد المصطمحات معجـ سعيد، الديف جالؿ  (5) 
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 أنيا بمعنى ،( 1« ) ما مجتمع في كالسمكؾ العقؿ لنظاـ المشكمة المعايير»  تمثؿ فيي كبالتالي
 زمانيا المتراكـ الذىني الكسيط»  ىي اعتبرت كما ، كاآلخريف لنفسيا كالجماعة الفرد نظرة تحدد

 المكجكدة كاألشياء لممفاىيـ اإلنساف يدركو فييا الكسيط دكر تمعب أنيا بمعنى( 2« ) كمكانيا

كأحكاـ. قيـ مف حكلو يكجد ما تغيير في اإلنساف بو يقـك الذم الفعؿ كفي ، حكلو   
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.11ص،2002،بيروت،دار الساقي ،الثقافة العربية في عصر العولمة ،تركي الحمد (1)   

.20ص،1993،بيروت،دار الساقي ،الثقافة العربية امام تحديات التغيير ،تركي الحمد ﴾2)    
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 المبحث الثاني: نظرية الثقافة عند مالك بن بني

ظيرت في المجاؿ العربي  الثقافة عند مالؾ بف نبي مف أشير النظريات الثقافية التي نظرية تعد
كىذا ما  ،مف تراثو الفكرم  طعمى أكبر قس فاستحكذت ،اىتمامو بيا  حيث أكلى ،المعاصر 

 ،كمة األفكار في العالـ اإلسالميمش ،مشكمة الثقافة ) اتجمى في العديد مف مؤلفاتو مف بيني
 كالصراع الفكرم في البالد المستعمرة ( .

ه مف زاكيتيف ه النظرية عندكلقد تجمى ىدؼ بف نبي في النيضة كالتغيير حيث تحقؽ أصؿ ىذ
 حيث تقكـ المشكمة في نظره أساسا ، (1) «مة الثقافة كفي مفيكمو لمثقافة تصكره في مشك »ىما 

فالثقافة في ميمتيا التاريخية تقكـ بالنسبة  »حيث يقكؿ :  ،عمى الناحية الحيكية كالتربكية 
كىذا ما يدؿ عمى أف كظيفتيا تتمثؿ في  ، (2) «ظيفة الدـ بالنسبة لمكائف الحي لمحضارة بك 

 الحيكية كالتكازف .

 ،(3) «ي جكىرىا مشكمة تكجيو األفكار مشكمة الثقافة مف الكجية التربكية ىي ف »أيضا: يقكؿ 
  .الحضارةفالثقافة تنقؿ أفكار الجميكر كأفكار القادة ىذيف األخيريف يمثال عبقرية كمكانة 

 

 

.96ص  ،ـ1988 ،بيركت ،المعاصردار الفكر  ،كنقديةدراسة تحميمية  الحضارة:مالؾ بف نبي كمشكالت  ،ميالد زكي( 1)  

.104ص ،ـ2000 ،دمشؽ ،الفكردار  ،شاىيفعبد الصبكر  :تر ،مشكمة الثقافة ،نبيبف  مالؾ( 2)  

.67ص ،نفسو( المصدر 3)  
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في أصمو قيمة ثقافية خرجت  ىك كاجييا كؿ مجتمع الذميك ىنا تظير المشكمة التربكية التي 
ل لـ معات لدييا طاقات كقك تتكجيو الفكرة فيناؾ العديد مف المجإلى حيز التنفيذ أال ىي مشكمة 
فالتكجيو ىك تجنب اإلسراؼ في الجيد كفي الكقت فيناؾ  » ،تستخدـ لعدـ معرفة تسييرىا 

ية صالحة ألف تستخدـ في كؿ كقت مالييف السكاعد العاممة كالعقكؿ المفكرة في البالد اإلسالم
» (1) .  

نما يريد بيا تكجيو األفكار طبقا لمي ميا االجتماعية التي نريد اكىنا ال يعني إنتاج أفكار كا 
 تحقيقيا.

باتجاه اليدؼ المخطط كنحك البناء إذف مشكمة الثقافة تتحدد في تكجيو فاعميتيا كطاقتيا 
كالنيضة.كالتغيير كاإلصالح   

مف خالؿ قكاميس المغة كمف ناحية تككف  ،فقد بحث فيو بطريقة عممية كاسعة أما مفيكـ الثقافة 
كاالشتراكية في كما انتقد المدرسة الغربية  ،نشأتو كعالقتو بعمـ االجتماع المصطمح كمفيكمو ك 

 إلنسانيات اإلغريقيةتراث ا »عرفت الثقافة عمى أنيا  ىف األكلحيث أ ،نظريتيا لمثقافة 
فيي في رأييـ ،كىذا يعني أف مشكمتيا تتمثؿ في العالقة الكظيفية باإلنساف  ، (2) «الالتينية  

. (3) «اف فمسفة اإلنس »   

 

 

 

.67ص ،السابؽالمصدر  ،مشكمة الثقافة،مالؾ بف نبي(1)  

.97ص ،المرجع السابؽ،بف نبي كمشكالت الحضارة زكي ميالد .مالؾ( 2)  

نفسيا.الصفحة  ( المرجع نفسو،3)  
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ذات عالقة كظيفية  »"* الثقافة عمى أنيا : االشتراكية فقد عرؼ "يادا نكؼ المدرسة أما
بمعنى أنيا فمسفة المجتمع المؤسسة عمى النزعة االجتماعية الحاكمة عمى   (1) «بالجماعة 

 الثقافة االشتراكية .

دكف  »تعريؼ لمثقافة مف زاكية تربكية كلقد أراد بف نبي مف ىذيف التعريفيف أف نتصكر أيضا 
.(2) «كأسمكب الحياة في المجتمع تحديد لمضمكنيا القابؿ ألف يدخمو التعميـ في سمكؾ الفرد   

حث فب ،فيف بمعنى أف بف نبي مشكمتو ىي البحث عف مفيكـ آخر لمثقافة يختمؼ عف التعري
فرد خاضع فيك يرل السمكؾ االجتماعي لم ،كألخالقية تارة أخرل  ،عنيا مف الجية التربكية تارة 

كالتماثؿ كاالختالؼ في السمكؾ ناتج مف الثقافة ال مف التعميـ كخمص  ،ألشياء أعـ مف المعرفة 
التي  ،جتماعية مجمكعة مف الصفات الخمقية كالقيـ اال »ؾ إلى تعريؼ الثقافة عمى أنيا :بذل

قة التي تربط سمككو بأسمكب الحياة في العالتؤثر في الفرد منذ كالدتو كتصبح ال شعكريات 
. (3) «الكسط الذم كلد فيو   

الذم يقكـ دائما  ،قافة عف منيج اإلصالحية العربية لـ يخرج بف نبي في تصكره لمشكمة الث
ف الطرح الماركسي كالطرح حيث نجد في تعريؼ لمثقافة تكفيقا بي ،عمى المكائمة كالتكفيؽ 

أم مقكمات اإلنساف  ،ف فمسفة اإلنساف كفمسفة الجماعة كبالتالي فيك يجمع بي ،الغربي 
 كمقكمات المجتمع .

 

 

اد السكفياتي .( سياسي كمفكر كمنظر ثقافي في االتح1948-1896*أندريو اليكساندركفيتش جدا نكؼ )  

. 97ص ،السابؽالمرجع   ،مالؾ يف نبي ك مشكالت الحضارة،زكي ميالد(1)  

. 82ص ،1986 ،دمشؽ  ،دار الفكر  ،ىيفتر : عبد الصبكر شا ،شركط النيضة  ،بف نبي ( مالؾ 2)  

. 74ص، المصدر السابؽ،مشكمة الثقافة  ،بف نبي  ( مالؾ3)  



 

14 
 

يكجد فاستنتج أنو ال يمكف أف  ،ثقافة في إطار التاريخ كالتربية لقد حاكؿ بف نبي أف يفيـ ال
يتعممو ك فيي ال تعد عمما   (1) «يفقد ثقافتو يفقد حتما تاريخو  فالشعب الذم »تاريخ بال ثقافة  

نما ىي محيط يتحرؾ داخمو  ،اإلنساف  تحتكم مف أنيا تساىـ في تطكير الحضارة لما  كما  ،كا 
 ، كتشكؿ كؿ جزئياتو تبعا لميدؼ الذم رسمو ىذا المجتمع ،خصائص المجتمع المتحضر 

ىي كؿ ما يعطي الحضارة سمتيا الخاصة كيحدد  »يقكؿ :  فالثقافة كما ،كىكذا يتركب التاريخ 
.(2) «ذا ىك معنى الثقافة في التاريخ ى ،دارؾقطبييا مف عقمية بف خمدكف .... كركحانية جاف   

حيث  ،ؽ التربية فيتضح مف خالؿ تحديده ألىدافيا ك ماتطمبو مف كسائؿ التطبي أما معناىا في
ركب التفكير كالتنكع العامة بجميع ما فييا مف ض تتطمبو الحياةدستكر  »يتجمى ىدفيا في أنيا 

كما أنيا  ،ممر الرئيسي نحك التطكر كالتحضرخاصة إذا اعتبرت ىي ال ، (3) «االجتماعي 
 فرؽ فالثقافة تحتكم عمى إطار الحياة الكاحد التمثؿ الحاجز الذم يمنع مف السقكط في الياكية 

كتتدخؿ في شؤكنو كبنائو  ،تيتـ بكؿ طبقة مف طبقات المجتمع بؿ  ،فييا بيف العالـ ك الراعي 
ميا كيكضح بف نبي كظيفة الثقافة بتمثي ،مشكمة القيادة كمشكمة الجماىير كما تعالج فيو ،

بمعنى أف أفكار المجتمع ككؿ ليا نفس االستعدادات  ،بكظيفة الدـ في تغذية الجسد 
الي فالثقافة في مفيكميا التربكم تنحصر ضمف المركب ك بالت ،االتجاىات كاألذكاؽ المناسبة ك 

 االجتماعي ليا .

 

.76ص ،السابؽالمصدر  ،مشكمة الثقافة،مالؾ بف نبي(1)  

.77ص ،نفسو( المصدر 2)  

  .الصفحة نفسيا ،نفسوالمصدر  (3)
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ميمتيا  ككذا في ، كما يعتقد بف نبي أف الثقافة ال تؤدم كظيفتيا التربكية في تكجيو األفكار
ال مف خالؿ تحديد عناصرىا التي تحدد نظريتو كتمييزىا عف غيرىا  ،الحضارية باتجاه النيضة 

كالصناعة. ،المنطؽ العممي  ،الذكؽ الجمالي  ،كالتي تتمثؿ في الدستكر الخمقي  مف النظريات  
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 المبحث الثالث: العناصر المكونة لمثقافة عند بن نبي.

زؿ مف حيث انشأت الدكرة الحضارية عند مالؾ بف نبي بارتباطيا الصاعد كالنلقد       
كمف ىنا بدأ دكر اإلنساف في بناء العالـ الذم  ،لعضكية التي تربط الفكرة بسندىا عالقتيا ا

قائـ عمى قيـ أخالقية مرتبطة بالمثؿ العميا كالجماؿ .يحيط بو في إطار   

كارتباطيا بالمنطؽ العممي في  »مثؿ المتميزة بالفعاليات  كمدل التعبير عنيا كاف مطابقا لم
. (1) «القية كالجمالية كالعمؿ التقني تفعيؿ الكسائؿ ذات االرتباط الكثيؽ بالقيـ األخ  

الحضارة يتجسد لنا في صكرة  كبالتالي صانع ،المثؿ العميا ىي مف صنعت الضارة ىذه 
كبالتالي العناصر التي جعمتو  ،و إنساف مثقؼ أن ىذا األخير مبدع كبالتالي نقكؿ عنو شخص 

ة كبالتمي العناصر المككن ،ؿ التي ساعدتو عمى تككيف ثقافتو يبني حضارتو ىي مف العكام
كالتقنية  ،المنطؽ العممي  ،الذكؽ الجمالي  ،المبدأ األخالقي  ،لمثقافة عند بف نبي ىي أربعة 

 أك الصناعة .

