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 داءـــــــاإلى          

 ي ـــذا البحث إلى من سالت دموعيما ألفراحـدي ىـــأى

 ل ـــمــوكانا لي أجي، ـاتــاحــجــن رـــرًا ألصغـــخـآل فـتــامو 

 ,ي...ــــــــــــــــــــدافـــوغ أىـمــي وبـالمــســنــد لــتـحـقـيق أح

 نوالدي  الحنوني ي  مقمتي عين          

 نــــــــــيـبــيــط  ــن الـــيـ  محبــي الــواتـــي و أخـــى أخـــــو إل

 رم زوجــب و أكــيــى أطــو إلــديــل  ودٍّ أىــكــرًا و بــيــأخ

                   عزيزي محم د 

 

 



 

  

 رــكــة شــممــك            
 يء ـــــــــــــل  شـــمى كــده عــمـأحــل  و ز  وجــع هللار ـكـأو اًل أش

ي الد كتور ــى بحثــعم رف  ـشــمــاذي والــر أستــكــوأش
ونـقــد عيــالـــخ يــــو لـــمي  و نصحـره عـــمى صبــع. 

ن ــم متاـى كــل إلــر الجزيــــكو بالش  ــا أتوج  ــمــك
 امية داوديــسو ةــية طراحــزاىين ـتاذتــاألس

 .عـــــــــي من عون و تشجيــاه لــد تـا أمــى مـمـع

ذا البحث ـــام ىــمــي إلتــدنــاعــن ســسى مــدون أن أن
: عقيمة، ليديا ـاألخــي وبــائــدقــي وأصــالئــن زمــم ص 

  نسيمة وبالل.



    

  

 مــقــد مـــة             
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كانت وال تزاؿ فكرة اإلصالح والّتجديد والّنيوض بالحضارة والثّقافة، القضّية التي لطالما            
شغمت جموع المفّكريف والعمماء العرب المسمميف، في القرف الماضي أكثر مف أّي وقت مضى. وقد 

 عمى مدىطرحت ىذه القضّية مف زوايا مختمفة وفقًا مف وجيات نظر متباينة مف قبؿ المفّكريف 
مراحؿ ممتّدة مف تاريخنا الثّقافّي والحضارّي، إذ ظّمت األّمة اإلسالمّية تواجو مشكالت حقيقّية في 
مجاالت االقتصاد واالجتماع والثّقافة والّسياسة، وال يخفى أّف أخطرىا تمؾ التي تمّس األخالؽ 

قترحات لحّؿ تمؾ الّتصّورات والّرؤى والم –في البالد العربّية خاّصة  -والقيـ  وقد تعّددت 
 المشكالت.

اؼ الّتغيير واإلصالح وقد اّتفؽ الّدارسوف عمى تصنيؼ االّتجاىات المعنّية ببحث أىد           
مى ثالثة مدارس ىي: الّتقميدّية المحافظة، والوسطّية المنفتحة، والّتحديثّية المتساىمة. ووسائميما ع

لب التّقميدّي واالنكفاء عمى الّذات والّتقّيد بقالب وقد تمّيزت المدرسة األولى بالمحافظة عمى القا
، كما تمّيزت المدرسة الثّانية بالّتمّسؾ  المجتمع اإلسالمّي األّوؿ ورفض الغرب جممًة وتفصيال

مف أجؿ  بخصائص ىوّيتيا الحضارّية واالعتزاز بدينيا مع االنفتاح الفطف عمى الحضارة الغربّية
عناصر الحّية في كياف األّمة، أّما المدرسة الحديثة فقد عرفت بقبوليا االستفادة منيا بما يحّرؾ ال

 الكامؿ ألفكار الغرب، ونظمو ونظرّياتو، متحّممة كّؿ الّنتائج خيرىا وشّرىا.

أّما عف اىتماـ بحثنا، فينصّب عمى فكر أحد مفّكري المدرسة الثّانية، وىو المفّكر            
المفّكريف المسمميف باّتخاذه مف فكرة الحضارة بؤرة  ذي تمّيز مف بيفالمالك بن نبي" الجزائرّي " 

االجتماعّية والثّقافّية والّسياسّية واالقتصادّية، بحيث أصبحت نسقًا فكرّيًا وىدفًا عممّيًا تجّمع أفكاره 
يتبمور في خطوطو العريضة، مشروع فكرّي شّخص خاللو بمنيجّية عممّية داء األّمة، دوف أف 

بالوقوؼ عند أعراضيا الّسطحّية كما فعؿ غيره مف المفّكريف. واّتخذ في ذلؾ مف المسألة  يكتفي
                   الثّقافّية جوىر دراسة الواقع الحضارّي اإلسالمّي، معتبرًا إّياىا المحّرؾ الّرئيسّي لقياـ أّية حضارة.

الّدراسات التي تناولتو بالبحث عبر العالـ بمجموعة مف  وقد حظي فكر مالؾ بف نبي         
 والّتحميؿ، نذكر منيا:

 محورّية البعد الثّقافّي في إستراتيجّية الّتجديد الحضارّي عند ماؿ بف نبي: لػ"الّطيب برغوث" -
 مالؾ بف نبي في تاريخ الفكر اإلسالمّي : لػ"عمر بف عيسى . -
 البناء الحضارّي عند مالؾ بف نبي: لػ"جياللي بوبكر".  -
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 ف نبي مفّكرًا إصالحيًا:لػ "أسعد الّسحمراني"مالؾ ب -
 صفحات مشرقة مف فكر مالؾ بف نبي: لػ" بشير ضيؼ الّمو". -

توضيح ومحاولة تحميؿ منظور مالؾ بف نبي  عمىفي عموميا فتشتمؿ دراستنا أّما             
براز مكانتيا كعف الثّقافة الّتقّدـ وتحقيؽ  بموغفي  ىامشروعو الحضارّي، ودور  فّعاؿ لقياـعامؿ ، وا 

كيؼ حّدد بف نبي المفيـو مف خالؿ طرح إشكاؿ:  باستعماؿ المنيج الّتحميمي الّنقدي،،الّنيضة
الغامض والمتماىي لمثّقافة في منظوره؟ وما وضع المسألة الثّقافّية في العالـ اإلسالمّي، وما ىي 

ذا كاف بف نبي قد نّظر لمثّقافة في م شروعو، فما ىي عناصر نظرّيتو؟ وما جوانب المشكمة فييا؟ وا 
 وما مدى صالحّية تطبيقيا في وقتنا ىذا؟ الحموؿ التي اقترحيا؟

 ويحاوؿ ىذا البحث أف يالمس ىذه المسألة المتداخمة وفؽ المخّطط التالي:            

مقّدمة: تضّمنت فكرة عاّمة عف طبيعة القضّية التي تناولناىا، ولمحة عف مفّكرنا، مع طرح  -
اإلشكاؿ وعرض مفّصٍؿ لمخّطة، بعد ذكر بعض أشير الّدراسات التي تناولت فكر مالؾ بف 
نبي. لنختميا بذكر بعض أىـّ المراجع التي استعممناىا، والّصعوبات التي واجيناىا أثناء 

 إنجاز البحث.
ؿ : بعنواف: مالؾ بف نبي الّنشأة والّتكويف واإلنتاج الفكرّي، تضّمف جزئيف، األوّ ومدخؿ -

عرضنا فيو بإيجاز مراحؿ حياة مالؾ بف نبي التي تراوحت بيف نشأتو وطفولتو، وبيف 
في الجزائر وفي فرنسا. أّما الجزء الثّاني فقد خّصصناه لمحديث عف إنتاجو الفكرّي تكوينو 

بذكر مؤّلفاتو. كما قّدمنا فيو أيضًا ممّخصًا الثنيف مف أبرز كتبو وىما: شروط الّنيضة 
ـ ورسالتو في الّثمث األخير مف القرف العشريف. ليكوف المدخؿ بيذا نافذة ودور المسم

 صغيرة لالستعداد لمّدخوؿ في البحث.
بعنواف: المسألة الثّقافّية في فكر مالؾ بف نبي، قّسمناه إلى ثالثة مباحث،  والفصؿ األّوؿ -

حيث تضّمف المبحث األّوؿ مفيـو الثّقافة عند مالؾ بف نبي عاّمًة، وتحديده ليا تاريخّيًا 
فقد اختّص بالجوانب االجتماعّية لممسألة الثّقافّية المتمّثمة في:  وتربوّيًا. أّما المبحث الثّاني

تدىور عالـ األفكار، طغياف عالـ رفّية انحالؿ شبكة العالقات االجتماعّية وتمّزقيا، الح
األشخاص وكذا طغياف عالـ األشياء. أّما المبحث الثّالث فقد خّصصناه لمجوانب الّنفسّية 

 لممسألة الثّقافّية المتمّثمة في: انعداـ الفّعالّية، الميؿ إلى الّتكديس والقابمّية لالستعمار.
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أّما الفصؿ الثّاني فكاف بعنواف: المداخؿ الكبرى الستراتيجّية الّتوجيو الثّقافي، وفيو حاولنا  -
مباحث   خمسةفي  رصد عناصر الّنظرّية الثّقافّية لمالؾ بف نبي ومنيجو في توجيييا،

ـّ المبحث األّوؿ منيجًا إلحداث الّتغيير فكرة الّتوجيومدخؿ بسيط لكوف مبتدئيف بتقديـ  ، ث
عنواف الّتوجيو األخالقّي الذي ربطو بف نبي مباشرة بالفكرة الّدينّية اإلسالمّية. يميو المبحث ب

، ربطو أيضًا بالفكرة الّدينّية. بعدىا يأتي المبحث الثالث الثّاني بعنواف الّتوجيو الجمالي
ـّ أخيرًا المبحث الّرابع  نختـ الفصؿ بعنواف الّتوجيو الّصناعّي. لبعنواف المنطؽ العممي، ث

بممّخص توّصمنا فيو إلى أّف مالؾ بف نبي يرى أّف الحّؿ لمشكمة الثّقافة يتمّثؿ في الّتوفيؽ 
 بيف العقيدة الّدينّية ومقتضيات العصر الحديث.

ـّ الّتوّصؿ إلييا. و  - قائمة المصادر وختمنا البحث بخاتمة تضّمنت أبرز الّنتائج اّلتي ت
لمالؾ بف نبي، مع بعض صور أغمفة كتبو مّما توّفر  والمراجع، مع ممحؽ تضّمف محاضرة

لدينا لمّتعريؼ بشكميا لعّؿ الّصورة تعمؿ عمؿ الكتابة في جذب القارئ إلييا لو صادفيا في 
 المكتبات، بما أّف اىتماماتنا أصبحت تتحّكـ فييا األيقونة بدؿ الّرمز. 

 والمراجع، أىّميا : بمجموعة مف المصادر استعننا وإلنجاز ىذا البحث           

 مؤّلفات مالؾ بف نبي:

 شروط الّنيضة. -
 ميالد مجتمع. -
 مشكمة الثّقافة. -
 مجالس دمشؽ. -
 مذّكرات شاىد لمقرف. -
 وجية العالـ اإلسالميّ  -
 مشكمة األفكار في العالـ اإلسالمّي. -
 تأّمالت. -
 القضايا الكبرى. -

أىـّ الّدراسات التي تناولت فكر باإلضافة إلى بعض المراجع، والمتمّثمة في تمؾ التي ذكرناىا ك
 مالؾ بف نبي.
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وكاف الّدافع وراء قيامنا بيذا البحث، أىّمية أفكار مالؾ بف نبي بالّنسبة لممجتمع          
اإلسالمّي في ظّؿ الّتيميش الذي يعاني منو ىذا الفكر الذي يمكف أف نرى فيو بوادر برنامج تربوّي 

ّي والثّقافّي. باإلضافة إلى تمؾ الّدراسات التي لـ تستوؼ كّؿ يصمح لمّتطبيؽ في الواقع االجتماع
 جوانب فكره.

أما الّصعوبات التي واجيناىا أثناء إنجازنا ليذا البحث فتتمّثؿ في صعوبة العثور عمى           
مؤّلفات مالؾ بف نبي، ما كّمفنا تقريبًا سنة كاممة لمحصوؿ عمييا. وافتقار مكتباتنا ليذا الّنوع مف 

ة التي عالجت فكره. بينما الكتب الفكرّية. أّما الّصعوبة الثّانية فيي قّمة الّدراسات التي المنشور 
الّصعوبة األكبر فيي المتاىة التي يقع فييا القارئ البف نبي بسبب المنيج الذي يعرض بو أفكاره 
المنتشرة في أكثر مف سبعة وعشريف كتابًا، تناوؿ فييا تقريبًا نفس األفكار مع الّتكرار الكثير 

 لفصوٍؿ بأكمميا.

 لّدكتور" خالد عيقوف" عمى كّؿ الجزيؿ إلى األستاذ المشرؼ ا بالّشكر وفي األخير نتوّجو          
ما تفّضؿ بو عمّي مف نصائح وتوجييات، كما أشكر األساتذة أعضاء لجنة المناقشة عمى قراءتيـ 

            ليذا البحث البسيط، والّسالـ عميكـ ورحمة الّمو وبركاتو.



  

 مـــدخـــل              



الفكري واإلنتاج والتّكوين النّشأة :نبي بن مالك                                               مدخل  
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 اإلنتاج الفكريو  الّتكوينو  مدخل: مالك بن نبي الّنشأة

ليست بالّسيمة  إّف تقديـ لمحٍة واضحٍة ودقيقٍة عف حياة مالؾ بف نبي، قد تكوف ميّمةً           
الوثائؽ اّلتي يمكف االعتماد عمييا في ذلؾ. إذ أّف المصدر الوحيد اّلذي لندرة المصادر و 

كّؿ الباحثيف الذيف درسوا مف  –إف لـ نقؿ  –الذي اعتمد عميو معظـ و  استطعنا الحصوؿ عميو
، التي كانت مثيرًة مذّكراُت شاىٍد لمقرِن"قبؿ حياة بف نبي أو إنتاجو الفكرّي، ىو سيرتو الّذاتّية 6"

لمّشؾ بخصوص كونيا مذّكراتو شخصّيًا أـ أّنيا تعود لشخص آخر مف معاصريو كما ىو 
بعد  –أثناء أدائي لصالة العصر في مسجد قسنطينة » اب، حيف قاؿ6مكتوب في مقّدمة الكت
اقترب مّني شخص مجيوؿ وضع ورائي ربطًة مف الورؽ ُكتب عمى  -سنة مف تحّرر الجزائر

ـّ اتّبعتيا بأخرى، إّنو شيء مثير، فكّؿ  صفحتيا األولى "مذّكراُت شاىٍد لمقرِف"... قرأت صفحة ث
ينة ّنو مف مواليد قسنطجزائرّي يحسف الكتابة مف أبناء جيمي يستطيع أف يكتب مثميا... يبدو أ

ـّ بيف ما ُذكر في المذكرات مف 1«إذف فيو مف أبناء جيمي ـ5591سنة  . إاّل أّف الّتطابؽ التّا
ما ذكره بف نبي في مؤّلفاتو األخرى، باإلضافة إلى  ما أدلى بو بعض و  أماكف وتواريخو  أحداث

 شياداتيـ فيي مسقاو عمر كامؿ و  األساتذة أمثاؿ عبد الّسالـ اليّراسو  معاصريو مف المفّكريف
يؤّكد عالقتو المباشرة  بيا. لكف و  بخصوص حياة مفّكرنا، ينفى تمامًا الّشؾ مؤّلفات بعضيـو 

ـ اضطررنا لالستعانة 5595تتوّقؼ أحداثيا في عاـ  نظرًا لكوف المذّكرات المنشورة لحّد اآلف
                                                           

 . 51-59،ص 3959الّتوزيع،الجزائر، و  دار الوعي لمنشر،  5ط ينظر6مالؾ بف نبي ،مذكرات شاىد لمقرف،  1
  ،كاف مّمف ساىموا في و  عبد السالـ اليّراس6مف رجاالت الفكر الذيف قّدر ليـ العيش مع مالؾ بف نبي فترة مف الزمف
 طبع بعض كتبو. و  نشر

   ،مترجـ معظـ كتبو بعد أف عيد إليو بالوصاية عمى تراثو المكتوب بالّمغة و  عمر كامؿ مسقاوي6 صديؽ بف نبي
 ـ 5541ـ، حوؿ فكر مالؾ بف نبي 5535مالؾ بف نبي و  العربّية. لو عّدة كتب نذكر منيا6 نظرات في الفكر اإلسالمي

 ـ.3994كتاب مقاربات حوؿ فكر مالؾ بف نبي و 
 

   ىما الجزءاف و  5595-5599، الّطالب 5599-5591تتضّمف مذّكرات مالؾ بف نبي  ثالثة أجزاٍء 6 الّطفؿ
األخير فمصيره مجيوؿ ألّنو غير متوّفر ال في و  المنشوراف في مؤّلؼ واحد ىو الذي اعتمدنا عميو، أّما الجزء الثالث

 ـ.3992بالّرغـ مف أّف بعض الباحثيف يؤّكدوف نشره عاـ  ال في المكتبات العاّمة،و  المكتبات الجامعّية
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ات حياتو، موّزعة ببعض الّدراسات التي تناولت حياتو، لتقديـ لمحة موجزة تستوفي مختمؼ محطّ 
 إنتاجو الفكري.عمى مبحثيف، تضّمف األّوؿ نشأتو، والثّاني 

 الّتكوينو  أّواًل : الّنشأة

ولد عاـ  ،1"مالك الحاج عمر بن لخضر بن مصطفى بن نبياسمو الكامؿ "            
 مفـ في قسنطينة بشرؽ الجزائر، في عائمٍة معسورة الحاؿ، شأنيا في ذلؾ شأف الكثير 5591

مكث في قسنطينة بعد ارتحاؿ » كاف االبف الوحيد لمعائمة مع شقيقتيفالعائالت الجزائرّية آنذاؾ، و 
أسرتو إلى تبّسة مع عّمو األكبر، لكف بعد وفاة ىذا األخير اضطّرت زوجتو إلعادتو إلى عائمتو 

 فقر في تبّسة وجد نفسو في محيط جديد وسط عائمة مفرطة الو  ، 2 «بسبب عجزىا عف إعالتو

األخالؽ الحميدة، دئ الّسميمة و " تمّثؿ المدرسة التي تمّقى فييا المبازليخةأيف كانت الجّدة "»
ما وعمؿ الّسوء و  ما يميو مف الّثواب،و  بالحكايات األقاصيص التي كاف محورىا العمؿ الّصالح

 تكاليؼ الكتّاب دفعجاىدة لتسديد حاجّيات العائمة و  يتبعو مف العقاب. أّما األـّ فقد كانت تسعى
عف طريؽ ممارسة  –يرتادىما  نبي بنالتي كاف  -وتوفير مستمزمات المدرسة الفرنسّية 

 وار ىاتيف المدرستيف .سقد عرؼ ميالده بيف أ ال شّؾ أّف اّتجاىو الفكرّي المزدوج و  3«الخياطة

زمالئو مف الّتالميذ  تمّيزه بيفو  بعد نجاحو في" شيادة الّدروس االبتدائّية "             
حصؿ عمى منحة أتاحت لو فرصة متابعة دروسو في المرحمة الّتكميمّية »والفرنسييف،  الجزائرييف

تعتبر ىذه الفترة بداية تكّونو الفكرّي لما و  .4 «ـ5535في قسنطينة بمدرسة "سيدي الجمّي" عاـ 
كاف يعير لو كّؿ يـو سبت  القراءات بمساعدة أستاذه الفرنسّي الذيو  زخرت بو مف المطالعات

سرعة فيـ لألفكار العميقة و  كتابًا عمى خالؼ بقّية التالميذ، رّبما لما الحظ عميو مف ذكاء
تنّوعت تمؾ و  بمستواه الّدراسّي.و  والمسائؿ المعّقدة التي تصعب عمى أّي تمميذ بمثؿ سّنو

جرائد بالّمغتيف و  اّلتمجو  كتبو  قصصو  فكرّية، مف رواياتو  سياسّيةو  القراءات بيف أدبّية
شّكمت جانبًا ىاّمًا مف خمفّيتو المعرفّية و  الفرنسّية، فكانت مصادرًا غّذت اىتماماتوو  العربّية

 –عمى حّد تعبيره –مف تمؾ التي وّفرىا لو محيطو، ما أبقاه  ووّجيت تفكيره إلى آفاؽ أوسع 
                                                           

 .53،ص 3959، دار المعرفة،الجزائر،دط  جياللي بوبكر، البناء الحضاري عند مالؾ بف نبي،ينظر6   1
 .54مالؾ بف نبي، مذّكرات شاىد القرف،ص ينظر6   2
 .55المصدر نفسو، ص ينظر6  3
 .29المصدر نفسو، ص ينظر6   4
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عمى   نذكر مف ذلؾو  منبيرًا طواؿ الوقت بسبب األثر الذي كاف يتركو كّؿ كتاب في نفسو.
 سبيؿ المثاؿ ال الحصر6

"رسالة الّتوحيد"  و " اإلفالس المعنوي لمّسياسة الغربّية في الّشرق" لـ " أحمد رضا"»كتاب -
الذي عرفو فكره منذ اّطمع ىما المؤّلفاف الّمذاف يديف ليما بالّتحّوؿ الكبير و  "لمحّمد عبده"

" بياء المجتمع اإلسالمّي في ذروة حضارتو باعتباره رضا أحمد، إْذ رسـ لو كتاب "عمييما
 محّمدمعيارًا صحيحًا نقيس بو بؤسو االجتماعّي في العصر الحاضر، بينما كاف كتاب "

.مستندًا لمحكـ عم "عبده  ى فقره المحزف اليـو
وىو  Yesabelle Eberhardt6 " في ظالل اإلسالم الّدافئة" لـ"إيزابيل إبرىارت"كتاب -

 حنيف الّصحراء.و  كتاب قرأه مرارًا، كونو تعّرؼ فيو عمى شاعرّية اإلسالـ
عف  ليدافع عّرفو بإسالـ بدأ ينّظـ صفوفو :أّم القرى" لـ"عبد الّرحمن الكواكبي"كتاب "  -

 . يقـو بحركة بعث جديدةو  نفسو

                                                           
  درس في باريس،و فييا أصدر صحيفة ميسفيريت و  (6ىو مف أصؿ تركّي ولد في اسطنبوؿ559-5415رضا) أحمد

التي ىاجـ فييا سياسة السمطاف عبد الحميد.و أصبح رئيسًا لمجمس الّنواب التركّي،و ترجـ "اإلفالس األخالقي" تحت 
عالجيا " عاـ و  بيف آخريف ىما6"أزمة الّشرؽ أسبابياعنواف"الخيبة األدبّية لمّسياسة الغربّية في الشرؽ"، كما أصدر كتا

 ـ.5555ـ،و " التسامح اإلسالمي"عاـ 5539
  (6ىو مف تالمذة األفغاني، تخّرج مف األزىر5591-5415محّمد عبده)  ثـّ توّلى تحرير"الوقائع و ، درس في دار العمـو

 روت. عرؼ بدعوتو اإلصالحّية عف طريؽ الّتربيةـ إلى سوريا ثـّ إلى بي5443المصرّية" .نفي إثر ثورة عرابي عاـ 
 يعّد أحد أىـّ المجّدديف في العالـ اإلسالمي .و  الّتعميـ،و 

  (6ولدت في جنيؼ مف أـّ روسّية، درست5591-5433إيزابيؿ إبراىارت)  أتقنت عّدة لغات مف بينيا العربّية  اعتنقت و
، ليا عّدة مقاالت بالفرنسّية منشورة في الّصحؼ الجزائرّية أما الكتاب عاشت في الّصحراءتزّوجت مف جزائرّي ، و و  اإلسالـ

 ـ.5591اـ عالمذكور أعاله فقد نشر في باريس 
  (6كاتب5599-5411عبد الرحمف الكواكبي)  الحركة اإلصالحّية و  مفّكر ولد في حمب، وىو رائد مف رّواد الّتعميـو

 أىّميا 6" أـّ القرى"و " طبائع االستبداد".و  بكتاباتو المعارضة لالستبداد،محاـ ،و قد عرؼ و  العربية ، كاتب ، مؤّلؼ
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 جريدة الجميورّي، جريدة اإلنسانّية أّما الجرائد التي داـو عمى قراءتيا فنذكر منيا6         
.ىذا باإلضافة 1«جريدة الكفاح االجتماعي...قسنطينة، جريدة اإلقداـ، و جريدة الّشؤوف العاّمة في 

 مشاكؿ العالـ اإلسالميقضايا الجزائر إلى قضايا و تعّدى إلى كتب أخرى وّسعت زاوية تأّممو لت
سالمأت الّصحؼ تصؿ مف بمداف عربّية و خاّصة بعدما بد ّية مختمفة عف طريؽ طمبة العمـ ا 

 المسافريف.و 

بدأت تطرأ الثّقافّية التي و  في ىذه المرحمة مف حياتو أخذ يالحظ الّتغّيرات االجتماعّية         
طينة عمى غرار المدف الجزائرّية األخرى، بفعؿ ظيور حركات قسنعمى الحياة في تبّسة و 
"، ما الّتبسي العربي" رفقة شيوخ آخريف أمثاؿ "باديس بن الحميد عبد" اإلصالح الوطنّية بقيادة

المساجد التي بعدما أصبح يترّدد عمى المقاىي و آرائو " إلبداء أفكاره و نبي بنناخ لػ "ىّيأ الم
مػخػاطػبة الّشعب لتعريػػفو بأفػكار وأىػداؼ الحركػات إللػقػاء الػمػحاضػرات، و مػاكػف حّولت إلى أ
 اإلصالحّيػة.

عند بموغو العشريف مف العمر أنيى تعميمو الّتكميمّي، وكاف حمـ عائمتو أف يختّص في          
قو بأّي القضاء الّشرعّي، لكّف سّنو التي تجاوزت السّف القانونّية لمّتسجيؿ حالت دوف التحا

تخّصص ما وضعو في موقؼ صعب، نظرًا لحاجتو الماّسة لوظيفة يعيف بيا أسرتو. فقّرر مع 
أماًل في الحصوؿ عمى وظيفة، إاّل أّف محاولتو باءت  ؛بالّتوّجو إلى باريس» أحد أصدقائو الّسفر

في  فييا شغؿ وظيفة "مساعد عدؿ"و   ،2«بالفشؿ ما اضطّره لمّرجوع إلى الجزائر بعد أشير
يحصؿ سنة » اكتسابًا لمخبرة، قبؿ أفو  ىربًا مف البطالة ؛المحكمة الّشرعّية بتبّسة كمتطّوع

أيف أتيحت لو الفرصة  ،3«األغواط كعضٍو رسميٍّ فييا  –ـ عمى وظيفة في محكمة أفمو 5533
".و  الجودو  لمّتعّرؼ عمى أىالي الّريؼ الجزائري الذيف أسماىـ "رجاؿ الفطرة  الكـر

لكف األوضاع اإلدارّية السّيئة دفعتو لترؾ الوظيفة، ما جعؿ والده يقّرر تحّمؿ           
االلتحاؽ بمعيد الّدراسات و  ـ5599باريس لمتابعة دراستو عاـ »مصاريؼ إرسالو مّرة أخرى إلى 

قاييس الشرقّية، إاّل أّنو صدـ بحقيقة أّف االلتحاؽ بالمعيد بالّنسبة لجزائرّي مسمـ ال يخضع لم
                                                           

 .45-13ص ف نبي، مذكرات شاىد القرف،مالؾ بينظر6  1
 .512-519المرجع السابؽ، ص  ينظر6  2
  .مساعد عدؿ6 وظيفة يقـو صاحبيا بمساعدة أعضاء المحكمة بالّترجمة بيف األىالي وبينيـ 
 .525، ص مذّكرات شاىد لمقرف مالؾ بف نبي، ينظر6   3
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في مدرسة  –عماًل بنصيحة أحد أصدقائو  –فكرّية بؿ لمقاييس سياسّية، فسّجؿ بداًل مف ذلؾ 
تزّوج أثناء ذلؾ بسّيدة فرنسّية مس سنوات برتبة مساعد ميندس، و الاّلسمكي ليتخّرج بعد خ

 ّيةمسيرتو الّدراسكانت لو خير سند خالؿ ، أحاطتو بالّرعاية و 1«أسمت نفسيا "خديجة" و  أسممت
حيث  تمّيزت تمؾ الفترة مف حياتو بتعّرفو عمى "الوحدة المسيحّية لمّشّباف الباريسييف"الفكرّية. و و 

فييا كونيا تفتح أبوابيا لكّؿ الّشباب بغّض الّنظر عف دياناتيـ أو أصبح عضوًا مسممًا 
يقوؿ و  العالـ، بناء الّصداقات بيف أفراد مف مختمؼ بمدافو  جنسّياتيـ، فقد كانت فضاًء الّتعارؼ

قد كاف عمّي أّف أعّرؼ بديني ...وىذه الّمحظة كانت تعّرضني ألّوؿ اختبار و »في ىذا األمر6 
أخالقّي يواجيني في العاـ الجديد الذي أصبحت أعيش فيو فذكرت ديني بكّؿ وضوح...فكاف 

ح فيو عمى كّؿ ال بّد مف القوؿ أّف ضميري تفتّ و  ذلؾ، المكاف الذي تكامؿ فيو تكويني الّروحّي،
 –بسبب محاضرة و  ـ5593في عاـ و  .2«المشكالت التي شغمت حياتي حتى ىذه الّساعة

ألقاىا عمى زمالئو فقد والده وظيفتو التي كاف يرسؿ منيا لو كّؿ  –مشحونة بالّروح الوطنّية 
اـ مف إلقائو تمؾ استدعاه البوليس الفرنسي لالستجواب بعد أيّ » شير مصاريفو، بعد أف

 خاّصة اء نشاطاتوىو األمر الذي أشعره بذنب كبير حياؿ ما أصاب والده مف جرّ ، و 3«المحاضرة
ـ تأت أّف كّؿ محاوالتو لمعالجة الوضع مع الّسمطات الفرنسّية مف أجؿ إصالح الوضع لو 

 لـ تكف تمؾ األحداث لتؤّثر عمى سػموكػو أو تػغّيػره، بػؿ كػانػت أفػكػار اإلصػالحو  .باألفضؿ
 .تػسػكػف روحػو فػي أعػػمػاقػيػا الػّتحّررو  لػّنيػضػةاو 

في نفس الّسنة زار الجزائر رفقة زوجتو، لكّف األوضاع كانت مختمفة تمامًا عّما كانت          
عميو عند زيارتو األخيرة، بعد أف بدأت موجة اإلصالح تجتاح مختمؼ ربوع الوطف، ما أعطاه 

تنمية أفكاره، لكّف اإلدارة الفرنسّية لـ تكف لتترؾ شخصًا مثمو يسمـ و  َنَفسًا جديدًا لمواصمة مشواره
الّدليؿ و  اإلصالح،و  مف معاكستيا لو، وسط جّو استعمارّي مستنفر ألّية حركة أو دعوة لمّنيضة

بالّرغـ مف أّف   4«لو كاف بمدًا عربّياً و  إبطاؿ كّؿ محاوالتو لمّسفر إلى أّي بمد أجنبيّ  »عمى ذلؾ 
بقي مّدة مف و  الّسفر لـ تكف لشيء سوى لمبحث عف وظيفة في مجاؿ تخّصصو. رغبتو في

                                                           
 .392-352 ، صمذّكرات شاىد لمقرف مالؾ بف نبي،ينظر6   1
  الّترفيو لمشباف البعيديف عف أوطانيـنازيؿ" توّفر المأكؿ والمشرب و  ىي وحدة أّسسيا مواطف مسيحّي يدعى"ىنري. 
 .355-359ص  ، مذّكرات شاىد لمقرف،مالؾ بف نبيينظر6   2
  .313-315ص  المرجع نفسو،ينظر6   3
   .325المرجع نفسو، ص   ينظر6  4
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الّزمف عاطاًل عف العمؿ إلى أف تمّقى دعوة مف صديؽ لو ليكوف شيخًا في مدرسة لألمييف مف 
ما تيّسر مف أمور و  الكتابةو  العرب أّسست بمدينة مرسيميا يعّمميـ فييا القراءةو  العّماؿ الجزائرييف

أّف الّسمطات الفرنسّية سرعاف ما تدّخمت إليقافو بحّجة أّنو غير مؤّىؿ لمثؿ تمؾ  دينيـ إالّ 
..تطعميف يا أرضًا عقوقًا  »الوظيفة. فعاد إلى الجزائر ليغادرىا مّرة أخرى موّدعًا إّياىا قائاًل6

كانت ىذه و  1«تتركيف أبػنػاءؾ لمػجػوع، إّننػي لػف أعػود إلػيؾ إف لػـ تػصبحي حّرة...األجنبّي و 
 الجممة خاتمة مذّكراتو.

ـ حيث غادرىا نيائيًا باّتجاه القاىرة، أيف 5512عاـ »بقي بعدىا في فرنسا إلى غاية          
اّتصؿ بالّرئيس "جماؿ عبد الّناصر" الذي خّصص لو مرتّبًا شيريًا، ساعده عمى التّفّرغ لمعمؿ 

كاف أحد مستشاري المؤتمر و  تبو،قامت الحكومة المصرّية بنشر مجموعة مف كو  الفكرّي،
لبناف إللقاء المحاضرات أكثر مف مّرة، قبؿ و  اإلسالمي، كما أّنو زار أثناء تواجده ىناؾ سوريا

أف يرجع إلى أرض الوطف بعد سنة مف االستقالؿ ليشغؿ منصب مدير لمّتعميـ العالي حتى عاـ 
، بعد أف ترؾ إرثُا قّيمًا مف «ـ5539الّثالثيف مف أكتوبر و  ـ، إلى أف توّفي في الواحد5523

 .األدبّيةو  الكتب الفكرّية

 اإلنتاج الفكريثانيا : 

فكر، اّتخذ مف حالة بالده نموذجًا لمعديد مف و  لقد كاف مالؾ بف نبي صاحب قضّية         
 الّدوؿ اإلسالمّية المستعمرة التي نيش الّتخّمؼ كياناتيا، فقاـ بدراسة تحميمّية معّمقة ممنيجة

مشكالت " لواقعيا أثمرت أكثر مف سّتة وعشريف مؤّلفًا يندرج معظميا تحت عنواف شامؿ ىو6
حاوؿ فييا تشخيص المشكالت التي تعيؽ تقّدـ الّشعوب المتخّمفة عاّمة والعربّية الحضارة" 

 إلى6 اإلسالمّية منيا بصفة خاّصة. وعمى ىذا األساس يمكف تصنيفيا حسب األبعاد

                                                           
 .134ص  ،السابؽ المرجعينظر6   1
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ىي تمّثؿ أساس مشروعو الحضاري الذي يعتبر و  6قضايا ذات بعد عالميّ و  كاراً مؤّلفات تعالج أف
 بالّتخّمؼ قدرًا ليا  إصالحّيًا نيضوّيًا  بالّدرجة األولى بالّنسبة لجميع  الّشعوب التي آمنت

 نذكر منيا6و 

 ـ.5515( Les conditions de la renaissanceشروط الّنيضة ) -
 ـ.5512( L’idée afro-asiatiqueفي ضوء مؤتمر باندونغ )فكرة اإلفريقّية اآلسيوّية  -
 ـ.5521( Le problème de la cultureمشكمة الثّقافة ) -
 La lutte idéologique dans les paysالّصراع الفكري في البالد المستعمرة ) -

colonisés )5529.ـ 
 ـ.5525( Réflexionsتأّمالت ) -
 ـ.5525( dans le souffle de la batailleفي ميّب المعركة ) -

 ـ.5523( Naissance d’une sociétéميالد مجتمع ) -

 ـ.5534( Entre la rectitude et l’égarementالتيو )و  بيف الّرشاد -

 ـ.5545( Pour changer l’Algérieمف أجؿ الّتغيير ) -

 ـ.5555( Les grands thèmesالقضايا الكبرى ) -

  ـ.3991العولمة  -

و إف رّكز فييا أكثر عمى قضايا -وىي عربّي: و  تعالج قضايا ذات بعد إسالميّ مؤّلفات  -2
إاّل أّنيا ال تخرج عف إطار الّنوع األّوؿ إْذ  -اإلسالمّية األخرىو  وطنو عمى غرار البمداف العربّية

 تعّمؿ منظوره بخصوص مشكالت الحضارة، وىي6و  يمكف اعتبارىا نماذج واقعّية حقيقّية توّضح
                                                           

  ترضى و  يرى بف نبي أّف الّتخّمؼ الذي تعاني منو تمؾ الّشعوب ىو نتيجة لحالة نفسّية سيطرت عمييا جعمتيا تقتنع
إْذ يرى أّنو ليس نتيجة لالستعمار كما  سّممت بو.و  كأّنو قدر آمنتو  بمصيرىا الذي آلت إليو دوف أف تحّرؾ ساكنًا لتغييره،

 ىو مصطمح سنتطّرؽ لو في متف ىذا البحث.و  يظّف البعض، بؿ ىو نتيجة لما أسماه بػ" القابمّية لالستعمار"،
   العربّية، أّما البقّية فالّمغة المؤّلفات التي كتبت عناوينيا بالّمغة العربّية فقط ىي مؤّلفات كتبيا بف نبي أصاًل بالّمغة

 الفرنسّية ىي لغتيا األصمّية، ترجمت فيما بعد إلى العربّية.
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 ـ.5512( Le phénomène coranique) رة القرآنّيةالّظاى -
 ـ.5511( Vocation de l’Islamوجية العالـ اإلسالمي ) -
 ـ.5529(  L’idée d’un Commonwealth islamiqueفكرة كومنولث إسالمي ) -
 ـ.5521( Perspectives Algériennesآفاؽ جزائرّية )  -
 Le problème des idée dans le monde مشكمة األفكار في العالـ اإلسالمي ) -

musulman   )5535.ـ 
( Le musulman dans le monde de l’économieالمسمـ في عالـ االقتصاد ) -

 ـ.5531
 Le rôle d’un musulmanرسالتو في الّثمث األخير مف القرف العشريف و  دور المسمـ -

dans le dernier tiers du 20esiècle  (5531.)ـ 
 ـ(.3991شؽ )مجالس دم -

 أّما بالّنسبة لإلنتاج األدبي فكانت لمالؾ بف نبي تجربتاف ىما6

 ـ.5513( Labeikحّج الفقراء" ) "لّبيكرواية  -
 ( Mémoires d’un témoin du siècle6و مذّكرات شاىد لمقرف ) -

 ـ.5539ـ، أّما الجزء الثّاني فصدر عاـ  5512الجزء األّوؿ منيا صدر عاـ

كما أّف ىناؾ مجموعة مف المؤّلفات شبو مفقودة، تصادفنا عناوينيا في بعض           
ال في معارض الكتب، رّبما يعود و  الّدراسات الّسابقة لكّنيا غير متوّفرة ال في المكتبات الجزائرّية

يا ذلؾ لكونيا لـ تنشر مّرة أخرى بعد طبعاتيا األولى، مقارنة بعدد الّطبعات التي نشرت في
ـ. ونذكر 3959بعض كتبو ككتاب "شروط الّنيضة" الذي صدرت طبعتو الحادية عشر سنة 

 مف تمؾ الكتب6

 ـ(.5513دعوة إلى اإلسالـ ) -
 ـ(.5539معنى الّرحمة ) -
 ـ(.5513أنقذوا الجزائر ) -
 ـ(.5524الّديمقراطّية )و  اإلسالـ -
 ـ(.3991العولمة ) -
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 ـ(.3992مذّكرات شاىد لمقرف 6الجزء الثّالث ) -
 ـ(.3993العفف ) -

إاّل أّنو ال يمكف أف َنِفَي مالؾ بف نبي حّقو مف الّتعريؼ في ىذا الفصؿ دوف أف نقـو           
بطّمة سريعة عمى بعض أفكاره األساسّية، مف خالؿ تقديـ بعض الممّخصات الوجيزة ألبرز كتبو 

ّدخوؿ في صمب كتمييٍد لم ؛التي سنرسـ مف خالليا الخطوط العريضة لمشروعو الحضاريّ 
لتكوف فرصة لمّتعريؼ بمنظوره الفكرّي لمف لـ يسبؽ لو االّطالع عمى كتبو و  البحث مف جية،
بما أّنو مف الّصعب االختيار مف بيف مجموع مؤّلفاتو تمؾ التي تستوفي كّؿ و  مف جية أخرى.

