
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moutaki21@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي المتق د. عبد العالي    أ. 
 

 

  كلية الشريعة –جامعة ابن زهر 

 أكادير/المغرب

 

 سؤال المنهج في فکر مالك بن نبي: 

 من النقد إلی البناء

 
The question of the method in Malik Ibn Nabi’s thought, 

from criticism to construction 
 

mailto:moutaki21@gmail.com


يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)96( 

 سؤال المنهج في فکر مالك بن نبي: 

 من النقد إلی البناء  

 
 

 

 

 : صملخّ ال

أساسية: ا�حور األول خصصتھ  تتعرض الورقة لسؤال املن�ج �� فكر مالك بن ن�ي من خالل ثالثة محاور  

الورقة لبناء املفاهيم �� مشروعھ باعتبارها املدخل األسا��ي ألي مقار�ة تحليلية، وا�حور الثا�ي بينت فيھ  

الورقة من�جھ �� مقار�ة مشكالت ا�حضارة، وا�حور الثالث �عرضت فيھ الورقة للمنا�ج ال�ي استعملها ��  

 مشروعھ.

 . ا�حضارة، التحليل، ال��كيب، الثقافة، الفكرة الدينية ج،: املن�ال�لمات املفتاحية

 

 

Abstract; 
The aim of This research paper is to clarify "the question of the method in the thought 

of Malik Ibn Nabi" in three main chapters: The first one is devoted to building the 

concepts in his Project as the main entrance to any analytical approach. The second 

chapter sheds light on the approach to the civilization problems, and the third part 

tackles the methodologies he used in his project. 

Keywords: method, civilisation, analysis, culture, religious idea, composition 
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 : تمهید  -1

ال يمكن ا�حديث عن سؤال املن�ج �� فكر مالك بن ن�ي دون ر�طھ باإلش�االت املعرفية ال�ي تناولها ��  

مشروعھ "مشكالت ا�حضارة"، لقد �انت مش�لة ا�حضارة من أهم املشكالت ال�ي استأثرت باهتمام مالك  

اشتغالھ املعر�� تحليال وتفكي�ا وتركيبا، ولقد استتبع هذا االهتمام أن يطور مقار�ة  بن ن�ي، و�انت مدار  

�ل  أتت  لذلك  ا�حضار�ة،  الظاهرة  بخصوصية  واعية  املش�ل،  هذا  التباسات  قادرة ع�� كشف  من�جية 

بناء ا�حضارة اإلسالمية من �� محاولة البحث عن مدخل م���� مناسب إلعادة  الفكر�ة    جهوده وأعمالھ 

 جديد. 

�ان سؤال املن�ج، باعتباره السؤال ا�حوري �� أي عملية معرفية وفكر�ة، أول سؤال اع��ض مالك بن  

ن�ي �� سبيل حّل مشكالت ا�حضارة. وتحاول هذه املقار�ة استجالء هذا السؤال من خالل بيان املسالك  

باملفاهيم؛   بدءا  ا�حضارة  مشكالت  مقار�ة   �� ن�ي  بن  مالك  اعتمدها  ممارسة  الذي  �ل  أساس  �عد  ال�ي 

 من�جية، وان��اء ببيان املنا�ج ال�ي استثمرها �� مشروعھ توصيفا وتحليال. 

 : بناء المفاهیم في مشروع مالك بن نبي  -2

بناء املفاهيم ضرورة من�جّية باملع�ى الواسع ل�لمة "من�ج" وما تتيحھ من معان ودالالت، وستظّل قضية   

وقبل �ل ��يء، ع�� أ��ا مسألة مفاهيم، فاملن�ج هو أساس املفاهيم ال�ي   املن�ج ملتسبة ما لم تطرح، أوال

�� معا�جة موضوعھ الباحث  فها 
ّ
�� مشروعھ الفكري، فأو��  1يوظ ن�ي واعيا ��ذه املسألة  ، و�ان مالك بن 

 أهمية للمفاهيم من خالل بيا��ا، و�يان سياقات توظيفا��ا، ومناطات إعمالها.