ألساسي في األخالؽ كالقيـ السمككية التي تحتؿ المركز ا حيث يمثؿ الدستكر الخمقي مجمكعة
ف ىذا الدستكر بمعنى ال يكك  ،فال بد مف تطبيقو عمى أرض الكاقع  ،مشركع بف نبي الثقافي 
دكف كجكد المبدأ األخالقي لذلؾ يرل بأنو ال يمكننا أف نضع الثقافة  ،نظرم فقط بؿ عممي 

الشركط األساسية داخؿ بمعنى أنو يعد مف  ، (2) «يعد ضركرة منطقية اجتماعية  »الذم 
كبذلؾ  ،بدرجات متفاكتةالثقافة  كنجده ىنا يشير إلى الفكرة الدينية التي تبنى عمييا ،المجتمعات 

 يقكل المجتمع أك يضعؼ تبعا ليذا المبدأ أك قكة تأثير عمى الناس .

. 13ص  ، 2012 ،دار الفكر دمشؽ  ، 2ج ، ةالييكدي المسالةكجية العالـ اإلسالمي  ،نبيبف  مالؾ( 1)  

. 222ص  ،2010 ،دمشؽ ،الفكردار  ،الحضارةعصره كحياتو كنظريتو في  نبيمالؾ بف  ،بكريكف فكزية( 2)  
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ترؾ الذم يقـك كمف جية أخرل تمثؿ القيـ الخمقية العنصر الحيكم ك الجكىرم في النشاط المش
رتباطا كالذم يتأسس مف خالؿ العالقات االجتماعية المرتبطة بتمؾ القيـ ا ،بو أفراد المجتمع 

كمما حدث إخالؿ بالقانكف الخمقي في مجتمع معيف حدث  »عضكم حيث يقكؿ بف نبي : 
.( 1) «ؽ في شبكة العالقات االجتماعية تمز   

حيث  ،الذم تقـك عميو ثقافة أم مجتمع  فيك األساس ، كلممبدأ األخالقي جذكر مرتبطة بالديف
 عمماء النفس كاالجتماع »لدرجة أف  ، (2) «ذ ال يكجد عالـ ثقافي كضعي محض إ »: يقكؿ 

األنا الكاعية  »الديف يككف مباشرة كما يقكؿ :  ذلؾ أف (3) «كصفك اإلنساف بأنو حيكاف ديني 
حيث  ،مة سكاء مع خالقو أك مع اآلخريف كىذا يعني أف عالقة اإلنساف منظ ، (4) «عند الفرد 

بمعنى في إطار الكاقع القة الركحية في الزمف عحد تعبيره بالبالمجتمع في  يصؼ عالقة الفرد 
 كالتاريخ .

كمنظما لشبكة العالقات االجتماعية  ،لمضميركمف ىنا كاف المبدأ األخالقي عند بف نبي مككنا 
يا تبعا لقكاعد القيـ السامية عامة قد أنشأت ثقافتكما يرل بف نبي أف الشعكب  ،كالثقافية

الية التي تيتـ بالصكرة الشعكب اآلتية حضارتيا عمى القيـ الجمفي حيف أسست   ،األخالقية 
جتيا ىذه ألف العمـك كالفنكف التي أنت ،أنيا تجردت مف القيـ األخالقية  كىذا ال يعني كالشكؿ  

ككاف  ،ا المجتمع أم المجتمع الغربي ئـ بيف أفراد ىذالحضارة ىي نتاج األساس الخمقي القا
  .أما بعده فيرل بف نبي أف العقؿ الغربي ،كاضحا في فترة ما قبؿ االستعمار ذلؾ 

 

  1986 ،دمشؽ  ،دار الفكر  ،عبد الصبكر شاىيف  :تر  ،تمع  شبكة العالقات االجتماعية يالد المجم ،نبيبف  مالؾ( 1)
. 53ص   

. 72ص  ، 2002 ،دمشؽ  ،دار الفكر  ،بساـ بركة  : تر ،األفكار في العالـ اإلسالمي  مشكمة ،( مالؾ  بف نبي 2)  

   .  .223ص  ،السابؽالمرجع  ،مالؾ بف نبي عصره،فكزية بكريكف(3)

.72ص ، السابؽ المصدر،ميالد مجتمع،مالؾ بف نبي   (4) 
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و ينظر ألن ،رج الحدكد األكركبية غير إنساني حيث يككف خا ،تحكؿ إلى عقؿ ذاتي كأناني  
إال عمى المستكل  »القاتو معيـ ال تتـ كما يقكؿ : كلذلؾ فإف ع ،إلييـ عمى أساس مستعمريف 

. (1) «ادم أك السياحي أك االستراتيجي االقتص  

خالقي كحياة الفرد أما في العمـ اإلسالمي الراىف فيرل بف نبي أف ىناؾ انفصاؿ بيف المبدأ األ
حيث أصبح الكسط ىك الذم يؤثر عميو بدال مف الخمقية عامميف مف عكامؿ الرككد  ،المسمـ 

الذم  (2) «الشمؿ األخالقي  »كىذا ما اعتبره بف نبي  ،كالتخمؼ كعدـ القدرة عمى النيكض 
 يعاني منو المسممكف .

عادة  ،السمككيةبالتالي ال بد مف النظر إلى المبادئ  ك كتقكية شبكة  ،األخالقيىيكمة الدستكر كا 
لمنيضة.كتنشيط العكالـ الالزمة  ،االجتماعيةالعالقات   

تاج أيضا إلى ذكؽ جمالي كحس فني كما تح ،تحتاج الثقافة إلى نزعة أخالقية تغذييا كتكجييا 
بدأ فالذكؽ الجمالي مرتبط أيـ االرتباط بالم ،ي اإلنساف حب اإلبداع كاالبتكار يبعث ف 

يمـ إلى ما ىك أبعد مف يحفز ال »يقكؿ عنو بف نبي :  ،األخالقي عنصر أساس لمثقافة 
شركط  أىـ كما يحقؽ شرط مف ،ى أنو عنصر ديناميكي في الثقافة بمعن (3) «المصمحة 
 حيث ييذب النفكس كيربييا ة أخرل ألنو يضيؼ إلى البعد األخالقي دكافع إيجابي ،الفعالية 
الجمالي كالعنصر  ،يا لمعمؿ مف حيث دكافعو كغاياتو يككف المبدأ األخالقي ضركر   كبالتالي

.  ة العمؿكفاعمي الزما لصكرة  

 

 2001 ،دمشؽ  ،دار الفكر  ،عبد الصبكر شاىيف  ،آلسيكية في ضكء مؤتمر باندكنج فكرة اإلفريقية ا ،بف نبي ( مالؾ 1)
. 44ص   

. 225ص  ،المرجع السابؽ،عصره مالؾ بف نبي  ،( فكزية  بكريكف 2)  

. 150ص  ، 2002 ،دمشؽ  ،دار الفكر  ،تأمالت  ،مالؾ بف نبي ( 3)  
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إف أم حركة تريد أف تسمؾ طريؽ الحضارة عند بف نبي ال بد أف تساىـ في ترقية ذكقيا 
األخالقي.الجمالي كما فعمت ذلؾ مع دستكرىا   

كيريد بيذه المعادلة أف الترتيب الذم ينظـ ىذيف العنصريف ىك الذم يحدد خصكصية حضارة 
كالثقافة  ،المجتمعات كىي الثقافة الغربية  كىذا يكحي إلى نكعيف مف ،تاريخيا عف أخرل 
 »كالثانية كما يقكؿ: ،ني فاألكؿ كرثت ذكقيا الجمالي مف التراث اليكناني كالركما ،اإلسالمية 

كىذا يعني أف كؿ ثقافة تتضمف عنصريف  ، (1) «التراث السامي الشغؼ بالحقيقة  مف كرثت
الجمالي كالحقيقة غير أف عبقرية أحدىما تجعؿ محكرىا مف الجماؿ بينما الثقافة اإلسالمية 

 تجعؿ محكرىا ىك الحقيقة . 

      عمماء »و تجاه الحضارة كما يدؿ ما يسميإذا تعتبر ىذه المعادلة كمقياس عاـ يدؿ عف ا

.(2)«( في المعادالت الجبرية مف الدرجة الثانية   Le discriminant ("الرياضيات "الدالة 

كمنو نالحظ أف الثقافة الغربية تقـك عمى الذكؽ الجمالي ك الثقافة اإلسالمية تقـك عمى المبدأ 
 األخالقي.

ألنو ىك اإلطار  ،جماؿ في جميع الجكانب كالمجاالت كنجد بف نبي ىنا يمح عمى مراعات ال
تتككف فيو الحضارة حيث يشير إلى أف المجتمع اإلسالمي ال يممؾ درجة مف الذكؽ الذم 

الفقير الذم  عف الطفؿ فيضرب لنا مثاال  ،كاف يتمتع بو المجتمع في الماضي م ذالجمالي ال
كلذلؾ فإف تطكير كتنمية  ،نسيج الثقافة التي تنتمي إلييا  فيعكسيا  عمى ، مخرقةيرتدم ثيابا 

 الذكؽ الجمالي بيف الناس كاعتماده في التربية كالثقافة إنما ىك مساىمة في تحسينيا كتغيرىا .

 

. 103ص  ،المصدر السابؽ،شركط النيضة  ،( مالؾ  بف نبي 1)  

.  101ص ،المصدر السابؽ، تأمالت ،مالؾ بف نبي( 2)  
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في شكؿ  ،ألنو يمثؿ فكر يراكد صاحبو  ،جمالي ىك عنصر مف عناصر الثقافة ال فالذكؽ
فيككف عف طريؽ رسكمات زخارؼ عمراف كغيره . ،إبداع   

 العمؿ كالحركةكلكف منطؽ  ،اإلنساف المسمـ ليس منطؽ الفكرة أف الذم ينقص يعتقد بف نبي 
يبغض الذيف يفكركف تفكيرا كأكثر مف ذلؾ أنو قد  ،فكر ليعمؿ بؿ ليقكؿ كالما مجردا فيك ال ي
كيقكؿ كالما منطقيا مف شأنو أف يتحكؿ إلى عمؿ كنشاط . ،مؤثرا   

يصكغ مقياسا نظريا يستخرج بو  »مف الصعب عمى الفرد المسمـ أف  يؤكد بف نبي أنو ليس
أم  ، (1) «در جدا أنو يعرؼ المنطؽ العممي غير أنو مف النا ،محددة  نتائج مف مقدمات

 استخراج أقصى ما يمكف مف الفائدة بكسائؿ معينة .

لعممي بكصفو مصطمحا لكنو يفضؿ تسميتو بالمنطؽ ا ،بأنو فعالية كما اعتبر المنطؽ العممي 
ىك ما يسمى في مجاؿ ك  ، (2) «يعرؼ بو حسب قكلو منذ ربع قرف  كظؿ »ينسبو لنفسو  

. (3) «تيمكرية »الصناعة   

كالكقت الذم تستغرقو ىذه التايمكرية ىك  ،ي ىك تركيب الحركات حسب نتيجتيا فالمنطؽ العمم
مصالح الذم ال يفقده الشعكب ألف باختاللو تضيع  *ما يسميو بف نبي بالمنطؽ العممي 

كتأتي بمالحظاتيا عبر  ،ـ بتنقيح المكضكع تقك ألف ىذه األخيرة  ،المجتمع كيتعرض إلى العبث 
 المثؿ .

 

 

ص،المصدر السابؽ،مشكمة الثقافة ،( مالؾ  بف نبي 1)  

. 111ص  ، 2005 ،دمشؽ  ،دار الفكر  ،مجالس دمشؽ  ،( مالؾ  بف نبي 2)  

. 111الصفحة نفسيا ص ،( المصدر نفسو 3)  

نتيجتيا. حسب الحركات تركيب ىك العممي المنطؽ * 
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نما الميـ أف نرد إلى ىذه  »نبي: يقكؿ بف  ليست المشكمة أف نعمـ المسمـ عقيدة ىك يممكيا كا 
العممي.كىذا يعني استخداـ المنطؽ  ،(1) «اإليجابية كتأثيرىا االجتماعي  العقيدة فاعميتيا كقكتيا  

تي نفعي محكـك في أنو براجما ،ي ارتباط العمؿ بكسائمو كمعانيو فالمنطؽ العممي عنده يعن
تمثؿ ركح المنطؽ التي  ،الفاعمية التي تقضي عمى التخمؼ  كىك مصدر ،بالمبدأ األخالقي 

مكنو مف كت ،لفرد تجاه مشكالت حياتو كصعكبات العممي ألنيا ىي التي تشكؿ كتحدد مكقؼ ا
ا تبعثو كتساعده عمى اكتشاؼ الطريقة التي يسيطر بيا عمييا كذلؾ بم ،إدراؾ أسبابيا كنتائجيا 

 فيو مف إرادة لتغيير األشياء كالظركؼ تغييرا ينشط كظيفتو االجتماعية .