ف الصنؼ األّوؿ الجوانب األساسّية لفكره ارتأينا االستعانة بالّتصنيؼ الذي قّدمناه، فاخترنا م
اخترنا مف الّصنؼ الثّاني و  منظوره عمومًا،و  فكره  كتاب "شروط الّنيضة" باعتباره خالصة

رسالتو في الثّمث األخير مف القرف العشريف" كونو وصّيًة ختـ بيا ما وّجيو و  كتاب" دور المسمـ
 العربي.و  مف أفكار لمعالـ اإلسالمي

 (:9191أّواًل: شروط الّنيضة )

  بعد كتابمشكالت الحضارة"، " ىو ثاني كتاب أّلفو بف نبي تحت العنواف الّرئيسي         
"عمر كامؿ مسقاوي" رفقة  "، نشرت طبعتو األولى بالّمغة الفرنسّية قبؿ أف يتوّلىالّظاىرة القرآنّية"

مات إلى لغات "عبد الصّبور شاىيف" ترجمتو إلى الّمغة العربّية، كما أّنو حظَي بالعديد مف الّترج
 مختمفة. 

"المستقبؿ" ِافتُِتح  الثّاني بعنوافاألّوؿ بعنواف "الحاضر والتّاريخ" و  ؛يتضّمف الكتاب بابيف         
دور الّشعوب اإلسالمّية أماـ الّزحؼ »كّؿ منيما "بأنشودة رمزّية". يرى في الباب األّوؿ أّف 

ألّف   1«كاف دورًا بطولّيًا فقط  مف ىذا القرفاالستعماري خالؿ القرف الماضي حّتى الّربع األّوؿ 
                                                           

  ىيكاًل واحدًا تجّسد  -رغـ تعّددىا-عند االّطالع عمى مؤّلفات بف نبي بمراعاة الترتيب الّزمني لصدورىا، ُيالَحظ أّنو جعميا
وط الّنيضة" مقّدمتو التي تضّمنت الفكرة العاّمة لممشروع لينطمؽ في فيو مشروعو الحضارّي الذي يمكف اعتبار كتاب" شر 

التحميؿ فيما تاله مف المؤّلفات ليكّوف منيا متنًا، معتمدًا في ذلؾ طريقة معّينة ىي االنطالؽ مف الكّؿ إلى الجزء. و  الّتفصيؿ
"مشكمة  اإلحاطة بو مف كّؿ جانب، مثمما فعؿ مع"شروط الّنيضة" مؤّلفًا بأكممو محاواًل  مخّصصًا بالّتقريب لكّؿ عنصر مف

 الّسياسي وحّتى الجانب االقتصادي.و  االجتماعي، الّتربوي،و  الثّقافة" حيف درسيا مف الجانب الّنفسي،
  .ىذا القرف"6 يعني بو القرف العشريف" 
 .35ص ،3959بيروت،  دار الفكر، ،55ط ، سقاويعمر كامؿ م تر6 شروط الّنيضة، مالؾ بف نبي،ينظر6   1
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حّؿ مشكؿ االستعمار بالّنسبة ليا ال يقتصر عمى القتاؿ، بؿ بإدراكيا أّف مشكمة كّؿ شعب ىي 
ال يمكف لشعب أف يحّميا ما لـ يتعّمؽ في فيـ العوامؿ التي تبني و  في جوىرىا مشكمة حضارتو،

تمؾ التي كانت تتمّثؿ في جرأة  -ببطوالت أىؿ البدوالحضارات أو تيدميا، مستشيدًا عمى ذلؾ 
ضّد االستعمار الفرنسي طواؿ  -في قّوة شخص ال في تكاتؼ مجتمعو  فرد ال في ثورة شعب

ذلؾ أّنيا كانت تجيؿ أّف لّب المشكمة كاف يكمف » ؛عقود مف الّزمف دوف إخراجو مف أراضييا
ما كانت تحارب طيمة تمؾ المّدة إاّل الستعمار"، و قابمّيتيا لفي داخميا  ألّف المرض الحقيقّي ىو" 

ف كاف رأي "بف نبي" عمى مستوى عميؽ مف المنطؽو  . لكف1«عرضًا مف أعراضو عمى قدر و  ا 
التي قادىا األمير  كتمؾ–كبير مف الصّحة، إاّل أّنو ال يمكف نكراف دور تمؾ المقاومات البطولّية 

 ـ المواطنيف لمواجية محتّمييـشحذ ىمو  ضمير الّشعبفي إيقاظ  -الّشيخ بوعّمامةعبد القادر و 
صرار عف و  بالّرغـ مف أّف الكثير مف األمور حالت دوف تحقيقيا ألىدافيا، إاّل أّنيا عّبرت بقّوةو  ا 

 الّرضوخ.و  رفضيا لمّذؿّ 

"جمعّية العمماء المسمميف  إاّل أّف األوضاع بدأت تعرؼ طريقيا نحو الّتغيير بظيور         
اّتخاذىـ و  الّنيضة،و  "عبد الحميد بف باديس" بنشرىا ألفكار اإلصالح رييف" بقيادة الّشيخالجزائ

[، شػػعػارًا  55]الّرعد ﴾ال يغّير ما بقـو حّتى يغّيروا ما بأنفسيـ إّف ﴿ مف اآليػة الػػكػريػمػة6
أدخميا إلى و  أقرب الحركات إلى الّنفوس» لقيت استحساف بف نبي الذي اعتبرىالػحػركػتػيـ الػتػي 

لكّف الجمعّية برأيو وقعت في خطِإ كبير عندما أقحمت نفسيا في دائرة الّسياسة  2«القموب
ـ لممطالبة بالحقوؽ، بالّرغـ مف أّنيـ 5529بمرافقتيا لموفد الجزائري الذي اّتجو إلى باريس عاـ 

 كانوا يعمموف أّف مفتاح القضّية في روح األّمة ال في مكاف آخر.

بعدىا انتقؿ إلى باب" المستقبؿ" الذي يحتّؿ الجزء األكبر مف الكتاب، محاواًل فيو          
ـّ اقتراح شروط قياميا، مستياّلً ذلؾ و  تشريح مشكمة الّنيضة بتحديد أسبابيا شرح عمميا، ث

لمحضارة  اباإلشارة إلى فكرة خاطئة ال تزاؿ لحّد اآلف تمارس تأثيرىا الّسمبي عمى مفيومن
يشّبو في ىذا و  تكديسيا،و  باالعتقاد أّف ىذه األخيرة يمكف بناءىا مف شراء منتجات اآلخريف

يريد أف يبدأ دورة و  بمريض دخؿ صيدلّية الحضارة الغربّية طمبًا لمّشفاء»األمر العالـ اإلسالمي 
                                                           

 .  12ص ،مالؾ بف نبي، شروط الّنيضةينظر6   1
 .34ص  ، المرجع نفسوينظر6   2

  .مفيومنا نحف شعوب العالـ الثّالث 
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ألّننا ،  1«جديدة، لكّف المشكمة ىي أّف الحضارة ال توجد مف تكديس منتجات حضارة أخرى 
بذلؾ نكوف قػد اشترينا ىػيػاكػؿ الػمنػتػجػات ال روحيا، بػمػعػنى أّف الػحػضػارة ىػي الػتػي تػػولػّد 

 لحّؿ ىذه المشكمة اقترح بف نبي معادلة ثالثّية األطراؼ ىي6و  مػنػتجاتيا.

 ناتج حضارة = إنسان + تراب + وقت )زمن(.       

 ما لـ تتوّفر عمى مرّكب يؤّثر في مزجيا ويضمف ترابطياإاّل أّنيا ال يمكف أف تعطي إنتاجًا 
ىذا المرّكب ىو" الفكرة الّدينّية" التي رافقت دائمًا الحضارة خالؿ التّاريخ، وال يعني فقط الّديف و 

 الذي يأتي عف طريؽ الوحي، بؿ أيضًا أّية فكرة يؤمف بيا شعب يصؿ لحّد الّتعّمؽ بيا
 فتركيب الحضارة في رأيو ال يتحّقؽ بالفنوف إليو الفكرة الّدينّية. الّتضحية مف أجميا إلى ما تصؿو 
في ىذا الّسياؽ نجده يعرض قانونًا و  باألطراؼ الّثالثة لممعادلة.و  اإلنتاج الّصناعي بؿ بالمبدإو 

لمّظاىرة الحضارّية مبنّيًا في األساس عمى أثر الفكرة الّدينّية في تكويف أّية حضارة، ُيظير ثالثة 
 ؿ ترسـ حياتيا مف ميالدىا إلى أفوليا، يمكف تمخيصيا فيما يمي6مراح

ىي المرحمة التي يكوف فييا المجتمع عمى فطرتو، يمارس حياتو و  مرحمة الّروح )الميالد(5-6
فطرتو، وفؽ عممّية  تنّظـو  وفقًا لغريزتو حّتى تػظػيػر فػكرة روحػّية أو عػقيػدة ديػنّيػة، تػضػبط غػرائػزه

، حيث تعمؿ عمى جعؿ تمؾ الغرائز في إطار عالقة ماىا بف نبي بػ"العممّية الّشرطّية"أس نفسّية
تناسقًا في سموكيـ وفقًا و  وظيفّية مع تمؾ العقيدة الّدينّية الجديدة، لتحّقؽ انسجامًا في حياتيـ،

 لممقتضيات الّروحّية التي ُأمميت عمييـ.

تثّبتًا في القيـ و  تطّوراً  –كنتيجة لممرحمة األولى  –فييا يشيد المجتمع و  مرحمة العقؿ )األوج(3-6
تقوى كّمما عرفت الفكرة الّدينّية انتشارًا أكثر، فالحضارة و  العميا إْذ تكتمؿ شبكة عالقاتو الّداخمّية

ال تػظػيػر في أّمػة مػف األمػـ إاّل فػي صػورة وحػي ييػبط مػف الّسػمػاء، يػكػوف لػمّنػاس  »في رأيػو
تقـو أسسيا في توجيو الّناس نحو معبود غيبّي بالمعنى  -عمى األقؿّ –منياجًا أو ىي و  شػرعاً 

ـّ فكأّنما قّدر لإلنساف أاّل تػشػرؽ عػميػو شػمػس الػحػضػارة إاّل حػيػف يػمػتّد نػظػره إلػى مػا وراء  العا
يكتشؼ معيا أسمى  حػيػاتػو األرضّية أو بعيدًا عف حقبتو، إْذ حينما يكتشؼ حقيقة حياتو الكاممة،

                                                           
 .13ص مالؾ بف نبي، شروط الّنيضة،ينظر6   1
  6الكبت  العممّية الّشرطّية( تعني ما يصطمح عميو عمـ الّنفس الفرويدي بػReculement.) 
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، فيستمّر الّتطّور ليأخذ العقؿ دوره 1«تتفاعؿ معياو  معاني األشياء التي تييمف عمييا عبقرّيتو
اػمفػنوف مػع مػخػتػمؼ الػػمػجػاالت األخػػرى، لػتػزداد الػفػوائػد، مػا يػؤّدي إلػػى تػوّسػع و  فتزدىر الػعػمػـو

البذخ الذي يمكف و  شار سرعاف ما يسفر عف نوع مف الّترؼانتشارىا. ) لكػّف ىػذا االنتو  الػحػضػارة
الجرثومة التي تنمو في كنؼ تمؾ الحضارة لتسّبب موتيا بعد أف  -إف صّح التعبير –اعتباره 

 تكتسب الفّعالية الاّلزمة لذلؾ(.

ىي المرحمة التي تبدأ فييا الغرائز بفّؾ قيودىا تحت سمطة العقؿ و  مرحمة الغريزة )األفوؿ(9-6
ضبطيا. فيبدأ بذلؾ و  الذي ال يممؾ أّية سيطرة عمييا، بعدما أخذ مكاف الّروح الذي نّظميا

سقوطيا. فأوج أّية حضارة يمتقي مع و  عصر االنحطاط الذي سرعاف ما يسبب أفوؿ الحضارة
 بدِء مرض اجتماعّي معّيف إلى جانب إصرار الغرائز المكبوحة بالفكرة الّدينّية عمى االنطالؽ

ا يعني م ؛ّرر، الذي يسّبب في نياية المطاؼ فقداف الفكرة الّدينّية لوظيفتيا االجتماعّيةالّتحو 
 فساده.تحّمؿ المجتمع المتحّضر و 

الفكرة الّدينّية في مف ىنا يظير جمّيًا أّف الحضارة في منظور بف نبي تبدأ حينما تدخؿ          
أّف العامؿ الحيوي في . و منة عمى الغرائز المكبوتةتنتيي حينما تفقد الّروح نيائّيًا الييالتّاريخ، و 

ىذا كّمو يبقى دائمًا "اإلنساف" الذي صّنفو مفّكرنا حسب مراحؿ حياة الحضارة إلى صنفيف أّوليما 
ثانييما إنساف عيد ما بعد رة ) أي إنساف مرحمة الّروح (، و إنساف في حالة سابقة لمحضا

ؿ(، الػذي يػكػوف مػخػالػفػًا لإلنسػاف الّسابػؽ عػف )أي إنساف ما بعد مرحمة األفو  الحضارة
( ويحتاج إلى Œuvre civilisatrice) الػحضػارة، كػونػو فاقدًا لمقدرة عمى إنجاز "عمؿ محضر"

 عممّية جوىرّية تشحنو بالّطاقة لإلقالع مف جديد، عمى عكس الّصنؼ اآلخر.

بمصطمح آخر ىو" الّتوجيو " كاقتراح لحّؿ قد عّبر بف نبي عف عممّية  الّشحف ىذه و           
مشكمة اإلنساف بمساعدتو عمى الّتغّير الذي ال يتحّقؽ في الواقع إاّل إذا تحّقؽ في األنفس 

، فكـ مف طاقات  2«وحدة في اليدؼتوافؽ في الّسير و و  ة في األساسفالّتوجيو بصفة عاّمة  قوّ »
العقوؿ المفّكرة الّصالحة و  المالييف مف الّسواعد قوى لـ تستخدـ، ألّننا ال نعرؼ كيؼ نكّتؿ تمؾو 

                                                           
 .12مالؾ بف نبي، شروط الّنيضة، صينظر6   1
  ،يساىـ في بنائيا.و  عمؿ محضر6 يعني عمؿ يدخؿ بشكؿ إيجابي في بناء الحضارة 
 .41ص  مالؾ بف نبي، شروط الّنيضة،ينظر6   2
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لـ نعرؼ كيفّية تحريكيا حّتى تحّدد مجرى التّاريخ نحو اليدؼ و  لالستخداـ في كّؿ وقت،
 المنشود وفقًا لمميّمة االجتماعّية التي نريد تحقيقيا.

دورىا ثالثة التي تتضّمف بتوجيو الثّقافة " وأّوؿ خطوة مف خطوات الّتوجيو ىي "           
لجمالي، والمنطؽ العممي، والّتوجيو الّصناعي خطوات أخرى ىي6 الّتوجيو األخالقي، الّتوجيو ا

 أو الفنّي.

ـّ يأتي الحديث عف "الّتراب"، وطبعًا ال يقصد بو الّتراب مف حيث خصائصو وطبيعتو           ث
ّنما الّتراب كقيمة اجتماعّية، أي عندما تكوف األّمة متحّضر  ًة تستفيد مف أرضيا وخيراتيا، فإّف وا 

 ترابيا سيكوف غالي القيمة، وعندما تكوف متخّمفة يكوف الّتراب عمى قدرىا.

أّما "الوقت" )الّزمف( الذي ىو العنصر الثّالث في تكويف الحضارة، فيي الّساعات التي          
 التي ال تسترّد إذا ضاعت ىو العممة الوحيدةو  عدمًا عند أخرى،و  يمكف أف تكوف ثروة عند أّمة

و قد قّدـ بف نبي الّتجربة األلمانّية »الّثواني. و  الّدقائؽو  مف الخطير أاّل ندرؾ معنى الّساعاتو 
الوعي الكبير بأىّميتو لما حّققتو ألمانيا مف انجازات و  مثااًل حّيًا عمى االستغالؿ اإليجابي لموقت

. فبف نبي يرى أّنو بتحديد فكرة 1«بحاالت أخرىبعد خروجيا مف الحرب بفترة قصيرة قياسًا 
ىو معنى الحياة الحاضرة الذي ينقصنا، ىذا المعنى الذي و  اإلنتاجو  الّزمف يتحّدد معنى التّأثير

 فػي تكويف المعانيو  الػّنشػاطو  لـ نػكسػبو بػعػد ىػو مػفيػـو الػّزمػف الػّداخػؿ فػي تػكويػف الػفكػرة
 .األشياءو 

بعد ذلؾ يختـ بف نبي كتابو بعنصر ما كاف ليغفمو في زمف استعمارّي ىو            
كسر العزائـ بسبب و  معتبرًا إّياه مصدرًا لإلحباط»نتائج، و  ما يميو مف تبعاتو  االستعمار""

. 2«األساليب القمعّية التي يستعمميا بيدؼ تحقيؽ االنييار الّنفسي في ذوات الّشعوب المستعمرة
تصحيح أخطائنا التي ال ينبغي أف توقفنا عف الّسير نحو و  داعيًا في ىذا العنصر إلى الّنيوض

ال يجوز أف يظّؿ سيرنا فوضوّيًا بؿ يجب و  الحضارة األصيمة، فالحياة تدعونا لمّتوّجو إلى األماـ،
ظاىر خاّلبة، بؿ ال مو  أف يكوف عممّيًا عقمّيًا حّتى نرى أّف الحضارة ليست أجزاًء مبعثرًة ممّفقةً 

 قطب يّتجو نحو تاريخ اإلنسانّية.و  روحيا،و  أفكارىاو  ىي جوىر ينّظـ جميع أشيائيا
                                                           

  .512ص  مالؾ بف نبي، شروط الّنيضة،ينظر6   1
 .513ص   ،المرجع نفسوينظر6   2
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 (9199رسالتو في الّثمث األخير من القرن العشرين)و  ثانيًا: دور المسمم

عشريف صفحة يتضّمف نّص محاضرتيف ألقاىما في و  ىو كتّيب صغير يتكّوف مف خمسة          
ـ بعنواف "دور المسمـ في الّثمث 5533العشريف  مف مارس عاـ و  ولى في الثّامفدمشؽ، كانت األ

العشريف مف شير ماي مف الّسنة نفسيا بعنواف و  الثّانية في الثّانيو  األخير مف القرف العشريف"
"رسالة المسمـ في الّثمث األخير مف القرف العشريف" .و قد خّص القرف العشريف لطبيعتو التي تمّيزه 

كأّنيا ترسـ لإلنسانّية و  باقي القروف الماضية، ألّنو القرف الذي تحّققت فيو تغّيرات جذرّية بدت عف
ألّنو القرف الذي سّجؿ األحداث الكبرى في كّؿ المجاالت كاف و  نقطة الاّلرجوع عمى محور الّزمف،
 معظميا بفعؿ الحربيف العالميتيف.

رساء أسس و  بنشر رسالة الّمو في الكوف المسمـ عامةفي المحاضرة األولى دور  فحّدد            ا 
، ولفت النظر إلى خطورة ىذا الدور ومقتضياتو في أواخر الّشريعة اإلسالمّيةو  الّديف اإلسالميّ 
فإف أراد المسمـ أف يقـو بو فال بّدلو أف يرفع مستواه إلى مستوى الحضارة أو أعمى » .القرف العشريف

. فبمقدار ما 1«إلى قداسة الوجود الذي ال قداسة لو إاّل بوجود الّمو منيا كي يرفع الحضارة بذلؾ
يرتفع إلى مستوى أعمى بمقدار ما يصبح قادرًا عمى تعميـ ذلؾ الفضؿ) دينو( فعندىا فقط يصبح 

ـّ ينزؿ إلى ىضاب الحضارة المتعّطشة، فو  قادرًا عمى بموغ قمـ الحقيقة اإلسالمّية، ا ػيػرويػيػمف ث
بذلؾ يضيؼ إلييا بعدًا جديدًا، ألّف الحضارة العممانية، حضارة و  اليدى،و  إلسالمّيةالحقيقة اػب

 .و بعد الّسماءضّيعت بعدًا آخر تشعر بفقدانو ىو  اإللكتروف اكتسبت ىذه األشياءو  الّصاروخ

أما المحاضرة الثانية فكانت امتدادًا لألولى؛ فأكد المؤلؼ عمى نجاح الغربييف في العمـو 
خفاقيـ في الروحانيات التي تربطيـ با؛ ولذلؾ فقدوا مبررات االستمرار، وعّرضوا  واالكتشافات، وا 

أقؿ بكثير مف أزمات  -كما قاؿ  -أنفسيـ لألزمات. ومع وجود أزمات لممسمميف أيضًا إال أنيا 
نقاذ غيو  إنقاذ نفسو »تتمّخص في الغربييف. وىذا ما يضع المسمـ أماـ رسالتو التي ره، لكف لحصوؿ ا 

أف يعرؼ نفوس و  ذلؾ ال بّد أف تتوّفر فيو ثالثة شروٍط ىي أف يعرؼ نفسو مف دوف مغالطة،
جانب و  جانب الّصحة ؛أف يعرؼ أّف لكّؿ فكرة جانبافو  تعاؿ،و  اآلخريف مف دوف كبرياء
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قد تكوف فكرة صحيحة فقدت و  ليست صحيحة،و  ، فقد تكوف فكرة ما صالحة1«الصالحية
ىو أوضح مف حيث الّصحة مف شمس و  صالحّيتيا ألسباب. فقد شعرنا نحف مثاًل بأّف ديننا

 بسببنا نحف فقد بعض صالحّيتو.و  الّنيار، أّنو إلى حّد ما

البسيط ألىـّ ما ورد في الكتابيف، ال بّد مف القوؿ و  بعد ىذا العرض الموجزو  في األخير         
العمؽ و  الذيف ولدت كتاباتيـ ناضجة مف بداياتيا، تمتمئ بالحيوّية أّف مالؾ بف نبي مف قّمة الّكتاب

ف استثنى اإلشارة إلى المراجعو  طرح الحموؿ،و  في تحميؿ المشاكؿ المصادر التي استقى منيا إاّل و  ا 
 أّف منيجو جاء عممّيًا دقيقًا موضوعّيًا في شمولو.

أبرز تمؾ و  األفكار في عدد مف كتبو،و  عكما تمّيزت كتبو بنوع مف الّتكرار لبعض المواضي        
بالّرغـ مف أّف بعض و  المواضيع " موضوع الثّقافة" الذي ىو الفكرة األساسية في بحثنا ىذا.

الباحثيف يعيبوف عميو ذلؾ باعتباره ىفوة أو خماًل منيجّيًا، إاّل أّننا ال نراه بيذا المنظار، ألّف الّزمف 
 وطنو، جعمتو يمحّ و  قمقو حياؿ أبناء جيموو  تي أحاطت بو،األوضاع الو  الذي عاش فيو بف نبي

آرائو  كمف يشعر أّف صراخو غير مسموع، لرّبما يساىـ في إحداث نقطة و  يصّر عمى أفكارهو 
 العالـ اإلسالمي إلى مسار التّاريخ .و  بناء حضارة تعيد بالدهو  االنطالؽ لقياـ نيضة

الثّقافة، إذ و  لمسمميف الّذيف اىتّموا بقضايا الفكرفبف نبي يعتبر مف أكثر المفّكريف ا        
الثّقافي موضع حجر الّزاوية في عممّية الّتجديد الحضاري لألّمة و  وضع اإلصالح الفكري

عادة إدماجيا في دورىا الحضاريو  بعثيا مف سباتيا العميؽو  اإلسالمّية ريادتيا لألمـ، فأفرد و  ا 
 الّدقة العممّية.     و  التي أقّؿ ما يمكف وصفيا بو ىو العمؽ ّ لياتيف القضّيتيف العديد مف الّدراسات
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جاء في القاموس الّمغوّي "لساف العرب" البف منظور أّف لفظ الثّقافة في الّمغة العربّية              
، ورجؿ  1«مشتّؽ مف الفعؿ )ثَقََّؼ(، فيقاؿ: ثّقؼ الّرجؿ الّشيء أي بمعنى ظفر بو وحصؿ عميو»

والبداىة.والثّقافة ثقؼ أي بمعنى حاذؽ سريع الّتعّمـ واالستجابة، وىي كناية عف سرعة الفيـ 
بالمعنى الخاّص ىي تنمية بعض الممكات العقمّية أو تسوية بعض الوظائؼ البدنّية، ومنيا تثقيؼ 

ـّ العقؿ، وتثقيؼ البدف، ومنيا الثّقافة الّرياضّية، والثّقافة األدبّية أو الفم سفّية. والثّقافة بالمعنى العا
ىي مجموعة األفكار، والقيـ والعقائد التي تعمؿ في مجموعيا عمى تكويف الّسمات العاّمة التي »

تمّيز إنسانًا عف إنساٍف، أو ىي ما يّتصؼ بو الّرجؿ الحاذؽ المتعّمـ مف ذوؽ وحّس نقدّي وحكـ 
 . 2«صحيح

ذا دّؿ لفظ "الثّقافة" عمى            ( كما في الّمغة األلمانّية  Civilisationمعنى الحضارة )  وا 
وجو ذاتّي وىو ثقافة العقؿ، ووجو موضوعّي، وىو مجموع العادات واألوضاع »كاف لو وجياف: 

االجتماعّية واآلثار الفكرّية، واألساليب الفنّية واألدبّية، والّطرؽ العممّية والتقنّية وأنماط الّتفكير 
إاّل أّف الحديث عف مفيـو الثّقافة في إطار المسألة .  3«الّدائمة في مجتمع معّيف واإلحساس والقيـ

 الثّقافّية، يستوجب عمينا الوقوؼ عند مفيوميا االصطبلحّي العممّي.

اختبلؼ المنطمقات ت وجيات الّنظر بخصوص المفيـو العممي "لمثّقافة" بتعّددلقد            
ة لممجاالت التي تناولتو بالّدراسة، كاألنثروبولوجيا وعمـ االجتماع الفكرّية واالىتمامات العمميّ 

مقد دعت الحاجة إلى تجاوز التّفاسير ف ، انطبلقًا مف طرح سؤاؿ: ما ىي الثّقافة؟...الخوالفمسفة
إلى ضرورة ابتداع التي كانت منتشرة قبؿ القرف التّاسع عشر،  لمسموؾ البشريّ ذات الّنزعة الّطبيعّية 
 . يّتفؽ مع طبيعة الفكر في قرف عرفت فيو العمـو والفنوف ازدىارًا كبيراً مفيـو عممّي لمثّقافة 

، كاف ال ابة عف سؤاؿ التّنّوع ضمف الوحدةفي اإلج فبعد أف واجو اإلثنولوجّيوف صعوبةً            
وقد كاف العاِلـ  كاليـ، ىو مفيـو الثّقافة.بّد ليـ مف إيجاد مفيـو جديد يكوف األداة المناسبة لحّؿ إش

صاحب أّوؿ تعريؼ  (  Edward Burnett Tylorاألنثروبولوجّي البريطانّي إدوارد بارنات تايمور)
والفّف واألخبلؽ  ذلؾ الكّؿ المرّكب الذي يشمؿ المعرفة والمعتقدات »لمثّقافة، معتبرًا إّياىا  إثنولوجيّ 

                                                           
 .112، ص1999، دار إحياء الّتراث العربي، بيروت، 1، ج1ينظر: ابف منظور، لساف العرب، ط  1
 .223، ص1976، دار العمـ، القاىرة، 2: عبد الّرحمف البزاز، ىذه قومّيتنا، ط ينظر  2
 .378، ص1982، دار الفكر الّمبناني، بيروت، 1، ج3: جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، ط ينظر  3
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التي يكتسبيا اإلنساف بوصفو عضوًا في  القدرات والعادات األخرىوالقانوف والعادات وكّؿ 
 .بعد ذلؾ ئات مف الّتعاريؼ المختمفة والمتباينة، لتمييا الم1«المجتمع

رس فييا مفيـو الثّقافة، لـ يكف وحده المسؤوؿ عف إاّل أّف اختبلؼ المجاالت التي دُ            
ما  ّيات الّسياسّية دورىا في ذلؾ،لمّنزعات المختمفة ذات الخمف ؿ إلييا، بؿ كافتوصَّ تائج المُ تبايف النّ 

يمكف أف نحصر مجموع ما قيؿ مف الّتفسيرات في محيطيما، وىما  ،أّدى إلى بروز مدرستيف
المدرسة الغربّية التي ترى عمومًا أّف الثّقافة ىي ثمرة الفكر، أي ثمرة اإلنساف، تقابميا المدرسة »

لكّف الّنقطة الميّمة التي نريد أف نسّمط  .2«بدورىا أّف الثّقافة ىي ثمرة المجتمعالماركسّية التي ترى 
عمييا الّضوء في ىذه المرحمة مف البحث، ليست مناقشة أوجو االختبلؼ بيف المدرستيف وال رصد 

ء ما كاف مدى صبلحّية ىذه اآلرا :أردنا اإلشارة إلى المسار التّاريخي لظيور المفيـو فييما، إّنما
وىنا ييّمنا بالّتحديد  فات الّشعوب األخرى غير الغربّية؟الستعماليا كمنطمقات نظرّية لدراسة ثقا

. والحصوؿ عمى نسب إلييادراسة ثقافات الّشعوب العربّية واإلسبلمّية في غياب مفيـو لمثّقافة يُ 
ستدعي االبتعاد كثيرًا عف رأي المدرستيف في األمر. يال  ،إجابة ليذا الّسؤاؿ في ىذا المقاـ بالّتحديد

 فبالّرغـ مف تعّدد أوجو االختبلؼ بيف منظورييما، إاّل أّف ذلؾ لـ يمنع مف اتّفاقيما في مسألة 
أّف » أصحاب المدرسة الغربّية أمثاؿ )رالؼ لينتوف( الذي يرى لّمح إليياالتي  "تطّورّية الثّقافة"

ـّ داخمو كّؿ تغيير يصيب الثّقافة. وىو األفكار الجديدة والمكتشف ات والمذاىب ىي اإلطار الذي يت
أّف رّب شيء جديد في بإلى حّد كبير رأي أحد رّواد المدرسة الماركسّية، )ماوتسي تونغ(   يوافػؽ

القوؿ  وبمجّرد الّتفكير في صّحة ىذا .3«مرحمة تاريخّية معّينة يصبح قديمًا في مرحمة تاريخّية أخرى
بالّنفي، ألّنو إذا كاف مفيـو الثّقافة يفقد صبلحّيتو بمجّرد مرور الحقبة عمى سؤالنا ستتحّدد اإلجابة 

 جتماعّية والمنطمقات الفكرّية ولو في نفس المجتمعالتّاريخّية التي ظير فييا، وتغّير الّظروؼ اال
مامًا لذلؾ الذي ولد فيو ولو كاف سنتوّصؿ إلييا إذا طّبقناه في مجتمع ذا تركيبة مختمفة تفأّية نتيجة 

  ذلؾ في نفس الحقبة.

البف نبي وجية نظر جوىرّية في األمر، إذ يرى أّف الّمغز ال يكمف ال في تحديد  أفّ  بيد           
اختبلؼ تركيبة المجتمعات، بؿ األمر برّمتو متعّمؽ كّميًا باليدؼ مف وراء الّدراسة. لمفيـو وال في ا

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العربّية 1ينظر: دنيس كوش، مفيـو الثّقافة في العمـو االجتماعّية، تر: منير الّسعيداني، ط  1

 .30، ص2007بيروت 
 .37، ص2013، دار الوعي، الجزائر، 1:عبد الصبور شاىيف، ط ينظر: مالؾ بف نبي، مشكمة الثّقافة، تر  2
 .37، صنفسوينظر: المرجع   3
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قد طرح سؤاؿ: ما ىي الثّقافة؟ بيدؼ فيـ واقع اجتماعّي  أو الفكر الغربيّ  ماركسيّ فإف كاف الفكر ال
معّيف موجود بالفعؿ في نطاؽ تاريخّي معّيف، فإّف اليدؼ مف طرح نفس الّسؤاؿ في العالـ العربّي 

إاّل  إذ ىو يّتصؿ بمحاولة خمؽ واقع اجتماعيٍّ معّيف لـ يوجد بعد. ؛خذ مجرى آخرأواإلسبلمّي يػ
 أّنو بالّرغـ مف ذلؾ ال يستبعد استعماؿ وجيات الّنظر الغربّية في دراسة الثّقافة العربّية اإلسبلمّية

. وعمى ىذا األساس كاف المفيـو الذي وضعو بف نبي لكف ليس أكثر مف اعتبارىا توجييات قّيمة
 لمثّقافة محّمبًل برؤى جديدة لـ نألفيا مف قبؿ.

 الثّقافة عند مالك بن نبيالمبحث األّول: مفهوم 

إف صّح  -حصر المفيـو الذي وضعو بف نبي لمثّقافة، أمر يفرض عمينا ةإّف محاول            
منيجًا معّينًا في عرضو، كوف بف نبي حّدد مفيومو في أكثر مف مؤلَّؼ، معتمدًا في كّؿ   -الّتعبير

 .عّدة صيغلمثّقافة واردًا بمّرة عمى وجية نظٍر تختمؼ في أساسيا عمى سابقتيا، ما جعؿ تعريفو 

          قافة عاّمًة:مثّ ه لمفهوم  -1

، تحت عنواف رئيسّي ىو "اإلنساف" مّرة في كتاب "شروط الّنيضة"ألّوؿ  جاً رَ دْ مُ نجده              
عف الحضارة، باعتبار الثّقافة مف األشياء اإلنسانّية التي  الذي ىو الّطرؼ األّوؿ مف معادلتو

، إاّل أّف تعريفيا في أردنا توجيييا في مسار الّنيضة في العالـ اإلسبلميّ  ما إذاتستوجب الّتعريؼ 
يجابّي يصمنا  » ؛ىذه الحالة ينحصر بيف نوعيف مف الّتحديد  سمبّي يفصمنا عف رواسب الماضي، وا 

ّف التّفكير في ثقافة مستقبمّية تستجيب لمقتضيات عصرنا ال ، والمقصود ىنا أ1«بمقتضيات المستقبؿ
طارنا يعني  أبدًا الّتخّمي عف ثقافتنا الّسابقة وال يعني محوىا، إّنما فقط تصفية عاداتنا وتقاليدنا وا 

ة الجتماعّي مّما فييا مف عوامؿ ىّدامة وحشو ال فائدة منو حّتى يصفو الجّو لمعوامؿ الحيّ االخمقّي و 
ت بأّنو حيف نتحّدث إليو  قوؿ ت.س. » ي وجية نظر توافؽ إلى حّد كبيروىالّداعية إلى الحياة. و 

عف رقّي المجتمع أو رقّي األفراد فسيكوف قولنا: سأترؾ ىذه العادة الّسيئة وأحاوؿ أف أعتاد ىذه 
. واألمر سّياف بالّنسبة لمّنوع 2«أكثر منطقًا مف أف أقوؿ: سأجعؿ مف نفسي شخصًا آخر ،الحسنة

ىو  بؿ أو خمؽ عقمّية جديدة، فكير،منيج جديد لمتّ  و ابتكارالثّاني مف الّتحديد، الذي ال يعني ب
                                                           

  .ينظر في المدخؿ 
 .86ينظر: مالؾ بف نبي، شروط الّنيضة، ص  1
:شكري محّمد عياد، دط، الييئة المصرّية العامة لمكتاب، مصر  ينظر: ت.س.إليوت، مبلحظات نحو تعريؼ الثّقافة، تر  2
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وتكييفيا  الجوىرّية التي تكوف ضرورّية لمثّقافة العناصر ببساطة ناتج الّتحديد األّوؿ باإلبقاء عمى
 جتمع الجاىمّي عندما جاء اإلسبلـ وكأّنو اقتبس فكرتو مّما حصؿ لمم .بما يقتضيو المستقبؿ

فخّمصو مف عاداتو و تقاليده الوثنّية التي كانت تطبع في شخصّيتو جانبًا مف الوحشّية، ليبقي فيو 
الجانب الذي تطبعو سمات حميدة كاألصالة والّشيامة والكـر وغيرىا مف الّصفات التي تؤّىمو 

مع رأي "وارنر" في  وىو رأي يتقارب إلى حّد ما ليكوف إنسانًا متحّضرًا لو ثقافتو الخاّصة والمستقّمة.
نجد أّف الثّقافة في تمؾ الفترات التّاريخّية التي يصبح مف الّضرورّي تغيير تنظيـ اجتماعّي  » :قولو

وىي مستويات بيذه المناسبة رفعتيا وامتدحتيا  ت المجتمع التي استفادت مف زمنياتعارض مستويا
 . 1«لمزيد مف الّتقّدـ نحو المستقبؿ بحّؽ ثقافة الماضي، لكّنيا برىنت عمى قصورىا وعدـ دفعيا 

بأّنيا مجموعة مف الّصفات الخمقّية  »لمثّقافة  وعمى ىذا األساس جاء تعريؼ بف نبي            
التي يمقاىا الفرد منذ والدتو كرأس ماؿ أّولّي في الوسط الذي ولد فيو، والثّقافة  والقيـ االجتماعّية

ذا تأّممنا بإمعاف ىذا الّتعريؼ 2«عمى ىذا ىي المحيط الذي يشّكؿ فيو الفرد طباعو وشخصّيتو  . وا 
غربّية في ّية والال يخمو مف وجيتّي الّنظر الماركسنجده في ظّؿ الفكرة العاّمة التي أوردناىا سابقًا 

في الجزء  الثّقافة عندما حّدد بحيث أّنو ؛بيف حّديو نوعيف مف المعطيات يضـّ  فيو ؛نفس الوقت
القيـ االجتماعّية التي يمقاىا الفرد منذ والدتو و األّوؿ مف الّتعريؼ بأّنيا مجموعة الّصفات الخمقّية 

الذي يعتبر )اإلنساف( التي يقـو عمييا المفيـو الغربّي معطيات ، كاف ذلؾ يوافؽ كرأس ماؿ أّوليّ 
عندما حّددىا في الجزء الثّاني بأنيا المحيط الذي يشّكؿ فيو الفرد طباعو و الثّقافة ثمرة اإلنساف. 