املفاهيم، فضال عّما تقّدم، عملية معرفية ونقدية، إذ �� ا�ع�اس ل�جوهر ا�حضاري، ليست سوى  و�ناء  

ووحدات   مختلفة  عناصر  تتضمن  منظومة،   �� حيث  من  و��،  اال��جام،  ف��ا  يف��ض  فكر�ة  منظومة 

ية املعرفية  مفاهيمية متعددة ومتنوعة ال يمكن رؤ���ا إال كعناصر م��اكمة تؤثر يقينا ع�� موقعها �� البن

املفاهيمية   املنظومة  تراتبت  وسواء  املمتدة،  ا�حضار�ة  العملية   �� وحجي��ا  الفكري  السياق   �� وقيم��ا 

بوصفها درجات سلمية، أو حلقات دائر�ة متداخلة، فإ��ا بحكم القاعدة ال�ي تحكم النظام واملنظومة �� 

 .2متفاعلة ورّ�ما مت�املة متساندة

كر مالك بن ب�ي والذي �عت�� قطب ر�� أف�اره ومدار تحليالتھ، هو مفهوم ا�حضارة  واملفهوم املركزي �� ف

 والذي يرتبط �شبكة من املفاهيم األخرى: اإل�سان، الوقت، ال��اب، الثقافة، األف�ار، ا�جتمع...

والرابط   أّما ا�حضارة فمفهوم م���ّ� لھ وظيفة تحليلّية ومعرفّية �� آن معا، لذلك نجده املفهوم الناظم 

لبا�� املفاهيم �� مشروعھ، والذي �عطي لها اال�ساق واال��جام بحيث تحقق وظائفها املن�جية واملعرفية  

�� تفس�� وتحليل الظواهر اإل�سانية، فبناء املفاهيم �� مشروع مالك بن ن�ي يرتبط باملشكالت ال�ي يقار��ا  

 

خرون، بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، ط -1
ٓ
 . 54، ص1السالم جـ القاهرة، دار 1عبد الفتاح، سيف الدين وا

 . 27-26ص  المرجع نفسه، -2
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�سانية فحسب و�نما أيضا طبيعة تحولها، وع�� ويعا�جها، وال تقتصر تلك املفاهيم ع�� فهم الظواهر اإل

هذا األساس أتت �عر�فات مالك بن ن�ي للمفاهيم �� مشروعھ ذات طا�ع وظيفي، من ذلك �عر�فھ ا�حضارة  

مثال بأّ��ا "مجموع الشروط األخالقية واملادية ال�ي تتيح �جتمع مع�ن أن يقسم ل�ل فرد من أفراده، �� �ل  

نذ الطفولة إ�� الشيخوخة املساعدة الضرور�ة لھ �� هذا الطور أو ذاك من أطوار  طور من أطوار وجوده، م

 .1نموه"

إن �عر�ف مالك بن ن�ي ل�حضارة يختلف عن مثيلھ األن��و�ولو�� الذي يمثل لديھ �ل ش�ل من أش�ال  

�جم مع طبيعة  التنظيم ل�حياة البشر�ة نوعا معينا من ا�حضارة، ألن هذا التعر�ف �� نظره ال يتسق وال ين

العالم اإلسالمي املعاصر ح�ى يتخلص من رواسبھ ومعوقاتھ،   إ�� تحر�ك  ن�ي ��دف  مشروعھ، فمالك بن 

محاولة   مالك  لدى  �ع�ي  ال  املسألة  إن  وا�حياة،  التار�خ   �� م�انتھ  استعادة  نحو  وفعالية  بإرادة  و�نطلق 

تحديد الطر�ق املؤّدية إ�� الهدف املنشود،  الكتشاف حقائق جديدة تتعلق �علم اإل�سان، ولك��ا �ع�ي لديھ  

، كما يقول، خاضعا لهدف  عملھدون إغفال الواقع، والوضعية الراهنة، ووفق شروط معينة، ح�ى ي�ون  

وا�ح، واتجاه محدد، و�دراك للوسائل الفعالة ومن هنا فإّن ا�حضارة �� ال�ي تمنح ا�جتمع اإلرادة ال�ي  

 .2لقدرة ع�� حّل املشا�ل ال�ي تواجهھ بطر�قة فعالة وأسلوب إيجا�يتم��ه من حيث هو مجتمع نام، وا

قافة. فعّرفها باعتبار صل��ا الوظيفية با�حضارة. لذا جاء   
ّ
وقد سلك بن ن�ّي املسلك نفسھ �� �عر�ف الث

 زوايت�ن:  من -�عد نقده �عر�فات علماء األن��بولوجيا وعلماء االجتماع الغر�ي�ن -�عر�فھ لها 