عنيا ألف النتائج التي تتمخض  ،في صياغة المشكالت  كالحياة كما يؤكد بف نبي ال تخطئ
األفراد مف ىذه المشكالت يحدد تكجو كلذلؾ فإف مكاقؼ  ،تككف حتما مطابقة لممسببات 

التقيقر . مجتمعيـ نحك الحضارة أك  

جؿ تحصيؿ كما أف ىذه الفعالية تنتج لنا ما يعرؼ بالعقؿ التطبيقي الذم يتجسد في العمؿ مف أ
فأبف نبي يؤكد عمى أىمية ىذا العنصر  ،ككذا تنمية العقؿ كتفتيحو  ،العمـ أك اكتساب ميارة 

يا شاممة كتككف خطط ،حتى تككف تاريخية  ،تريد أف تمـ باألصالة كالمعاصرة في أم ثقافة 
 كمدركسة .

 

 

.120ص  ،المصدر السابؽ ،كجية العالـ اإلسالمي  ،نبي   ( مالؾ  بف1)  
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ألنو  إذا احتؿ ىذا األخير سيؤدم إلى  ،لكنيا ال تفقد المنطؽ العممي  ،فالشعكب ليا مقاييسيا 
بالمالحظات  »تقـك بتنقيح المكضكع كتأتيكبالتالي   ،حدكث العبث كتضيع مصالح المجتمع 

. (1) «ت تشير إلى إضاعة الكقت كالجيد مف األمثمة الشييرة ال  

كؿ »كيعرفيا بف نبي بأنيا :  ،استخدمو بف خمدكف في مقدمتو  ،إف الصناعة مصطمح قديـ
كىذا يعني أنو يضـ كؿ الكسائؿ الفنية التي ، (2) «الفنكف كالقدرات كالميف كتطبيقات العمـك 

في إطار صياغي مستمد مف العمـ التخصصي .تجسد مياـ اجتماعية   

ذا كانت ىذه الصناعة ،ه يقترح إنشاء مجمس لمتكجيو الميني كالتربية المينية دكىنا بف نبي نج كا 
فإنيا تفيد معنى المحافظة عمى المجتمع كاستمرار نمكه ،لألفراد معنى كسب العيش بالنسبة 

تحقؽ االتقاف كالميارة  ،بطريقة عممية منيجية  حيث تحقؽ االكتفاء الذاتي لو ،بالنسبة لمجماعة 
 الفنية .

باعتبارىا ،كيعطينا بف نبي مثاال عمى مينة الرعي في مدينة ) رامبك ليو (  بنكاحي باريس 
لك قارنا بيف راع »حيث يقكؿ في ىذا الصدد :  ،حيث تكجد مدرسة لتأىيؿ الرعاة  ،صناعة 

. (3) «لتبيف لنا الفرؽ ،منيما قطيعو  خرجييا كراع مف مجتمعنا حيف يقكد كؿمف   

 

 

 

 

. 111ص  ،  المصدر السابؽ ،مجالس دمشؽ ،( مالؾ بف نبي 1)  

. 104ص  ،المصدر السابؽ،شركط النيضة ،بف نبي  ( مالؾ2)  

. 59ص ،المصدر السابؽ،الثقافة مشكمة  ،مالؾ بف نبي( 3)  
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نما سمؿ التقنيات الحديثة  ف استقمت التي ظيرت حي ،لـ يتسع بف نبي في مفيـك الصناعة كا 
كلـ يكف ذلؾ بيدؼ االنتقاؿ مف  ،حيث كاف كاعيا أيـ الكعي  ،عدد مف الدكؿ اإلسالمية  

التي ىي نتيجة لمتقنية المتقدمة كلكف بيدؼ تحديد ىذه  ،مجتمع متخمؼ إلى مجتمع التصنيع 
في ظؿ ما يعرؼ بتيار العكلمة الذم يشترط عمينا  ،كلكياتيا في ىذا المجاؿ المجتمعات أ
كالفعالية .التخطيط   

ىي الشرط األخير في بناء الثقافة منذ أف قامت اإلنسانية بما  ،كالتقنية أك الصناعة أك العمـ 
فنجد أف ىناؾ طبيب كذاؾ ميندس  ،فأصبحت ىناؾ تقنية مكجكدة  ،يسمى بتقسيـ العمؿ 

حيث تكاثؼ ىذه الجيكد في أداء كظيفة كىي قياـ المجتمعات بسد الحاجات اليكمية . ،كغيرىا   

التي تؤدم إلى تككيف ثقافة ىذه المنطمقات المعرفية تخمص إلى أف ىذه العناصر األربعة ىي 
تحدده الشركط القائمة عمييا أم فيي األساس التربكم الذم  ،لدييا تاريخ  ع عندما يصبحالمجتم

 حضارة التي تمثؿ الدكر النيائي لمثقافة التاريخية .
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  الفصل الثاني: األزمة الثقافية عند مالك بن نبي ومعالجتها

 المبحث األول: مشكمة الثقافة و الفكر

 المبحث الثاني: المشكمة الدينية

  المبحث الثالث: معالجة المشاكل الثقافية، الفكرية والدينية
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  المبحث األول : مشكمة الثقافة والفكر

 تمؾ خالؿ كمف ، السابؽ الفصؿ في إلييا أشرت كما لمثقافة تعريفا نبي بف مالؾ حدد لقد     
 فقداف» في كالمتمثميف لعامميف نتيجة ىي اإلسالمي العالـ في الثقافة مشكمة بأف رأل التعريفات
 األكؿ أف ،بمعنى (1)«  المثقفة الطبقة كضعؼ ، الثقافية االتصاالت لشبكة اإلسالمي المجتمع

 ال تصبح كبالتالي ، لمعناىا الحقيقي المحتكل مف فارغة أنيا أم لمثقافة حقيقي معنى يكجد ال
 فعاليتيا كعدـ المثقفة الطبقة عجز فتعني الثانية أما ، المجتمع أفراد جميع بيا يرتبط كال سمككية
(2)  .« المجتمع مع تتفاعؿ كال العمـ تدعى متعالمة طبقة» تصبح كبالتالي   

 ، المجتمع في الفردية*  فعالية بالال المرتبط بالتخمؼ يعرؼ ما إلى العامميف ىذيف كيؤدم     
 فعاال دائما ليس ،فالمتعمـ( 3« ) فقط المدرسة بكاسطة فعالية اال ىذه تخفيض»  يمكف ال حيث
 عف مثاال نبي بف لنا يضرب كىنا ، متفكؽ دارس عمى فعاال متفكؽ غير دارس يككف فقد

»  ، الفعالية ىك عنو بو يتميزكف ما كأف كالييكدم األكركبي كالطالب الجزائرم الطالب
 بينما ، ديغكؿ حككمة يد عمى فرض الذم التدريس منع أماـ حائريف كقفكا الجزائرييف فالمتعمميف

 دائما يحؿ ال العمـ أف يعني ،كىذا (4)«  فعاليتيـ داللة مدارس بيكتيـ مف جعمكا الجزائر ييكد
.الثقافة مشكمة   

 
69 ص ، ـ1959 ، بيركت ، العصرية المكتبة ، الجديد البناء في حديث ، نبي بف  مالؾ  (1)                 

 جامعة ، نبي بف فكر في كمعالجتيا كالدينية كالفكرية الثقافية اإلسالمي العالـ مشكالت ، عصاـ عدكاف عمي محمد (2)       
.269 ص،2007، القدس  

نشاط ال أم ، انفعالية ال مقابؿ في  * 

.121 ص ،1964، الجزائر ، الجزائرية النيضة مكتبة ، الشريؼ الطيب: تر ، جزائرية آفاؽ ، نبي بف  مالؾ  (3)  

.112 111ص ص ، نفسو المصدر  (4)  
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كيرل بف نبي أف مظاىر المشكمة الثقافية يتجسد في تقاليد كعادات المجتمع المختمؼ كالمتراكمة 
فمجرد الكالـ يفقد اإلنساف ، (1) «ككذا الحرفية المغكية كاالىتماـ بالشعكب عمى حساب غيره  »

أم أف ذلؾ مجرد كالـ عير مطبؽ عمى  ،فيككف ىناؾ بعد كبير بيف الكالـ كالعمؿ  ،فاعميتو 
.( 2) «عادة ثقافية مفرغ العمؿ الجاد كتجيض قكل التغيير »أرض الكاقع فيتحكؿ إلى   

صحيح أف اإلسالـ كاف لو  ،إلى جانب ىذه المظاىر نجد أيض االعتزاز السمبي باإلسالـ 
بفكرة االعتزاز كالفخر ضارة اإلسالمية ككاقع المسمميف كىذا ما يؤدم الدكر البارز في إقامة الح

 (3) «فيتجمد الفكر كما يتجمد فعؿ التغيير »السمبي باإلسالـ تتحكؿ إلى حالة خمكؿ كرككد 
كىذا ما ينتج عنو عجز فكرم سببو العجز األخالقي . ،  

األشياء كاألشخاص فكؿ  كمف مشاكؿ الثقافة أيضا عند بف نبي نجد انحالؿ الفكر كطغياف
نظرا لالرتباط المكجكد بينيا في شكؿ شبكة عالقات ،حضارة تقـك عمى ىذه العكالـ الثالثة 
ذلؾ أنو إذا تغمب أحد  ،غير أنيا قد تؤدم إلى أقكالو أيضا ،اجتماعية ال يقـك المجتمع إال بيا 

و تكاجككجكد خمؿ فييا يعد مصدرا لمصعكبات التي العكالـ فسيؤثر عمى شخصية الفرد كسمككو 
المجتمع فنجد العالـ اإلسالمي اليكـ يعاني مف طغياف ىذه العكالـ في جميع المجاالت : نفسي 

فكرم كسياسي .  ،اجتماعي  ،أخالقي  ،  

 

 

.  52.51ص ص ، صدر السابؽمال ،كجية العالـ إلسالمي ،( مالؾ  بف نبي 1)  

بكم لقضايا التغيير في المجتمع المسمـ المعاصر التغيير االجتماعي عند مالؾ بف نبي  منظكر تر  ،القريشي   ي( عم2)
.  175ص ،1986 ،القاىرة  ،الزىراء لإلعالـ ،  

.78ص السابؽ،المصدر  ،كجية العالـ االسالمي،مالؾ بف نبي(3)  
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كاستبعدت سمطة المجتمع  ،تقييـ كؿ األمكر بمقياس األشياء فطغياف عالـ األشياء أدل إلى 
كما أصبحت تحؿ مشاكميا التنمكية باالستثمار األجنبي  ،ير التبذير في المكارد كالثركات كظ

 كزيادة الضرائب . 

ة كبالتالي في شخص فتنعكس أخطائو عمى الفكر  أما طغياف عالـ األشخاص جسد األفكار
المثقؼ غير متكيؼ مع  إلى جانب طغياف عالـ األفكار يجعؿ ،تصؿ حتى إلى المجتمع 

 الكضعية االجتماعية كال يؤمف بدكافعيا .

خاصة العالقة المكجكدة  المسمميف،مفاىيـ كاألفكار في حس كمف ىذا استنتج أف ىناؾ عياب لم
 » فعاليتيا،محايدة كبالتالي فقداف حيث تبقى الفكرة معزكلة ك  األشياء،بيف عالـ األفكار كعالـ 

.(1) «رييا مف مجتمعات قكية مفاىيميا تاجيا نشتكأصبحت األشياء التي نح  

أدل بو إلى البحث عف ثـ إف شعكر العالـ اإلسالمي بتخمفو بسبب احتكاكو بالعالـ الغربي 
لحضارة العالج مف المرض الذم كقع فيو لكف دكف تحديد طبيعة ذلؾ المرض فتكجو إلى ا

 ،اءه لكف المسمـ ىنا لجأ إلى تكديس عناصر المجتمع كليس بن ،الغربية لعالج ذلؾ المرض 
كىذا يعني أنو ييدؼ إلى جمع منتجات الحضارة أكثر مف أف  ،كما لجأ إلى تشيئ الحضارة 

 ، (2)«أم قانكف الصدفة بقانكف األعداد الكبيرة  »بنائيا كىذا ينتج عنو ما يعرؼ  يساىـ في
جات المشكمة لمحضارة أم أنو يريد الكصكؿ إلى إنجاز بمعنى الحصكؿ عمى كـ كبير مف المنت

 حضارة بتكديس المنتجات ال بيدؼ البناء . 