الذي يرى أّف  معطيات )المجتمع( التي يقـو عمييا المفيـو الماركسيّ وشخصّيتو كاف بذلؾ يساير 
كما أّف تعريفو  ، مع األخذ بعيف االعتبار انسجاـ كبل المعطييف في كياف واحد.الثّقافة ثمرة المجتمع

ىذا يحّدد لنا ضمنّيًا سمًة أساسّيًة لمثّقافة، ىي الّتطّورّية أو إف صّح الّتعبير الحركّية اإليجابّية حيف 
 لمفرد منذ والدتو كي ، كأّف رأس الماؿ ىذا يمنحقاؿ عنيا بأّنيا رأس ماؿ أّولّي يمقاه الفرد منذ والدتو

ّنمّو ال -بالتّفاعؿ مع الوسط االجتماعي –يكّوف كيانو الّنفسّي الذي سيساير في نمّوه وتطّوره 
ـّ إّف كممة "أّولّي" توحي بأّف الثّقافة قابمة لمّتغيير والّتطوير.   الجسدّي أو العضوّي لمفرد. ث

 أو رؤلَّفو "مجالس دمشؽ" فكاف عمى أساس آخلمثّقافة في م أّما الّتعريؼ الذي أورده           
معنى  و بيف معناىا نقطة يراىا ضرورّية لتحديد الثّقافة، وىي الّتفريؽ بيفبيدؼ إيضاح   باألحرى

محاواًل إظيار الفروقات والّتمايزات بيف  ، والّتحذير مف الخمط الخطير بيف مفيومييما"عمـ" كممة
                                                           

 .300، ص1968المصرّية لمكتاب، رايموند ويميامز، الثّقافة والمجتمع، تر: وجيو سمعاف، دط، الييئة ينظر:   1
 .89ينظر: مالؾ بيف نبي، شروط الّنيضة، ص  2
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باعتباره العمـ مصدرًا لممعرفة والّمباقة والميارة وفقًا لنوعّية البحث العممّي  » مكّونات كبل المفيوميف،
كما أّنو يمنح فرصة امتبلؾ القيـ التّقنّية التي توّلد األشياء، بينما الثّقافة تنتج الّسموؾ والغنى الّذاتي 

صّية ميّمة جواب شخ أخذ في ذلؾ بعيف االعتبار. و  1«الذي يتواجد عمى كّؿ مستويات المجتمع 
في فرنسا ىو الّسيد )إدوارد ىوريو( الذي كاف عميد كمّية اآلداب في "ليوف" ورئيسًا لمبرلماف 

لثّقافة ىي ا»و: ػػػد الّصحافّييف بقولػػرؼ أحػػي الثّقافة؟ مف طػػػ: ما ىرح عميو سؤاؿ، عندما طُ الفرنسيّ 
. فيرى بف 2«مقاعد الّدراسة و الجامعاتما يبقى عالقًا في األذىاف عندما ننسى ما تعّممناه عمى 
 الثّقافةوف قصد حّدًا فاصبًل بيف العمـ و نبي أّنو بالّرغـ مف عفوّية ىذا الجواب إاّل أّنو يضع د

مستعينًا في ذلؾ بمثاؿ طبيبيف أحدىما أمريكّي واآلخر عربّي مسمـ، فبالّرغـ مف كونيما ارتادا نفس 
لعممّية ونفس الّرصيد المعموماتّي إاّل أّننا لو راقبنا سموكيما الكّمية وتحّصبل عمى نفس الّدرجة ا

لوجدناه مختمفًا تمامًا، وذلؾ ال يرجع لرصيدىما العممّي ألّنو أمر يجمعيما، بؿ األمر كّمو يرجع 
الختبلؼ الّتركيبة الثّقافّية التي نشأ كّؿ واحد منيما في كنفيا، ألّف سموؾ اإلنساف ميما كاف فيو 

ا صورة عف الواقع الثّقافّي الذي أنتجو. في حيف أّننا لو أخذنا الّطبيب األمريكّي مع راٍع يجّسد لن
بالّرغـ مف تفاوت الّدرجات  أمريكّي فسنبلحظ تطابقًا في الّسموؾ وفي المعتقدات والممارسات اليومّية

وف الثّقافة نظرّية في وعمى ىذا األساس تك ، وذلؾ راجع لكونيما ثمرة الثّقافة نفسيا.العممّية بينيما
الّسموؾ أكثر مّما ىي نظرّية في المعرفة، ألّف إحدى الّنقاط التي تمّكنا مف تمييز المجتمعات مف 

 العمـ. ؼ الذي تنتجو الثّقافة وال ينتجوبعضيا أو بتعبير آخر تشخيص ىوّيتيا، ىو االختبل
ؽ صمًة بالّشخصّية منيا بجمع فالّسموؾ االجتماعّي لمفرد خاضع ألشياء أعـّ مف المعرفة وأوث

وىنا يحضرنا مثاؿ بسيط صادفنا في إحدى في نظر بف نبي.  المعمومات وىذه ىي الثّقافة
المسمسبلت الّتمفزيونّية لقناة أبو ظبي عف فتى مراىؽ يعيش وسط عائمة سعودّية محافظة. خالؼ 

درة عمى الحريـ دوف )نحنحة(  ما أّدى إلى مغا العرؼ الّسعودي حيف دخؿ ذات يوـٍ إحدى قواعد
 ا ىـّ والده بعتابو فرّد قائبًل تربيتو. فاستغرب األمر كثيرًا لمّ الّضيوؼ غاضبيف مف سموؾ الفتى و 

ال عميؾ يا ولدي فيذا خطئي وليس "فرّد الوالد قائبًل:  لكّف المدّرسيف لـ يعّممونا ىذا في المدرسة"."
ف دّؿ غضب ال"ؾخطأ ضيوؼ مف سموؾ الولد عمى شيء فيو يدّؿ بصفة ما عمى رفض . وا 

المجتمع لذلؾ الّسموؾ، وكأّف الولد بتصّرفو قد نفى تمّسكو بالجانب األخبلقّي لمجتمعو، واعتراؼ 
بيف الفرد و المجتمع أّدت إلى حدوث خمؿ في التّفاعؿ الذي الوالد بخطئو دليؿ عمى وجود قطيعة 
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ًا بينيما. وتكرار خطإ  كيذا بشكؿ دائـ سيؤّدي حتمًا إلى إتبلؼ مف المفروض أف يكوف إيجابي
    وتمّزؽ نسيج العبلقات االجتماعّية المتبادلة والتي تتكّوف بموجبيا الثّقافة وتستمّر.

         مفهوم الثّقافة في التّاريخ:  -2

ـّ لمثّقافة بؿ راح بف نبي عند  لـ يتوّقؼ             التّاريخ لعّمو يعثر  يستقرئوضع مفيومو العا
مكانّية الّتطبيؽ، ويقوؿ في ذلؾ: إّنو لمف  » فيو عمى مدلوؿ لمثّقافة تتوّفر فيو شرطاف ىما: الفيـ وا 

أّولّيات واجبنا أف تعود الثّقافة عندنا إلى مستواىا الحقيقّي، ولذلؾ يجب أف نحّددىا كعامؿ تاريخّي 
مف ىذا المبدأ  وقد حّدد انطبلقا .1«طبقات المجتمعلكي نفيميا كنظاـ تربوّي تطبيقّي لنشرىا بيف 

وعبقرّيات  يا بما تتضّمنو مف عادات متجانسةتمؾ الكتمة نفس» معنى الثّقافة في التّاريخ معتبرًا إّياىا
وبعبارة جامعة: ىي كّؿ ما يعطي  وأذواؽ متناسبة وعواطؼ متشابية متقاربة، وتقاليد متكاممة

الّشعب ا أف نتّصور تاريخًا ببل ثقافة،  ألّف فبل يمكف لن .2«ياالحضارة سمتيا الخاّصة ويحّدد قطبي
  .الذي فقد ثقافتو قد فقد حتمًا تاريخو

وىي الوسط الذي تولد داخمو  ىي المحيط الذي يحيط باإلنساف ،يافالثّقافة في عموم            
 لمغاية التي رسميا المجتمع لنفسوتبعًا وتتشّكؿ بموجب ظروفو خصائص المجتمع المتحّضر 

بغّض الّنظر عف فئاتيـ ومستويات تكوينيـ  ،ويشترؾ في ذلؾ كّؿ فرٍد مف أفراده دوف استثناء
ّنو يختمؼ عّما ىو متعارؼ عميو واألمر المبلحظ في المفيـو الذي قّدمو لنا مفّكرنا أ واىتماماتيـ.

بيف المؤّرخيف الذيف يروف في الثّقافة جممًة مف الّتطّورات األدبّية والفّنية، وبناء المدارس والمدارس 
والمعاىد خبلؿ فترة زمنّية معّينة وفي رقعة جغرافّية محّددة، أمثاؿ "فرانز بواز" الذي يعّرؼ الثّقافة 

مظاىر العادات االجتماعّية في كّؿ مجتمع، وىي رّدة فعؿ  كونيا تشتمؿ عمى كؿّ »عمى أساس 
. 3«تأّثره بعادات الجماعة التي يحيى فييا، ونتاج األنشطة البشرّية المختمفة في المجتمع الفرد في

ربط إلى حّد ما مع المفيـو الذي حّدده الّدكتور رضواف الّسيد لمثّقافة حيف  قاربإاّل أّننا نجده يت
ىي الّتعبير عف كمّية حركة  الثّقافة»افّي ألّي مجتمع بتطّوره التّاريخّي فيقوؿ أّف الّتطّور الثّق

حاضرًا وفي المستقبؿ، غير أّف الثّقافة بيذا و  صورة حركة المجتمع البشري ماضيًا المجتمع، إّنيا 
لتطّوره المعنى المجّرد ليس إاّل صورة تطّور مجتمع عينو، أقصد أّف كّؿ مجتمع يمتمؾ صورة 
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مجاؿ لفصؿ الثّقافة عف التّاريخ ألّنو في الحقيقة ترسيخ لممسار الذي  فبل. 1«التّاريخيّ -الثّقافيّ 
 تّتخذه حياة ثقافة ما في مجتمع معيف.

        مفهوم الثّقافة في الّتربية:  -3

في المجتمع  بعد ىذا ينتقؿ بف نبي إلى تحديد آخر لمثّقافة في أبرز المجاالت الحيوّية             
الثّقافة إذا حاولنا أف نحّدد  »تبيف مدلوليا وتحديد وسائميا وغاياتيا، فيقوؿ: وىو الّتربية، محاواًل 
جب أف نوّضح ىدفيا وما تتطّمبو مف وسائؿ الّتطبيؽ، فأّما اليدؼ فيتمّثؿ في بمعناىا الّتربوي، في

رى، بؿ ىي دستور تتطّمبو الحياة العامة أّف الثّقافة ليست عممًا خاّصًا لطبقة مف الّشعب دوف األخ
بجميع ما فييا مف ضروب الّتفكير والّتنّوع االجتماعي، وعمى األخّص إذا كانت الثّقافة ىي الجسر 
الذي يعبره المجتمع إلى الّرقّي والّتمّدف، فإّنيا أيضًا ذلؾ الحاجز الذي يحفظ بعض أفراده مف 

ىذا القوؿ فإّف الثّقافة تشتمؿ عمى إطار حياة  انطبلقًا مف. و 2«الّسقوط مف فوؽ الجسر إلى الياوية
يجمع بيف راعي الغنـ و العالـ جمعًا توّحد فيو بينيما مقتضيات مشتركة وىي تيتـّ في  واحدة،

معناىا بكّؿ طبقة مف طبقات المجتمع فيما يناسبيا مف وظيفة تقـو بيا، وما ليذه الوظيفة مف 
 د، وبناء المجتمع.في شؤوف الفر  الثّقافة تمعب دوراً ة، وعمى ذلؾ فإّف شروط خاصّ 

ولكي يوّضح لنا أكثر محورّية الوظيفة التي تقـو بيا الثّقافة في حياة الفرد والمجتمع            
مّثؿ ليا بوظيفة الّدـ، كونو يترّكب مف الكرّيات الّدموّية الحمراء والبيضاء، وكبلىما يسبح في سائؿ 

فالثّقافة ىي ذلؾ الّدـ في جسـ المجتمع يغّذي حضارتو ويحمؿ ». ليغّذي الجسدواحد مف الببلزما 
ات أفكار العامة، وكّؿ ىذه األفكار منسجـ في سائؿ واحد مف االستعدادات المتشابية واالّتجاى

إلى  تطبيؽ الثّقافة ىو أف تتحّوؿ ونفيـ مف خبلؿ ىذه األفكار أفّ  .3«الموّحدة واألذواؽ المتناسبة
ر عمى كافة طبقاتو االجتماعّية دوف تمييز أو تفريؽ، ألّف ب حياة في المجتمع بحيث تؤثّ أسمو 

يؤّثروف فيو ويتأّثروف بو. واألمر ىنا ال يتعّمؽ بكيفّية تشّكؿ جميع األفراد بالّنسبة لممجتمع سواسية 
د دورىا ووظيفتيا، بؿ الثّقافة في مجتمع مف المجتمعات، وال يتعّمؽ أيضًا بالتّأّمؿ في الثّقافة لتحدي

الّسؤاؿ الذي تدور في فمكو اىتمامات بف نبي ىو عف كيفّية إعداد ثقافة معّينة؟ أو كيؼ الّسبيؿ 
إلى جعؿ تعريؼ الثّقافة يتحّرر مف قيود التّنظير لينتقؿ إلى مرحمة الّتطبيؽ بجعمو منيجًا أو 
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أسمى يتمّثؿ في إعادة ثقافتنا إلى مسارىا  ، لتحقيؽ ىدؼٍ برنامجًا تربوّيًا يمكف تبميغو لجميع األفراد
الذي بدونيا يصبح مجتمعًا مّيتًا. وال شّؾ أّنو ال حياة المجتمع التّاريخّي لتثبت وجودىا باعتبارىا 

 سبيؿ إلى ذلؾ إاّل عف طريؽ الّتربية.

تعريؼ يورد إليوت في كتابو "مبلحظات نحو  وفي مفيـو الّتربية في ىذا الّسياؽ             
العممّية التي يسعى بيا المجتمع إلى أف يفتح  الّتربية عمى أّنيا» تعريؼ بعض المفّكريف ،"الثّقافة

بأّنيا الّتشكيؿ الخاّص » ، كما يراىا البعض أيضاً 1«حياتو لجميع أفراده ليمّكنيـ مف المساىمة فيو
معّيف في عناصره المكّونة بالّسموؾ المكتسب، ونتائج الّسموؾ التي يشترؾ جميع أفراد مجتمع 

الثّقافة  ؿى بصيغة أخرىو نفيـ مف ىذا أّف غرض الّتربية ىو نقؿ الثّقافة؟ لكف ىؿ . 2«ويتناقمونيا
 وىؿ نقصد بالّتربية ىنا تمؾ التي نتمّقاىا في المدرسة؟  ؟ىي ما يمكف نقمو بالّتربية

يقـو عمى تحديد المقصود مف "الّتربية" إّف محاولة اإلجابة عمى األسئمة التي طرحناىا،             
مف خبلؿ منظور مالؾ بف نبي، لكف قبؿ ذلؾ ال بأس أف نحّدد أّواًل بعض المعطيات التي 
ستساعدنا لبموغ غايتنا، والتي تتمّثؿ في بعض خصائص الثّقافة التي استقرأناىا مف خبلؿ اّطبلعنا 

 وىي كوف الثّقافة: ،عمى الفكر البّنابي

مف المسّمـ بو أّف الّتغيير ليس سّنة ثابتة ولكّنو مطمب حضارّي واجتماعّي، كما متغّيرة: و  -
ال يغّير  إّف  ﴿أّنو مطمب شرعّي دعانا إليو القرآف الكريـ والّسنة الّنبوّية. إذ يقوؿ تعالى:

[، وىنا َيِرُد الّتغيير في اآلية الكريمة عمى 11-]الّرعد ﴾ما بقـو حّتى يغّيروا ما بأنفسيـ
ساس أّنو فعؿ إيجابّي، بؿ أساسّي ألّي تغيير نحو األماـ ولؤلفضؿ، كما يؤّكد عمى أّنو أ

سّنة كونّية ألجؿ مصمحة المجتمع والحفاظ عمى استمرار الحياة فيو. فيكوف في ذلؾ 
الّتغيير حفاٌظ عمى ىوّية المجتمع وشخصّيتو كما أّنو يضمف مسايرة العصر وتطّوراتو. 

ي الثّقافة بتغّير بعض أنماطيا خبلؿ فترة زمنّية معّينة بالّزيادة أو ويتجّسد الّتغيير ف
ف أو بإحبلؿ بدائؿ جديدة تتناغـ مع تغّيرات العصر عمى غرار األفراد الذيف الّنقصا

يحمموف تمؾ الثّقافة المتواصمة )وال نقصد مف الّتواصؿ أّف كّؿ األنماط الثّقافّية في المجتمع 
الفترة التّاريخّية ألّنيا أنماط قابمة لمّزواؿ أو الفناء بحسب مقتضيات  تبقى خالدة إلى األبد.
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التي تعايشيا وبزواؿ األفراد أو المجتمع الذي كاف يحمميا( وبالتّالي فإّف أّي تغيير 
 اجتماعّي ىو بالّضرورة تغيير ثقافّي.

متنّوعة المضموف: ويقصد بو ذاؾ التّنّوع الذي يمّيز مجتمعًا عمى آخر، وىو بصيغة أخرى  -
حدود الّتمّيز بيف ثقافة المجتمعات األوروّبية يرسـ مثبًل ىو ذلؾ التّنّوع في المضموف الذي 

وثقافة المجتمعات اإلسبلمّية، ولتوضيح ذلؾ نذكر عمى سبيؿ المثاؿ إحدى األعراؼ 
في صمة العائمّية الخاّصة بنظاـ األسرة والّشمؿ الذي نجده في المجتمع اإلسبلمّي يتمّثؿ 

احدة إذ يتوّجب عمى االبف االعتناء الّرحـ ووجوب الّتضامف والّتكافؿ بيف أفراد األسرة الو 
بالوالديف واالىتماـ بيما ورعايتيما إف عجزا حتى مماتيما، وىي إحدى قيـ الّديف اإلسبلمّي 
حدى صور تجّسد المبدإ األخبلقّي في المجتمع، في حيف نجده في عرؼ األسرة  وا 

بنت أف تترؾ البيت األوروّبية مبدًأ مقموبًا رأسًا عمى عقب، إذ يتوّجب عمى االبف أو ال
األسري وتأّسس بيتًا مستقبّلً بعد بموغ سّف الّرشد وىو أمر يؤّدي في معظـ األحياف إلى 
قطع الّصمة باألسرة نيائّيًا. لذا فتنّوع الثّقافة مف حيث المضموف مرتبط باألثر االجتماعّي 

غيره مف ثقافات وبشبكة الّصبلت االجتماعّية، وبتوجيو الفرد توجييًا صحيحًا يمّيزه عف 
 . األمـ بطبعو الخاّص بو

 بؿ يجب إبداعيا في المكاف. ال تنقؿ -
وىي فكرة يوّضحيا لنا بف نبي مف خبلؿ مثاؿ أورده عف رّدة فعؿ اكتسابيا ال شعورّي:  -

متفّرج مسمـ وآخر أوروبّي إزاء مشيد في مسرحّية ما يصّور انتحار البطؿ حزنًا عمى موت 
لبيئة الثّقافّية التي أنتجت نمط سموؾ كّؿ واحد منيما، نرى أّف رّدة حبيبتو. وبحكـ اختبلؼ ا

فعؿ األوروّبي كانت البكاء لكونو يفّكر في جّو مف الحساسّية الجمالّية، بينما رّدة فعؿ 
المسمـ كانت باستنكار المشيد كوف سموؾ البطؿ وتصّرفو حراـ في الّشريعة اإلسبلمّية، ما 

وفي كمتا الحالتيف يتكّمـ البّلشعور بمغتو »اسّية األخبلقّية طبع تفكيره بنمط مف الحس
 . 1«الخاّصة

 انطبلقًا مف ىذه المعطيات نجد أنفسنا بصد طرح أسئمة أخرى ىي:و 

ىؿ البرامج الّتربوّية المدرسّية ىي المسؤولة عف توجيو سموؾ األشخاص في المجتمع؟ أو  -
ىؿ البرامج الّتربوّية المدرسّية ىي المسؤولة عف تكييؼ األفراد وتوجيو طاقاتيـ الحيوّية 
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يرى بف نبي أّف  )الغريزّية التي تربطيـ بالّنوع لتصبح فّعالية اجتماعّية تربطيـ بالّتحّضر؟
يتمّتع بطاقة حيوّية بيولوجّية، لكف ما إف يبدأ  نساف في لحظة ميبلده ال يكوف سوى فرداإل

باستعماؿ إدراكو يكّيؼ بفضؿ الّتوجيو الثّقافّي ليتحّوؿ إلى شخص يستخدـ طاقتو الحيوّية 
 .1بشكؿ إيجابّي ليشارؾ مجتمعو في فعؿ الّتحّضر(

الثّقافة الخاّصة بالعالـ اإلسبلمّي برنامج تربوّي مدرسّي ينقؿ  اعتمادإذا افترضنا أّنو يمكننا  -
في عموميا إلى كّؿ طفؿ في أّي بمد إسبلمّي، فيؿ سنتمّكف مف تضمينو األنماط واألعراؼ 

مع مراعاة اختبلفيا وتباينيا  الثّقافّية الخاّصة بكّؿ مجتمع مف المجتمعات اإلسبلمّية لوحدىا
ف كانت المدرسة ىي المحيط الذي في العديد مف الّنقاط )مر  اعاة التّنّوع ضمف الوحدة(؟ وا 

يتمقى فيو الفرد ثقافتو، فيؿ يعني ىذا أّف الّطفؿ دوف الّسّف القانونّية لمّدراسة فرد ال ثقافة 
أو باألحرى ىؿ يعني ذلؾ أّف كّؿ فرًد لـ يحظ بفرصة دخوؿ المدرسة ال يمكف اعتباره  لو؟

ثـّ ىؿ سيسع ىذا البرنامج لكّؿ الثّقافة وكّؿ المعارؼ العممّية شخصًا )بمفيـو بف نبي(؟ 
، الفيزياء....(.  التي يحتاجيا الفرد ليحصؿ عمى شيادة عممّية )الّرياضيات، العمـو

وال يمكف أف نخرج مف ىذا الكـّ مف الّتساؤالت إاّل باستنتاجيف أساسّييف يمّثبلف إجابتيف أساسّيتيف 
بية االجتماعّية" التي ال يقتصر ىدفيا عمى تعميـ يقصدىا بف نبي ىي "الّتر  ىما: أّف الّتربية التي

الّناس أف يقرؤوا أو يكتبوا )الّتربية المدرسّية والّتعميـ(، بؿ اليدؼ منيا أكبر وأشمؿ بكثير يتمّثؿ في 
يؼ تعميـ كّؿ فرٍد كيؼ يعيش حياتو مع غيره، وكيؼ يتأقمـ في مجتمعو ويتفاعؿ معو، أي تعّممو ك

يكوف إنسانًا متحّضرًا، وكيؼ يمكنو أف يحفظ لثقافتو وحضارتو استمرارّيتيما بمسايرة روح العصر 
دوف أف يفقد ممّيزات شخصّيتو ومبلمح ىوّيتو وىوّية مجتمعو... الخ. لذا فيي تتجاوز حدود حجرة 

ربية في نطاؽ أّنو إذا ما تصّورنا التّ »وفي ىذا يرى بف نبي الّدرس والمدرسة إلى مجاؿ أوسع. 
فالثّقافة ليست ظاىرة صادرة عف  .2«أمكننا أف نمّخصيا في كممة واحدة ىي: الثّقافةالمصطمحات 

ف كانت تتضمّ  لكفّ المدرسة بؿ عف البيئة.  تجّسد ولو في مقّرراتيا الّدراسّية موادًا ف المدرسة وا 
جزئّيًا بعض جوانب العممّية الثّقافة إاّل أّف الّسموؾ السيئ لبعض تبلميذ المدارس كاالعتداء عمى 
األساتذة والمعّمميف )وىي ظاىرة انتشرت مؤّخرًا بشكؿ ممحوظ في مدارسنا( وانتشار اآلفات 

                                                           
  الفردّية( بالّنسبة البف نبي في العممّية الّتغييرّية الواجبة والتي تشمؿ أساسًا الّصفات الّنوعّية الخاّصة بالفرد والتي يجب(

تغييرىا إلى صفات اجتماعية تحّدد معالـ الّشخص، ومعناىا تغيير الّطاقة الحيوّية المنطمقة بواسطة الغرائز إلى طاقة 
 ّتكييؼ، والّسبب في توجيو الّطاقة الحيوّية ىو كونيا قد تيدـ المجتمع ما لـ تكّيؼ .  اجتماعّية خاضعة لنظاـ ال

 .100، ص2012، دار الفكر، دمشؽ، 9ينظر: مالؾ بف نبي، ميبلد مجتمع، ط 1
 .62: المرجع نفسو، ص ينظر  2
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ؿ مف احتراـ اآلخريف مف االجتماعّية وتعاطي المخّدرات والمتاجرة بيا داخؿ حـر المدرسة، والتّقمي
 زمبلء ومسؤوليف، واّتساع دائرة الّتسّرب المدرسي واليروب مف أّي واجب تكويني، وغيرىا مف الّظواىر. 

فرادنا وتفعيميـ في نطاؽ المدرسة، غير أّف وضعنا الحالّي ال يجّسد فقط فشمنا في تكييؼ أ           
في خمؽ الوعي الّتربوّي الذي أصبح يظير بوضوح في  بؿ حّتى ذلؾ ىو تجؿٍّ حّي عف فشمنا ثقافّياً 

ىياكؿ العممّيات الّتربوّي مف أوروّبا ومف أمريكا ما يجعؿ الّتمميذ أو الّطفؿ يصطدـ لجوئنا إلى استيراد 
 في المدرسة بقيـ مستوردة ال تتناسب مع محيطو وواقعو الفكرّي الذي يعيشو في بيتو ومجتمعو. 

ـّ             الفرد ينفر مف طورة انعداـ الوعي الّتربوي والثّقافّي تطّور لدرجة أصبح فييا إّف خث
بعض األولياء الذيف مف المفروض أف يكونوا إذ أّف  .ثقافتو ويعيب عمى نفسو كونو عربّيًا مسمماً 

فّعاليف في نقؿ ثقافتيـ ألبنائيـ ومساىميف في بناء حضارتيـ ال ىدميا، يدفعوف مبالغ مالّية تفوؽ 
 العربّية أو بالمجتمع اإلسبلميّ  أحيانًا إمكانّيات دخميـ مقابؿ محو أّية صمة تربط أبناءىـ  بالّمغة

بإدخاليـ لدور حضانة منذ سنتيـ األولى بيدؼ تعّمـ الّمغة الفرنسّية لتصبح لغتيـ األـّ واالعتياد 
عمى نمط حياة فرنسّي، طواؿ الّست سنوات األولى مف حياتيـ، ليوّجيوا بعدىا إلى مدارس خاّصة 

تسجيميـ في وأسخؼ ما في األمر أّنيـ في حاؿ اضطّروا ل تطّبؽ برامج تعميمّية أجنبّية محضة.
مدارس حكومّية تراىـ يبحثوف عف أساتذة لغة عربّية ليقّدموا دروسًا خصوصّية ليـ بما أّف البرنامج 

وكأّف مشكمة الّتخّمؼ التي يعاني منيا  في أطواره الّثبلثة.المدرسي الحكومّي يمّقف بالّمغة العربّية 
مشكمة لغة ومشكمة برنامج تعميمّي.  -كنموذج لممجتمعات العربّية اإلسبلمّية -المجتمع الجزائري 

وىـ ال يدركوف أّنو أّواًل بقرارىـ ذاؾ خمقوا أفرادًا معزوليف عف مجتمعيـ بسبب افتقادىـ ألبسط 
ألّنيـ أفراد ال يتكّمموف إاّل الّمغة الفرنسّية. وال  ،رابطة تمّكنيـ مف الّتواصؿ مع مجتمعيـ وىي الّمغة

عف عقدة "تضّخـ األنا"  الّنظر والحضارّي والثّقافّي، ىذا بغّض  ىـ يحّسوف بانتمائيـ االجتماعيّ 
 التي يصابوف بيا إذ يعتبروف أنفسيـ أرفع مستوى مف أقرانيـ مف أفراد المجتمع العادّييف. 

ضائعة بيف انتمائيـ البيولوجّي إلى لممجتمع والعربّي ما يجعميـ في الحقيقة عّينات ىجينة            
وّىميـ بانتمائيـ لمثّقافة الفرنسّية التي في الحقيقة لـ يأخذوا منيا سوى عناصر سطحّية فارغة وت ،اإلسبلميّ 

مف أّية قيمة حضارّية أو بتعبير بف نبي ما أخذوا منيا سوى أفكارًا قاتمة أّدت إلى طمس شخّصياتيـ 
يـ أصبح مجتمعيـ ىو الذي وىوّياتيـ فانتقمت منيـ شّر انتقاـ، فكما نفروا في األّوؿ مف مجتمعيـ وثقافت

ما ينفر منيـ بعد أف أصبحت سموكاتيـ وتصّرفاتيـ تنافي الّدستور األخبلقّي لممجتمع والثّقافة اإلسبلمّية. و 
            ذلؾ إاّل جانب مف جوانب المسألة الثّقافّية التي تتفّرع إلى جوانب اجتماعّية وجوانب نفسّية.
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 لممسألة الّثقافّية الجتماعّيةالمبحث الثّاني: الجوانب ا

إّف محاولة دراسة أّية مسألة ميما كاف نوعيا، ال بّد أف تكوف خطوتيا األولى تحديد             
الجوانب األساسّية لممسألة التي تمّثؿ حدودىا، وبالتّالي فإّف دراسة مسألة كالمسألة الثّقافّية يستوجب 

الثّقافة في حّد ذاتيا نتاج  عمينا فعؿ ذلؾ في نطاؽ بعدييا األساسّييف: االجتماعّي والّنفسّي، كوف
الفرد والمجتمع وتجسيد لعبلقتيما ميما كاف مستواىا وطبيعتيا. فيناؾ العديد مف الّظواىر لتفاعؿ 

االجتماعّية التي تعيؽ سير تقّدـ الّنيضة الثّقافّية وبالتّالي الحضارّية، وكذا بعض الّسمات 
 تتناقميا عف طريؽ الّتنشئة االجتماعّية.والخصائص الّنفسّية التي أصبحت األجياؿ تتوارثيا و 

        الحرفّية في الثّقافة:    -1

رى بف نبي أّف مرض الجيؿ واألّمية الذي ظّؿ يعاني منو العالـ اإلسبلمّي لفترة ي            
الجيؿ الذي يمبسو أصحابو ثوب العمـ  » طويمة، قد ازداد حالو تأّزمًا بظيور جيٍؿ مف نوع آخر ىو

عمى المجتمع مف جيؿ العواـ ألّف جيؿ العواـ بّيف ظاىرة يسيؿ عبلجيا، أّما فإّف ىذا الّنوع أخطر 
 . وىو ما سّماه بف نبي بػ "الحرفّية في الثّقافة". 1«األّوؿ فمتخؼٍّ في غرور المتعّمميف

بروز ىذه الّظاىرة المرضّية في المجتمع اإلسبلمّي ومف بيف األسباب التي أّدت إلى            
ىو ذلؾ المجيود اإلصبلحّي الكبير الذي يعود لو الفضؿ في مواجية خطر األّمية، غير أّف ذلؾ 

اإلصبلح لّما لـ يكف مبنّيًا عمى نظرّية في الثّقافة فقد أشاع حرفّية ميّذبة يخّيؿ إليو معيا أّنو قادر »
.  2«ة بتعميـ الّناس تذّوؽ أشياء الحضارة اإلسبلمّية وببلغة األدب العربيّ عمى تغيير أوضاع الحيا

الذي بتر فكرة الّنيضة فمـ ير  ويتمّثؿ العامؿ الثّاني لظيور الحرفّية في الثّقافة في رجؿ )القّمة(
إذ ىو لـ ير في الثّقافة إاّل المظير التّافو، ألّنيا عنده ليست »فييا مشكمتيا سوى حاجاتو ومطامعو، 

                                                           
 .39ص ينظر: مالؾ بف نبي، شروط الّنيضة،  1
 .61، ص1986، دار الفكر، دمشؽ، 1ينظر: مالؾ بف نبي، وجية العالـ اإلسبلمي، ط  2
   ّما أّنو يبيع بعض العقاقير والحاجات...وبعض رجؿ القّمة ىو: الذي يسكف المدينة، ويكوف إّما متعّطبًل ال يعمؿ شيئًا، وا 

آخر نجده محاميًا أو صيدلّيًا، وىو رجؿ تتمّثؿ فيو القّمة في كّؿ شيء، فيو يرضى بالقميؿ مف األشياء، ويحمؿ روح اليزيمة 
دائمًا في منحدر المدينة، إذ ىو دائمًا في منتصؼ الّطريؽ، وفي منتصؼ فكرة، وفي بيف جوانحو، فقد عاش حياتو 

 -منتصؼ تطّوٍر، ال يعرؼ كيؼ يصؿ إلى اليدؼ، كونو ليس نقطة االنطبلؽ في الّتاريخ كرجؿ الفطرة، وال نقطة االنتياء
ؼ فكرة، ألّنو لـ يعد مستعّدًا إاّل كرجؿ الحضارة...فيو أيضًا رجؿ الّنصؼ الذي دخؿ في فكرة اإلصبلح فمسخيا نص -

 لنصؼ جيٍد، ونصؼ اجتياٍد، ونصؼ طريؽ. 
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ف زاد فعمـ يجمب رزقاً سوى وسيمة ليصبح شخصّية بارزة  ، وما نتيجة ىذا الّتحريؼ الذي حدث  1«وا 
 في معنى الثّقافة إاّل ما تجّسد فيما نسّميو: اإلنساف المتعالـ، والمتعاقؿ.