الفرد منذ والدتھ،    :التار�خيةالزاو�ة  - يلقاها  ال�ي  "مجموعة من الصفات ا�خلقية والقيم االجتماعية 

طباعھ   الفرد  فيھ  �ش�ل  الذي  ا�حيط   �� هذا  ع��  والثقافة  فيھ،  ولد  الذي  الوسط   �� أو��  كرأسمال 

الذ الذي يحدد مفهومها، ف�ي ا�حيط  للثقافة هو  الشامل  التعر�ف  ي �عكس حضارة  و�خصيتھ. وهذا 

 .3معينة، والذي يتحرك �� نطاقھ اإل�سان املتحضر"

ال��بو�ة- العم��، الزاو�ة  واملنطق  وا�جمال،  األخالق،   :�� أر�عة  جزئية  ل��اكيب  العام  ال��كيب   ��"  :

 .4والصناعة"

مشروعھ    إّن هذا التحديد للثقافة يتسق مع من�ج مالك بن ن�ي �� بناء املفاهيم، إذ تتحول املفاهيم ��

العالم اإلسالمي، و�م�انية    �� ا�حضارة  الت�خيص وتفس�� مشكالت  إم�انية  لھ  تتيح  تحليلية،  أدوات  إ�� 

التخطيط للعالج املناسب لتلك املشكالت، لذلك نظر مالك بن ن�ي إ�� مش�لة الثقافة من خالل املرحلة  

تخطيط للعالج املناسب لتلك املش�لة، بما  التار�خية ال�ي �عيشها األمة �� دور��ا ا�حضار�ة �ي يتمكن من ال

 يتفق وواقعها و��ون شامال ومحققا لتجاوز مرحلة التخلف والدخول �� مرحلة ا�حضارة. 

 

 . 43، دمشق دار الفكر، ص1)، القضايا الكبرى، ط1991مالك بن نبي، ( - 1
 . 122 -121) مشكالت الحضارة عند مالك بن نبي، تونس، الدار العربية للكـتاب، ص ص1984الجفائريــي، محمد عبد السالم. ( -2
 . 89شق، دار الفكر، ص ) شروط النهضة، دم2000مالك بن نبي، ( -3
 . 67) مشكلة الثقافة، دمشق، دار الفكر، ص 2000مالك بن نبي، (  -4
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وال يمكن إنجاز تلك املهّمة ما لم يكن التخطيط للعالج شامال للعناصر ال�ي �ستو�� ضوابط العمل،  

�انت لھ غاية وا�حة، تمده بامل��رات الالزمة لدفع  والشروط ا�حضار�ة، فالعمل ال ي�ون حضار�ا إال إذا  

الرفيع   الذوق  مع  املتناسب  الش�ل   �� ي��ز  أن  أن من شروطھ  كما  األخال��"،  "املبدأ   �� واملتمثلة  النشاط 

(الذوق ا�جما��)، املستو�� للفاعلية ال�ي تتيح االستفادة من املعطيات وز�ادة االنتاج إ�� أق��ى حّد ممكن  

الع الصناعة)، (املنطق  أو  (العلم  العمل  الفنية إلنجاز  القواعد  الس�� وفق  أيضا من  للعمل  بد  م��)، وال 

ھ ال مناص من توافر مجمل تلك العناصر �� العمل؛ ل�ي يرتقي إ�� مستوى الفعل ا�حضاري 
ّ
 .1وهكذا فإن

 : المنهج ومشکالت الحضارة  -3

ب نقدي للمقار�ات السابقة، فقد ب�ن ما  انطلق مالك بن ن�ي �� مقار�تھ ملشكالت ا�حضارة من استيعا

لها وما عل��ا، وس�� أغوارها وكشف م�امن قو��ا وضعفها و��ن حدود كفاي��ا التفس��ية، و�انت بدايتھ مع  

ابن خلدون الذي يرى أنھ تمكن "من اكتشاف منطق التار�خ �� مجرى أحداثھ، ف�ان ��ذا املؤرخ األول الذي  

. إال أن ابن خلدون قد توقف �� حدود  2قد قام بصياغتھ فعال"  إنھإن لم نقل  قام بالبحث عن هذا املنطق،  

تطور   منطق  استيعاب  دون  يحول  ن�ي  ابن  نظر   �� وهذا  الدولة،  وهو  ا�حضارة  منتوجات  من  مع�ن  ناتج 