 

. 51ص ،2000 ، 2ط ،بيركت  ،دار الفكر المعاصر  ،ب الشرقي يتر: الط ،إسالمي  ثكيمككمنفكرة  ،( مالؾ  بف نبي 1)  

 ،قطر  ،كزارة الثقافة كالفنكف كالتراث ،عبد الصبكر شاىيف  كاكم قتر : عمر كامؿ مس ،شركط النيضة  ،الؾ  بف نبي م( 2)
  .   76ص
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 ، (1) «في المجتمعات في مراحؿ تخمفيا  ظاىرة اجتماعية تظير »فالتكديس حسب بف نبي ىك 
ن كتطرد الفكرة تماما  ،ما يكدس األشياء بمعنى أف اإلنساف في مرحمة التخمؼ يصبح ال يفكر كا 

كتصبح الثقافة محصكرة في  ،التالي يكتفي إال بالشيء كالشخص كب ،مف كعي الفرد كالمجتمع 
عالـ الشيئية أم تدكر كتتمحكر حكؿ األشياء كبالتالي ىذه الصفة تتجمى في جميع المجاالت 

اع بما لديو مف االنتف تقكد المجتمع إلى سكء »حيث  ،نت أك اقتصادية أك فكرية اجتماعية كا
ف  ، (2) «إمكانات  بمعنى أنو يبقى معجب بالمنتجات التي قاـ بتكديسيا مف الحضارة الغربية كا 

فال يمتفت إلى طاقاتو كبشر يمكف أف يستثمرىا في  ،رؤكس األمكاؿ كانت غير قيمية فتستيكيو 
 مشاريعو االجتماعية . 

ىذه اآلفة السمبية حيث تتجمى انعكاساتيا في الميداف الفكرم كاألدبي ىك اآلخر ال يخمك مف  ك
ككذا المناىج التعميمية كطرؽ التدريس مثال فيي  اتصاؿ،اطب التي تقـك بيا ككسيمة طريقة التخ

  التكديس.مجرد صب لممعمكمات كحفظيا كاستظيارىا فيذا يمثؿ نمط 

يفتقد إلى االنتظاـ ف ،ض إلى االضطراب يتعر  ،الثقافي عندما يخرج مف الحضارة  ثـ إف العالـ
فيصبح مجمكعة مف األفكار المتراكمة  ،عناصره كمككناتو كالتكازف بمعنى حدكث خمؿ بيف 

ك األفكار الميتة  »تقابميا أفكار مميتة أم  ،ميتة ليست ليا أصكؿ كبالتالي تصبح أفكارا 
كىي نابعة مف المجتمعات التي خضعت لالستعمار .  ، (3) «األفكار المميتة ) القاتمة (   

بمعنى انقساـ العالـ الثقافي إلى قسميف عالـ أصيؿ ) األصالة ( كعالـ  كانتقاء،دكف تصفية 
ف كاف معاصر أم تمسؾ بعض األفراد با كتمسؾ اآلخريف  ميتا،لمكركث القديـ حتى كا 

ف كانت مميتة    قاتمة.أك بالمستحدثات حتى كا 

.  48ص ، صدر السابؽمال ،تأمالت  ،مالؾ  بف نبي ( 1)  

. 167ص ،ـ 2006 ،بيركت  ،دار اليادم  ،مؼ كالتنمية في فكر مالؾ بف نبي التخ ،( الطاىر  سعكد 2)  

. 84ص ، المصدر السابؽ ،كمة األفكار في العالـ اإلسالمي مش ،( مالؾ  بف نبي 3)  
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استيالب تراثي مف  »ر القاتمة ىذه األخيرة يقابميا اكىذا ما يعرؼ بظاىرة األفكار الميتو كاألفك
كىذا ينتج عنو نزاعات داخؿ المجتمع  ، (1) «كاستيالب حداثي مف جية مقابمة  جية

كاستعدادات متنافرة فتتحكؿ إلى نمط لمجتمعيف متراكبيف يقعاف في بكطقة الجدؿ مما يؤدم إلى 
كىذا ما يجعؿ الثقافة متعددة ال رابط بينيا .  ،ندثار المجتمعات كاقتراب تخمفيا ا  

يـ يتجمى في عدـ تقدالذم يعد مظيرا مف مظاىر التخمؼ الذم إلى جانب الحرماف االجتماعي 
التعميـ كغيرىا  الصحة، العمؿ،مثؿ  ككجكده،حتى يحقؽ مصيره  إليو،الضمانات لمفرد المنتمي 

  بيا.مف الحقكؽ التي البد أف يتمتع 

عندما ال يستطيع تمبية  ،جة النعداـ الفعالية في المجتمع الحرماف حسب بف نبي ىك نتيإف ىذا 
ذلؾ أف كؿ ما يحصمو الجيد الفردم  ،اده بسبب قصكر إنتاجو االجتماعي متطمبات الحياة ألفر 

 ،شاكؿ التي تكاجو الثقافة كالفكر كالتي تظير في الم ،فإنو سيحقؽ ال محالة المصمحة العامة 
فيما عامميف ساىما في تعطيؿ  ،ىك االستعمار كالقابمية لو ئيسي حسب بف نبي ر ببيا الكاف س

 المجتمعات كرككدىا كقتؿ حركتيا كتخمفيا .

 

 

 

 

.163ص،المرجع السابؽ  نبي،مؼ كالتنمية في فكر مالؾ بف التخ سعكد، الطاىر( 1)  
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 المبحث الثاني: المشكمة الدينية .

حيث يرل بأف المسمـ في العالـ العربي يتخذ  ،ي المشكمة الدينية مف عدة زكايا لقد تناكؿ بف نب
كما الحظ أيضا أف ىذه األمة قد  ،كىذا دليؿ عمى خمكليـ  ،يف كامؿ ذريعة ألف اإلسالـ د

فالكؼ عف التعامؿ  »شمؿ فكرم حيث يقكؿ :  أصيبت بشمؿ أخالقي مما أدل إلى ظيكر
 ، (1)«الفكر كما يتجمد فعؿ التغيير  ديؿ شرائط الحياة ...فيتجمدالخمقي ينتج حتما كفا عف تع

فبمسانو  فإف لـ يستطع ،مف رأل منكـ منكرا فميغيره بيده  »يعني ما يقابمو الحديث الشريؼ  كىذا
كىذا يعني أف خطكرة التفريط في ىذا  (2) «اإليماف كذلؾ أضعؼ  ،فإف لـ يستطع فبقمبو  ،
كبالتالي يصاب ىذا الكاجب بالشمؿ كال يمكف سيره في  ،مع كتخمفو لكاجب ىك انحطاط المجتا

 الحياة .

فكرة الفعالة ليست دائما كال ،لفكرة الصادقة ليست دائما فعالة ا »باإلضافة إلى ىذا يرل أف 
ذلؾ أف الفكرة اإلسالمية كانت قكية  ، كىذه القاعدة نجدىا صادقة عبر التاريخ ، (3) «صادقة 

 بعد»في اإلسالـ كالسيما في أكركبا في صدقيا كالدليؿ عمى ذلؾ دخكؿ الكثير مف الشعكب 
غير أف ىذه الفكرة أخذت في النقصاف شيئا فشيئا  ، (4) «ـ  1453سقكط القسطنطينية في عاـ 

سالمي كىنا يدخؿ العالـ اإل ،غاية ظيكر االستعمار في العالـ في عصر ما بعد المكحديف إلى 
األفكار الفعالة أم كيصبح مف كاجب الفكرة اإلسالمية مقاكمة  ،في صراع مع منطؽ الفعالية 
كاسترداد مكانتيا في التاريخ .  ،ف كاسترجاع فعاليتيا الخاصة بيا أفكار مجتمعات القرف العشري  

. 78ص ،المصدر السابؽ  ،تامالت،مالؾ بف نبي(1)  

.الصفحة نفسيا،( المصدر نفسو 2)  

. 135ص ،المصدر السابؽ،كمة األفكار في العالـ اإلسالمي مش ، مالؾ بف نبي(3)  

. 140ص ،( المصدر نفسو 4)  
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 ،ميا بدؿ مف اتباع الغرب كتقميدهفالفكرة اإلسالمية غير مفعمة كمف الكاجب عمى المسمـ تفعي
كما نجد أيضا مف المظاىر الكاضحة في المشكمة الدينية التأثير الضعيؼ لكممة إسالـ عمى 
السمككيات الفردية كاألعماؿ كاألفكار كالمشاعر حيث تكصؿ المسمميف إلى درجة يصفيا بف 

يجمس في حمقة  ،كىذا يعني مثال إنساف عاصي اهلل  ، (1) «مسمميف بشيادة الميالد فقط  » نبي
 ،إلى درجة البكاء مف الندـ كيصؿ  يتعظتمؾ المحظة فب ،ف فييا عف العقاب الذم ينتظره مك يتكم
دليؿ عمى االنفصاؿ يترؾ تمؾ المكاعظ ىناؾ كىذا  ،أنو بمجرد كقكفو مف تمؾ الحمقة  غير

 ، (2) «ىناؾ افتراؽ بيف المبدأ كالحياة ،لعنصر الركحي كالعنصر االجتماعي ا »المكجكد بيف 
جتماعية فتدفع فيو حركة الركح الفردية كالركح اال»عني أف الفكرة الدينية تؤثر في كىذا ي

  .غير أف المسمـ ىنا أظير بكادر االنييار كاألفكؿ ،( 3) «النيكض 

 

 

 

 

 

 

 

.  98ص ،المصدر السابؽ،ميالد مجتمع  ،( مالؾ  بف نبي 1)  

. الصفحة نفسيا، ( المصدر نفسو2)  

. 99ص ،( المصدر نفسو 3)  
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 المبحث الثالث: معالجة المشاكل الثقافية، الفكرية و الدينية.

لقد كضع بف نبي في العديد مف كتبو حمكال ليذه المشاكؿ التي كاجيتيا الثقافة في العالـ 
 «كىر المسائؿ ىك مشكمتنا العقمية إف ج»ت جؿ ىذه الحمكؿ فكرية لقكلو : اإلسالمي كقد كان

كمف بيف  ،حات اليادفة لمعمميات اإلصالحية بمعنى أنو يستخدـ الفكر في جميع االقترا ، (1)
متفاعؿ مع الحمكؿ التي قدميا نجد الكعي كالمفيكمية* كىنا يقصد بف نبي الفرد المثقؼ كال

فكممة شخص تعني تغيير في المجاؿ الثقافي الذم يديف لو الفرد  »مجتمعو باعتباره شخص 
 ،المكجية لو كمقنعا بيا اآلخريف  بمعنى البد أف يككف الفرد مقسما بالفكرة (2) «شخصا ليصبح

 ،ي مجتمعو فيساىـ في بناء حضارتو أم لديو قدرة االقتناع كاإلقناع كبالتالي يككف فعاال ف
 كالدعكة إلى تطكيرىا . 

حيث يقكؿ بف نبي  ،ا فعندما ندرؾ مكضع مشكمتنا فيذا يميد لعممية التغيير كعالج كؿ مشاكمن
مف عادات كما يراكدنا مف أفكار إف مشكمتنا ليست فيما نستحؽ مف رغائب بؿ فيما سيردنا  »: 
أف المشكمة نابغة مف العقؿ كالفكر كبالتالي فالمشكمة ليست متكاجدة في كىذا يعني  (3) «

نما في المسمـ بمضائو الذم  اإلسالـ قد احتفظ »يقكؿ بف نبي في ىذا الصدد :  ، اإلسالـ كا 
ك الذم فقد استخدامو كلكف المسمـ ى ،اإلسالمية كدرة فريدة في التاريخصيغت بو الحضارة 

ليست المشكمة في الدفاع عف اإلسالـ ...كلكف في تعميـ  »كما يقكؿ أيضا :  (4) «االجتماعي 
كلعالج ىذه  ، (5) «اإلسالـ مف كسائؿ الدفاع المسمميف كيفية الدفاع عف أنفسيـ بما في 

 المشكمة أم مشكمة االنفصاؿ الركحي كاالجتماعي

. 40ص ،المصدر السابؽ  ،شركط النيضة،مالؾ بف نبي (1)  

العقؿ كالعمـ . ،خكذة مف كممة فيـ كتعني المعرفة * مأ  

. 287ص ،المرجع السابؽ،مشكالت العالـ اإلسالمي   ،محمد عمي عدكاف عصاـ( 3)  

. 226ص ، صدر السابؽمال، آلسيكيةفكرة اإلفريقية ا ،بف نبي  ( مالؾ4)  

. 72ص ، 1981 ،دمشؽ  ،دار الفكر  ،الصراع الفكرم في بالد المستعمر  ،( مالؾ بف نبي 5)     
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الشخص المسمـ  بةكتجرم مف جديد تركي »الجانبيف  يف فكرة تؤدم إلى ىذيفك البد مف تك 
. (1) «اثؿ مع ذاتو في المسجد كالشارع بحيث يتم  

حيث كيؼ المسممكف  ،م انطمقت منو حضارتنا اإلسالمية كذلؾ البد مف معرفة المبدأ الذ
الذم ىك الكاقع كبالتالي جعؿ اإلسالـ  ،دئ اإلسالـ فحققكا النيكض بسرعة حياتيـ كفقا لمبا

 ،و  كأنو مجتمع استغاللي مستعمر كنكشؼ عف حقيقة المجتمع الغربي كغايات ،نعيشو اليـك 
بالحضارة كأف نخطط لحضارتنا مف جميع الجكانب حتى نصؿ إلى أىدافنا كىك الرقي 

كىذا  ، (2) «نشاء حضارة تفرض عميو احتراميا القابمية لالستعمار كا  »اإلسالمية كالتخمص مف 
المنطؽ العممي  ،الذكؽ الجمالي  ،اصر الثقافة أم المبدأ األخالقي يتحقؽ بتركيب كؿ مف عن

 كالصناعة . 