ف كاف مف الّسيؿ عم             ى األّمة أف تعالج مرض الجيؿ واألّمية مف خبلؿ بذؿ الجيود وا 
ألّف عقؿ ىذا » ؛المكثّفة وتوفير اإلمكانّيات المطموبة، فإّنو مف الّصعب جّدًا معالجة مرض الحرفّية

المريض يقتِف العمـ ليصيره ضميرًا فّعااًل ، بؿ ليجعمو آلة لمعيش، وسّممًا يصعد بو إلى منّصة 
ّف ىذا الّنوع مف الجيؿ يصبح العمـ مسخة وعممة زائفة غير قابمة لمّصرؼ البرلماف، وىكذا ، وا 

ألدىى وأمّر مف الجيؿ المطمؽ، ألّنو جيؿ حّجرتو الحروؼ األبجدّية، وجاىؿ ىذا الّنوع ال يقّوـ 
ّنما بحسب حروفيا فيي تتساوى عنده إذا ما تساوت  األشياء بمعانييا وال يفيـ الكممات بمرامييا، وا 

ويتبّيف مف  . 2«وفيا، وكممة )ال( تساوي عنده كممة )نعـ( لو احتمؿ أّف حروؼ الكممتيف متساويةحر 
ففي الوقت الذي كاف ينبغي أف تكوف الثّقافة  ؛و قد تـّ تحريؼ معنى الثّقافةخبلؿ ىذا القوؿ أنّ 

ى وسيمة مف أجؿ توجيو الّسموؾ الجماعّي مف أجؿ اإلنجاز الحضارّي نجدىا تتحّوؿ في مجتمعنا إل
لى وسيمة لمكسب والحصوؿ عمى المنصب بعيدًا عف  مجّرد مظير مف مظاىر الزينة والّتباىي، وا 

فغمبت الحرفّية عؿ ثقافتنا وكثر »المجتمع اإلسبلمّي، أّي تصّور يجعؿ مف العمـ آلة لتحقيؽ نيضة 
فييا الحشو ولـ تستطع البرامج بما يشوبيا مف عوامؿ االنحطاط، إنتاج غير حرفييف...ففشت 

 . 3«ظاىرة الّتعالـ والّتعاقؿ، وغاب المثّقؼ، وغمب المديح عمى حساب العرض الموضوعّي لمشاكمنا

ربّي أّوؿ المتخاذليف في طريؽ الّنيضة حينما يمجأ إلى المديح وبذلؾ يكوف المثّقؼ الع          
وتمؾ وسيمة رشيقة مناسبة تخفي »واليياـ بالكممات ذات الّصبغة الجمالّية و الوقع الموسيقّي، 

 حيث.  4«مواضيع الّنقص واالختبلؿ، فتجّمؿ األخطاء وتستر العجز بستار الببلغة المزعومة
يصبح كّؿ نشاط يقـو بو المتعالـ ال يعّبر بتاتًا عف اىتماـ عممّي يسعى مف خبللو إلى الّتغيير 
الفعمّي ألوضاع مجتمعو المتخّمفة. فحينما ينتشر ىذا المرض في مجتمعنا فإّنو يؤّدي ذلؾ الّنزوع 

يء ذو قيمة يحتاج ويقصد بالجدؿ الكبلـ الكثير الذي ال يقود لش »؛إلى الجدؿ والميؿ إلى التّبرير
إليو المجتمع لينيض. ويقصد بالتّبرير محاولة البحث المضني عف الحجج والبراىيف لغرض إفحاـ 

                                                           
 .75ينظر: مالؾ بف نبي، مشكمة الثّقافة، ص  1
 . 91ينظر: مالؾ بف نبي، شروط الّنيضة، ص   2
 2003 ،20ينظر: عمار جيدؿ، نقد مسالؾ المسمميف في الّتغيير االجتماعّي عند مالؾ بف نبي، مجّمة رؤى،العدد   3
 .73ص

 .60ينظر: مالؾ بف نبي، وجية العالـ اإلسبلمي، ص 4
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ثبات حقائؽ إسبلمّية ال حاجة إلييا غالبًا، والتي ال تفيد في تغيير الواقع المترّدي في  الغير وا 
كمة وأصميا، يحاوؿ كّؿ طرؼ . فبداًل مف أف تّتحد الجيود وتتكاتؼ لمبحث عف حقيقة المش 1«شيء

أف ينتصر لنفسو ولموقفو، وما يحدث اآلف في بعض البمداف العربّية مف نزاعات وقتاؿ فيما بيف 
أفراد الّشعب الواحد إاّل نتيجة لحرفّية الّتفكير بسبب افتقارنا إلى ثقافة االستماع لآلخر دوف 

 مواجيتو.

          تحّمل شبكة العالقات االجتماعّية: -2

 واّتخاذ المجتمع المواجية والّصراع كوسيمة لمحاورة اآلخر، ليس في الحقيقة سوى نتيجة          
الذي يتنافى مع مبدإ  ،االجتماعّية وعبلقاتوص وأخطر تتمّثؿ في تحّمؿ شبكة مشكمة أعلوقوعو في 

ت ترتخي العبلقاوتكامؿ الّطاقات لتحقيؽ نيضة حضارّية شاممة. فحينما تكاتؼ الجيود 
االجتماعّية داخؿ الّشبكة تصيح عاجزة عف القياـ بالّنشاط المشترؾ بصورة فّعالة، وما ذلؾ إاّل 
أمارة عمى إصابة المجتمع بمرض سيؤّدي ال محالة إلى نيايتو بسبب ما تتعّرض لو الّشبكة مف 

ـ روحو، وآخر فيظير تبعًا لذلؾ نوعاف مف خيانة المجتمع: نوع ييد»تمّزؽ وتفّتت يؤّدي إلى اليدـ، 
. يقصد بالخيانة األولى خمؽ الفراغ االجتماعّي حيف تيدـ المبادئ واألخبلؽ والّروح، 2«ييدـ وسائمو

وىي األمور األساسّية التي تبقي المجتمع محافظًا عمى ترابطو الّضرورّي ليواصؿ نشاطو المشترؾ 
 في التّاريخ.

الفراغ حيف تواجو جميع الممكات المبدعة وجميع الفضائؿ فتخمؽ »أّما الخيانة الثّانية             
، وىكذا فالّنتيجة في طمتا الحالتيف ىي  3«األخبلقّية في المجتمع خارج عامؿ الوقائع والّظواىر

إىدار المزيد مف الّطاقات الجاّدة بسبب تعارض الجيود واصطداميا، وىذه العبلقة الفاسدة بيف 
اتيا الّسمبّية عمى مختمؼ جوانب الحياة فيو. األمر الذي يؤّكده بف نبي أفراد المجتمع تتجّمى انعكاس

 ة في عالـ األفكار وعالـ األشياءفالعبلقة الفاسدة في عالـ األشخاص ليا نتائجيا الّسريع» مف قولو:
لى األشياء في  والّسقوط االجتماعّي الذي يصيب عالـ األشخاص يمتّد ال محالة إلى األفكار وا 

. ولعّؿ فساد ىذه العبلقة االجتماعّية يعود إلى ذلؾ الّتضّخـ الذي يصيب ذات الفرد  4«ارصورة افتق
فيصبح بذلؾ الجسد االجتماعّي خاضعًا لسيطرة الّنزعة الفردّية التي تجعؿ أمر القياـ بالعمؿ 

                                                           
 .67، عالـ األفكار، الجزائر، دس، ص2ينظر: عبد الّمطيؼ عبادة، صفات مشرقة مف فكر مالؾ بف نبي، ط  1
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الجماعّي المتكامؿ ضربًا مف المستحيؿ، ما يؤّدي إلى انحراؼ الّنشاط االجتماعي عف سبيمو 
ينتصر مف خبللو الفرد لذاتو أو جماعتو)وليس مجتمعو( أو لّصحيح ويتحّوؿ إلى تعّصب أعمى ا

لى الّتبرير مف جية  حزبو )كما يحصؿ قبيؿ االنتخابات( ويسود الّنزوع إلى الجدؿ مف جية وا 
ليذا فإّف المظير األّوؿ مف مظاىر االنحطاط في مجتمع ما ىو تحّمؿ شبكة العبلقات »أخرى. 

االجتماعّية التي يظير أثرىا في عالـ الثّقافة لذلؾ المجتمع. فتمّزؽ شبكة لعبلقات االجتماعّية ىو 
في حقيقتو تمّزؽ لعالـ الثّقافة باعتبارىا المحيط الذي يصوغ كياف الفرد، فأّي خمؿ فييا يعود 

 .1«باإلخفاؽ عمى الجيود الجماعّية والفردّية

تمّزؽ شبكة العبلقات االجتماعّية غياب الّتواصؿ بيف طبقات  كما ينتج أيضًا عف            
داخؿ مناطؽ محروسة، ال يسمح لعاّمة المجتمع، كما يظير في مجتمعنا انعزاؿ الّنخبة الّسياسّية 

الّشعب بدخوليا، فتنعزؿ حّتى عف األسواؽ العاّمة أو الّشوارع الّرئيسّية كي ال تختمط مع باقي 
أف تنتقؿ إلييا عدوى ما مف جّراء ذلؾ. وأفضؿ مثاٍؿ عمى انقطاع تمؾ الّشعب، كأّنيا تخاؼ 

التي مف المفروض أف تكوف عمى مقربة  -العبلقة الموجودة بيف العاّمة الّشعب والّنخبة الّسياسّية 
رفض تقريبًا  -مف ظروؼ الّشعب العادي كي تستجيب لمطالبو باستعماؿ الّسمطة التي تتمّتع بيا

مف عاّمة الّشعب أداء واجبيـ االنتخابّي، وكأّنيـ فقدوا الثّقة بيـ أو باألحرى ليس  نصؼ الجزائرييف
ذلؾ سوى نتيجة لذاؾ الجدار الذي بنتو الّنخبة بينيا وبيننا، حّتى إّنيا ترسؿ أوالدىا لتحصيؿ 

ّية تعميميـ في أكبر دوؿ العالـ، في حيف تجعؿ مف أوالد الّشعب عّينات تجارب لتقييـ برامج مدرس
تستوردىا مف الخارج دوف أّي خوؼ عمى نتائج ذلؾ. لذلؾ فأّية مبادرة تقـو بيا الّسمطة يكوف 

وىكذا فعندما تتبلشى » مصيرىا الفشؿ بسبب غياب الّتواصؿ بيف الّطرفيف وتضّرر العبلقات بينيما
أنواع الثّقة  العبلقة بيف أفراد المجتمع والمؤّسسات التي تسير عمى رعاية أمف الّدولة تذوب كؿّ 

. وال تختمؼ عبلقة المثّقؼ بأفراد مجتمعو عف الّرجؿ 2«وتظير في المجتمع أعراض الفساد
الّسياسّي، فإذا كاف ىذا األخير منعزاًل في مناطؽ محمّية خاّصة، فإّف األّوؿ يبني لنفسو برجًا وىمّيًا 

مف الكتب، أو استعارىا مف الفكر مف األفكار المثالّية المنعزلة عف واقع المجتمع، والتي اقتبسيا 
الغربّي، فنجد تأثيره ال يتجاوز المؤتمرات والّندوات و الممتقيات، منفصبًل تمامًا عف ىمـو شعبو إاّل 

 في كبلمو، وحّتى ذلؾ الكبلـ نجده يولد ويموت داخؿ أوراؽ الكتب.

                                                           
 .186،ص1997ينظر: نورة خالد الّسعد، الّتغيير االجتماعّي في فكر مالؾ بف نبي، دط، الّدار الّسعودّية لمّنشر، جّدة،   1
 .143، ص2005ينظر: قادة بحيري، مصطمحات اقتصادّية مف فكر مالؾ بف نبي، دط، دار الغرب، الجزائر،  2
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في ىذه الببلد جميعًا نوعًا  والواقع أّننا نبلحظ »: ويعّبر بف نبي عف ىذا الخمؿ بقولو            
موّحدًا مف الّنقص، أال وىو نقص التّنّوع، فيناؾ الباشا والّسوقّي، والمثّقؼ واألّمي، دوف أف يكوف 

. كما أّف ليذا الّتمّزؽ في شبكة 1«بيف الّطرفيف اّتصاؿ يرسـ صورة مستمّرة لمكياف االجتماعيّ 
في المجتمع، ويستشيد بف نبي عمى ذلؾ بػ:  لـ األفكارتأثيره الّسمبّي عمى عاالعبلقات االجتماعّية 

.  2«تراث ابف خمدوف الذي ظّؿ حروفًا مّيتة في المجتمع اإلسبلمّي حّتى نياية القرف التّاسع عشر »
بعد أف ورّبما حيف ضرب بف نبي ىذا المثاؿ لـ يتصّور أّنو يومًا ما سيكوف ىو بذاتو مثااًل لفكرتو 

ّي برنامج تربوّي دراسّي، بسبب تجاىؿ القيمة الفكرّية لتراثو، ومرّد ذلؾ إّنما أىمؿ فكره وغّيب عف أ
يعود إلى ذلؾ التّنافر القاتؿ الذي ظير في المجتمع اإلسبلمّي فطغت فيو الّنزعة الفردي وحموؿ 

 الّتعّصب واالنتقاـ مف كّؿ موضوعّية تشّجع الحوار الّداخمّي بيف األفراد والمجتمع.

وما ىذا الّتفّكؾ إاّل امتدادًا لصفة مف صفات المرحمة الثّالثة مف مراحؿ الّدورة الحضارّية            
وفي ىذه المرحمة تتفّكؾ  »التي ذكرناىا في المدخؿ، وىي مرحمة الغريزة التي يقوؿ عنيا بف نبي:

 يعمؿ لحسابو الخاّص ّية كّؿ منيا الغرائز فبل تعود تعمؿ بشكؿ منسجـ متوافؽ، ولكف بصورة فرد
ىنا يختّؿ نظاـ الّطاقة الحيوّية ويفقد قيمتو االجتماعّية، حيف ييرب مف مراقبة نظاـ األفعاؿ 
المنعكسة الناشئ عف عممّية الّتكييؼ، وفي ىذه المرحمة تسود الفردّية تبعًا لتحّرر الغرائز، وتتفّسخ 

ىمـو األفراد في تحقيؽ الّرغبات والميوؿ  . إذ تنحصر بذلؾ3«شبكة العبلقات االجتماعّية نيائّياً 
ف تعارضت مع المصمحة العاّمة.) وما رفع ثمف الّسمع  الّذاتّية والمصالح الّشخصّية حّتى وا 
االستيبلكّية الغذائّية في شير رمضاف مف طرؼ الّتّجار لمصمحة ربحيـ بوضع المواطف أماـ 

أو حّتى عمى حساب قدرة المواطف العادي، ولو عمى نموذج حّي عمى ذلؾ،  خيار الّشراء ال غير،
 حساب عبلقتيـ مع الّمو(.

          اختالل عالم األفكار: -3
 المجتمع حياة في األفكار أفّ »كبرى إذ يرى: عالـ األفكار عند بف نبي أىّمية إّف ل    

ّما، االجتماعية بالحياة نيوض عوامؿ بوصفيا تؤثر أف إّما فيي صورتيف في تتجمى  تؤثر أف وا 
 ألفّ  وذلؾ.  4» مستحيبل أو صعبا االجتماعي النمو تجعؿ ممرضة عوامؿ بوصفيا ذلؾ عكس ىعم

                                                           
 .152ينظر: مالؾ بف نبي، وجية العالـ اإلسبلمي، ص  1
 .47ينظر: مالؾ بف نبي، ميبلد مجتمع، ص  2
 .68 – 67ينظر: المرجع نفسو، ص  3
 .14ينظر: مالؾ بف نبي، مشكمة الثّقافة، ص  4
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 كانت فإذا الفعؿ تسبؽ التي والتصورات األفكار مف لمجموعة ترجمة ىو الفرد بو يقـو نشاط أي
 كانت إذا أّما التطور نحو التاريخية بحركيتو تدفع فإنيا وفعالة أصيمة المجتمع يحمميا التي األفكار
 نقؿ لـ إف صعبا وتجعمو المجتمع نمو تعيؽ فإنيا "** المميت "أو *"تالمي" النوع مف أفكارا

 البلمسؤوؿ الفكر سمطة تحت مضت قروف عدة خبلؿ اإلسبلمية األمة عاشت وكـ». مستحيبل
 المستوى إلى وصمت حتى انطبلقتيا وكّبؿ، إبداعاتيا وجّمد ،طاقاتيا طؿع و األمة خّدر الذي
ذا.  1 »الشاممة ومشاكمو الخطيرة وأزماتو الصعبة متاعبو نعاصر الذي  المجتمع نيضة كانت وا 

 يسود ما كؿ أف يرى نبي بف فإف، أفراده يحمميا التي األفكار طبيعة عمى متوقفة اإلسبلمي
 نماإ، السياسة مياديف أوفي والخمقية الفكرية المياديف في وفوضى اختبلط مف«اإلسبلمي المجتمع

 التي المستعارة األفكار ومف، المصفاة غير البقايا تمؾ، الميتة األفكار مف الخمط ذلؾ نتيجة ىو
 الفكرة أف ىو النوعيف بيف والفرؽ.  2» والعقمي التاريخي إطارىا عف انفصمت كمما خطرىا يتعاظـ
 في جذور ليا ليس ولذا، األعمى مثميا عف انحرفت فكرة ؿ.األصو  خذلت بيا التي الفكرة«ىي الميتة

 .3»األصيمة الثقافية العصارة
الفكرة التي فقدت ىوّيتيا وقيمتيا الثّقافّيتيف بعدما فقدت جذورىا » فيي المميتة الفكرة أّما            

، وىي ما يسّمييا مفّكرنا أيضًا باألفكار القاتمة.  4«التي بقيت في مكانيا في عالميا الثّقافّي األصميّ 
ففي كمييما إذف انحراؼ عف الّنماذج األصمّية وخيانة ليا، فتصبح بعد ذلؾ بمثابة الجراثيـ التي 
تنقؿ األمراض االجتماعّية عبر األجياؿ المتبلحقة، وىو ما حدث فعبًل لممجتمع اإلسبلمّي الذي 

يعاني مف انتقاـ الّنماذج المثالّية لعالمو الثّقافّي الخاّص بو مف ناحية، ومف ناحية أخرى  »أصبح 
النتقاـ رىيب تصّبو األفكار التي استعارىا مف أوروبا، دوف أف يراعي الّشروط التي تحفظ قيمتيا 

ار المكتسبة، ما االجتماعّية، ما أّدى إلى تدىوٍر في قيمة األفكار الموروثة وتدىورًا في قيمة األفك
وكمثاؿ لؤلفكار المّيتة يقوؿ بف .  5«أنتج ضررًا فادحًا في نمّو العالـ اإلسبلمّي أخبلقّيًا وماّدياً 

فالحاج الذي ينزؿ ميناء جّدة يسّر حينما يفاجأ بقراءة إعبلف معّمؽ عمى أحد األبواب مكتوب  »نبي:

                                                           
 األفكار المّيتة: ىي نتاج إرث اجتماعّي، توّلد القابمّية لبلستعمار.  *

 األفكار المميتة )القاتمة(: ىي أفكار مستعارة مف الغرب، توّلد االستعمار )عف طريؽ الفكرة(.   **
 

 .125، ص1992، دار الصفوة، بيروت، 1ينظر: زكي أحمد، مالؾ بف نبي ومشكبلت الحضارة، ط  1
 .81ينظر: مالؾ بف نبي، وجية العالـ اإلسبلمّي، ص  2
 .153، ص1988، دار الفكر، دمشؽ، 1ينظر: مالؾ بف نبي، مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمّي، تر: بساـ بركة، ط  3
 ينظر: المرجع نفسو، ص ف.  4
 .159، صنفسوينظر: المرجع   5
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البمد يبدأ في اكتشاؼ حقيقة يبدو إزاءىا  عميو: ىيئة األمر بالمعروؼ، ثـّ عندما يتقّدـ خطوة في
. وىكذا يتبّيف أّف المجتمع اإلسبلمّي بداًل مف أف يعالج 1«اإلعبلف مجّرد سخرّية: إّنو فكرة مّيتة

مشكبلتو الحيوّية بالعودة إلى نقد الّذات وتفّحص مواطف الخمؿ لجأ إلى إخفاء عيوبو ونقائصو بذلؾ 
 ظ الّتفخيمّية، ويتجاىؿ أّف الحضارة اإلسبلمّية قامت أساسًا عمى فكرة الّتصّنع الببلغي وتمؾ األلفا

األمر بالمعروؼ والّنيي عف المنكر، وىي التي تحّرؾ نشاط المسمـ وتدفعو في اّتجاىيف متكامميف 
اّتجاه العمؿ والبناء مف جية، واّتجاه توفير الحماية لممجيودات المبذولة ووقايتيا مف األخطار 

ة والخارجّية مف جية ثانية. لكّف ىذه الفكرة الفّعالة تتحّوؿ إألى فكرة مّيتة بعد انحرافيا عف الّداخميّ 
 نموذجيا األصمّي.

وكّمما تأّممنا األلفاظ الّتفخيمّية في صحافة العالـ اإلسبلمّي إاّل وأدركنا أّنيا مجّرد أفكاٍر            
وبرى بف نبي أّف األفكار المّيتة تعتبر أشّد فتكًا  مّيتة، توّظؼ الّتصّنع الببلغّي إلخفاء العجز.

ومف أجؿ أف نقتنع بيذه الحقيقة  »بالمجتمع، وما ىي إاّل إرث خّمفو لنا مجتمع ما بعد الموّحديف. 
ينبغي أف نمقي بنظرة عمى الميزانّية التّاريخّية لؤلفكار التي قتمت مجتمع ما بعد الموّحديف والتي 
تشّكؿ أيضًا الّديوف التي تخّمفت عنة عصر نيضة المجتمع اإلسبلمّي، وىو ما لـ يتخّمص منيا 

ّنما عصر انحطاط المجتمع اإلسبلمّي.. فمصدرىا إذف ليس الحضارة ال2«بعد عمى ما يبدو  غربّية وا 
أّما الّنوع الثّاني مف األفكار التي تيدـ كياف المجتمع وتعيؽ نمّوه فيي تمؾ األفكار             

المستعارة مف الحضارة الغربّية والتي يسّمييا بف نبي باألفكار المميتة أو القاتمة، لكف ىذا ال يعني 
ّنما يمكف لفكرة أف تكوف فّعالة في محيطيا الغربّي أّف األفكار الغربّية ك ّميا مف ىذا الّنوع، وا 

باعتباره المحيط الثّقافّي الذي نشأت فيو والذي يتضّمف مصبًل واقيًا مف إفرازاتيا وآثارىا الّسمبّية غير 
ة تؤّدي أّنيا حيف تفصؿ عف جذورىا الثّقافّية وتنقؿ إلى مجتمع آخر، فإّف ىذه اإلفرازات الجانبيّ 

 مفعوليا الّسمبّي.
ّنما في طبيعة               فالخمؿ إذف ال يكمف في طبيعة أفكار الحضارة الغربّية في حّد ذاتيا وا 

عبلقتنا بيا، وىذه الّصمة ال تحّددىا غير وراثتنا االجتماعّية. فتخّمؼ المجتمع اإلسبلمّي وعجزه عف 
ر المزدوج لقيمنا الثّقافّية األصمّية مف جية، ولمقيـ استعادة مجده الحضارّي يرجع إلى ذلؾ الّتنكّ 

 اإلنسانّية المعاصرة مف جية ثانية.
 

                                                           
 .75صمالؾ بف نبي، مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمّي،  ينظر:  1
 .148ينظر: المرجع نفسو، ص  2
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              طغيان عالم األشياء:   -4
ّف اختبلؿ عالـ األفكار بما لحقو مف اختبلؿ ليس وحده المسؤوؿ عف خراب شبكة إ           

في ذلؾ، إذ يرى بف نبي أّنو حينما يسود العبلقات االجتماعّية، بؿ لطغياف عالـ األشياء دوره 
ب الفكرة لصالح عالـ األشخاص، فإّف ىذا األخير يقع في ؿ بسنف الّتغيير االجتماعّي وتغيالجي

نظرًا ما لمّشيء مف قّوة »فكيره إلى الّنزعة الّشيئّية، أسر عالـ األشياء، فيتحّوؿ سموؾ الفرد وت
ت والّشيوات وسّد الحاجات الممّحة، كما يعّد عند الّشعوب حضوٍر وسحٍر في الّذات، لتعّمقو بالّمذا

ذات البعد الواحد معيار القّوة والحضارة  والّسموؾ االجتماعّي عندما يطغى عميو الّشيء ترى جميع 
الممارسات تحاوؿ أف ترتكز عمية كمطمب وقاعدة وغاية، والشيء بكّؿ ما يحممو مف أبعاٍد، يعود 

.والمجتمع اإلسبلمي الذي  1«ساف وخاّصة إذا أصبح محور تفاعبلت الّذاتسمبًا أحيانًا عمى اإلن
كاف يجب عميو في مرحمتو الّراىنة االّتجاه نحو عالـ األفكار وجد نفسو أسيرًا لعالـ األشياء 

 وخصوصًا منتجات الحضارة الغربّية التي منحتو ىيكميا دوف روحيا، التي كانت دافعًا لبنائيا.
 العالـ في يرى ال فالطفؿ«الفرد عند الطفولة بمرحمة الشيئية إلى النزوع نبي بف بِّوُيشو            

 المجتمعات وكؿ ,الجواىر مف بكثير لديو أثمف ،الحموى قطع مف فكومة أشياء يرى ولكنو، أفكارا
 فرغـ، المزمف النوع مف اإلسبلمي العالـ طفولة ولكف.  2»الصبيانية مف المرحمة بيذه تمر البشرية

 وفقاً  سموكو وجو لما األخير ىذا أف غير، الغربية المدرسة إلى الياباني الطفؿ جانب إلى دخؿ أنو
 لغة تكمـ عمى قادر بأنو أثبت بؿ، الكبار بيف مجمسا لنفسو واتخذ بسرعة طفولتو تجاوز أفكاره لعالـ
 فصمت الذي اإلسبلمي العالـ أما، االقتصادي أـ العسكري المجاؿ في سواء الجدّ  يجدّ  حينما الكبار

 يكوف أف فعوض «، األصعدة مختمؼ عمى األشياء طغياف يواجو أصبح فقد، النشاط عف الفكرة فيو
 تحقيقيا إلى يطمح التي األىداؼ حسب يوجيو تصّرفو وتحت اإلنساف خدمة في وسيمة الشيء

 الشيء أف ىي كمو، ذلؾ ونتيجة، لذاتيا تطمب غاية الشيء وأصبح، اليـو مسمـ عند اآلية انعكست
 »3سموكاتو ويوجو إرادتو في يتحكـ الذي ىو وصار الموحديف بعد ما إنساف عقمية عمى طغى قد

 االجتماعية فالمكانة، األحكاـ وفقو تصدر الذي األساس المعيار ىما والشيء الكمية وأصبحت
  الفاخرة والسيارة، فالقصر، تصرفو تحت الموضوعة والوسائؿ األشياء كمية مف يستمدىا لمفرد

 تحديد في يعتمد الموظؼ«و قيمتو الفرد عمى تضفي التي ىي ،األشياء مف وغيرىا األنيقة البدلةو 
 لموظؼ واحد مكتب ففي، اليستعمميا أو ،يستعمميا التي األجيزة بعدد اإلداري الترتيب في رتبتو

                                                           
 .160ينظر: مالؾ بف نبي، مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمّي، ص  1
 .19، ص1990، دار الفكر، دمشؽ، 2ينظر: ممؾ بف نبي، فكرة كمنولث إسبلمي، تر: الطيب الّشريؼ، ط  2
 .35ينظر: المرجع نفسو، ص   3



في فكر مانك بن نبي انمسأنة انثّقافيّة انفصم األّول                                                      
 

47 
 

 نفسيا العربية العاصمة وفي، حولو مف تكييؼ أجيزة وخمسة، أمامو تمفونات أربعة أحصيت كبير
  منذ تحيتي عف توقؼ لكنو، رفيع معنوي مقاـ ذات شخصية ابف وكاف مثقؼ شاب عميَّ  يسمـ كاف
 . 1 »الثالثة الدرجة عربة مف نازال محطة رصيؼ عمى فيو رآني الذي اليـو
ف   كاف مما أكثر اليـو استفحؿ قد الشيئية فداء، قرف ثمث عف يزيد ما قبؿ حدث قد ىذا كاف وا 

 خبلؿ مف الفكري العمؿ ُيقيِّـُ  ال المثقؼ أصبح إذ، الفكري الصعيد إلى الشيء طغياف وامتد ،عميو
 بالنسبة الشأف وكذلؾ ،كتاب في ُمتضَمنا العمؿ كاف إذ، صفحاتو عدد خبلؿ مف بؿ مضمونو
 الغربي الحضارة أشياء اتجاه عادية غير حركية المجتمع يشيد إذ ،والسياسي االجتماعي لمميداف

 ببريقيا األشياء استعبدتو بؿ، تخمفو قيود لتكسير خطوة يتقدـ أف وال حاجاتو ُيشبع أف دوف مف
 وكيؼ ،ليا الترويج ويتـ األشياء ىذه حوؿ الكبلـ يكثر كيؼ يبلحظ األمر ليذا المتتبع، فالخادع
 ذلؾ في المعوز يختمؼ وال، اقتنائيا كيفية عف البحث ىو األكبر ىمو فيصبح اإلنساف بيا يتعمؽ
 دليؿ المتطور الغير حضارة منتجات وتكديس جمع في أف العامة معو وترى يرى الذي الُموِسر عف
 لطغياف المجتمع يخضع وحينما  االجتماعي السمـ في ارتقائو عمى ومؤشرا، لمعصر مواكبتو عمى

 مثؿ الكمية إلى جميعيا تنزع السياسية الييئات تعدىا التي والمخططات الحموؿ جميع فإف األشياء
 جمب محاولة أو، المخططات إليو تيدؼ كانت ِلما عكسيا مفعوال تؤدي التي الضريبة في الزيادة
 لمسخرية تدعو أشكاال أحيانا تأخذ اإلسبلميّ  المجتمع في النتائج ىذه«و األجنبية األمواؿ رؤوس
. كأف يصؿ  2 »حيوية لمشكبلت مزيفة حموال لينشئ ساذجة بطريقة الفكرة محؿ الشيء يحؿ حينما

 األمر ببعض األشخاص لتخصيص الّتحّية فقط لمف يتمّتعوف بالمظير الفخـ، دوف غيرىـ.
            
           طغيان عالم األشخاص: -5

بالّرغـ مف الّدور الذي كاف لعالمّي األفكار واألشياء في إحداث الخمؿ االجتماعّي           
وتشّتت المجتمعات، إاّل أّف طغياف عالـ األشخاص كاف سببًا رئيسّيًا في ذلؾ كونو مرتبط مباشرة 
بالفرد الذي يعتبر الوحدة الّصغرى في بناء المجتمع والمسؤوؿ عف ذلؾ، لذا فأّي خمؿ في ترابط 

يؤّدي حتمًا إلى انيداـ المجتمع، ويحث  االجتماعية عبلقاتو شبكةأي في  البناء )عالـ األشخاص(
 ثـ المتصوفيف عالـ يصبح بؿ األوؿ األصمي النموذج ىيئة عمى أشخاصو عالـ»ذلؾ حيف ال يعود 

                                                           
 .79ينظر: مالؾ بف نبي مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمي، ص  1
 .81ينظر: المرجع نفسو، ص  2



في فكر مانك بن نبي انمسأنة انثّقافيّة انفصم األّول                                                      
 

48 
 

 الطريؽ عف االنحراؼ أف نبي بف يرىإذ  . 1 »الزعيـ نوع مف والسيما والدجاليف المخادعيف عالـ
 يوزع متصوؼ ىيئة في إّما ،الشخص محميا ليحؿ الفكرة يبتغُ  حينما تـ إنما، يضةلمنّ  الصحيح
 توجيو عمى القادر الوحيد فيو، الشيخ يرى ما إال لممريد رأي وال مبادرة ال إذ، مريديو عمى البركات
 كما ،وتقواه، الروحي لصفائو الشيخ عف الخطأ يصدر أف اإلطبلؽ عمى ُيحتمؿ وال، العامة الحياة
ما .المريدوف يعتقد  خبايا عمى الُمطمع السياسي الزعيـ قناع أحيانا يرتدي ودجاؿ مخادع ىيئة في وا 

 بدعوى أخطاءه تبرر ،األمة منيا تعاني التي المشاكؿ جميع لحموؿ الوحيد والمالؾ السياسية األمور
 فيما الطامعيف فيفالمثقّ  أو، الواىميف الغوغاء مف سواء، أتباعو أذىاف عف غائبة لمعطيات امتبلكو

 تبريرىا في واالجتياد، أخطائو عف لسكوتيـ كمقابؿ ومغانـ مناصب مف لمزعيـ الوالء بركات تدره
 لذا، حيف بعدإاّل  مقصوده تفيـ أف لمعامة يمكف وال، ثاقب الزعيـ نظر ألف الصواب عيف أنيا عمى
  عمى يترتب «وىكذا نحوىا دوفاقين التي الوجية عف تساؤؿ ببل واإلتباع االنصياع إالّ  عمييـ ما

 . 2 »والسياسي األخبلقي الصعيديف عمى ضارة نتائج األشخاص طغياف

 انحرافاتو جميع فإفّ  ما شخص في دتتجسّ  حينما الفكرة فإف األخبلقيّ  عيدالصّ  عمى اأمّ            
 ما بسبب لمفكرة األفراد مف واسعة شريحة رفض خبلؿ مف إّما المجتمع عمى تنعكس اتووسمبيّ 
ّما، وانحرافاتو الزعيـ شخص أخطاء مف بيا ألصؽ دة وا   األمؿ خيبة بسبب أخرى أفكار واعتناؽ بالرِّ

 خطر«و .ذاتو في دتتجسّ  التي األفكار جاهاتّ  كاممة اتومسؤوليّ  تحمؿ عف عجز الذي خصالشّ  في
 قد رسوؿ إال دمحمّ  وما ﴿تعالى:  بقولو اإلسبلميّ  الوعي في صراحة القرآف وضعو قد جسيدالتّ 

 ىناًا يموجّ  ليس حذيرالتّ  ىذا. 3﴾ أعقابكـ عمى انقمبتـ قتؿ أو مات أفإف سؿالرّ  قبمو مف خمت
 إلى اإلشارة أجؿ مف وولكنّ   ـوسمّ  عميو ا ىصمّ   سوؿالرّ  مف مستحيؿٍ  انحراؼٍ  أو إٍ خط لتفادي
فعندما يتجّسد المثؿ األعمى في شخص ما، ىناؾ خطر مزدوج  . »4ذاتو بحد األفكار تجسيد خطر

الذي جّسد في شخصو مثمو األعمى .                    ألّف سائر أخطاء الّشخص ينعكس ضررىا عمى المجتمع
 دوف مف ُيعبد سياسيّ  زعيـ شكؿ في بوثف واستبداليا الفكرة تغييب فإفّ  ياسيّ السّ  عيدالصّ  عمى اأمّ 
ّما بطشو مف خوفاً  إّما ا  اإلفبلس ذلؾ فيًا رئيس سبباً  كانت، وعطاياه سخائو في طمعاً  وا 
 السماوي الرجؿ عبادة إف«: نبي بف يقوؿ ىذا وعف، واإلسبلميّ  العربيّ  ـلالعا يشيده الذي ياسيّ السّ 

                                                           
 .40صمالؾ بف نبي، مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمّي، ينظر:   1
 .18ينظر: المرجع نفسو، ص  2
 .144سورة آؿ عمراف: اآلية:   3
 .82ينظر: مالؾ بف نبي، مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمّي، ص  4
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 ما سبب أحيانا وتكوف، المعاصر اإلسبلمي العالـ أنحاء جميع في منتشرة الوحيد الشيء كعبادة
 .1 »مذىمة سياسيّ  إفبلس حاالت مف نشيده

 لربط ةياسيّ السّ  المشاريع لفشؿ ةالحقيقيّ  األسباب معرفة مف جسيدالتّ  ىذا يمنعنا وكذلؾ          
 ىما، حسالنّ  جؿالرّ  أو ماويّ السّ  فالرجؿ «حسالنّ  جؿالرّ  اسـ عميو نطمؽ الذي خصشّ ال بذات الفشؿ

 إفّ  .األفكار بعض إجياض أجؿ مف عمميما دوف ىحتّ  افُيزجّ  أو، دائمة بصفة فُيستغبّل  ذافالمّ 
 في ياسيّ السّ  اإلجياض في الباىر نجاحو لبلستعمار ةعامّ  بصفة ضمف قد والوثف الفكرة تناقض
 لصالح خصوالشّ  الفكرة بيف العبلقة توازف يختؿّ  وحينما، 2»أنفسيـ فينامثقّ  غالباً  مستخدماً  ،ببلدنا
 عند تنقمب« قد العبلقة ىذه فإفّ  ،قافةالثّ  عالـ في ةالقدسيّ  وابطالرّ  سائر عمى استحوذ الذي خصالشّ 
 الجزائريّ  عبالشّ  فإفّ  طرؼالتّ  نحو المنحرفة العبلقات تمؾ وبفضؿ ،وثف / فكرة عبلقة إلى طرؼالتّ 
 وربما 3»الموحديف بعد ما قروف عبر عمييـ عكوفو عمى وحافظ، وأوليائو مرابطيو قبب أقاـ

 وأبطاؿ لزعماء ةالعامّ  احاتالسّ  في الُمنصبة ماتالمجسّ  تمؾ أماـ ةالمرّ  ىذه لكف عكوفو سيواصؿ
 في أمميا بيخيّ  حينما بتماثيميـ تستأنس األجياؿ لكفّ ، واألفكار المبادئ أجؿ مف بأنفسيـ ضحوا

 . شؤونيـ تسيير عاتقيا عمى أخذت التي خبالنّ 
        لممسألة الثّقافّيةالمبحث الثّالث: الجوانب الّنفسّية  

             غياب الفّعالّية: -1
الّسبب الجوىرّي لكّؿ ىذه المشاكؿ اّلتي يعاني منيا واقعنا الثّقافّي، ىو مرض إّف            

 مقدأصاب نفس الفرد قبؿ أف ينتشر في ثنايا المجتمع وىو ما سّماه بف نبي بػ"غياب الفّعالّية". ف
 الحضارة نحو البطيئة سيره رحمة في اإلسبلميّ  المجتمع كياف تيدد تظمّ  التي األمراض تضاعفت

 بعد ما بعصر يسمى ما أو االنحطاط عصر عف الموروثة األمراض تمؾ عمى األمر يقتصر لـ إذ
 مقابر في ؿيتجوّ  وىو ليا تعرض التي المشعة األخطار اءجرّ  أخرى بأمراض أصيب بؿ ،الموحديف
 ىذا أصبح جانب كؿ مف المرض بو اشتدّ  افممّ ، وتكديسيا نفاياتيا لجمع ةالغربيّ  الحضارة وقمامات
 ىذه وأخطر « والعقميّ  واالجتماعيّ  األخبلقيّ  مؿالشّ  أصابو فقد، كميٍّ  شبو عجزاً  عاجزاً  المجتمع

 فمف، معروؼ الببلء ىذا ومصدر، اآلخريف وعيفالنّ  يستمـز ىو إذ، األخبلقيّ  مؿالشّ  ىو واحيالنّ 
 ضمير في تأدّ  قد ةالقضيّ  ىذه أفّ  بيد ،كامؿٌ  ديفٌ  اإلسبلـ أفّ  اثناف فيو يتنازع ال الذي بو ـالمسمّ 
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 ولنعد . 1«(كامموف نحف) إذف ) فنتج) (،مسمموف نحف) :ىي أخرى قضية إلى الموحديف بعد ما
 ولكف واقعنا لمشكبلت حموؿ عف لمبحث ال ميبلدىا مرحمة في ةاإلسبلميّ  الحضارة نموذج إلى