ا�حضارات، ألن تحليل ا�حضارة بوصفها ظاهرة إ�سانية مركبة �ستلزم تجاوز الش�ل السيا��ي ممثال ��  

 .3لدولة كتعب�� عن املسألة ا�حضار�ةصورة ا

ف أن  
ّ
بن ن�ي قد انتقد التفس��ات الغر�ية للظاهرة ا�حضار�ة بدًءا بماركس    مالكومّما �ستحّق التوق

)K. Marx) وان��اء بتو�ن�ي (Toynbee A.  واعت��ها تفس��ات ال تملك الكفاية التفس��ية لنشوء ا�حضارة ،(

اإلسالمية مثال، فهو �� تحليلھ ال يرى "�� ت�و�ن هذه ا�حضارة العامل ا�جغرا�� أو املنا�� �� ش�ل تحد مع�ن 

املتمثل �� ا�حاجة والوسيلة الصناعية حسب  حسب نظر�ة تو�ن�ي، وال العامل االقتصادي الزو�� األساس  

 .4ظر�ة ماركس"ن

ومالك بن ن�ي لم يكتف بالنقد بل أسس وشيد من خالل انتقاده �جهود من سبقوه تصورا لنموذج 

معر�� حضاري، استخدمھ �أداة لتحليل التطور التار���، فتار�خ اإل�سانية بالنسبة إليھ ما هو إال تار�خ  

أعطاها �عدا    ، حيث5ركز�ة �� مشروعھا�حضارات ال�ي تنشأ وتزول، فا�حضارة إحدى املقوالت املعرفية امل 

م ل�ل فرد   وظيفيا كما ذكرنا سابقا ف�ي "مجموع الشروط األخالقية واملادية ال�ي تتيح �جتمع مع�ن أن يقّدِ

من أفراده، �� �ل طور من أطوار وجوده، منذ الطفولة إ�� الشيخوخة، املساعدة الضرور�ة لھ �� هذا الطور  

 

 .15، ص196عبد هللا بن حمد العويسي، مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي، مجلة الفيصل عدد،  -1
 .69مالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق، ص  -2
، المعاصر، بيروتة في ضوء الواقع مشروع مالك بن بني دراسة إسالمي )، فلسفة الحضارة في1993(سليمان الخطيب،  -3

 . 60، ص4المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، سلسلة الرسائل الجامعية رقم 
 . 72مالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق، ص -4
سس المعرفية والوظيفة  عبد الحليم مهورباشة، النموذج الحضاري في دراسة -5

ٔ
الظواهر اإلنسانية عند مالك بن نبي رصد لال

 .61، ص2015، جوان 20المنهجية، مجلة العلوم االجتماعية، العدد 
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، و�� ذات جانب�ن: ا�جانب الذي يتضمن شرطها املعنوي �� صورة إرادة تحرك  1أو ذاك من أطوار نموه"

صور    �� املادية  الشروط  يتضمن  الذي  وا�جانب  ��ا،  واالضطالع  االجتماعية  مهامھ  تحديد  نحو  ا�جتمع 

 . 2إم�انيات، أي أنھ يضع تحت تصرف ا�جتمع الوسائل الضرور�ة للقيام بمهماتھ، أي وظيفتھ ا�حضار�ة

وتوصل مالك بن ن�ي من خالل االستقراء التار��� إ�� أن التحوالت ال�ي �ع��ي ا�جتمعات تأخذ ش�ل  

نموذج   إ��  يتحّول  ا�حضاري  النموذج  أّن  د 
ّ

يؤك للظواهر اإل�سانية  املعر��  التحليل  وأّن  نماذج حضار�ة، 

، فهو  إرشادي للثقافة وا�جتمع والسلوك اإل�سا�ي، فاملالحظات االجتماعية تؤكد  
ً
 و�سلسال

ً
"أن للتار�خ دورة

تارة ��جل لألمة مآثر عظيمة ومفاخر كر�مة، وهو تارة أخرى يلقي عل��ا دثارها، ليسلمها إ�� نومها العميق.  