فالحضارة  ،ه الحقيقي في الكاقع الذم نعيشو كما دعا بف نبي إلى تطبيؽ اإلسالـ بمعنا
 (3)  «الفقو الخالص الذم نشأ عف صفيف »أكال حسبو عمى أساس اإلسالمية يجب أف تقـك 

 (4) «الكالمية كالفقيية كالفمسفية   تنقية النصكص القرآنية مف غكاشيا »يعني كما يقكؿ : كىذا 
ـ بما في ذلؾ مف كىذا يعني إصالح المسمـ كالمجتمع اإلسالمي بتركيزه عمى أصكؿ اإلسال ،

كما أشار أيضا بف نبي إلى قضية تضخـ األنا في المجتمع السالمي كأف حميا  ،القرآف كالسنة 
إنساف داخؿ المجتمع كما المثؿ األعمى لكؿ  »الذم يعتبر  ،ابط ليا ىك الديف الكحيد كالض

كبالتالي نصح ممتزميف بيذا الحديث ألف المسمـ أرقى مف أف   ،( 5) «القيـ األخالقية أيضايمثؿ 
 يككف ىمجي بؿ ىك أرقى كأسمى درجات الخمؽ ىك المدنية .

. 100ص ،المصدر السابؽ ،ميالد المجتمع ،مالؾ بف نبي( 1)  

35ص ، المصدر السابؽ ،الجديد البناء في حديث ،مالؾ بف نبي2 .                   ) 

     .56ص ،المصدر السابؽ اإلسالمي،كجية العالـ  ،مالؾ بف نبي (3)

 (                  .56 ص نفسو، المصدر(4

   .68ص ،المصدر السابؽ المجتمع،ميالد  ،مالؾ بف نبي( 5) 
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مستكلفرأل بأف التغيير يككف عمى  ،تفعيؿ اإلسالـ كالتربية الدينية كما دعا أيضا إلى   

بنيت عمييا الحضارة ،فينتجكف عالقات اجتماعية جديدة  األشخاص الحامميف لفكرة الديف  

لك أنفقت ما في األرض  ،كألؼ بيف قمكبيـ  »التعاكف كاإلخاء لقكلو تعالى : اإلسالمية كىي 
. (1) «جميعا ما ألفت بيف قمكبيـ كلكف اهلل ألؼ بينيـ   

كبالتالي  ،كتساب الطاقة الحيكية كالفعالية المسمـ با ككذا تحمؿ كؿ الصعاب التي يكاجييا
يؤسس حضارة في زمف كجيز  »حيث يقكؿ :  يؤسس حضارة إسالمية خالصة كفي أقصر مدة

. (2) «و إليو أحد كلـ يدركو بعده أحد لـ يسبق  

كذلؾ بفضؿ  ،يذه الحضارة ىي البناء ال اليدـ فينبغي أف تككف الخطكة األكلى في النيكض ب
تجمع في نظاميا مباشرة كؿ ما يقـك بو  ،حقيقة عاممة مؤثرة  »ما يقكؿ : فكرة القرآنية ألنيا كال

شارات   »فالعنصر الديني يؤدم إلى  ،عية إلى جانب التربية االجتما ، (3) «الفرد مف أعماؿ كا 
كبالتالي فمنيج  ، (4) «لممجتمع أف يؤدم نشاطو المشترؾ تككيف شبكة العالقات التي تتيح 

التربية االجتماعية باعتماده ىذه الفكرة يعمؿ عمى ميالد كنيضة المجتمع كسد احتياجات 
 اإلنسانية الكبرل .

إف أفضؿ دكر كأشرفو ىك دكر المسمـ حسب بف نبي كالذم يتمثؿ في الدكر الذم اختاره لو اهلل 
 ،ة اإلسالمية الغربية كالحضار الحضارة كىنا المسمـ يقع بيف حضارتيف ،ليككف في التاريخ 

فيفكر كيؼ يسير في اتجاه التاريخ ككيفية استغالؿ الظركؼ حتى يبمغ الدكر الذم أراده لو اهلل 
  .لديف اإلسالميئو بالمستكل الحضارم كذلؾ بفضؿ  اكال يتحقؽ ذلؾ إال بارتقا

                   .                             63اآلية  األنفاؿ،( 1)

.72ص ،المصدر السابؽ األفكار، مشكمة ،مالؾ بف نبي  (2)  

                     .101ص ،المصدر السابؽ المجتمع،ميالد  ،مالؾ بف نبي ( 3)

.75ص نفسو، المصدر  (4)  
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«ال تنبعث إال بالعقيدة الدينية الحضارة  » يقكؿ: الحضارة،بيرة في ظيكر فالديف لو أىمية ك  
(1)  

طريؽ الكضع كمف ىذه الكجية ينظر بف نبي إلى الديف باعتبار أف لو كظيفة الربط باهلل عف 
أف يفتح آفاؽ أكسع لإلنساف حينما يربط بأبعاد السماء كيرفع بصره إلى  »كما أف لو  ،اإلليي 
بناء كىذا يعني أف لمديف غايتاف األكلى الصمة باهلل كالثانية ىي  ، (2) «حياتو األرضية ما بعد 

 شبكة العالقات االجتماعية .

االعتبارات النفسية  معتمدا في ذلؾ ،جتماعية لمديف اال ةفنجد بف نبي يركز عمى الكظيف
ية حاضرة النفس ككذا في كىذا يعني أف تككف الفكرة الدين ،ة كاالعتبارات التاريخية  االجتماعي
ة كفي ىذا الصدد يعطينا مثال عف نشكء الحضارة الغربية كذلؾ بحضكر الفكر  ،التاريخ 

 (3) «اريخ إف الفكرة المسيحية قد أخرجت أكركبا إلى مسرح الت »المسيحية في النفكس , يقكؿ : 
 ،اسي في ظيكر أكركبا ككياف حضارم كىذا يعني أف المسيحية في نظره ىي العامؿ األس ،

بكذية كغيرىا . ،ديانات إسالمية ينطبؽ عمى كؿ ال كىذا  

مف خالؿ ىذا ما دامت الفكرة الدينية تشكؿ األنا سكاء فردم أك جماعي فإف الفكرة المسيحية 
 دكف شؾ كانت ىي المؤسس األكؿ لمفردية األكركبية أك األنا األكركبية .

 

                                                             . 56ص ،المصدر السابؽ،ط النيضة شرك  ،مالؾ بف نبي( 1)
كزارة اآلفاؽ كالشؤكف  ،نمكذج مالؾ بف نبي  كعي الحضارمالظاىرة الغربية في ال ،( بدراف  بف مسعكد بف الحسف 2)

. 100ص ،ـ 1999 ،قطر  ،اإلسالمية   

    .13ص ،المصدر السابؽ،شركط النيضة،مالؾ بف نبي( 3)
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 كىنا العالـ غزك كىك ىدؼ إلى الكصكؿ أجؿ مف المسيحية الفكرة كظفت قد أكركبا أف فنجد
 التكسع المسيحية أكدعت التعاكف حسنت التي الفضائؿ ذم المجتمع ىذا في: » نبي بف يقكؿ

(1)«  االستعمارية كلممشاريع الصميبية لمحركب ذريعة استخدـ الذم األخالقي  

تقـك بدكرىا االجتماعي ما  » يقكؿ:حيث  دائـ،تبقى في عمؿ فالفكرة الدينية حسب بف نبي 
األشياء .. أم بقدر ما تككف معبرة عف نظرتنا إلى ما بعد الغيبية.بقيت متمسكة بقيمتيا 

  .(2) «األرضية 

اإلنساف كأستنتج مف خالؿ ىذا أف الفكرة الدينية حسب بف نبي ىي ذلؾ الطريؽ الذم كجد فيو 
طة كأف الديف ىك المبدأ كالعامؿ األساسي لقياـ الحضارات كنق ،بالفطرة أم مف كضع اهلل 

ه الذم يستطيع أف يؤسس دكح كىك ،كتحققيا عمى أرض الكاقع  ،انطالقيا كدخكليا في التاريخ 
 مجتمعا .

 

 

 

 

.184ص ،المصدر السابؽ اإلسالمي، العالـ كجية ،مالؾ بف نبي (1)  

.69ص ،المصدر السابؽ النيضة، شركط ،نبيمالؾ بف    (2) 
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 المبحث األول : مقاربة فكرية بين مالك بن نبي وفتح اهلل جولن

كسأتطرؽ في ىذا  ،إلى محطات مف حياة مالؾ بف نبي  لقد أشرت في بداية ىذا البحث العممي
شكؿ  داعية كبيرة   (1) « أر خدكــ 1938نكفمبر  11 »حث إلى ذكر حياة فتح اهلل جكلف المب

 في تركيا حقكؿ دعكية ك ثقافية كسياسية أخذت نمكذجا . 

و كالتقارب األفكارإف السبب الذم جعمني اتخذ فتح اهلل جكلف نمكذجا ىك كجكد أكجو مف التشاب  

التشابو كرؤل متقاربة إلى حد ، حيث تكجد بينيما رؤل متشابية إلى حد التطابؽ ،مالؾ بف نبي 
كرؤل متنكعة إلى حد التمايز  ،  

كزية اإلنساف فياتفقا المفكراف حكؿ قيمة كمر  ،ألكجو المتشابية إلى حد التطابؽ فعف ا  

 يمتمكوبما تمتمكو مف ثركات كلكف بما  حيث ال تعتبر الحضارة كذلؾ ،النيكض الحضارم 
كلف إنساف إنساف الكاجب أما ج »فنجد بف نبي يطمؽ عميو  ،اإلنساف فكريا كأخالقيا كعمميا 

كالعمؿ مف  كما اتفقا عمى أىمية اإليماف ،(2) «فدائي المحبة ...  ،التضحية , بطؿ الخدمة 
.. الداخمي.بالتكتر  »عمى اإليماف ما يعرؼ  يطمؽ بف نبحيث ي بالحضارة،أجؿ النيكض 

يث بمعنى استعماؿ النقؿ كالعقؿ ح ،(3) «إليماف كأحيانا الطاقة الركحية مؽ عميو جكلف ايط
 «) العقؿ (  النقؿ ( كاألفكار المكضكعيةباألفكار المطبكعة ) »يعرؼ ىذا االخير عند بف نبي 

حيث اضمحمت ىذه األفكار في العصر الحديث عند المسمميف كدعا بف نبي لمبحث عنيا ، (4)  

 

 ،قطر  ،الشؤكف اإلسالمية كزارة اآلفاؽ ك  ،بيف مالؾ بف نبي كفتح اهلل جكلف  العركج الحضارم  ،عبد الرحمف البناء  فؤاد( 1)
. 43ص ،ـ 2010  

.199ص ،نفسو( المرجع 2)  

.200ص ،نفسو( المرجع 3)  

نفسيا. الصفحة نفسو، المرجع(4)   
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المسكغ السامي السماكم بمعناه  »كلعؿ أكبر كأسمى ىذه المسكغات  ،مف أجؿ بناء الحضارة 
بمعنى أف القرآف الكريـ ىك  ، (1) «التاريخي الذم أنار آفاؽ اإلنسانية بنكر الحضارة اإلسالمية 

كاف القرآف  »حيث يقكؿ جكلف :  ،كلف كبف نبي أقكل مسكغ ليذا التكتر الداخمي عند كؿ مف ج
سالحا كردعا ... كيككف نكرا  ،كاليكاء كالماء  ،الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ شيء  بالنسبة إلى

.(2) « ينشر في اآلفاؽ  

نى بمع ،سيط بؿ الرابط بيف اسماء كاألرض باعتباره الكاصؿ كالك  ،ليذا اىتما كؿ منيما بالقرآف 
فالديف ثابت ، بالديف كالتديف كبيذا فيما يميزاف بيف ما يعرؼ  ،يربط بيف النقؿ كعقؿ اإلنساف 

أما التديف فيك نسبي ألنو مف اإلنساف كىك متميز بالتغير . ،ألنو نابع مف اإللو   

كلقد أكد المفكراف عمى أف النيكض بالحضارة في ىذا العصر ذاتي ال يخرج عف التراث كال عف 
سالمية نيضت فجأة عمى ذلؾ ألف الشعكب اإل ،غربية أم بيف األصالة كالمعاصرة الحضارة ال

نحف قد ألقينا بأنفسنا مف حيث ال »الخطأ حيث يقكؿ بف نبي : كىك دافع مف  ،الستعمار ا
.  (4) «ندرم في ىكة التقميد حتى ننجك مف االستعمار  

حث المفكراف عمى  التكازف الزمني بيف االستفادة مف  التقميد،جؿ عدـ الكقكع في ىذا كمف أ
في الماضي كاالستغراؽ في الحاضر كاستشراؼ المستقبؿ  أم بمعنى ال تفريط أم الكسطية 

 األمكر.