 الكثير كاف كيؼ سنجد، وجيزة فترة في ةحضاريّ  نيضة إحداث في أسيمت التي ةالقوّ  نقاط لرصد
 نراهإ خط بسبب كثيراً  ـويتألّ  ويعاتبيا نفسو يحاسب منيـ واحد كؿ ،اشديفالرّ  والخمفاء حابةالصّ  مف
 دوف حياويصحّ  اسالنّ  أماـ أخطاءه ُيعمف كاف الذي "الخطاب بف عمر" ذلؾ ونموذج ،بسيطاً  اليـو
 ريتأثّ  أو ،نفسو يؤنب أحدٌ  يعد فمـ بعيدٍ  زمفٍ  منذ وحالرّ  ىذه فقد قد اإلسبلميّ  العالـ»  ولكفّ  ، حرج
 مأنينةبالطّ  شعورٌ  عمييـ ـخيّ  وقد يوفالموجّ  أو القادة ىـ وىؤالء، ذنبو عمى يبكي أو، خطيئتو مف

 .»2 بأخطائو المئل عمى يعترؼ زعيماً  نرى نعد فمـ ،ةاألخبلقيّ 
 في«غارؽ ديفالموحّ  بعد ما مسمـ أفّ  الّ ؼ إتخمّ  مف اإلسبلميّ  المجتمع يعانيو ما ورغـ           

 أف دوف، الكماؿ ذروة بمغ قد الخمس مواتالصّ  بتأديتو وأنّ  يعتقد حيف، والغرور عاليالتّ  مف فيضاف
صبلح سموكو تعديؿ يحاوؿ  تياوصحّ  ريعةالشّ  كماؿ بيف منطقيّ  غير بربط قاـ وألنّ .  3» نفسو وا 

 مأنينةبالطّ  عورالشّ  وىذا ،أخرى جية مف والحضاريّ  االجتماعيّ  وأدائو المسمـ موقؼ ةوصبلحيّ 
 فيذا ». الحضارة إلى تدفعو التي حيحةالصّ  الوجية عف المجتمع انحراؼ بويسبّ  قدـالتّ  حركة يشؿّ 
 المجتمع عجزيُ ، ديفالموحّ  بعد ما عصر عف تخمؼ ما أخطر مراء ببل ىو األخبلقيّ  مؿالشّ 

 بالعدـ االقتناع ذلؾ عف فينتج، 4»لنيوضو روريّ الضّ  جيده زيادة عمى قادرٍ  غير فيجعمو اإلسبلميّ 
 ألفّ ، شيء في ريفكّ  يعد لـ عالـٍ  في رويتحجّ  الفكر ديتجمّ  » إذ الفكريّ  مؿالشّ  إلى بَدوره ييؤدّ  الذي
 بعد ما مسمـ يعيشيا التي ةفسيّ النّ  العقد أف ذلؾ مف فويتبيّ  5 »االجتماعيّ  اليـّ  يحتوي يعد لـ تفكيره
 ال ياألنّ ، الحضاريّ  وضالنيّ  حركة أداء اليةلفعّ  المعيقة الكبرى المشكبلت مف فعبلً  تعد ديفالموحّ 

 االكتفاء روح فيو يوتغذّ ، المسمـ نفس في جديدالتّ  عمى والحرص الذاتيّ  قدوالنّ  المراجعة دوافع ينمّ تُ 
 أدائو وتحسيف ذاتو تطوير في ةالبشريّ  الخبرة رشد مف تحرمو التي، عاليوالتّ  والغرور بؿ

 .والحضاريّ  االجتماعيّ 
 يبتعد أف االجتماعيّ  شاطلمنّ  يمكف ال، الفكر دويتجمّ  واإلبداع االجتياد يغيب وحينما           

ذا»: نبي بف يقوؿ ذلؾ وعف، الفوضى دائرة مف يخرج أف وال، منيا انطمؽ التي قطةالنّ  عف  ما وا 
                                                           

 .85ينظر: مالؾ بف نبي، وجية العالـ اإلسبلمي، ص  1
 ، ص ف.نفسوينظر: المرجع   2
 ينظر: المرجع نفسو، ص ف.  3
 .86ينظر: المرجع نفسو، ص   4
 .85ينظر: المرجع نفسو، ص 5



في فكر مانك بن نبي انمسأنة انثّقافيّة انفصم األّول                                                      
 

51 
 

 حؾالضّ  عمى يبعث وتزاحماً  فوضى حركة شاطالنّ  بقي، أثيرالتّ  منعدـ، بلمتبطّ  الفكر ىذا ظؿّ 
 في لئلفبلس يصؿ الذي والمجتمع . 1» االجتماعيّ   مؿالشّ  أشكاؿ مف شكؿٍ  سوى ىذا وليس والرثاء
 مرحمتو تجاوز عمى قادرٍ  غير مجتمع ىو، ةوالفكريّ  ةواالجتماعيّ  ةاألخبلقيّ  الحياة مجاالت مختمؼ

 بدعوى لمقدماء تارة، قميدبالتّ  عجزه فُيخفي، الحضاريّ  بدوره القياـ عمى قادرٍ  وغير ةاريخيّ التّ 
 العالـ في ةاالجتماعيّ  لمظواىر استقرائو وبعد، المعاصرة بدعوى لممحدثيف أخرى وتارة، المحافظة
 ةعميميّ التّ  مستوياتيـ باختبلؼ أفراده سموكات في ةالفاعميّ  غياب»أّف  إلى نبي بف مصخ ،اإلسبلمي

 مؤلمة حقيقة عف يكشؼ معناه لكفّ ، ألفاظو في بسيط تساؤؿ مف وينطمؽ، ةالفكريّ  ياتيـوتوجّ 
 أربعٍ  في مثبًل  ؼيتصرّ  فالمسمـ :يقوؿ إذ ةالعربيّ  ةيضويّ النّ  المشاريع تعطيؿ في والزالت ساىمت
 الماؿ مف حظٌ  أو ،العمـ مف نصيبٌ  لو يكوف وقد فييا؟ ؼيتصرّ  فكيؼ، يوـٍ  كؿ ساعةً  وعشريف
ذا عممو؟ ويستغؿ مالو ينفؽ فكيؼ  في اتوإمكانيّ  يستخدـ فكيؼ، حرفةً  أو عمماً  ـيتعمّ  أف أراد وا 
 .2»؟ الحرفة تمؾ أو العمـ ذلؾ إلى ؿو الوص سبيؿ

ذا              عف عاجزيف أنفسنا نجد نافإنّ  ،قرف نصؼ مف أكثر منذ رحطُ  قد ؤاؿالسّ  ىذا كاف وا 
 ال عممة فالوقت. نفسو ؤاؿالسّ  في فوالمتضمّ  المستتر الجواب ذلؾ مضموف يخالؼ بما اإلجابة
 تمرّ  نواتوالسّ  بؿ اعاتوالسّ  قائؽفالدّ ، اإلسبلميّ  المجتمع أفراد بيف ةاليوميّ  المعامبلت في ليا قيمة
 يسمع أف عبالصّ  مف»: قاؿ حينما ذلؾ نبي بف أدرؾ وقد، انتباه أي تثير أف دوف صمت في

 أف دوف الفرد عمر مف مثافالثّ  ينقضي فقد . 3 »اليارب الوقت لخطى امتالصّ  وتالصّ  ثرثار شعب
ذا ،األمور بتوافو منشغبلً  مازاؿ ونجده ،ذكريُ ًا شيئ مجتمعو أو لنفسو ؽيحقّ   وبأنّ  يجبيؾ استفسرتو وا 

 ألفّ ، استغبلليا يحسف ال مف تقتؿ التي ىي الياربة الوقت ساعات أف يعمـ أف دوف "! الوقت يقتؿ"
 .المستحيؿ مف جزءاً  استرجاعيا محاوالت تصبح تمرّ  ثانية أيّ 

 ةواألمّ  المجتمع خدمة عف البعد كؿ بعيدة تصرفاتيـ فإفّ ، اإلسبلميّ  المجتمع أغنياء أما          
 بالبذخ عبلقة مالو وكؿّ  االستيبلكيّ  المجاؿ تتعدى ال االستثمار فمجاالت، صحيحة بطريقة

 فيوومثقّ  عممائو عف فأّما .جانب كؿّ  مف األزمات بو تحيط مجتمع في هحدّ  عف ائدالزّ  رؼوالتّ 
 األخيرة ىذه أّما ،والعمالة اخؿالدّ  إلى واليروب الخارج إلى اليروب بيف أنفسيـ عمى فانقسموا
 أّما .القرار سمطة يمتمؾ مف ؼتصرّ  تحت يحممونيا التي والمعارؼ األفكار جميع وضع فتعني
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ّما العجز عف كتعبيرٍ  إّما اتالذّ  عمى واالنطواء االستسبلـ فيعني اخؿالدّ  إلى اليروب  مف اخوفً  وا 
 المواجية.

 فإفّ  ووسائميا غاياتو بيف المسمـ ربط ةبكيفيّ  ؽالمتعمّ  ؤاؿالسّ  مف األخير الجزء عف وأّما           
 جميع في الموقؼ دةسيّ  ىي والحماسة العاطفة مازالت قروف ةلعدّ  الخرافيّ  الفكر دهقيّ  الذي المسمـ

 .واالجتماع اريخالتّ  سنف فيـ عف بعيدا مازاؿ وأنّ  كما نشاطاتو
 منيا كبيرٌ  جزءٌ  يذىب إذ ،أعمالنا في ةاليّ فعّ البلّ  مف كبيراً  جزءاً  نرى «ناأنّ  ىذا مف اتجوالنّ           

 الفكر بيف الجدليّ  المنطقيّ  باطالرّ  انعداـ في ةاليّ فعّ البّل  وتظير، 1»اليازلة والمحاوالت العبث في
 ؿنحمّ  عندما ناأنّ  والواقع، أيتجزّ  ال بلا كُ  يتمثبلف ال تقتضيو الذي والعمؿ فالفكرة » ،ةالماديّ  ونتيجتو
 ال فكرة افإمّ ، آخر أو جانبٍ  مف مبتوراً  نجده يضةلمنّ  ةالعامّ  بالحياة ما عبلقة لو نشاطٍ  أيّ  اطراد
ّما، تحقؽ  شاطوالنّ  ةظريّ النّ  الفكرة بيف المنطقيّ  بطالراّ  ىذا وغياب. 2»فكريٍّ  بجيدٍ  صؿيتّ  ال مؿع وا 
 عاتقيا عمى تضع التي سةالمؤسّ  أو الجماعة مستوى إلى يمتدّ  بؿ ،وحده الفرد يخّص  ال العمميّ 
 اتوالمرجعيّ  ساتالمؤسّ  ىذه إلييا تستند التي المواثيؽ متتأمّ  فإذا، االجتماعيّ  الوضع تغير مسألة

 تنزيميا محاوالت تتـّ  إف ما لكف، بالمشكبلت اإلحاطة مف بو بأس ال مستوى عمى وجدتيا ةظريّ النّ 
 العبلقة ىذه انعدمت ومتى« ةظريّ النّ  باألفكار تماماً  مةالصّ  منقطع نشاطٍ  إلى ؿتتحوّ  ىحتّ  الواقع إلى

 فإفّ  ينعدـ أو الفكر يصاب حيف األمر وكذلؾ، دافع ببل جيداً  وأصبح ،واضطرب شاطالنّ  عمى
  الحقيقة عرؼ في ىو، اً ذاتيّ  تقديراً  لؤلشياء تقديرنا يكوف وعندئذٍ ، مستحيبلً  مختبًل  يصبح شاطالنّ 

 عمى والحاؿ . 3 » قيمتيا مف احطا  أـ تقويميا في غمواً  كاف سواء ،تياألىميّ  وغمط لطبيعتيا خيانة
 وبياف سافالمّ  لفصاحة استعراض ردمجّ  ،ةالعامّ  الحياة روفيتصدّ  مف كبلـ يصبح عميو ىي ما

 ذاتيا عف رتعبّ  ةٍ اجتماعيّ  ةٍ قوّ  أو لمعمؿ دافعةٍ  ةٍ قوّ  أيّ  مف خاؿٍ  وألنّ ، باأللفاظ بلعبالتّ  عمى القدرة
 قائماً  يكف لـ الكبار زعمائيا قضاء منذ ةً وخاصّ ، ةاإلصبلحيّ  الحركة خبلؿ انطمؽ الذي فالكبلـ«

، أثرٍ  إحداث إلى ييدؼ يكف لـ الحديثة الحركة أطمقتو الذي الكبلـ أفّ  كما، ةٍ اجتماعيّ  ضرورةٍ  عمى
 بعد ما المسمـ ينقص ما فإفّ  ومنو، 4»العمؿ مجاؿ إلى دفعاً  الكممات دفع يستتبع يكف لـ بؿ

، الفكرة منطؽ ليس » تخمفو قيود مف صويتخمّ  نفسو عف الغبار ينفض أف حاوؿ الذي ديفالموحّ 
 فيو ذلؾ مف أكثر بؿ، مجرداً  كبلماً  ليقوؿ بؿ ليعمؿ يفكرال  فيو، والحركة العمؿ منطؽ ولكف
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 في ؿيتحوّ  أف شأنو مف اً منطقيّ  كبلماً  ويقولوف، مؤثراً  تفكيراً  يفكروف الذيف أولئؾ يبغض أحياناً 
 والمبادئ اإلسبلميّ  المجتمع نشاطات تعارض في بوضوحٍ  ذلؾ ويظير. 1»ونشاط عمؿ إلى الحاؿ
 أف وابالصّ  مف ليس وبأنّ  الحظ وأنّ  القوؿ إلى نبي بف يدفع اممّ ، الكريـ القرآف إلييا يدعو التي
 ـيتكمّ  وإنّ : نقوؿ أف وابالصّ  مف بؿ القرآف لمبادئ طبقاً  يعيش وأنّ  اإلسبلميّ  المجتمع عف نقوؿ
 مسمـ عبلقة أف ديؤكّ  ما وىو، اإلسبلميّ  سموكو في العمميّ  المنطؽ وجود لعدـ القرآف لمبادئ تبعاً 
 وطبيعتو، يفالدّ  صورة ىتفشوّ  بيعيّ الطّ  مسارىا عف انحرفت ةسمبيّ  عبلقة بدينو الموحديف بعد ما

 مف ؼصوّ التّ  إلى والميؿ، المنتظر "الميدي" بوترقّ " ةُ يَّ رِ دَ القَ " اسالنّ  حياة عمى تغمب أصبحت حيث
 والخوارؽ المعجزات وطمب إلييـ وسؿلمتّ  الحيفوالصّ  األولياء أضرحة إلى جوءوالمّ  الخبلص أجؿ
 لتحقيقيا أصحابيا يجتيد لـ أغراضٍ  تحقيؽ بغية "الحروز" لكتابة يفالدّ  ورجاؿ يوخالشّ  وقصد منيـ
 .غالباً 

 ثقافة بيف، ووسائميا ياسةسّ ال بيف، وىدفو العمؿ بيف يربط الذي ابطَ الضّ  « يفتقد وحينما           
 ىذا خذويتّ  ، "ىافبالذّ " نبي بف يويسمّ  نفسي بمرض المجتمع يصاب، 2 »وتحقيقيا فكرة بيف، يامِ ثُ ومُ 
 كؿالشّ  ؿويتمثّ ، االجتماعيّ  شاطالنّ  شؿّ  إلى يافيؤدّ  يماأنّ  إالّ  ظاىريا متناقضيف شكميف ىافالذّ 
 بف ويعطي كبيرٍ  اىتماـٍ  إلى تحتاج وال سيمة يانّ أ عمى والمشكبلت األشياء إلى ظرالنّ  في ؿاألوّ 
 محدقةٍ  وأخطارٍ  يةجدّ  مشكبلت مع عامؿالتّ  في ساىؿالتّ  ىذا فييا دتجسّ  حالةٍ  عف اً حيّ  مثاالً  نبي
 ذىاف استيواىـ وقد آنذاؾ، ةالعربيّ  الجامعة قادة «أفّ  وكيؼ ةالفمسطينيّ  ةالقضيّ  مثاؿ وىو ةباألمّ 
 خطرىـ مف نوفوييوّ ، يفاإلسرائيميّ  شأف مف روفيحقّ  وأخذوا، حدةالمتّ  األمـ ىيئة إلى ركنوا يولةالسّ 
 بتساىؿٍ  والمشكبلت األخطار مع عامؿوالتّ . 3 »أيضاً  العدديّ  بؿ ،والفنيّ  والماليّ  ياسيّ السّ  قيـوتفوّ 
 كاف أـ حديثوالتّ  العممانّية دعاة مف كاف سواء العربيّ  الفرد بيا زيتميّ  ةأساسيّ  سمة ىو مباالةٍ  وال
 . واإلصبلح األصالة دعاة مف

 كبيرةٍ  جيودٍ  لثمرةِ  ىدـٍ  عامؿ كاف ما كثيراً  تياأىميّ  مف قميؿبالتّ  المشكبلت مع عامؿفالتّ            
ذا. لسنوات تاستمرّ   في ؿيتمثّ  انيالثّ  كؿفالشّ  ،ةاألمّ  قدرات تدمير إلى يقود السيولة ذىاف كاف وا 

 ذىاف"ػب نبي بف ويويسمّ ، المستحيؿ مف جزءاً  حميا واعتبار عميو ىي اممّ  أكثرَ  المشكبلت تضخيـ
 في الّنوع األّوؿ.  كما ونشاطو المجتمع حركة شؿّ  في ؿيتمثّ  ودوره  "االستحالة
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 عجزه عميو يعمؽ مشجباً  منيا خذيتّ  ةجزئيّ  بمشكبلت العربيّ  الفرد يستنجد المقابؿ وفي          
 يشد والذي شاطالنّ  ضروب جميع يعرقؿ الذي األساسيّ  ببالسّ  «تعتبر ىذه ىافالذّ  حالة ولعؿّ 
 ةالمرضيّ  األعراض وسائر مؿالشّ  ظيور إلى يويؤدّ ، والعجز القمؽ ويزرع ئمتمكّ  نسؽ إلى طورالتّ 

 . 1 »سواء حد عمى والفرديّ  االجتماعيّ  المستوييف  في وىذا الحياة في الفوضى وأخيراً ، األخرى
 العجز ذلؾ عف يكشؼ لكي نظرٍ  طوؿ إلى اإلسبلميّ  المجتمع لحاؿ ؿالمتأمّ  يحتاج وال           

 واألسباب تائجالنّ  بيف فصؿٌ  ذلؾ عف فينتجُ  الفرد حياة في فسيّ النّ  الجانب عمى ينعكس الذي الفكريّ 
 شاطاتالنّ  بيف عبلقات يقيـ ال ففكرنا» :فيقوؿ ذلؾ نبي بف ويبيِّف، بتحقيقيا الكفيمة والوسائؿ
 تربيتنا في لو وجود ال المحصوؿ ومفيـو، أخرى ناحية مف ونتائجيا، ناحية مف والوسائؿ والجيود
ف ال إذ ،األولى  ؼيتوقّ  أف يمكنو ال اإلسبلميّ  العالـ لشأف عالمتتبّ ف. 2 »أفكارنا عالـ  مف اً جزء ُيكوِّ
 في الواعظيف عف ىفحتّ . آخر في أو شكؿ في ةاليّ فعّ البّل  لو تتراءى أف دوف معيف نشاط عند

 تماماً  مطابقة ةالخاصّ  حياتيـ أفّ  نجد المجتمع في واإلصبلح ربيةالتّ  بدور يقوموف مف أو المساجد
 ااجتماعيا  عمبلً  ليس «فوعظيـ، زيفو وبياف لنقده ومواعظيـ دروسيـ صوفيخصّ  الذي موذجلمنّ 

 مف أكثر الماضي إلى ممتفتةٍ  ةأخبلقيّ  مجرد األحواؿ أحسف في ىو أو، ةٍ لفظيّ  واقعةٍ  مجرد وولكنّ 
 في وحالرّ  عف تصدر والتي الكبيرةَ  األعماؿ ِسـُ تَ  التي ةالقوّ  يفتقد فيو ،المستقبؿ صوب جاىيااتّ 

 ذلؾ في نجد ال فنحف ,ةالحقيقيّ  ةالغيبيّ  زعةالنّ  بانعداـ تفسيره يمكف ما وىو ،ؽالخبّل  توترىا لحظات
 3 »زماف كؿ في صالحاً  معياراً  تكوف التي ذاتيا ةاليّ الفعّ  وال ،ةاليّ بالفعّ  االىتماـَ  الوعظِ 

ذا             ةاليّ فعّ البلّ  مرض فإفّ  الوراثة طريؽ عف ينتقؿ ةالبيولوجيّ  األمراض مف الكثير كاف وا 
 مةالمتمثّ  المجتمع ثقافةِ  عبر جيؿ إلى جيؿ مف ينتقؿ اآلخر ىو العربيّ  المجتمع بو أصيب الذي
 حدٍ  عمى والمجتمع الفرد تواجو التي المختمفة المشكبلت مع عامؿالتّ  وطريقة الحياة أسموب في

 وطالب مسمـ طالب بيف المقارنة في ؿيتمثّ  الواقع مف مثبلً  نبي بف يضرب ذلؾ ولتأكيد، سواء
 في قاً متفوّ  المسمـ البالطّ  نجد ناأنّ  فرغـ، ةاألوروبيّ  العواصـ بإحدى ةالكميّ  نفس في يدرساف أوروبيّ 
 سموكو طريقة أعني، تواليّ فعّ  عمى غالباً  يحصؿ ال ولكنّ  وذكاءً  اً استعداد أكثر كاف ما إذا» دراستو
 وىو، االختبلؿ ىذا لتفسير واحدٍ  وجوٍ  سوى لدينا وليس ةاالجتماعيّ  الحياة مشكبلت أماـ فووتصرّ 
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نّ ، يةالكمّ  بمنيج ليا عبلقة ال ةاالجتماعيّ  الفّعالّية أف  في الحياة أسموب عمى ةعامّ  بصفة تعتمد ماوا 
 . بالثقافة الفاعمية عبلقة حيث مف ىذا. 1 »معيف مجتمع

 إلى حتما سيقود يصيبيا خمؿ فأيّ ط، شاوالنّ  الفكر بيف ةالجدليّ  العبلقة ناحية مف أّما           
 فيو  ،والقواعد لممقاييس عمداً  ظيره أدار ما إذا، توفاعميّ  شاطالنّ  يفقد أف وطبيعيّ  «ةالفاعميّ  غياب
 دوف ؾّ والشّ  والغموض اإلبياـ مف متاىةٍ  في ؿّ ضي بو فإذا، لؤلفكار ظيره أدار ما إذا، واحدة كممة
 2 »السبيؿ سواء عف زاغ قد أنو يدرؾ  أف

 يتعالى الذي الفكريّ  رؼالتّ  ذلؾ في أيضاً ، شاطوالنّ  الفكرة بيف العبلقة في الخمؿ ويظير          
ّما ،المواجية عجز مف ىروباً  إّما الواقع، مشكبلت عف  بف ؽوُيعمّ ، باألفكار الغراـ ىحمّ ل نتيجةً  وا 
 ؿتتحوّ  مصنعاً  ليس وإنّ ، قمت أستعيرىا بصورة الفكرة ىذه وصفت نيأنّ  فمو «بقولو ىذا عمى نبي
 بف انتقاد وكاف .3»بعض فوؽ بعضيا األفكار فيو ستتكدّ  مخزف ىو بؿ، أشياء إلى األفكار فيو
 كاف وأنّ  إالّ  وانتشاره، يضةالنّ  مطمب شيوع رغـ «إذ األساس ىذا مف منطمقاً  فةالمثقّ  خبةلمنّ  نبي
 4 « إيجابياً  وعمبلً  حركةً  يكف ولـ وترفاً  وأسموباً  زينةً  العمـ فكاف ،منيجيّ  توجيو دوف

 إلى يؤدي والفكرة النشاط بيف التكاممية الجدلية العبلقة طبيعة في خمؿ أيّ  فإف وىكذا          
 ما إذا بالشمؿ الفكرة تصاب كما، لمفكرة ظيره يدير عندما بالشمؿ النشاط يصاب «إذ الفاعمية غياب

ذا .5 »والعبث الميو طريؽ في تمضي لكي ,النشاط عف انحرفت  داء انعكاسات ىي ىذه كانت وا 
 الكبرى ةالحضاريّ  أىدافو تحقيؽ عف حتماً  تعيقو يافإنّ  يوضالنّ  يريد مجتمع حياة عمى ةاليّ فعّ البّل 
 .االنحطاط أو رحضّ التّ  بعد ما مرحمة في مجتمعٍ  أيّ  تصيب ةً مرضيّ  حالةً  تكوف أف تعدو ال ياولكنّ 

           الميل إلى الّتكديس: -2
الميؿ ة والكثيرة التي تولد في محيط تسيطر عميو البّلفّعالّية: راض المتعّددومف بيف األم            
ظّنًا مّنا أّف تكديس  ات خاّصٍة بحضارتنا،منتجات الحضارات األخرى بدؿ بناء منتجإلى تكديس 

 مف حاؿٍ  بأيّ  في الحقيقة يمكف بلوامتبلؾ تمؾ المنتجات ىو ما يحّقؽ لنا الّنيضة والّتقّدـ. ف
 حضارةٍ  بناء في تسيـ أف تنافرىا رغـ فوضويّ  بشكؿٍ  ُجمعت التي المتناقضات مف لركاـٍ  األحواؿ

 ألفّ ، رحضّ التّ  دروب نحو  قروفٍ  ةعدّ  داـ الذي  نومو مف استيقظ بمجتمعٍ  قدماً  يرالسّ  باألحرى أو
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 األفراد جيود عف اتجالنّ  المتجانس المتكامؿ البناء ذلؾ إالّ  ىي ما ذاتيا حدّ  في حضارةٍ  أيّ 
 يحتاج التي الضمانات جميع لمفرد الجماعة توفر إذ، ةٍ تكامميّ  ةٍ جدليّ  عبلقة إطار في والجماعات

 أّما، ضمنيا يعيش التي الجماعة أجؿ مف الجيد مف يممؾ ما أقصى الفرد يبذؿ حيف في إلييا
ف، منو ةالمرجوّ  تائجالنّ  إلى يؤدي ال أنو إذ تماما ذلؾ غير فيو التكديس  إالّ  ىو فما ذلؾ حدث وا 
 . االجتماع وال اريخالتّ  بسنف ال بالمصادفة مرتبط ضئيؿٌ  احتماؿٌ 

 مراحؿ في تظير يالكنّ  ،المجتمعات حياة عف غريبة ظاىرة كديسالتّ « أف نبي بف ويرى          
 مجتمعنا حاؿ ىو .مثمما يضةالنّ  طريؽ في يروالسّ  اليقظة محاوالت أثناء وليس، االنحطاط
 إذ. معاً  واألشخاص األفكار إلى ذلؾ تجاوز بؿ فقط باألشياء التكديس يرتبط ولـ 1 »اإلسبلمي

 يجب الذي فالمكاف، لؤلشخاص تكديس مع العمـو عمى يزدوج لؤلشياء كديسالتّ  وىذا «نبي بف يقوؿ
 تزدوج بطريقة عشروف أو عشر خمسة أحيانا فيو يوضع، مستخدميف أو فيفموظّ  خمسة يشغمو أف
 نستحدث أف دوف لموظفيف استحداثنا في الواقع عف ناشئة بطالة مع ةالعاديّ  البطالة مشكمة بيا

 تسعى اإلسبلميّ  المجتمع مصالح رسيّ تُ  التي خبالنّ  أفّ  كيؼ فيبيّ  النص ىذا. 2 »وظائفيـ
 بالطريؽ ياتحمّ  أف بدؿ المشاكؿ تعقيد في وتساىـ تماماً  سميمة غير بطرؽ فياتخمّ  مف خمصلمتّ 

 .التجزيئيّ  ال المتكامؿ المنيجيّ  خطيطوالتّ  وجيوالتّ  عمى يعتمد الذي حيحالصّ 
 فقبؿ األفكار في ىحتّ  تظير وىي، ةمضرّ  ظاىرة المجتمع في كديسالتّ  «أف كما            

 مف أسطر بعشرة  الحمد بعد فنبتدئ، ةوالوديّ  ةاألدبيّ  رسائمنا في ونتراسؿ نتكاتب سنة خمسيف
 وقد.  3» ...بخير تكونوا أف وأرجو بخير أنا  والحمد نقوؿ وثـ واأللقاب، قميديةالتّ  الديباجات

 المكتبات في المعروضة الكتب فأغمب ،ىذا يومنا إلى األفكار مجاؿ في كديسالتّ  ظاىرة تاستمرّ 
 مف المحدثيف أو المسمميف مف القدماء سواء الغير إبداع مف لنصوصٍ  اتكديسً  فتتضمّ  ,ةالعربيّ 
 . والداللة المعنى المتقاربة لؤللفاظ جمع إالّ  ىو ما مضمونيا وأفّ ، يفالغربيّ 

 بالحياة ؽيتعمّ  ما كؿّ  نرى  مثبلً  الفقر مشكمة عف ثيتحدّ  فصبًل  مناوتأمّ  كتاباً  فتحنا فإذا           
 وما فقر بكممة صؿيتّ  ما بكؿّ  أي، واألسواؽ والبضاعة المصارؼ عف الحديث مف ةاالقتصاديّ 

 تداعي مف ضربٌ  ىذا، و جميعاً  المعاني بيذه توحي الفقر كممة ألفّ  ذلؾ، وثروة غنى مف يقابميا
 ليس ىذا أف الطبيعيّ  ومف تحتيا تدخؿ التي األفكار بكؿ وآتي كممة أضع إذ ،واألفكار المعاني
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 ال القارئ إذ، بنتيجةٍ  يأتي وال المشكبلت حؿِّ  إلى ييؤدّ  ال لممفردات وجمعٌ  تكديٌس  ولكف، ءٍ ببنا
 .حقيقة لو قدمت يابأنّ  يشعر

 منتجات ىو كديسالتّ  ارتيّ  في انخرط الذي اإلسبلميّ  المجتمع إليو وتوجّ  ما ؿوأوّ            
 ؽتتحقّ  الذي بيؿالسّ  ىو ذلؾ بأفّ  معتقداً ...(، وحاسوب وىاتؼ وسيارة تمفاز )مف ةالغربيّ  الحضارة

 غير بطريقةٍ  ةالغربيّ  الحضارة منتجات تكديس عمى يتيافت وراح، المنشودة يضةالنّ  خبللو مف
 في صناعتو يمكف فمدّ فالتّ  ،الحضارة إلى ال فمدّ التّ  إلى ييؤدّ  كديسالتّ  ىذا أفّ  حيف في، معقولةٍ 
 رفيعٍ  نوعٍ  مف االً نقّ  اً وىاتف غالية ونظارات ةغربيّ  مبلبس نرتدي أف يكفي مفالزّ  مف نةمعيّ  لحظة
 فسنظؿّ  ىذا كؿ رغـ لكف ،فمدّ التّ  في القياسيّ  قـالرّ  ـفنحطّ  غيرنا بمغة ثونتحدّ  فخمةٍ  سيارةٍ  واقتناء
.األفؽ ىيتعدّ  ال قاً ضيّ  وعقبلً  المجتمع ؾتحرّ  ال أفكاراً  ذواتنا في نحمؿ  ، كما ىو حالنا اليـو

 ذلؾ عف بوضوحٍ  رتعبّ  التي األمثمة بعَض  لمواقع قيقةالدّ  مبلحظاتو مف نبي بف ويستقي           
 إذ نقائصنا نخفي نالعمّ  تكديسيا نضاعؼ أف ينبغي لذا، األشياء في يكمف عجزنا بأفّ  االعتقاد

 قد وىي، البقاءِ  ةَ مستمرّ  تانفكّ  ما ،منيا صخمّ التّ  يجب التي ةوالشيئيّ  كديسالتّ  روح ولكف »: يقوؿ
 أربعة اإلسبلميّ  العالـ نعبر إذ  نبلحظ عندما وذلؾ، اليزؿ في مشتط مظيرٍ  تحت أحياناً  ىتتبدّ 

 . 1 »مكتبو عمى ىاتفية أجيزة خمسة أو، المصالح رؤساء أحد مقصورةِ  في اليوائيّ  كييؼلمتّ  أجيزة
 ةوالمنيجيّ  ةالفكريّ  االنحرافات تمؾ إلييا يتؤدّ  التي، تائجالنّ  تحميؿ دائما نبي بف ويحاوؿ           

 حالة في تكوف حينما الحضارة» ألفّ  وذلؾ اإلسبلميّ  العالـ لنيضة حيحالصّ  يربالسّ  ؿ  خِ تُ  التي
 الفاقدة، تةالمشتّ  األشياء مف مكدساً  ركاماً  ولكف، حضارة ؿتمثّ  ال سائبة صورة عمى تُمثؿ أو شتيتة

 والمثيرة المستغربة الط رؼ مف متحؼٍ  صورة في ميانتمثّ  أف ليمكف ىحتّ ، كثير أو قميؿ في آلؼلمتّ 
 . 2 »والبائرة الكاسدة والبضائع القيمة ىيدةالزّ  معلمسّ  سوؽ أو ،لبلستطبلع

 في نبي بف دهحدّ  الذي، كرالذّ  ابؽالسّ  اإلطار عف تخرج أف يمكنيا ال كديسالتّ  فنتائج            
 تمد تيالّ  ىي الحضارة أفّ  ىو الحضارة ةعمميّ  في العاـ المقياس ألف، أعبله المذكور صالنّ 

 مف حضارة نصنع أف نريد حيف القاعدة ىذه تنعكس أف خريةوالسّ  خؼالسّ  مف وسيكوف منتجاتيا
 منطقيّ  فالغمط العكس وليس ،تائجالنّ  تكوِّف التي ىي األسباب أفّ  البديييّ  مف «وألنّ  ذلؾ. منتجاتيا

  3«بشيء نخرج وال سنكدّ  ونحف سنةٍ  ألؼ سنبقى نافإنّ  ،المحاولة ىذه حاولنا لو ناألنّ  تاريخيّ  ىو ثـ
 جية ومف، جية مف ةببيّ السّ  مبدأ مع لتعارضو يضةلمنّ  إعاقةٍ  عامؿ كديسالتّ  إلى زوعالنّ  أفّ  أي

                                                           
 .50ص مالؾ بف نبي، القضايا الكبرى، ينظر:    1
 .57ينظر: المرجع نفسو، ص  2
 .169ينظر: مالؾ بف نبي، تأّمبلت، ص  3
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 نتيجة يكف لـ إليو زوعُ والنّ ، الحضارة أشياء أماـ والعجز عورالشّ  عف تعويضٍ  دمجرّ  لكونو ثانية
           .الحضارة لمشكبلت المنيجية لمدراسة
 أفراده مداـ نيضتو تحقيؽ عف عاجزٌ  اإلسبلميّ  المجتمع أفّ  أيضاً  نبي بف يرى كما           

 وفرضو االستعمار لو طخطّ  الذي الواقع مشكبلت جاهاتّ  مباالةوالبلّ  ةمبيّ السّ  مف بنوع صفوفيتّ 
 بف يسميو ما ىو لتغيره الجيد بذؿ دوف ىذه واألليـ المتدىور بالواقع ىضالرّ  وحالة، عمييـ
 االنحطاط مجتمع في واالجتماعيّ  قافيّ الثّ  المناخ مف « معناىا تستمدّ  والتي" لبلستعمار ةالقابميّ "نبي
 أو تونفسيّ  في الفرد واقع يظيره وكما، رةالمستعمَ  المجتمعات واقع يجميو كما رحضّ التّ  بعد ما أو

 المجتمع أفراد مف طائفة تعانييا التي ةفسيّ النّ  اليزيمة أفّ  إذ.1» واالستسبلـ ةمبيّ بالسّ  صؼالمتّ  سموكو
 االستسبلـ خبلؿ مف وذلؾ، قدـلمتّ  حيحالصّ  جاهاالتّ  عكس في يرالسّ  إلى بيـ دفعت اإلسبلميّ 

صدار، وتأييدىا ةاالستعماريّ  المشاريع عف فاعوالدّ   .االستعمار لمقاييس اوفقً  األحكاـ وا 
          القابمّية لالستعمار: -3

كمفيوـٍ يعّد مف أشير المفاىيـ التي ( Colonisabilité) لبلستعمار   ةالقابميّ  فّ إ            
إذ أدرؾ أّف األّمة إلسبلمّية في خطر، ال بسبب كونيا مييمنة مف طرؼ أبدعيا مالؾ بف نبي، 

فالقابمّية » ، لكف بسبب كونيا فاقدة لتمؾ الّدوافع التي جعمت مكانتيا في المقّدمة فيما مضى.الغرب
لبلستعمار ىي مجموعة مف الممّيزات الّنفسّية واالجتماعّية التي تجعؿ مف أّمة ما فريسة سيمة 

 . 2«مستعمريفلمغزاة ال
وىي بالّنسبة البف نبي، تنشأ في نفسّية الفرد عندما يكوف في وضعّية قابمة ألّي استغبلؿ           
 ةمبيّ السّ  مف بنوع صفوفيتّ  أفراده مداـ نيضتو تحقيؽ عف عاجزٌ  اإلسبلميّ  المجتمعف وىيمنة،

 بالواقع ىضالرّ  وحالة، عمييـ وفرضو االستعمار لو طخطّ  الذي الواقع مشكبلت جاهاتّ  مباالةوالبلّ 
 قافيّ الثّ  المناخ مف « معناىا تستمدّ ، وىي ظاىرة  لتغيره الجيد بذؿ دوف ىذه واألليـ المتدىور

 وكما، رةالمستعمَ  المجتمعات واقع يجميو كما رحضّ التّ  بعد ما أو االنحطاط مجتمع في واالجتماعيّ 
 التي ةفسيّ النّ  اليزيمة أفّ  إذ.3» واالستسبلـ ةمبيّ بالسّ  صؼالمتّ  سموكو أو تونفسيّ  في الفرد واقع يظيره
 قدـلمتّ  حيحالصّ  جاهاالتّ  عكس في يرالسّ  إلى بيـ دفعت اإلسبلميّ  المجتمع أفراد مف طائفة تعانييا