فإذا ما أخذنا هذه املالحظة �ع�ن االعتبار، تحتم علينا �� حل مشكالتنا االجتماعية أن ننظر م�اننا من دورة  

من عوامل االنحطاط وما ننطوي عليھ من أسباب التقدم. فإذا ما   �عتورناعنا، وما التار�خ، وأن ندرك أوضا

 .3حددنا م�اننا من دورة التار�خ، سهل علينا أن �عرف عوامل ال��ضة أو السقوط �� حياتنا"

فالتعاقب الدوري للنماذج ا�حضار�ة يجعل ل�ّل أمة سياقها ا�خاص، فال يجوز ألحد أن يضع ا�حلول  

ج مغفال م�ان أمتھ ومركزها، بل يجب أن تن�جم أف�اره وعواطفھ وأقوالھ وخطواتھ مع ما تقتضيھ  واملنا�

املرحلة ال�ي ف��ا أمتھ، أما أن �ستورد حلوال من الشرق أو الغرب، فإن ذلك تضييع ل�جهد ومضاعفة للداء.  

 إذ �ل تقليد �� هذا امليدان جهل وانتحار.

نية نفسية ناتجة عن فكرة معينة، تؤرخ ميالدها عمليات التطور  وعالج أي مش�لة يرتبط �عوامل زم"

االجتما��، �� حدود الدورة ال�ي ندرسها. فالفرق شاسع ب�ن مشا�ل ندرسها �� إطار الدورة الزمنية الغر�ية،  

 .4ومشا�ل أخرى تولدت �� نطاق الدورة اإلسالمية"

م ا�حضاري  للنموذج  واملن�جية  املعرفية  الوظيفة  الظواهر  تمكننا  مختلف  ب�ن  الصالت  إقامة  ن 

، يقول مالك بن ن�ي: "فنحن نملك أمام أنظارنا وسيلة �ستطيع ��ا تتبع اطراد  5اإل�سانية �� مجتمع حضاري 

حضارة معينة، بطر�قة شاهدة ع�� نحو من األنحاء، كما تمكننا من عقد الصالت املشروعة ب�ن العوامل  

 .6� هذا االطراد بالضرورة"النفسية ا�ختلفة ال�ي تلعب دورا �

لذلك، ال تفهم املشكالت والظواهر اإل�سانية �جتمع ما إال �� ضوء حضارتھ، فـ" إن مش�لة �ل شعب  

�� �� جوهرها مش�لة حضارتھ، وال يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مش�لتھ ما لم يرتفع بفكرتھ إ�� األحداث  

ال�ي   العوامل  فهم   �� يتعمق  لم  وما  املعاصرة، اإل�سانية،  ا�حضارات  وما  ��دمها،  أو  ا�حضارات  تب�ي 
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سس المعرفية والوظيفة  ،عبد الحليم مهورباشة -5

ٔ
النموذج الحضاري في دراسة الظواهر اإلنسانية عند مالك بن نبي رصد لال
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فجر   منذ  اإل�سانية  للم�حمة  عناصر  إال  املستقبلة  وا�حضارات  املا��ي،  ظالم   �� الضار�ة  وا�حضارات 

القرون إ�� ��اية الزمن، ف�ي حلقات لسلسلة واحدة تؤلف امل�حمة البشر�ة منذ أن هبط آدم ع�� األرض  

 . 1إ�� آخر ور�ث لھ ف��ا"

 تعدد المناهج عند مالك بن نبي في مقاربة مشکالت الحضارة:  -4

  �� تت�امل  ولك��ا  ومتنوعة  متعددة  منا�ج  ا�حضارة  مشكالت  مشروعھ   �� ن�ي  بن  مالك  استخدم  لقد 

فها �� سياق الظواهر ال�ي تناولها �� مشروعھ، فال يمكن الفصل ب�ن املن�ج والظاهرة،  
ّ
�سقھ املعر��، ووظ

تحقي من  بد  دون  وال   �� كما  ونقلها  الظاهرة  لفهم  مناسبا  املن�ج  ي�ون  بحيث  بي��ما،  الت�افؤ  من  نوع  ق 

 . 2اصطناع لها أو اج��اء م��ا أو ب�� لبعض م�ونا��ا، وهذا األمر تضبطھ القواعد املن�جية ال�ي ب�ي عل��ا املن�ج 

من�ج واحد، و�ّل املشكالت    والظاهرة ا�حضار�ة ظاهرة إ�سانية مركبة ومعقدة ال يمكن تناولها من خالل 

مشكالت مركبة، و�ان مالك بن ن�ي واعيا ��ذا ال��كيب ��    املرتبطة ��ا: مش�لة األف�ار، ومش�لة الثقافة ...