 

 

.48ص،المصدر السابؽ تأمالت، ،مالؾ بف نبي( 1)  

.201ص السابؽ،المرجع  ،العركج الحضارم ،فؤاد عبد الرحمف البنا(2)  

.213ص  السابؽ،المصدر  ،تأمالت،مالؾ بف نبي (3)   
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حيث ضرب بف نبي مثاال ببريطانيا عندما احتمت  ،ا عف العناية الفائقة بالفعالية كلقد تحدثا كثير 
حتمت كبيكلندا الصغيرة التي ا ،رغـ ضخامة اليند  »في القرف التاسع عشر الميالدم  اليند

يا عقب سنة كما ضرب مثؿ بالفرد الفاعؿ الذم أعاد بناء ألمان ، (1) «دكلة كبيرة مثؿ إندكنيسيا 
 كاف الشعب األلماني محركما مف كؿ شيء , فتجسدت فعالية الفرد »حيث يقكؿ :  ،ـ 1945

.( 2) «كىي التي أطمقت طاقتو الحيكية  ،األلماني في ثقافتو فقط  

فحاربا بقكة الجبية الفكرية  » ،ي تشخيص الداء كتكظيؼ الدكاء كما تساكل بف نبي جكلف ف
األمة كالنيكض فكجد الدكاء الناجع ليذه  ، (3) «ا أف األمة آتية مف ىذه الجبية إلدراكيم

 بحضارتيا كىي الفكرة الناجحة . 

ذلؾ أف جكلف  ، (4) «المحمية إلى العالمية  »ما مف أما عف كجو التشابو األخير فيك انطالقي
يشاركو بف  ، يكضح أف مشركعو العالمي المزدىر اآلف قد انطمؽ مف الكطف األـ كىك تركيا

 ،كىك حديثو عف القضية الكطنية  ، الكثير مف كتاباتوكىذا ما نجد في  ،نبي في ىذا المسار 
 ،ي دراستو لمشاكؿ الحضارة حيث كصؿ بو األمر إلى استدعاء مصطمحات جزائرية ككظفيا ف

مركزية بف نبي صارت ىي لكف محكر  ،األكركبية  بدا لمف قرأه مف بعد متأثرا بالمركزية حتى 
بمعنى أف بدايات انطالقو كانت مف أرض الكطف . ،الجزائر   

نب ركحية ال تمقاىا لدل فرأكا أف المسمميف رغـ تخمفيـ إال أف لدييـ جكا ،أما عف العالمية 
ميـ الحرية مثؿ ما يفعمو الغرب مف تقدي ،كيجب عمييـ أف يقدمكىا كضركرة  ،الغربيف 

دكف تقميد كتبعية لمي اكبيذا يصبحكا قادريف عمى الدخكؿ في المجتمع الع ،كالديمقراطية لمعالـ 
  .كانة المرمكقة في العالـ الجديدكيحققكف بذلؾ الحاجات اإلنسانية الكبرل كالم 

. 133ص،المصدر السابؽ ،تأمالت ،مالؾ بف نبي( 1)  

. 71ص ،ـ 1991 ،دمشؽ ،لفكر دار ا ،القضايا الكبرل  ،بف نبي  ( مالؾ2)  

. 204ص ،المرجع السابؽ،العركج الحضارم،فؤاد عبد الرحمف البنا( 3)  

.الصفحة نفسيا،( المرجع نفسو 4)  
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دكر الفكر في النيكض  كؿأما األكجو المتقاربة إلى حد التشابو فإف بف نبي كجكلف يتقارباف ح
كىك نفخة مف  ،تراب  فيز الذم يسيـ في التغيير بناء عمى أف اإلنساف مخمكؽ مف ،بالحضارة

يميز بيف كبالتالي الجمع بيف الفكر كالركح كىنا نجد بف نبي يركز عمى العقؿ بينما جكلف  ،اهلل 
بف نبي ركز اىتمامو عمى أما  ،التكازم بيف الفاعمية كاالنفعاؿ كما اىتـ ب ،العقؿ كالركح 

 الفاعمية أكثر مف االنفعاالت .

حيث   ،ره الثقافية كاالجتماعية كغيرىا كما يتشابيا كثيرا في التحذير مف االستعمار بكافة صك 
سببو ىك ضعؼ  ،ة عمى احتالؿ البمداف اإلسالمية أرؾ كؿ منيما أف تسابؽ الدكؿ الغربي

كىك  ،ذه الظاىرة بالقابمية لالستعمار ث أطمؽ عمى ىحي ،ىذه الدكؿ عف المقاكمة كتفرؽ كعجز
كمف بينيـ فتح اهلل جكلف حيث استخدمو في  ،عاصريف مصطمح تقبمو الكثير مف المفكريف الم

 الكثير مف مقاالتو .

بؿ دعكا إلى  ،إلى عدـ الخركج مف بكطقة الذات  بالرغـ مف ىذا التحذير إال أنيما لـ يدعكا
استدعاء  »ناجحة الغربية كالشرقية السيما كالتجارب ال ،مف العمـك النافعة االنفتاح كاالستفادة 

ب ككؿ ذلؾ إال أنو يج ، (1) «بانية في مضمار النيكض الحضارم التجربتيف األلمانية اليا
 الحفاظ عمى اليكية الذاتية كاالعتزاز بيا .

حتى اعتبر جكلف أف ميمة األنبياء أم  ،لتكازف بيف أمكر الدنيا كاآلخرة كما اىتما بتحقيؽ ا 
ي كثير مف كتابات الرجميف كتظير فكرة التزاكج ف ،ميف التكازف بيف الدنيا كاآلخرة رسالتيـ ىي تأ

. (2) «ككؿ آخرة كاألخذ باألسباب دنيا اإليماف آخرة كالعمؿ دنبا , الت»مثؿ   

 

. 210ص ،المرجع السابؽ  ،العركج الحضارم،فؤاد عبد الرحمف البنا(1)  

. 212ص ،( المرجع نفسو 2)  
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لتشكيؿ  ،كالتعاكف مع اآلخريف كما دعيا إلى االىتماـ بالعالقات االجتماعية لتحقيؽ التآلؼ 
 ،إلى أشخاص  حيث استفاد مالؾ مف نظريات عمـ االجتماع في تحكيؿ الفرد ،جسـ األمة 

نما ىك شيء خاص ليس عد »حيث المجتمع عنده  ىك بنياف كليس تكديسا  ،دا مف األفراد كا 
فاىتـ بف نبي بتحقيؽ  (1) «ىناؾ فكرة عامة ىي التي تؤلؼ بيت أفراد المجتمع … مف األفراد 

حيث أشار إلى ذلؾ مف خالؿ تحميمو لمعالقات القائمة بيف  ،فرد كالمجتمع التكازف بيف ال
 التي تقـك عمييا الميبراليةالمحاسف الفردية  »ذلؾ أف اإلسالـ يتجمع بيف  ،ية اإلسالـ كالديمقراط

كبيذه العالقة تحقؽ األمة فاعميتيا .  ، (2) « كمحاسف الجمعية التي تقـك عمييا االشتراكية ،  

أما فتح اهلل جكلف قد عالج ىذه القضية مف خالؿ الثقافة اإلسالمية مف حيث الجانب المادم 
 ،ما اىتما بقصايا النيكض الحضارم ك ،حقؽ االئتالؼ كتكيف الحس الجمعي كالركحي الذم ي

فنجد بف نبي اىتـ بالجماؿ حتى اعتبره  ،ية كالشكؿ أك العادات كالتقاليد سكاء المظاىر الخارج
.منبع لألفكار كالتي تتكلد منيا األفعاؿ   

فبالرغـ مف كجكد أكجو التشابو كالتطابؽ بينيما إال  ،لجكانب المتنكعة إلى حد التمايز أما في ا
المكاضيع التي اختمفا فييا ىي عالقة األفكار باألفعاؿ فابف اؾ اختالفات بينيما كمف أىـ أف ىن

غير أف عالج ىذه العالقة ال يتجاكز سمطاف  ،العالقة بينيما ىي عالقة انفصاـ نبي الحظ أف 
 الفكر . 

تدفع  إال أنو أضاؼ إعادة تشكيؿ الطاقة الركحية التي ،ما جكلف فقد عالجو بنفس الطريقة أ
ليذا أخرج جكلف مف بكطقة الفكر  ،إلسالـ كتطبيقيا عمى أرض الكاقع المسمـ إلى تجسيد قيـ ا

 فحسب إلى دائرة الدعكل كاإلصالح .

.157ص السابؽ،المصدر  ،تأمالت ،مالؾ بف نبي(1)  

.80ص نفسو،( المصدر 2)  
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 ،صفكة تخرج مف دائرة الثـ إف بف نبي اقتصر عمى الفكر كبالتالي كانت عالقتو مع الناس ال 
أما جكلف فذىب إلى أبعد مف  ،ال طبقة المثقفيف ال عامة الناس كليذا نجد أف ما كتبو يفيمو إ

كاىتـ ،حيث كاف كاعظا في المساجد  ،اس ذلؾ حيث جعؿ تمؾ الصفكة ممر يعبر منو عامة الن
امتاز بو كىك منيج بقضايا كاىتمامات الناس مع ترتيب أكلكياتيـ كذلؾ بفضؿ منيجو الذم 

 التكازف .

بينما جكلف اىتـ بالجميكر  ،حية عند بف نبي ركزت عمى الصفكة بمعنى أف الطاقة اإلصال
 كتربية الصفكة .

, مف احتالؿ الجزائر ىذا باإلضافة إلى حساسية بف نبي القكية كبعض المشاكؿ التي كاجيتو 
تكجس إلى حد يقترب مف تميز بشدة الجعمتو ينظر إلى الغرب بأنيا ت ،البشع مف طرؼ فرنسا 

كبيف  ،البعض طبيعتو في الحياة اليكمية ما فتئ يربط بيف قصص صغيرة قد يراىا  »المؤامرة 
كىذا ما لـ يحدث مع " جكلف " حيث بقي  ، (1) « ةالعالمي ةكلي كالصييكنيدقصة االستعمار ال

متكازنا كفتح عدة مجاالت لمحكار مع الغرب كمحاكلة معرفة العالقة القائمة بيف الغرب كالعالـ 
 اإلسالمي .

يف فابف نبي يستدؿ بالكثير مف المفكر  ،ـ بالعمماء كالمفكريف كالفالسفة كما يختمؼ في استداللي
كىذه األخيرة  ،سا السيما مف فرن ،معظـ ىؤالء مف أكركبا ك  ،مف مختمؼ الديانات كالحضارات 

محاكال بذلؾ  ،استدؿ بأسماء إسالمية مثؿ تركيا كفي المقابؿ نجد أف جكلف قد  ،احتمت الجزائر
 إعادة قيمة التراث كرمكزه .