                                                           
 .115ينظر: نورة خالد الّسعد، الّتغيير االجتماعّي في فكر مالؾ بف نبي، ص  1

2 Voir :Mostafa bentefnouchet , La culture en Algérie Mythe et réalité,SNED , Alger,1982, 
p133 . 

 .115ينظر: نورة خالد الّسعد، الّتغيير االجتماعّي في فكر مالؾ بف نبي، ص  3
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صدار، وتأييدىا ةاالستعماريّ  المشاريع عف فاعوالدّ  االستسبلـ خبلؿ مف وذلؾ  اوفقً  األحكاـ وا 
 .االستعمار لمقاييس

 بو نواجو الذي والعمميّ  العقميّ  الكسؿ ذلؾ في ىتتجمّ  لبلستعمار ةالقابميّ  أفّ  كما            
 كبوتو مف يوضالنّ  يريد لمجتمع يمكف فبل، ائـالدّ  شاطوالنّ  العالية ةواليمّ  ةالفعاليّ  بتتطمّ  مشكبلت

 أو خديرالتّ  أنواع بمختمؼ رىاويخدّ  ،ىائمة ةبشريّ  طاقات ؿوُيعطّ  العمميّ  البحث دعـ ُييمؿ أف
 .عةالمتوقّ  غير أفعاليا ردود مف اخوفً  ةالجوىريّ  مشكبلتيا عف يةثانوّ  بمشكبلت يشغميا

 لفضائؿ المجتمع محاربة وىو لبلستعمار ةالقابميّ  أوجو مف آخر وجو ىذا إلى وُيضاؼ            
 ةفضائيّ  قنوات إلنشاء أموالو ؼوظّ  مسمـٍ  أعماؿٍ  رجؿ مف وكـ، أفراده بيف ذيمةالرّ  ونشر األخبلؽ

 وسيستغؿّ »، ةاالجتماعيّ  األمراض كؿ مف يعاني شباب أوساط في الخمقيّ  االنحبلؿ لنشر
 ةثمّ  ومف، الفكريّ  راعالصّ  معركة في لصالحو استغبلؿٍ  أحسف الجاىز الوجود ىذا االستعمار
 المصدر وتجاىؿ اآلخر عمى ـوالمّ  بإلقاء يكوف ال أحوالنا إصبلح أو مشكبلتنا عمى فالقضاء
 لبلستعمارية القابميةلذا يمكف القوؿ أّف   . 1» لؤلنا النفسية ركيبةالتّ   طبيعة في ؿالمتمثّ  األساسيّ 

 مف حالة في المجتمع تضع، ةٍ سمبيّ  ةٍ وسياسيّ  ةٍ واجتماعيّ  ةٍ ونفسيّ  ةٍ فكريّ  وشروطٍ  أوضاعٍ  جممةُ 
 ُيفقده حضاريٍّ  وىفٍ  حالة في نفسو فيجد»، بو المحيطة ياتحدّ التّ  إزاء والعجزِ  والقصورِ  عؼالضّ 
 شروط" كتابو في نبي بف مالؾ نوبيّ  ما وىو. 2 «مكرىا ليا ويخضع ياتحدّ التّ  ردِّ  عمى القدرةَ 

 وعفا أحيانً  العرقيّ  بعصّ التّ  عف ناتجة ةاخميّ الدّ  راعاتوالصّ  الفتف تمؾ مثبلً  فنجد .النيضة
 قتياحقّ  التي اإلنجازات ىدـ أجؿ مف والجيود األمواؿ دفتبدّ ، أخرى أحياناً  ةاالنتخابيّ  ياساتالسّ 

 .ابقةالسّ  األجياؿ
 ؾبأنّ  توحي ألفراده ةاليوميّ  فاتصرّ فالتّ  المجتمع في الجماليّ  وؽالذّ  غياب عف وأما             

 والكممات، العذب غـلمنّ  معياراً  شازالنّ  وتالصّ  فيصبح ،دتردّ  دوف الغريزة دعوة ييمبّ جمع  أماـ
 وضيحالتّ  وبغرض ع. المجتم ىمـو عف رتعبّ  التي ادقةالصّ  لمكممة معياراً  لمغرائز المثيرة البذيئة
 نفسيّ  مفيـو«لبلستعمار ةالقابميّ  مفيـو أفّ  وىو "عبادة المطيؼ عبد" إليو ذىب ما تأكيد بنا يجدر
ذا.  3«س النا بعض فيمو كما ،ايً عرقّ  مفيوماً  وليس  ىذا عمى تركيزه مف نبي بف غرض كاف وا 

 المزري بوضعو وتبصيره وتأنيبو اإلسبلميّ  المجتمع نقد ىو الموحديف بعد ما عند فسيّ النّ  الجانب
 الغيرة بدافع ينقده المجتمع بيذا رحيما شفوقا بيذا فكاف عيوبو مف صخمّ والتّ  يوضالنّ  عمى وحثّ لِ 

                                                           
 .128ينظر: زكي أحمد، مالؾ بف نبي ومشكبلت الحضارة، ص  1
 157-156ينظر: مالؾ بف نبي، شروط الّنيضة، ص  2
 .130ينظر: عبد الّمطيؼ عبادة، صفحات مشرقة مف فكر مالؾ بف نبي، ص  3
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 االستعمار عف فاعالدّ  منو يريدوف اآلف" لبلستعمار القابمية "أي يستخدمونو ممف كثيراً  فإف، عميو
 تضرب بؿ تضغط التي اليائمة ةالخارجيّ  ةالقوّ  عف األضواء وحجب مجتمعنا عمى ـوالمّ  كؿ بتركيز
 .المسمميف  عند ةنيضويّ  حركة كؿ ةحديديّ  بقبضة

 وألنّ  إالّ  ةاالجتماعيّ  طاقاتنا في ؼيتصرّ  ال االستعمار أفّ  َيتبيَّف ذكره سبؽ ما خبلؿ ومف          
 كصواريخ يريد لما رنافسخّ ، عؼالضّ  مواطف منيا وأدرؾ، عميقة دراسة ةفسيّ النّ  أوضاعنا درس

 فييا ثيتحدّ  أبواقاً  انّ م يجعؿ لكي يحتاؿ حدٍّ  أيّ  إلى رنتصوّ  ال فنحف، يشاء مف بيا يياجـ ،موجية
 .وجيمنا بعممو يسخرنا ،ألغراضو وأقبلمنا رنايسخّ  وإنّ ، بيا يكتب وأقبلماً 

وتحرير اإلنساف مف قيود االستعمار والقابمّية لبلستعمار، يكوف بطريقة جذرّية، تطاؿ           
وتوجييًا نابعًا مف اإلسبلـ وقيمو الّنبيمة، التي سموكو وأفكاره وكذا نمط حياتو، ويقتضي ذلؾ تكييفًا 
والثّقافّية والّسياسّية واالجتماعّية في المجتمع غّيرت وجو التّاريخ البشرّي ببناءاتيا األخبلقّية 

لكف كيؼ سيكوف لمشريعة اإلسبلمّية أف تحدث تغييرًا جذرّيًا في مجتمع خارج عف الجاىمّي . 
ذا أخذنا بعيف االعتبار أّنيا كانت الّسبب في دخولو لمحضارة في الماضي، فيؿ  الحضارة؟ وا 

 سيكوف ليا نفس المفعوؿ؟ 
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 خالصة الفصل:
 ىذا الفصؿ، نستنتج أّف:مف خبلؿ ما عرضناه في           

مفيـو بف نبي لمثّقافة مفيـو يختمؼ منيجًا ومضمونًا عف المفاىيـ المختمفة التي  -
وضعت لمثّقافة، ذلؾ أّنو لـ ينطمؽ مف سؤاؿ: ماىي الثّقافة؟، بؿ مف سؤاؿ: كيؼ 

 يوجد بعد؟ يمكف أف نخمؽ واقعًا ثقافّيًا فّعااًل لـ
أّف المدرسة تعتبر عامبًل مساعدًا مف عوامؿ الثّقافة، ولكّننا تخطئ في تقدير وظيفتيا  -

 عندما نعتقد أّف في إمكانيا أف تحّؿ مشكمة الثّقافة وحدىا.
كما أّنو ال يمكنيا أف تقـو بدور العامؿ المساعد إاّل في الحدود التي تندمج فيا  -

 روع ثقافة.وظيفتيا ضمف الخطوط الكبرى لمش
أّف مشكمة الثّقافة ال يمكف تحديدىا مف جانب واحد وال الّنظر فييا مف وجية نظر  -

واحدة، أو برؤية تجزيئّية، فمكّؿ ثقافة في العالـ ميما كانت حالتيا، ليا جانباف 
أساسّياف ال استغناء ألحدىما عمى اآلخر وىما: الجانب االجتماعّي والجانب الّنفسّي 

مالؾ بف نبي فإّف سبب تدىور الثّقافة العربّية اإلسبلمّية يعود لوجود وحسب تشخيص 
خمؿ في الجانبيف أدى إلى ظيور بعض األمراض االجتماعّية التي تفتؾ بالمجتمعات 

ّتالي الثّقافات والحضارات، وىي مف الجانب االجتماعّي تتمّثؿ في: داء الَحْرِفيَّة وبال
الّثبلثة )عالـ األفكار، عالـ األشياء وعالـ  في الثّقافة، وطغياف أحد العوالـ

األشخاص( الذي يؤّدي في المقاـ األّوؿ إلى تفّكؾ شبكة العبلقات االجتماعّية 
 وظيور داء الّشيئّية الذي يخّؿ بشكؿ مف األشكاؿ القانوف األخبلقّي لممجتمع.

ؾ األساسي لقدرات أّما الجوانب الّنفسّية فتتمّثؿ في غياب الفّعالّية التي تعتبر المحرّ  -
الفرد وطاقتو الحيوّية في خدمة المجتمع. وما ينتج عف الفّعالّية مف ميؿ األفراد في 
المجتمع الواحد إلى تكديس المنتجات بدؿ الّتفكير في تقنّيات إنتاجيا، بسبب الفيـ 

أّف الخاطئ لمعنى الّتقّدـ الذيف يظّنوف أّنو يتحّقؽ بامتبلؾ األشياء وتكديسيا ، خاّصة 
ـّ إّف غياب الفعالّية يؤّدي بالفرد إلى  ىذه األشياء تأتينا مف الحضارة األوروبّية. ث

 ذىاف االستحالة"اإلصابة بنوعيف خطيريف مف الّذىاف، "ذىاف الّسيولة" و"
أّما العامؿ االجتماعّي الثّالث فيتمّثؿ في معامؿ القابمّية لبلستعمار، الذي يقضي عمى  -

 اع عف نفسو والّنيوض بقيمو.فعالّية الفرد لمّدف



 

   

  

ـاني            الـفـصـل الثـ 
 المداخل الكبرى إلستراتيجي ة الت وجيو الث قافي      
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يحتّؿ اإلنساف موقعًا جوىرّيًا في المشروع الحضاري عند مالؾ بف نبي، بحيث يمّثؿ           
إْذ أّنو إذا تحّرؾ اإلنساف تحّرؾ بذلؾ المجتمع والتّاريخ، وعمى ذلؾ  .الجياز االجتماعّي األّوؿ

فمشكمة العالـ اإلسبلمّي إّنما مصدرىا اإلنساف، وليذا الّسبب نجد أّف بف نبي قد حاوؿ دراسة 
قضايا اإلنساف المسمـ مف زوايا عّدة )الّنفسّية واالجتماعّية والثّقافّية(، آخذًا بعيف االعتبار الّشروط 

 والقوانيف التي تؤّىؿ ىذا اإلنساف ليغّير نفسو نحو األفضؿ ليغّير مجتمعو.

  الّتوجيه كمنهج لمّتغييرالمبحث األّول:  -1

أّف الّتغيير ليس سّنة ثابتة ولكّنو مطمب حضارّي واجتماعّي، وىو  ،مف المسّمـ بو           
إّف الّمو ال يغّير ما بقوـٍ  ﴿ يقوؿ تعالى8مطمب شرعّي دعانا إليو القرآف الكريـ والّسنة النبوّية، إذ 

عمى أساس أّنو [، وىنا َيِرُد الّتغيير في اآلية الكريمة 11] الرعد8 اآلية ﴾حّتى يغّيروا ما بأنفسيـ 
فعؿ إيجابّي بؿ أساسّي ألّي تغيير نحو األماـ ولؤلفضؿ. كما يؤّكد عمى أّنو سّنة كونّية ألجؿ 

حيوّيتو واستمرارّية الحياة. فيكوف بذلؾ المجتمع قوّيًا مف داخمة مصمحة المجتمع، وحفاظًا عمى 
 ومسايرًا لعصره محافظًا عمى ىوّيتو وشخصّيتو.

ذا كانت أّمتنا تعاني مف الّتخّمؼ الحضارّي،            نجاتيا مف ىذا الّتخّمؼ ىو فإّف سبيؿ »وا 
ّنماذج الحضارّية الغربّية الوافدة التي الّتجديد الحضاري، وأعدى أعداء ىذا الّتجديد ىو الّتقميد لم

تعّطؿ ممكة اإلبداع واالبتكار، ولف تنيض األّمة إاّل بالّتجديد، فيو ضرورّي ليا إذا ما أرادت 
. والّتغيير االجتماعّي ىو بالّضرورة تغيير ثقافّي، إذ أّف التغيير في البنى  1«الّمحاؽ ببقّية األمـ

 ّسياسّية ال بّد أف يشمؿ الّتغيير في الّتصّورات الثّقافّي لممجتمع.االجتماعّية واالقتصادّية أو ال

ومف ىنا فإّف عممّية إعادة بناء الثّقافة في المجتمع وصياغتيا تربوّيًا إّنما ىي تأكيد           
عّي وما يتطّمبو مف أدوات منيجّي لعممّية الّتغيير وتأسيس جوىرّي إلعادة تركيب البناء االجتما

اّل  » ، وفي ذلؾ يقوؿ بف نبي8ووسائؿ إّف الّتغيير ليس لو أّي معنى ثورّي إاّل في إطار الّتقّدـ، وا 
. ويكوف أساس الّتغيير الثّقافّي عند بف نبي ىو الّديف، فالحضارات بصفتيا ىدفًا  2«يكوف تقيقراً 

قامتيا.   ألّي تغيير اجتماعّي تقـو عمى الّديف بوصفو عامبًل أساّسيًا في تركيبيا وا 

                                                           
 .11، ص1775الجزائر، ينظر8 محّمد عمارة، اإلسبلـ وضرورة الّتغيير، دط، دار كتاب األّمة،   1
 .825 مالؾ بف نبي، مف أجؿ الّتغيير، ص  ينظر  2
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ولمزيد مف الّتوضيح لدور الّديف في إحداث الّتغيير االجتماعّي يؤّكد مالؾ بف نبي عمى            
نشاء أّف ال فكرة الّدينّية ىي المحّرؾ األساس لممجتمع، وآلّية إحداثيا لمّتغيير تتـّ مف خبلؿ تكويف وا 

 العبلقات االجتماعّية التي تربط بيف )عالـ األشخاص، عالـ األفكار وعالـ األشياء(.

لعناصر  اإلنساف باعتباره المحّرؾ األساسيّ  لو الحظنا جّيدًا أفكار بف نبي لوجدنا أفّ و            
أّوليما كونو كائنًا بشرّيًا  ؛الّنيضة الستنتجنا أّنو يمّثؿ في نظره قيمتيف تمّثبلف وجيا الكائف البشري

. أّما الّتكويف العضوي البيولوجيوىي قيمة ثابتة ال تتأّثر بتغّير التّاريخ وصيرورتو، متجّسدة في 
ة ومتأّثرة بالّظروؼ المحيطة عكس األولى متغّير تمّثؿ في كونو كائنًا اجتماعّيًا، وىي عمى ثانييما فت

متجّسدة في الخصائص الّنفسّية والّذىنّية التي تصوغيا الّظروؼ التّاريخّية واالجتماعّية. وىذه  بيا
األخيرة ىي التي تحّدد مكانو في المجتمع والحياة والحضارة. ألّف تفاعؿ اإلنساف مع الّزماف 

ّنما بوصفو كا نًا طبيعّيًا،والمكاف ال يحدث بفضؿ كونو كائ فاإلنساف ال يدخؿ  »ئنًا اجتماعّيًا، وا 
العممّيات االجتماعّية كماّدة خاـ، بؿ يدخؿ في صورة معادلة شخصّية صاغيا التّاريخ وأودع فييا 

إذف فكما أّف اإلنساف صانع لمحضارة، ىو أيضًا يصبح في  .1«خبلصة تجارب سابقة وعادات ثابتة
 حؿ أحد نتاجاتيا.مرحمة مف المرا

ولجعؿ ىذا اإلنساف يؤّثر في حضارتو وثقافتو بشكؿ إيجابّي وفّعاؿ، رجع بف نبي إلى           
فكّؿ طاقة  » ؛الّطاقات االجتماعّية التي توّجو األفراد والمجتمعات والمتمّثمة في8 القمب والعقؿ واليد

 2«وتوجييات العقؿ، ومف حركات األعضاءاجتماعّية تصدر حتمًا مف دوافع القمب، ومف مسّوغات 
الفرد إذف يؤّثر في محيطو ف ،. وبناًء عمى ىذاوىذه ىي العناصر األساسّية إلنتاج الفّعالّية

 االجتماعّي بثبلث وسائؿ8 

 أّوال8 بفكره

 ثانيًا8 بعممو

 ثالثًا8 بمالو.

                                                           
 .111ينظر8 مالؾ بف نبي، حديث في البناء الجديد، دط، المكتبة المصرّية، بيروت، دس، ص  1
 ينظر8 المرجع نفسو، ص ف.  2
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في سبيؿ خمؽ نقطة تحّوؿ في مسار الثّقافة والحضارة اإلسبلمّية نحو جاء بف نبي  لقد          
ف كاف 1«ىي قّوة في األساس وتوافؽ في السير ووحدة في اليدؼ»التي بفكرة الّتوجيو األفضؿ  . وا 

فإّنو مف المؤّكد أّف أّوؿ شرط مف شروط تحّققيا ىو اإلنساف  ـ اإلسبلمّي شروطللمّنيضة في العا
وأّوؿ ما يراد تغييره ىو منيجّية . الذي يتمّثؿ فيو مفيـو الّتغيير، كما في قولو تعالى8 ألّنو العنصر

بصفتيا المؤّثر األكبر في حياة اإلنساف  ،الّتفكير وطريقتو عف طريؽ توجيو الثّقافة بالّدرجة األولى
منتج لمثّقافة وناتج باعتباره كائنًا اجتماعّيًا وفي حياة المجتمع بصفتو مؤّسسة اجتماعّية، فكبلىما 

 .عنيا

حيف يجد الفرد نفسو متخّميًا عف عدد مف  »ففكرة الّتوجيو عند مالؾ بف نبي تتجّسد عممّيًا           
.  2« االنعكاسات المنافية لمّنزعة االجتماعّية ليكسب مكانيا أخرى أكثر توافقًا مع الحياة االجتماعّية

فيي تخالؼ واتّفاؽ في الوقت  ؛عممّية الّتوجيو تتحّدد مف ناحيتيفوانطبلقًا مف ىذا القوؿ نفيـ أّف 
نفسو، فالفرد الذي يستفيد مف عممّية الّتوجيو يخالؼ مف جية مف ليس كذلؾ، وىو مف جية أخرى 
يّتفؽ مع نموذج يحتويو المجتمع الذي يتمقى فيو الفرد الّتوجيو لينخرط في شبكة عبلقاتو. فاإلنساف 

شرب ويأكؿ وينسّؿ ويكافح مف أجؿ استمرار نوعو، ىو أيضًا يجب أف يراقب ىذه إلى جانب كونو ي
 األنشطة ويوّجييا لغايات تحّقؽ لو تقّدمو.

فعندما توّصؿ بف نبي إلى أّف الثّقافة عامؿ فّعاؿ جّدًا في العممّية الحضارّية وبحث في           
ّنما تجاوز ذلؾ إلى اقتراح  ةِ يقً عِ جوانبيا المختمفة، لـ يكتؼ بتشخيص عناصرىا المُ  ونقائصيا، وا 

عتبة عمى مف أجؿ وضع المجتمع »ف شحف عناصرىا الحّية اإليجابّية، برنامج متكامؿ يمّكف م
مف خبلؿ توجيو عناصر الثّقافة األربعة  . 3«دورة حضارّية مدروسة ومخّطط ليا بطريقة منيجّية

 المتمّثمة في8

 الّدستور األخبلقّي. -
 الجمالّي.الّذوؽ  -
 المنطؽ العممّي. -
  الّصناعة. -

                                                           
 .56ينظر8 مالؾ بف نبي، شروط الّنيضة، ص  1
 .45ينظر8 مالؾ بف نبي، ميبلد مجتمع، ص  2
 .001، ص0212، دار الفكر، دمشؽ، 1ينظر8 فوزّية بريوف، مالؾ بف نبي8 عصره وحياتو ونظرّيتو في الحضارة، ط  3



الكبرى إلستراتيجية التّوجيه الثّقافيالفصل الثّاني                                           المداخل   
 

66 
 

وىي مجموعة مف العناصر التي تعمؿ في إطار ثقافة المجتمع لتؤّسس برنامجًا تربوّيًا            
توّظؼ فيو القيـ األخبلقّية مف أجؿ تكويف الّصبلت االجتماعّية والثّقافّية التي يتفاعؿ خبلليا عالما 

تقانياصر الجماؿ لتكويف الّذوؽ ااألشخاص واألفكار، ويراعى فييا عن ـّ، ولتحسيف األعماؿ وا   لعا
ـّ وتحقيؽ اليدؼ مف كّؿ  كما يستخدـ فيو المنطؽ العممي لتحديد أشكاؿ ومسارات الّنشاط العا

 عمؿ، أّما الصناعة فتعنى بجانب الفنوف الّتطبيقّية المبلئمة والمبلزمة لممجتمع.

 : الّتوجيه األخالقيّ الثّانيالمبحث 

ال شّؾ أّنو مف خبلؿ ما أوردناه عف الثّقافة في الفصؿ األّوؿ، أدركنا أّنيا ليست مجّرد          
في المدارس ويطالعو في الكتب، كونيا نظرّية في الّسموؾ أكثر مف كونيا عمـ يتعّممو اإلنساف 

فيو شخصّية نظرّية في المعرفة، ىذا الّسموؾ الذي ال يكّؼ عف كونو نتيجة لموسط الذي تتكّوف 
 الفرد. ما جعؿ بف نبي يمنح األخبلؽ والقيـ الّسموكّية مكانًا مركزّيًا في مشروعو.

ـّ  »فاألخبلؽ عند بف نبي مرتبطة بالمجتمع، وبيذا الخصوص كتب قائبًل8            لسنا ىنا نيت
نا تشريح مبادئ باألخبلؽ مف الّزاوية الفمسفّيّة، ولكف مف الّناحية االجتماعّية، وليس المقصود ى

وىنا  .1« خمقّية، بؿ أف نحّدد قّوة الّتماسؾ الّضرورّية لؤلفراد في مجتمع يريد تكويف وحدة تاريخّية
فالثّقافة في نظره  نفيـ بأّف األخبلؽ تعتبر مرادفًا لعممّيات تكويف الّروابط بيف األفراد في المجتمع.

ال يمكف أف تكوف أسموب الحياة في مجتمع معّيف إاّل إذا اشتممت عمى عنصر يجعؿ كّؿ فرد 
إذا دّققنا الّنظر في  »مرتبطًا بيذا األسموب، فبل يحدث فيو نشازًا في سموكو الخاّص، وىو يرى أّنو 

ّتخذنا مف المبدإ األخبلقّي مقياسًا يوّضح . فمو ا 2«ىذا العنصر فإّننا نرى أّنو ال بّد أف يكوف خمقّيًا 
ميما  -لنا بعض الّظواىر االجتماعّية كشبكة العبلقات االجتماعّية لوجدنا أّنيا في أّي مجتمع كاف 

. وىي شبكة ال تختّؿ إاّل إذا اختّؿ المبدأ األخبلقّي ال تقـو إاّل عمى أساس أخبلقيّ  -كانت مبادئو
عبلقات بيف األشخاص عمى أساس ما يتناسب مع المصمحة العاّمة باعتباره المسؤوؿ عف تنظيـ ال

وبتعبيٍر أدّؽ، يمكف القوؿ أّف الوظيفة األساسّية لممبدإ األخبلقّي ىي بالّضبط بناء  لمجتمع معّيف.
، ومف ىنا عالـ األشخاص، الذي ال يمكننا أف نتصّور بدونو أّي وجوٍد لعالـ األشياء وعالـ األفكار

 و الكبرى في تحديد الثّقافة في مجتمع ما.تّتضح أىّميت

                                                           
 .57ص ينظر8 مالؾ بف نبي، مشكمة الثّقافة،  1
 .125ينظر8 مالؾ بف نبي، تأّمبلت، ص  2
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لكّف الّسؤاؿ الذي نطرحو بخصوص ىذا الموضوع في إطار فكرة الّتوجيو، ىو عف           
ويجيب بف نبي  إمكانّية إنتاج المجتمع بصورة تمقائّية قيمتو الخمقّية التي تدفع تغييره باّتجاه غايتو؟

ال ينتج تمقائّيًا القيمة الخمقّية، إّنما الّتركيب بيف العناصر فالمجتمع  »عف ىذا الّتساؤؿ بالّنفي، 
وتقوية العبلقات إّنما يتـّ بحدوث حادث غير عادّي كظيور الّديانات
ما يعنى مف وجية نظر  .1 «

أخرى أّف الّتوجيو األخبلقّي ىو تأثير العقيدة الّدينّية في مجاؿ الّسموؾ البشرّي إذ ىي عنصر 
فة، مف خبلؿ تأصيؿ غريزة الحياة في الجماعة، بحيث يستخدـ اإلنساف ىذه أساسّي في الثّقا

 الغريزة وييدييا ويوّظفيا بروح خمقّية سامية، وىذه الّروح الخمقّية منحة مف الّسماء إلى األرض تأتينا
وأّلؼ بيف  ﴿مع نزوؿ الّديف، وميّمتيا في المجتمع ربط األفراد بعضيـ ببعض، وقاؿ الّمو تعالى8 

 2﴾موبيـ لو أنفقت ما في األرض جميعًا ما أّلفت بيف قموبيـ ولكّف الّمو أّلؼ بينيـ إّنو عزيز حكيـ ق

ويتحّدد مفيـو الفكرة الّدينّية في فكر مالؾ بف نبي مف خبلؿ الّتعريؼ الذي قّدمو لنا في           
ز فتوّجيو نحو أىداؼ سامية كتابو "شروط الّنيضة". ىذه الفكرة التي تترؾ عمى الفرد طابعيا المميّ 

... مف الفكرة الّدينّية التي تطبع الفرد بطابعيا، وتوّجيو نحو غايات سامية، فالحضارة ال تنبعث »
إاّل بالعقيدة الّدينّية وينبغي أف تبحث في حضارة مف الحضارات عف أصميا  كما ىو مبلحظ 
وبالتّالي فإّف كّؿ الحضارات كانت نتيجة لتجسيد الفكرة الّدينّية أخذت موقعيا  .3«الّدينّي الذي بعثيا

بأّنيا  »في نفوس األفراد الذيف تفاعموا معيا، ومف ىنا نستطيع أف نضبط تعريفيا فيما قّدمو بف نبي 
في  فكرة تقـو في أساسيا عمى توجيو الّناس نحو معبوٍد غيبّي، ولو كاف غيبّيًا مف نوع زمنّي، أي

صورة مشروع اجتماعّي بعيد األمد مثؿ بناء مجتمع جديد يضع حجره األّوؿ جيبًل تواصؿ بناءه 
 . 4«األجياؿ المتتابعة

إذف فالفكرة الّدينّية مف خبلؿ ىذا الّتعريؼ ىي كّؿ عمٍؿ مف شأنو أف يوّجو اإلنساف           
ىذه الغاية الّذات إلى مستوى  لبموغ ىدؼ سامي يساىـ فيو مجموعة مف األفراد يخضعوف لسمطة

ىذا المشروع ىو المثؿ األعمى الذي يحّرؾ »القيـ التي ينشدىا األفراد في مستقبميـ حيث يكوف 
طاقات ىؤالء لتحقيؽ عمؿ مشترؾ، فمّما كاف الّديف في الكتب الّسماوّية صادر عف معبود غيبّي 

                                                           
 .26ينظر8 مالؾ بف نبي، ميبلد مجتمع، ص  1
 .41سورة األنفاؿ8 اآلية8    2
 .53ينظر8 مالؾ بف نبي، شروط الّنيضة، ص  3
 8 المرجع نفسو، ص ف. ينظر  4
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. وقد يأخذ الّديف بعدًا آخر  1«طمؽ والكّميّ فإّنو يتمّيز عف كّؿ البشر وما ينتجو فكرىـ بالكماؿ الم
ي يحّدد بدوره غاية سامية يجمع لغير المعبود الّسماوّي، فيتمّثؿ في فكرة أو مشروع وضعّي، وبالتّا

األفراد مف حوليا. فالفكرة الّدينّية تتعّمؽ بكّؿ مشروع ييدؼ إلى الّتغيير، بحيث تكمف وظيفتيا في 
ىوّيتيا عف غيرىا مف األمـ، كما أّنيا تقـو ببناء شبكة العبلقات تأسيس كياف األّمة، وتحديد 

 االجتماعّية.

إذف فوظيفة الّديف االجتماعّية تتمّثؿ في عممّية تركيب عناصر الحضارة فتعمؿ عمى           
مّدة زمنّية تعّد بالّساعات ليصبح وقتًا جعؿ الفرد يتحّرؾ في إطاٍر جماعّي، وتحّوؿ الوقت مف كونو 

اجتماعّيًا يفّسر بساعات العمؿ، ويحّوؿ الّتراب إلى خدمة ىذه الحياة االجتماعّية ذات المتطّمبات 
 لمّديف جانبيف في حياة اإلنساف، ىما8 »المتعّددة. ومف ىنا يّتضح أّف 

الجانب الغيبّي8 وىو الذي يعّبر عف العبلقة بيف اإلنساف ورّبو، وىذا ىو سّر الّتغيير  -
لو مف دافعّية، وترجع قّوتو لئليماف الذي بو يتـّ خمؽ الحركة االجتماعّية  االجتماعّي لما

 والتي نترجميا مف خبلؿ أفعاؿ األفراد.
. وعمى ىذا  2«الجانب االجتماعّي8 وىو انعكاس عبلقة اإلنساف برّبو في الحقؿ االجتماعيّ  -

اّتجاه اآلخريف، لتستقيـ )الّديف( إيماف قمبّي يدفع بفيضو حركة العقؿ واليد  »تكوف العقيدة 
 . 3«بمسيرة المجتمع ُخطًا تّتجو إلى الّمو الواحد األحد

ب الثّاني ما ىو إاّل والّترابط الحاصؿ بيف الجانبيف يظير في ىيئة تمّثميا الحياة االجتماعّية، فالجان
نتاج لؤلّوؿ، وتظير صورتو بحيث يكوف العمؿ بقدر درجة اإليماف الغيبّي، وىذا ما أّكده بف نبي 

فكأّنما قدر اإلنساف أاّل تشرؽ عميو شمس الحضارة، إاّل حيث يمتّد نظره إلى ما وراء حياة  »بقولو8 
الحضارة التي بدورىا تتجّسد في واقع  . بمعنى أّف البعد الغيبّي ىو المسؤوؿ عف بموغ 4«األرض

 العبلقات االجتماعّية.

فالفكرة الّدينّية بكّؿ ارتباطاتيا بالعالـ الغيبّي تعطي صورة واضحة وقوّية عف المجتمع وعبلقات 
 األفراد فيما بينيـ، وتزداد ىذه القّوة بتمّسكيا بالمعتقد الغيبّي، بحكـ كونيا نتيجًة لمعبلقة بيف الّمو 

                                                           
 .350ينظر8 جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، ص   1
 .112ينظر8 نورة خالد الّسعد، الّتغيير االجتماعّي عند مالؾ بف نبي، ص  2
 .105، ص1766، دار الفكر، دمشؽ، 1ينظر8 عمر كامؿ مسقاوي، وحدة الحضارة، ط  3
 .53ينظر8 مالؾ بف نبي، شروط الّنيضة، ص  4
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نتيجة لشبكة العبلقات  –إف صّح الّتعبير  -نساف، أي شبكة العبلقات االجتماعّية ىي اإلو 
ف كاف  الّروحّية. وبالمقابؿ يؤّدي ضعؼ العبلقة الّدينّية عمى ضعؼ وتمّزؽ شبكة العبلقات. وا 

أثيرىا في الّتمّزؽ الذي تعانيو مجتمعات العالـ اإلسبلمّي نتيجة لفقداف الفكرة الّدينّية فّعالّيتيا وت
 األنفس وفي األفراد، فبل بّد مف إعادة تفعيؿ دورىا االجتماعّي.

يرى بف نبي أّف لمعنصر الّدينّي أىّمية كبيرة في تطّور المجتمعات، أي مف خبلؿ تحويمو           
لمّطاقة االجتماعّية إلى نشاط جماعّي مشترؾ، وأّنو يتدّخؿ مباشرة في تحديد سمات الّشخصّية، ىذا 

لة الفّعالّية مف جية. ومف جية أخرى، يظير تأثيره بطريقتيف مختمفتيف إذ يدفع بالفرد في حا
لممساىمة في الّنشاط الجماعّي المشترؾ. إاّل أّنو عند تحّممو ينشئ جوانب مرضّية في شخصّية 

فالّديف يدخؿ مباشرة في الّشخصّية التي تكوف األنا  »الفرد تعيؽ نشاطو المشترؾ وتجعمو مستحيبًل. 
ز في خدمة ىذه األنا لدى الفرد الواعية في الفرد، وفي تنظيـ الّطاقة الحيوّية التي تضعيا الغرائ

 . 1«وكاف ىذا الّنشاط لدى الفرد سببًا في وجود الّنشاط المشترؾ لممجتمع خبلؿ التّاريخ 

بأّف العنصر الّدينّي حينما يؤّدي وظيفتو االجتماعّية يقّوي شبكة  وال بّد أّف ىذا يعنى          
فّعالّيتو االجتماعّية فإّنو يؤّدي إلى تحّمؿ ىذه  العبلقات االجتماعّية ويشّدىا، وحينما ينحّؿ ويفقد

الّشبكة وتمّزقيا. مّما يعني أّف لمّديف تأثير كبير وأىّمية قصوى في عممّية البناء الحضاري، ويمتّد 
ىذا التّأثير عمى حياة الفرد إلى تفعيؿ عبلقة اإلنساف بالوقت مف جية وبالّتراب مف جية أخرى. 

يؤّدي إلى كاّفة العممّيات الّتغييرّية االجتماعّية الميّمة  »مّديف  تظير في كونو فالوظيفة الّتركيبّية ل
في اإلنساف والوقت والّتراب، وما يّتبعيا مف معطيات نفسّية تتحّقؽ مف خبلؿ حركة المجتمع 

 . 2«وانتقالو مف مرحمة الّسكونّية إلى مرحمة الّديناميكّية الحضارّية 

كما أّف سبب اعتبار الّديف عامبًل أساسّيًا مف عوامؿ الّتغيير لموجود الّزمنّي والّنفسّي           
لئلنساف، يكمف أّواًل في ارتباطو بالحاجات الماّدية التي يسعى إلييا اإلنساف، أّما الّسبب الثّاني 

ىذا ىو جوىر حقيقة فيرجع إلى كونو ذا طابع معنوّي لذا فحاجتو تكوف ذات طبيعة روحّية، و 
اإلنساف، نظرًا لمّترابط والّتداخؿ القائـ بيف الجانبيف الّسموكّي والّنفسّي. وبالتّالي فإّف أّي مشروع 

وف مآلو الفشؿ نيضوّي ييمؿ أحد الجانبيف المكّونيف لجوىر اإلنساف الّذيف يداّلف عمى حقيقتو سيك

                                                           
 .50ينظر8 مالؾ بف نبي، ميبلد مجتمع، ص  1
 .051ينظر8 نورة خالد الّسعد، الّتغيير االجتماعّي في فكر مالؾ بف نبي، ص  2
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أمر ضرورّي إلحداث الّتغيير عمى مستوى الفرد لذلؾ فإّف إعادة تفعيؿ الّدور االجتماعّي لمّديف 
   والمجتمع.