الناحية   ذلك من  �ستدعيھ  ما  و�ّ�ن  األمر،  إ�� هذا  كتبھ  أك�� من سياق وموطن من   �� فأشار  تحليال��ا، 

ا�خاصة، ف�ي تختلف اختالفا �ليا عن مشكالت املادة، وال يمكن  املن�جية، فلمشكالت اإل�سان طبيع��ا  

ولهذا انتقد مالك بن ن�ي النموذج املادي ��   ،3معھ أن تطبق عل��ا دائما حلول �ستقي براهي��ا من ا�خارج"

  مع خصوصي��ا وال مع �عقيدها وتركي��ا، وال �ستحضر األ�عاد يتالءمتحليل الظواهر اإل�سانية، واعت��ه ال  

الروحية والقيمية ال�ي تكتن�ها، فاختبار "اإل�سان ال يمكن أن ي�ون من نوع الستاتي�ي مثل قضيب ا�حديد 

�� الظروف الطبيعية، بل يجب أن ي�ون من النوع الدينامي�ي، أع�ي أنھ يجب أن نخت��ه �� حر�اتھ ال �� 

جتماع إ�� �غي�� نظر��م الس�ونية إل��ا  ، وهذا التعقيد �� طبيعة الظواهر اإل�سانية دفع علماء اال 4سكناتھ"

) روث  لوي  �سميھ  ما  وهو  لها،  الداخلية  املالحظة  إ��  ا�خارجية  املالحظة  تجاوز    )  .RuthL��دف 

ديلثاي   عنھ  ع��ه  ما  نفسھ  وهو  االجتماعية،  املعرفة  من�ج  نواة  ويعت��  بـ  )  .Dilthey W(بـ"االستبصار". 

املادية �� اإل�سان بما �� ذلك تفك��ه وغاياتھ وتصرفاتھ وسلوكھ، ال يمكن التعرف  الفهم"، فا�جوانب غ��  “

عل��ا عن طر�ق املالحظة ا�خارجية فقط، بل عن طر�ق املالحظة الداخلية أي بفهم املعا�ي ال�ي �ع�� ع��ا  

�عب��    هذه التصرفات، و�� معا�ي نا�عة من شعور اإل�سان و�حساسھ الداخ��، وليس هذا السلوك سوى 

 . 5عن تلك اإلحساسات الداخلية
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�� �سق   من�ج، ولكْن  بأك�� من  يقار��ا  أن  ن�ي  بن  مالك  ا�حضار�ة استدعت من  الظاهرة  فخصوصية 

مت�امل ير�طها ناظم معر��، و�ظهر هذا أك�� �� دمجھ ب�ن التحليل وال��كيب، وسنمثل ع�� ذلك بمسلكھ  

أصل   حّدد  أن  فبعد  ا�حضارة،  مش�لة  تناول   �� ��  �� شعب  �ل  مش�لة  "إن  بقولھ:  ا�حضارّي  املش�لة 

األحداث   إ��  بفكرتھ  يرتفع  لم  ما  مش�لتھ  يحل  أو  يفهم  أن  لشعب  يمكن  وال  حضارتھ،  مش�لة  جوهرها 

سلك إلثبات �حة ��خيصھ    1اإل�سانية، وما لم يتعمق �� فهم العوامل ال�ي تب�ي ا�حضارات أو ��دمها."

ا�جتمع اإلسالمي، �� مش�لة حضارتھ ال�ي سقطت �عد ارتفاع، وأفلت �عد  مسالك ش�ى، فإذا �انت مش�لة  

شروق دام قرونا عديدة، ف�ي املش�لة �� إطارها الك�� أو املركب، وح�ى يتم استيعا��ا، ثم تصور حل لها، ال  

فل ن�ي،  بن  مالك  ��ا  قام  ال�ي  ا�خطوات  و��  التحلي��،  إطارها   �� أو  جزئيا��ا  ع��  تناولها  من  يكتف  بد  م 

 بالتوصل إ�� تحديد أزمة ا�جتمع اإلسالمي بأ��ا أزمة حضارة، و�نما صاغها �� ش�ل معادلة قابلة للتحليل:

 ا�حضارة = إ�سان + تراب + وقت  

ل �ّل جزء من أجزاء هذه املعادلة، فبدأ �عنصر اإل�سان مركزا ع�� ا�جانب الذي يؤهلھ  
ّ
ثم أخذ يحل