 

. 307ص ،ـ 1984,،2ط ،بيركت ،دار الفكر المعاصر ،مذكرات شاىد لمقرف  ،( مالؾ  بف نبي 1)  
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 ،فمغة بف نبي فكرية دقيقة  ،إلى جانب طبيعة المغة التي استخدميا كؿ منيما في الكتابة 
كمف محدكدية  ،مستعمال في ذلؾ األسمكب العممي كما يتميز بو مف كضكح كدقة مف جية 

مما ساعده عمى ابتكار مصطمحات عرفت ركاجا كشيرة كبيرة في العالـ اإلسالمي مثؿ  ،أخرل 
لالستعمار . مصطمح القابمية  

فكاف لو  ،كالمصطمحات العذبة مميئة بالصكر كالتشبييات الجميمة  »أما جكلف لغتو كانت أدبية 
فقاـ بإحياء مفردات  ،المغكم  ما ساعده ذلؾ عمى التفكؽ في النحكم، (1) «بذلؾ قامكس كمعجـ 

عمى عكس بف نبي فقد أتقف المغة  ،عثمانية كادت أف تمكت في المغة التركية بيا كؿ مؤلفاتو
أما لغتو األـ فكتب بيا إال القميؿ مف كتبو . ،الفرنسية فقط   

 

 

 

 

 

 

 

. 227ص،المرجع السابؽ ،العركج الحضارم ، فؤاد عبد الرحمف البنا(1)  
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 المبحث الثاني : مالك بن نبي بين المرجعية اإلسالمية والمرجعية الغربية 

حيث اعتبركه قريب إلى  ،الكثير مف المفكريف يشكككف في المرجعية األصمية البف نبي       
غير أف المرجعية اإلسالمية كانت ىي الغالبة في تركيبتو كفي  ،العممانية أكثر مف اإلسالمية 

ألنو  ،كغيرىـ مف الغرب  ،كما كتبو اإلنجميز  ،باإلضافة إلى اطالعو الثقافة الفرنسية  ،تفكيره 
. (1) «فكاف في قمب الثقافة الغربية بباريس  ،يعيش مدة ثالثيف سنة في فرنسا  »كاف   

لقد كاف منطمؽ بف نبي إسالمي حيث نجده متأثرا كثيرا في مؤلفاتو بأفكار غربية غير أنو       
 ،كلـ يكف مستسمما ليذا الفكر  ،ىك غير مناسب كينتقده  ينتقي منيا ما ىك مناسب كيدع ما

حيث نجده يرفض بعض األفكار التي رآىا ال  ،ألنو كاف ينطمؽ مف الديف كعالقتو باإلسالـ
 تستقيـ مع اإلسالـ . 

بمعنى أنو  ،حيث تأثر بالزعيـ اليندم المياتما غاندم ،كما تأثر أيضا بالحضارة الشرقية       
إف الصيف سكؼ  »قاؿ عنيا :عنؼ ككذا بالصيف أيضا حيث الاستفاد منو خاصة في مبدأ ال

معناه ، (2) «يككف ليا مستقبؿ كبير جدا , كلكنو كاف غير مكافؽ عمى ما يسمى بالثكرة الثقافية 
فيك يؤمف بالتغيير السممي . ،مخالفا ما يعرؼ بالعنؼ   

فيك يأخذ مف األساس الحضارم  ،فيك يرفض االعتداء عمى اآلخريف كاليجكـ عمييـ       
ط المسممكف كاإلسالـ منذ حيث يرل بأنو لكال اإلسالـ كقكتو لسق ،الذم كاف سائدا في اإلسالـ 

كقد كاف يحث عمى االنسجاـ في الجانب الركحي كالفكرم حتى نتجاكز العصر  ،زمف بعيد 
 الذم عرؼ بانحالؿ األخالؽ كتدىكرىا ككاف أساس النييار الحضارة . 

 

. 24ص ،ـ 2009ديسمبر،395ع،كتاب المجمة العربية ،مالؾ بف نبي  في ذاكرة عبد السالـ اليراس  ،( محمد  البنعيادم 1)  

. 25ص ،( المرجع نفسو 2)  
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تأشيرة الدخكؿ إلى قمكب الناس  »كمالؾ بف نبي كما قيؿ عنو مف طرؼ الكاتب أف لو       
 (1) «ال يؤمف بالفكر … كعقكليـ في عصر العممانية كفي عصر القكمية كعصر الحكـ البعثي 

فكذلؾ بف نبي  ،كلقد كاف بف نبي مف أتباع عبد الناصر الرجؿ الذم كانكا يركنو مخمصا ،
أما ما كاف يركجو بعضيـ مف أنو لـ يكف يعرؼ شيئا عف  ،مثاال لمعالـ اإلسالمي كالعربي 

ما » ،اإلسالـ فيذا غير صحيح بؿ خطأ فادح  الذم قاؿ ىذا الكالـ مسكيف إما عنده شيكة كا 
        . (2) «أنو لـ يخالط مالؾ بف نبي حقيقة 

المنيج كسبيؿ نجاح »حيث اعتبره ىك انطالقو، ف الكريـ ىك مصدر آحيث جعؿ القر      
.(3)«كمستقبؿ المسمميف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 26ص ،المرجع السابؽ  ،مالؾ بف نبي في ذاكرةعبد السالـ اليراس،محمد البنعيادم(1)  

. 27ص ،( المرجع نفسو 2)  

(3)  Malek Bennabi¸ les conditions de la renaissance ¸editions  ANEP¸2005. 
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 المبحث الثالث: آراء حول نظرية بن نبي.

تعد نظرية الثقافة عند مالؾ بف نبي مف أشير النظريات الثقافية التي ظيرت في المجاؿ      
كأكثر خبرة كتماسكا ككانت متميزة عمى مستكل الدراسات الثقافية في العمـ  ،العربي المعاصر 

العربي نظرا لغياب مثؿ ىذا النمط مف النظريات إبداعا كاكتشافا غير أنيا لـ تتطكر بعد غياب 
كال مف الناحية التحميمية كالنقدية كانتيى بيا  ،ؾ بف نبي ال مف الناحية المعرفية كالمنيجية مال

المطاؼ إلى كضع جامد ألف طريقة التعاطي معيا لـ يكف فعاال مف الناحية النقدية أك معرفيا 
 مف الناحية التحميمية .

يتكافؽ مع االتجاه الذم  ،ثةكاالتجاىات التي تتعاطى مع نظرية الثقافة عند بف نبي ثال     
.قافيةكاالخر يتجاىؿ نظريتو كمنظكمتو الث ،كاالتجاه الذم يتعارض معيا  النظرية  

كينطمؽ ىؤالء مف قيمة  نبي،فاألكؿ ىك الغالب في الدراسات التي أنجزت حكؿ أفكار بف      
كأىمية كفاعمية األفكار كالمفاىيـ كالتصكرات التي تكصؿ إلييا في مجاالت الثقافة كالحضارة 

معيا.كاالجتماع كضركرة التعريؼ بيذه األفكار كالتكاصؿ   

البعض أف فكرة قد تعرض إلى نكع مف كاف في تقدير  ،كفي بداية تسعينات القرف العشريف     
كمف بينيـ الدكتكر أسعد السحمراني  ،ف دافعا ليـ إلنجاز كتابات حكؿ فكره كسيرتو اإلىماؿ فكا

لـ يمقى مالؾ بف نبي االىتماـ »الذم قاؿ في رسالتو بعنكاف ) مالؾ بف نبي مفكرا إصالحيا ( : 
. (1) «أك أف تقرأ اكاتب أعطاه بعضا مف حقو … الكافي مف الدارسيف   

إف ىناؾ ما يمكف أف نطمؽ عميو مؤامرة الصمت » الخطيب:اف كيقكؿ أيضا الدكتكر سميم    
.(2) «كالتجاىؿ تجاه فكر مالؾ بف نبي   

  ،د. س ، السعكدية   ،مجمة الكممة  ،مشكمة الثقافة عند مالؾ بف نبي بيف النظرية  كالمنيج  كالتطكر  ،( زكي  الميالد 1)

 26/05/2017 ،20:00 . www.bnnabi.net 

(المرجع نفسو. 2)  
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ـ نشر الدكتكر كجيو ككثراني مقالة بعنكاف )لماذا العكدة إلى مالؾ بف 1990كفي عاـ »   
دعا فييا لتجديد القراءة في فكر بف نبي التي بقيت محاصرة أك عمى ىامش الفعؿ ، (1)«نبي؟ ( 

الذم لـ يقرأ بمكضكعية ال في زمنو كال في الزمف الالحؽ .  ،السياسي   

 ،في مؤلفات بف نبي أما االتجاه الثاني فقد حاكؿ أصحاب الكشؼ عف بعض األخطاء    
كمف بينيا مفيكـ القابمية  ،حيث ىذه األخطاء يفسركنيا بطرؽ ممتبسة  ،كلفت األنظار إلييا 

غير أف بف  ،فقد فسره البعض أنو يتضمف تبريرا لالستعمار أك يدعك لميادنتو  ،لالستعمار 
كالمشكمة مكجكدة في الذات كليس في االستعمار نفسو ،أنو نتيجة كليس سببا نبي يفسره عمى 

كغيرىا مف المفاىيـ كالتراث كاإلنساف كالكقت الذم فسركه بالمبالغة في أىمية الجانب المادم 
 لبناء الحضارة .

انطمقكا مف دكافع سياسية بناء عمى عالقة بف نبي مع فمف المالحظ عمى ىؤالء أنيـ     
ككذا بعض الجيات خاصة بيف أكساط المثقفيف التي كجدت مصر، حككمة عبد الناصر في 

ألفكارىا.في أفكار تنافس   

حيث نجد  ،في حيف نجد االتجاه األخير ال يقترب مف نظريتو بما في ذلؾ الصكرة النقدية     
رقكا إلييا مثؿ سمير أميف في كتاب ) نحك نظرية لمثقافة ( كمحمد أف بعض الدكاترة لـ يتط

حكؿ كمحمد أرككف في كتاباتو  ،عابد الجابرم في كتابو ) المسألة الثقافية في الكطف العربي (
 اإلسالميات المعاصرة كغيرىا مف الكتابات العربية األخرل .

 

 

.المرجع السابؽ،مشكمة الثقافة عند مالؾ بف نبي، زكي الميالد(1)  
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حيث لـ ترتب أفكاره التغييرية في شكؿ برنامج لو  ،كما قدمت بعض االنتقادات لفكره       
ثـ إف فكرة جاء في فترة استعمار  ،بمعنى أف أفكاره كانت متناثرة كمكررة فيكتبو  ،بداية كنياية 

رة الضباط األحرار ييتـ بكؿ ظاىرة استقاللية كثك  »كمف ثـ  ،كاستقالؿ الشعكب اإلسالمية 
 ،فتراجع عف كثير مف مكاقفو التي ارتبطت بالتخمص مف االستعمار شكميا ،( 1) «كغيرىا 
إلى نتيجة مفادىا أننا لف نتخمص مف االستعمار ال يزاؿ يالحقنا بصراعو الفكرم . ككصؿ   

حيث يصبح ككأنو يتنزؿ مف جديد يفعؿ  (2) «تنظيـ تعميـ القرآف  »ثـ إف بف نبي دعا إلى      
 ،ي سيتـ بيا شرح القرآف لممعاصريفكلكنو لـ يتطرؽ إلى الطريقة الت ،فعمو في نفكس الصحابة 

مع العمـ أف كالىما مناؼ  ،ىؿ تتـ عف طريؽ القفز مف تراث التفسير إلى كضع تفسير جديد 
بف ىيميـ كمعمكماتيـ كبيذا فإف ذلؾ أف العمماء المعاصريف مختمفيف فب مفا،لمطريؽ الصحيح 

 نبي لـ يضع حال ليذه القضية كىي تصفية التراث كبالتالي فعمى أم أساس يتـ تصفيتو .

 ،كبالرغـ مف ىذه االنتقادات إال أف ىناؾ مف يرل بأف فكر مالؾ بف نبي يتميز بالشمكلية     
المشاكؿ ىك عدـ  ذلؾ أف سبب ىذه ،حيث ناقش مشكالت العالـ اإلسالمي مناقشة جادة 

كمف ىنا نشأت المشكالت الثقافية كالفكرية  ،كانحرافو عنيا  ،تفاعمو بالفكرة اإلسالمية الحقيقية 
ألنو انحراؼ شامؿ مس الفكرة اإلسالمية الشاممة كالجمكد الذم أصابيا بسبب الكسؿ  ،كغيرىا 

عدـ تفاعؿ المسمـ باإلسالـ الحقيقي  »صحيح أم كالخمكؿ الذم أدل عدـ حمميا عمى كجييا ال
» (3)  .  