أّف كّؿ ما يغّير الّنفس يغّير المجتمع، ومف المعمـو أّف أعظـ الّتغّيرات  إذ أّننا نرى          
وأعمقيا في الّنفس قد وقعت في مراحؿ التّاريخ مع ازدىار فكرة دينّية. ولو أّننا استطعنا أف نتتّبع 

جوانب غير فرّبما أصابتنا الّدىشة لما تشيده في عمميا مف كرة الّدينّية إّباف والدتيا دّقة عمؿ الف
دخوؿ الّديف في الجدلّية الّنفسّية واالجتماعّية في ذات الفرد وبينو وبيف »متوّقعة. وىذا ما يفّسر 

شرارة . بؿ ىو الذي يعطي 1«الحضارة  ة الحضارّية، وأّف الّديف ىو منشئالمجتمع في الّدور 
 .التّاريخ االنطبلؽ لتدخؿ الحضارة في

وبناًء عمى ما سبؽ يؤّكد مالؾ بف نبي أّف ىناؾ أمراف أساسييف، يمكف ألّي مجتمع ميّدد           
باالنييار والغرؽ أف ينقذ نفسو بيما، وىما الّديف والحضارة، فأّما الّديف أو العقيدة فيي الوسيمة التي 

ـّ بواسطتيا سير سفين بكّؿ أماف. وىذا  ة الحياة وسط األمواج المتبلطمة وسط العواصؼ اليوجاءيت
يستدعي ضرورة عمؿ المسمـ عمى الّتفكير والّتوجيو الّسميـ الختيار المسّوغات المبلئمة لخمؽ 
التوتر في ىذا المجتمع مف جديد وال شّؾ أّف أسمى المسّوغات ىي تمؾ التي ترتبط بالبعد الّدينّي 

ف الكماؿ المطمؽ. وتحقيؽ ذلؾ يقتضي ضرورة إرجاع الفّعالّية والقّوة اإليجابّية إلى ألّنيا تتضمّ 
فالمسألة ال تتمّثؿ في تمقيف أو إعادة تمقيف المسمـ عقيدتو، ولكّنيا تتمّثؿ في إعادة تمقينو  »العقيدة 

. في حياتنا  2«وفّعالّيتيا في الحياة إاّل أّف المصمحيف قد أغفموا وضع ىذه المشكمة استخداميا 
اليومّية أصبحنا نرى الكثير مف مشاكؿ تأّثر البعض بفكرة إعادة تمقيف المسمـ عقيدتو، ألّف األمر 

. ألّنو بداًل مف أف يستعاف بأخبلؽ الّرسوؿ صمى الّمو عميو وسّمـ وأخبلؽ فيـ بطريقة أخرى
ر، أصبحنا ال نرى سوى صحابتو كمثؿ عميا بتكييفيا مع ما تقتضيو مجتمعاتنا في عصرنا الحاض

تقميدًا أعمى لبعض الممارسات اليومّية التي حممتيا الّسنة عنيـ مف طرؼ بعض األفراد، إلى 
جانب التّفسير الخاطئ لآليات القرآنّية ما سّبب أغبلطًا كبيرة في تطبيؽ أحكاميا. بشكؿ ال يقّدـ 

في حياتيـ اليومّية ّبقوف اإلسبلـ بقدر ما يؤّخر إذ نجد أّف بعض اإلخواف الذيف يّدعوف أّنيـ يط
مثبًل8 يمنعوف بناتيـ عف االلتحاؽ بالمدرسة بعد سّف العاشرة، كما يحّرموف عمى نسائيـ مشاىدة 
ف امتمكوا تمفازًا فيديروف شاشتو إلى  الّتمفاز ألّنو ال يجوز لممرأة أف ترى وجو رجؿ غريب عنيا. وا 

عف لبس الّسراويؿ ولو في أّياـ البرد. كوف القمصاف  الحيط، ويمبسوف القمصاف الّطويمة ويمتنعوف
                                                           

 .062ص  نورة خالد الّسعد، الّتغيير االجتماعّي في فكر مالؾ بف نبي،ينظر8   1
 .8101 مالؾ بف نبي، القضايا الكبرى، ص ينظر  2
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أو األثواب كانت لباس الّرسوؿ عميو الّصبلت والّسبلـ وصحابتو، ويناموف عمى األرض بداًل مف 
استعماؿ األسّرة أيضًا ألّف الّرسوؿ كاف يناـ عمى األرض، ونفس األمر بالّنسبة لمكراسي والّطاوالت. 

ـّ إّف ىذا الّتعّصب لكّؿ ما يمّيز ف منعزليف عف باقي المجتمعما يجعميـ في معظـ األحيا . ث
عصرنا عف عصر الّرسوؿ والّصحابة جعؿ نفسّياتيـ كومة مف المكبوتات التي تفوؽ طاقتيـ 
لمعارضة موجات العصرنة بكّؿ أشكاليا، فيؤّدي بيـ اعتقادىـ في آخر المطاؼ إّما إلى الّرجوع 

ّما يؤّدي بيـ إلى انحبلؿ أخبلقّي بإشباع كّؿ تمؾ إلى مسار مواكبة العصر  بإيجابّياتو وسمبّياتو، وا 
الّرغبات التي كبتت لمّدة في أبسطيا بأّي شكؿ مف األشكاؿ ولو كّمؼ األمر معارضة قيـ الدّيف 
اإلسبلمّي مف أساسو. وكّؿ ىذا ناجـ عف محاولة التطبيؽ الّسطحّي اإلسبلـ دوف فيـ عمقو. ألّنو 

وعب ىؤالء الّديف عمى حقيقتو ألدركوا أّف تطبيؽ اإلسبلـ ال يعني أف نعيد صنع البيئة التي لو است
أنزؿ فييا لكي نعيد فيمو، فيـ في ىذه الحالة ال يدركوف معنى أّف اإلسبلـ صالح في كّؿ زماف 

 نّي.وفي كّؿ مكاف، وأّنو ديف أعظـ وأصّح مف سجنو غي مرحمة معّينة مف مراحؿ التّاريخ اإلنسا
ولو فيموا أّف الّديف اإلسبلمّي ال يدعوا إلى الّرجعّية والّركود والجمود في حركة الحضارة والثّقافة بؿ 
بالعكس فيو كثيرًا ما دعا إلى الّتغيير نحو األفضؿ والّتقّدـ في كّؿ المجاالت، لما حّرموا مشاىدة 

فض أو معارضة الحالة اآلنّية التي وصمت الّتمفاز أو استخداـ األسّرة والكنبيات. ألّف الّتعبير عف ر 
إلييا المجتمعات ال يتـّ عف طريؽ محو المستقبؿ والحاضر باستحضار الماضي وسجف أنفسنا فيو 

 ألّف تفكيرًا كيذا يجّسد عدـ فّعالّية الفرد وجمود تفكيره بأشنع صوره. 

ّنما األمر يتعّمؽ بمحاولة إعادة الّنظر في األشياء ال           تي نقتبسيا مف مراحؿ تاريخّية وا 
ماضية بأخذنا األمور اإليجابّية التي تكوف لنا المثؿ العميا كحسف األخبلؽ والمعاممة بيف أفراد ذلؾ 

ال كسيؼ يذبح كّؿ محاولة تقّدـ وتطّور، بؿ كقانوف ينّظـ سموكنا المجتمع. والّنظر إلى الّديف 
يخدـ مصمحة المجتمع ككّؿ ويعيد شحف ذواتنا بالفّعالية  ويوّجيو وبرنامجًا تربوّيًا يعيد تشكيمنا بما

التي تجعمنا نعالج مشكبلتنا بمواجيتيا ال باليروب منيا واالختباء منيا في تابوت المجتمعات 
 الفائتة. 

واألمر ال يتوّقؼ عمى ىذا فحسب بؿ أصبحنا نعايش أيضًا صورة أخرى مف صور           
ذلؾ الخمط والغموض ورّبو التي مف المفروض أف تكوف قوّية، وىي  تدىور تمؾ العبلقة بيف الفرد

في نظرة ىذا الفرد المسمـ إلى العبلقة بيف الّدنيا واآلخرة التي يؤمف بيا، فيو إذا تذّكر آخرتو كاف 
ف ىو تفّرغ مف عبادتو غاص في  أشّد الّناس حرصًا عمييا مف خبلؿ إقامة الّشعائر الّدينّية، وا 



الكبرى إلستراتيجية التّوجيه الثّقافيالفصل الثّاني                                           المداخل   
 

72 
 

ة الّدنيا ومتاىاتيا الممتوية المظممة إلى درجة أّنو ينسى آخرتو، كأّف الفكرة الّدينّية ال ممّذات الحيا
 تمارس فّعالّيتيا إاّل داخؿ المساجد.

وأماـ ىذا الوضع، ال يرى بف نبي الحّؿ في تجديد عمـ الكبلـ الذي يبحث في األدّلة           
ثبا ّنما يرى ضرورة تأسيس العقمّية لمّدفاع عف العقيدة اإلسبلمّية وا  عمـ »ت وجود الّمو ووحدانّيتو، وا 

جديد يعيد لمعقيدة فعاليتيا وقّوتيا اإليجابّية وتأثيرىا االجتماعّي، وفي كممة واحدة، إّف مشكمتنا 
ليست في أف نبرىف لممسمـ عمى وجود الّمو، بقدر ما ىي أف نشعره بوجوده، ونمؤل بو نفسو باعتباره 

لجديد ينبغي أف يحدث تغييرًا جذرّيًا أو انقبلبًا حقيقّيًا في الجانب اوىذا العمـ .  1 «مصدرًا لمّطاقة
الّنفسّي لممسمـ حّتى يستطيع الّتخّمص مف مختمؼ العقد والّرواسب الموروثة عف العيود الماضية. 
إذ ال يمكننا أف نحّقؽ نيضتنا الثّقافّية وعودتنا الحضارّية بإنساف مثقؿ برواسب الماضي، بإنساف 

الّتعبير، منياٍر ماّديًا ومعنوّيًا، وال يتـّ ىذا برأي بف نبي إاّل إف صّح 
بعمـ لـ يوجد بعد ولو يوضع »

 .2 «لو اسـ يمكف أف نطمؽ عميو " عمـ تجديد الّصمة بالّمو" 

ومف ىذا المنظور يجب عمى المسمـ الّشعور بالمسؤولّية اّتجاه مصير أّمتو، وأاّل ينحصر           
مف الّمو في إقامة الّشعائر الّدينّية، بؿ يجب أف يشمؿ أيضًا االىتماـ بشؤوف مجتمعو عنده الّتقّرب 

ويكوف ذلؾ مف خبلؿ االجتياد اليومّي ألجؿ إصبلح حاؿ األّمة وتوجيو » بما يخدمو ال بما ييدمو.
أبنائيا وتنبيييـ لطبيعة المخاطر التي تواجييـ، والّسعي الحثيث إليجاد العبلج لؤلمراض 

جتماعّية التي تعاني منيا أّمتنا، والتي ما ىي إاّل حصاد أفعالنا غبر القائمة عمى األساس اال
. فاإليماف ليس مجّرد مشاعٍر في الوجداف، أو تصّورات في الّذىف، ال ترجمة ليا في  3«الّصحيح

 الحياة الواقعّية.

كما أّنو يجب عمينا أيضًا أف نتجاوز مرحمة الجمود الفكرّي والعجز الّسموكّي مف خبلؿ           
االستسبلـ لمواقع المترّدي، بتبّني القيـ األخبلقّية المستوحاة مف الّديف اإلسبلمّي، ألّنيا وحدىا 

بعد أف أّكدت الفكرة ، الكفيمة بتحقيؽ ذلؾ االستقرار الوجدانّي الذي أصبحنا نبحث عنو بأّي ثمف
اإلسبلمّية فيما مضى صبلحّيتيا بطريقة موّفقة حيف أخضعت الّطاقة الحيوّية لدى البدوّي العربّي 

 لنظاميا الّدقيؽ فجعمت منو إنسانًا متحّضرًا .

                                                           
 .32ينظر8 مالؾ بف نبي، وجية العالـ اإلسبلمّي، ص  1
 ينظر8 المرجع نفسو، ص ف.  2
 .117ينظر8 مالؾ بف نبي، مجالس دمشؽ، ص  3
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ـّ إّف بف نبي قّسـ المجتمع تبعًا لتأثير الّديف فيو إلى أنواع8   ث

ي إلى دائرة المجتمعات الّساكنة أو البدائّية التي مجتمع ما قبؿ الحضارة8 وىو مجتمع ينتم -
تممؾ الماّدة الخاـ، والمتمثّمة في اإلنساف والّتراب والّزمف، فيي مجتمعات بسيطة ذات معالـ 
ثابتة لـ تتغّير في حّيز الّزمف، وما يمّيز إنساف ىذه الفترة طابعو الفطرّي الّطبيعّي، كحاؿ 

فكما يرى يف نبي فإّف الوصؼ الذي جاء بو القرآف الكريـ المجتمع العربّي في الجاىمّية، 
ذلؾ أّف الجيؿ ال يغرس أفكارًا بؿ يقيـ »يدّؿ عمى أّف الوثنّية في نظر اإلسبلـ جاىمّية، 

أصنامًا، إاّل أّف امتبلؾ المجتمع العربّي سمات عديدة8 كالكـر والمروءة، وازدىار بيئتيـ 
جتماعّي يتجاوز إطار القبيمة، وقد قّدـ بف نبي العناصر باألدب والّشعر، لـ يجعؿ واقعيـ اال

المكّونة لمحضارة التي سادت العصر الجاىمّي في أبسط الّصور، حيث كاف عالـ األشياء 
عي ىذا المجتمع شديد الفقر، وكانت أشياءه بسيطة كالّسيؼ والّرمح، أّما عالـ األشخاص 

 1«ره قد تمّثؿ في القصائد الّشعرّية والمعّمقاتفقد انحصر في القبيمة، في حيف نجد عالـ أفكا

لتكوف ىذه صورة قريبة مف الحياة االجتماعّية آنذاؾ لمفرد والجماعة، تبرز فقرىا إلى 
لمجتمع الجاىمّي ويغّيره جذرّيًا، كما أّف الجدير بالّذكر ىنا العنصر الّدينّي الذي سيدخؿ إلى ا

حّد الّسذاجة أمّدنا بسمات المجتمع قبؿ تحّضره  أّف ىذا المجتمع الذي تسوده البساطة إلى
فطبيعة الّنظاـ االجتماعّي الّسائد في مثؿ ىذه المجتمعات ىي »وخمّوه مف مقاييس الحضارة. 

طبيعّية ميكانيكّية آلّية، خالية مف كّؿ عناصر الّتجديد والّتطّور، ىدفيا األساس تمبية 
 .2«والتي تتمّثؿ في نشاطات بدائّية لحفظ البقاءالمتطّمبات الغريزّية المتعّمقة بالّنوع، 

مجتمع الحضارة8 إّف ىذا الّنوع أو ىذه المرحمة مف حياة الحضارة، تتمّيز بدخوؿ الّديف إلييا  -
إذ يعمؿ عمى تغيير تركيبة المجتمع فييا وتغيير نشاطو، فيتحّوؿ بذلؾ مف الحالة الّطبيعّية 

فييا اسـ "المجتمع التّاريخّي"، فالفكرة الّدينّية أّثرت عمى ى حالة أخرى يطمؽ عميو دائّية، إلالب
قات االجتماعّية )العالـ العوالـ الّثبلثة )األشخاص واألفكار واألشياء( لتتشّكؿ شبكة العبل

حيث قّدـ بف نبي مكانة الّروابط االجتماعّية التي تنشأ في عالـ األشخاص والتي العربي(، 
فالعمؿ األّوؿ في طريؽ الّتغيير االجتماعّي والعمؿ الذي  »، تنعكس عمى العالميف اآلخريف

ى أف يصبح شخصًا وذلؾ بتغيير صفاتو البدائّية التي تربطو إليغّير الفرد مف كونو فردًا 

                                                           
 .30ينظر8 مالؾ بف نبي، مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمّي، ص  1
 .31، ص 80224 محّمد بغدادي باي، الّتربية والحضارة، دط، دار عالـ األفكار، الجزائر،  ينظر 2
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والمثاؿ الذي يؤّكد ىذا القوؿ ىو نموذج ، 1«تربطو بالمجتمع اجتماعّيةبالّنوع إلى نزاعات 
ف المرحمة البدائّية إلى المرحمة التّاريخّية عند نزوؿ القرآف قؿ متالمجتمع اإلسبلمّي الذي ان

أحدث ميبلد عالـ ثقافّي جديد ما الذي كاف رمزًا لميبلد حضارة جديدة ذات طابع إسبلمّي، 
 اقترف ظيوره بيذا الّنزوؿ.

نكوف قد تقاربنا مف الجّو العاـ الذي يربط  ،مف خبلؿ ىذه الممّيزات التي استجّدت في المجتمع
فكاف العالـ الثّقافّي الذي ظير مع الفكرة القرآنّية قد  »العوالـ الّثبلث وما يربط األفراد فيما بينيـ، 

بادية بشكؿ صاـر عبر  ،كاف الحدث الوحيد والعبلقة الّسببّية بيف الحدثيف القرآف والحضارة
ىي التي طّوعت الّطاقة الحيوّية لممجتمع الجاىمّي لضرورات مجتمع  فالفكرة اإلسبلمّية .تبلزميما
. لنجد أّف المجتمع الجاىمّي آنذاؾ كاف فارغًا مف كّؿ داللة إلزامّية نحو المجتمع، فكانت 2«متحّضر

الّطاقة الحيوّية لـ تتكّيؼ مع ضرورات الوجود الجماعّي المنّظـ واليادؼ. فسيطرت القوى 
 اإلنساف وغاب بذلؾ كّؿ فكًر عميؽ ونظر ناضج.البيولوجّية عمى 

قّوة الفكرة المحّركة حيث  ّطاقة الحيوّية داخؿ المجتمع ببدءلقد ربط مالؾ بف نبي تكّيؼ ال          
 مؼ في المجتمع الواحد بيف فترتيفيرى أّف ىذا الّتغّير الذي يحدث عمى مستوى الّطاقة يخت

لّروابط الّروحّية يزداد معيا تكّيؼ الّطاقة حّتى يصؿ إلى ذروتو فالمرحمة األولى التي تسيطر فييا ا
وىذا ما دّؿ عميو  ،بالجماعة في العصور اإلسبلمّية األولى وىذا ما يفّسره ظيور اإللزاـ الفرديّ 

ـّ الحديث فكاف وقع الفكرة الّدينّية في بداية الّدعوة أكبر مف أّي  ."الذيف يمونيـ" خير القروف قرني ث
، ىو الّصورة الّناضجة أتي بعدىا وسيطرة الّروح في المجتمع اإلسبلمّي األّوؿ )الّصحابة(عصر ي

 .معاني ىذه الفكرةالستيعاب 

األفكار المكتسبة وترؾ الفكرة في حيف نبلحظ فقداف سيطرة الّروح عمى الفرد بدخوؿ            
الّتكّيؼ فتتمّزؽ شبكة العبلقات  وىذا ما يفّسر تناقص ذلؾ ،صمّية مكانيا لمثؿ تمؾ األفكاراأل

ويعزى ىذا »االجتماعّية التي أنشأتيا الفكرة الّدينّية والتي كانت محصمة تفاعؿ بيف العوالـ الّثبلث، 
الّتمزؽ كما ذكرنا إلى تمّزؽ الّشبكة الّروحّية التي تربط نفس المجتمع باإليماف بالّمو "ضعؼ تأثير 

                                                           
 .11ينظر8 مالؾ بف نبي، ميبلد مجتمع، ص  1
 .30ينظر8 مالؾ بف نبي، مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمّي، ص  2
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فيّتسـ ىذا المجتمع بميسـ البّلفّعالّية وىذا ما يمّثؿ الفترة الثّانية لمّطاقة الحيوّية في  1«الفكرة الّدينّية"
 المجتمع.

إّف انتقاؿ المجتمع مف الّنموذج البدائّي البسيط إلى الّنموذج التّاريخي تصحبو جممة مف        
 8ذا ما قّسمو إلى ثبلث مستوياتالّتغييرات  عمى المستوى البنائّي لممجتمع بدخوؿ الفكرة الّدينّية وى

لبدائي الذي تمّيز بطبعو المستوى الّمادي)عالـ األشياء(8 إّف الفكرة الّدينّية مف قبؿ اإلنساف ا -
مكانّيات لخدالفطريّ  ـ الفكرة ، حيث كاف تغييره لممجتمع منوطًا بتغيير ما يممؾ مف وسائؿ وا 

نصار والمياجروف معًا مواردىـ الّمحظة التي وضع فييا األومثاؿ عمى ذلؾ »الجديدة، 
 .2 «لمواجية الحاجات التي تتطّمبيا المرحمة المقبمة الجديدة

8 لقد أوجدت تمؾ الفكرة عديدًا مف المقاييس، فكانت خصوصّية (الفكري)المستوى الثّقافّي  -
المجتمع اإلسبلمّي آنذاؾ بادية في أصغر سموكّيات األفراد التي اكتسبوىا مف خبلؿ تأقمميـ 

كما تظير في رموز المجتمع وعبلماتو الممّيزة حثي نجد بف نبي يورد  ،مع الفكرة اإلسبلمّية
كاستخداـ اآلذاف مكاف دّؽ الجرس الذي كاف  في » ،لنا أمثمة مف الّنطاؽ الثّقافّي اإلسبلميّ 

بؿ كاف يعتبر رغـ بساطتو كوسيمة الجتماع المسمميف ، ليس فقط ألداء الّصبلة ،المجتمع
كما خمقت الفكرة الّدينّية سموكًا ممّيزًا لممسمـ عف غيره مف الّناس في  .مزًا ثقافّيًا إسبلمّياً أي ر 

الّطرح فيما محيطو االجتماعّي وفي امتبلكو لوسائمو، فنجد في ذلؾ مثااًل آخر يرّسخ ىذا 
ذىب إليو بف نبي مف وسيمة إسبلمّية متمثّمة في المنبر وكيؼ كّيفو المسمموف بحسب 

لتظير خصوصّية  . 3«جاتيـ إليو ونيايتيـ منو دوف أف يكتفوا بكرسّي الوعظ المسيحيّ حا
الفكرة الّدينّية اإلسبلمّية في ذاتيا وعمى كّؿ ما تطالو وما تؤّثر فيو لتسمؾ بو طريقًا ممّيزًا 

وجعمت مف الفرد يوّفر ليا محيط نمّوىا منسجمة مع الغايات التي حّددتيا متناسقة و 
 وازدىارىا.

ـّ إنشاء مراكز جديدة الستقطاب الّطاقة الحيوّية   - عمى المستوى الّنفسّي واألخبلقي8 حيث ت
نماذج حوؿ مفاىيـ جديدة، أفكار جديدة،  مراكز استقطاب الّطاقة الحيوّية تترّكز» فكانت

                                                           
 .34-33صمالؾ بف نبي، مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمّي، ينظر8   1
 .102ينظر8 نورة خالد الّسعد، الّتغيير االجتماعّي في فكر مالؾ بف نبي، ص  2
 .53ينظر8 مالؾ بف نبي، وجية العالـ اإلسبلمّي، ص  3
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مأساوّية مثالّية لعالـ ثقافّي جديد كانت تترّكز حّتى درجة االنفجار وكانت تنفجر في مواقؼ 
 .1«مف نوع جديد

ولقد سّجؿ التّاريخ اإلسبلمّي مف خبلؿ ىذه الّطاقة الممّيزة لرجاالت ذلؾ العصر لحظات مف  
العظمة لـ يعرفيا المجتمع العربّي مف قبؿ فنجد أمثمة ىذه العظمة تتجّمى في مواقؼ وأعماؿ 

كمثاؿ بف نبي حوؿ قّصة حفر الخندؽ حيث جعمت المسمميف يبذلوف مجيودًا  ،المسمميف األوائؿ
وال أظّف بعده، فكانت األعماؿ شاّقة  ميـ،ر لو صورة قبفي العمؿ المشترؾ لـ تُ  اً كبير، بؿ تآزر 

أال وىو صّد موجة الجاىمّية ضّد أصوار المدينة، لتترجـ بذلؾ  ،والوسائؿ بسيطة واليدؼ محّقؽ
د في فكرتيـ واعتقادىـ الّراسخ بيا ولو أّدى ذلؾ بالّتضحية بأرواحيـ وكّؿ ما إيماف األفرا
يساندىـ بقولو 8" الّميـّ إّف وىذا ما أّكده الّنبّي صمى الّمو عميو وسّمـ، حينما كاف »يممكوف، 

 نحف الذيف بايعوا محّمدا 8"بينما كانوا يرّددونيـ ،العيش عيش اآلخرة فاغفر لؤلنصار والمياجريف
عمى اإلسبلـ ما بقينا أبدا" فيذا تذكير لبعضيـ أّف الّتضحية تكوف لتمؾ الفكرة التي مؤلت 
العقوؿ وسكنت األجساد وىي أّنو " ال إلو إاّل الّمو وأّف محّمدا رسوؿ الّمو" فيستسيؿ كّؿ صعب 

 .2«لمف تدّبر في معانييا وعمؿ بيا، جاء فييا

لفكرة الّدينّية في ضمائر األفراد وفي سموكاتيـ التي مف ىنا نستشّؼ قيمة ومكانة ا          
فتكوف بذلؾ طاقة حيوّية في جسد المجتمع المسمـ الذي سيبقى  ،طبعتيا أخبلؽ اإلسبلـ الحميدة

 .وفّيًا لمبادئيا ومحافظًا عمى مسار حركتو تبميغًا لحركتيا

ـّ الذي كاف يحكـ سموكات األفراد           ويعطي ليـ المبّررات إّف ما تقّدـ يبرز اإلطار العا
البّلزمة لكي يستمّروا في توحيد ىدفيـ ومسيرتيـ التّاريخّية وحفاظًا عمى توتر شبكة عبلقاتيـ 

األساس الّدور »االجتماعّية وتكّيؼ طاقاتيـ لمصالح المبدإ الّسماوّي. مف ىذا يؤّكد بف نبي عمى 
والعميؽ لمّديف إلحداث الّتغيير االجتماعّي فالّديف ىو الّتغيير التّاريخّي واالجتماعّي لمّتجارب عبر 

 .3«القروف ويعتبر في منطؽ الكوف أساس جميع الّتغييرات اإلنسانّية الكبرى

قصيو يراعي المبادئ األخبلقّية في تبعد أخبلقّي عظيـ، حيث  افالفكر اإلسبلمّي ذ          
ىذه الحقيقة المحكومة بمجموعة مف الّشروط الّنفسّية الخاّصة بالفرد المسمـ وما تحممو مف  ،لمحقيقة

                                                           
 .50ينظر8 مالؾ بف نبي، مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمّي، ص  1
 8 المرجع نفسو، ص ف. ينظر  2
 .8103 نورة خالد السعد، التغيير الثّقافّي في فكر مالؾ بف نبي، ص ينظر  3
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دوافع خفّية تمعب دورًا كبيرًا في تحديد سموكو وتصّرفو وتحّدد مساره التّاريخّي أي أّف اإلسبلـ أرسى 
يمكف أف نيمميا في أّي عمؿ وال  ،مجموعة مف المبادئ والقيـ التي بنيت عمييا شخصّية أفراده

عكس ما نجده في الحضارة  فيي حضارة مبنّية عمى البعد الّروحّي أكثر مف البعد الماديّ  ،نقّدمو
 دوف االىتماـ بالمعايير والمبادئ األخبلقّية.إلى الماّدة  شيءالغربية التي ترجع مقياس كّؿ 

ـّ اىتمامًا خاّصًا بف نبي فا            قّوة  »جانبيا االجتماعّي والمتمّثمة في باألخبلؽ فياىت
ىذه القّوة مرتبطة في أصميا بفكرة  ،الّتماسؾ الّضرورّية لئلفراد في مجتمع يريد تكويف وحدة تاريخّية

 . 1«الحياة في الجماعة عند الفرد

المستمّدة وعميو فإّف المبدأ األخبلقّي يمّثؿ عند بف نبي دستور المثؿ العميا والقيـ الّراقية          
ـّ توجيو الّطاقات االجتماعّية نحو الغايات الّسامية التي تخاطب ضمير  مف جوىر الّديف حيث يت

لتحّوؿ إلى طاقة حّية يخدـ بيا المجتمع في كّؿ أفعالو وسموكاتو. فالّديف يصبح إلزامًا  ،كّؿ فرد
لزام لّما تعّمؽ الفعؿ اإلنسانّي بالضمير حيف تطّبؽ أحكامو. و  اً خارجيّ ًا داخمّيًا إذا تعّمؽ بالّضمير، وا 

ينّظـ طاقاتو ويضبط  وبالمثؿ العميا فإّنو يستمـز الّنظر إلى الّتربية األخبلقّية التي تجعؿ مف الفرد
ـّ »أىدافو.  فالّتربية األخبلقّية ىي المدرسة التي نحّدد ضوابط الفعؿ اإلنسانّي. فمف خبلليا يت

والنزاعات الغريزّية التي ال تخدـ المجتمع وتعارض الّروح  القضاء عمى كّؿ الّرغبات الّشخصّية
االجتماعّية أي أّنيا تذىب وتوّجو الّسموكات الفردّية لمصمحة الجماعة فترفع مستوى اإلنساف مف 
ذلؾ المستوى المنحّط المتعّمؽ بالمطالب البيولوجّية إلى مستوى حضارّي يسوده الّتفاعؿ الواعي 

 2« دوتترجمو سموكات األفرا

الحياة االجتماعّية المتماسكة ىي الحياة التي تصّورىا شبكة العبلقات االجتماعّية، فإذا ف         
كانت ىذه الّشبكة متينة وقوّية فإّنيا تدّؿ عمى وعي األفراد الذيف يكّونونيا بوجود عالـ أفكار ناضج 

األفراد مكّيفوف أّف ىؤالء »وفّعاؿ ووجود عالـ األشياء التي تستخدـ في ىذا البناء الجماعّي. أي 
حسب مالؾ بف نبي وعممّية الّتكّيؼ ىذه تستمّد مف وجود أفكار تمّثؿ المبّررات والعوامؿ التي تدفع 
األفراد إلى العمؿ الجماعّي، وبيا يتـّ خمؽ الوسائؿ التي تغّطي الحاجيات المتعّمقة بالمجتمع
»3          

                                                           
 .57ص  ينظر8 مالؾ بف نبي، مشكمة الثّقافة،  1
 .164ينظر8 محّمد بغدادي باي، الّتربية والحضارة، ص  2
 .8166 المرجع نفسو، صينظر  3
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الفرد قوّي وفّعاؿ تزداد شبكة العبلقات االجتماعّية  وبقدر ما يكوف اإللزاـ الّداخمّي لمّديف)ضمير( في
 . ؿ مسؤولّيتو والقياـ بواجباتوقّوة وفعالّية أي يزداد توترىا مّما يجعمو قادرًا عمى تحمّ 

فقد حاوؿ بف نبي مف خبلؿ ما تقّدـ تحرير العقؿ اإلسبلمّي بيذا الّطرح ربقة االجتيادات        
معّينة، فكسر بذلؾ كّؿ العوائؽ التي حدت دوف الّنظر الواقعّي  القديمة التي كانت وليدة بيئة

فبّثت تمؾ الحركّية داخؿ الّنصوص الّدينّية جاعبًل الوقائع  د،والمعاصر لمّظروؼ التي تحيط بالفر 
أّف كّؿ االجتيادات التي توّصؿ  ليؤّكد ،االجتماعّية ىي المنطمؽ لبموغ ما جاء في الّنص الدينيّ 

ّف ما ما ىي إ إلييا القدامى اّل انعكاس لمّظروؼ االجتماعّية واالقتصادّية والّسياسّية الخاّصة بيـ، وا 
قّدمو بف نبي يعتبر اجتيادًا معاصرًا ييدؼ إلى حّؿ مشاكؿ اإلنساف المسمـ اليـو في عالـ ترجع 

القيـ في ذلؾ الّتوفيؽ بيف مستجّدات العصر وبيف  ة وشروطيا لغير المسمميف محاوالً فيو الحضار 
 جديدة لمعقؿ البشرّي الذي ألؼ االستيبلؾ الفكري فقط. ، مضيفًا أبعاداً والعادات الّشخصّية لممسمـ

لقد قّدـ بف نبي مف خبلؿ تحديده لكيفّية الّتعامؿ مع الفكرة الّدينّية التي ظّمت محصورة            
ارب وخبرات الفقياء والعمماء مستندًا في ذلؾ إلى تج ،نظرّيًا وفي الّنصوص القابعة في الّسطور

لمشكمة  حموالً  ،الّسابقيف الذيف كاف ليـ أثر بالغ عمى مسار الحركة الفكرّية في العالـ اإلسبلميّ 
حيث كانت رؤيتو لتجارب  ،فكرّية معاصرة ىي مشكمة الموروث والجديد واألصالة والمعاصرة

وأبعاده  فّيًا محّددا بإطار تاريخّي معّيفأسبلفنا ىي أّف ما قّدموه مف اجتيادات يعتبر إنجازًا ثقا
عندما حّدد معناىا الغيبّي وطبعت  اجتماعيًّابؿ أّف الفكرة اإلسبلمّية بدأت تموت »ليست مطمقة. 

. لذلؾ كانت حياة 1«بمفيـو متناىي مف خبلؿ تجربة تاريخّية خاّصة ىي تجربة الفقياء في القديـ
الّطريقة التي تبعث بيا بحسب الّظروؼ واألحواؿ االجتماعّية وتزداد الفكرة اإلسبلمّية متوّقفة عمى 

فّعالّيتيا بحسب قربيا مف تمؾ الوقائع. أّما إذا جعمنا الفكرة اإلسبلمّية في عيدىا القديـ فريدة مف 
نوعيا ذات طابع قدسّي فإّننا بذلؾ نقتؿ العقؿ المسمـ ونخرجو مف نطاؽ دوره في التّاريخ وىذا ما 

بؿ يقصد  »ومعنى ىذا أّنو ال قصد بتجديد الفكر اإلسبلمّي تجديد الّديف، إليو بعض المفّكريف.نّوه 
وبالتّالي  . 2«بو ذلؾ التّفاعؿ بيف عقؿ المسمـ بما عنده مف معارؼ عقمّية وبيف أحكاـ الّديف األزلّية

عادة بناء وتأسيس ثقافة إسبلمّية  فإّف الّنظر في ثقافة مسمـ اليـو أمر ال بّد منو بغية إصبلحيا وا 
ـّ الّتوفيؽ بيف العمـ الّتقنّي الذي  جديدة متفّتحة عمى عمـو العصر، واعية بكّؿ صعوباتو ونقائصو فيت

                                                           
 ،1771 ينظر8 محّمد يحياوي، مشكمة المنيج في كتابات مالؾ بف نبي، رسالة ماجستير، قسـ الفمسفة، جامعة الجزائر،  1
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يصنع الحضارة والعمـ الّدينّي الذي يصنع اإلنساف والحضارة معًا، وتوكؿ ىذه الميّمة لعمماء 
تخّصصة ألّف الجانب الّدينّي مقّدس عند المسمميف المتخّصصيف مع توفير مدارس مؤّىمة ومراكز م

الغزير وأخبلقّيات العالـ دوف اإلفراط في الجدؿ الذي يييف قداسة المسمميف يتطّمب الفطنة والعمـ 
 الّديف ويفّرؽ شمؿ المسمميف.

إذف فالّشرط األّوؿ لتحقيؽ المشروع الثّقافّي ىو الّصمة بيف عالـ األشخاص، وىو تأليؼ           
وفقًا لمنيٍج تربويٍّ يأخذ صورة فمسفّية أخبلقّية، والّسبيؿ إلى ذلؾ في رأي بف نبي بالّنسبة يحدث 

لممجتمعات العربّية اإلسبلمّية ليس أكثر مف الّرجوع إلى ديننا الحنيؼ بالّتوفيؽ بيف مبادئو 
 اإلسبلمّية المقّدسة وبيف مقتضيات العصر الحديث ومقتضيات اإلنساف المعاصر.

 : الّتوجيه الجماليّ لثالثّاالمبحث 

مثمما تحتاج الثّقافة الفّعالة إلى نزعة أخبلقّية تغّذييا وتوّجيا، فيي تحتاج أيضًا إلى ذوؽ          
نزوعًا إلى »جمالّي وحّس فّني وقدرة عمى البتكار واإلبداع. فالّذوؽ ىو الذي يبعث في اإلنساف 

 . 1«تاإلحساف في العمؿ وتوّخيًا لمكريـ مف العادا

والّذوؽ الجمالّي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمبدإ األخبلقّي مف حيث أّنو أيضًا عنصرًا مف          
، والّذوؽ 2«وألّنو يحّفز اليمـ إلى ما ىو أبعد مف المصمحة»العناصر المكّونة والمحّركة لمثّقافة، 

تيذيب الّنفوس وتربيتيا. وقد نّبو الّنبي الجمالّي إذا ارتبط بالمبدإ األخبلقّي فإّنو يكوف أبعد أثرًا في 
والفكر والعمؿ، وجعمو مرتبة أعمى مف  صمى الّمو عميو وسّمـ إلى أىّمية اإلحساف في العبادة

اإلسبلـ واإليماف. وقد عرؼ عنو صمى الّمو عميو وسّمـ استخدامو أسموب الّتعريض عندما كاف يريد 
انتقاد بعض القيـ الّسمبّية حرصًا منو عمى عدـ ذكر أسماء مرتكبييا فكاف يقوؿ8" ما باؿ قوـٍ 

المبدأ األخبلقّي ضرورّيًا لمعمؿ مف حيث دوافعو فحيف يكوف »يقولوف كذا أو يفعموف كذا" وعميو 
ولذلؾ فإّف أّي حركة تبتغي طريؽ  3«وغاياتو يكوف العنصر الجمالّي الزمًا لصورتو وفعالّيتو

خبلقّي مت عمى تأسيس دستورىا األالحضارة ال بّد أف تعمؿ عمى ترقية ذوقيا الجمالّي كما عم
 = توّجو حضاري.مبدأ أخبلقّي + ذوؽ جمالّي    ولشرح ذلؾ وضع بف نبي المعادلة التّالية8
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الفتًا الّنظر إلى أّف الّترتيب الذي ينّظـ ىذيف العنصريف ىو الذي يحّدد خصوصّية           
حضارة عف أخرى تاريخّيًا، وقد نتج عف ىذا الّترتيب ظيور نموذجيف مف المجتمعات تأّسس 

ّدوافع الجمالّية، وتأّسس نشاط اآلخر عمى القيـ الّنشاط االجتماعّي عند أحدىما عمى القيـ وال
وتمّثؿ الّنموذج األّوؿ الثّقافة الغربّية التي ورثت ذوقيا الجمالّي مف الّتراث »والّدوافع األخبلقّية، 

اليونانّي والّرومانّي، وتمّثؿ الثّاني الثّقافة اإلسبلمّية التي ورثت مف الّتراث السامي الّشغؼ 
ذ عمى سبيؿ المثاؿ مسألة مبلبس المرأة في كبل المجتمعيف، فمّما كاف المجتمع ولنأخ .1«بالحقيقة

الغربّي قد انطمؽ مف نقطة معّينة في ذلؾ وىي إبراز جماؿ المرأة في الّشارع بكّؿ ما يمكف أف 
يوّضح مظير الجماؿ، كاف المجتمع اإلسبلمّي في المقابؿ قد اّتخذ اّتجاىًا مخالفًا تمامًا، إذ ىو 

ؼ أساسًا إلى إخفاء جماؿ المرأة في الّشارع، وليس يعني ىذا أّف الثّقافة اإلسبلمّية تفقد معنى ييد
بالّرغـ الجماؿ في مبلبس الّنساء المسممات مثبًل لكّنيا تضعو في المرتبة الثّانية بعد األخبلؽ، لكف 

بعد الجمالّي في الّشخصّية تضع األخبلؽ في المرتبة األولى إاّل أّنيا أولت عناية كبيرة لم يامف أنّ 
اإلسبلمّية، فردًا ومجتمعًا وأّمة، كما يظير ذلؾ بقّوة مف التّأكيد عمى جانب طيارة الّنفس والجسـ 
والمحيط، حّتى أّف اإلسبلـ اعتبر إماطة األذى عف الّطريؽ صدقة. فيو يطبع الفرد بنوعيف مف 

اخمّي وىو ذلؾ الذي تطبعو فينا مكاـر الجماؿ8 الخارجّي وىو الذي تحّدثنا عنو، والجماؿ الدّ 
 األخبلؽ وحسنيا. فاألخبلؽ تنتج الجماؿ والعبلقة بينيما تكاممّية تضّمنّية.