(ا الطرف�ن اآلخر�ن  مع  �� للتفاعل  الفكر�ة ح��ا مهما  املش�لة  الفكر ولذلك احتلت  لوقت وال��اب)، وهو 

مشروع ابن ن�ي. ثم تناول جانب الوقت ع�� أساس أنھ ا�ح�� أو الوعاء الذي يتحرك فيھ اإل�سان ليتعامل  

 .2مع ال��اب، أما ال��اب فهو ا�جال الذي يتحرك فيھ اإل�سان ع�� الزمن من خالل الفكر لينتج حضارة

وهذه العناصر األولية تبقى ساكنة ما لم تتداخل الفكرة املركبة محدثة الشرارة الروحية ال�ي تجعل من 

العناصر األولية ديناميكية متحركة �� إطار التار�خ، هذه الفكرة املركبة ال�ي تحدث الشرارة �� الدين أو  

 .3الفكرة الدينية

ال   ن�ي"  بن  مالك  نظر   �� الثالثة  تركيب  فالعناصر  ضمن  ولكن  شتتية،  حالة  ضمن  مفعولها  تمارس 

الدين، 4متآلف، يحقق بواسط��ا جميعا إرادة وقدرة ا�جتمع املتحضر" بھ  املتآلف يقوم  ال��كيب  ، وهذا 

فهو الذي يجعل هذه العناصر تمر من ا�حالة الطبيعية إ�� وضع نف��ي زم�ي، ينطبق ع�� مرحلة معينة  

التشكيل يج (الوقت)  �حضارة ما، وهذا  العضوي وحدة اجتماعية، و�جعل من  (اإل�سان)  الذي  -عل من 

الذي  -وقتا اجتماعيا مقدرا (�ساعات عمل)، ومن (ال��اب)    -ليس سوى مدة زمنية مقدرة (�ساعات تمّر)

مجاال مجهزا مكيفا تكييفا فنيا، �سّد    -ُيقّدم بصورة فردية مطلقة غذاء اإل�سان �� صورة اس��الك �سيط

 .5�حياة االجتماعية الكث��ة، تبعا لظروف عملية اإلنتاج"حاجات ا
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وهكذا فاملن�ج التحلي�� �� مشروع مالك بن ن�ي ليس ع�� صورة واحدة بل تختلف باختالف الظواهر ال�ي  

والغر�زة،   واألنا،  شعور، 
ّ
والال الشعور  مفرداتھ:  واستثمر  النف��ي  التحليل  من�ج  استخدم  فقد  تناولها، 

؛ ففي سياق بيانھ ألثر الفكرة الدينية �� مركب ا�حضارة استثمر  1ة... وغ��ها من املفرداتوالطاقة ا�حيو�

مالك بن ن�ي من�ج التحليل النف��ي للتدليل ع�� �ّحة توصيفاتھ واستنتاجاتھ يقول �� بيان ذلك: "ومن هنا  

صورة زمنية لألفعال وردود  �ع�ن علينا ال�جوء إ�� لغة التحليل النف��ي �غية تتبع اطراد ا�حضارة باعتباره  

 . 2األفعال املتبادلة ال�ي تتولد منذ مطلع االطراد ب�ن الفرد والفكرة الدينية ال�ي تبتعث فيھ ا�حركة والنشاط"

االتجاه   مدرسة  من  أيضا  استفاد  بل  النف��ي،  التحليل  من�ج  ومفاهيم  بمفردات  ن�ي  ابن  يكتف  ولم 

. السّيما   )B. F." Skinner(وسكين� ) PavlovIvan (و�افلوف  .J. B) onWatsالسلو�ي ال�ي يمثلها واطسون (

، و�� تحليلھ للعالقات 3مفهوم املنعكس الشرطي لبافلوف الذي استثمره �� تحليلھ للظاهرة االستعمار�ة

املش�لة  االجتماعية يقول: "ونحاول اآلن أن نرى �� أي الظروف يندمج الفرد �� ا�حياة االجتماعية، ول�ن �انت  

قد صيغت من قبل بلغة االجتماع، فمن الواجب اآلن أن نصوغها قصدا بلغة علم النفس واالجتماع، أي  

بافلوف   ع�� مصط�ح  نخلع معھ  �جوءا  الشرطي}،  (املنعكس  الفعل  نظر�ة  إ��  خاصة  ن�جأ  أن  ينب��  إننا 

 .4تفس��ا اجتماعيا"