 

. 305ص، المرجع السابؽ،مشكالت العالـ اإلسالمي  ،( عصاـ  محمد عمي عدكاف 1)  

. الصفحة نفسيا،( المرجع نفسو2)  

. 306ص،نفسوالمرجع 3)  
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لقد كنت  »فقد كتب  ،كحكؿ إنسانية الحضارة كاف الخالؼ بيف مالؾ بف نبي كسيد قطب*    
… فحذفت كممت متحضر … نحك مجتمع إسالمي متحضر … أعمنت مرة عف كتاب لي 

كىذا ما يقابمو عند بف نبي بعممية الدفاع ، (1)«فيي عممية دفاع نفسية داخمية عف اإلسالـ 
يشعر باالستياء النفسية بمعنى أف المثقؼ المسمـ حينما يعالج مرضا في المجتمع إلسالمي فإنو 

كبالتالي ال يكاجو المشكمة بمعنى يدخؿ في الذاتية كال يميؿ إلى المكضكعية . ،لإلسالـ   

كأف المجتمع اإلسالمي عندما  ،كىنا يرل سيد قطب بأف بف نبي معذكر ألنو كاف مثمو     
ألف ما يحكـ ىذا المجتمع  ،يمثؿ اإلسالـ عمى حقيقتو فذلؾ تحقيؽ لإلنسانية في أكمؿ صكرىا 

ريعة التي تحقؽ مصمحة اإلنساف ألف الشرؾ يقكـ بعكس ىذا الديف فيك يمزؽ ىك الديف أك الش
بينما  ،شخصية اإلنساف كما أيضا أف تكديس النظريات العممية كالتقنية مف الغرب ىي مجردة 

فال بد أف تكجد الثقافة  »يرل بأنيا قد أحاطت بيا الثقافة كعمـ النفس كعمـ االجتماع بف نبي 
. (2) «تحيط بيذا العالـ الخاصة بنا التي   

ثـ إف فكرة اعتبار الديف أك أم مبدأ أخالقي يعتبر مف أىـ العناصر المككنة لمحضارة فيي     
غير أف (3) « فكرة  elhice  البحث التحميمي ألكركبا كيسمييا كيسرلنج في كتابو  »قاؿ بيا   

فيذا االعتبار ينطبؽ عمى أكركبا كال ينطبؽ عمى الحضارة  نظريتو،بف نبي استدؿ بيا في     
كما  المسمميف،اإلسالمية التي تككنت أساسا بالديف الذم ككف الترابط االجتماعي كأثر في 

فقط.العكامؿ األخرل إال مرتكزة عميو   

 

. 63ص،2006 ،دمشؽ  ،دار القمـ  ،مالؾ بف نبي  مفكر اجتماعي كرائد إصالحي  ،( محمد  العبدة1)  

كاتب كأديب كمنظر إسالمي مصرم .،ـ ( 1966-ـ 1906* )   

. 64ص ،نفسو( المرجع 2)  

.الصفحة نفسيا ،( المرجع نفسو 3)  
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بعد ألؼ أما الحضارة الغربية ىي التي ظيرت  ،ة اإلسالمية كلدت مرة كاحدة فقط فالحضار    
كلذلؾ تككف شبكة العالقات االجتماعية ىي األقكل ألنيا  ،عاـ مف بعثة المسيح عميو السالـ

  متصمة بالديف كأحكامو .
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 الخاتمة :

يمكف  ،بعد أف تمحكرت اشكالية ىذا البحث حكؿ مشكمة الثقافة في فكر مالؾ بف نبي    
: ما يمياستخالص   

كأنيا في تطكر مف  ،أف الثقافة مف أكثر المصطمحات استخداما في الحياة العربية المعاصرة   
كمعالجتيا مف قبؿ مالؾ بف نبي لـ يكف بيدؼ فيـ كاقع  ،بؿ مف لساف الى اخر ،عصر ألخر

كما اف ،ثقافي مكجكد بالفعؿ بؿ كانت دراستو ليا عبارة عف محاكلة خمؽ كاقع ثقافي لك يكجد
لمثقافة كاف جامعا بيف معطيات كال مف االنساف كالمجتمع. مفيكمو  

 ،لياف نظرية الثقافة عند بف نبي تحققت مف زاكيتيف ىما تصكره لمشكمة الثقافة كمفيكمو إ  
حيث تمثؿ االساس الذم انطمؽ منو في التغيير كالنيضة باألمة العربية االسالمية فالمشكمة 

ة كالتربكية كىذا ما يدؿ عمى كظيفتيا عند بف نبي.الثقافية تقـك عمى الناحية الحيكي  

كيتمثؿ ذلؾ في تكجيو فاعميتيا كطاقاتيا  ،ثـ اف مشكمة الثقافة عنده ىي مشكمة تكجيو االفكار  
 باتجاه اليدؼ كنحك البناء كاالصالح.

ككصؿ بذلؾ الى تعريؼ تربكم  ،اما عف مفيـك الثقافة لقد بحث فيو بطريقة عممية كاسعة  
ذلؾ اف الثقافة عنده مرتبطة بسمكؾ الفرد. ،تماعي كاخالقيكاج  

بمعنى انو جمع بيف كؿ مف  ،ففي تعريفو لمثقافة جمع بيف فمسفة المفيـك كفمسفة الجماعة   
 مقكمات االنساف كفرد كمقكمات المجتمع كجماعة.

يست عمـ كانما ىي ذلؾ انيا ل ،كتنعدـ بعدمو ،اف الثقافة عند بف نبي تكجد اال بكجكد التاريخ   
ى كظيفتيا في حيث تساىـ في تطكير الحضارة كىذا اشارة ال ،محيط يتحرؾ داخمو االنساف

.تغذيتيا كالرقي بيا  
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لقد تحددت كظيفة الثقافة عند بف نبي مف خالؿ العناصر التي حددت نظريتو كالتي تمثمت    
 ،جانب المنطؽ العمميفي الدستكر االخالقي الذم يتـ عف طريؽ الذكؽ الجمالي الى 

 كالصناعة كؿ ىذه المبادئ تساىـ في تككيف ثقافة المجتمع عندما يصبح لدييا تاريخ.

في عامميف اساسييف ىما فقداف كما تمثمت المشاكؿ التي كاجيتيا الثقافة عند بف نبي     
 الى حتما يؤدم ما كىذاالمجتمع االسالمي لشبكة االتصاالت الثقافية كضعؼ الطبقة المثقفة 

.المجتمع في الفردية بالالفعالية المرتبط التخمؼ  

لتي تجسدت عنده في تقاليد كعادات  ىذا الى جانب مظاىر المشكمة الثقافية ا   
االعتزاز السمبي الى جانب  ،كاالىتماـ بالشعر ،الحرفية المغكية ،المجتمع المختمفة

عجز فكرم سببو العجز  كاالستخداـ االجتماعي لو كىذا ما ينتج عنو باإلسالـ
 االخالقي.

 ،كانحالليا االفكار عالـ طغياف تمثمت فياما عف المشاكؿ التي كاجيتيا الثقافة عنده 
 ىذه احد تغمب فاذا  ،كتخمفيا االشخاص عالـ طغيافك  ،كتكديسيا االشياء عالـ طغياف
كىذا ما يدؿ  ،كبالتالي افكلو المجتمع داخؿ خمؿ الى حتما فسيؤدم االخرل عمى العكالـ

خاصة العالقة المكجكدة بيف عالمي  ،عمى غياب المفاىيـ كاالفكار في حس المسمميف
كبالتالي فقداف فعالية الفكرة. ،االفكار كاالشياء  

ككذا  ،عناصر المجتمع كليس بناؤهاف الشعكر بالتخمؼ لدل المسمميف ادل بيـ الى تكديس    
كبالتالي انجاز حضارة بيدؼ تكديس المنتجات ال بيدؼ البناء كىذا ما ينتج  ،الحضارة تشيئ

عمى انقساـ المجتمع الثقافي الى   كىذا ما يدؿ ،عنو ما يعرؼ باألفكار الميتة كاالفكار المميتة
                                                                عالـ اصيؿ كعالـ معاصر.  

ه المشاكؿ التي تكاجو الثقافة كالفكر كاف سببيا الرئيسي حسب بف نبي ىك االستعمار اف كؿ ىذ
 جميع في الفكر استخداـفي غير انو قدـ بعض الحمكؿ لمعالجتيا حيث تجسدت  ،كالقابمية لو
 الفرد يككف كاف ،كالمفيكمية الكعي باستخداـ كذلؾ االصالحية لمعمميات اليادفة االقتراحات
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 جانب الى ،كاالقتناع االقناع عمى قدرتو بمعنى االخريف، بيا كمقنعا لو المكجية بالفكرة مقتنعا
 انطمقت الذم المبدأ كمعرفة ،االجتماعي بالجانب الركحي الجانب ربط الى تؤدم فكرة تككيف
 لالستعمار القابمية مف التخمص عمى حث كما ،االسالمي الديف أم االسالمية الحضارة منو

باالضافة الى ،المعاش الكاقع في الحقيقي بمعناه االسالـ تطبيؽ و ،محترمة حضارة كانشاء  

 الفكرة بفضؿ اليدـ ال البناء طريؽ عف بالحضارة النيكض ك ،تفعيؿ االسالـ كالتربية الدينية
.االجتماعية التربية جانب الى القرآنية  

شبيية الى حد بعيد بأفكار الداعية  هاف افكار فأما مف جية معارضة كتأييد فكر مالؾ بف نبي 
فتح اهلل جكلف خاصة حكؿ قيمة كمركزية االنساف في النيكض الحضارم ككذا اىمية االيماف 

كالعمؿ كاالىتماـ بالقراف الكريـ كعدـ الخركج مف حيز االصالة كالمعاصرة كبالتالي الكسطية في 
 االمكر.

ة مالؾ بف نبي حيث اعتبركه قريب الى ىناؾ الكثير مف المفكريف شكككا في مرجعيكيكجد 
 العممانية اكثر مف االسالمية.

ىناؾ مف اعتبر اف بف نبي ذك مرجعية اسالمية اال انو متأثر فقط بالحضارة الشرقية ككذا ك 
 باألفكار الغربية لكف منطمقو كاف اسالمي.

االتجاه المتكافؽ  تكجد ثالثة اتجاىات تعاطت مع نظرية الثقافة عند بف نبي كالمتمثمة فيكما 
كاالتجاه المتجاىؿ لنظريتو كمنظكمتو الثقافية. ،االتجاه المعارض لو ،معو  

عدـ ترتيب افكاره التغييرية في شكؿ برنامج لو بداية  كما تعرض ايضا الى انتقادات مف بينيا
 تنظيـ الى دعا كما ،االسالمية الشعكب كاستقالؿ االستعمار فترة في جاءت افكاره كاف،كنياية
.لممعاصريف شرحو بيا يتـ التي الطريقة الى يتطرؽ كلـ القراف تعميـ  

غير اف ىناؾ مف يرل اف فكر مالؾ بف نبي يتميز بالشمكلية كانو معذكر ألنو ضؿ باذؿ     
 جيده مف اجؿ تحقيؽ االصالح كالتغيير كالنيضة باألمة كتكجيو الشباب نحك مستقبؿ ناجح.
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 المتعمقة القضايا أىـ تحميؿ في أفكاره تمركزت  ، عميقة نظرية صاحب نبي بف مالؾ إف     
  مفاىيميا، بعض كطكر كشرحيا تحميميا في كأبدع ، مؤلفاتو كؿ في فدرسيا ، اإلسالمي بالعالـ

 مف غيرىا عف يميزىا ما أىـ عمى ذلؾ في مرتكزا بنائيا، إلعادة المناسبة الحمكؿ إيجاد محاكال
.ثقافتيا كىي األخرل الحضارات  

 األخيرة ىذه اكتسبت حيث ، بيا كيستقؿ الثقافة في نظرية يبمكر أف المفكر ىذا استطاع لقد   
 تمفت ىذا يكمنا إلى كمازالت ، أبحاثيـ في بيا يعرفكف ظمكا الذيف كالباحثيف الكػتاب بيف شيرة

 مستكل عمى بو تميزت لما نظرا كذلؾ ، الثقافة حقؿ في المشتغميف نظـ كتستكقؼ ، االىتماـ
سالمي عربي كتجديد إبداع مف ككذا طبيعتيا .كا   
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البحث فهارس  

 و المصادر فهرس -أوال
 المراجع.

ت.الموضوعا فهرس -ثانيا  
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 فهرس       
والمراجع المصادر  
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