فبل يمكف  »فالّذوؽ الجمالّي عنصر ثقافّي يظير في كّؿ نشاط يقـو بو الفرد، والعكس          
الّنفس خيااًل أقبح، والمجتمع الذي لصورة قبيحة أف توحي بالخياؿ الجميؿ، فإّف لمنظرىا القبيح في 

.  2«ينطوي عمى صورة قبيحة ال بّد أف يظير أثر ىذه الّصورة في أفكاره وأعمالو ومساعيو
  ولتوضيح الفكرة أكثر نأخذ مثااًل بسيطًا عف طفؿ يمبس مبلبس بالية قذرة صادفناه في الّشارع

ناسبة يحمؿ في المجتمع صورة القبح فمثؿ ىذا الّطفؿ الذي يمبس كومة مف القاذورات غير المت
والّتعاسة، بينما يمّثؿ أحد الّسواعد مف بيف المبلييف التي تحّرؾ التّاريخ، لكّنو ال يحّرؾ شيئًا ألّف 
نفسو مدفونة في أوساخو. فيذا الّطفؿ في الحقيقة ال يعّبر عف فقر مجتمعو بقدر ما يعّبر عف 

ذ ا أخذنا صورة الّطفؿ بأبسط معاني الجماؿ لقمنا أّنو مف تفريط أفراد ذلؾ المجتمع في حياتيـ. وا 
الجانب األخبلقّي قد ستر بيا عورتو، لكّنيا في نفس الوقت قتمت كرامتو بيف أقرانو، فبل أحد ينكر 

. فإذا أردنا أّف في معظـ المجتمعات نوعّية الّثوب وجودتو ىو الذي يحيؾ كرامة الّشخص واحترامو
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الّطفؿ ال يستدعي شراء ثوب جديد لو، بؿ حثّو عمى غسؿ نفسو وثوبو أف نجّمؿ مف صورة ذلؾ 
كفيؿ بأف يضفي عميو لمسة مف الجماؿ بعد تخّمصو مف األوساخ، ما يخّمصو أيضًا مف االشمئزاز 

 ليبقي فقط في صورتو عمى منظر الفقر والكرامة، بدؿ القبح والميانة. 

 و عمى المساكيف فقط ، بؿ ال بّد أف يشمؿ كّؿ فئاتلكّف الّذوؽ الجمالّي ال يقتصر تحقيق        

ـّ يمّس كّؿ دقيقة مف  »المجتمع كّؿ بمستواه ومينتو وىدفو في الحياة ودوره في المجتمع،  فتأثيره عا
. فاإلطار  1«دقائؽ الحياة، كذوقنا في الموسيقى، والمبلبس، أساليب الّضحؾ، ومسح أحذيتنا....

الجماؿ ىو اإلطار الذي تتكّوف فيو أّية  فالحضارّي بكّؿ محتوياتو مّتصؿ بالّذوؽ الجمالّي، بؿ إ
 حضارة، فينبغي أف نبلحظو في نفوسنا، وأف نتمّثؿ في شوارعنا وفي بيوتنا مسحة مف الجماؿ. 

خ وفضبلت، وما نراه عمى إاّل أّف ما نراه اليـو في شوارعنا وأحيائنا مف قاذورات وأوسا        
و حّتى جامعاتنا مف خربشات وتشويو لصورتيا، وجو مف أوجو قبحنا  حيطاف مدارسنا وثانوّياتنا،

لّما فقدنا أدنى معنى لمجماؿ. وما نراه عمى أجساد بناتنا وأبنائنا مف مبلبس فاتنة بالكاد تسطر 
ورتو في ظّؿ انتمائنا لحضارة عوراتيـ وجو آخر مف أوجو عدـ فيمنا لمعنى الجماؿ وتشويو لص

ذا أردنا أف نربط ىذا بالفكرة الّدينّية اإلسبلـ الّراقية التي تضع الجماؿ مكاف كّؿ تسّتر واحتشاـ،  وا 
فسنقوؿ أّنيا صورة لفقدانيا فعالّيتيا. فيوس شبابنا بتقميد الحضارة الغربّية دوف استيعاب مبادئيا 

فبل ىـ بقوا عمى مّمة أسبلفيـ،  ؛جعميـ جيبًل ىجينًا مشّوىاً  األصمّية ودوف فيـ صحيح لعالـ أفكارىا
وال ىـ وصموا ألفؽ اإلنساف الغربّي، فجنوا عمى أنفسيـ التي أصبحت ال تتنّفس إاّل فضبلت 
الحضارة الغربّية، وعمى مجتمعاتيـ التي أصبحت ال ترى أبناءىا إاّل في صورتيـ التي تدير ظيرىا 

 مّي.ألّي معنى لمجماؿ اإلسبل

فالجماؿ ىو وجو الوطف في العالـ، فمنحفظ وجينا لكي نحفظ كرامتنا. ولنفرض احترامنا         
 عمى جيراننا الذيف نديف ليـ باالحتراـ نفسو.

 منطق العمميّ : الرّابعالمبحث ال

ال تتـّ عممّية توجيو الثّقافة التي اقترحيا بف نبي إاّل بإدخاؿ عنصر ثالث ىو ما يسّميو          
كيفّية ارتباط العمؿ بوسائمو ومعانيو، بطريقة يتمّكف اإلنساف بيا  »"المنطؽ العممّي" والذي يعني 
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البراغماتّي الذي  . أي إّنو المنطؽ1«مف استخراج أقصى ما يمكف مف الفائدة مف وسائؿ معّينة
الّنفعّي المحكـو بالمبدإ األخبلقّي، والذي يفرض أف يكوف مصدر الفعالّية، التي أحد الّشروط التي 
تييئ المجتمع لمواجية مشكبلت الّتخّمؼ، وتعديؿ أسموب الحياة بطريقة تأخذ بعيف االعتبار 

ّية ربط العمؿ بوسائمو ومقاصده، وذلؾ لوسائؿ المتوّفرة والّزمف المحّدد. والمنطؽ العممّي يعّممنا كيف
        حتى ال نستسيؿ أو نستصعب شيئًا دوف مراعاة بعض المعايير مف الوسط االجتماعّي.  

ذا نظرنا إلى واقع مجتمعنا اليـو وجدنا أّنو فاقد لمفعالّية في أبسط تجّمياتيا ووصؿ بنا           وا 
المطاؼ إلى أغرب الحموؿ، وخير مثاؿ عمى ذلؾ استعانتنا باليد العاممة الّصينّية الستبلـ مشاريع 

تعاني منيا األغمبّية وىو حّؿ نصفو بالغريب في دولة  البناء في مّدتيا الّزمنّية المخّطط ليا،
الساحقة مف شبابيا مف البطالة، ال ألّنيا ال تممؾ مشاريع لمّتشغيؿ بؿ ألّف المشروع الّسكني مثبًل 
فييا يستغرؽ ثماني سنوات أو أكثر في حيف أّنو يمكف أف يتـّ في غضوف سنتيف، بسبب ال فعالّية 

اليـو بدؿ ثماني ساعات، فيو يبدأ العمؿ  المكّمفيف بالمشاريع، فنجد العامؿ فييا يشتغؿ ساعتيف في
متأّخرًا بساعتيف، ويستغرؽ لمغذاء ساعة كاممة، والستراحة بعد الغذاء ساعة أخرى، ويخرج قبؿ 
ساعتيف مف نياية الّدواـ، وفي سياؽ ىذا المثاؿ نشرت إحدى الجرائد اليومّية صورة كاريكاتورّية 

جالسوف ولّما سئموا عف سبب جموسيـ أجاب األّوؿ أّنو لورشة بناء تصّور عشرة عّماٍؿ، تسعة منيـ 
8 أّنو مدير األشغاؿ، وأجاب الثّالث أّنو كبير العّماؿ...وىكذا حّتى مدير المشروع، وأجاب الثّاني

تبّيف أّنيـ كّميـ مدراء )ينحّججوف كي ال يقوموا بمياميـ(، ماعدا العامؿ العاشر الذي كاف يحفر 
ـو بميامو. وما يدّؿ ىذا إاّل عمى فقداننا لممنطؽ العممّي حّتى في كسب وىو الوحيد الذي كاف يق

قوت عيشنا )مصمحتنا( أي الفرد مّنا فاقد لممنطؽ العممّي حتى بينو وبيف نفسو، فما بالنا بمصمحة 
 مجتمعنا.

مى فػالمنطؽ العممّي إذف ىو العقؿ الّتطبيقّي الذي يجّسد الفعالّية في الّنشاط سواء ع         
صعيد الفكر أو العمؿ، وىو مبدأ دعت إليو العقيدة اإلسبلمّية التي لطالما اعتبرت إتقاف العمؿ 

يضة ىو تمّثؿ العقيدة والّتفاني فيو وعدـ تأجيمو مف اإليماف، لذا اعتبر بف نبي أّف أساس النّ 
لى منطؽ عممّي اإلسبلمّية، مف خبلؿ ربطيا بالمفاىيـ المنطمقة مف األساس العقائدّي وتحويميا إ

لسنا بحاجة إلى حديث طويؿ  »في ىذه الحالة نكوف قد سرنا في االّتجاه الّصحيح ونحف  فإّنو
لنؤّكد أّف الفكر اإلسبلمّي قد وضع حمواًل لمشكبلت العالـ اإلسبلمّي، وما يعانيو إنساف العصر مف 
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جتماعّية فقد وضع القرآف قضايا ومواقؼ، فالقرآف قد وضع ليا حمواًل ، فمف ناحية المشكبلت اال
ليا حمواًل حيث شّرع الّزواج والمعاشرة والّطبلؽ، كما وضع تشريعًا لممسائؿ الّدنيوّية كالبيع والّشراء 

 . 1«والّتجارة، فالقرآف يضع في أعماؽ عقيدتنا االستعدادات التي تؤّىمنا لتطبيؽ المعامبلت المتعّددة

يضة8 اإلنساف و التراب والوقت، ولكف ال بّد مف ربطيا فيو يرى أّف مف أسس شروط النّ           
 ألّف الّسبب في ذلؾ أّف ىذه العوامؿ الّثبلثة تتطّمب إلى جانبيا عامبًل آخر ال» بالعقيدة اإلسبلمّية ،

غنى عنو، وىو العامؿ الّنفسانّي، ىذا العامؿ الذي يصطمح عمى تسميتو بالعقيدة، فنحف إذف أماـ 
وضوحًا كامبًل ، فالّشروط البلزمة لتكوف الّنيضة بيف أيدينا متوّفرة، فعندنا أكـر قضّية واضحة 

العناصر الموجودة في العالـ، وعندنا أخصب المساحات الّترابّية، وعندنا الّساعات الّزمنّية الكافية 
نقوؿ أّنو . فمو تساءلنا عف الّشيء الذي ينقص ىذه األمور لتحّقؽ الّنيضة فس 2«لئلبداع واالبتكار

العمؿ بموجب العقيدة اإلسبلمّية، فاإلسبلـ وحده الذي يمكنو إعادة المسمميف إلى قيادة العالـ، 
 شريطة أف يقتنعوا أّف ىذه العقيدة رسالة ضرورّية وال غنى عنيا.

في الواقع المعاش، فإّنو ال بّد مف أف ولكي يتحّوؿ اإليماف والعقيدة إلى حّيز الفعالّية           
أّوؿ شيء في ىذه الّطريؽ ىو  »تدخؿ ضمف الّتغيير الّداخمّي لئلنساف المؤّثرة عمى الّسموؾ ألّف 

تكويف االنعكاسات التي تغّير سموؾ الفرد، وىذا الّتغيير الّنفسّي ىو الذي يسّيؿ حياة المجتمع وىو 
. فالذي ينّظـ  3«اجتماعّي، فكّؿ ما يغّير الّنفس يغّير المجتمع أيضًا الّشرط الّنفسّي في كّؿ تغيير

سموؾ اإلنساف ىو الّشرائع المنبثقة عف العقائد، والّشريعة اإلسبلمّية بميزة الوسطّية توصؿ اإلنساف 
يكوف عمؿ الغرائز »إلى نيضة صحيحة، ألّف الّتكميؼ ىو الذي ينّظـ العبلقة الّداخمّية، بحيث 

، فبالّرغـ مف امتبلؾ العالـ اإلسبلمّي  4«ابقًا لرسالة المسمـ الّتغييرّية في المجتمعواندماجيا مط
لمعقؿ المجّرد، إاّل أّنو بحاجة إلى عقؿ تطبيقّي متكّوف مف اإلرادة واالنتباه، وىذا غير موجوٍد لحّد 

 اآلف.

فالمسمـ يقتؿ الوقت، والعمـ، والماؿ، فكيؼ يا ترى ينفؽ العمـ ويستغّؿ الماؿ؟ ينفقيا في           
نشاطات غير فعالة، حيث العبثّية واّلبلفعالّية المتجّذرة في ذواتنا، فالعالـ اإلسبلمّي يفقد الّضابط 
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يقيا، وعندما أراد المجتمع أف الذي يربط بيف العمؿ وىدفو، وبيف الثّقافة ومثميا، وبيف الفكرة وتحق
يسير طبقًا لمبادئ القرآف، راح يسير في االّتجاه المعاكس، لعدـ وجود المنطؽ العممّي في سموكو 
فميس الذي ينقصو منطؽ الفكرة، بؿ منطؽ العمؿ، فيو ال يفّكر ليعمؿ، بؿ يفّكر ليقوؿ كبلمًا 

ما نسمعو في الحمبلت االنتخابّية مف قبؿ  مجّردًا ال يقّدـ بقدر ما يؤّخر. وأفضؿ مثاٍؿ عمى ذلؾ
المبليير لتنظيـ حمبلتيـ ليتموا أفكارىـ وكبلميـ ووعودىـ لتموت بمجّرد المترّشحيف الذيف ينفقوف 

 إطفاء )المايكروفوف( ولو نجحوا في االنتخابات.

 : الّتوجيه الّصناعّي )الفّني(خامسالمبحث ال

دمو ابف خمدوف في مقّدمتو، إاّل أّف بف نبي لـ يقصد منو والّصناعة مصطمح قديـ استخ          
، ليشمؿ  1«كّؿ الفنوف والقدرات والميف وتطبيؽ العمـو»ذلؾ المعنى الّضيؽ المقصود مف الّمفظ، بؿ 

التي تكسب الفرد والمجتمع القدرة عمى تحقيؽ مياـ اجتماعّية، ومستمزمات كّؿ الوسائؿ الفّنية 
صياغّي  يجّسده العمؿ المستمّد مف العمـ الّتخّصصي الذي يشمؿ فّف في إطار فّف »معيشّية 

. وما يقصده بف نبي بمغة واقعنا، أّف كّؿ نشاط يقـو بو  2«الّراعي كما يشمؿ فّف العالـ عمى الّسواء
اإلنساف يومّيًا بحيث يمارسو كمينة ال بّد أف يحظى باألىّمية والمتابعة مف الجيات المعنّية ميما 

بساطة الّنشاط، ألّنو قبؿ كّؿ شيء ىو نشاط يساىـ في تكامؿ مجتمعنا، ولنأخذ عمى سبيؿ كانت 
المثاؿ8 مينة التّنظيؼ بالّرغـ مف أىّميتيا ودورىا في تنقية وترقية الّشوارع واألحياء إاّل أّنيا مينة 

ة لمعّماؿ عف ، فبداًل مف أف توجد ىناؾ دورات تكوينيّ محتقرة ال تحظى بأّية رعاية مف المسؤوليف
الوسائؿ التي يستخدمونيا في عمميـ مف قفازات وأحذية خاّصة وبدالت، ومواد واقية تحفظيـ مف 
اإلصابات والجراثيـ، وحتى طريقة تصنيؼ الّنفايات، نجد أّف البعض حّتى، ال يعتبرىا مينة. وبداًل 

ر عممو، نجد أجره األكثر مف أف يتمقى ممارس ىذه المينة أجرًا يوازي أتعابو ومعاناتو مف أخطا
زىدًا بيف كّؿ األجور ففي حيف يتقاضى رامي تمؾ الفضبلت والقاذورات في الّشارع بشكؿ عشوائّي 

 أجرًا يصؿ ألربعيف ألؼ ديناٍر، يتقاضى عامؿ الّنظافة ما ال يزيد عف ثبلثة آالؼ ديناٍر. 

وجيو المينّي، واإلعداد والّتربية وقد اقترح بف نبي في ىذا الّسياؽ، إنشاء مجالس لمتّ           
ذا كانت الّصناعة بيذا المعنى  المينّية لكّؿ الميف في المجتمع بغّض الّنظر عف مستواىا ودورىا. وا 

بالّنسبة لمفرد، فإّنيا بالّنسبة لممجتمع وسيمة لممحافظة عمى كيانو واستمرار  وسيمة لكسب العيش
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ية إلنجاح مياـ تتعّمؽ بحياة المجتمع، فيي تحّقؽ لو نمّوه، فالّصناعة مف حيث كونيا طرائؽ فنّ 
االكتفاء الّذاتّي واستخداـ طاقاتو المتاحة، بطريقة عممّية منيجّية، تحّقؽ الّدرجة القصوى مف اإلتقاف 

 المينّي والميارة الفّنّية.

إحدى  فإّف ليا في»ويشير بف نبي إلى أّف الّرعي صناعة، وعمى تواضع ىذه المينة وبساطتيا،   
 ضواحي باريس مدرسة لتأىيؿ الّرعاة، لذلؾ لو قارننا بيف راٍع مف خّريجييا وراع مف مجتمعػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       

 .1«حيف يقود كّؿ منيما قطيعو، لتبّيف لنا الفرؽ

يبّرر إّف وضع بف نبي لمخّطط مشروعو الثّقافّي في الّنصؼ األّوؿ مف القرف الماضي،           
قّمة توّسعو في مفيـو الّصناعة ليشمؿ التّقنّيات الحديثة. إاّل أّف حاؿ مجتمعاتنا اليـو يدّؿ عمى أّننا 
مازلنا بحاجة لتحديد أولوّياتنا في ىذا المجاؿ، خاّصة أّف تيار العولمة المكتسح يشترط عمينا 

 نبي لمّتحّضر. الّتفكير والّتخطيط والفعالّية، أي الّشروط نفسيا التي وضعيا بف

كاف اإلنساف في فكره وثقافتو وسموكو، ىو البؤرة التي تترّكز فييا متطّمبات الحضارة           
حسب نظرّية مالؾ بف نبي، الذي كاف في جميع مؤّلفاتو باحثًا عف سننيا وقوانينيا وعوامؿ 

اكتشاؼ وسائؿ ازدىارىا وانحطاطيا، محاواًل تشخيص العمؿ التي تعاني منيا مجتمعاتنا، و 
 معالجتيا.

ولقد توّصؿ إلى أّف اإلنساف ىو مكمف الّداء ومصدر الّشفاء في الوقت نفسو، لذلؾ بحث           
أوضاعو االجتماعّية والثّقافّية والّنفسّية، آخذًا في عيف االعتبار ظروفو التّاريخّية والّسياسّية 

متحّكـ في كّؿ ما عداه، وأّنيا الوسيمة التي يتـّ . وخمص إلى أّف الثّقافة ىي العامؿ الواالقتصادّية
              عف طريقيا تغيير اإلنساف، العنصر األّوؿ في معادلة الحضارة، ومحور نظرّيتو الثّقافّية.
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 الفصل: خالصة 

ف مضموف ىذا الفصؿ أّف الجوىر مف فكرتّي الّتوجيو والّتغيير باالستعانة نستنتج م         
والعودة إلى الفكرة الّدينّية، وكّؿ الحموؿ التي اقترحيا بف نبي إلعادة ثقافتنا وحضارتنا إلى 
مسارىما الّتاريخّي، ىو إعادة تفعيؿ اإلنساف المسمـ، فمو الحظنا منظور بف نبي مف بدايتو 

أّف ىناؾ قضّيًة تتكّرر في كّؿ القضايا التي تطّرؽ ليا بف نبي، وىي قضّية لنيايتو نجد 
التي تندرج في تكّرر ذكرىا ومعالجتيا في كّؿ كتبو دوف استثناء، ونقصد بيذا قضّية الفعالّية 

المنظومة الفكرّية البف نبي التي حّددىا في كّؿ ما قالو عف مشكمة الحضارة بأبعادىا 
افّية واالجتماعّية واالقتصادّية واألخبلقّية، فيو يربطيا بالبيئة التي نعيش فييا الّسياسّية والثّق

والتي نشّكؿ أجزاءىا ككّؿ، حيف رأى أّف البلفعالّية ليست ناجمة عف المدرسة كما فيـ 
 البعض، بؿ ىي ليست سوى نتاج لسموكنا الّسمبّي.

كثيرة تعمؿ فييا، وأغمبيا منصّب عمى  كما نستنتج أيضًا أّف لمفعالّية عنده مياديف          
اإلنساف، باعتباره المشّكؿ الوحيد لمحضارة مف خبلؿ عقيدتو وأفكاره وثقافتو. لذلؾ نجد أّف 

قامةلمفعالّية ثبلثة أنواع كفيمة بإنياض المجتمع وتوجيو الثّقافة   الحضارة، وىي8 وا 

ي أكثر مف كتاب، وىي أّف ف -كما رأينا –فعالّية العقيدة8 التي أشار بف نبي إلييا  -
ـّ أف المسمـ لـ يتخّؿ عف عقيدتو، بؿ عقيدتو ىي التي تجّردت مف فعالّيتيا، وليس المي

نعّمـ المسمـ عقيدة يممكيا، بؿ الميـّ أف نرّد لتمؾ العقيدة فعالّيتيا بإعادة تكييفيا مع 
ّي، بما مقتضيات العصر الحديث، وما يتماشى مع المستوى الّذىني اإلنساف الحال

 يجعمو يخدـ مجتمعو ويتفاعؿ معو بشكؿ إيجابّي، مع ما تقتضيو الّظروؼ الحالّية.
فعالّية الثّقافة8 وقد حّدد بف نبي أربعة دعائـ تقـو عمييا الثّقافة ىي8 الّدستور األخبلقّي  -

والّذوؽ الجمالّي، المنطؽ العممّي والّصناعة أو الّتقنّية أو الفّف، وعمى ىذا األساس 
وف الثّقافة نظرّية في الّسموؾ أكثر كـ كونيا نظرّية في المعرفة )وىذا يعني أّنيا تك

أيضًا نظرّية في المعرفة، فعندما تؤّدي الثّقافة وظيفتيا بالّشكؿ المثالّي ال بّد أف تؤّدي 
 في جانب مف الجوانب لتحصيؿ المعرفة ومعرفة كيفّية استخداميا بالّشكؿ الّصحيح(.

بي إلى أّف كّؿ كممة ال تحمؿ نشاطًا معّينًا، تكوف كممة فارغة مّيتة. كما يشير بف ن
فكممة ثقافة، ال تكوف سوى كممة فارغة إذا لـ تترجـ عمى أرض الواقع وتعمؿ عمى 
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ذا أردنا الّربط بيف عناصر الثّقافة تغيير اإلنساف فسوؼ نبلحظ أّف كّؿ عنصر منيا . وا 
ؽ توّلد الجماؿ، والجماؿ يوّلد المنطؽ، والمنطؽ يوّلد اآلخر بفضؿ فعالّيتو8 فاألخبل

 يوّلد الّتقنّية أو الّصناعة.
أّما بالّنسبة لفعالّية األفكار، فيرى أّف العمؿ الّتاريخّي ىو بالّضرورة مف صنع  -

األشخاص واألفكار واألشياء جميعًا، وأّنو ال يمكف أف يكوف أّي عمؿ تاريخّي إذا لـ 
العوالـ الّثبلثة. ونستنتج أيضًا أّف أخطر العوالـ ىو عالـ يحدث ارتباط بيف ىذه 

 األفكار ألّف فقدانيا يعني انيداـ الثّقافة وانييار الحضارة.

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـخـاتـمــة             



الخاتمة                                                                                                        
 

89 
 

 

حّتى نكون أوفياء ألطروحات مالك بن نبي ال بّد أن نذكر جممة الّنتائج التي توّصمنا            
 إلييا بعد ىذا البحث الوجيز والبسيط، ويتمّثل أىّميا في:

معالجة مالك بن نبي لمفيوم الثّقافة لم يكن بيدف فيم واقع ثقافّي موجوٍد من بالفعل  -
 عبارة عن محاولة خمق واقٍع ثقافّي لم يوجد بعد.بل كانت دراستو لمثّقافة 

، حيث كان بذلك معطيات كال من اإلنسان والمجتمع ّن مفيومو لمثّقافة كان جامعًا بينأ -
قد وافق بين المفيوم الماركسي الذي يرى أّن الثّقافة نتاج المجتمع، وبين الّتعريف 

 المبرالّي الذي يعّرف الثّقافة بأّنيا نتاج اإلنسان.
انطالقو من مبدإ أّن تجديد الثّقافة وتوجيييا يستوجب أّواًل تصفيتيا من الّرواسب الّسمبّية  -

التي تعرقل تقّدمنا الثّقافّي والحضارّي، ثّم االىتمام بمقتضيات المستقبل. بمعنى أّنو 
لكي نحّقق الّنيضة الثّقافّية ال بّد من أن نعرف أخطاءنا ونصّححيا، لكي ندرك مواطن 

ا، فنوّجييا لتصبح مواطن قّوة تدفعنا إلى األمام. وبالتّالي فالثّقافة تتغّير وتتطّور ضعفن
 عبر المراحل التّاريخّية لحياة اإلنسان.

أّنو ال يجب الخمط بين مفيوم كممة "عمم" وكممة  "ثقافة"، ألّنو إذا كان العمم نظرّية في  -
ي فمشكمة الثّقافة ال يمكن حّميا بالعمم المعرفة فإّن الثّقافة نظرّية في الّسموك، وبالتّال

لوحده ألّنو في األساس جزء من الثّقافة، وتوجيو الثّقافة يتضّمن توجيو العمم وطريقة 
استخدامو. كما أّن الثّقافة ىي التي تمنح الفرد صفة الفعالّية في حين يعجز العمم عمى 

عرفة، وبالتّالي فالثّقافة ألّن سموك الفرد في المجتمع خاضع ألشياء أعّم من الم ذلك.
تنتج العمم إذا أنتجت فردًا فّعااًل متفّتحًا عمى المعرفة، بينما العمم ال ينتج الثّقافة ألّنو لو 

 كان األمر كذلك الستممت المدرسة ميّمة إنتاج الثّقافة.
تمًا أّنو ال يمكن لنا أن نتّصور تاريخًا بال ثقافة، ألّن الّشعب الذي فقد ثقافتو قد فقد ح -

فالثّقافة في عموميا ىي المحيط الذي يحيط باإلنسان وىي الوسط الذي تولد  ؛تاريخو
داخمو وتتشّكل بموجب ظروفو خصائص المجتمع المتحّضر تبعًا لمغاية التي رسميا 
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المجتمع لنفسو ويشترك في ذلك كّل فرٍد من أفراده دون استثناء، بغّض الّنظر عن 
 ىتماماتيم.فئاتيم ومستويات تكوينيم وا

أّنيا الّدستور الذي تتطّمبو الحياة العامة بجميع ما فييا من ضروب الّتفكير والتّنّوع  -
االجتماعي، وعمى األخّص إذا كانت الثّقافة ىي الجسر الذي يعبره المجتمع إلى الّرقّي 

المجتمع  . لذلك يعّرفيا تربوّيًا بأّنيا منيج تربوّي ال بّد من تطبيقو عمى كّل فئاتوالّتمّدن
فالثّقافة ىي ذلك الّدم في جسم المجتمع يغّذي حضارتو ويحمل أفكار  دون استثناء،

العامة، وكّل ىذه األفكار منسجم في سائل واحد من االستعدادات المتشابية 
واالّتجاىات الموّحدة واألذواق المتناسبة. ونفيم من خالل ىذه األفكار أّن تطبيق الثّقافة 

 أسموب حياة في المجتمع بحيث تؤّثر عمى كافة طبقاتو االجتماعّية  ىو أن تتحّول إلى
 دون تمييز أو تفريق.

أّن مشكالت الثّقافة تنقسم حسب طبيعتيا إلى اجتماعّية تتمّثل في الحرفّية في الثّقافة  -
وتحّمل شبكة العالقات االجتماعّية الذي يؤّدي إلى تشّتت المجتمع وتفّككو وىي مشكمة 

ب فييا تدىور في عالم األشخاص بفقدانيم لمقانون األخالقّي. وتفّكك في خطيرة تسبّ 
عالم األفكار وتسّمم فيو بسبب األفكار المّيتة واألفكار القاتمة، وبالتّالي طغيان عالم 

 اختالل الّتوازن بين العوالم الّثالثة.األشياء ما يؤّدي إلى 
في انعدام الفعالّية الفردية واالجتماعّية ما أّما الجانب الّنفسّي لممشكمة فيتمّثل في أساسو  -

ينتج ما يسّمى بـ" ذىان الّسيولة" و" ذىان االستحالة" الذي يصبح الفرد المصاب بو 
متيّربًا من مسؤولّياتو تجاه مجتمعو وثقافتو وبالتّالي يفقد قدرتو عمى مواجية مشاكمو 

 . الفكريّ  ملالشّ  إلى بَدوره ييؤدّ  الذي بالعدم االقتناع ذلك عن فينتج ومعالجتيا.
تحقيق الّنيضة والّتقّدم ال يتحّقق بتكديس منتجات الحضارة  كما نستنتج أيضًا أنّ  -

ألّنو حين نستورد أشياءىم نستوره فقط ىياكميا  الغربّية بل بإنتاجنا ألشيائنا الخاّصة.
 دون قيمتيا الحضارّية.

 بو نواجو الذي والعمميّ  العقميّ  الكسل ذلك في ىتجمّ ي الذي لالستعمار ةالقابميّ مرض أّن  -
 لمجتمع يمكن فال لمّتخّمص منو، ائمالدّ  شاطوالنّ  العالية ةواليمّ  ةالفعاليّ  بتطمّ نا، يمشكالت

 ىائمة ةبشريّ  طاقات لوُيعطّ  العمميّ  البحث دعم ُييمل أن كبوتو من يوضالنّ  يريد
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 ةالجوىريّ  مشكالتيا عن يةثانوّ  بمشكالت يشغميا أو خديرالتّ  أنواع بمختمف رىاويخدّ 
 .عةالمتوقّ  غير أفعاليا ردود من اخوفً 

أّن إعادة الثّقافة العربّية اإلسالمّية إلى مسارىا التّاريخّي ومكانيا الّرائد، يستوجب  -
توجيييا نحو األمام بتطبيق منيج تربوّي ال يخرج عن العقيدة اإلسالمّية. وذلك بتطبيق 

ولجعل اإلنسان يؤّثر في حضارتو وثقافتو بشكل  الّتوجيو عمى عناصر الثّقافة األربعة. 
فّعال، رجع بن نبي إلى الّطاقات االجتماعّية التي توّجو األفراد والمجتمعات إيجابّي و 

 والمتمّثمة في: القمب والعقل واليد.
ومن ضمن الّنتائج التي توّصمنا إلييا أّن توجيو العناصر الثّقافّية باستخدام العقيدة  -

كالت الثّقافة ، يؤّدي إلى حّل مشاإلسالمّية بتكييفيا مع الواقع االجتماعّي الّراىن
 وبالتّالي تحقيق الّنيوض الحضارّي: 

فتوجيو األخالق: يعالج مشكمة تمّزق شبكة العالقات االجتماعّية ويمّتن تماسكيا ويزيد  -
قّوتيا، ألّن حسن األخالق ينتج تفاعاًل إيجابّيًا بين األفراد، كما يشحن نفوسيم مّرة 

واالجتماعّية، وبالتّالي فّك الّركود والجمود أخرى بالفعالية التي تحّقق الحركّية الفردّية 
 الذي عانت منو الحضارة اإلسالمّية لعقود من الّزمن.

وتوجيو الّذوق الجمالّي: يحّقق لممجتمع الحّس الجمالّي، بتجميل وتوجيو سموكات األفراد  -
 بما يخدم المجتمع، كما أّنو مبدأ تربطو عالقة تكاممّية مع المبدإ األخالقّي.

و المنطق العممّي: ينتج مجتمعًا متكافاًل يستغّل جيوده وطاقاتو ووقتو وترابو وتوجي -
 بأحسن طريقة تمّكنو من االستفادة مّما يممك إلى أقصى الحدود.

أّما توجيو الّصناعة: فيوّفر لممجتمع والفرد طرائق فّنية إلنجاح ميام تتعّمق بحياة  -
تخدام طاقاتو المتاحة، بطريقة عممّية المجتمع، فيي تحّقق لو االكتفاء الّذاتّي واس

تقان المينّي والميارة الفّنّية، خاّصة مع إنجاز منيجّية، تحّقق الّدرجة القصوى من اإل
 مدارس ومعاىد لمّتكوين المينّي والفّني.

فبالّرغم بعد عرضنا ليذه الّنتائج ال بّد من القول أّن مالك بن نبي مفّكر ال يقّيده الّزمان وال المكان، 
من مرور عقود من الّزمن  عمى أفكاره إاّل أّنيا مازالت تّتسم بالفّعالّية والّصالحّية لتكون برنامجًا 
تربوّيًا يستحّق محاولة تطبيقو لمعالجة األمراض الخطيرة التي أصيبت بيا الثّقافة اإلسالمّية 

 والحضارة العربّية.
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قد أوصمنا  -ىذا البحث رغم إيجازه وبساطتو لمن خال -كون وفي األخير نرجو أن ن         
ارئيا يستوعبيا بالّشكل فكرة مالك بن نبي عن الثّقافة وما يتعّمق بيا بطريقة سميمة، تجعل ق

الّصحيح، رغم الّنواقص الكثيرة التي تعتريو سواء ما نتج عن تشّعب قضّية الثّقافة عند مالك بن 
ل المفاىيم وتنّوعيا. كما نريد أن نسوق كممة شكر ألعضاء نبي وتشابكيا، أو تمك العائدة إلى تداخ

 والّسالم عميكم ورحمة الّمو وبركاتو. لجنة المناقشة الذين تفّضموا بقراءة ىذا البحث. 
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 الجزائرد.ط، دار الغريب، قادة بحيري: مصطمحات اقتصادية من فكر مالك بن نبي،  -

2222. 
 .1119د.ط، الجزائر،  دار كتاب األمة، محمد عمارة: اإلسالم وضرورة التغير، -
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 .2221د.ط، الجزائر، دار عالم األفكار، محمد بغدادي باي: التربية والحضارة،  -
 الدار السعودية لمنشر د.طنورة خالد السعد: التغيير االجتماعي في فكر مالك بن نبي،  -

 .1119جدة، 
 المراجع بالّلغة الفرنسّية:

- Mostafa Bentefnouchet, la culture en Algérie mythe et réalité, 
SNED, Alger, 1982.  

 القواميس والمعاجم المتخصصة: 

 .1112الجزء األول، بيروت، ، 3ط دار الفكر المبناني، جميل صميبة: المعجم الفمسفي، -
 دار المعارف، د.طإيكو ىولتكرانس، قاموس األنثروبولجيا الفمكمور، تر: محمد الجوىري،  -

 . 1193مصر،

 المقاالت والمجالت:

المسممين في الّتغيير االجتماعي لمالك بن نبي، مجّمة رؤى  عمار جيدل: نقد مسالك -
 .2223، 22العدد،

 .2223، 22وصفي عاشور أبو زيد: فكرة الفعالّية عند مالك بن نبي، مجّمة رؤى، العدد  -
 .1191، 111مجّمة الّشباب المسممين، حوار مع مالك بن نبي، العدد  -

  الّرسائل الجامعّية:

 ي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائرالمنيج في كتابات مالك بن نبمحّمد يحياوي: مشكمة  -
  .1111قسم الفمسفة، 
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 .................................مقّدمة................................................  
 ............. .............مدخل: مالك بن نبي الّنشأة والّتكوين واالنتاج الفكري............  

 ..........................................أّواًل: الّنشأة والّتكوين....................         
 ...............................................ثانيًا: االنتاج الفكري...............         

  
 ............................ّول: المسألة الثّقافّية في فكر مالك بن نبي...........الفصل األ

            
 .........................مفهوم الثّقافة عند مالك بن نبي........المبحث األّول:             

 ..................مفهومه لمثقافة عاّمة.................... -1
 ........................التّاريخ............مفهوم الثّقافة في  -2
 .............................مفهوم الثّقافة في الّتربية............... -3

  
 ...................المبحث الثّاني: الجوانب االجتماعّية لممسألة الثّقافّية........           

 ..............الحرفّية في الثّقافة................... -1
 ..............االجتماعّية.....تحّمل شبكة العالقات  -2
 ................اختالل عالم األفكار............... -3
 .................طغيان عالم األشياء.............. -4
 .................طغيان عالم األشخاص........... -5

   
 .........................المبحث الثّالث: الجوانب الّنفسّية لممسألة الثّقافّية..........           

 ............................الفعالّية....................غياب  -1
 ...............................الميل إلى الّتكديس............ -2
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