التار���و  التحليل  ن�ي من�ج  للتدليل ع�� أن  �� د   5استثمر مالك بن  راستھ للظاهرة ا�حضار�ة، فمثال 

استند ع�� ،  الفكرة الدينية �� ال�ي تؤثر �� مزج العناصر الثالثة (اإل�سان وال��اب والوقت) �عضها ببعض

ب) موجود فعال،  ِ
ّ

التحليل التار���، و��ن ذلك بقولھ: "فكما يدل عليھ التحليل التار���، نجد أن هذا (املرك

 .6دينية ال�ي رافقت دائما تركيب ا�حضارة خالل التار�خ"هو الفكرة ال

وال يمكن ا�حديث عن التحليل �� مشروع مالك بن ن�ي دون استحضار اآللية الثانية: آلية ال��كيب إذ   

عل��ما مدار مشروعھ، فبالتحليل يبحث �� املركبات األولية ال�ي تقوم عليھ ا�حضارة و�التا�� ما يكتنفها من  

 .7حضارةا� �� مستواها ا�جزئي، و�ال��كيب يصل إ�� تحديد كيفية ت�امل هذه العناصر لتنشأمشكالت ع 

الّدمج ب�ن اآلليت�ن �� متنھ الفكري، فبعد التحليل   وقد عمد بن ن�ي، �� �ل املشكالت ال�ي عا�جها، إ��

يل مشكالت ا�حضارة  يأ�ي ال��كيب، فال ينفصل هذا عن ذاك، ألّن �سق مشروع مالك بن ن�ي مب�ي ع�� تحل 

ال��كيب الذي من   ال��كيبية، لذلك �انت القضية عنده "منوطة بذلك  �� عناصرها األساسية و�� مآال��ا 

شأنھ إزالة التناقضات واملفارقات املنتشرة �� مجتمعنا اليوم، وذلك بتخطيط ثقافة شاملة يحملها الغ�ي 
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 .95ص
 .65، ص، مصدر سابق)، ميالد مجتمع شبكة العالقات االجتماعية1989مالك بن نبي، ( -4
 .73مالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق، ص -5
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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ا وا��جامها مع مجتمعها، ذلك ا�جتمع الذي سوف  والفق��، وا�جاهل والعالم، ح�ى يتم لألنفس استقراره 

 .1ي�ون قد استوى ع�� توازنھ ا�جديد"

ف�ل العوالم عند مالك بن ن�ي تحتاج إ�� تركيب لتحدث أثرها: فاألف�ار واألشياء ال يمكن أن تتحول إ��  

(تركيبا)،   فأصبحت  أجزاؤها  تآلفت  إذا  إال  ثقافية  مع�ى   فلیسعناصر  املنعزلة  الفكرة  أو  املنعزل  لل��يء 

 
ً
. 3ق، وا�جمال، واملنطق العم��، والصناعة، والثقافة �� ال��كيب العام ل��اكيب جزئية أر�عة ��: األخال 2أبدا

تركيب   ضمن  ولكن  شتتية،  حالة  ضمن  مفعولها  تمارس  ال  والزمن  وال��اب،  اإل�سان  الثالثة:  والعناصر 

 .4متآلف، يحقق بواسط��ا جميعا إرادة وقدرة ا�جتمع املتحضر

 : الخاتمة  -5

ن�جية ال�ي �ستد�� إعادة النظر ف��ا  وصفوة القول إن مشروع مالك بن ن�ي يكتن� بكث�� من القضايا امل

بناء ع�� السقف امل���� واملعر�� الذي وصلت إليھ املعرفة اإل�سانية املعاصرة بمنا�جها ومفاهيمها وأدوات  

امل����   التجدد  إم�انية  لھ  يتيح  نقديا  استيعابا  ن�ي  بن  مالك  مشروع  استيعاب  فيھ  يتّم  و�ش�ل  تحليلها، 

لك ب�ي ن�ي �� التحليل وال��كيب مدخل لفتح آفاق جديدة لهذه املشروع ألنھ ما  واملعر��، ومساءلة من�ج ما

زال لھ راهنية �� واقعنا املعاصر، وما زالت األمة اإلسالمية �عا�ي من مشكالت ا�حضارة، فما أحوجنا إ��  

ا األمة  مقار�ات جديدة �ستلهم روح من�ج مالك ب�ي و�ستحضر السياقات والتحوالت املعاصرة ال�ي �عيشه

 اإلسالمية. 
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